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Apresentação

Muito obrigado por adquirir este e-Book! Pode ter certeza que esta foi uma
ótima decisão que você tomou. Quero compartilhar com você excelentes
oportunidades de negócio na Internet.

A Internet está se tornando uma gigantesco shopping center virtual onde
podemos encontrar praticamente todo tipo de produto a venda. Muitas
empresas estão ganhando enormes quantias de dinheiro todos os dias
nesse mercado. E aqui está a boa notícia: VOCÊ TAMBÉM PODE
GANHAR DINHEIRO COM ISSO!

Já sei, você vai me dizer: "Mas eu não tenho uma loja na Internet", ou: "Não
sei por onde começar", ou ainda: "Não quero dor-de-cabeça". Eu concordo
com você! E foi por isso que preparei este e-book. Nele vou te mostrar
uma das melhores maneiras de se ganhar dinheiro na Internet. Você não
vai precisar ter um site, nem fazer estoques, nem despachar produtos,
nem emitir notas fiscas.... nada disso! E vai ganhar dinheiro. Como?
Apenas indicando os produtos e serviços dos outros. O que vai te
possibilitar essa maravilha são os PROGRAMAS DE AFILIADOS.

Neste exato momento, milhões de pessoas em todo o mundo estão
ganhando MUITO DINHEIRO com programas de afiliados. Nas páginas
seguintes, vou te mostrar por que os programas de afiliados são uma
verdadeira mina de ouro e vou te indicar diversos programas para você
começar a ganhar dinheiro de verdade na Internet.

Novidades Desta Edição 2010

Esta edição 2010 do e-Book Programas de Afiliados apresenta muito
mais programas do que as edições anteriores. Nas edições anteriores eu
me apresentava apenas Programas de Afiliados que me remuneravam por
indicar novos afiliados (segundo nível), mas nesta edição eu apresento
programas de afiliados interessantes que pagam somente para os afiliados
que geram vendas ou cliques. Espero que você ganhe um bom dinheiro
com os programas que vou te apresentar neste e-Book!

Boa Leitura e Muito Sucesso!

Dani Edson Pereira
O Autor
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Programas de Afiliados - Um Grande Negócio

Os Programas de Afiliados são o que há de mais interessante para se
começar a fazer negócios – e gerar renda imediatamente – na Internet.
As principais vantagens que eles oferecem são as seguintes:

Baixíssimo custo para começar;

Você não precisa criar nem manter um site;

Você não tem custo de produção;

Não é necessário ter nenhuma experiência;

Você não precisa ter empregados;

Não precisa manter estoques de produtos;

Não precisa processar pedidos;

Não precisa emitir notas fiscais;

Não precisa entregar produtos;

O negócio funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo
enquanto você dorme;

Baixo risco;

Ótimo potencial de lucro;

Você pode começar imediatamente;

A Internet brasileira ainda tem muito (muito mesmo!) para crescer nesse
tipo de negócio, em comparação com os Estados Unidos, por exemplo. Eu
ousaria até dizer que este livro está alguns anos antes do seu tempo no
nosso país. Isso tem o um lado bom e outro ruim. O lado bom é que você
está tomando conhecimento bem cedo sobre um negócio que ainda vai
"estourar" por aqui. O lado ruim é que as boas oportunidades ainda são
poucas, mas com certeza aparecerão melhores gradualmente, à medida
que mais e mais pessoas e empresas passarem a enxergar o poder que
um programas de afiliados bem remunerado tem em aumentar
dramaticamente as suas vendas.
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Na verdade, quando eu digo que o Brasil ainda tem muito para crescer na
área de programas de afiliados eu me refiro a dois aspectos em particular:

1º. A quantidade de programas disponíveis.

2º. O valor das comissões pagas aos afiliados. 

Por exemplo, nos Estados Unidos existem centenas de programas que
chegam a pagar 75% de comissão para os seus afiliados. Aqui no Brasil,
praticamente não encontramos esse tipo de oportunidade. Mas tenho
certeza que elas ainda aparecerão.

Apesar de tudo isso, já existem milhares de sites por aqui oferecendo a
oportunidade de ganharmos bons lucros com seus programas de
afiliados. 

Neste livro vou lhe apresentar alguns dos programas de afiliados dos quais
participo e que recomendo fortemente. São programas eficientes que já
me trouxeram bons lucros. Mas primeiro, vamos ver como funciona um
programa de afiliados.

Como Funciona

Um programa de afiliados é um negócio do tipo ganha-ganha-ganha.
Todos ganham, por isso é tão interessante.

Existem milhares de sites de empresas querendo vender seus produtos
e serviços na Internet. Essas empresas precisam desesperadamente de
visitantes em seus sites. Se ninguém visitar seus sites, elas não vendem
nada, e se elas não vendem.... seu negócio vai por água abaixo. Então o
que elas fazem? Propõem um programa de afiliados, que funciona
basicamente assim:

1. Você se cadastra como um afiliado da empresa. Normalmente
isso é grátis;

2. Você promove os produtos ou serviços da empresa na Internet;

3. Quando uma pessoa indicada por você compra um produto ou
serviço da empresa, você recebe uma comissão em dinheiro;

Percebeu como é simples? E todos ganham! A empresa que vendeu seu
produto ou serviço. A pessoa que encontrou o produto ou serviço que
queria comprar. E você que fez a ponte entre os dois.
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E note que você não precisa ter um site, fazer pedidos, emitir notas ficais,
nem ter qualquer dor de cabeça! Tudo isso fica a cargo da empresa da
qual você é afiliado! A única coisa que você precisa fazer é PROMOVER
o produto ou serviço da empresa e.... RECEBER SUAS COMISSÕES!

Alguns programas de afiliados oferecem ainda a vantagem de gerar 
receitas recorrentes, ou seja, você indica um cliente uma única vez
e passa a receber uma comissão mensal. Isso ocorre quando a
empresa que possui o programa de afiliados oferece serviços que são
pagos mensalmente, tais como hospedagem de sites, por exemplo. Neste
caso, o seu trabalho de indicar um novo cliente é recompensado a cada
mês, muitas e muitas vezes, pelo tempo que o cliente continuar ativo
na empresa. (Ou seja, enquanto ele estiver pagando pelos serviços.)

Outros programas de afiliados continuam te pagando comissões a cada
nova compra que um cliente indicado por você fizer. Isso pode gerar
receitas inesperadas para você -- que são sempre muito bem-vindas,
hehehehehehehe.

Como eu disse antes, existem milhares de empresas com programas de
afiliados, oferecendo as mais variadas comissões. E você não precisa se
limitar a ser afiliado de uma única empresa! Você pode ser afiliado de
tantas empresas quantas quiser, multiplicando assim os seus
lucros.

Normalmente, as empresas que possuem um programa de afiliados
oferecem em seus sites uma Área Restrita do Afiliado, onde você terá
um nome de usuário, ou ID (código identificador de afiliado) para fazer o
seu login no sistema. Nessa área restrita, você poderá acompanhar seu
desempenho como afiliado através de relatórios de vendas, comissões e
pagamentos, além de encontrar material publicitário para promover os
produtos ou serviços da empresa. Em geral você encontrará banners com
seus links personalizados para você divulgar na Internet e direcionar
clientes em potencial para o site da empresa.

Marketing Multinível ou Marketing de Rede

Alguns programas de afiliados funcionam no sistema de Marketing
Multinível, ou Marketing de Rede. Esse sistema possibilita que você
indique outros afiliados para a empresa e também participe dos lucros
obtidos por esses afiliados que você indicou. Nesse tipo de programa,
você pode ganhar dinheiro de dois modos:
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Indicando os produtos ou serviços da empresa - comissão direta,
quando sua indicação gera uma venda.

Indicando novos afiliados para a empresa - comissão indireta,
quando um indicado seu gera uma venda.

As vezes os programas de afiliados em sistema de Marketing de Rede
pagam comissões em vários níveis de indicação. Por isso são chamados
de sistemas de Marketing Multinível. Por exemplo, imagine que você
indicou João para um programa de afiliados num sistema de Marketing
Multinível. Então, se o João indicar um cliente para a empresa e gerar uma
venda, você terá uma participação na comissão dessa venda. Mas suponha
que o João indicou a Maria para também participar do programa. Neste
caso, se a Maria indicar um cliente para a empresa e gerar uma venda,
então o João terá direito a uma comissão e você também. E assim
sucessivamente, dependendo do número de níveis em que o programa
de afiliados paga comissões.

Geralmente os programas de afiliados em sistema de Marketing Multinível
estipulam uma comissão diferente para cada nível de indicação. Para
exemplificar, observe o programa de afiliados da Imagem Folheados na
figura abaixo. Mais adiante falaremos mais sobre esse sistema. Por
enquanto, observe apenas o seu sistema de comissionamento em cada
nível.
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Como As Empresas Sabem que Uma Pessoa
Foi Indicada Por Você?

Normalmente, quando você se cadastra como um afiliado, recebe um
código identificador, ou ID. Em geral, você também recebe uma URL, ou 
link, ou endereço na Internet personalizado com o seu código
identificador. Ao indicar a empresa para outras pessoas, você vai lhes
passar esse link que contém o seu código identificador. Quando a pessoa
visitar o site clicando no link que você passou, o site já estará preparado
para identificar o seu código e assim registrar que aquela pessoa foi
indicada por você. Desse modo, se a pessoa fizer uma compra, a
comissão será creditada na sua conta dentro do programa de afiliados da
empresa.

Esse conceito é chamado de rastreamento, ou seja, a visita que você
enviou para o site é rastreada pela empresa como sendo originada por
você. Em inglês o termo usado para é  tracking. Já vi empresa usando
uma forma aportuguesada: "traqueamento" ou "código de
traqueamento" (rídiculo, na minha opinião).

Nas páginas seguintes, vou te apresentar o conceito de Provedores de
Programas de Afiliados e em seguida várias dicas de programas de
afiliados na Internet Brasileira.

Dica Inicial: Crie um Blog!

Alguns dos programas de afiliados que eu vou te recomendar neste e-
Book exigem que o participante tenha pelo menos um site ou blog. Se
você ainda não tem um site na Internet, não desanime! Você pode criar um
blog de modo muito rápido, fácil e gratuito seguindo as orientações que eu
dou passo-a-passo nesta video-aula:

Video-Aula: Como Criar um Blog de Modo Fácil, Rápido e Grátis

Depois de criar o seu blog, você poderá usá-lo para divulgar os seus
negócios na Internet, inclusive os que eu vou te apresentar neste e-Book.

http://www.dinheiroganhar.net/como-criar-um-blog-de-modo-rapido-facil-e-gratis-video-aula/
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Provedores de Programas de Afiliados (PPA)

Para facilitar o relacionamento entre as empresas e seus afiliados,
surgiram no cenário da Internet mundial diversos Provedores de
Programas de Afiliados, ou PPAs. Esses PPAs oferecem um ótimo
serviço, tanto para as empresas que possuem programas de afiliados
como para os próprios afiliados. Para você, como afiliado, um PPA irá
coletar os pagamentos de diversas empresas e consolidá-los em um único
lugar. Desse modo, em vez de receber diversos pequenos pagamentos,
um de cada empresa, você recebe um único pagamento do PPA. Isso
facilita em muito sua vida, e livra você de pagar diversas taxas relativas a
transferências ou envio de cheques para o seu endereço. Os maiores
PPAs do mundo são os seguintes:

Commission Junction (CJ)
ClickBank
LinkShare
BeFree
Performics

Todos esses PPAs são internacionais. Eles oferecem milhares de
programas de afiliados em todo o mundo, muitos com excelentes margens
de lucro. O único problema é que todos eles pagam em moeda
estrangeira. No Brasil já estão surgindo alguns PPAs e eu espero que eles
se estabeleçam logo. Um desses é o NetAffiliation que eu explicarei logo
adiante.

Agora vamos falar de alguns sistemas de processamento de pagamentos
na Internet.

PagSeguro - Pague e Receba On-Line

O PagSeguro é um sistema on-line do UOL para se fazer e receber
pagamentos. Oferece um meio fácil para qualquer pessoa ou empresa
receber pagamentos via cartão de crédito, transferência on-line, boleto e
outros. Pode ser muito útil se você pretende vender produtos na Internet e
além disso possui um programa de afiliados no qual você recebe
semanalmente 1% dos recebimentos dos clientes indicados - até R$
1.000,00 por cliente - pelos primeiros 12 meses que o cliente tiver a conta
no PagSeguro. Abrir uma conta no PagSeguro é muito fácil e totalmente
grátis.

Clique aqui para conhecer o sistema PagSeguro

http://pagseguro.uol.com.br/?ind=548152
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PayPal - Receba Pagamentos Internacionais

Antes de prosseguir para os programas de afiliados, quero falar sobre o
PayPal, um sistema parecido com o PagSeguro, porém internacional. Por
meio do PayPal você pode fazer e receber pagamentos para quase
qualquer lugar do mundo. É um sistema de pagamentos muito usado na
Internet.

É importante que você conheça o PayPal porque alguns dos programas de
afiliados internacionais que eu vou recomendar neste e-Book pagam via
PayPal. Até algum tempo atrás era um pouco complicado receber seu
dinheiro via PayPal aqui no Brasil, pois você precisava ter um cartão de
crédito internacional e o valor do seu pagamento era creditado no seu
cartão de crédito. Mas recentemente o PayPal aumentou seus negócios no
Brasil e agora ele oferece a possibilidade de você transferir o seu saldo
PayPal diretamente para sua conta bancária no Brasil.

Assim como acontece no PagSeguro, você não paga nada para abrir uma
conta no PayPal, por isso, se você ainda não tem uma conta no PayPal eu
recomendo que você abra uma agora clicando no link abaixo.

Clique aqui para abrir sua conta Grátis no PayPal

O PayPal também pode ser muito interessante se você deseja vender
algum produto em diversos países do mundo pela Internet. Neste caso
você pode oferecer aos seus clientes a possibilidade de pagarem a você
via PayPal e depois basta trasferir o saldo para sua conta bancária no seu
país.

Agora vamos conhecer alguns bons programas de afiliados.

https://www.paypal.com/br/mrb/pal=2FVXWQWBSEJPE
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Meu Programa de Afiliados Kit Ganhe Dinheiro
On-Line

Agora eu quero te apresentar o programa de afiliados que considero um
dos melhores da Internet de língua portuguesa: o meu Programa de
Afiliados Kit Ganhe Dinheiro On-Line. Eu otimizei esse programa
usando as mais eficientes estratégias de marketing e persuasão que
conheço para que ele dê um excelente retorno a todos os participantes. Do
mesmo modo que você comprou o meu KIT GANHE DINHEIRO ON-LINE,
muitas outras pessoas também vão querer comprar. Conforme você pode
ver, esse Kit contém informações valiosas sobre como ganhar dinheiro na
Internet de forma eficiente e honesta. Portanto, nada melhor do que você
participar nos lucros das vendas desse Kit junto comigo!

Por meio do meu programa de afiliados eu vou dividir com você os ganhos
com as vendas do meu Kit. Você vai ganhar 50% (cinquenta por cento!) do
valor de cada Kit que eu vender por meio de sua indicação direta e mais
10% (dez por cento) de comissão pelas vendas dos seus indicados (venda
INDIRETA)!

É claro que você pode vender cada e-Book do meu Kit (exceto o e-book 
Marketing Poderoso na Internet e o Guia de Início Rápido do KIT)
individualmente e ficar com 100% dos ganhos. Porém, você terá o trabalho
de criar uma página de vendas, receber os pedidos e enviar os e-books
para os compradores. Entrando no meu programa de afiliados, você não
precisa fazer nada disso! Você só tem que se cadastrar no meu programa
de afiliados e promover o seu link personalizado de indicação e embolsar
50% de cada venda direta que gerar. O resto eu faço!

Aqui estão os passos necessários para você participar do meu programa
de afiliados Kit Ganhe Dinheiro On-Line:

1. Você precisa ter comprado o Kit Ganhe Dinheiro On-Line para se
cadastrar como afiliado. Se você está lendo este e-Book,
provavelmente é porque já comprou o Kit.

2. Você precisa ter uma conta em um dos meios de pagamento  que
eu uso para pagar as comissões aos afiliados, que podem ser os
seguintes: PagSeguro, PayPal ou Banco Bradesco.

3. Tendo uma conta aberta em um dos meios de pagamento citados
acima, você pode se cadastrar no meu programa de afiliados pelo
seguinte endereço:

http://www.bradesco.com.br
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      http://www.kitganhedinheiro.net/afiliados 

Clique no link que se encontra no final dessa página para se
cadastrar no programa de afiliados. Leia com atenção o
Regulamento e os Termos do Programa. Você precisa concordar
com o regulamento e com os termos do programa para participar.
Se você leu e concorda com todas as regras e termos, 
preencha corretamente todos os campos conforme as instruções na
tela. 

4. Depois que você preencher e enviar o seu cadastro no meu
programa de afiliados, o sistema lhe enviará automaticamente um e-
mail com um link de ativação da sua conta. Você terá de clicar
nesse link para ativar seu cadastro. Se você não receber o e-mail,
verifique se ele não foi parar na sua caixa de Spam. Se isso
aconteceu, configure o seu sistema de e-mail para aceitar os
seguintes e-mails: daniedson@yahoo.com.br,
contato@dinheiroamais.com.br e contato@kitganhedinheiro.net.

5. Tendo confirmado o seu cadastro, você receberá um e-mail de
boas-vindas do meu sistema. Esse e-mail conterá os seus dados de
acesso à sua Área Restrita de Afiliado, onde você encontrará  o seu 
link personalizado de afiliado, diversos formatos de banners,
anúncios e outros materiais de marketing para divulgar o Kit Ganhe
Dinheiro On-Line na Internet. Além disso, na sua Área de Afiliado
você também poderá acompanhar as estatísticas do seu
desempenho no programa.

6. Use o seu link personalizado de indicação para promover ao
máximo o meu Kit. Desse modo você receberá as comisões por
cada venda que gerar. Para conhecer os métodos mais poderosos e
eficientes para promover seus negócios na Internet, leia o meu e-
Book MARKETING PODEROSO NA INTERNET, que faz parte do
meu Kit Ganhe Dinheiro On-Line.

http://www.kitganhedinheiro.net/afiliados
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Imagem Folheados

A loja virtual Imagem Folheados pertence a empresa Isis Indústria e
Comércio de Bijouterias Ltda a qual é especializada na fabricação de
folheados dos mais diversos tipos e modelos. 

A empresa foi fundada em 1999 e desde então expandiu seus negócios
para os principais centros comerciais do Brasil. Comercializando folheados
com preços bastante competitivos, design moderno, modelagem exclusiva
e procurando estar sempre atualizados com as tendências mais modernas,
seu mercado tem crescido cada vez mais.

Em 2002 tomaram a decisão de criar um novo, moderno e eficaz meio de
distribuição, onde poderiam expor seus produtos de forma organizada e ao
mesmo tempo atender a pedidos quase que instantaneamente. Com a
nova loja virtual, e empresa passou a disponibilizar seus produtos não
apenas para distribuidores e atacadistas como vinha fazendo, mas passou
a atingir também os revendedores e lojistas de todo o Brasil. A IMAGEM
FOLHEADOS é uma loja virtual versátil e com uma variedade enorme de
produtos de grande aceitação no mercado e ótimos preços.

Seu programa de afiliados é muito interessante e também funciona no
sistema de Marketing Multinível, pagando as seguintes comissões:

VENDAS DIRETAS - Indicando novos clientes você ganhará
comissões de 10% sobre a 1ª compra destes clientes e 5%
(comissão perpétua) sobre todas as outras compras posteriores
realizadas por estes clientes INDEFINIDAMENTE.

VENDAS INDIRETAS - Você também pode indicar novos afiliados
formando assim sua Rede de indicados. Fazendo isso você
ganhará comissões até o 5º nível de indicação sendo que você
ganha 4% sobre as vendas de seus indicados diretos (1º nível); 2%
sobre as vendas de indicados indiretos (2º nível); 1% sobre as
vendas de afiliados indiretos (3º nível); 1% sobre as vendas de
afiliados indiretos (4º nível) e mais 1% sobre as vendas de afiliados
indiretos (5º nível).

Clique aqui para conhecer o programa da Imagem Folheados.

OBS: Este programa está me dando um bom lucro mensal e eu o
recomendo ESPECIALMENTE. Faça seu cadastro e TRABALHE SÉRIO
que você também vai se surpreender com os resultados.

http://www.imagemfolheados.com.br/parceria/?a=10798
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Sistema Como Ganhar DinheirOnline

Esse sistema foi criado pelo meu parceiro de negócios na Internet, o
Thiago Santos e oferece 3 fontes de renda na Internet:

1ª Fonte de Renda: Programa de Afiliados SóciOnline

A primeira coisa que me chamou a atenção nesse sistema é a excelente
comissão que o seu programa de afiliados SóciOnline  paga: R$ 49,90 por
venda. Isso significa MAIS DO QUE 62% de comissão. Eu sempre
reclamei que o Brasil é um país carente de programas de afiliados que
pagam boas comissões, por isso fiquei realmente entusiasmado com esse
programa. Espero que esse programa sirva de exemplo para que venham
outros com comissões tão atraentes!

2ª Fonte de Renda: Comprar e Revender Produtos da China

A segunda forma de se ganhar dinheiro na Internet é ensinada no e-Book
“Comprar da China” que faz parte do pacote. Esse e-book contém dicas e
macetes valiosos para quem deseja trabalhar com Drop-Shipping, ou seja,
uma modalidade de negócio onde você vende produtos como notebooks,
celulares, câmeras digitais, tênis, roupas, etc. diretamenta da China, sem a
necessidade de ter estoque, nem mesmo de ver os produtos que vendeu!
Mas como isso é possível? Do seguinte modo: você faz contato com os
fornecedores na China e começa a divulgar os produtos aqui no Brasil.
Digamos que você anuncie um celular de última geração por R$ 200,00
que seria um preço “super barato” para o mercado brasileiro. Porém, esse
celular custa na verdade R$ 100,00 lá na China. Quando um cliente compra
o produto de você e faz o pagamento, você remete o pedido com o
endereço do cliente para o seu fornecedor na China e paga os R$ 100,00,
já embolsando seu lucro de R$ 100,00. Agora o seu fornecedor se
encarrega de enviar o produto diretamente ao seu cliente, discretamente.
Interessante, não é mesmo? Pois é isso que você vai aprender a fazer
com o e-Book “Comprar da China”!

3ª Fonte de Renda: Revenda do E-Book “Comprar da China”

A terceira fonte de renda do programa Como Ganhar DinheirOnline é a
revenda do próprio e-book “Comprar da China” mencionado no tópico
anterior. Esse e-book já possui direitos de revenda, de modo que você
poderá revendê-lo quantas vezes quiser ficando com100% dos lucros. E
para ajudá-lo nessa empreitada, você também receberá um modelo de
mini-site que poderá adaptar com os seus dados e publicar na Internet
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para começar rapidamente a revender o e-book.

Conteúdo de Qualidade

Outra coisa que considero fundamental é o conteúdo do material, afinal não
adiantaria nada o programa de afiliados pagar uma ótima comissão se o
produto for uma porcaria. Definitivamente este não é o caso do pacote do
Thiago Santos! Neste domingo eu fiz uma boa análise dos e-Books
contidos no pacote e achei que são informações altamente relevantes para
todos que desejam ganhar dinheiro na Internet. O seu e-book principal
ensina passo-a-passo como desenlvolver um negócio sério baseado no
seu programa de afiliados SóciOnline gastando apenas uma hora por dia!
Para isso existe um tutorial “Como Obter Tráfego” com ótimas dicas de
divulgação na Internet. Esse tutorial é suma importância para se obter
resultados, pois como eu sempre digo, o marketing é a chave do sucesso
nos negócios on-line.

Bônus Extra

Além de todos os benefícios que o programa Como Ganhar DinheirOnline
lhe oferece, conforme citados acima, ele ainda inclui diversos e-books de
bônus que você pode conferir no próprio site.

Como Participar

Para participar do programa de afiliados SóciOnline e ter acesso às outras
duas fontes de renda citadas acima você precisa adquirir o pacote de
produtos do Thiago Santos por este link:

Sistema Como Ganhar DinheirOnline

O pacote custa R$ 79,90 que eu considero um preço bem razoável pelo
conteúdo do material e pelos benefícios que você recebe.

Assim como o meu Kit Ganhe Dinheiro On-Line, o programa Como
Ganhar DinheirOnline apresenta maneiras consistentes de se ganhar
dinheiro na Internet para todos que estão dispostos a desenvolver
negócios on-line com seriedade.

http://comoganhardinheironline.com.br/daniedson
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NetAffiliation Internacional

Netaffiliation é mais uma boa oportunidade para você ganhar algum
dinheiro com seu blog ou site. Nesse PPA é possível ganhar de diversos
modos, seja por cadastros, cliques ou vendas. Basta fazer um rápido
cadastro, inserir blogs ou sites e esperar pela aprovação. Após uma
criteriosa avaliação de seus blogs ou sites, você pode requerer
campanhas para divulgar e ganhar dinheiro.

ATENÇÃO: Este programa é EXCELENTE! É um dos meus
preferidos. Já ganhei mais de € 1.500,00 (EUROS!) com ele!
 

OBS: Voce precisa ter pelo menos um blog ou site para participar
deste programa. Se você ainda não tem um site, veja minha dica
sobre como criar um blog no tópico Dica Inicial: Crie um Blog!

A Netaffiliation é uma rede de afiliados criada originalmente na França, mas
que rapidamente se expandiu para diversos países da Europa, e há algum
tempo está se inserindo no mercado brasileiro. Muitos ainda não aderiram
ao Net Affiliation pelo fato de não ter muitas campanhas para o Brasil. Este
cenário parece estar mudando, pois recentemente estão sendo lançadas
mais campanhas para o público brasileiro.
 

Os valores de remuneração são baseados em euros, deste modo é uma
ótima oportunidade para ganhar dinheiro. O pagamento mínimo você pode
requisitar quando acumula 50€ (50 euros). Para o recebimento, você pode
optar pelo PayPal. Clique no link abaixo para se cadastrar na Netafilliation,
É GRÁTIS:
 

Clique aqui para se cadastrar na NetAffiliation

The Magnet System

The Magnet System é um programa de afiliados do marketeiro português
Silvio Fortunato. O Silvio Fortunato tem uma vasta experiência em
marketing de rede e o seu projeto The Magnet System foi criado
primariamente com a finalidade de alavancar seus negócios nessa
indústria, porém, atualmente, esse projeto se tornou independente do seu
negócio de marketing de rede e se transformou em um interessante
programa de afiliados on-line com um bom conjunto de ferramentas para
se promover praticamente qualquer tipo de negócio na Internet.

http://trk.www.netaffiliation.com/suivi.php?mclic=S41AA64EAE0131
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O que é o Magnet System

O The Magnet System é um conjunto de cursos e ferramentas de
marketing on-line em lingua portuguesa. Ou seja, são instrumentos para
ajudar qualquer pessoa a desenvolver negócios lucrativos na Internet.
Inclui cursos que ensinam desde o básico, para quem não entende nada
de Internet, até técnicas e estratégias avançadas de marketing on-line.

Conforme diz o próprio Silvio Fortunado, a Internet está carente de bons
produtos de marketing on-line em lingua portuguesa, e o Magnet System
chegou justamente com a proposta de suprir um pouco dessa carência.

Produtos do Magnet System

Atualmente, o Magnet System inclui os seguintes produtos:

Marketing de Atração (Recruta Fácil): Um e-book que ensina as
estratégias do “marketing de atração”, no qual, em vez de você
correr atrás das pessoas para lhes apresentar seus produtos ou
serviços, são as pessoas que vêm te procurar para conhecer o seu
negócio. É recomendado pelo Silvio Fortunato como o primeiro
produto a ser adquirido, estudado e praticado por seus clientes.

Magnet Basics: Um curso com mais de 300 minutos de vídeos
ensinando desde o princípio como desenvolver um negócio de
sucesso na Internet. Se você não sabe nada sobre registro de
domínio, hospedagem de sites (alojamento), contas de e-mail
profissionais, meta-tags, editores HTML, FTP, auto-responders,
Google Analytics, Google AdSense, Conferências on-line, criação
de páginas HTML, este é o curso certo para você começar! Um
curso criado para quem está começando DO ZERO na Internet.

Magnet Blogs: Um curso com mais de 240 minutos de vídeos que
vão te ensinar a criar blogs de sucesso na Internet usando o
WordPress, a mais poderosa plataforma de blogs da atualidade.
Aprenda com especialistas em Blogs como: selecionar um nicho de
mercado para seu blog, escolher um domínio, instalar o WordPress,
escrever conteúdos de qualidade, criar páginas, instalar plugins,
otimizar seu blog para os mecanismos de busca, gerar dinheiro com
seu blog, E MUITO MAIS!

Magnet Copy: Um tutorial que vai lhe ensinar passo-a-passo como
criar páginas, títulos e anuncios com enorme poder de venda.

http://www.recrutafacil.com/letter.php?id=giovana
http://www.magnetbasics.com/letter.php?id=giovana
http://www.magnetblogs.com/letter.php?id=giovana
http://www.magnetcopy.com/letter.php?id=giovana
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Aprenda a “hipnotizar” seus visitantes e fazê-los comprar correndo
seus produtos e serviços. Conheça os segredos mais bem
guardados pelos especialistas que geram milhares de vendas na
Internet.

Magnet PPC: Um manual completo com livros e vídeos digitais
sobre criação e otimização de campanhas no Google AdWords.
Esse curso ensina passo-a-passo como gerar visitas e contatos
qualificados usando o Google AdWords, a mais poderosa
ferramenta de links patrocinados da Internet mundial. Você vai
aprender a criar campanhas eficientes no AdWords, que geram
muito dinheiro em programas de afiliados, mesmo que você não
tenha um produto ou um site na Internet.

Magnet Tube: Um curso que vai lhe ensinar como usar o poder dos
vídeos na Internet para alavancar seus negócios on-line. Aprenda a
criar vídeos atrativos de modo fácil, rápido e barato. Descubra como
hospedar seus vídeos no YouTube e em outros sites similares e
conheça as fórmulas mais eficientes para promover seus vídeos na
Internet.

PtSender: Um poderoso sistema de e-mail marketing e auto-
responder que você poderá usar para administrar sua lista de
contatos na Internet. Você pode importar toda sua lista de contatos
opt-in (pessoas que autorizaram você a lhes enviar e-mails
informativos ou promocionais) e a partir daí enviar campanhas de e-
mail marketing, newsletters e outras periodicamente. Essa
ferramenta está em uma promoção especial de lançamento na qual
você vai pagar apenas R$ 25,50 mensais para administrar um
número ILIMITADO de contatos e poderá enviar ILIMITADOS e-
mails à sua lista por mês. Se você fizer uma pesquisa na Internet
por serviços de “e-mail marketing”, vai constatar que esta oferta está
IMBATÍVEL! Eu mesmo, até o momento não encontrei outro serviço
de e-mail marketing com preço tão baixo, portanto recomendo
fortemente. Mas lembre-se que você não pode usar este serviço
para fazer SPAM (envio de e-mails a pessoas que não autorizaram o
recebimento). Recomendo que leia o regulamento antes de
contratar o serviço.

 

http://www.magnetppc.com/letter.php?id=giovana
http://www.magnetube.com/letter.php?id=giovana
http://www.afilsf.com/affiliates/jrox.php?uid=giovana_12
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O Programa de Afiliados Magnet System

O Magnet System inclui um programa de afiliados muito completo com
diversas ferramentas para ajudá-lo a gerar e administrar contatos não só
para a venda dos produtos do Magnet System, mas também para o seu
próprio negócio on-line, se você já tiver um.

Sendo um afiliado do Magnet System, você poderá promover todos os
produtos citados anteriormente ganhando boas comissões em 2 níveis.
Isso significa que você ganha dinheiro tanto nas vendas diretas que gerar
como também nas vendas indiretas, ou seja, nas vendas geradas pelos
afiliados que você indicar ao sistema. As comissões variam entre 30% e
40% no primeiro nível e 5% e 10% no segundo nível, dependendo do
produto vendido.

Como se Tornar um Afiliado no Magnet System

Para se tornar um afiliado do Magnet System você precisa comprar algum
dos produtos do sistema. No meu caso comprei o e-book Marketing de
Atração que foi uma recomendação do próprio Silvio Fortunado para quem
está chegando agora no sistema. Esse e-book custa R$ 67,00. Se você
não quiser desembolsar esse valor, a maneira mais barata de entrar no
sistema é contratando o PtSender por R$ 25,50. Desde que você pague a
primeira mensalidade, já terá acesso permanente ao Magnet System,
independentemente de continuar usando o PtSender posteriormente ou
não.

Clique Aqui para Conhecer o e-Book Marketing de Atração

Clique Aqui para Conhecer o PtSender

TelClean

Aqui está uma ótima dica para você ganhar de duas maneiras:
economizando até 80% na sua conta telefônica e ainda faturando uma boa
grana extra on-line.

A TelClean VoIP é uma empresa do meu velho amigo de negócios na
Internet Márcio Piovezan. Antes de falar da TelClean, para quem ainda não
conhece, vou explicar brevemente o que é a tecnologia VoIP. Se você já
sabe, pode pular o próximo tópico e ir direto ao que interessa: OS
GANHOS!

http://www.recrutafacil.com/letter.php?id=giovana
http://www.afilsf.com/affiliates/jrox.php?uid=giovana_12
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O que é VoIP

VoIP significa “Voz sobre IP”, ou seja é um sistema de telefonia de voz
usando o Protocolo Internet (IP) para transmitir os dados, ou seja, você
pode fazer e receber ligações telefônicas usando sua conexão Internet de
banda larga.

Vamos a um exemplo prático: você já conversou por voz com alguém
usando o Skype ou o MSN? Então isso é VoIP (voz pela Internet). Se você
está usando um computador com Internet e quer conversar por voz com
outra pessoa que também está usando um computador com Internet, basta
usar um programa como o Skype ou o MSN para conversar com essa
pessoa de graça! Isso é VoIP. Talvez você até já tenha usado sem saber.
Mas a tecnologia VoIP vai além disso.

Por meio de um provedor de VoIP como a TelClean, você também pode
fazer e receber ligações de telefones fixos ou celulares usando seu
computador conectado à Internet. No caso de ligações VoIP para
telefones fixos e celulares existe um custo porque as ligações precisam
ser “roteadas” (encaminhadas) da Internet para a rede de telefonia comum
e daí de volta para a Internet. A qualidade da ligação pode ser muito boa e
o custo da tarifa é bem inferior ao das operadoras de telefonia comum.

Ganhe Dinheiro Sendo um Consultor TelClean

Além de economizar MUITO nas suas ligações telefônicas usando os
serviços de VoIP da TelClean, você ainda pode ganhar dinheiro indicando
esses serviços para outras pessoas! Esta oportunidade é muito
interessante porque literalmente une o útil ao agradável: economia nas
ligações telefônicas e renda extra. Portanto, é algo que praticamente todo
mundo procura.

Veja algumas vantagens de ser um consultor TelClean:

Cadastro Totalmente Grátis: Você não precisa pagar nada para
se tornar um consultor.

Não Existe Mensalidade;

Não há Obrigatoriadade de Consumo Mensal. Você só compra
créditos para fazer ligações QUANDO e SE quiser. 

Ganhe Dinheiro em 5 níveis de Indicação: Você ganha: 

o Até 20% de comissão no 1º nível (indicados diretos); 
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o Até 5% de comissão no 2º nível (indicados indiretos); 

o Até 3% de comissão no 3º nível (indicados indiretos); 

o 1% de comissão no 4º nível (indicados indiretos); 

o 1% de comissão no 5º nível (indicados indiretos); 

O percentual das suas comissões nos primeiros três níveis varia de acordo
com o valor do seu próprio consumo a cada mês, mas é importante ficar
claro o seguinte: você vai ganhar comissões sobre seus indicados mesmo
que você pessoalmente não consuma nem um centavo dentro do mês!
Esse é um dos detalhes que mais me atraiu neste negócio, pois quem me
conhece sabe que eu detesto sistemas de marketing multinível que
obrigam seus participantes a ter um consumo mínimo mensal!

Como se Cadastrar Grátis na TelClean

Para se cadastrar na TelClean gratuitamente, siga o link abaixo para
acessar o site oficial. Lá você terá muitas informações sobre a tecnologia e
a oportunidade de negócio:

TelClean – Cadastro Grátis

Clique no link “Cadastro”. Se aparecer uma tela pedindo para digitar o ID
do seu patrocinador, digite: daniedson

Na tela seguinte você deverá preencher o formulário de cadastro.
Primeiramente escolha se deseja se cadastrar como Consultor ou como
Cliente. Recomendo que se cadastre como Consultor, pois assim você
participará do programa de afiliados e poderá ganhar dinheiro em 5 níveis
de indicação. O cadastro como cliente é para quem deseja apenas usar os
serviços de telefonia VoIP da TelClean sem participar do negócio.

Você também precisa escolher o plano de consultor para sua linha
LineClean. Note que, embora você deva escolher um plano, isso não
significa que você será OBRIGADO a pagar esse valor para entrar no
negócio, nem precisará pagar esse valor mensalmente. É apenas um valor
estimado que todos devem cadastrar. Volto a repitir: o cadastro é GRÁTIS
e NÃO HÁ MENSALIDADES! Naturalmente, SE você quiser usar o serviço
de telefonia VoIP e economizar nas ligações para telefones fixos e
celulares, poderá comprar esses créditos QUANDO desejar.

http://www.telclean.com.br/daniedson
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UOL Afiliados

O UOL Afiliados é um programa de parcerias muito interessante para
rentabilizar seu site ou blog. Cadastrando-se como afiliado do UOL você
terá várias opções de publicidade para divulgar:

Links Patrocinados do UOL (pagamento por clique)
Assinatuas do UOL
UOL Namoro
Emprego Certo
UOL Host

Você pode escolher os tipos de publicidade que melhor se encaixam no
perfil do seu site e/ou blog e será comissionado de acordo com o anúncio
que veicular. O pagamento é efetuado diretamente na sua conta bancária.

Para participar se cadastrar informando seus dados pessoais, os dados
bancários e cadastrar a url (endereço) do(s) seu(s) site(s) e/ou blog(s). Seu
cadastro será avaliado pela equipe do UOL Afiliados e dentro de alguns
dias você receberá a resposta em sua caixa de e-mail. Após a confirmação
e aprovação do seu cadastro, você já poderá publicar os anúncios do UOL
Afiliados no(s) seu(s) site(s) e/ou blog(s) e ganhar dinheiro a cada clique e/
ou venda que gerar.

Cadastre-se gratuitamente no UOL Afiliados pelo link abaixo:

Clique aqui para conhecer o UOL Afiliados

DXMAX Interactive Internacional

Outra empresa internacional nos moldes da NetAffiliation e 7Reach com
muitas campanhas para o Brasil, América Latina e outros países do mundo.
Você também precisa ter um site ou blog para se cadastrar. Pagam boas
comissões e você pode receber por PayPal.

Clique aqui e se cadastre Grátis na DGMAX

http://afiliados.uol.com.br/
https://network.dgmaxinteractive.com/affiliate_signup.html?content=Portuguese&super_affiliate_code=CD393
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Smowtion Internacional

Mais uma interessante opção internacional de programa de afiliados para
rentabilizar seu site ou blog nos moldes da 7Reach e que também paga
por PayPal.

Clique aqui para se cadastrar Grátis na Smowtion

Cursos 24 Horas

O Cursos 24 Horas é uma empresa associada à ABED - Associação
Brasileira de Educação a Distância - que oferece cursos 100% pela
internet. O aluno faz o cadastro, matricula-se no curso desejado e faz um
único pagamento (não há mensalidades). Após a liberação do curso é
possível acessar as apostilas, fazer os exercícios e assistir às aulas.
Cada curso é composto por dois módulos. Ao final de cada um deles há
uma avaliação com o objetivo de verificar se o conteúdo passado foi
assimilado. Durante o curso é possível interagir e conversar com o
professor. As apostilas ficam disponíveis para o aluno guardá-las mesmo
após o final do processo, podendo inclusive imprimi-las, se desejar.
Imediatamente após concluir o curso já é possível visualizar e imprimir uma
cópia do certificado no próprio site. O original é enviado pelos correios
diretamente para o aluno, sem custo adicional.

Clique aqui para conhecer o site Cursos 24 Horas

O programa de afiliados do Cursos 24 Horas é muito interessante. Você
ganha 25% de comissão sobre as vendas de cursos que gerar. Ao se
cadastrar como afiliado, você ganha um bônus de R$ 10,00. (Esse bônus
ficará bloqueado até você acumular pelo menos R$ 40,00 em comissões.)

Clique aqui para se cadastrar Grátis no Programa de Afiliados
Cursos 24 Horas e Ganhar R$ 10,00 de Bônus

Depois de se cadastrar como afiliado, acesse sua área de afiliado e veja
as “Dicas de Ouro” para ter sucesso no negócio.

https://publisher.smowtion.com/users/signup/daniedson
http://www.cursos24horas.com.br/parceiro.asp?cod=promocao8056&id=8364
http://www.cursos24horas.com.br/parcerias/parceiro.asp?cod=promocao8056&id=8364&url=afiliados
http://www.cursos24horas.com.br/parcerias/parceiro.asp?cod=promocao8056&id=8364&url=afiliados
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Gama Virtual

Gama Virtual é mais um PPA cujos anunciantes são principalmente
empresas de conteúdo para celulares, vendas de toques, jogos e outros
apetrechos, ou seja, produto e serviço de grande conversão.

O Gama Virtual remunera donos de sites e blogs, na maioria das vezes por
leads, ou seja, por uma ação do usuário/cliente, tal como um cadastro ou a
compra de um produto ou serviço. Existem também algumas campanhas
que pagam por cliques.

Clique aqui para se cadastrar grátis no Gama Virtual

BeRuby Internacional

BeRuby é um portal de links na Internet, tipo "Meus Sites Favoritos". No
BeRuby você encontrará os links das páginas mais utilizadas da Internet no
Brasil.  Para um acesso mais rápido, as empresas e os serviços foram
classificados em categorias. Cada categoria (ou módulo) se compõe de
um logotipo principal e três logotipos secundários. Todos os logotipos
levam diretamente para seus respectivos sites (economizando tempo por
estarem todos  em uma só página).

Clique aqui para conhecer o BeRuby

Depois de criar sua conta grátis no BeRuby, você pode personalizar cada
categoria ou módulo, incluindo também os links dos seus sites favoritos.
Deste modo, você poderá integrar seus favoritos em uma  só página e
combinar suas seleções com as mais utilizadas na internet. Todos os
módulos possuem um sinal de mais (“+”)  que levam para a página de
personalização.

Além de reunir os seus sites favoritos e os sites mais utilizados em um só
lugar, o BeRuby conseguiu fechar parcerias com diversos portais e
empresas da Internet Brasileira com o objetivo de remunerar seus usuários
por determinadas ações, tais como cliques, cadastros ou compras. Desse
modo, cada vez que você clique em um link, faz um cadastro ou uma
compra em uma empresa a partir da sua área pessoal no BeRuby, poderá
ganhar dinheiro. Além disso, você também ganha comissão sobre os
ganhos de todos os seus indicados. Experimente!

Clique aqui para conhecer o BeRuby

http://ads.gamavirtual.com/id/3221
http://br.beruby.com/promocode/ug5NWe
http://br.beruby.com/promocode/ug5NWe
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Neomerkato SafariShop

O SafariShop é uma loja on-line do sistema de franquias virtuais
Neomerkato. Possui um programa de afiliados no sistema de Marketing
Multinível com os seguintes comissionamentos:

Vendas geradas por você – 15% de comissão.
 

1º nível – 5% de todo o faturamento nesta linha.
 

2º nível - 3% de todo o faturamento nesta linha.
 

3º nível - 2% de todo o faturamento nesta linha.

Clique aqui para conhecer o SafariShop Neomerkato.

Cia. do Software

A Cia do Software é uma das maiores distribuidoras de softwares do
Brasil. Detentora de um know-how de 17 anos de mercado e um número
elevado de clientes, começou a ser solicitada para a distribuição de
diversos produtos de diferentes fabricantes nacionais e internacionais.
Também possui um programa de afiliados no sistema de Marketing
Multinível com os seguintes comissionamentos:

Vendas geradas por você – 15% de comissão.

1º nível – 3% de todo o faturamento nesta linha.

2º nível - 1% de todo o faturamento nesta linha.

Clique aqui para conhecer o programa de afiliados da Cia. do
Software.

http://www.safarishop.com.br/parcerias/Default.aspx?affiliate=daniedson
http://www.ciadosoftware.com.br/pa.asp?ind=52612
http://www.ciadosoftware.com.br/pa.asp?ind=52612


27Programas de Afiliados - Ganhe Dinheiro Apenas Indicando Produtos de Outros

Banner Link

A Banner Link é uma empresa que oferece serviços de hospedagem de
sites, lojas virtuais e publicidade na Internet. Seu programa de afiliados
também usa o sistema de Marketing Multinível, no qual você ganha:

1 nível – negócios gerados por você : 10% de comissão.

2 nível – negócios gerados pelos afiliados indicadas por você :
5%

3 nível – negócios gerados pelos afiliados indicadas pelos do
nível 2 : 4%

4 nível – negócios gerados pelos afiliados indicadas pelos de
nível 3 : 3% 

Um detalhe interessante deste sistema é que ele gera receitas
recorrentes, ou seja, quando uma pessoa indicada por você contrata os
serviços de hospedagem da Banner Link, você passa a receber suas
comissões mensalmente, pelo tempo que o cliente continuar pagando
pelos serviços.

Cique aqui para conhecer o programa de afiliados Banner Link.

Campus Virtual

O Campus Virtual é uma iniciativa do Grupo Multi RHO, que desde 1999
tem treinado e desenvolvido profissionais em busca da formação
continuada e agora está oferecendo diversos cursos on-line. Alguns cursos
on-line oferecidos pelo Campus Virtual são:

Oportunidades na Web: Este curso ensina como identificar,
avaliar e criticar oportunidades de produtos (e/ou serviços) e nichos
de mercados na Internet. Mostra como muitas empresas
tradicionais conseguem gerar ótimos resultados utilizando a
Internet. Explica também quais são as melhores oportunidades
para investir e o que nem se deve perder tempo (e dinheiro) na
Internet.

Clique aqui para saber mais sobre o curso Oportunidades na
Web

http://www.banner-link.com.br/rv/rvredir.asp?rvid=5021&pg=plano
http://www.multirho.com.br/oportunidades_na_web.asp?ID=RJ00385
http://www.multirho.com.br/oportunidades_na_web.asp?ID=RJ00385
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Finanças Pessoais: Curso direcionado tanto para o controle de
suas finanças pessoais como para o orçamento familiar. Através
de um curso 100% prático, e baseado em casos reais, você
aprenderá como "domar" seu orçamento familiar. Seguindo uma
metodologia simples, clara e eficaz o curso mostra passo-a-passo
como lidar com dívidas e "estouros" freqüentes do orçamento,
controlar o manter o orçamento dentro do previsto e por fim
planejar compras e investimentos financeiros.

Clique aqui para saber mais sobre o curso Finanças
Pessoais

Recolocação Profissional: Curso direcionado tanto para as
pessoas (profissionais experientes ou iniciantes) que buscam uma
nova oportunidade profissional como para os profissionais que
desejam planejar uma transição futura em suas carreiras. Através
de um curso 100% prático, e baseado em casos reais, você
aprenderá como desenvolver seu próprio programa de
recolocação profissional. Seguindo uma metodologia simples,
clara e eficaz o curso mostra passo-a-passo como montar seu
currículo (respeitando as tendências atuais e dentro de padrões
desejados pelos profissionais de RH), como procurar e identificar
vagas no mercado e como se lidar com as temidas entrevistas.
Você ainda recebe modelos prontos (em MS Word) para a criação
de seu currículo, exemplos completos de currículos que de fato
conquistaram o emprego desejado e um cadastro com mais de
500 link's de agências de empregos (Consultorias de RH).

Clique aqui para saber mais sobre o curso Recolocação
Profissional

O programa de afiliados do Campus Virtual também é muito interessante,
possibilitando que você ganhe comissões tanto pelas vendas de cursos
geradas por você mesmo como pelas vendas geradas por seus indicados,
conforme tabela abaixo:

http://www.multirho.com.br/financas_pessoais.asp?ID=RJ00385
http://www.multirho.com.br/financas_pessoais.asp?ID=RJ00385
http://www.multirho.com.br/recolocacao_profissional.asp?ID=RJ00385
http://www.multirho.com.br/recolocacao_profissional.asp?ID=RJ00385
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Curso Grupo

Comissão por
venda gerada

por você

Comissão por
venda dos
indicados

- Finanças Pessoais
- Recolocação Profissional 
- Elaboração de Gráficos no
Excel 

1 R$ 12,00 R$ 3,00

- Construindo Sites de Sucesso 
- Usabilidade 

2 R$ 14,50 R$ 3,00

- E-mail Marketing
- Web Marketing 
- ASP + SQL Server 

3 R$ 18,00 R$ 3,00

- Oportunidades na Web 
- Marketing Político na Internet 
- Como Elaborar e Analisar o

Fluxo de Caixa

4 R$ 20,50 R$ 3,00

- Plano de Negócios 
- Elaboração de projetos para  

captação de investidores

5 R$ 24,00 R$ 3,00

Clique aqui para conhecer o programa de afiliados do Campus
Virtual.

IlhaWeb Host

É uma empresa que oferece serviços de hospedagem de sites de baixo
custo. Seu programa de afiliados também funciona no sistema de
Marketing Multinível e paga as seguintes comissões:

30% Sobre as Vendas Diretas -- Geradas por Você!

10% Sobre as Vendas Geradas Por seus Indicados Nível 1 

5% Sobre as Vendas Geradas Por seus Indicados Nível 2 

3% Sobre as Vendas Geradas Por seus Indicados Nível 3 

1% Sobre as Vendas Geradas Por seus Indicados Nível 4 

1% Sobre as Vendas Geradas Por seus Indicados Nível 5 

Um detalhe interessante deste sistema é que, assim como o Banner Link,

http://www.multirho.com.br/programa_de_afiliados.asp?ID=RJ00385
http://www.multirho.com.br/programa_de_afiliados.asp?ID=RJ00385


30Programas de Afiliados - Ganhe Dinheiro Apenas Indicando Produtos de Outros

ele gera receitas recorrentes, ou seja, quando uma pessoa indicada por
você contrata os serviços de hospedagem da IlhaWeb Host, você passa a
receber suas comissões mensalmente, pelo tempo que o cliente
continuar pagando pelos serviços.

Clique aqui para visitar o site da IlhaWeb Host. 

Estando no site, clique no link "Programa de Afiliados".

Submarino

O Submarino é conhecido como uma das maiores lojas virtuais da Internet
brasileira, com mais de 700 mil produtos das mais variadas categorias. Ele
possui um interessante programa de afilidos no qual você pode ganhar de
2% a 8% de comissão sobre cada venda que gerar, dependendo do tipo
de produto vendido.

Se você possui um site com muitas visitas, pode colocar alguns banners
de produtos do Submarino no seu site e lucrar com as vendas. Saiba todos
os detalhes desse programa e cadastre-se gratuitamente pelo link abaixo.

Clique aqui para conhecer o Programa de Afiliados Submarino

Americanas.com

Assim como o Submarino, a Americanas.com é uma gigante no e-
commerce brasileiro e também possui um bom programa de afiliados no
qual você pode ganhar entre 2% e 6% de comissão sobre as vendas que
gerar.

Clique aqui para conhecer o Programa de Afiliados Americanas.com

Google AdSense

O Google AdSense é o programa de afiliados mais usado por blogueiros
do Brasil e provavelmente do mundo todo. Por meio desse programa, você
pode "morder" um pouquinho do lucro do Google que não é pequeno!
(hehehehehe)

https://painel.ilhawebhost.com.br/aff.php?aff=086
http://www.submarino.com.br/afiliados
http://carrinho.americanas.com.br/PartnershipPartnerPortal
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Funciona assim: você se cadastra no AdSense e divulga os blocos de
anúncios do sistema em seu site ou blog. Cada vez que um visitante clicar
em um anúncio, você recebe uma comissão. Esses anúncios são
provenientes do Google AdWords, no qual os anunciantes pagam ao
Google por cada clique que recebem eu seus anúncios. Essa é a principal
fonte de receita do Google.

Os anúncios do Google AdWords são publicados tanto nos mecanismos
de busca do Google e de outros sites como em uma vasta rede de sites
de conteúdo e blogs internet afora. E podem ser publicados no seu site
também!

Os anúncios exibidos pelo AdSense em seu site são "contextuais", ou
seja, são anúncios relacionados com o conteúdo da página na qual são
exibidos.

Muitos blogueiros na Internet vivem quase exclusivamente dos lucros que
obtêm com o programa Google AdSense. Se você prestar atenção em
qualquer blog da Internet, verá que ele apresenta em alguma parte (ou em
várias) alguns blocos de propagandas com o selo "Anúncios Google" ou
"Ads by Google". Uma dica útil é que quanto mais no topo e à esquerda
das páginas você inserir os blocos de anúncios do AdSense, maiores
serão as chances de seus visitantes clicarem neles, gerando assim mais
lucro para você.

O valor dos cliques que o AdSense paga são muito variáveis, pois
dependem de quanto os anúnciantes do AdWords estão pagando por
cada clique em seus anúncios, mas só para você ter uma idéia, no meu
caso, o valor médio (em Fevereiro de 2010) estava em torno de US$ 0,09
(nove centavos de dólar), que eu considero ser um ótimo valor!

Agora uma dica importantíssima: Antes de se cadastrar no AdSense e
começar a divulgar seus anúncios, leia com toda a atenção e siga
rigirosamente o Regulamento do Programa, pois se você violar esse
regulamento poderá perder para sempre sua conta no AdSense e
quaisquer ganhos que tenha acumulado. Atente especialmente para a
Política de Privacidade que você deve colocar em todas as páginas de seu
site ou blog que estiverem exibindo anúncios do AdSense.

O cadastro no Programa de Afiliados Google AdSense é totalmente
gratuito.

Clique aqui para conhecer o Programa de Afiliados Google AdSense

https://www.google.com/adsense/support/bin/topic.py?hl=br&topic=8423
https://www.google.com/adsense/login/pt_BR/?hl=pt_BR
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AfiliADS

AfiliAds é um programa de Afiliados concorrente do Google AdSense que
funciona mais ou menos do mesmo modo. Você se cadastra e aguarda a
aprovação do seu site. Depois de ter o seu site aprovado, você seleciona
os formatos de anúncios que deseja publicar em seu site e ganha
comissões sobre os cliques feitos nos anúncios.

Clique aqui para conhecer o AfiliAds

HotWords

O HotWords funciona de modo parecido com o Google AdSense, mas
tem um diferencial interessante. Depois de configurar seu site para exibir
os anúncios do HotWords, ele destaca certas palavras-chave das páginas
do seu site e, caso seu visitante passe o mouse sobre essas palavras
destacadas, um anúncio será exibido em um pequeno painel pop-up. Esse
tipo de publicidade é chamada de "contextual", pois os anúncios são
exibidos dentro do contexto do seu site.

Clique aqui para conhecer o HotWords

Afilio

O Afilio é um programa de afiliados que funciona mais ou menos nos
moldes do NetAffiliation, ou seja, você se cadastra, inclui seu site e
depois seleciona um ou mais anunciantes para divulgar em seu site.

Cada anunciante pode pagar por CPM (Custo Por Mil exibições do seu
anúncio), CPC (Custo Por Clique em seu anúncio), Cadastro ou por Venda.
Você deve analisar quais anunciantes parecem mais interessantes para o
seu tipo de site e seus interesses financeiros e então pegar o material de
marketing para divulgar.

Clique aqui para conhecer o Afilio

http://www.afiliads.com/
http://www.hotwords.com
http://www.afilio.com.br/
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Clique Mídia

Outro programa de afiliados nos moldes do NetAffiliation, porém
brasileiro e com pagamentos por CPA (Custo Por Ação), ou seja, você
ganha toda vez que seu indicado toma uma ação, geralmente se cadastrar
no site do anunciante.

Clique aqui para conhecer o Clique Mídia

ClickAfiliados

Mais um programa de afiliados brasileiro que paga por clique em seus
anúncios.

Clique aqui para conhecer o ClickAfiliados

HostGator

A HostGator é líder mundial em hospedagem de sites e está oferecendo
serviços de hospedagem de sites ilimitados no Brasil com ótimos recursos
e um bom preço. Se você precisa de um serviço de hospedagem de sites,
considere seriamente contratar os serviços da HostGator que incluem:

Espaço em Disco: ILIMITADO.
Transferência de Dados mensal: ILIMITADA.
Domínios Hospedados: ILIMITADOS.
Bancos de Dados MySQL: ILIMITADOS.
Garantia de Uptime (tempo que seu site fica no ar): 99,9%
Painel de Controle cPanel incluso.
Construtor de Sites SiteBuilder Grátis.
4.500 Modelos Profissionais de de Sites Grátis.
52 Scripts que podem ser instalados facilmente em seus sites.
Estatísticas de Acesso.
Fantástico (diversas ferramentas de gerenciamento de conteúdo,
como blogs, portais, fóruns, etc. com instalação fácil e rapida.)
Linguagens de Programação: PHP 5, CGI, Fast CGI, Ruby on Rails,
Perl, Python, SSI.
Módulos de Programação : Curl, CPAN, GD Library, ImageMagick.
Gerenciamento de Sistema: SSH Access and Cron Job Scheduling.

http://cliquemidia.com/817442
http://www.clickafiliados.com.br/?id=8332
http://www.hostgator.com.br/1392.html
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Extensões para FrontPage.
POP3 para contas de Email com SMTP: ILIMITADO.
Acesso ao WebMail com: Horde, SquirrelMail, RoundCube
Recebimento de email em seu telefone via IMAP
Proteção contra spam com SpamAssassin.
Autoresponders, Mail Forwards, Email Aliases, Mailing Lists:
ILIMITADOS.
Suporte com Chat ao Vivo On-Line 24 horas.
Backup Semanal Automático.
Portal de Suporte com mais de 500 vídeo-tutoriais e mais de 700
artigos de Ajuda.
Acesso ao Fórum da Comunidade HostGator.

Ufa!! Cansei de escrever... São realmente muitos recursos....

E o programa de afiliados da HostGator também é ótimo, pois paga pelo
menos R$ 60,00 de comissão a cada venda que você gerar, podendo
chegar a R$ 175,00 por venda, dependendo da quantidade de vendas que
você gerar dentro do mês.

Confira os planos de hospedagem ilimitados da HostGator e o seu
excelente programa de afiliados neste link:

Hospedagem de Sites HostGator

Mercado Livre

O MercadoLivre é o maior site de leilões da Internet brasileira. Nele as
pessoas podem vender e comprar quase qualquer coisa. Eles também
possuem um bom programa de afiliados chamado MercadoSócios no
qual você ganha:

De R$ 5,00 a R$ 12,00 por cada cadastro ativo gerado. O
cadastro é considerado ativo quando o usuário se cadastra no
MercadoLivre e realiza alguma atividade no site (anuncia um
produto, faz uma compra ou se cadastra como MercadoSócio.)

O MercadoLivre oferece também de 38% a 70% das comissões
por vendas geradas a partir de seu site. Uma comissão paga é
aquela em que o vendedor efetivamente faz o pagamento ao
MercadoLivre pela transação finalizada com êxito.

http://www.hostgator.com.br/1392.html
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Além disso, você pode ganhar dinheiro pelos anúncios de
produtos nas categorias especiais do MercadoLivre (Carros,
Motos, Imóveis e Serviços). O Programa MercadoSócios oferece a
você de 25% a 40% das tarifas de anúncio efetivamente recebidas
pelo MercadoLivre.

O cadastro no MercadoLivre e no seu programa de afiliados 
MercadoSócios é totalmente gratuito. Também recomendo que você se
cadastre neste ótimo programa de afiliados. Use o link abaixo para isso.

Clique aqui para conhecer o programa MercadoSócios.

Mais Programas de Afiliados

Existem muitos outros programas de afiliados na Internet e você poderá
encontrá-los e testá-los por si mesmo. Mantenha-se atualizado fazendo
pesquisas periódicas na Internet por novos programas. Uma maneira de
fazer isso é digitando a frase "Programa de Afiliados" (entre aspas) no
Google Brasil (www.google.com.br). Você encontrará uma enorme
quantidade de oportunidades. 

Outra dica que eu te dou é que você visite regularmente o meu blog www.
dinheiroganhar.net, pois lá eu sempre publico minhas novidades e
destaco os programas de afiliados que mais estão me dando lucro na
Internet. O melhor mesmo é você cadastrar seu e-mail para receber
minhas atualizações, assim, cada vez que eu publicar uma novidade você
receberá um e-mail avisando. Para isso, basta colocar o seu endereço de
e-mail na caixa da barra lateral direita do blog onde está escrito "ASSINE
POR E-MAIL" e depois clicar no botão "Assinar".

O grande problema da maioria dos programas de afiliados aqui no Brasil
são as comissões que ainda são muito baixas. As empresas querem 
ganhar muito sem recompensar aqueles que geraram vendas para
elas. 

Pense comigo: se eu gerei uma venda para você, então você tem que me
recompensar muito bem por isso, afinal de contas, se não fosse por mim,
essa venda simplesmente não teria acontecido. Tenho criticado alguns
programas de afiliados que pagam comissões extremamente baixas.

Eu costumo investir em publicidade na Internet para gerar vendas para os

http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=4878041&go=http://pmsapp.mercadolivre.com.br/jm/pms
http://www.google.com.br
http://www.dinheiroganhar.net
http://www.dinheiroganhar.net
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programas de afiliados dos quais participo. Por isso, só trabalho com
programas de afiliados que paguem boas comissões, pois assim posso
cobrir minhas despesas com publicidade e ainda ficar com lucro. Um
programa de afiliados que paga apenas 1% de comissão é impraticável
para o meu modo de trabalhar, pois o investimento que eu faria para gerar
cada venda seria bem superior ao valor da minha comissão. A não ser que
fosse um programa de afiliados para uma corretora de imóveis,
hehehehehehehehe.... Aí sim... Eu indicaria um cliente, ele compraria uma
casa de R$ 200.000,00 e eu ganharia 1% de comissão, ou seja, R$
2.000,00. Mesmo assim, não seria nada fácil gerar um negócio desse
porte. Portanto, se você vende algum produto ou serviço na Internet e está
pensando em implementar um programa de afiliados, já quero te deixar
uma sugestão: 

PAGUE BEM QUEM GERA NEGÓCIOS PRA VOCÊ! PAGUE MUITO
BEM! DE PREFERÊNCIA, PAGUE MAIS PARA SEU AFILIADO DO QUE
PARA VOCÊ MESMO.

Essa é a receita do sucesso. Quem descobriu essa receita está dando
pulos de alegria agora.... É isso que os brasileiros precisam aprender.

Como Promover os Programas de Afiliados

Muito bem, você já se cadastrou em diversos programas de afiliados, mas
não consegue gerar uma venda sequer. O que fazer? Neste tópico quero
lhe dar algumas dicas valiosas para você promover os seus programas de
afiliados e gerar lucros.

Normalmente os programas de afiliados são destinados a proprietários de
sites. Se você possui um site que recebe um bom número de visitas
diárias, então pode expor em seu site alguns banners ou outras peças
publicitárias dos produto ou serviços de seus programas de afiliados
favoritos. Neste caso você pode gerar algumas vendas sem mudar muito a
sua rotina, e sem fazer novos investimentos.

Porém, e se não possui um site com grande número de visitas diárias?
Neste caso, não desanime! Você também pode ganhar dinheiro com os
programas de afiliados. Primeiramente, se isso serve de algum consolo,
saiba que eu mesmo estou nessa situação. Não tenho um site que recebe
muitas visitas. Mas vou te dar algumas dicas de como ganhar dinheiro com
os programas de afiliados mesmo assim.
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Crie um blog com conteúdo bom e relevante

Este método exige um bom trabalho e algum conhecimento técnico para
criar e hospedar páginas na Internet. A idéia é você criar um blog com um
bom conteúdo que atraia a atenção de um público específico. Pense no
público que deseja atrair e então tente montar um blog com informações
relevantes para esse público específico.

Só para ilustrar: imagine que você participe de um programa de afiliados
de uma empresa que vende peças para carros. Então, você gostaria de
atrair a atenção de proprietários de carros. Neste caso, você poderia
pensar em criar um blog com informações úteis sobre carros, com artigos
e dicas sobre como comprar e vender carros, revisão periódica,
manutenção, direção devensiva, lugares para passear, etc, etc.

Uma vez que você tenha um blog desse tipo, naturalmente ele vai aparecer
em ferramentas de busca, como Google, Yahoo, Cadê, MSN, etc. Muitas
dessas ferramentas classificam os sites de acordo com a relevância e o
número de visitas que ele recebe. Com o tempo, seu blog pode ir subindo
no ranking das ferramentas de busca e cada vez mais pessoas passará a
acessá-lo.

Neste blog você colocaria grandes anúncios dos produtos e serviços que
deseja promover no seu programa de afiliados.

O problema deste método é que dá muito trabalho e os resultados
demoram para aparecer. Mas se você tem tempo e gosta de fazer isso,
pode ser uma maneira de unir o útil ao agradável. Se você gosta de um
determinado assunto, digamos, cinema, então talvez queira fazer um blog
sobre esse tema e oferecer produtos de um programa de afiliados que
venda DVDs de filmes ou quem sabe, ingressos.

Cadastre seu site nas Ferramentas de Busca

Se você tem um site que deseja divulgar na Internet, provavelmente a
primeira coisa que deve ter pensado em fazer é cadastrá-lo nas
ferramentas de busca, tais como Google, Yahoo, MSN, Terra, Radar Uol
etc. Porém, o simples fato de cadastrar seu site nessas ferramentas não
garante que ele receberá muitas visitas. Isso ocorre porque a grande
maioria das pessoas que faz uma busca nessas ferramentas dificilmente
passa da segunda página de resultadas. Assim sendo, se o seu site não
aparecer entre os primeiros resultados das buscas, as chances de ele
receber um bom número de visitas são reduzidas.
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Existem algumas coisas que você pode fazer para melhorar o
posicionamento do seu site nas ferramentas de busca. Para conseguir
isso, você precisa entender como os sistemas de busca classificam os
sites e conhecer razoavelmente HTML. Pesquise o assunto na Internet e
tente otimizar o seu site para obter um bom posicionamento nos resultados
das buscas.

Sites de Classificados Gratuitos

Existem milhares de sites de classificados gratuitos na Internet. Você pode
anunciar o seus negócios nesses sites. Mas não pense que vão "chover"
visitas nos seus negócios. Quase todos os sites de classificados gratuitos
recebem pouquíssimas visitas de pessoas procurando algo para comprar.
A maioria dos visitantes são anunciantes querendo desesperadamente
vender. Mas.... se você tem algum tempo sobrando, não custa nada tentar.
Grupos de Discussão

Você pode entrar em grupos de discussão que tratam do assunto que
você está divulgando e fazer alguns comentários sutis sobre os produtos
ou serviços que quer recomendar. Mas não faça spam! Isto é, não fique
colocando propagandas descaradas nos sites. Isso só irrita os
participantes do grupo. O ideal é você entrar em um grupo de discussão e
ter uma participação ativa, postando comentários relevantes e
respondendo dúvidas de outros participantes. Então você pode, por
exemplo, colocar um pequeno e discreto anúncio com um link no final de
cada mensagem sua. 

Aqui estão alguns dos principais grupos de discussão da Internet
brasileira:

http://www.grupos.com.br
http://www.yahoogrupos.com.br
http://groups.msn.com/home 
http://forum.uol.com.br 
http://www.meugrupo.com.br 

Marketing Viral
 

Imagine criar uma propaganda que se espalha como um vírus pela
Internet. As pessoas recebem sua propaganda e a repassam
espontaneamente para outras pessoas. Seria uma maravilha, não é
mesmo? Pois isso é o que chamamos de marketing viral. 
Como podemos fazer marketing viral? É simples. Siga estes passos: 

http://www.grupos.com.br
http://www.yahoogrupos.com.br
http://groups.msn.com/home
http://forum.uol.com.br
http://www.meugrupo.com.br
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1. Crie um livro digital (e-book) contendo informações valiosas e inclua
sua propaganda;

 

2. Informe que esse livro digital pode ser reproduzido e distribuído
livremente na Internet;

 

3. Distribua o livro de todas as maneiras possíveis;

Isso pode dar muito resultado!

Propaganda Paga Por Cliques

Finalmente quero te recomendar o método que considero o mais eficiente.
Os sistemas pay-per-click, ou pague por clique. Nesses sitemas você
contrata os serviços de sites de busca ou outras empresas de marketing
que cobram por clique, ou seja, você vai pagar um determinado valor
(alguns centavos) por cada visita feita ao seu site, ou ao site da
empresa que você quer promover. Esse modelo de publicidade é
excelente porque você paga pelos resultados, ou seja, você só quando
uma visita real feita no site que você está divulgando. Pessoalmente
costumo usar esse método com ótimos resultados.
Alguns sites chamam esse tipo de anúncio de links patrocinados.
Pesquise na Internet por empresas que oferecem esse tipo de anúncios.
Mas tome muito cuidado com os seguintes detalhes:

Use anúncios pagos por cliques para promover produtos ou
serviços que te paguem boas comissões. Assim você terá
condição de pagar os anúncios e ainda ficar com um lucro. Isso é o
que eu mais tenho feito ultimamente para promover meus negócios
na Internet.

Não entre na fria de fazer anúncios que você paga por exibição, ou
visualização. Geralmente esses anúncios são cobrados através de
uma taxa chamada CPM (Custo por Mil exibições). Esse modelo de
publicidade já era, e acaba saindo muito mais caro, pois você nunca
sabe quantos cliques (ou visitas) receberá por cada mil exibições
que está pagando. Fuja desse modelo!

Acompanhe de perto os resultados dos seus anúncios. Você
provavelmente terá que fazer vários testes para encontrar o melhor
anúncio e a melhor empresa para anunciar. Verifique sempre se os
resultados obtidos estão coompensando o seu investimento. Se
você não estiver ganhando suficiente para pagar seus anúncios e
ainda ficar com lucro, aja rápido! Tente outros meios.
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Esse método pode ser muito eficiente, mas também é um dos mais
arriscados. Talvez você queira experimentá-lo quando já estiver ganhando
algum dinheiro usando os outros métodos que são gratuitos. Assim você
pode investir o próprio dinheiro ganho nos negócios para tentar gerar mais
negócios. Seja cauteloso!

Ferramentas Poderosas de Marketing na Internet

Para conhecer os métodos mais poderosos de divulgação na Internet que
eu uso com sucesso há anos, recomendo a leitura do meu e-book 
Marketing Poderoso na Internet.

Conclusão

Posso dizer com certeza, graças a minha própria experiência, que é
possível ganhar dinheiro na Internet com os programas de afiliados
. Porém, como eu sempre digo, isso envolve empenho, dedicação e
trabalho sério.

Como eu disse antes, os programas de afiliados ainda estão engatinhando
no Brasil. A medida que as empresas forem descobrindo o gigantesco
poder dos programas de afiliados para gerar negócios e lucros, tenho
certeza que surgirão muitos novos e excelentes programas de afiliados.
(Já imaginou um programa de afiliados da Chevrolet, ou da Ford, onde a
gente pudesse ganhar 5% de comissão sobre as vendas de carros que
gerássemos para a empresa via Internet??!!)

Então.... se você descobrir algum outro bom programa de afiliados, não
deixe de me avisar! Mande-me um e-mail informando no endereço
daniedson@yahoo.com.br. Quem sabe eu não possa incluí-lo na próxima
edição deste e-book?! E, melhor ainda, se for um programa multinível,
talvez eu possa gerar algum lucro para você! ;-)

Espero que você consiga bons lucros com as minhas dicas neste e-book!

Felicidades!

Dani Edson Pereira
O Autor

mailto:daniedson@yahoo.com.br
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