
Como Ganhar Dinheiro na Internet 
 
 

Introdução 
 
 
O marketing de afiliados sempre foi um dos métodos mais populares para ganhar dinheiro na 
internet. 
 
Para quem está apenas começando, não há nenhum método mais fácil ou mais rápido de gerar 
renda. Para quem já opera seu próprio negócio on-line, vender produtos de outras pessoas pode 
criar um impulso substancial para a renda que eles já estão recebendo. 
 
O apelo principal vem do fato de que a única tarefa que o afiliado tem de realizar é promover 
qualquer produto ou serviço que eles acreditam ter potencial de vendas substanciais. O 
proprietário do produto ou serviço faz tudo o resto. 
 
Em teoria, você nem precisa de um site para ganhar dinheiro como afiliado. Você pode 
simplesmente promover o seu link de afiliado e, em seguida, enviar potenciais compradores para 
a página de vendas. 
 
Naturalmente, a desvantagem óbvia é que quase todos os outros afiliados estarão fazendo 
exatamente a mesma coisa. Se tudo o que você está fazendo é dirigir o tráfego através de seu 
link de vendas de afiliado, você estará competindo em um nível igual com inúmeras outras 
pessoas que estão promovendo o mesmo produto. 
 
A única maneira de sair dessa estratégia comum é promover o produto do qual você é afiliado de 
uma forma mais inteligente e agressiva. 
 
Aqueles que são referidos como "super" afiliados, ganham muito dinheiro vendendo produtos de 
outras pessoas. Isso é porque eles comercializam e promovem da mesma maneira que fariam 
com seus próprios produtos. 
 
Mesmo que haja uma página de vendas associada a cada um dos produtos afiliados, eles criam 
uma página em seu próprio site. O objetivo dessa página é pré-vender o item. Em outras 
palavras, eles criam uma perspectiva e preparam o comprador antes de enviá-lo para o site de 
vendas do proprietário. 
 
Eles também usam pay per click (PPC) publicidade paga, para ganhar perspectivas específicas. 
Eles sabem que, a fim de ganhar dinheiro, eles têm que gastar dinheiro. 
 
Claro, a maioria deles se tornaram mestres nesse tipo de publicidade. Eles sabem exatamente o 
que funciona, exatamente quanto ofertar, e exatamente como atrair prospects ou compradores. 
 
E porque eles aprenderam a jogar o jogo tão bem, eles geralmente geram muito mais dinheiro do 
que se tivessem simplesmente usado métodos de publicidade gratuita. 
 
Mas pagar por clique e usar seu próprio site para promover produtos são apenas dois dos 
métodos que eles usam. Outros incluem: 
 



• Escrever reviews de produtos e endossos 
pessoais, recomendações e depoimentos. 
 
• Ter blogs nos nichos diretamente 
associados com os produtos que estão 
promovendo. 
 
• Escrever e distribuir artigos que 
contenham informações relacionadas a 
produtos individuais (que inclui o seu link de 
afiliado). 
 
• Oferecer um bônus especial que só está 
disponível se o produto for comprado 
através do link de vendas do afiliado. 
 
• Criar e compartilhar informações, em seu 
Web site ou distribuíndo através de ebooks ou de mensagens utilizando um autoresponder. 
 
• Capturar nomes e endereços de e-mail para contato futuro e acompanhamento contínuo. 
 
• Usando seus próprios materiais promocionais e de marketing. 
 
Embora cada um desses métodos sejam valiosos e eficazes, o último é extremamente 
importante ... 
 
Enquanto todos os outros afiliados simplesmente copia e cola anúncios que o produtor 
disponibilizou, o super afiliado está desenvolvendo seu próprio conteúdo original para venda. 
 
Em vez de entregar a mesma velha mensagem de todos os outros afiliados que estão 
divulgando, ele pode colocar seu toque pessoal. Isso significa que ele pode fazer a oferta 
parecer mais valiosa, mais atraente e mais original. E, claro, ele acabara por gerar mais vendas. 
 
Mas isso não é tudo o que eles fazem ... 
 
Para garantir o seu sucesso, certificando-se que estão no caminho certo. Ao invés de saltar em 
cada programa, produto e serviço que vem à sua maneira, eles cuidadosamente escolhem 
aqueles que podem ser comercializados e promovidos de forma eficaz. 
 
Embora um certo grau de instinto e experiência passada funciona bem a esse respeito, existem 
fatores básicos que ajudarão a escolher os melhores produtos. Coisas como… 
 
 
• determinar o nível de interesse e demanda 
 
• avaliar se a página de vendas é ou não capaz de converter as perspectivas que você envia 
para os compradores 
 
• verificar a qualidade e o valor global do produto 
 
• ter informações suficientes sobre o produto para comercializá-lo efetivamente 
 
Super afiliados não ganham seu status durante da noite para o dia. Eles trabalham duro no que 
eles fazem despendendo qualquer tempo e esforço necessário, a fim de ultrapassar todos os 
outros afiliados concorrentes. 
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E o retorno final? Uma renda substancial e passiva, mês após mês e ano após ano. 
 
 
 
 
 

Marketing de afiliados prós e contras 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
 

Como escolher o produto certo 
 
Quando você considerar todos os produtos e programas que são capazes de gerar renda como 
afiliado, pode ser difícil escolher aqueles que têm o maior potencial. 
 
Na maioria dos casos, você não vai saber com certeza até que você realmente começar a 
promover qualquer produto. Mas há fatores que podem ajudar a diminuir o risco de escolher 
produtos que têm pouco ou nenhum potencial. 

 
1. Em primeiro lugar, você precisa 
estabelecer se há ou não mesmo uma 
demanda viável para um produto. Além de 
determinar se as pessoas querem o produto, 
você tem que descobrir que tipo de pessoas 
estariam interessadas e se você pode 
facilmente chegar a esse público-alvo. 
 
2. A página de vendas do produto é boa? Se 
não parecer que pode converter visitantes 
em compradores, você tem que decidir 
quanto trabalho levará de sua parte para 
substituir essa desvantagem particular. 
Então você precisa decidir se vale a pena o 
esforço extra que você vai investir. 
 
Em geral, você tem que decidir se o site vai 

ajudar ou dificultar a sua capacidade de fazer vendas. Vá com seus instintos. Se você não se 
sentir confortável com o “look”, da página de vendas, , as possibilidades são de que o visitante e 
futuro comprador também compartilhe da mesma visão que você. 
 
Por outro lado, se você é um afiliado da https://www.lomadee.com você estará lidando com itens 
que, na maioria das vezes, têm um preço de venda muito baixo. A fim de ganhar qualquer nível 
substancial de renda, você precisará vender um volume incrivelmente grande de produtos. 
 
4. A qualidade do produto é extremamente importante. Se você mesmo não se sentir confiante 
sobre como é bom ou o quão bem ele executa, vai ser difícil para você lançar uma campanha 
promocional bem sucedida, muito menos mantê-lo durante um longo período de tempo. 
 
5. Você precisa ter a capacidade de rastrear e monitorar tudo relacionado a suas atividades de 
afiliados. Isso inclui coisas como o número de visitantes que você envia para cada página de 
vendas, quantos deles realmente fizeram uma compra e executar estatísticas de vendas e 
reembolso. 
 
Certifique-se de que você pode fazer isso, através do programa ou usando seu próprio 
dispositivo de rastreamento independente. Isso o manterá a par do desempenho de cada 
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produto, permitindo que você determine quais campanhas precisam ser ajustadas, aumentadas 
ou eliminadas completamente. 
 
 

Como encontrar programas de afiliados 
 
Existem três métodos básicos para localizar bons programas de afiliados ... 
 
1. Realizar buscas com base em um determinado nicho de mercado. 
 
2. Cadastre-se para usar os serviços de uma rede de marketing de afiliados. 
 
3. Pesquise através das categorias de diretórios de programas de afiliados. 
 
A primeira opção vai exigir uma quantidade considerável de tempo, mas definitivamente vale o 
esforço. Assumindo, é claro, que você completou todo o trabalho preliminar necessário que 
garantiria um resultado positivo. 
 
Isso incluiria coisas como determinar o seu público-alvo exato, escolhendo palavras-chave 
específicas e altamente relevantes e estabelecendo quais critérios constituiriam um programa de 
afiliados justo e eqüitativo. 
 
A própria pesquisa seria conduzida em duas etapas ... 
 
A primeira etapa envolveria as palavras-chave. Você precisa primeiro selecionar uma lista de 
frases de pesquisa que são altamente relevantes para o produto. Em seguida, você realizaria 
pesquisas usando cada uma dessas palavras-chave. Isso levará você a nichos de mercado e 
seus produtos. 
 
A segunda etapa envolveria qualquer palavra-chave dada, mais a palavra afiliado. Por exemplo, 
"Afiliado treinamento para cão" ou "treinamento para cães afiliado". O que geralmente aparecerá 
é um programa de afiliados para produtos que estão associados a essa palavra-chave específica 
ou um site de conteúdo que já é um afiliado. 
 
De qualquer forma, permite a ação adicional no que diz respeito a tornar-se um afiliado para uma 
palavra-chave específica ou nicho de produto. 
 
Com a segunda opção, basta abrir uma conta principal com a rede de afiliados, que por sua vez 
dá direito a promover qualquer um dos produtos que estão incluídos em suas listagens. 
 
Embora essas redes de afiliados nem sempre sejam capazes de lhe dar correspondências 
exatas com o que você está procurando, podem ser incríveis poupadores de tempo. 
 
Sites de marketing de afiliados como Hotmart (http://www.hotmart.com) e Eduzz 
(http://www.eduzz.com) torna extremamente fácil encontrar bons programas de afiliados. E 
geralmente, para produtos e serviços que são altamente compatíveis com o nicho ou público-
alvo que você estará alcançando. 
 
No entanto, esteja ciente de que apenas a Eduzz oferece todas as gamas de produtos, serviços 
e programas - tanto digitais como tangíveis. 
 
Hotmart, por outro lado, apenas lida com produtos digitais, como ebooks e programas de 
software. Se ele não pode ser baixado ou entregue eletronicamente, você não vai encontrá-lo no 
Mercado do Hotmart (https://app-vlc.hotmart.com/market). 
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Como se tornar um “Super” Afiliado 
 
Ter de competir com centenas ou mesmo milhares de outros afiliados pode tornar a tarefa de 
gerar renda extremamente difícil. E a única maneira de sobreviver a concorrência é utilizar 
métodos e técnicas que vão fazer você se destacar da multidão. 
 
Aqui estão várias maneiras de fazer isso ... 
 

 
1. Tenha seu próprio site 
 
Se você ainda não tem um site, crie um. Se você 
tem um site, mas não se presta a promover os 
produtos de outras pessoas e serviços, crie um site 
em conjunto que faça isso. 
 
Embora você possa promover produtos de afiliados 
sem um Web site, há vantagens distintas em ter um. 
 
A vantagem mais importante é o fato de que você 
pode pré-vender os produtos. Ao invés de enviar 
“leads” frias para a página de vendas do proprietário, 
você vai tê-los aquecido e pronto para fazer a 
compra. 
 
Como você aquecê-los depende do próprio produto. 

Com alguns deles você pode simplesmente escrever um positivo e brilhante testemunho, 
dizendo-lhes apenas como bom o produto é e quanto benefício você recebe sempre que você 
usá-lo. 
 
Com outros produtos, você pode querer dar-lhes um discurso de vendas condensado que inclui 
um problema comum e sua solução. 
 
 
2. Escreva artigos com sua opinião sobre produtos 
 
Há uma razão porque comerciais de TV que têm celebridades promovendo produtos são tão 
populares. Se tal celebridade bebe tal bebida ou veste aquela determinada marca de jeans ou 
dirige uma marca de carro, eles devem valer a pena comprar. 
 
Ter alguém endossar pessoalmente um produto é o reforço de vendas número um. E mesmo que 
você não pode ser uma celebridade, sua recomendação pessoal irá percorrer um longo caminho 
em convencer os compradores como é bom o seu produto da filial é. 
 
Rever o produto de uma forma positiva. Use informações da página de vendas do produtor ou 
liste os benefícios que você mesmo pensou. Dê aos potenciais compradores uma razão sólida 
para clicar no site do produto. 
 
Implementar a abordagem de vendas usual é bom. Mas a tática mais eficaz, aquela que 
rapidamente e facilmente aumentar a taxa de conversão, é você pessoalmente elogiando 
qualquer produto que você está promovendo. 
 
3. Crie um blog de nicho 
 
Não há melhor método para promover produtos do que um blog. Naturalmente, você pode fazer 
a mesma coisa em uma newsletter, mas que só será lido por aqueles indivíduos que já estão em 
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sua lista de discussão. 
 
Com um blog, você pode alcançar um número ilimitado de pessoas que estariam interessadas 
no tipo de produtos que você está promovendo. 
 
Claro, você não pode simplesmente usar o blog 
para vender coisas. Você tem que fornecer 
conteúdo valioso e útil, algo que não só vai fazer 
as pessoas ouvir, mas terá que voltar em uma 
base regular. 
 
O conteúdo mais fácil - pelo menos para quem 
confia em vendas de afiliados- é simplesmente 
fornecer comentários do produto. Se, por 
exemplo, você promover vários produtos para 
pets como ebooks por exemplo, você poderia 
criar um blog para esse nicho específico e, em 
seguida, incluir em profundidade relatórios sobre 
diferentes aspectos de produtos individuais. 
 
Você também pode dar dicas e conselhos com relação ao uso de qualquer um dos produtos. Ou 
você poderia fornecer idéias sobre como os produtos podem ser melhor utilizados. Você poderia 
até mesmo pedir aos leitores para oferecer suas próprias opiniões e recomendações. 
 
Na maioria dos casos, esses tipos de postagens estimularão os comentários dos espectadores, 
que por sua vez estimularão comentários de outros telespectadores. E, claro, quanto mais 
comentários forem obtidos, mais interesse será gerado em geral. 
 
Você pode usar o software do blog ou você pode simplesmente se inscrever em um dos serviços 

de blog online gratuito. O mais popular é o Blogger, acesse http://www.blogger.com. 

 
 
4. Crie conteúdo 
 
Não há melhor maneira de obter reconhecimento pessoal do que escrever e distribuir seus 
próprios artigos. E uma vez que você estabelecer o reconhecimento, todos os endossos do 
produto serão levados ainda mais a sério. 
 
Quando se trata de escolher tópicos para seus artigos, sempre escolher algo que está 
diretamente relacionado a pelo menos um dos produtos que você está promovendo. Dessa 
forma, você pode recomendar o produto e incluir o seu link de afiliado lá dentro do artigo. 
 
E certifique-se de tirar o máximo proveito como autor de conteúdo... 
 
Se você tem um site de vendas, onde você promove produtos de afiliados, inclua esse link. Se 
você tem um blog onde você faz reviews de produtos, incluia esse link também. Ou, se você tiver 
um boletim de notícias e quer aumentar o número de inscritos, faça a divulgação. 
 
Depois de ter escrito artigos, você precisa enviá-los para diretórios on-line. E sempre deixe as 
pessoas saberem que seus artigos estão livres para reeditar, desde que não sejam feitas 
alterações e o nome do autor esteja incluído na fonte. 
 
5. Ofereça um bonus especial 
 
Este é de longe o melhor método para vender mais que outros afiliados. Basicamente, você 
aumenta o pacote do produto original do produtor, oferecendo mais um produto (ou produtos) 
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sem nenhum custo extra. 
 
Claro, quanto mais valioso e único o bônus, maior a possibilidade de fazer mais vendas do que o 
cara seguinte. O único outro critério é que qualquer bônus que você escolher, ele precisa estar 
diretamente relacionado ao produto principal. 
 
Embora você poderia certamente oferecer 
um item tangível, o bônus menos 
problemático seria algo digital. Dessa forma, 
você não precisa se preocupar em entregar 
fisicamente ao comprador. 
 
Por exemplo, se o produto que você está 
vendendo é curso para passar em 
concursos com um método novo e 
revolucionário, você poderia criar um ebook 
que tem dicas sobre como um concurseiro 
poderia melhorar a concentração antes das 
provas. Ou, você pode criar um vídeo que 
realmente mostra como fazer está técnica 
corretamente. 
 
O ponto é, você quer um bônus que o 
comprador pode simplesmente baixar uma vez que eles fizeram a compra do produto inicial. Isso 
reduz automaticamente a quantidade de trabalho envolvida na entrega do bônus. 
 
Naturalmente, a quantidade de tempo e dinheiro que você investe em criar o bônus digital 
dependerá de quanto dinheiro você recebe como um afiliado para cada venda. 
 
Basta ter em mente que você só terá o custo de criar um bônus digital uma vez. Mas o valor de 
oferecer aos compradores potenciais um bônus especial poderia facilmente trazer renda 
substancial por um período de tempo consideravelmente longo. 
 
E certifique-se de que você claramente anunciar que o bônus só pode ser adquirido se eles 
fazem a sua compra através de seu link de afiliado. Se eles obtiverem o produto em qualquer 
outro lugar, sob qualquer condição que não seja a sua, eles não receberão o bônus que você 
está oferecendo. 
 
 
6. Informação gratuita e de qualidade é a chave 
 
Ao invés de desmerecer todos aqueles visitantes que deram uma olhada em sua oferta, mas não 
compraram de imediato, você deve oferecer-lhes dicas e informações gratuitas. Naturalmente, o 
conteúdo estará diretamente relacionado aos produtos que você está promovendo. 
 
Você pode colocar esse conteúdo em seu site, mas você também precisa fornecer métodos em 
que o visitante terá as informações disponíveis em seu próprio computador. 
 
• Elabore uma lista para download de perguntas freqüentes sobre o produto e como usá-lo. 
 
• Crie um ebook que inclua ideias para obter o pleno potencial de um produto ou serviço. 
 
• Desenvolva uma instrução de resposta automática, instruções ou informações gerais que serão 
entregues ao longo de um período de dias ou semanas subseqüentes. 
 
Em cada instância em que você fornece conselhos, dicas ou informações, certifique-se de incluir 
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também detalhes específicos sobre o produto ao qual está associado. E naturalmente, você 
necessitará incluir sua ligação pessoal de afiliado também. 
 
7. “Capture” nomes e endereços de e-mail 
 
Um dos principais inconvenientes de ser um afiliado é o fato de que você geralmente não têm a 
oportunidade de conseguir os nomes e endereços de e-mail das pessoas que compram através 
de seu link de afiliado. 
 
Além disso, você vai atrair muitos indivíduos direcionados que simplesmente não estão prontos 
para comprar durante sua primeira exposição à sua oferta. 
 
Faça o que for preciso para incentivar os potenciais clientes a se inscreverem para a sua lista de 
discussão. Se você criar um autoresponder, você receberá automaticamente nomes e endereços 
de e-mail se utilizar um serviço como o Aweber http://www.aweber.com. Mas e em relação a 
qualquer download gratuito que você queira oferecer, como ebooks ou relatórios o que você 
deve fazer? 
 
Em vez de simplesmente permitir que os visitantes consumam o conteúdo anonimamente, peça 
que preencham e enviem um formulário primeiro. Dessa forma, eles recebem a informação 
gratuita, você recebe seus nomes e endereços de e-mail. 
 
Agora você pode contatá-los durante um período prolongado de tempo, continuando a dar-lhes 
valiosas dicas e informações sobre o produto ou tipos de produtos que inicialmente estavam 
interessados. Apenas não abuse do privilégio, enviando-lhes mensagens promocionais e nada 
mais. 
 
Seu objetivo final é vender algo, mas a fim de mover seus membros da lista de discussão em 
uma posição de compra você primeiro precisa estabelecer uma relação de confiança e respeito. 
Isso será conseguido fornecendo-lhes informações valiosas, enquanto ao mesmo tempo, 
deixando-os saber dos benefícios que o produto irá fornecer. 
 
 
8. Use seus próprios anúncios e materiais promocionais 
 
A maioria dos afiliados contam com materiais promocionais que são fornecidos pelo próprio 
produtor do produto. Isso inclui coisas como anúncios banners, página de vendas pré-gravadas e 
imagens de capa e produto. 
 
Embora possa ser um material de boa qualidade, o fato de que tantas outros afiliados vão usá-lo 
irá diluir automaticamente o impacto e a eficácia. 
 
Você pode obter resultados muito melhores, escrevendo seus próprios anúncios, escrevendo 
novas páginas de vendas e criando novos banners e imagens. O objetivo principal é ter algo 
diferente do que qualquer um dos outros afiliados. Mas também é possível que o que você cria é 
superior aos materiais de marketing originais. 
 
Em geral, é simplesmente uma questão de fazer algo diferente e único. E fazê-lo melhor e mais 
agressivamente do que ninguém. 
 
 
 

A vantagem do Hotmart 
 
A principal vantagem do Hotmart - além do fato de que é uma mina de ouro virtual para afiliados - 
é a simplicidade inata de usá-lo e implementá-lo. 
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Uma vez que você se cadastrar no Hotmart (gratuitamente), você terá seu próprio ID pessoal 
que, por sua vez, será incluído em qualquer um dos seus links de afiliados do produto. 
 
Para encontrar produtos que se encaixam no seu mercado de nicho ou público-alvo, tudo que 
você precisa fazer é visitar o Mercado do Hotmart (quando você chegar ao site, clique em 
"Mercado"). 
 
O mercado divide os produtos em categorias principais ... 
 

 
 
Clicando em qualquer um desses links de categoria permitirá que você vá ainda mais longe. Por 
exemplo, se você clicar em Saúde e Esportes, receberá uma lista de subcategorias que incluem 
idioma e país. 
 
As primeiras dez listagens em cada categoria são as principais. Isso permite que você veja de 
relance quais produtos estão fazendo a maior quantidade de dinheiro para seus afiliados. Mas 
isso não significa que você deve escolher qualquer um dos dez melhores. 
 
Às vezes é muito mais produtivo ir com uma das listas mais baixas ou menos vendidos no 
momento você pessoalmente trabalhar o produto. Por um lado, você não terá tanta concorrência. 
Em segundo lugar, vai forçá-lo a ficar um pouco mais criativo com o seu marketing e promoção. 
 
Naturalmente, os critérios de seleção de produtos básicos ainda se aplicam aqui. Com qualquer 
produto que você está considerando, por exemplo, você ainda precisa clicar sobre a sua página 
de vendas e estabelecer o quão bom ele será na conversão de perspectivas para os 
compradores. 
 
Além de avaliar a cópia de vendas, você também precisa ter certeza de que o processo de 
vendas não sabote seus próprios esforços. Coisas como… 
 

• Permitir que as pessoas comprem através de métodos alternativos que ignoram ou 
excluem o seu link de afiliado do Hotmart. 
 
• Vender vários produtos não relacionados na mesma página. 
 
• Os produtos estão sendo vendidos na mesma página, mas o link não dá crédito ao 
seu ID de parceiro do Hotmart. 



 
• Nomes e endereços de e-mail estão sendo capturados pelo produtor para 
acompanhamento futuro que poderia roubá-lo de sua comissão legítima como 
afiliado. 

 
No geral, você quer ver uma página de vendas limpa, agradável e que é focada em um produto 
do Hotmart você está promovendo e nada mais. 
 
Se a página de vendas não fizer isso - e é diluída com todos os tipos de outras coisas que 
beneficiam o produtor, mas não você – passe o produto e encontre um que vale a pena o seu 
tempo e esforço. 
 
Depois de escolher os produtos "certos", você precisará iniciar o marketing e a promoção. E uma 
vez que não há nenhum método mais eficaz e rentável do que usar o pagamento por clique, a 
perfeita combinação de fazer dinheiro com o programa de afiliados do Hotmart e a ferramenta de 
publicidade do Google AdWords. 
 
O poder do Google AdWords é inegável. Com ele você terá a capacidade de ... 
 
• anunciar diretamente para públicos-alvo altamente segmentados 
 
• exibir seu anúncio quase imediatamente 
 
• começar a fazer dinheiro quase imediatamente 
 
• link direto para qualquer página de destino 
 
• manter estatísticas de anúncios precisas e altamente avançadas 
 
É claro que o sucesso de suas campanhas do Google AdWords dependerá quase que 
inteiramente da força das palavras-chave selecionadas. 
 
Tenha em mente que a fórmula vencedora é escolher palavras-chave que são amplamente 
pesquisadas, mas têm pouca ou nenhuma concorrência. A fim de realizar esse tipo de pesquisa, 
você tem duas opções ... investir uma grande quantidade de tempo na triagem através de todos 

os dados, ou simplesmente usar Ad Word Analyzer ( http://www.adwordanalyzer.com ).  

 
Imediatamente, você terá uma lista abrangente de todos os termos de pesquisa relacionados a 
qualquer palavra-chave inserida. Você também saberá quantas pesquisas foram realizadas em 
todas essas frases e quantas campanhas do Google AdWords já existem (sua concorrência). 
 
Mas em vez de simplesmente usar o Ad Word Analyzer para encontrar boas palavras-chave, 
você também pode usá-lo para encontrar os melhores mercados. Mesmo antes de localizar 
quaisquer produtos. Então, uma vez que você revelou as possibilidades de campanha mais 
promissoras, você pode usar o Hotmart para localizar itens específicos para promover. 
 
 
 

Checklist 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
 

• Para qualquer um que está começando, não há nenhum método mais fácil ou mais 
rápido de gerar a renda do que o marketing de afiliados. 
 

http://www.adwordanalyzer.com/


• Para quem já opera seu próprio negócio on-line, a venda de produtos de outras 
pessoas pode criar um aumento substancial para sua renda existente. 
 
• Se tudo o que você está fazendo é dirigir o tráfego através de seu link de vendas 
de afiliado, você estará competindo em um nível igual com inúmeras outras pessoas 
que estão promovendo o mesmo produto. 
 
• Super afiliados ganham muito dinheiro vendendo produtos de outras pessoas, 
principalmente porque eles promovem da mesma forma como se fossem seus 
próprios produtos. 
 
• Super afiliados usam o pagamento por clique como seu método principal de 
publicidade (eles sabem que têm que gastar dinheiro para ganhar dinheiro). 
 
• Enquanto outros afiliados estão simplesmente copiando e colando anúncios que o 
produtor do produto disponibilizou, super afiliados estão desenvolvendo seu próprio 
conteúdo de vendas original e original. 
 
• Ao invés de entrar em cada programa, produto e serviço que vem à sua frente, 
super afiliados cuidadosamente escolherm aqueles que estão confiantes e que 
podem ser comercializados e promovidos de forma eficaz. 
 
• Ao escolher um produto, você precisa estabelecer se há ou não uma demanda 
viável. 
 
• Se você não se sentir confortável com o site de um produto, página de vendas, ou 
processo de encomenda, as chances são do visitante não querer. 
 
• Se você não se sentir confiante sobre a qualidade de um produto, vai ser difícil 
para você lançar uma campanha de promoção bem sucedida. 
 
• Você precisa ter a capacidade de controlar e monitorar tudo relacionado às suas 
atividades de afiliados. 
 
• Para localizar programas de afiliados bom você pode realizar buscas com base em 
um determinado nicho de mercado, se inscrever para usar os serviços de uma rede 
de marketing afiliado, ou pesquisar através das categorias de diretórios de 
programas de afiliados. 
 
• Sites de marketing de afiliados como Hotmart e Eduzz tornam extremamente fácil 
localizar bons programas de afiliados - produtos que são altamente compatíveis com 
seu nicho ou público-alvo. 
 
• A Eduzz oferece todas as gamas de produtos, serviços e programas - tanto digitais 
como tangíveis. 
 
• Hotmart apenas lida com produtos digitais, como e-books e programas de software. 
 
• Use seu próprio site para promover e pré-vender seus produtos de afiliado. 
 
• Uma das táticas mais eficazes é escrever opiniões e recomendações de produtos. 
 
• Com um blog de nicho você pode alcançar um número ilimitado de pessoas que 
estariam interessadas no tipo de produtos que você está promovendo. 
 
• Não há melhor maneira de obter reconhecimento pessoal do que escrever e 



distribuir seus próprios artigos. 
 
• Um dos melhores métodos para vender produtos como afiliado é aumentar o 
pacote original do proprietário do produto com outro produto (bônus) sem nenhum 
custo extra. 
 
• Entregar conselhos, dicas e informações, juntamente com detalhes específicos 
sobre o produto relacionado e seu link de afiliado. 
 
• Encoraje os espectadores a se inscreverem na sua lista de discussão para que 
possam contatá-los por um longo período de tempo, continuando a dar-lhes dicas e 
informações valiosas sobre o produto. 
 
• Você pode obter resultados muito melhores escrevendo seus próprios anúncios, 
escrevendo novas cópias de vendas e criando novos banners e imagens. 
 
• A principal vantagem do Hotmart - além do fato de que é uma mina de ouro virtual 
para afiliados - é a simplicidade inata de usá-lo e implementá-lo. 
 
• Uma vez que não há nenhum método de publicidade mais eficaz e rentável do que 
usar o pagamento por clique, a combinação de fazer dinheiro perfeito é Hotmart e 
AdWords. 

 
 

 

Cursos que eu recomendo 
 
 

Formula Negocio Online 
 
O Fantástico Treinamento Formula Negocio Online é uma treinamento totalmente em vídeo aulas 
que ensina o aluno passo a passo do inicio ao fim como montar um negocio na internet 
altamente rentável, escalável e multiplicável. 
 
Onde eu literalmente “te pego pela mão” e te guio durante todo o processo, passo a passo 
mostrando cada etapa nos mínimos detalhes. 
 
Curso completo com 18 módulos em quase 200 aulas, onde eu vou desde os Passos Iniciais até 
o Guru Expert Avançado, onde você vai aprender do inicio ao fim como criar seu negocio 
altamente lucrativo na internet baseado em marketing de afiliados. 
 
São mais de 50 horas de vídeos gravados em alta definição mostrando passo a passo como 
montar seu negocio online do inicio ao fim, do básico ao avançado. 
 
Um material extra totalmente criado pensando no seu máximo aproveitamente: São textos, 
resumos dos vídeos, mapas mentais, mapas de progresso, checklists, ferramentas w muto mais. 
 

Clique aqui para acessar a Formula Negocio Online 

 
 

Inicio Avançado Digital 
 
O Início Avançado Digital é prático e objetivo, desenvolvido para dar ao aluno tudo o que ele 
precisa para começar negócios online com rapidez, seguindo cada etapa passo a passo. 

http://bit.ly/2e1TSSW
http://bit.ly/2e1TSSW


 
O aluno será guiado a cada etapa, com exercícios, e verá o professor Adailton César realizando 
negócios online exatamente como ele faz a cada dia. 
 
O curso abrangerá um Modelo Pronto e mais 6 Módulos: 
 
Modelo Pronto Personalizado - o aluno receberá um modelo pronto personalizado para ver, na 
prática, como funcionam vendas na internet e será acompanhado no "Desafio Duas Vendas em 
Uma Semana". 
 
1) Início Rápido - desde a primeira aula, o aluno já iniciará negócios online como afiliado, e será 
orientado em todos os procedimentos básicos, porém completos, para ter imediatamente um 
negócio funcionando online 
 
2) Escolher Produtos 
 
3) Construir Lista de Contatos 
 
4) Criar Funil de Vendas 
 
5) Divulgar Online 
 
6) Lançando Seu Produto 
 

Clique aqui para acessar o Inicio Avançado Digital 
 
 
Franquia OnLine Prosperidade 
 
Franquia 100% On Line! 
 
COMO FUNCIONA UMA FRANQUIA ON LINE 
 
1) Você se cadastra 
 
2) Você divulga sua Loja Virtual / E-commerce 
 
3) Pessoas visitam a pagina exclusiva com a SUA MARCA! 
 
4) Escolhem o produto e compram 
 
5) Você libera o pedido para nossa equipe produzir, embalar e enviar o pedido 
na casa do cliente e PRONTO! 
 

Clique aqui para acessar a Franquia OnLine Prosperidade 
 
 
Viver Melhor Agora 
 
O Curso Viver Melhor Agora vai te ajudar a montar o seu negócio online, traçar 

http://bit.ly/2ft3Heb
http://bit.ly/2ggGOe4


as metas, conquistar sua liberdade financeira e seu sonhos. 
 
Esse é um curso completo com mais de 150 aulas além de muitos bônus que vão 
te ajudar a montar todo seu negócio online. 
 
Você vai aprender o PASSO A PASSO desde montar sua rotina de trabalho, 
colocar seu sonhos e metas no papel, até a construção do Blog, canal do 
Youtube, Lista de Email e Fanpage. 
 
Esse curso é voltado para todos que querem trabalhar em casa e ter a sua tão 
sonhada liberdade financeira. 
 
Eu Karyne Otto como mãe e empreendedora enfrentei e enfrento muito desafios 
e ao longo de 3 anos aprendi muitas coisas para fazer o meu trabalho online dar 
certo e tudo que aprendi vou te ensinar nesse curso. 
 
Já faturei em 2 anos como afiliada mais 200 mil reais em vendas somente 
através de tráfego gratuito, conquistei vários sonhos e quero te ajudar a 
conquistar os seus! 
 
Clique aqui para acessar o Viver Melhor Agora 
 
 
Trabalhar Pela Internet Agora 2.0 
 
O Curso Trabalhar Pela Internet Agora é um curso completo que ensina passo á 
passo como trabalhar pela internet de forma honesta, sustentável e escalável, 
sem precisar passar o dia todo no computador ou ter grandes conhecimentos em 
informática.  
 
Com o Curso Trabalhar Pela Internet Agora qualquer pessoa mesmo leiga 
consegue ganhar dinheiro online sem precisar de estoques de produtos ou sem 
precisar deixar outros negócios se assim não quiser. 
 
Com este curso você aprende desde o básico a criar seu próprio negócio online 
de forma crescente através de produtos digitais sendo um afiliado e ganhando 
comissões. 
 
Clique para acessar Trabalhar Pela Internet Agora 2.0 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2ntCAWS
http://bit.ly/2nFGIDy


Palavras-chave:  
 
como ganhar dinheiro na internet como ganhar dinheiro ganhar dinheiro ganhar 
dinheiro na internet como ganhar dinheiro facil trabalho em casa trabalhar em 
casa renda extra ganhar dinheiro online como ganhar dinheiro em casa o que 
fazer para ganhar dinheiro como ganhar dinheiro extra como conseguir dinheiro 
como ganhar dinheiro pela internet como ganhar dinheiro rapido ideias para 
ganhar dinheiro como trabalhar em casa ganhar dinheiro extra trabalhar pela 
internet ganhar dinheiro facil como ganhar dinheiro extra quero ganhar dinheiro 
ganhar dinheiro em casa dinheiro facil formas de ganhar dinheiro trabalhar na 
internet ganhar dinheiro pela internet como ganhar dinheiro com a internet como 
ganhar muito dinheiro ganhando dinheiro na internet como fazer dinheiro como 
ganhar dinheiro online ganhar dinheiro na net o que vender para ganhar dinheiro 
maneiras de ganhar dinheiro como ganhar dinheiro trabalhando em casa como 
ganhar dinheiro facil e rapido como ganhar dinheiro com blog como trabalhar 
pela internet dinheiro online ganhe dinheiro online como fazer para ganhar 
dinheiro como ganhar dinheiro na net como ganhar dinheiro rapido e facil 
dinheiro na internet renda extra online como ganhar dinheiro sem sair de casa 
trabalho online como trabalhar na internet quero trabalhar em casa formas de 
ganhar dinheiro na internet como juntar dinheiro dinheiro rapido como conseguir 
dinheiro rapido maquinas para ganhar dinheiro trabalho extra ganhar dinheiro 
internet como conseguir dinheiro facil como faço para ganhar dinheiro como 
fazer dinheiro rapido emprego em casa sites para ganhar dinheiro ganhar 
dinheiro rapido oq fazer para ganhar dinheiro ideias criativas para ganhar 
dinheiro trabalho para fazer em casa como ganhar dinheiro com internet ideias 
para ganhar dinheiro extra ideias para trabalhar em casa o que fazer para 
ganhar dinheiro extra fazer dinheiro renda extra digitação renda extra na internet 
dicas para ganhar dinheiro como ganhar dinheiro trabalhando na internet como 
ganhar dinheiro em casa trabalhando na internet preciso ganhar dinheiro como 
ganhar dinheiro com site trabalhar em casa pela internet renda extra em casa 
como ganhar dinheiro extra na internet ganhar dinheiro com a internet como ter 
uma renda extra ganhar dinheiro extra na internet ganhar muito dinheiro como 
posso ganhar dinheiro formas de ganhar dinheiro em casa ganhar dinheiro com 
internet como ganhar dinheiro na internet gratis ganhar dinheiro com blog ganhar 
dinheiro respondendo pesquisas como ganhar dinheiro na internet de verdade 
dinheiro pela internet ganhar dinheiro com pesquisas preciso de dinheiro como 
ganhar dinheiro trabalhando pela internet dinheiro internet como ganhar dinheiro 
na internet 2015 como ganhar um dinheiro extra ganhar dinheiro trabalhando em 
casa como ganhar mais dinheiro o que posso fazer para ganhar dinheiro o que 
fazer para ganhar dinheiro em casa ganhar dinheiro facil e rapido renda extra 
pela internet como ganhar dinheiro na internet clicando maneiras de ganhar 
dinheiro na internet formas de ganhar dinheiro extra dicas de como ganhar 
dinheiro ideias para ganhar dinheiro rapido serviço em casa como ganhar 
dinheiro usando a internet ganhar dinheiro na internet testando produtos quero 
ganhar dinheiro na internet como ganhar dinheiro internet com ganhar dinheiro 
como ganhar dinheiro na internet 2016 formas de ganhar dinheiro pela internet 



como arranjar dinheiro como ganhar dinheiro pela net empregos para trabalhar 
em casa ganhar como ganhar uma renda extra ganhar dinheiro agora ganhar 
dinheiro sem sair de casa vagas para trabalhar em casa dinheiro na net trabalho 
em casa pela internet como faço pra ganhar dinheiro ganhar dinheiro 
trabalhando na internet ganhar dinheiro online gratis maquina de fazer dinheiro o 
que fazer em casa para ganhar dinheiro ideias para ganhar dinheiro em casa 
como trabalhar pela internet e ganhar dinheiro como ganhar dinheiro facil na 
internet preciso de dinheiro urgente como trabalhar em casa pela internet o que 
eu posso fazer para ganhar dinheiro maneiras de ganhar dinheiro em casa 
trabalhar de casa como fazer dinheiro na internet meios de ganhar dinheiro dicas 
para ganhar dinheiro extra dicas para trabalhar em casa como ganhar dinheiro 
pela internet gratis quero ganhar dinheiro rapido quero trabalhar pela internet 
trabalhar sem sair de casa como ganhar dinheiro facil e rapido na internet 
melhor forma de ganhar dinheiro quero ganhar dinheiro facil trabalhar na internet 
e ganhar dinheiro ganhar dinheiro clicando ganhar dinheiro jogando como 
ganhar dinheiro muito dinheiro como ganhar muito dinheiro na internet ganhar 
dinheiro na internet 2015 preciso ganhar dinheiro urgente como trabalhar na 
internet e ganhar dinheiro conseguir dinheiro dinheiro em casa formas de ganhar 
dinheiro rapido fazer dinheiro online como ganhar renda extra ganhar dinheiro na 
internet 2016 como conseguir dinheiro na internet como arrumar dinheiro ganhar 
dinheiro na internet clicando ganhar dinheiro rapido e facil como ganhar dinheiro 
sem trabalhar ganhar dinheiro navegando ideias inovadoras para ganhar 
dinheiro ideias ganhar dinheiro extra oportunidade de ganhar dinheiro como 
ganhar dinheiro nas horas vagas o que fazer para ganhar dinheiro na internet 
como ter renda extra serviços online para ganhar dinheiro negócios para ganhar 
dinheiro como ganhar dinheiro no google dinheiro facil e rapido quero ganhar 
dinheiro em casa trabalhando pela internet ideias de como ganhar dinheiro 
dinheiro rapido e facil ganhar dinheiro pela net formas de ganhar dinheiro online 
trabalhar online e ganhar dinheiro jeito facil de ganhar dinheiro ganhar dinheiro 
internet verdade ganhar dinheiro online clicando o que vender na internet para 
ganhar dinheiro como ganhar dinheiro trabalhando online como ganhar dinheiro 
sem dinheiro quero ganhar muito dinheiro como fazer dinheiro facil maneiras de 
ganhar dinheiro extra o que faço para ganhar dinheiro como ganhar dinheiro em 
ksa serviço para trabalhar em casa dinheiro facil na internet rendas extras como 
ganhar dinheiro com um site quero ganhar dinheiro extra fazer dinheiro na 
internet ganhar dinheiro com anuncios como conseguir dinheiro pela internet 
ganhar muito dinheiro na internet como ganhar dinheiro rapido na internet 
ganhar dinheiro na internet é verdade coisas para ganhar dinheiro trabalhe sem 
sair de casa como trabalhar em casa e ganhar dinheiro como roubar dinheiro 
pela internet serviços pela internet para ganhar dinheiro quero ganhar dinheiro 
agora ganhar dinheiro facil na internet trabalhos online para ganhar dinheiro 
dicas de trabalho em casa como ganhar dinheiro com vendas trabalhos feitos 
em casa ganhar dinheiro com cliques trabalho extra em casa ganhar dinheiro na 
web preciso ganhar dinheiro extra ganhar dinheiro extra online como ganhar 
dinheiro na web ganhar dinheiro na internet gratis como ganhar muito dinheiro 
rapido maquinas para trabalhar em casa como ganhar dinheiro agora melhor 



maneira de ganhar dinheiro maquina de ganhar dinheiro como conseguir uma 
renda extra como posso ganhar dinheiro na internet renda extra internet como 
ter dinheiro sites para ganhar dinheiro na internet como ganhar dinheiro 
rapidamente ganhar dolares na internet onde ganhar dinheiro como ganhar na 
internet como ganhar dinheiro sem ter dinheiro como ganhar dinheiro com um 
blog trabalho internet quero trabalhar na internet como ganhar dinheiro com 
artesanato quero ganhar dinheiro pela internet como ganhar dinheiro atraves da 
internet ganhando dinheiro na net o que fazer para ganhar um dinheiro extra 
como fazer dinheiro online preciso trabalhar em casa formas de ganhar dinheiro 
facil eu quero ganhar dinheiro dinheiro na internet como ganhar ganhar dinheiro 
na internet com anuncios dicas para ganhar dinheiro em casa ganhar dinheiro 
com site trabalho de casa trabalhos pela internet para ganhar dinheiro como 
ganhar dinheiro em casa pela internet como ganhar dinheiro de verdade na 
internet como ganhar dinheiro em um dia trabalhar pela internet e ganhar 
dinheiro como ganhar dinheiro facil pela internet site de ganhar dinheiro como 
ganhar dinheiro extra em casa quero ganhar dinheiro urgente trabalhar com 
internet ideias de trabalho em casa como faço para ganhar dinheiro na internet 
tem como ganhar dinheiro na internet oportunidade de trabalho em casa 
trabalhar em casa online ganhar dinheiro clicando em anuncios como ganhar 
dinheiro gratis dicas para ganhar dinheiro na internet dinheiro ganhar ganho 
extra como ganhar dinheiro pela internet de verdade como posso trabalhar em 
casa ganhar dinheiro rapido na internet oportunidade para ganhar dinheiro quero 
trabalhar pela internet e ganhar dinheiro modos de ganhar dinheiro ganhar 
dinheiro net como ganhar dinheiro pela internet de forma segura como ganhar 
dolares na internet renda extra gratis trabalhar com internet e ganhar dinheiro 
renda em casa novidades para ganhar dinheiro idéias ganhar dinheiro internet 
dinheiro grana extra como conseguir ganhar dinheiro ganhar dinheiro online 
agora como ganhar dinheiro facil e rapido na vida real como ganhar dolares 
ganhar dinheiro trabalhando online como lucrar na internet quer ganhar dinheiro 
como ganhar bastante dinheiro negocios em casa dicas de como ganhar 
dinheiro extra renda extra trabalhando em casa dinheiro como ganhar com 
ganhar dinheiro na internet oq fazer pra ganhar dinheiro ganhar dinheiro pela 
internet é verdade trabalhos na internet para ganhar dinheiro dinheiro gratis 
ganhar renda extra como fazer ganhar dinheiro maneiras de ganhar dinheiro 
pela internet trabalho em casa online dinheiro agora trabalhar em casa na 
internet como obter renda extra dicas de renda extra como posso ganhar 
dinheiro pela internet como conseguir renda extra é possivel ganhar dinheiro na 
internet serviço para fazer em casa como ganhar dinheiro extra pela internet 
ganhar dinheiro nas horas vagas dinheiro extra na internet ganhar dinheiro facil 
e rapido na internet melhor forma de ganhar dinheiro na internet responder 
pesquisas e ganhar dinheiro como conseguir dinheiro em casa como ganhar 
dinheiro rapido e facil na internet trabalhe em casas como ganhar dinheiro com 
vendas na internet ganhar mais dinheiro como ganhar dinheiro na internet facil 
trabalho casa ganhar dinheiro com o google dicas de como ganhar dinheiro na 
internet como ganhar dinheiro pela internet 2016 ideias para ganhar dinheiro na 
internet dinheiro com internet como ganhar dinheiro trabalhando em casa na 



internet ficar rico dicas de como ganhar dinheiro em casa como ganhar dinheiro 
com sites na internet metodos para ganhar dinheiro como trabalhar online e 
ganhar dinheiro como ganhar dinheiro na internet facil e rapido o que vender 
pela internet para ganhar dinheiro ganhar dinheiro de verdade na internet meios 
de ganhar dinheiro na internet aprenda a ganhar dinheiro como faturar dinheiro 
formas de trabalhar em casa renda extra mala direta como realmente ganhar 
dinheiro na internet trabalho em casa renda extra ganhar dinheiro online 2016 
como gerar dinheiro como obter uma renda extra opções de trabalho em casa 
boas ideias para ganhar dinheiro como ganhar dinheiro vendendo como fazer 
para ganhar dinheiro na internet ganhar dinheiro trabalhando pela internet 
trabalho manual em casa o que da dinheiro na internet ganhar dinheiro como 
qual a melhor forma de ganhar dinheiro na internet artesanato para ganhar 
dinheiro como ganhar dinheiro hoje ganhar dinheiro vendendo trabalhar a partir 
de casa produtos para ganhar dinheiro trabalhar pela internet gratis ganhar 
dinheiro pela internet clicando investir dinheiro na internet ganhar dinheiro com 
vendas novas ideias para ganhar dinheiro maneiras de ganhar dinheiro facil 
trabalho via internet qual a melhor forma de ganhar dinheiro trabalhar em casa e 
ganhar dinheiro o que montar para ganhar dinheiro trabalho online em casa 
como ganhar dinheiro com a net dinheiro na web ganhar um dinheiro extra como 
ganhar um dinheiro extra na internet grandes ideias para ganhar dinheiro como 
conseguir dinheiro online trabalhar na net e ganhar dinheiro ganhar dinheiro hoje 
renda extra artesanato modos de ganhar dinheiro na internet ganhar dolares 
como fazer dinheiro pela internet como ganhar dinheiro pela internet facil como 
fazer dinheiro em casa como ganhar dinheiro trabalhando ganhar dinheiro 
urgente maneiras de ganhar dinheiro rapido ganhar dinheiro extra em casa blog 
ganha dinheiro ganhar dinheiro usando a internet empregos na internet trabalhar 
na net ideias de ganhar dinheiro ganhar dinheiro internet gratis como arrumar 
dinheiro facil como trabalhar e ganhar dinheiro pela internet trabalhar em casa 
com internet como posso ganhar dinheiro em casa como trabalhar com a 
internet e ganhar dinheiro ganhar dinheiro trabalhando na internet é verdade 
trabalhar casa tipos de trabalho em casa como ganhar dinheiro com meu site 
ganhar grana ganhar dinheiro extra pela internet preciso de dinheiro agora 
trabalhar em casa renda extra ganhar na internet como ganhar dinheiro facil e 
rapido na internet gratis como ganhar dinheiro online gratis ganhar dinheiro com 
publicidade forma facil de ganhar dinheiro ganhar dinheiro em casa pela internet 
como ganhar dinheiro com dinheiro gerar dinheiro como se ganha dinheiro 
ganhar dinheiro sem investir como trabalhar na internet e ganhar dinheiro de 
verdade ganhar dinheiro digitando dicas de ganhar dinheiro sites para ganhar 
dinheiro online ganhar dolares online metodos de ganhar dinheiro na internet 
como ganhar dinheiro na net de verdade como fazer para ganhar dinheiro em 
casa formas de ganhar dinheiro com a internet trabalhar em casa internet ganhar 
dinheiro lendo emails oportunidades para ganhar dinheiro ganhar dinheiro rapido 
online ganhar dinheiro na internet de verdade como ganhar dinheiro com 
anuncios na internet onde conseguir dinheiro como ganhar em casa como 
ganhar dinheiro pela internet rapido como conseguir juntar dinheiro como fazer 
dinheiro extra como ganhar dolar na internet meios de ganhar dinheiro pela 



internet que fazer para ganhar dinheiro como ganhar dinheiro pela internet 
rapido e facil como trabalhar pela net e ganhar dinheiro lucrar na internet ganhar 
dinheiro pela internet gratis quero ganhar dinheiro trabalhando na internet como 
ganhar muito dinheiro pela internet ganhar euros online ganhar dinheiro em casa 
online ganhar dinheiro com google como ganhar dinheiro em casa na internet 
dinheiro net melhores maneiras de ganhar dinheiro na internet como ganhar 
dinheiro clicando como ganhar dinheiro honestamente trabalho para trabalhar 
em casa ganhar dinheiro com a internet é possivel ganhar dinheiro revendendo 
dinheiro emprestado ganhar dinheiro trabalhando ganhar dinheiro na net 
clicando ganhar dinheiro gratis maneira facil de ganhar dinheiro trabalho extra 
pela internet como ganhar dinheiro na internet em casa como ganhar grana 
trabalhar em casa pela net fazer dinheiro facil uma forma de ganhar dinheiro 
ganhar dinheiro com vendas na internet como ganhar dinheiro na internet em 
2016 site ganhar dinheiro ganhar online dinheiro pela net pessoas que ganham 
dinheiro na internet investir dinheiro como usar a internet para ganhar dinheiro 
onde ganhar dinheiro na internet como eu faço pra ganhar dinheiro dinheiro com 
a internet trabalhar em casa envelopando como ganhar dinheiro pela internet 
trabalhando dinheiro extra como ganhar como eu faço para ganhar dinheiro 
ganhar dinheiro de verdade como investir dinheiro o que fazer na internet para 
ganhar dinheiro como ganhar dinheiro a partir de casa quero ganhar dinheiro 
online ganhar dinheiro sem dinheiro como ganhar dinheiro em cassa www como 
ganhar dinheiro oportunidades para trabalhar em casa ganhar dinheiro com a 
net jeito de ganhar dinheiro ganhar dinheiro pela internet 2016 maneiras faceis 
de ganhar dinheiro como ganhar dinheiro navegando na internet como fazer 
dinheiro de verdade como dinheiro na internet como ganhar dinheiro no como 
fazer para ganhar dinheiro pela internet preciso trabalhar como ganhar dinheiro 
via internet como ganhar dinheiro em dolar na internet quero ganhar dinheiro na 
internet como faço trabalho para casa como faço para ganhar dinheiro pela 
internet como posso ganhar dinheiro usando a internet trabalho renda extra 
dicas como ganhar dinheiro como ganhar dinheiro revendendo como ganhar 
bem como ganhar renda extra na internet formas ganhar dinheiro na internet 
trabalhar pela net e ganhar dinheiro trabalho para ganhar dinheiro quero 
trabalhar ganhar dinheiro online rapido ganhar dinheiro vendendo na internet 
metodos de ganhar dinheiro quero trabalhar em casa pela internet como 
trabalhar e ganhar dinheiro na internet com ganhar dinheiro facil ganhe dinheiro 
revendendo o que eu faço para ganhar dinheiro como ganhar dolares pela 
internet ganhar grana na net trabalhos manuais em casa ideias para se ganhar 
dinheiro aprenda a ganhar dinheiro na internet ganhar dinheiro a partir de casa 
ganhar na net roubar dinheiro pela internet ganhar dinheiro pela internet 
funciona ganhar dinheiro site ganhar dinheiro com anuncios na internet trabalhe 
em casa mala direta como trabalhar com internet e ganhar dinheiro ganhar 
dinheiro rapido e facil na internet quero ganhar dinheiro trabalhando em casa 
maneiras de ganhar dinheiro online pra ganhar dinheiro trabalhar e ganhar 
dinheiro pela internet bom negócio para ganhar dinheiro como aprender a 
ganhar dinheiro como ganhar dinheiro de casa dinheiro extra em casa quero 
ganhar dinheiro com a internet ganhar dinheiro sem trabalhar renda alternativa 



como trabalhar na internet e ganhar muito dinheiro renda extra trabalho em casa 
fazer trabalho em casa ganhar dinheiro agora mesmo como ganhar dinheiro com 
vendas pela internet juntar dinheiro sites ganhar dinheiro online com ganhar 
dinheiro pela internet formas faceis de ganhar dinheiro formas de ganhar 
dinheiro na net site que ganha dinheiro formas de trabalho em casa como faço 
para ganhar dinheiro rapido como dinheiro o que devo fazer para ganhar 
dinheiro dinheiro da internet ganhar dinheiro na internet jogando ganhar dinheiro 
google como conseguir ganhar dinheiro pela internet procuro trabalho em casa 
como trabalhar na net e ganhar dinheiro trabalhar em casa com computador 
ganhar dinheiro atraves da internet trabalhos em casas envelopando como 
ganhar dinheiro online funciona trabalho em casa na internet trabalho em casa 
internet como começar a ganhar dinheiro trabalhar em casa no computador 
trabalho em casa gratis dinheiro online agora renda extra sem investimento o 
que posso fazer para ganhar dinheiro na internet ganhar muito dinheiro pela 
internet como ganhar um bom dinheiro o que eu faço pra ganhar dinheiro formas 
para ganhar dinheiro como arrecadar dinheiro pela internet qual a melhor 
maneira de ganhar dinheiro na internet blog ganhar dinheiro na internet 
maneiras ganhar dinheiro internet o fazer para ganhar dinheiro como ganhar 
dinheiro com um site na internet ganhar dinheiro sem fazer nada aprender 
ganhar dinheiro conseguir dinheiro na internet melhor forma de ganhar dinheiro 
pela internet trabalho para ganhar dinheiro rapido ganhar muito dinheiro online 
rendimento extra renda extra envelopando como ganhar dinheiro em cada o que 
faço pra ganhar dinheiro como ganhar dinheiro net o que posso vender pela 
internet para ganhar dinheiro como ganhar dinheiro usando internet com 
conseguir dinheiro ganhar dinheiro na net de verdade como ganhar dinheiro com 
propaganda na internet ganhar dinheiro blog como ganhar dinheiro vendendo 
pela internet como ganhar dinheiro utilizando a internet jeitos de ganhar dinheiro 
na internet como se ganha dinheiro na internet como faço pra ganhar dinheiro 
pela internet emprego trabalhar em casa fazer dinheiro em casa como fazer 
dinheiro na net vender pela internet da dinheiro ganhar dinheiro internet blog 
ideias de negocio o que vender na internet com pouco dinheiro ganhar dolar na 
internet como ganhar dinheiro em casa com a internet como ganhar dinheiro 
com website como ganhar dinheiro na internet rapido ganhar dinheiro na internet 
rapido e facil como ganhar dinheiro vendendo na internet faça dinheiro o que 
mais da dinheiro na internet dinheiro como conseguir formas de fazer dinheiro 
como ganhar dinheiro na internet de verdade gratis dinheiro via internet como 
ganhar dinheiro na internet com anuncios ganhar dinheiro navegando na internet 
o que fazer para ganhar dinheiro pela internet trabalho em casa com internet 
com o que ganhar dinheiro ganhar dinheiro casa como lucrar com a internet 
ganhe dinheiro com seu site como ganhar dinheiro casa qual a melhor maneira 
de ganhar dinheiro o que da mais dinheiro na internet ganhar dinheiro via 
internet metodos para ganhar dinheiro na internet dicas ganhar dinheiro ganhar 
muito dinheiro rapido quero trabalhar na internet e ganhar dinheiro ganhar 
dinheiro na internet facil o que fazer para ganhar muito dinheiro ver como ganhar 
dinheiro como ganhar dinheiro em casa com internet gerar renda extra como 
ganhar dinheiro com publicidade na internet ganhar dinheiro trabalhando na 



internet gratis como ganhar dinheiro pela a internet formas reais de ganhar 
dinheiro na internet novas formas de ganhar dinheiro trabalho na internet gratis 
como ganhar dinheiro pela internet em casa meios de ganhar dinheiro em casa 
trabalhar na internet e ganhar dinheiro de verdade como ganhar dinheiro com 
seu site como ganhar dinheiro online 2016 coisas para ganhar dinheiro na 
internet dinheiro web ganhe dinheiro online agora com ganhar dinheiro em casa 
como ganhar dinheiro facil na net quer ganhar dinheiro na internet ganhar 
dinheiro hoje na internet como ganhar dinheiro por internet como fazer para 
ganhar muito dinheiro dinheiro ja meios para ganhar dinheiro negocios para 
trabalhar em casa como ganhar dinheiro blog franquias para trabalhar em casa 
ganhar dinheiro em dolar na internet ganhar dinheiro na internet agora 


