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INT
Eai tudo bom? 

Bom, antes de c

Meu nome é Ale
DEUS com suce

Hoje tenho uma

Eu gosto
você já v

Entre os modelo
Marketing de Af
vendendo). 

Já estou na luta
tempos difíceis,

Sim eu d

Mas, mesmo co
não vou escreve

ROD
começar com o 

ex Vargas, sou e
esso! 

a rede de 41(atu

o de falar “Projeto
vai entender daq

os de negócios 
filiados, Adsens

a a um bom temp
, foram apenas f

desisti várias vez

om tantas dificul
er uma novela, e

DUÇ
conteúdo, rapid

empreendedor d

almente) projeto

tos” por que é m
qui a pouco!  

que trabalho, es
se e e-commerce

po, comecei em
frustrações, per

zes... 

dades que pass
eu sabia que tin

ÃO 
damente vou me

digital em série e

os online funcion

muito mais que si

stão: Produtos D
e(na verdade es

m 2005, e de 200
das e muitas de

sei, que nem vo
ha alguma coisa

e apresentar. 

e graças a 

nando. 

simples sites, 

Digitais, 
sse já estou 

05 a 2010 foram 
esistências.  

u falar aqui se 
a a mais, que 
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tinha um jeito da
me deixou desis

Ainda be

Durante esses l
sobre ganhar d

O problema é q
ensinando as p
feito nada, e qu

Palhaçad

Na verdade eu 
informação aqu
sabia realmente
chovendo no m

Bom, não sei, s
simplesmente m
por mês que fin

Empreendedore
informação de q

Claro, me

a coisa dar cert
stir completame

em! 

ongos 5 anos(2
inheiro na intern

que os supostos 
essoas a ganha

ueriam ensinar o

da! 

não sei bem o q
ui no Brasil não d
e o que estava fa

molhado. 

ó sei que eu com
me apaixonei, en
nalmente me mo

es que realment
qualidade. 

ediante bons pa

o e acho que fo
ente. 

005 - 2010) eu c
net, empreended

“Experts” tentav
ar dinheiro, não s
s outros.  

que me fez enten
dava mais, tava 
azendo e o pior

mecei a consum
ncontrei mentore
straram o camin
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agamentos... 
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sabiam nada, nu
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tudo saturado e
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mir material ame
es, caras que ga
nho das pedras.

a acontecer, e q
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tipo de material 
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heiro, 
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ercebi que a 
e ninguém 
a mesma coisa, 

ricano, e 
anham milhões 
 

ue passam 
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Quando eu com
entrei de cabeç
estudando. 

Claro, foi e aind
empregado em
americanos cus

Bom, eu investi 
expressar nessa

De 2010 pra cá
que aprendi, co

O resultado não

SUCESSO

Tenho liberdade
internet, mais n

Mas eu s
cafés, pr
divertir e 

Tenho algumas
casas ou onde 
funciona muito 

mecei a aprende
ça mesmo, noss

da esta sendo, m
 treinamentos, s

stam em média d

muito, e posso 
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á, montei minha e
olocando em prá
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SO... 

e de trabalhar o
ada. 

só trabalho em c
raias ou qualque

e não pra trabalh

 pessoas que co
eles quiserem, d
bem!  

er coisas que rea
a, nem sei quan
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casa, ou no hote
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por um curso de

a emoção que n
aler cada centav

ente online. Seg
novações e estra

apenas com um 

el mesmo, nunca
sses lugares eu 

go e todos traba
ade pra eles tam

a pena, eu 
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cursos 
e qualidade. 

não consigo 
vo empregado!

guindo tudo o 
atégias. 

laptop e 

a trabalho em 
vou pra me 

lham em suas 
mbém, e tudo 
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Hoje minha emp
ganhando desta
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vamos nos conh
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FAZ
Ok, vamos com

marketing de af

Neste ebook eu

formula testada

empreendedore

dinheiro com se

Muito ma

O melhor desse

mesmo um siste

negócio funcion

Só pra você ter 

exemplo. 

UE V

ER? 
meçar a aprende

filiados. 

u vou te mostrar 

a, aprovada e pr

es de sucesso a

eus negócios na

ais do que R$ 10

e sistema é que 

ema já pronto qu

nando pra você,

uma idéia do q

VAM

 
r como ganhar R

passo a passo 

incipalmente us

aqui do Brasil e d

a internet. 

0 Mil... 

é uma formula p

ue você aplica, 

 sem que você 

ue eu estou fala

MOS 

R$ 10.000,00 po

como você vai a

ada por mim e p

dos EUA para g

passo a passo, n

aperta o play e 

precise estar pr

ando, veja o meu

or mês com 

aplicar uma 

por vários 

anhar muito 

na verdade é 

tem um 

resente. 

u próprio 
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Como eu disse 

assuntos e mod

Mas o que você

Formula Negóc

de trabalho. 

Isso mesmo, for

não fiz nada em

Vou repe

Durante esses 7

Extraordinário T

E sabe do melh

Sabe o que aco

todo esse temp

Eu continuei a g

antes. 

Na verdade, au

antes, eu trabal

delos. 

ê não sabe é qu

io Online ® eu le

ram 7 meses pa

m nenhum dos m

etir: eu não fiz na

7 meses eu fiqu

Treinamento Form

hor? 

onteceu com me

po. 

ganhar a mesma

mentou, e o por

ho com dezena

e pra eu criar o 

evei nada mais,

ara criar o curso 

meus outros sites

ada em todos os

ei totalmente foc

mula Negócio O

eus sites? Funcio

a quantidade de

rquê disso eu vo

as de sites dos m

Fantástico Trein

 nada menos do

e durante esses

s. 

s meus outros si

cado na constru

Online ®. 

onaram normalm

e dinheiro que e

ou falar no curso

mais variados 

namento 

o que 7 meses 

s 7 meses eu 

ites... 

ução do 

mente durante 

u ganhava 

o. 
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A única coisa q

15 dias, acessa

eles estavam fu

Tudo isso porqu

basicamente co

basta ligar e pro

O melhor desse

vezes eu quere

Como eu disse,

liberdade de te

E é esse tipo de

Fica comigo e p

Vamos lá... 

ue eu fiz nos sit

ar cada um dele

uncionando, só i

ue eu uso um sis

omo um carro no

onto ele funcion

e sistema que eu

r. 

, fiquei 7 meses 

r quantos projet

e sistema que e

preste a atenção

es durante esse

s, (assim, só ab

sso. 

stema já pronto 

ovo, que têm tod

a perfeitamente

u criei é que eu 

sem mexer em 

os eu querer...

u vou te ensinar

o. 

e período foi uma

rir a página inic

e já configurado

das as peças co

. 

posso multiplica

nenhum site, iss

r a criar! 

a vez a cada 

ial) pra ver se 

o que funciona 

onfiguradas, 

ar ele quantas 

so me da a 
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promover produ

Você indica pro
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• Você não

UE É
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er agora o que é

filiados é quand

utos de outras p

odutos de outras

o precisa vende

o precisa ficar e
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é o tal do market

o você ganha d
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r nada; 
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• Você não

elas com

• Você não

Esse sistema qu

estar presente e

do processo, vo

pessoas, os pro

todo o trabalho 

Você configura 

Simples c

Na verdade é m

Só uma coisa, n

mão na massa. 

executar. 

O que eu quero

funcionam quas

O market
pra se te

o precisa  ficar i

mprem. 

o precisa nem a

ue eu criei esta 

em nada, você n

ocê não precisa

ojetos(sim, eu ch

pra você. 

uma vez, e deix

como se parece

mais simples do 

não me entenda

Você vai precis

o dizer é que um

se que sozinhos

eting de afiliados
er retorno rápido 

ndicando coisas

aparecer se você

tão bem elabora

não precisa esta

 vender, indicar

hamo eles de pr

xa rolar. 

e... 

que isso. 

 mal, você vai p

sar aprender com

ma vez que você

s.  

s é um dos mode
o na internet. 

s pras pessoas 

ê não quiser. 

ado que você nã
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, ou ficar chatea

rojetos online) q
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o marketing, pa
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e você que não 
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sta dinheiro, esfo
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Pra você ter um

movimenta BILH

digitais usam es

um dos modelo

Aqui no Brasil, o

E uma NOTICIA

Ainda Be

Bom, voltando: 

promove produ

Dentro desse m

• Você pod

dá mais 

• Você pod

reais de 

• Pode ser

de todos

• Pode ser

da marca

ma idéia, nos Est

HÕES de dólare

sse modelo de n

os mais bem lucr

o pessoal esta a

A OTIMA que eu

em Que Você Me

Marketing de af

tos de outras pe
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de ser afiliado d
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forma TOTALME

r afiliado de prod

s os valores poss

r afiliado de gran
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es por ano, e os 
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rativo, seguro e 
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Me Encontrou: (^_
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essoas e ganha 

m muita coisa pra

e produtos digit

futuro dos negó

o Google e gan

ENTE automátic

dutos físicos e g

síveis! 

ndes empresas 

para ganhar mui

se modelo de n

maiores empree

ndem a idéia de

rentável que ex

hando. 

 é que: 

_-)...  

u disse é quando

dinheiro por iss

a entender. 

tais (que atualm

cios pela interne
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a; 

ganhar todo o tip

e se aproveitar 

ito mais. 

egócios 

endedores 

e que esse é 

xiste. 

o você 

o. 

ente é o que 

et); 

e milhares de 
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do potencial 
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• Pode ser

poucos d

• Entre vár

 

r afiliado em lanç

dias; 

rias outras opçõ

 

çamentos e gan

es; 

nhar milhares dee reais em 
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Eu atualmente e

baseados em m

Digitais e do Go

comissão), e ta

Pra você ter um

estou prestes a 

Negócio Online

nenhum conhec

inicio ao fim, de

500,00 por sem

E se você acom

multiplicar. 

 

estou usando qu

marketing de afil

oogle, são as for

mbém as forma

ma idéia do gran

 te revelar é tão 

e® eu crio, ao viv

cimento sobre o

esde a mentalida

mana! 

mpanhar o curso

uase que em 10

iados o modelo 

rmas que mais p

s que são totalm

de potencial e d

poderoso, no M

vo, passo a pas

 assunto, eu faç

ade inicial até o 

o, você vai fazer 

0% dos meus p

de ser afiliado d

pagam (chegam

mente automátic

de como esse M

Mega Treinamen

so um projeto d

ço ali na frente d

projeto estar re

o mesmo, e dep

rojetos 

de Produtos 

m a 75% de 

as. 

Método que eu 

to Formula 

o zero, sem ter 

da câmera, do 

ndendo R$ 

pois apenas 
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EXP

MÉT
Ok, vamos ver a

Vamos dizer qu

projetos como e

Suponhamos qu

O que é bem im

não ganhe R$ 5

apenas R$ 50,0

bem por baixo p

Ok, então você 

Tudo o que voc

Sim, simp

LICA

TOD
agora um resum

ue você copie o 

esse que eu fale

ue você faça mu

mprovável, mas d

500,00 por sema

00 por semana. O

pra que você ve

faz R$ 50,00 po

cê tem que fazer

ples assim! Mult

AND

O! 
mo de como a es

meu sistema ao

ei que eu crio du

uita coisa errada

digamos que vo

ana, mas sim ap

O que é ridículo

eja como mesmo

or semana! 

r agora é criar 5

ltiplicar; 

DO O

stratégia funcion

o pé da letra, e d

urante o curso.

a... 

ocê faça muita c

penas 10% disso

o, mas tudo bem

o assim a coisa 

 projetos iguais 

O 

na. 

desenvolva 

oisa errada e 

o, isso mesmo 

m, vou jogar 

funciona. 

a esse! 
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A cada novo pr

vez mais e pass

Como meu siste

cria outro, depo

Mas digamos q

aplicando apen

R$ 250,00 por s

por mês! 

• 5 Projeto

• Cada um

• R$ 1.000

O que já é lega

no mínimo um p

Isso mes
que o suf

Agora vem o pa

Sim, como tudo

simples, tão sim

ojeto que você c

sa a ganhar mai

ema é um passo

ois outro e assim

ue você continu

nas 5% do que e

semana (valor d

os; 

m R$ 200,00 por 

0,00 no total; 

l para você trab

pouco produtivo

smo, pra manter 
uficiente. 

asso do mestre!

o que eu estou m

mples que eu ac

cria, você melho

is. 

o a passo você s

m até quantos vo

ue fazendo as co

eu vou te ensina

e suposição, cla

mês (ridículo, v

balhar apenas um

 meia hora por d

r 5 projetos, com

mostrando aqui, 

ho que é por iss

ora um pouco, a

simplesmente cr

ocê querer. 

oisas muito errad

r, você passa a 

aro), um total de

ocê ganha muito

ma hora por dia,

dia! 

m meia hora por d

o Passo do Mes

so que ninguém 

aperfeiçoa cada 

ria um, depois 

das e 

ganhar + ou - 

e R$ 1.000,00 

o mais)... 

, ou se você for 

dia já é mais 

stre é muito 

faz.  

177

http://jessikam.com.br/FormulaNegocioOnline_Ebook


 

Bom ago
trabalhan

E aqui você tem

tempo? 

De qualquer for

10.000,00. 

Vou explicar! 

Se com uma ho

mentira, por que

esse tempo que

Só que o melho

você emprega n

Exemplo: se voc

você não vai ga

5.000,00... 

Isso acontece p

ora com você es
ndo 1 hora por d

m uma escolha, q

rma que você es

ora por dia você 

e você vai ganh

e você emprega

or da Super Form

não é proporcio

cê emprega um

anhar R$ 2.000,0

por que: 

sta ganhando R$
dia! 

quer trabalhar m

scolher você vai

ganha R$ 1.000

ar muito mais). 

a, você passa a 

mula Negócio On

nal ao que você

ma hora e ganha 

00, mas sim, R$ 

$ 1.000,00 por m

mais, ou ter mais

i chegar facinho

0,00 por mês (o 

Quando você au

ganhar mais. 

nline® é que o t

ê vai ganhar! 

R$ 1.000,00, co

3.000,00, R$ 4.

mês, 

s liberdade e 

o aos R$ 

que é uma 

umenta isso, 

tempo que 

om duas horas 

000,00 ou R$ 
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Primeiro:

mais voc

você vai 

Segundo

ensinar n

deixar tu

configura

Agora, você tem

que me fez não

afiliados, mas s

Essa outra abor

1.000,00 por mê

embolsar e gas

NÃO! você vai i

Você vai pegar 

Você vai usar e

projetos a núme

mas sim em mu

 Quanto mais vo

cê cria novos pro

ganhar! 

o: Você se adapt

no Super Treinam

do já meio que p

ações para criar

m também uma 

o apenas ganhar

sim, MUITO MAIS

rdagem consiste

ês inicial que vo

star. 

investir uma par

50% do seu fatu

sses 50% do va

eros ilimitados, n

uito mais, e traba

ocê pratica, mel

ojetos, mais exp

ta a formula de m

mento Formula N

pronto bastando

r novos projetos

segundo opção

r R$ 10.000,00 p

S. 

e de ao invés de

ocê esta ganhan

rte no seu negoc

uramento e inve

alor que você es

não pensando m

alhando muito m

hor você fica. Po

ert você fica e m

multiplicação qu

Negócio Online ®

o apenas algum

. 

, é que eu esco

por mês com ma

e você pegar es

ndo com seus 5 

cio! 

estir no seu nego

ta ganhando e e

mais em R$ 10.0

menos. 

ortanto quanto 

mais dinheiro 

ue eu vou te 

® e passa a 

as 

lhi pra mim, e 

arketing de 

ses R$ 

projetos, 

ocio! 

escalar o seus 

000,00 por mês, 
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Veja, se você g

E calma, pode f

nenhum tipo de

escalabilidade 

você administra

Você criou seus

mês, depois dis

multiplicação e 

 

 

SIMPLES AS

“CONTRA N

anha R$ 1.000,0

ficar calmo, não

e dor de cabeça

(eu amo essa pa

a com 3 passos 

s primeiros 5 pro

sso aplicou a inc

seus ganhos se

 
SSIM! OLHA N

NÚMEROS NÃ

00, desses mil re

o vamos contrata

, nenhum tipo d

alavra) dos seus

fáceis!  

ojetos, esta ganh

crível estratégia 

e multiplicam a n

NA BOA, OS N

ÃO HÁ ARGUM

einveste R$ 500

ar ninguém, não 

e preocupação,

s projetos é muit

hando ai seus R

da escalabilida

níveis ilimitados!

NÚMEROS NÃ

MENTOS”. 

0,00  

vamos ter 

, o sistema de 

to simples, e 

R$ 1.000,00 por 

de e da 

! 

ÃO MENTEM! 
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 SOS  SI

ocê aprende o

traordinário T

egocio Online 

ocê cria seu pr

ocê multiplica 

erfeiçoando c

anhando cada 

ocê investe ma

arcela do seu l

us projetos; 

us ganhos se

 MPLES

o Método com 

reinamento Fo

®; 

rimeiro projeto

esse mesmo s

cada vez mais

 vez mais; 

ais tempo, ou 

lucro para esc

e tornam ilimita

S 

o 

ormula 

o; 

sistema, 

s e 

uma 

calar 

ados. 
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Bom, o treiname

encontra-se no 

pode encontrar

 

 

 

Mas, vou dar al

Claro, o que eu 

Treinamento Co

idéia. 

 

TÉC

CLIQUE A

NEGOCIO

ento completo d

Fantástico Trein

 clicando aqui;

gumas dicas rá

 vou mostrar aq

ompleto Formula

 

NIC

AQUI PARA

O ONLINE®

de como constru

namento Formula

pidas e simples

ui não é nem 5%

a Negocio Online

AS B

A CONHEC

® 

uir esse fantástic

a Negocio Onlin

s pra você já com

% do que você v

e®, mas já da p

BÁSI

CER O MEG

co sistema, 

ne® que você 

meçar. 

vai aprender no 

pra ter uma 

CAS

GA TREINA

S 

AMENTO F
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T

 

TEN
Calma, não se a

Ter um site é ex

O site não é a ú

centralizar toda

A partir dele, va

 

 

HA 
assuste. 

xtremamente sim

única coisa que 

a a nossa estraté

amos construir to

 

UM 

mples e você cri

você vai fazer, m

égia. 

oda nossa estru

 SITE

a um com 4 pas

mas ele é uma p

tura. 

E 

ssos simples. 

paca que vai 
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REG

DOM
O nome de dom

O nome de dom

acessar o seu s

Exemplo: 

www.Goo

www.For

No curso eu ens

nomes de domí

nome de domín

seu site. 

GISTR

MÍN
mínio é o primeir

mínio é o endere

site. 

ogle.com.br 

mulaNegocioOn

sino várias técn

ínios, mas uma q

nio com a palavr

RE U

IO; 
ro passo para vo

eço do seu site, é

nline.com.br 

icas extraordiná

que você deve f

a chave do assu

UM 

ocê criar o seu s

é como as pess

árias para registr

ficar ligado é ten

unto que você e

site. 

oas vão 

rar ótimos 

ntar ter um 

esta falando no 

244

http://jessikam.com.br/FormulaNegocioOnline_Ebook


 

Por exemplo, se

poderia registra

• ComoEm

• ComoPe

ou algumas var

• Emagrec

• ComoEm

• PerderGo

• OPoderD

Registrar um do

pode registrar n

R$ 1,00 por mê

Duas empresas

 http://ww

 http://ww

 

e você for criar u

ar um nome do d

magrecerRapido

rderPesoAgora.

iações 

cimentoDominad

magrecerAJato.c

orduraMegaRap

DoEmagrecimen

omínio é bem fác

nomes de domín

s. 

s que eu recome

ww.uolhost.com.b

ww.superdominio

um projeto sobre

domínio como:

.com 

com 

do.com 

com 

pido.com 

to.com 

cil,e muito barat

nios gastando R

endo para o reg

br/registro-de-do

os.org 

e emagreciment

to, no curso ens

$ 12,99 por ano

istro são: 

ominio.html 

to, você 

ino como você 

, isso mesmo 
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Claro existem fo

recomendo por

 

ormas gratuitas,

 não serem prof

 

 e eu também m

fissionais; 

mostro, mas essaas eu não 

266

http://jessikam.com.br/FormulaNegocioOnline_Ebook


C

 

CON

HOS
Pra que o seu s

(textos, imagen

hospedagem. 

A hospedagem 

seu site comple

qualquer mome

Você vai precis

site estável e rá

No Curso te mo

R$ 1,66 por mê

Inacreditável? N

NTRA

SPED
site funcione, voc

s) em algum lug

 de sites vai ser

eto e deixar ele l

ento do dia. 

ar contratar uma

ápido, sem nenh

ostro como contr

s! 

Não, é verdade.

ATE 

DAG
cê precisa tamb

gar da internet e

 um lugar na int

á para que as p

a hospedagem p

um tipo de prob

ratar a mesma q

 UM

GEM 
bém guardar os 

 é pra isso que 

ernet onde você

pessoas possam

profissional que

blema. 

que eu uso nos m

A 

 
arquivos dele 

serve a 

ê vai guardar o 

m acessa-lo a 

 deixe o seu 

meus sites por 
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INST
Aqui é a parte m

Ter o seu site fu

mais fácil. 

Depois que voc

hospedagem, v

Quando você re

que vai adminis

você consegue 

E é através dele

 

 

 

OBS: NO FA

PASSO A PA

TALE
mais simples de

uncionando e já 

cê registrou um n

você vai passar 

egistra uma hos

strar o seu site, o

 gerenciar todas

e que vamos ins

ANTÁSTICO C

ASSO COMO 

E O S
 todas. 

pronto para rec

nome de domíni

para a instalaçã

pedagem você 

o nome desse p

s as propriedad

stalar o nosso sit

CURSO FORM

USAR O CPA

SITE

ceber os visitante

io e contratou um

ão do site. 

recebe acesso 

ainel é CPANEL

es do seu site.

te, com 3 passo

ULA NEGOCI

ANEL E TODOS

 

es é a parte 

ma 

a um painel 

L, através dele 

s simples. 

IO ONLINE® C

S OS SEUS R

COMPLETO E

ECURSOS. 

28
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Dentro do paine

dessa opção va

O wordpress é 

Gerenciamento

É através do wo

gerenciado. 

Com o wordpre

profissional, sem

sites. 

Veja alguns exe

 www.For

 www.Esc

 http://my

 http://ww

 http://Ga

 http://ww

Para instalar o w

 Basta ac

el CPANEL exist

amos instalar o w

um CMS ou Con

 de Conteúdo. 

ordpress (que é 

ess você cria um

m saber nada d

emplos de sites 

mulaNegocioOn

colaDinheiro.com

selfdsk.com/ 

ww.ufpr.br/portal

nharDinheiroMa

ww.SegredoDosB

wordpress é mu

cessar o CPANE

te uma opção ch

wordpress. 

ntent Manageme

uma maravilha)

m site totalmente 

e programação,

feitos com word

nline.com 

m 

ufpr/ 

agico.com 

Blogs.com  

ito simples e fác

L do seu site; 

hamada de fantá

ent System ou S

) que seu site va

dinâmico e extr

, design ou gere

dpress: 

cil. 

ástico, através 

Sistema de 

ai ser criado e 

remamente 

enciamento de 
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 Buscar a

 Depois e

 Escolher

administr

 Pronto, s

Em menos de 5

Depois de insta

profissional. 

Para isso, basta

O wordpress co

MIL) modelos p

Também existe 

valores variam d

Mas você comp

gratuitas, já esta

Então com algu

tem um site tota

a opção “Fantást

escolher a opção

 um título para o

rá-lo; 

seu site já pode 

5 minutos você te

alar o wordpress

am dois cliques 

onta com nada m

para você escolh

a opção de voc

de R$ 10,00 a R

pra apenas se q

a mais do que ó

uns poucos cliqu

almente profissio

tico”; 

o “Wordpress”;

o site e uma sen

receber visitante

em um site profi

s você vai quere

do mouse na ár

mais, nada meno

her, TOTALMENT

cê comprar um m

R$ 100,00 em mé

uiser mesmo, po

ótimo. 

ues do mouse e 

onal funcionando

ha para que voc

es; 

issional funciona

r deixar ele com

rea administrativ

os do que 3000 

TE GRATUITOS

modelo mais pro

édia. 

orque com 3 mi

menos de 10 m

o e esperando p

cê possa 

ando. 

m cara de site 

va. 

(sim, TRÊS 

S. 

ofissional, e os 

l opções 

minutos você 

pelos visitantes.
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OBS: NO EXT

PASSO COM

TRAORDINÁR

MO USAR O TO
 

RIO CURSO F

ODOS OS RE

FORMULA NEG

CURSOS DO 

GOCIO ONLIN

WORDPRESS

NE® EU ENSI

S. 

3

INO PASSO A

1

A 
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C

 

CRIA
Seu site vai pre

Sem conteúdo s

Sem conteúdo a

Pra fazer o seu 

simples que voc

Você cria

possível 

pouquíss

você ach

Eu vou te

você não

Você terc

conteúdo

profission

AR C
cisar ter conteú

seu site não á n

as pessoas não 

site ter conteúd

cê imagina. Voc

a o conteúdo: No

você criar conte

simo tempo. Sem

har que não sab

e ensinar uma Fo

o conseguir criar

ceiriza: Vou te m

o pros meus site

nais, por apenas

CON
do. 

ada. 

vão encontrar e

o é muito simple

cê tem duas form

o curso você va

eúdos excelente

m ter problemas 

e. 

ormula de 3 pas

r ótimos conteúd

mostrar uma técn

es de extrema qu

s R$ 5,00, isso m

TEÚ

ele.  

es, na verdade m

mas de fazer isso

ai ver que é extre

es para seus site

com falta de idé

ssos simples, qu

dos para seu site

nica que eu uso 

ualidade, criado

mesmo R$ 5,00.

ÚDO 

muito mais 

o. 

emamente 

es em 

éias, ou por 

ue é impossível 

e. 

pra conseguir 

os por 

.. 
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C

 

CON

ILIM
Eu não vou fala

coisa que você 

conseguir dar c

Hoje em dia a m

conteúdo grátis

dos principais g

Então o que voc

qualidade, e su

Calma, não se a

A primeira coisa

estão os freelan

NTEÚ

MITA
r neste ebook so

precisa saber e

conta de tudo, e 

melhor estratégia

s (ohhh, eu expli

gargalos de qua

cê tem que faze

per barato é tra

assuste. É bem 

a que você tem 

ncers e postar u

ÚDO

DO 
obre a estratégi

e que é muito im

nem deve! 

a para ganhar d

co isso no curso

alquer negócio d

er para consegui

balhar com reda

simples e barato

que fazer é entr

m trabalho lá, p

O 

a de multiplicaç

mportante é que 

dinheiro online é 

o), e é exatamen

digital. 

ir conteúdo únic

atores freelance

o... 

rar nos sites esp

or exemplo. 

ção. Mas uma 

você não vai 

produzir 

nte esse um 

co, de 

er. 

pecíficos onde 
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Olá, prec
produzir 

Esse red

Vou prec

Pago R$ 

Você deve esta

mas a média é 

Eu particularme

isso. 

Então com esse

rentável com R$

EXTRAO

 

OBS: NO EXT

PASSO COM

SEGREDOS 

ciso de um redat
artigos de 500 p

dator precisa ter 

cisar de 2 artigos

$ X,XX por artigo

ar se perguntand

de R$ 5,00 até R

ente pago em to

e simples passo

$ 40,00 por mês

RDINARIO.  

TRAORDINÁR

MO TRABALHA

E MOSTRO O

ator sobre o assu
palavras cada.

experiência, e m

os por semana. 

o. 

do sobre o preço

R$ 20,00. 

rno de R$ 5,00 a

, eu consigo ma

s. 

 

RIO CURSO F

AR COM FREE

OS MEUS SITE

unto emagrecime

me enviar um tex

o né? Olha isso v

a R$ 7,00, não m

anter um site ext

ORMULA NEG

ELANCERS, E

ES SECRETOS

mento, para 

exto de amostra.

varia muito, 

mais do que 

tremamente 

GOCIO ONLIN

E TAMBÉM DO

S QUE EU USO

NE® EU ENSI

OU TODOS OS

O PARA ENCO

34

NO PASSO A

S MEUS 

ONTRAR ELE

4

A 
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T

 

 

TEN
Trafego são as 

o conteúdo que

Sem trafego seu

Muitos que tem

uma coisa difíci

Nada disso, con

interessadas no

é fácil, basta sa

Existem atualme

mais eficazes e

importantes que

projetos online é

Veja algumas d

HA T
pessoas que en

e você esta entre

u site não é nad

 um pouquinho 

il, que gasta din

nseguir trafego 

o seu conteúdo e

aber as técnicas

ente centenas d

e outras menos, 

e você deve foc

é o trafego. 

icas para levar 

TRÁ
ntram no seu site

egando. 

da. 

mais de conhec

heiro, tempo e t

de qualidade, o

e nos produtos q

s certas pra isso

de formas de lev

mas o fato é que

ar na construçã

trafego para seu

ÁFEG
e, são as pessoa

cimento pensam

tal. 

u seja, pessoas

que você esta re

. 

var trafego para 

e um dos pontos

ão de cada um d

u site; 

GO 
as que vão ver 

m que trafego é 

 realmente 

ecomendando 

seu site, umas 

s mais 

dos seus 
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Como Levar Tráfego Para Seu Site

Seja Mais Econtravel Nos Buscadores

Yahoo

Google

Foque na criação de conteúdo de qualidade

Crie conteúdo sobre aquilo que seu publico já esta buscando

Use palavras chaves de cauda longa

Configure o Google Author

SEO OnPage

Trabalhe o Link Building

Guest Posts

Participe de Fóruns

Tenha um site bem estruturado

Adicione compartilhamento social

Bing

Facebook

Tenha um perfil otimizado

URL na foto de capa

URL na sessão sobre

Faça Postagens "ISCA"

Termo que eu criei

Em todas as suas postagens sendo, imagnes, vídeos, links coloque uma
chamada para ação no inicio

Que Tal Aprender Como Perder Peso Ainda Hoje

Conheça a Técnica Secreta e 3 Passos Simples Para Perder Peso

~> Clique Aqui Agora http://www.SeuSite.com/LinkDeAfiliado

Deixe uma nota posicionada no topo do
seu perfil com o endereço do seu site

Sempre curta suas postagens e seu site

Utilize as Páginas de Fans

Potencial de tráfego ilimitado

Faça Postagens "ISCA"

Use palavra chave na URL

Automatize tudo

Coloque uma Like Box no seu site

Utilize os Grupos

Participe de vários grupos

Faça Postagens "ISCA"

Crie seu próprio grupo

Facebook ADS
Potencial ilimitado

Clientes por menos de R$ 0,02

Google Plus

Crie um perfil otimizado

Use as páginas

Participe de Comunidades

Crie sua própria comunidade

Linkedin

Crie um perfil e se conecte com as pessoas

Participe de várias comunidades

Crie sua própria comunidade

Automatize o processo

Twitter

Crie uma conta otimizada

Ligue o twitter com seu site

Automatize o processo

Video Marketing

Youtube

Crie um canal otimizado

Comente em outros vídeos

Trabalhe o SEO para vídeos

Baixe vídeos, legende, suba outra vez

Link na descrição

Vimeo

Dailymotion

Mídias Sociais Extras

Digg

Pinterest

Instagram

Ning.com
Sua própria rede

Sua própria comunidade

Crie Sua Lista de Emails

De alguma coisa de graça

Configure o autoresponder

Use o Blog Broadcast

Anúncios Pagos

Google Adwords

Facebook ADS

Compra de Banners

Artigos patrocinados

Publicidade

Dentro do Site

Email Marketing

Feeds RSS

Conteúdo Para Download

PDFs

Papéis de Parede

APP

Diversos

Participe de Fóruns

Sites de Artigos

Agregadores de Noticias

Comentários em outros blogs

Parceria com outros blogs

Assinatura de emails

Sites de Vendas

www.MercadoLivre.com.br

www.QueBarato.com.br

www.BomDeFaro.com.br

www.OLX.com.br

www.TodaOferta.com.br

Classificados Grátis

Yahoo Respostas

Wikipedia
Crie uma página

Participe

Crie concursosFacebook

Distribua Conteúdo

Guias

Apostilas

Ebooks Grátis

Faça entrevistas

Ebooks

SlideShare

Scribd

4shared

DocStoc.com

ziggi.uol.com.br

Artigos em PDF

SlideShare

Scribd

4shared

DocStoc.com

Slides

SlideShare

Prezi

AuthorStream

Scribd

4shared

DocStoc.com

PodCasts
Itunes

SoundCloud

Blogs

Troca de Links

Troca de Banners

Comentários em outros blogs

Guest Posts

Botões de Compartilhamento Social

Social Locker (Ótimo)

http://www.markerly.com/wordpress

Social Image Hover for WordPress
http://codecanyon.net/item/social-image-hover-for-wordpress/2270775

Digg Digg

Facebook Comments

Crie conteúdo de qualidade

Avise seus inscritos por email de novos artigos

Convide outras pessoas para postar no seu blog
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C

 

CON

LIST
Eu posso dizer 

lucrativa do seu

Ter uma lista be

imprimir dinheir

Mas o que é um

Estou falando d

assunto que voc

Construir

Uma técnica se

essa, varias out

das pessoas qu

NSTR

TA 
pra você que at

u negocio digita

em construída e 

ro. 

ma lista. 

de uma lista de e

cê esta falando,

r a lista é fácil! 

ensacional e que

tras também) é d

ue acessarem o 

RUIR

tualmente const

l. 

responsiva é qu

emails. Emails d

, compradores e

e eu exploro pas

de você dar alg

seu site. 

R A 

ruir uma lista é a

uase com ter um

e pessoas intere

em potencial. 

sso a passo no c

uma coisa em tr

a tarefa mais 

ma licença para 

essadas no 

curso (não só 

roca do email 
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As pessoas ace

isso de isca dig

Pra você criar e

explico passo a

Bom, continuan

Depois de você

chamamos de A

passar a entrar 

configurar. 

Indicando pra e

E sempre que a

Então você con

automático te tr

 É uma lic

essam o seu site

gital, em troca do

essa isca digital 

a passo como te

ndo... 

ê ter o email das

Autoresponder(c

em contato com

elas os produtos

alguém comprar

figura seu autor

razendo dinheiro

cença para impr

e, e você oferece

o email delas. 

é extremamente

er a sua em minu

s pessoas, você 

configuração fei

m elas automatic

s que você esta 

r, você ganha di

responder apena

o sempre. 

rimir dinheiro. 

e alguma coisa,

e simples e fácil

utos. 

vai configurar u

ta apenas uma 

camente, pelo te

promovendo. 

nheiro. 

as uma vez, e d

 chamamos 

, e eu te 

um sistema que 

vez), que vai 

empo que você 

eixa ele no 
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C

S

 

CRIA

NAS

SOC
Até esse mome

pessoas que ch

Quando você in

você nota quas

que você ganha

Integrar cada u

sócias vai fazer

Entre os vários 

AR P

S MÍD

CIAIS
ento você vai con

hegam ao seu si

ntegra junto com

e que instantane

a. 

m dos projetos 

r seus lucros se 

motivos pra isso

PRES

DIAS

S 
nseguir indicar p

ite. 

m seu site as estr

eamente um bu

que você criar c

multiplicarem.

o, eu posso lista

SENÇ

S 

produtos para a

ratégias de míd

mm no montante

com estratégias 

ar dois, que são 

ÇA 

penas as 

ias sociais, 

e de dinheiro 

de mídias 

os principais. 
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Primeiro:

sociais vo

Imagine o

seu site e

simplesm

Segundo

extraordi

ganhar m

efetiva. 

Já volta a

Se você tem um

é muita coisa, in

Errado... 

Eu uso uma est

ativo em todas e

à pena. 

• Faceboo

• Youtube;

 quando você in

ocê cria centena

os milhões de u

e vendo os prod

mente multiplicar

o: Afiliado Social

nária estratégia 

muito dinheiro na

a falar sobre isso

m pouco mais de

ntegrar as mídia

ratégia de autom

elas, na verdade

ok; 

; 

ntegra seu site c

as de novos pon

suários das míd

dutos que você e

r seus lucros. 

: Termo que eu 

que eu ensino d

as mídias sociais

so... 

e conhecimento 

as sociais, vai da

matização das m

e em todas não,

com estratégias 

ntos de acesso a

dias sócias, tend

esta promovend

crie para nomea

de promover pro

s de forma extre

deve estar pens

ar muito trabalhã

mídias sociais e 

, mas nas que re

de mídias 

ao seu site. 

do acesso ao 

o.  Isso pode 

ar e 

odutos e 

emamente 

sando: “Nossa, 

ão” 

consigo estar 

ealmente valem 
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• Google P

• Linkedin;

• Twiiter; 

• Entre out

Pra mim particip

uso um sistema

Com ele eu auto

conteúdo public

aparece em tod

E o melhor eu p

Se eu quiser ap

quantas pessoa

 

Plus 

; 

tras… 

par de todas as 

a de automatizaç

omatizo meu site

cado, esse mes

das as mídias. 

posso ter quanta

parecer em 500 

as da pra atingir

 

mídias socias e

ção, o HootSuite

e juntamente co

mo conteúdo ale

as contas eu qui

contas no faceb

r de forma autom

e estar sempre a

e. 

om as mídias sóc

em de aparecer

ser. 

book, eu posso. 

mática... 

ativo nelas, eu 

cias, e a cada 

r no site 

Imagina 
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A

 

AFIL
Afiliado social é

fazer afiliação d

Automáti

minha pa

deixar ro

Progress

eu faço a

se soma 

continuad

vendo os

Essa parte afilia

técnica é como

 

LIAD
é um termo que 

dentro das mídia

ca: Porque eu p

articipação nas m

lar. 

siva: Porque aqu

amanha, e se so

com o que eu fa

damente, imagin

s produtos que e

ado social é real

 se tivesse ganh

 

DO SO
eu criei para as 

as sociais de for

posso configurar

mídias sociais p

uilo que eu faço 

oma com o que e
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