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6 Ideias Para Começar
A Ganhar Dinheiro Na Internet!
"Fazendo Marketing Até o Topo"

Termos e Condições
Aviso Legal
O escritor esforçou-se para ser o tão exato e completo quanto possível na
criação deste conteúdo, em todo o caso ele não garante em qualquer altura o
conteúdo descrito devido às mudanças rápidas que existem na internet.

Apesar de se ter feito todas as tentativas de se verificar toda a informação
nesta publicação, o editor não assume qualquer responsabilidade por erros,
omissões ou interpretações erradas deste livro. Quaisquer referências a
pessoas específicas, organizações não são intencionais.

Nos livros de conselhos práticos, tal como na vida, não existem garantias para
um rendimento. Os leitores são avisados de fazer o seu próprio julgamento
sobre as suas circunstâncias e agir de acordo com isso.

Este livro não tem a intenção de ser usado como conselheiro legal, de negócios
ou financeiro. Todos os leitores são aconselhados a procurar serviços de
profissionais competentes nos campos legais, de negócios e finanças.

Aconselho-o a imprimir este livro para ser mais fácil de ler.
2014 © - 6 Formas Para Você Ganhar Dinheiro Na Internet – http://vivermelhoragora.com/

2014 © - 6 Formas Para Você Ganhar Dinheiro Na Internet – http://vivermelhoragora.com/

Introdução
Primeiro, deixe-me começar dizendo que todas as pessoas no mundo têm a
capacidade dentro de si para se tornarem um génio para ganhar dinheiro na
internet.
E não estou brincando.
Esta é a razão do título deste conteúdo em particular.
Às vezes, é só preciso receber algumas ideias de outra pessoa para que o seu
gênio interior comece a funcionar.
Então, "Prepare-se Mundo".
É sério, qualquer pessoa, não importa a sua condição social ou econômica
pode ganhar dinheiro a partir do conforto da sua própria casa.
Mas o que é difícil é ir na direção certa.
Em relação a quanto você pode ganhar, bem, isso depende inteiramente de
você.
Só você pode determinar quais serão os seus lucros.
E, claro, cada pessoa no mundo é diferente, tem energias, e circunstâncias
diferentes e por isso, é lógico que o valor ganho por cada indivíduo pode
variar.
Dito isto, quanto você pode esperar ganhar?
Eu teria que adivinhar qualquer coisa entre R$ 0,00 a R$ 10.000,00 ou mais
depois 3 meses de trabalho.
Assim, há muito espaço para você ao lado de todos os outros que já ganham
dinheiro a partir de casa.
Honestamente, você tem que se perguntar
“Quanto Eu Quero Ganhar Na Internet?",
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E "Quanto Tempo Eu Posso Dedicar Para Atingir O Meu Objetivo Financeiro?".
Pergunte a si mesmo estas duas perguntas e você pode ter uma estimativa
muito boa de quanto você pode ganhar na internet.
Neste guia estão as melhores ideias para ganhar dinheiro a partir do conforto
da sua própria casa sem a necessidade de muito dinheiro ou imensas
quantidades de tempo investido.
O objetivo deste guia é de educar aqueles que podem ser novos, o conceito de
ganhar dinheiro na internet com o seu computador e um acesso à internet.
Um processo que também é mais comum e conhecido como "Internet
Marketing".
É claro, esta é a versão simplificada deste termo, pois há muitas facetas para se
fazer internet marketing;-).
Para começar a ter lucros na internet a partir de casa é possível fazê-lo, sem
ser enganado, ou levar anos para aprender o processo.
Eu quero que você leia as informações contidas neste guia e fique com o
conhecimento necessário para você começar a ganhar algum rendimento
online e apresentar-lhe algumas ideias que podem ajudar você a atingir esse
objetivo.
Então, com o passar do tempo, você será capaz de dedicar mais ao seu
potencial negócio e aumentar os seus lucros cada vez mais.
Esperançosamente, este guia vai orientar você, e vai estimular você onde
precisa para que você também possa se tornar um gênio a fazer dinheiro na
internet.
Tenha um dia fantástico,
Karyne Otto
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Como Começar
Antes de você começar a ter qualquer tipo de lucros usando a Internet, você
precisa saber o que irá funcionar para você e quanto dinheiro você precisa
para implementar cada ideia individualmente, que, naturalmente, serão
listadas para você mais abaixo.
Além disso, você precisa ter uma boa ideia de quanto tempo isso vai levar para
implementar também.
Você também precisa ser experiente o suficiente para se afastar da grande
quantidade de “esquemas e golpes de ganhar dinheiro a partir de casa” que
governam a internet, e arruinam a credebilidade de se poder ganhar dinheiro
na internet usando formas honestas.
Aqui você vai ver cada uma delas explicadas resumidamente mas de forma
eficaz para que você possa começar o mais rápido possível.
Cada ideia que é descrita abaixo a você explica quanto dinheiro lhe vai custar
de forma realista e dar-lhe uma estimativa do tempo necessário para levá-la a
ser concluída.
Agora, antes de começar, é importante para que você entenda que algumas
das idéias abaixo têm sido utilizadas por muitos profissionais de marketing de
sucesso já há bastante tempo.
E, que continuam a ser usadas, porque elas funcionam.
Na verdade, estas ideias conseguiram fazer ganhar bem mais de cinco dígitos
mensais a alguns marketeiros na internet, Isso significa que você poderá
ganhar o mesmo?
Muito provavelmente não.
Pelo menos, não quando você está a começar.
À medida que o tempo passa, você será capaz de ganhar tanto quanto os
outros marketeiros se você se aplicar, focar e não desistir facilmente.
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Além disso, devo dizer-lhe que você não vai encontrar qualquer tipo de coisas
como 'leilões on-line' abaixo.
A razão para isso é porque isso é mais para gastar dinheiro do que para ganhar
dinheiro.
Pode não ser perceptível à primeira vista, ou para alguém que não está
familiarizado com todos os custos de execução de leilões online, mas, se você
decidir ir por esse caminho, será evidente que isso é realmente verdade.
Com isso dito, vamos começar a ver as melhores ideias de se ganhar dinheiro...
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Idéia # 1 Para Ganhar Dinheiro
Produtos de Afiliados
Dificuldade: Fácil
Custo para usar / Implementar: Grátis
Tempo e esforço envolvidos: 10-60 Minutos
Maneiras de usar / Implementar: Vários
Este é o número um por uma boa razão.
É a maneira mais fácil, e a mais barata de se ganhar dinheiro.
No entanto, você terá um tempo de espera considerável antes de ver lucros.
Significa, que se você for usar esta ideia para ganhar dinheiro, como afiliado,
você vai ter que esperar de 30 a 60 dias antes de receber as suas comissões.
O que é preciso fazer é tornar-se um afiliado ou promotor, de um produto já
existente (s) e ganhar comissões do seu trabalho como afiliado / promotor.
A maneira mais simples de fazer isso é escrever uma análise sobre um
determinado produto, incluir um link, este seria o seu link de afiliado,
encaminhar aos seus clientes em potencial e mostrar a necessidade de
comprar este produto, e ganhar as suas comissões.
Para selecionar um bom produto você terá de levar em consideração algumas
coisas:
1. O produto encaixa-se no seu tema específico ou "nicho" de mercado?
2. O pagamento de comissões de afiliado, é de pelo menos de 50%?
3. Quanto tempo vai demorar para que você receba o seu pagamento de
comissões?
4. Como são pagas as comissões aos filiados (isto é, - através de cheque,
PayPal, Bcash etc)?
Um lugar ótimo para começar a sua busca de produtos de afiliados é através
do Hotmart.
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O Hotmart oferece seus pagamentos feitos via PayPal e Bcash, é uma escolha
muito mais favorável para os criadores des produtos.
Se você ainda não tem uma conta no Hotmart e ser um afiliado, basta se
inscrever em www.hotmart.com , é muito simples, basta inserir seus dados e
pronto, você já poderá se afiliar a algum produto. Lembrando que é uma
plataforma de extrema confiança.
Depois, iniciar a pesquisa através do link logo acima no site denominado
mercado para ver quais os produtos que você está interessado em promover.
Não se preocupe com o que você irá promover posteriormente, isso virá com o
tempo. Por agora, basta selecionar alguns produtos para poder começar.
Uma boa regra de ouro é escrever uma análise de produto de cada vez e
adicioná-los à sua lista de análise dia após dia.
Isto irá dar-lhe um melhor ranking nos motores de busca, porque você estará
adicionando novos conteúdos regularmente, e vai dar ao seu site pessoal ou ao
seu blog, novos conteúdos fantásticos e que ajudam os seus visitantes diários.
Se, no entanto, você não pode fazer isso diariamente, então tem que ter como
objetivo fazer isso dia sim dia não, ou 3 vezes por semana.
Mas por favor faça isso no mínimo uma vez por semana.
Já reparou que no último parágrafo lhe dei uma tarefa para fazer?
Não? A resposta é simples... Faça análises de produtos e coloque-os no seu
Web site pessoal ou no seu blog. E se ainda não tem um blog que tal começar?
Leia mais aqui.
Mas o seu site não tem de consistir apenas em análises de produtos, a menos
que tenha escolhido para configurá-lo desta maneira, mas você deve ter pelo
menos uma seção separada apenas para comentários sobre produtos.
Outra ótima forma de mostrar as suas análises de produtos é através do seu
próprio fórum online.
A maioria dos hospedeiros com cPanel oferecem soluções prontas de fóruns
que é só preciso carregar num botão. E por isso você pode ter um sem ter
custos adicionais
2014 © - 6 Formas Para Você Ganhar Dinheiro Na Internet – http://vivermelhoragora.com/

2014 © - 6 Formas Para Você Ganhar Dinheiro Na Internet – http://vivermelhoragora.com/

Além disso, se você não tem seu próprio site onde você pode configurar o seu
próprio fórum, você pode sempre encontrar um fórum que lhe ofereça uma
oportunidade para colocar os seus comentários sobre as análises de produtos.
Agora que você tem 'os que' e 'os onde', ainda falta os 'como'.
A fim de escrever um comentário eficaz de um produto, você precisa saber
sobre o que você está falando.
Caso contrário, ninguém vai acreditar em você e considerar as suas opiniões
como "discursos de vendas '.
Claro, é isso que as suas análises são, mas parte de ser um marketeiro bem
sucedido é saber como ajudar o seu público.
Não é que você não está sendo verdadeiro, é o que você precisa escrever para
o seu público e para as suas necessidades. Tente resolver seus problemas,
ajude-o com o que precisa, dê algo gratuitamente, pode ser um texto
explicativo ou um vídeo gratuito.
Ok, então onde você pode encontrar informações para as suas análises de
produto?
Bem, se o criador do produto tem um programa de afiliados e se tiver
investindo algum tempo, ele terá pré-escrito materiais que você pode usar e
servir como uma análise informativa.
Se não, vá à página de vendas ou ao vídeo de vendas e comece a copiá-la(o)
para ter idéias que você pode incorporar na sua análise do produto.
Desta forma, você não têm de pagar nada para ter uma cópia do produto e
escrever uma análise sobre o assunto e oferecer aos seus visitantes
gratuitamente.
É grátis escrever, grátis de ler, e grátis para os visitantes serem encaminhados
para obter informações mais detalhadas (ou seja – para a página de vendas).
E, com sorte, você será capaz de gerar uma venda ou duas das suas análises!
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É esta a única forma de usar as análises de produto?
Não!
Você também pode criar um "relatório especial" que consiste em apenas
algumas páginas dando as suas opiniões pessoais e impressões sobre um
determinado produto.
Lembre-se, os comentários mais eficazes sobre produtos são aqueles que têm
em conta o fator "OQEGCI (O Que Eu Ganho Com Isso)" na prespectiva dos
seus clientes.
A criação de um "relatório especial" é realmente um processo muito simples.
Você escreve os seus comentários sobre o produto, destacando os fatores mais
importantes 'por que eu deveria comprar isso?' para os seus leitores, usando o
Notepad, WordPad, Open Office Writer, ou qualquer outra ferramenta de
processamento de texto, e uma vez o relatório concluído, incluir o seu link de
afiliado (sem dúvida a peça mais importante do relatório;-)), e depois convertêlo para PDF, e dar acesso aos seus visitantes para o baixar.
Agora você tem uma análise de um produto que é "viral" e que será espalhado
tão rápido quanto as pessoas o podem partilhar!
E, um lugar maravilhoso para começar a dar esses relatórios, se você não tiver
o seu próprio Web site ou blog é através de fóruns e facebook.
Em todo o caso, você vai precisar de um lugar para armazenar seu relatório
para que possa ser baixado.
www.TradeBit.com, www.streamload.com e www.FileLodge.com oferecem
contas grátis. Mais uma vez, todos os serviços mencionados acima são de
utilização grátis.
Assim você não gastou qualquer dinheiro e não precisa de ter o seu próprio
Web site.
Muito bom, hein? Aqui está outra ideia.
Se você tiver a sua própria newsletter (usando um autoresponder), por que
não enviar as análises de produto para os seus assinantes, de vez em quando?
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Você deve tentar evitar "vender-lhes" e ao invés disso "informando-los" de
porque este produto é uma grande compra na sua opinião.
Se você for uma "autoridade respeitada" sobre o assunto, então eles
provavelmente irão investir o seu tempo para, pelo menos, refletir sobre a sua
opinião e até decidir comprar uma cópia do produto que você está analisando.
E, se acontecer de você oferecer algum tipo de bónus especial somente para os
seus assinantes ou desconto, será muito melhor para eles. E assim estarão
mais receptivos às suas opiniões. Isso acontece o tempo todo meu amigo.
Acredite!
Há uma abundância de formas que são criativas para se usar com as análises
grátis sobre produtos para se ganhar dinheiro fácilmente.
Invista algum tempo a refletir e ver o que você pode fazer.
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Idéia # 2 Para Ganhar Dinheiro
Escrever Artigos & Submetê-los
Dificuldade: Fácil
Custo para usar / Implementar: Grátis
Tempo e esforço envolvidos: 10-60 Minutos
Maneiras de usar / Implementar: Vários
Hmm, escrever mais??
Sim, você adivinhou.
Mas, não é muito difícil de fazer.
Na verdade, pode ser mais fácil do que a idéia # 1 já que você só precisa
escrever um artigo de 300 - 500 palavras que apresenta um produto em
particular onde você é afiliado(ver a idéia # 1 para ganhar dinheiro).
Ou, se você realmente quer ganhardinheiro, escreva alguns artigos sobre algo
que VOCÊ MESMO tenha criado.
Ma-a-a-a-a-S, se você realmente quiser ter grandes lucros, então porque não
escrever uma coleção de, digamos, 10 artigos e vendê-los?
Essa é uma ótima forma de ganhar algum dinheiro rápidamente. E, para provar
que funciona, você já viu o site Workana?
Sim, existem vários produtos para que as pessoas que os comprem possam
adicionar o seu nome como o autor e mudar o conteúdo para atender as suas
necessidades, mas o ponto final aqui é que estes produtos vendem-se, e
vendem-se bem.
Fique com isso em mente.
Mas, isto significa que uma vez que você ao vender estes artigos você não
pode mais usá-los nos seus próprios sites ou artigos?
Nem pensar!
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Você ainda pode (e deve) usá-los.
Mas um conselho, mude os artigos cerca de 20% adicionando novo conteúdo
para que eles sejam diferentes dos que você vendeu.
Você até pode ganhar dinheiro colocando os seus artigos em pacotes de outras
pessoa, como por exemplo em sites de membros grátis.
Outra idéia fantástica que tem mais do que um benefício, como por exemplo,
construir a sua própria lista de endereços de prospectos, usando "upsells" para
fazer com que os seus membros atuais comprem os outros produtos que você
tenha, e assim por diante.
Estes tipos de sites grátis são ótimos para usar a ideia #8 para ganhar dinheiro!
OK, agora que você sabe o comprimento aproximado de que o artigo deve ter,
mas e o formato? Como deve o artigo parecer quando estiver terminado?
A principal coisa que deve ter em conta é que o artigo flua de forma lógica. Por
outras palavras, deve fazer sentido para o leitor e não ter um difícil raciocínio.
Ele deve se focar num ponto e levar os seus leitores a tomar uma ação
específica.
Ah, e claro que deve ser o formato clássico: começo, meio, fim.
E lembre-se sempre incluir de uma "caixa de recurso". Por exemplo:
Sobre a autora:
Karyne Otto é a criadora do site www.vivermelhoragora.com,
www.cursoselucros.com.br,
www.vivafeminina.com
e
www.queroemagrecerbem.com
Percebeu a inserção dos links? Isso é um tipo de propaganda, você estará
promovendo seus produtos ou seus site.
Por último, o que você deve escrever?
Aqui está uma resposta fácil, preste atenção, porque é muito simples, você
pode perder esta dica…
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NADA!
Sim. Você pode escrever efetivamente um artigo sobre qualquer assunto que
desejar, contanto que ele se encaixe no assunto em que você estiver se
especializando.
Embora, você também possa "ser radical” e escrever sobre um assunto
completamente diferente sempre os que você escreve normalmente os seus
próprios artigos.
Nada sobre como ganhar dinheiro na internet é gravado em pedra e você pode
sempre ir numa direção diferente.
Isto é o que é chamado de "descobrir nichos".
E muitas pessoas fazem muito bem, deixando a porta da criatividade aberta,
por assim dizer.
Mas, você deve saber sempre sobre o que você está escrevendo se você quiser
que as outras pessoas o levem a sério como uma "autoridade" sobre o
assunto.
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Idéia # 3 Para Ganhar Dinheiro
Lojas Na Internet
Dificuldade: Intermediário
Custo para usar / Implementar: Grátis a R$132,00
Tempo e esforço envolvidos: 1-4 dias + atualizações contínuas / Adições
Maneiras de usar / Implementar: Diversos
A menos que você esteja vivendo numa caverna, ou pelo menos muito
primitivamente nos últimos anos, eu tenho a certeza que você sabe o que é
uma loja online.
Se você já comprou qualquer coisa que seja na internet, seja um item físico ou
intangível (como os que você pode baixar ou que você não pode tocar
fisicamente) então, você fez compras numa loja online de alguém.
Embora elas se parecam e agam como um site normal há uma nítida diferença
entre os dois: uma loja online tem um trabalho principal… vender produtos .
Mas, é um site em que pode ter muitas formas diferentes de conteúdo, e
também pode incluir itens que estão a ser vendidos pelo proprietário do site.
Portanto, um site é um pouco mais complicado do que uma loja simples
simples. Parece engraçado, não é? Mas é verdade. Eu prometo;-).
Com um site, você precisa ter muito mais conteúdo, ambos gratuitos e
produtos, mas com uma loja online, você apenas precisa apresentar as coisas
que você está vendendo.

Um site vai levar mais tempo para configurar do que uma loja online.
Não acredita nisso? Bem, então dê uma olhada no www.TradeBit.com.
A parte mais demorada da criação de uma loja com um conjunto de
mercadorias é o processo de carregar os arquivos e colocar um preço e
descrição neles.
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Mas pode ser assim tão simples? Sim, pode.
Não tem que ser dificil.
Além disso, TradeBit é perfeito para aqueles que vendem produtos através da
eBay, porque têm um recurso para integrar a plataforma eBay. Sim, e também
é grátis.
Então, se você deseja configurar a sua própria loja online, e você é
relativamente novo em todo o processo, TradeBit.com é definitivamente um
local que você deve verificar isso.
É o único? Não.
É o mais fácil de usar? SIM.
Agora, vamos passar a ganhar dinheiro com blogs. Muita gente faz isso. Eu
posso ouvir você dizer "Bem, não são os blogs projetados para colocar
conteúdo gratuito?".
Yes. Eles são.
No entanto, isso não significa que você não pode usar seu blog para ganhar
algum dinheiro extra.
E, como, exatamente é que você faz isso?
Bem, há na verdade um par de formas diferentes.
Uma é através do Google AdSense. É muito fácil de montar o código do Google
AdSense que exibe caixas de links que levam para fora do seu blog ou site.
Você pode ouvir o som "ca-tching ' já a sair?
O Google irá fornecer-lhe um passo-a-passo de como de colocar os seus
"quadros de publicidade no seu blog”.
Não é complicado, confie em mim.
E, a grande coisa sobre o Google AdSense é que, dependendo do conteúdo do
blog, ele irá atualizar automaticamente os anúncios apresentados para
estarem relacionados com o assunto do post.
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E você não tem que fazer nada a não ser colocar conteúdo no seu blog.
Outra forma é colocar os seus links de afiliado debaixo do seu menu de
navegação do seu blog.
Voilá! Outra forma de ganhar dinheiro com o seu blog.
Contudo, uma outra forma é pegar nas suas análises de produtos explicadas na
Ideia #1 Para Ganhar Dinheiro e convertê-las em posts do seu blog.
Usar o que você já tinha criado sobre análises de produtos, relatórios especiais,
artigos é super fácil de converter em posts para o seu blog. Além disso, este
método dá-lhe ainda mais conteúdo para adicionar diáriamente.
Se você não entende nada de codificação como PHP ou HTML, não se
preocupe. Há uma abundância de serviços de blogs que você pode utilizar.
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Idéia # 4 Para Ganhar Dinheiro
Criar Produtos
Dificuldade: Intermediário
Custo para usar / Implementar: Grátis a +R$700,00
Tempo e esforço envolvidos: 60 minutos a-1 mês
Maneiras de usar / Implementar: Diversos
Criar o seu próprio produto pode ser uma tarefa demorada.
E, montes de pessoas que são novos neste tipo de atividade podem ficar
intimidados pelo conceito rápidamente.
Eles começam a questionar se seu produto está 'pronto' para ser lançado no
mundo online. E assim, eles colocam-no em 'banho-maria "para o dia seguinte.
Então o dia seguinte transforma-se na semana seguinte, um mês, seis meses, e
assim por diante, até que seja totalmente esquecido ou tenha desistido da
possibilidade de criar algum próprio.
Deixe-me dizer-lhe isto: Criar o seu próprio produto não é uma coisa difícil de
se fazer! Isso, desde que você tenha na mão as ferramentas certas para fazê-lo.
Deixe-me explicar-lhe que tudo o que você tem feito até hoje pode ajudá-lo a
vender o seu produto e ganhar mais dinheiro, mesmo DEPOIS de ter vendido o
produto original.
Assim, a primeira coisa que você vai precisar é de uma ferramenta para
transformar suas palavras num livro eletrônico, ou ebook.
Mas, antes de chegarmos à ferramenta grátis, dê-me um minuto para explicar
por que nos estamos a concentrar no formato de "livro eletrônico".
Primeiro, eles podem ser produzidos de graça.
Segundo, eles podem ser produzidos rapidamente.
E terceiro, eles podem ser baixados quase que instantaneamente pelos seus
clientes.
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Assim, é fácil de fazer, barato de se fazer, e sem necessidade de envio de
mercadoria fisicamente.
É tudo o que você precisa de saber!
Claro que lhe vai dar um bocado de trabalho, mas depois do trabalho inicial
para criar o produto, a distribuição será muito simples.
E o melhor de tudo, a distribuição não lhe irá custar nada.
Ok, agora a ferramenta grátis.
Tudo que você precisa para criar o seu próprio livro eletrónico em PDF: Suite
Open Office ( http://www.openoffice.org ).
É 100% gratuito e você pode usá-lo para fazer livros eletrónicos em PDF num
piscar de olhos. Porquê ebooks em PDF?
Bem, porque ebooks PDF podem ser lidos por qualquer pessoa, não importa o
sistema operacional do seu computador.
E porque não há uma ameaça de vírus maliciosos estarem neles como nos
arquivos .EXE.
É melhor para você, e melhor para os seus clientes :-).
Depois de ter o suite Office Open baixado e instalado no seu computador, você
vai notar que há várias ferramentas prontas para você usar.
Para a criação do ebook, tudo o que você precisa é da ferramenta "escritor /
writer". Opera quase da mesma forma que o Microsoft Word, mas você pode
fazer mais coisas com ele, inclusive, e o mais importante, gravar as suas
compilações em PDF com um clique de mouse.
Isso é muito impressionante. Especialmente para uma ferramenta que você
não pagou absolutamente nada.
Depois de ter o seu produto terminado, é hora de o "levar ao mercado". Ou
seja, vendê-lo;-).
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Você pode, naturalmente, vender o seu produto como ele está, mas existem
outras coisas que você pode fazer para torná-lo um produto mais atraente
para os seus clientes em potencial.
E que é através da oferta de alguma forma de direitos privados de revenda.
Outra coisa que você pode fazer para tentar aumentar as suas vendas, e isso
tem sido comprovado que funciona, é criar uma capa de eBook virtual.
Isto pode ficar muito caro se você contratar alguém para fazer a capa, mas é
possível para você criar seus próprios por muito menos se usar a solução
recomendada clicando aqui, é a soluçao que eu já uso à anos.
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Idéia # 5 Para Ganhar Dinheiro
Construir Uma Lista
Dificuldade: Fácil / Intermediário
Custo para usar / Implementar: Grátis a +R$41,00 mês
Tempo e esforço envolvidos: 1-5 dias
Maneiras de usar / Implementar: Diversas
Descrição: de fato, esta é a forma mais bem sucedida para disparar os seus
lucros na internet. E todos os marketeiros na Internet que valem o seu peso
em dinheiro sabem disso.
A construção da lista em si não é tão difícil no entanto, o que é difícil é vender
para os novos inscritos da sua lista. A razão pela qual é uma tarefa tão
complicada deve-se a alguns fatores:
1. Os inscritos da sua lista e como você os “capturou” (geralmente por oferecer
algo de grátis que torna a venda mais difícil)
2. Saber a maneira correta de vender coisas aos seus assinantes
3. A freqüência em que você envia as suas ofertas de vendas
Todos os pontos acima combinados podem criar uma arena de vendas
extremamente difícil para você. Mas, aqui estão algumas dicas que podem
ajudá-lo:
1- Se você construiu a sua lista dando coisas de graça e vai continuar a dar,
certifique-se de oferecer produtos ou pacotes que têm um valor substancial
por um preço muito reduzido.
Por exemplo: Oferecendo um produto novo que não há muitos outros
marketeiros a ter acesso a um preço extremamente baixo de R$ 5,00 é uma
combinação bastante poderosa especialmente para assinantes que estão
habituados a coisas grátis.
Apesar disso não ser completamente grátis, é muito perto, se o produto (s),
normalmente se vende por R$ 30,00 ou acima.
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2- Tente usar o método vender suavemente "quando envia emails aos
assinantes da sua lista
O processo de vender suavemente é para não vir a público e dizer "Compre
isto já", mas sim oferecer algumas razões pelas quais alguém pode querer
considerar a compra deste produto - ou seja: os benefícios de comprá-lo.
Ao oferecer também as suas opiniões sobre um produto como uma análise de
produto e, em seguida, incluir um link para comprar é uma ótima maneira de
implementar o método de vender suaventes aos seus assinantes.
3. A maioria dos inscritos têm manifestado a sua opinião coletiva que eles não
se importam de fazer parte de listas que enviam e-mails para eles com muita
freqüência.
Mas, qual é uma grande quantidade de emails? Isto tem sido discutido em
muitos fóruns que mais que um email por semana é demais.
No entanto, se você condiciona os seus assinantes para esperarem receber
ofertas de você diáriamente desde o início que subscrevem a sua lista, então
você vai receber muito menos queixas e também menos pessoas a
removerem-se da sua lista.
Uma maneira muito fácil de fazer isto é enviar desde o primeiro email ofertas
especiais " e continuar a incluí-las em cada um de seus emails.
Desta forma, os seus assinantes vão estar habituados, ou são condicionados a
esperar, estes tipos de anúncios em cada um dos seus e-mails.
Isto pode ser tão simples como incluindo um curto P.S. No final de cada email.
Agora que você tem algumas idéias de como usar corretamente os seus emails
(autoresponders) para você ganhar algum dinheiro consistentemente, é altura
de você realmente construir um rendimento.
A maneira mais fácil de fazer isso é usar o Aweber. Eles fornecem-lhe todas as
funções para se comunicar com sua lista de inscritos, seja através de uma série
Autoresponders ou através de transmissões de emails únicos.
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Vale realmente a pena conferir o aweber e isso pode se tornar a espinha dorsal
que lhe vai fazer ganhar dinheiro de uma forma estável!
Você terá que colocar um formulário nos seus sites e blogs para ter novos
assinantes que irão colocar os seus dados nos seus formulários.
Colocar o formulário no seu site será muito simples, você não precisa saber
programação, por exemplo o aweber possui uma opção para criar o seu
formulário e depois é só preciso copiar / colar o código no seu site.
Inclusive, você pode usar uma janela de pop-up que pode conseguir bastante
atenção e talvez até mesmo recrutar mais assinantes.
Com tudo isso dito, a coisa mais importante que se precisa lembrar sempre
que você decidir 'colar' o seu código com o formulário em HTML é qual será a
descrição ou detalhes que promovem para seus assinantes em potencial a
inscrição na sua lista.
O que quero dizer é que, deixando os seus potenciais assinantes saber as
coisas realmente importantes que vão receber é crucial.
Por exemplo, se você colocar uma mensagem que somente diz: "Se inscreva
em Minha Newsletter", você provavelmente não terá muitos assinantes.
Por outro lado, se você fez usar uma linguagem descritiva, como: "Inscreva-se
Para Receber Dicas, Ferramentas E Bónus 100% GRÁTIS" você terá com certeza
uma taxa de inscrições maior.
É claro que você deverá ter detalhes específicos sobre o que você oferece, e o
que expliquei acima é somente um exemplo.
Há também uma outra forma de você começar a construir a sua lista para
ganhar dinheiro, que será explicado em maiores detalhes na próxima ideia de
ganhar dinheiro.
Então não se esqueça de ler essa ideia até ao fim. Uma vez que você entenda a
forma de construir a sua lista, então será a altura de construir mais do que
uma lista. E você pensava que precisava de somente uma!
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Os marketeiros de maior sucesso que ganham constitentemente 5 números e
mais de rendimento por mês, possuem mais do que apenas uma lista. Na
verdade eles tem muitas listas.
Acredite ou não, alguns têm mais que 10 listas. O eu estou dizendo a verdade
pura e simples. As razões para isso são simples ...
1. Eles querem ganhar mais dinheiro com diversas fontes de rendimento.
2. Eles querem especializar-se em mais do que um assunto ou um único nicho.
Eu não estou de forma alguma a sugerir que você deve fazer isso se você está
apenas a começar, mas é algo que você deve considerar para o futuro.
A construção da sua lista é o sangue de todos os negócios na internet com
sucesso e por isso deve ser o seu também.
Você deve descobrir o máximo de diferentes formas possível para adicionar
assinantes à sua lista de endereços existentes porque isso é o que irá ser as
fundações do seu negócio.
Muito bem. Agora nós sabemos como configurar a nossa lista para começar a
receber assinantes, mas onde vamos encontrá-los?
Bem, o seu site é um bom começo.
Quantos visitantes você recebe por dia no site?
Você acha que eles podem querer inscrever-se para obter informações grátis,
bens ou serviços de você? Com certeza que sim!
Quem não gosta de ter algo por nada?
Mas, uma palavra de cautela... ofereça "algo" que tenha valor para eles, ou
você vai ter um monte de de pessoas a pedir para serem retirados da lista.
Não que isso seja uma coisa ruim.
Você deve entender que quando você começar a construir uma lista de
assinantes você quer uma lista ativa e não mortos-vivos que apenas estão
inscritos para receber coisas grátis.
Essas são as pessoas que você não quer na sua lista se você espera ganhar
dinheiro. Você quer que as pessoas permaneçam inscritas mesmo depois de
você enviar muitas ofertas valiosas.
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Lembre-se também que não é um ataque pessoal quando alguém pede para se
retirar da sua lista. Elas simplesmente não estão interessadas no que você está
a oferecer, ou o que você lhes tem para transmitir.
Mesmo se você tiver uma taxa de cancelamento de 20-1, esse assinante é um
assinante ativo e vale mais do que o que você possa sentir ter perdido com os
cancelamentos.
E acredite, não importa se você enviar um mapa do tesouro para uma riqueza
inacreditável, você vai ter pessoas que cancelam a inscrição. É apenas a
natureza de fazer negócios na internet.
Basta lembrar-se de não levar pro lado pessoal quando isso acontece. Continue
fazendo o que você está a fazer e você vai construir uma lista de assinantes
excelentes. Eu te garanto isso.
Outros lugares para obter assinantes são através de lugares como sites de
leilões. Se você vender nesses lugares, use bem a página 'Sobre mim'. Coloque
lá o seu formulário de inscrição da sua newsletter.
Adicione um link na sua assinatura quando participa em fóruns que levam ao
seu formulário.
Estas são todas as formas para conseguir novos assinantes para a sua lista e
para lhes oferecer as suas ofertas.
Um último ponto sobre a construção da sua lista. Você não tem que ter uma
lista com 50.000 assinantes para ganhar dinheiro com ela. Mas quanto maior o
número de assinantes, mais dinheiro você será capaz de ganhar, colocando as
suas ofertas na frente de mais olhos de cada vez que você enviar um email
para eles.
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Idéia # 6 Para Ganhar Dinheiro
Ofertas Intensivas Grátis
Dificuldade: Intermediário / Difícil
Custo para usar / Implementar: Grátis a $R1.100,00
Tempo e esforço envolvidos: 1-7 dias
Maneiras de usar / Implementar: 1-2
Primeiro, deixe-me explicar o que é uma oferta "intensiva grátis” para que
você possa compreender melhor o impacto deste método de se ganhar
dinheiro na internet.
Uma oferta intensiva grátis é uma atividade na internet onde um grupo de
pessoas se reúnem para construir as suas listas de endereços através da oferta
de coisas grátis quer seja de produtos ou serviços.
Na maioria das vezes, estes são produtos ou serviços digitais de forma a tornar
as coisas mais tranqüilas para todos os participantes, tais como livros
eletrónicos, programas, scripts, contas de hospedagem, cursos online, e
similares.
A coisa mais emocionante sobre uma oferta intensiva grátis é que a menos que
você esteja pessoalmente a comandar todo o processo, isto não vai lhe custar
uma única moeda de dez centavos para participar.
Agora, não só isto é uma ótima maneira de construir a sua lista de endereços,
ou adicionar novos assinantes à(s) sua(s) lista(s) existente(s), também lhe
oferece a chance de ganhar um pouco mais de dinheiro.
Então, como você pode fazer isto? Conforme explicado na ideia para ganhar
dinheiro #5, você precisará ter uma página de captura já configurada.
Isto não é muito difícil de fazer. Na verdade, uma vez que você crie a sua
primeira, você pode usar essa como modelo, ou como base, para criar outras
páginas de captura dando ao seu inscrito na página de inscrição um olhar
rápido para ele sentir que é a sua oferta.
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A verdadeira mágica vem depois de ter recolhido um novo assinante. E que é
através da página oferta única.
O que acontece é que quando uma pessoa decide inscrever-se na sua lista,
preenchendo as suas informações, e clica no botão 'Enviar', será
imediatamente levado para outra página com uma oferta paga, em vez da
“velha página” que diz "obrigado por se inscrever".
Agora você tem o poder de colocar na frente deles o que você desejar. Claro
que você deve incluir um texto a dizer algo como "Obrigado por se inscrever
em XYZ.".
Mas a verdadeira mágica é o que mais você incluir na página, a sua oferta
única! Torne isso realmente difícil de deixar passar para ter o efeito máximo.
E lembre-se de escrever na página que eles só verão esta oferta, esta vez e
nunca mais.
Acredite em mim quando digo que esse método funciona a todo o vapor! Eu
pessoalmente tenho comprado mais produtos através deste método do que de
qualquer outra forma.
Este método cria medo de perda que faz você querer comprar agora. E se for
realmente uma pechinca, eu vou comprá-la. Especialmente se é algo que eu
possa revender à minha lista mais tarde novamente.
Assim, com a oferta intensiva grátis, você pode tornar-se um contribuinte de
graça, baixar todos os produtos grátis que o resto do grupo está a oferecer,
obter centenas de novos assinantes, e ainda por cima ganhar algum dinheiro
extra.
Alguns dos marketeiros argumentam que você não vai a lugar nenhum, com os
assinantes que reagem a ofertas como estas. Mas isso simplesmente não é
verdade.
Você pode obter um grande número de assinantes fiéis através deste tipos de
eventos. Claro, que você terá uma taxa de cancelamento superior ao normal,
mas lembre-se que eu disse antes sobre isso na ideia anterior para se ganhar
dinheiro? Isso nem sempre é uma coisa ruim e não é nada pessoal também.
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Conclusão
Bem, nós finalmente chegamos ao fim.
Espero que você tenha ficado com mais conhecimento e ideias de como você
pode agora começar a ganhar dinheiro a partir de casa como o 'profissionais'
fazem.
É um processo muito simples, você apenas tem que saber por onde começar,
como com qualquer outra coisa.
A minha esperança é que você possa entender que você não precisa de reinventar a roda, mas fazê-la funcionar melhor. A melhor coisa que você pode
fazer para começar a ver um aumento na sua rentabilidade na internet é usar
as táticas de marketing que já estão a ser utilizadas e usar todo o processo e
funcionalidades de forma melhor.
Depois você vai ganhar ainda mais do que você até tinha pensado que podia.
Quem sabe? Você pode até descobrir uma nova tática de marketing, escrever
um livro sobre as suas experiências, e fazer toneladas de dinheiro.
Nunca se sabe.
Honestamente isso pode acontecer!
Agora, pegue suas novas idéias e comece a ganhar o seu espaço na internet
que está esperando por você lá fora!
Tenha um dia fantastico,
Karyne Otto
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Desejo Boa Sorte a Você!!!

www.ViverMelhorAgora.com

2014 © - 6 Formas Para Você Ganhar Dinheiro Na Internet – http://vivermelhoragora.com/

