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Como ganhar dinheiro na internet 2015/2016
Olá! Seja bem vindo ao meu site. Meu nome é Rodrigo Porto. Quero te dar as boas vindas! :D
Você com certeza chegou aqui neste site porque está buscando dicas de como ganhar dinheiro
na internet em 2016, certo?
Então você chegou ao lugar certo. Aqui neste espaço eu vou te ensinar de forma descomplicada
como montar um negócio lucrativo do zero, porém saiba que montar um negócio do zero não
significa que você não vá gastar algum dinheiro para começar, isso é regra em qualquer negócio
que se preze. Todo negócio precisa de investimento, e se você acha que vai montar um negócio
online do zero sem necessariamente investir nada, sinto muito, mas está perdendo seu tempo,
digo isso, porque eu comecei assim, tentando ganhar dinheiro fácil na internet sem investir nada, e
acabei me frustrando terrivelmente.
Primeiro Passo Assista meu Vídeo e Entenda o você precisa fazer para Ganhar Dinheiro na
Internet em 2016

Como ganhar dinheiro na internet 2015/2016
Por tanto quero deixar bem claro, que você para ter um negócio online de sucesso vai ter que
investir primeiro em:
Tempo
Conhecimento
Estudo
Dedicação
Persistência e muita força de vontade para vencer..
Terá também estar preparado para evitar alguns erros que podem simplesmente impedir que você
tenha algum sucesso neste negócio. Por tanto amigo, fique ciente que você vai ter que estudar
muito este mercado de internet marketing se quiser realmente ganhar dinheiro na internet de
forma honesta e sem enrolação.
Como ganhar dinheiro na internet de forma honesta
Antes de mais nada quero dizer que é possível sim, ganhar dinheiro na internet de forma honesta,
e existem hoje diversas formas de ganhar dinheiro online sem que você precise investir milhares
de reais por mês para começar, sim! isso mesmo você pode montar um negócio do zero a partir
da sua casa, investindo muito pouco.
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Ex: Você pode ganhar dinheiro usando o próprio Google Sabia Disso? Existe um programa do
google chamado Google Adsense que te paga em dólares para você colocar anúncios do próprio
Google em seu site e ganhar comissões por clique. Para saber mais como isso funciona
recomendo ver mais detalhes de como funciona acesse o curso Treinamento Adsense o curso que
ensina como funciona o programa de afiliados do Google e como você pode ganhar pelo menos
U$$ 1000 dólares por mês na internet.
Outra maneira de ganhar dinheiro online é através da venda e promoção de info produtos, esta é
uma das que eu mais uso e recomendo, mas pra começar neste mercado e ter liberdade
financeira é preciso muito estudo e conhecimento, pois se você começar a promover infoprodutos
de forma errada, dificilmente você terá sucesso neste mercado.
Como ter liberdade Financeira com Info Produtos?

Muita gente sonha em ter mais liberdade de Tempo e mais dinheiro, é como normalmente
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chamamos a famosa "liberdade financeira" hoje com o advento da internet se tornou muito mais
fácil alcançar esta tão sonhada liberdade financeira que tanto sonhamos em ter, mas antes de
mais nada como eu já falei, e vou repetir, se você não estudar o mercado antes será mais difícil do
que você imagina chegar a algum resultado na internet.
Digo isso porque a maioria das pessoas estão interessadas em apenas ganhar dinheiro online,
mas esquecem que para que isso aconteça elas precisam começar da maneira correta. Eu já
ajudei diversas pessoas a ganhar dinheiro com negócios na internet, só que a coisa não é tão
simples como todo mundo imagina, é necessário muito esforço, dedicação e perseverança, além
do primordial que é o conhecimento e a prática do conhecimento necessário adquirido diariamente
até chegar no objetivo principal que é ter mais tempo para a família, para o esposo ou a esposa,
os filhos e isso só conseguimos quando realmente entendemos como funciona toda essa máquina
de negócios chamada internet.
Qual o primeiro passo para montar um negócio lucrativo do zero usando a internet?
O primeiro passo a ser dado é adquirir conhecimento, expertise, depois disso você terá que
escolher um nicho de mercado para atuar, os principais nichos de mercado são:
Moda
Saúde
Beleza
Finanças
Investimentos
Relacionamentos
Dentro destes nichos existem vários outros sub-nichos que poucas pessoas conhecem, mas que
podem ser bastante lucrativos se você conseguir criar uma solução que atenda as necessidades
deste seguimento de mercado. Você pode trabalhar por exemplo com o seguimento de moda, e
dentro deste seguimento você tem, moda feminina, moda masculina, moda infantil feminina, moda
infantil masculina, e dentro destes sub-nichos você pode afunilar ainda mais trabalhando com
calçados femininos, ou calçados masculinos, isso tudo que eu exemplifiquei faz parte do Macro
Nicho que é "Moda" .
Ou seja se você percebeu existem oportunidades que estão ao seu alcance e que você talvez
nunca tenha parado para pensar e reparar onde elas estão e como você alcançá-las sabendo
utilizar as estratégias corretas.
Existe um curso no hotmart chamado Fórmula Negócio Online que ensina todos estes aspectos
que eu mencionei acima e te dá uma boa visão de como explorar este e outros mercados e ganhar
muito dinheiro com eles em pouco tempo. Este curso foi criado por Alex Vargas, empreendedor
digital desde 2005, profundo conhecedor de vários mercados digitais para se trabalhar, com
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certeza se você quer montar um negócio do zero deve fazer este curso e aprender passo a passo
como montar o "seu negócio na internet".
3ª Maneira de Ganhar Dinheiro na Internet: Youtube Marketing
O Youtube hoje é uma das redes sociais mais visitadas do mundo, perdendo somente para
o Facebook que atualmente é o primeiro do ranking, e Google o 2º do ranking mundial, só que o
Youtube tem um potencial de geração de renda muito maior que o Facebook, digo isso porque
trabalhar com vídeos é mais lucrativo se souber-mos como aplicar as técnicas certas de venda
para nossos info produtos ou projetos online. Recentemente eu fui entrevistado pelo criado do
Youtube Marketing e eu falei de como eu fiz para ganhar R$74 mil reais usando só o Youtube,
muitas pessoas não fazem idéia do potencial que esta ferramenta gratuita tem de gerar resultados
impressionantes para quem quer começar um negócio do zero, e o Youtube tem este poder, mas
antes você precisa saber como usar este poder que está ao alcance de suas mãos..para assistir
minha entrevista e saber mais sobre como ganhar dinheiro no Youtube Clique Aqui.
Enfim, eu coloquei um vídeo online ensinando mais dicas de como ganhar dinheiro na internet
com mais de 30 minutos de vídeo ensinando algumas dicas valiosas para você começar do zero
mesmo literalmente e agora!
Você só precisa adicionar o seu melhor e-mail no formulário e clicar em quero receber para que o
e-book seja enviado automaticamente para o e-mail cadastrado, lembre-se que você não ganhará
apenas este e-book, mas também receberá semanalmente minhas melhores dicas sobre como
ganhar dinheiro na internet.
Enfim, espero que as informações deste site possam ajudar você verdadeiramente a encontrar a
sua independência financeira, assim como eu encontrei alguns anos atrás, mas lembre-se que
nada acontece de uma hora para outra, é preciso acreditar, ter foco e determinação para alcançar
o seu objetivo.
Qualquer pessoa é capaz de aprender como ganhar dinheiro na Internet, mas não basta saber o
que fazer, é preciso aplicar, ter perseverança, pois não existe resultados imediatos como muitos
andam dizendo por ai, então se realmente deseja mudar de vida através da internet, acredite e
trabalhe em prol dos seus sonhos.
Meu nome é Rodrigo Porto, sou empreendedor digital desde 2006, minha missão é levar o
conhecimento para aqueles que estão realmente comprometidos em mudar suas vidas para
melhor, por tanto, desejo a você todo o sucesso e que Deus te abençoe nessa nova caminhada
que tenho certeza será de grande valor para você.
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