PROGRAMAS DE AFILIADOS.
Parabéns!
Você se tornou proprietário deste ebook, podendo alterar o conteúdo,
acrescentando seus links de afiliados
nos programas em que se cadastrar e
poderá distribuí-lo livremente ou
vendê-lo pela internet.

Neste e-book mostrarei um método ainda desconhecido
por muitos no Brasil de como ganhar dinheiro na internet.
Quando se fala nesse assunto, a primeira coisa que
costuma passar pela cabeça de todo mundo é o medo de
cair em golpes. E em muitos casos com razão pois hoje em
dia do jeito que o mundo anda cada vez mais difícil, tem
muita gente que coloca na internet "fórmulas mágicas" para
ganhar dinheiro fácil e de graça na net. Eu fiquei muito
tempo passando apertos financeiros, mas nunca me
interessei por ganhos na internet, pois achava que era
impossível. Até que nas minhas vastas pesquisas, fui
descobrindo que existem sim maneiras COMPROVADAS
de usar a internet para ganhar dinheiro e vi que pessoas
comuns, mesmo sem ter comércio, site ou produtos para
vender, ou até mesmo conhecimentos sobre informática,
podem sim com dedicação ganhar muito dinheiro na
internet. Como? Um dos melhores e mais rentáveis meios
que existem são os chamados Programas de Afiliados.

O que são? Existem empresas que criam sites para vender

seus produtos, porém, ninguém sabe da existência desses
sites. Sendo assim, não há consumidores para adquirir tais
produtos. O proprietário do site então, cria um
Programa de Afiliados, onde você poderá se cadastrar
e ganhará um link individual, e com este link você vai
poder divulgar pela internet os produtos que a
empresa vende e cada consumidor que comprar através do
seu link, você ganhará uma comissão e a porcentagem
varia de cada empresa. Aí vem aquela pergunta: mas eles
pagam mesmo? A primeira coisa que você tem que pensar
é que convém a eles pagarem, pois se não pagarem
ninguém vai vender nada para eles de graça, e quanto
mais pessoas vendendo os seus produtos, melhor para a
divulgação dos mesmos. Eles abrem mão da porcentagem,
mas em compensação tem muita gente divulgando
e vendendo seus produtos, e desta forma eles
conseguem quantidades de vendas que jamais
conseguiriam sozinhos.
Vamos supor que você trabalha em uma loja
vendendo todos os dias determinados produtos. O seu
patrão te paga uma porcentagem de comissão por cada
venda sua. Em minha cidade, as pessoas costumam ganhar
no máximo 2% de comissão e ainda têm que aguentar um
mala de um chefe medíocre gritando em seus ouvidos que
estão vendendo pouco e que devem se esforçar o
máximo possível para dar mais de si e assim dar mais
dinheiro para eles, enquanto elas continuam a ganhar suas
míseras comissões. Agora imagine que você tem a sua
internet em casa, você já gasta para tê-la com seu dinheiro
suado e muitas vezes ganho sem que você receba o devido
valor pelo seu esforço, aí você usa a internet para nada?!
Você sabia que alguns programas de afiliados pagam até

80% de comissão por cada venda? Mas por que tanto? Se
você vende produtos numa loja em sua cidade, a sua loja
(ou do seu patrão) está restrita a vender seus produtos
apenas ao número de pessoas que existem na sua cidade.
Agora imagine que você tem um produto ilimitado para
vender para um número de pessoas bem maior. A ONU
diz que hoje existem 2 bilhões de pessoas acessando a
internet, sem contar que elas podem comprar de você em
qualquer lugar do mundo em 1 segundo e se você tiver
algum conhecimento em outra língua pode se cadastrar em
Programas de Afiliados fora do Brasil e ganhar comissões
em dólar, euro, libra...
Existem também diversos programas que lhe incentivam a
conseguir outros afiliados, pois a cada venda que os seus
afiliados realizarem, você também ganhará comissões.
Alguns não valem a pena pela baixíssima comissão, pois
você vende, mas não vê o fruto de suas vendas. Mas você
pode estar se perguntando: e como faço para receber
minhas comissões? Existe no Brasil uma forma muito
usada para realizar e receber pagamentos via internet que é
o Pagseguro, onde você se cadastra gratuitamente no site e
pode receber seus pagamentos pela sua conta
bancária. Conheça o sistema do Pagseguro aqui.
Para receber pagamentos em moeda estrangeira, o serviço
mais usado e confiável é o PayPal que já tem 94 milhões
de cadastrados, pois ele realiza a transferência de moeda
estrangeira para o real, e também transfere o pagamento
para a sua conta. O cadastro é gratuito, porém durante a
transferência da comissão, é tirada uma pequena
porcentagem, para que o site também tenha o seu lucro.
Conheça o sistema do site PayPal aqui.
E tem mais: você obterá os direitos do e-book "Programas
de Afiliados", pois você poderá se cadastrar nos

programas que desejar e terá total autorização para alterar
os links de afiliado, podendo vender o e-book ou distribuílo gratuitamente na internet, para que muitas outras
pessoas se cadastrem como suas afiliadas e te
proporcionem muitos lucros através de suas vendas.
Outra pergunta quanto aos programas de afiliados: Temos
que pagar para nos cadastrar neles?
A resposta varia de cada programa, mas na grande maioria
deles, os cadastros são gratuitos e você já pode sair
divulgando pela net seus produtos e ganhando suas
comissões. Então vou falar um pouco sobre cada um
desses programas de afiliados.
O primeiro programa rentável de afiliados que conheci foi o
KIT GANHE DINHEIRO ONLINE, do Dani Edson Pereira.
Como funciona? O Dani Edson é um profissional do ramo
da internet há 13 anos. Desde então, ele começou a
perceber que muitas pessoas estavam obtendo sucesso
através da internet e resolveu pesquisar o segredo, porque
afinal também queria isto, e ele foi esperto em ver que a
internet nos abre muitas portas, porque tem milhões e
milhões de acessos 24 horas por dia. Só que no início ele
"apanhou" muito pois caiu em golpes, recebeu promessas
de dinheiro fácil, enfim, mas depois de tanto dar cabeçada,
acabou aprendendo métodos muito eficientes e
interessantes de fazer dinheiro através da internet. E ele
colocou absolutamente todos esses métodos em seu KIT
GANHE DINHEIRO ONLINE. E para vender esse KIT ele
criou o seu próprio programa de afiliados. Para se
cadastrar, você precisa adquirir este Kit, que é vendido por
R$100,00. Quando você realiza a compra, você ganha um
link individual para poder divulgar, assim como banners
para você colocar em seu site ou blog, caso os tenha.
Cada
venda que você gerar, ganhará 50%, ou seja R$50,00 de
comissão. Só que outra coisa legal, é que se uma pessoa
comprar através de você, ela vai obviamente querer vender

também, e cada venda que ela realizar posteriormente
você ganhará 10% pela venda indireta, ou seja, por ter sido
de alguém que comprou através de você. Assim, com duas
vendas você já consegue o dinheiro que gastou de volta e
mesmo se depois você resolver parar de vender, se as
pessoas que compraram através do seu link continuarem
vendendo, você continua então ganhando seus R$10,00
por cada venda que elas realizarem. Eu comprei o Kit
Ganhe Dinheiro Online por dois motivos:
1º- Eu queria mesmo aprender técnicas para ganhar
dinheiro online através de alguém experiente, que já
estudou de todos os meios e separou apenas as melhores
formas de ganhar dinheiro realmente.
2º- Apesar de ter achado caro o preço do Kit, o que mais
me encorajou a comprá-lo além do próprio conteúdo de
dicas e estudo foi simplesmente a irresistível comissão de
R$50,00 por venda única e que com duas vendas eu já
conseguiria meu dinheiro de volta.
Então, foi com este programa de afiliado que iniciei meus
primeiros ganhos. Este Kit é um conjunto de e-books
riquíssimos em informações para que você aprenda passo
a passo como ganhar dinheiro através da internet, sem que
você seja um web designer, um mestre em informática ou
saiba criar um site.

Conheça o KIT GANHE DINHEIRO ONLINE,
aqui:

http://www.kitganhedinheiro.net/?10391
No entanto, se você deseja começar com programas de
afiliados cujos cadastros são gratuitos, aqui vão as dicas de
alguns dos melhores programas que estão me dando
bastante lucro:
O Cursos 24 Horas é um dos melhores e mais rentáveis
programas de afiliados existentes na web. Trata-se de uma
empresa inscrita sob o CNPJ 09.428.468/0001-56 e
fundada em 2002 com a missão de possibilitar o acesso à
educação de qualidade para o maior número de pessoas.
Desde então já qualificou mais de 120 mil alunos de todas
as regiões do Brasil.
E como NÓS ganhamos com o Cursos 24 horas?
O site possui um Programa de Afiliados que paga 25% de
comissão a cada venda feita através de você dos cursos
online, e se você conseguir que outras pessoas se

cadastrem como AFILIADAS, a partir daí, cada venda que
elas gerarem, você ganhará 30%. O motivo de se pagar
mais quando a venda é gerada por seu afiliado é que para
o site, quanto mais afiliados tiverem, mais gente estará
divulgando os cursos e assim, mais popular e conhecido
vai ficando o Cursos 24 horas. E os cursos são de boa
qualidade, os depoimentos de alunos, são sempre de
elogios. Profissionais de grandes empresas estudam
através destes cursos que são muitos e variados e, na hora
de escolher, a perspectiva de emprego é um dos critérios a
ter em conta pelos jovens estudantes. O site oferece os
cursos com melhores condições de empregabilidade e vai
se atualizando, ou seja, não fica sempre oferecendo os
mesmos cursos. O certificado é enviado por correio após a
conclusão do curso. Se você quiser se cadastrar como
afiliado não é necessário ter um site ou blog, neste caso,
cadastre-se na opção “PROMOTORES” do site, onde você
poderá divulgar boca a boca, para os seus amigos, etc. Se
tiver um site ou blog, na opção de cadastro deve colocar a
URL do mesmo. Uma das coisas legais deste programa é
que se um aluno se cadastra num curso através da sua
indicação, você ganhará as comissões por TODOS os
cursos que ele fizer a partir de então. Ou seja, se ele
decide fazer um curso hoje, e depois de um mês, um ano,
enfim, ele decidir fazer outro curso, novamente a comissão
será sua, pois no sistema do site, este aluno ficará
cadastrado sempre como sua indicação. Para mais
informações, visite o próprio site e cadastre-se
GRATUITAMENTE como afiliado. A partir daí, você só tem
a ganhar, e nada a perder.

Programa de afiliados Datahosting.
Este programa de afiliados também é muito rentável.
Através dele, você promoverá:
1-Planos de hospedagem de sites- Este é o único plano
divulgado onde por enquanto é pago 100% de comissão
por cada venda.
2-Planos de revenda- Neste caso você ganhará 50% de
comissões. Por exemplo: Você indica um cliente que
assina
o Plano Revenda A de R$60,00, você irá receber R$30,00
em sua conta.
3-Planos de streaming- Neste você ganhará também 50%
pelas vendas. Por exemplo: Você indica um cliente que
assina o Plano Rádio D de R$100,00, você irá receber R
$50,00 em sua conta.
4-Plano Voip- Neste, você receberá 15%. Por exemplo:
Você indica um cliente que assina o Plano Fone 500 de R
$500,00, você irá receber R$75,00 em sua conta.

Para se afiliar gratuitamente no Datahosting, clique aqui:
http://www.datahosting.com.br/afiliados/ok.php?id=4961
Outro programa muito rentável e semelhante ao Cursos 24
Horas, é o Brava Cursos.
O sistema deste programa paga R$25,00 só por você se
cadastrar como afiliado. No entanto, o seu saque só ficará
disponível após suas comissões atingirem R$100,00. O site
possui mais de 50 cursos à disposição, e paga assim como

o Cursos 24 horas, 25% por cada venda gerada por você.
Só que um ponto positivo que o Brava Cursos tem, é que
você recebe comissões até o 3º nível, ou seja: Você se
torna um afiliado e começa a vender. O João se torna um
afiliado através de sua indicação. A partir daí, tudo que o
João vender, ele ganhará 25% e você ganha 10% na sua
comissão pela venda ter sido gerada por alguém que se
afiliou a você. Aí, a Maria se torna uma afiliada através do
João, e toda venda que ela realizar, ela ganhará 25%, o
João ganhará 10% e você 5% pelas vendas dela. Ou seja,
você recebe até o 3º nível de comissões por vendas. O
cadastro no Brava Cursos também é GRATUITO.

Para se cadastrar e começar a lucrar, clique aqui:
www.profissoes.cz.cc
Área de afiliados:
http://afiliado.bravacursos.com.br/1515/afiliado
Agora, se você quer vender e ganhar comissões até o 5º
Nível, conheça o excelente programa de afiliados da
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