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Introdução
Você já viu quanto o Dólar está essa semana? Se você é uma pessoa que
está atenta a tudo que acontece no mundo sabe que está um absurdo. Nós
brasileiros já estamos sofrendo com essa crise por diversos fatores.
Será esse o motivo pelos quais pessoas do Brasil inteiro têm deixado seus
próprios empregos à procura de oportunidades para criar o seu próprio
negócio?
Cada vez mais as pessoas tem procurado sua independência financeira,
tentando construir um negócio duradouro para deixar sua vida melhor.
Você poderá ver muito no trabalho relacionado à internet, Internet
Marketing. A cada dia surge um novo afiliado ou um novo produtor
tentando mudar o mundo com algum do seu conhecimento ou
simplesmente conseguir vender como afiliado.
O que acontece é que quando uma pessoa está determinada a mudar de
vida, deixando tudo de lado para se tornar Empreendedor Digital acabam
esquecendo uma simples coisa.
“Ninguém vai ganhar dinheiro da noite para o dia.”
Se você pensa que saindo do seu emprego, se cadastrando no Hotmart,
conseguir se afiliar a qualquer produto, divulgar o seu link de afiliado de
qualquer maneira e conseguir ter bons resultados está muito enganado.
Sugiro que você reveja os seus conceitos.
Trabalhar pela internet exige muito mais que isso, exige dedicação, força
de vontade para tentar vencer a vida construindo suas próprias
oportunidades. Mais isso leva tempo como qualquer outro trabalho.
Nós que trabalhamos com Internet Marketing, que trabalhamos com Blogs
sabemos o quanto é difícil criar autoridade dentro daquele nicho que
atuamos e se destacar.
Ter que estudar cada estratégia de criação e configuração de blogs,
Copywriting, SEO, entre outras coisas leva muito tempo. Na verdade é a
única coisa que podemos investir em um momento como esse.

www.segredodosblogueiros.com.br
Não pense que estou falando isso para te colocar para baixo, só quero te
mostrar que se você começou dessa maneira é porque começou errado. Não
quero que você cometa os mesmos erros que eu quando fui iniciar o me
trabalho como afiliado.
Eu falo isso porque sei o quanto é difícil começar com algo novo.
Quando uma pessoa inicia um blog, será que ela já sabe escrever conteúdo
sobre o nicho escolhido?
Será que ela conseguiria pagar para um Redator Freelancer para construir
conteúdo para o seu blog toda semana. É óbvio que não conseguiria,
poderia até conseguir mais não iria durar muito tempo.
A primeira coisa que devemos fazer quando entramos nesse negócio é
ESTUDAR.
Estudar cada estratégia que aprendemos nesses cursos online para poder
colocar em prática e já começar da maneira certa. Escrever artigos de
qualidade, que se destaquem perante os motores de busca não é pra
qualquer um.
Principalmente para você que está iniciando ou ainda está pagando
Freelancers para escrever seu conteúdo.
Quero te ajudar principalmente nessa questão de criação de conteúdo.
Através deste pequeno e-book quero te mostrar como você pode começar a
construir o seu próprio conteúdo. Quero te apresentar métodos para
construir um conteúdo de qualidade para apresentar para o seu público
alvo.
Vou te ensinar a como escrever artigos de qualidade, artigos que realmente
convertam no mercado.
Artigos que as pessoas irão ver e de cara vão aproveitar cada conteúdo lido
e então vão interagir com você.
Já quero deixar claro que não sou nenhum expert no assunto, mais tudo
aquilo que sei nos meus 2 anos como afiliado vou colocar neste e-book
para que você possa começar da maneira certa.
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Vou te passar métodos que te permitirão escrever artigos que ficaram mais
amigáveis para público, artigos que ranqueiem mais facilmente dentro dos
motores de busca, estratégias de SEO..
Enfim, o restante você verá ao decorrer do conteúdo.
Mais antes quero me apresentar, eu me chamo Evertom Henrique e sou
fundador do blog Segredo Dos Blogueiros, que está relacionado ao nicho
de Marketing Digital.
Trabalho a mais ou menos 2 anos como afiliado e a pouco tempo como
produtor e comecei a ingressar nesse ramo de uma forma diferente.
Minha namorada navegando pelo Facebook encontrou um vídeo que
explicava técnicas de como começar a faturar pelo menos $100,00 por dia
na internet com o Google Adsense, o resto você já imagina não é mesmo?
Criei os meus primeiros projetos baseados nisso, mais depois conheci o
trabalho como afiliado utilizando a plataforma Hotmart.
Foi então que me apaixonei de cara pelos métodos e aplicações para
conseguir vender como afiliado percebi de cara que era o negócio certo
para mim assim como você está fazendo nesse momento.
Se não fosse por ela estaria em um emprego hoje que administrativo louco
para ser demitido. Mais estamos aqui não é mesmo?
Mais também não trabalho somente como Afiliado e Produtor atualmente
estão trabalhando também como Redator Freelancer e Freelancer de
Designer Gráfico.
São coisas que eu gosto de fazer e me permite trazer um pouco mais de
renda para poder continuar neste trabalho como afiliado.
Mais vamos ao que interessa, ao decorrer do artigo você vai aprender
técnicas e sacadas utilizadas pelos maiores produtores e afiliados do
mundo. Estratégias que são testadas e comprovadas que trazem muito
resultado, mais muito mesmo.
Então eu quero te desejar uma boa leitura e ficarei muito ansioso por ver
seu desenvolvimento para criação de conteúdo de qualidade colocando em
prática tudo que aprendeu por aqui.
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Um forte Abraço.
Att, Evertom Henrique.
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