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Sobre
Para quem não me conhece, sou Bruna Mertz.

Blogueira desde 2016 e afiliada desde 2018.

Algo que posso te adiantar, é que o Marketing de

Afiliados mudou minha vida.

Se você chegou até aqui, parabéns! 

Você faz parte do grupo de pessoas que realmente

quer mudar de vida e está um passo a frente das

demais.

Preparei este e-book para auxiliar você que deseja

iniciar no mundo dos afiliados digitais, mas calma,

se você ainda não entende muito bem o que é isso

ou como funciona, vou explicar absolutamente

tudo neste livro.

Espero que aproveite bem o material, nas

próximas semanas vamos ter conteúdo sobre o

Marketing de Afiliados também no Youtube!

Vídeos completos e explicativos tirando as

principais dúvidas que você tiver, então não hesite

em me enviar suas questões.



O que é um
afiliado?

Vamos simular uma história:

Joãozinho cria um curso

online de aulas de violão,

porém, não tem tempo

nem habilidades para

captar clientes e vender 

 seu curso

Então aparece a Super

Bruna com super

habilidades de captação,

divulgação e vendas, e

disponibiliza seus

trabalhos como SUPER

VENDEDORA  em troca

de comissão por cada

curso vendido.



Existem plataformas digitais onde você se cadastra e

escolhe os produtos que deseja vender. Cada venda

realizada você ganha uma comissão por ela.

Eu particularmente, prefiro a Monetizze e a Hotmart.

Mas nada contra a Eduzz, rs.

Como se tornar?

https://app.monetizze.com.br/r/AP/4654933
https://app-vlc.hotmart.com/dashboard
http://edz.la/CEEI4?a=56060914


O cadastro é super simples, e inicialmente você só

precisa de um e-mail e senha.

 

Todas as tuas vendas irão cair em sua conta 30 dias

após a comprovação de pagamento.

Ou seja, se você realizou uma venda no dia 12/07 mas

o boleto só foi pago dia 13/07, sua comissão só irá cair

em sua conta dia 13/8.

 

 

 Escolhendo produtos
Monetizze: LOJA - Canto superior esquerdo

Hotmart: MERCADO - Barra lateral esquerda

 

Vão aparecer inúmeros produtos aos quais você pode

se afiliar. Existem os de ticket alto e ticket baixo.

Ticket alto - Caros (a partir de R$600)

Ticket baixo - Baratos (a partir de R$9)

 

Olhando para a comissão de certos produtos ficamos

entusiasmados querendo vender para lucrar R$300

em apenas uma venda. Porém preciso te adiantar,

que cada ticket possui um método de venda que irá

dar mais certo do que outro.

 

Os de ticket mais alto geralmente geram venda com

leads através de lista de e-mails.



Por que se tornar
um afiliado?
Existem N motivos que levam alguém a trabalhar

como afiliado, algumas delas são:

 

- Horários Flexíveis - Você faz teus próprios horários de

trabalho.

 

 Diga adeus ao patrão! 

 

- Sem bater ponto.

 

- No conforto de sua casa.

 

- Possibilidade de ganhos GIGANTES (existem pessoas

no Brasil que lucram em média R$30 MIL por mês

apenas como afiliado).

 

- Reconhecimento - As plataformas costumam

premiar os produtores e afiliados destaque.

 

 

 

 



Nichos mais
rentáveis

Os nichos precisam ser muito bem estudados, e farei

um vídeo no Youtube falando apenas sobre eles, será

bem detalhado! 

Os nichos são as categorias, como saúde, beleza,

empreendedorismo etc. Ele determina qual será o seu

público.

Existem alguns nichos que são sim mais rentáveis do

que os outros, lembrando que estamos nos

embasando em estatísticas de busca no Google, que

atualmente é a maior ferramenta de buscas do

mundo.

#Saúde  
#Fitness
#Moda Feminina
#Games online

#Empreender
#Beleza
#BlackProduct
#Culinária



Redes sociais
que mais vendem

Instagram - A melhor (na minha opinião)

para vendas. Você pode vender pela sua

conta pessoal para seus amigos ou criar uma

página sobre o seu nicho. Exemplo:

Instagram com dicas de maquiagem e

vender cursos sobre maquiagem.

 

 

 Youtube - Conteúdo que gera tráfego para

sempre, você pode ter postado o vídeo a 1

ano atrás que mesmo assim você pode ter

vendas 1, 2 ou 3 anos depois com um único

vídeo. Exemplo: Criar canal sobre receitas fit

e vender e-books sobre dietas.

Pinterest - Ferramenta de busca de

imagens onde você pode falar sobre

QUALQUER COISA apenas postando fotos

ou vídeos do seu nicho, linkando na foto seu

link de afiliado. 



Facebook - penúltimo colocado na lista de

redes que mais vendem, O motivo disso, é o

fato de o Facebook bloquear algumas

publicações por spam ou não permitir links

incurtados ou os HotLinks. Porém, isso não

nos impede de vender. 

Você pode vender TODOS os produtos que

quiser em grupos do facebook com as copy

e iscas mentais certas!

Whatsapp - Nosso últmo colocado que

mesmo sendo uma ótima ferramenta para

gerar vendas, possui um pequeno problema.

Você precisa ter uma lista de Whatsapp de

pretensos clientes. 

Você pode começar a vender para amigos e

parentes, mas apenas utilizando outras

ferramentas irá conseguir gerar um número

considerável de vendas.



Tráfego pago ou
orgânico?

Existem dois tipos de tráfego: pago e orgânico.

Os dois possuem seus pontos negativos e positivos.

Tráfego orgânico: meu preferido, pois assim gero

clientes fiéis que voltariam a comprar meus produtos,

além de não precisar pagar NADA por isso. 

O ponto negativo é sua demora. Precisamos de muito

empenho, gerar conteúdo relevante diariamente,

captar clientes com as estratégias certas... existe muito

empenho por trás disso.

Tráfego pago: consiste em patrocinar anúncios no

Facebook, Instagram, Pinterest ou Google Ads.

Com isso, a própria rede social direciona tráfego para

seu site, link de afiliado ou perfil. 

Você investe X valor para alcançar X pessoas. 

Os problemas são que o tráfego não é venda na certa

e é preciso investir um valor considerável.

"Bruna, quer dizer que se eu investir R$60 no

Facebook não vou ter vendas?" 

Assim como pode ter venda, pode não ter, e o seu

dinheiro pode ter sido "jogado fora"



Conclusão
Neste e-book aprendemos o básico do básico sobre o

marketing de afiliados. O marketing digital é algo

gigante, muito maior do que apenas postar em

grupos do Facebook ou criar Instagram de

emagrecimento. 

O MD é algo GIGANTESCO! Todos os dias devemos

estar nos atualizando, melhorando nossas estratégias

e perdendo a preguiça de tentar.

Temos mil formas de vender e ganhar MUITO
DINHEIRO na internet, e eu vou te enviar

constantemente dicas sobre isso. (não se preocupe,

odeio spam)

Espero ter ajudado você iniciante no mundo do

Marketing Digital, vamos juntos em busca do nosso

MILHAO em vendas!



https://go.hotmart.com/X14814144K


ÚLTIMAS
VAGAS

COM 43% DE
DESCONTO!
ACESSO COMPLETO AO

TREINAMENTO POR MENOS
DE R$1,00 POR DIA... 

NA VERDADE SÃO R$0,82/DIA!!

https://go.hotmart.com/X14814144K

