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Olá tudo bem? Eu quero agradecer você pela
sua decisão de querer aprender a conquistar
uma renda extra trabalhando a partir de sua
casa. Eu estou realmente muito feliz pela sua
decisão

de

querer

buscar

uma

nova

oportunidade financeira em sua vida. Eu quero
neste

livro

digital

apresentar

uma

oportunidade de negócios para você trabalhar
em sua casa investindo uma ou até duas horas
por

dia

e

conquistar

uma

renda

extra

trabalhando na divulgação de produtos físicos
e produtos digitais.
Neste Livro Digital você encontrará 5 Simples
Passos para você começar a ganhar dinheiro
pela internet de forma simples e prática. Esses
5 Passos já foram testados e comprovados por
mais de 80 mil Pessoas que realizaram o
download gratuito deste livro e por meio do
conteúdo deste material hoje conseguem ter
uma renda extra trabalhando em casa.
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Você está prestes a conhecer um mercado
fascinante e que transformou não só a minha
vida, mais a vida de milhares de pessoas no
Brasil e no Mundo. Eu peço gentilmente que
nas próximas páginas deste livro digital você se
permita-se

aprender

a

aprender

com

o

conteúdo deste material.
Eu acredito que o empreendedorismo pode
transformar a sua vida e principalmente o
conteúdo que você está prestes a conhecer. Se
permita-se aprender com esse conteúdo e
comece

ainda

hoje

a

ganhar

dinheiro

divulgando produtos físicos e produtos digitais
trabalhando a partir de sua casa.

Boa Leitura e Deus Abençoe!
Bruno Marinho
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Primeiro Passo:
Conheça o Mercado de
Marketing de Afiliados

Eu quero começar esse primeiro capítulo falando
sobre o Mercado de Marketing de Afiliados e o porquê
o Marketing de Afiliados é o MELHOR Modelo de
Negócios para você que deseja conquistar a sua
independência financeira. Eu quero compartilhar com
você nas próximas linhas um mercado que
transformou a minha vida e que também pode
transformar a sua se você se permitir-se conhecer e
trabalhar neste mercado.
Imagine a possibilidade de você vender produtos
físicos, digitais e até mesmo serviços de todas as
espécies trabalhando a partir de sua casa e ainda
sendo muito bem pago para isso?
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O Marketing de Afiliados é o futuro! Um mercado sem
crise e que você pode hoje participar e ganhar
comissões em reais, dólares, euros, libras,
independente da língua ou do país que você deseje
atuar. Um mercado na qual você não precisa de
investimento em produtos, estoque, funcionários e
dependendo do seu faturamento mínimo nem
empresa aberta você precisará ter.
Imagine-se você trabalhando em sua casa e todos os
dias recebendo comissões de R$: 50, R$: 500, R$:
1500 Reais. Imagine como seria a sua vida se você
tivesse mais tempo com a sua família e pode-se
trabalhar aonde e quando desejar? Se você se
imaginou nessas situações como seria a sua vida,
realmente esse mercado é para você.

Esse Mercado Mudou a minha vida para sempre e
principalmente os benefícios de poder trabalhar em
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casa, organizar meu horário de trabalho e
principalmente as vantagens financeiras que essa
modalidade de negócios trouxe para a minha vida.

Como Funciona o Marketing de
Afiliados?

O Marketing de Afiliados é uma modalidade comercial
adotada por negócios online que tem como finalidade
remunerar parceiros de negócios pela indicação de
produtos. Hoje no Brasil existem centenas de
plataformas de marketing de afiliados que você
poderá realizar o seu cadastro gratuito e começar a
divulgar produtos e serviços.
Uma vez que empresas adotam esse modelo
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comercial o afiliado pode se afiliar a empresa ou
produto e obter um link exclusivo de divulgação. Uma
vez que o afiliado por meio de suas divulgações
realiza uma venda pelo seu link de divulgação, ele
acaba sendo remunerado por essa venda.
No próximo capitulo irei apresentar para você as
melhores plataformas de marketing de afiliados a
nível nacional para você realizar o seu cadastro
gratuito e afiliar-se a milhares de produtos físicos e
produtos digitais.

Segundo Passo:
Conheça as Plataformas
de Trabalho
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Neste segundo passo do livro quero apresentar para
você três plataformas gratuitas de marketing de
afiliados na qual você encontrará centenas de
produtos físicos, produtos digitais para realizar a sua
afiliação.

Conhecendo o Hotmart

A Primeira Plataforma que quero compartilhar com
você é o Hotmart e você poderá realizar o seu
cadastro
gratuito
acessando
o
endereço
www.hotmart.com.br .No Hotmart você poderá
encontrar produtos digitais de todos os principais
nichos de mercado na qual você poderá realizar a sua
afiliação.
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Trabalhando com Produtos
Físicos na Monetizze

A Segunda Plataforma que quero compartilhar com
você é a Monetizze e você pode realizar o seu
cadastro
gratuito
acessando
o
endereço
www.monetizze.com.br. Na Monetizze você poderá
encontrar centenas de produtos digitais e também
produtos físicos dos principais nichos de mercado.
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Divulgando Produtos Físicos,
Digitais e Serviços com a Eduzz
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A terceira Plataforma que quero compartilhar com
você é a Eduzz e você poderá realizar o seu cadastro
gratuito acessando o endereço www.eduzz.com.br .
Na Eduzz você poderá encontrará centenas de
produtos físicos, digitais e também a possibilidade de
você divulgar serviços.
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Terceiro Passo: Escolha
um Nicho de Mercado

Agora que você já conheceu as plataformas de
marketing de afiliados, chegou a hora de você
escolher um nicho de mercado para atuar como
afiliado. Se você quer trabalhar profissionalmente
neste mercado é muito importante que você tenha
definido uma temática de atuação. Eu recomendo que
você se especialize em um tema para poder vender
produtos físicos ou produtos digitais a partir de sua
casa. 99% das Pessoas que não conseguem gerar
vendas é porque elas querem abraçar literalmente o
“mundo” de uma só vez e desejam na maioria
divulgar todos os produtos que elas enxergam pela
frente. Eu quero neste livro ajudar você realmente a
ganhar dinheiro e por isso você precisa se
especializar em um segmento de mercado para no
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próximo passo deste livro você construa o seu
portfólio de produtos.

Se você quer ganhar dinheiro na internet você
precisará querer ajudar as pessoas! Sim, você pode
ganhar dinheiro solucionando necessidades de
pessoas e por isso é importante que você escolha
uma temática de atuação em um nicho de mercado
para solucionar necessidades específicas de um
público específico.
Todas as Grandes Empresas e Profissionais de
Marketing de Afiliados que fazem milhares de reais
nesta indústria, sabem que para ganhar dinheiro
online e necessário solucionar a necessidade de um
determinado público.
Nichos de mercado são segmentos ou públicos cujas
necessidades particulares são pouco exploradas ou
inexistentes. A estratégia de aproveitamento de
nichos está justamente na identificação das bases de
segmentação que, quando explorados, representam
o diferencial ou vantagem competitiva à empresa (ou
pessoa).
Eu recomendo você se especializar em uma temática
de mercado na qual você é apaixonado ou que você
gostaria de aprender mais sobre. Eu tenho certeza
que você é apaixonado em alguma coisa, seja
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música, maquiagem ou futebol. Nas plataformas que
recomendei aqui para você neste livro você poderá
encontrar centenas de produtos físicos e produtos
digitais que você pode realizar a sua afiliação e
começar hoje a vender.
Lembre-se: Nada melhor que Trabalhar em um
Nicho de Mercado na Qual você é Apaixonado!

Agora que você escolheu o seu Nicho de Mercado o
Próximo Passo é você escolher produtos para atuar
como afiliado em seu nicho.

Quarto Passo: Escolha
Produtos para Divulgar
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O Quarto Passo é você construir um portfólio de
produtos para realizar a divulgação. O terceiro passo
deste manual rápido para você ganhar dinheiro
online, apresentei para você a oportunidade de você
escolher um nicho de mercado. O meu objetivo em
apresentar o passo anterior para você neste material,
foi induzir você a escolher uma temática de atuação
para que você por meio desta temática se torne um
especialista em seu nicho de mercado e de fato
solucione as necessidades das pessoas. Afinal,
quantas pessoas neste momento que não estão na
frente dos seus computadores procurando suas
necessidades no Google ou nas Redes Sociais?
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Posso dizer para você que existem milhares neste
momento procurando suas necessidades e se você
quer ganhar dinheiro online como afiliado, você
precisará aprender a solucionar as necessidades
destas pessoas.

Existem hoje nas plataformas que recomendei
centenas de produtos que você pode se afiliar e
começar a atuar em um nicho de mercado
profissionalmente. Eu quero neste quarto passo
compartilhar com você um critério rápido e prático
para você escolher seus produtos para começar a
divulgar como afiliado.
Esse e um critério que já uso a alguns anos no meu
negócio quando vou escolher produtos para divulgar
como afiado. Você precisa aprender a escolher
produtos que possuam um alto giro de mercado e
principalmente suporte e confiança com clientes e
também afiliados. Não adianta indicar produtos que
pagam bem e que não possuem qualidade e que
possuem um alto número de externos ou reembolso.
É fundamental que você escolha produtos certos
para realizar a sua divulgação para que você não
tenha problemas de suporte ou devolução.
É importante você realizar uma pesquisa sobre os
produtos que você está divulgando nos mínimos
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critérios. Realize uma pesquisa sobre o nome do
produto e até mesmo do produtor ou empresa que
está vendendo o produto. Organize um tempo ao
escolher produtos e conheça os materiais de
divulgação destes produtos e principalmente as
dúvidas objeções do seu futuro cliente.

Confira a minha lista de critérios
para escolher um Produtos:
1) Produtos com Alto Giro no Mercado (Produtos
que estão em destaques na plataforma como
mais vendidos ou mais Recomendados)
2) Produtos que Possuam Vídeo de Vendas ou
Páginas
Alternativas
na
Divulgação.
3) Produtos que Possuam Suporte Exclusivo para
Clientes.
4) Produtos Que Possuam Garantia de Satisfação.
5) Produtos que Possuam Materiais de Divulgação
para Afiliados.
Escolha de 5 a 10 Produtos Físicos ou Produtos
Digitais para você construir um portfólio de
produtos para começara divulgar na internet. É
importante que você escolha produtos de baixo,
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médio e de grande valor. Evite trabalhar com produtos
apenas com uma faixa de valor. Crie um Portfolio de
Produtos com Diferentes valores pata atender
diferentes públicos.

Após realizar a escolha dos produtos, procure saber
ao máximo sobre os produtos e principalmente as
dúvidas que seus futuros clientes podem ter. Procure
estudar a carta e o vídeo de vendas dos produtos para
que você possa ter base para solucionar dúvidas ou
perguntas dos seus futuros clientes.
Agora no próximo capítulo e último passo do livro
você aprenderá a divulgar seus produtos
escolhidos.

Quinto Passo: Aprenda
a Divulgar suas Ofertas
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Chegou a hora de você ganhar dinheiro online e
começar a divulgar produtos como afiliado. Para você
vender todos os produtos que você escolheu para
divulgar é preciso que você tenha uma demanda de
pessoas interessadas nestas ofertas. O seu
sucesso como afiliado está na sua habilidade de gerar
uma demanda de pessoas interessadas naquilo que
você está vendendo e para isso você precisará
aprender a trabalhar com fontes de tráfego orgânico
e fontes de tráfego pago.
Hoje você poderá trabalhar divulgando seus produtos
como afiliado por meio de fontes de tráfego pago na
qual você precisará pagar para obter visitas em suas
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ofertas ou construir por meio de uma audiência uma
fonte de tráfego orgânico.

Se você quer resultados rápidos, o mais indicado para
você é pagar por anúncios no Facebook ou Google
para as Ofertas na qual você é afiliado. Você pode
selecionar um produto e começar a realizar o
investimento em seu link como afiliado em
plataformas de anúncios e começar a escalar suas
vendas por mio de suas comissões ganhas. Esse tipo
de modalidade de compra de tráfego é recomendado
para afiliados investidores.
Você também pode começar a divulgar produtos por
meio de fontes orgânicas de tráfego como o Google
ou as Redes Sociais. O resultado do tráfego
orgânico é totalmente dependente de ações de
geração de conteúdo em blogs ou postagens em
Redes Sociais.
A formas mais populares para a divulgação
orgânica como afiliados são por meio de páginas
e grupos do Facebook, lista de transmissão pelo
Whatsapp, Instagram, e-mail marketing, mini sites
e blogs.
Eu preparei uma série com cinco vídeos gratuitos
aonde apresento dicas e estratégias passo a passo
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para você realizar a sua primeira venda como afiliado
e para você assistir basta clicar aqui.

Você quer Aprender a Divulgar Produtos
Profissionalmente como Afiliado e Ganhar
Dinheiro Trabalhando em sua Casa?
O Método Único, Simples e Aplicável com
RESULTADOS Comprovados por mais de 35 Mil
Alunos no Brasil e no Mundo.....

O Curso Meu Primeiro Negócio Online é considerado
o melhor treinamento para você Planejar, Criar e
Lançar um Negócio Online e o único capaz de levar
você a Resultados Reais. O Curso Meu Primeiro
Negócio Online é a oportunidade perfeita para você
aprender passo a passo do zero a criação,
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planejamento, desenvolvimento de um negócio
online.

O Método é um Sucesso pela sua Didática de Tarefas
simples e Aulas Passo a Passo na qual você
aprenderá do Zero como Criar um Negócio Online
totalmente Novo. É mais que um curso online! É uma
Atmosfera de Empreendedorismo para Desenvolver
Você!

Um Método Simples e Fácil para você "copiar e
colar" e criar seu primeiro negócio online!

