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Desafio Hotmart - Do Zero aos 150º em 30 Dias
E aí? topa um desafio?
Eu me propus um desafio esta semana.
Pegar um produto na Hotmart que não esteja sendo promovido e ajudar os afiliados a colocar
este produto nos 150º graus.
E claro!
Pra isso eu vou ajudar os afiliados que não sabem como vender na internet o passo a passo
para escolher este produto e começar a promover de forma profissional.
Quer participar junto comigo?
Tudo o que você tem que fazer é ir no meu perfil do Facebook
Aqui: http://bit.ly/DesafioHotmart
E comentar neste meu post sobre o desafio com a palavra "Eu Quero" e então automaticamente
você já estará participando deste desafio.
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Como vai funcionar?
A partir do dia 06/06/2017 ( Terça feira agora )
Eu vou fazer a primeira live ao vivo no meu perfil
Esta live será para analisar e escolher um produto para começar
Eu pretendo trabalhar com no máximo 3 produtos diferentes.
Pra não embolar o meio de campo. Pra isso eu defini alguns critérios simples que o produto
precisa cumprir.
1º Ter uma página de vendas no mínimo aceitável
2º Um vídeo de vendas bem estruturado
3º Um Nicho que seja fácil de trabalhar ( Que tenha uma dor grande)
4º Um valor de ticket médio para baixo
Vamos analisar juntos ao vivo estes critérios e depois de escolhido os produtos então colocaremos
a mão na massa.
Após a escolha do(s) produto(s)
É neste momento que você vai aprender junto comigo:
Como estruturar o ambiente de promoção deste produto
Como construir as páginas de presell(Aterrisagem do Lead)
Como criar o conteúdo com a Copy para esquentar o Lead antes da Compra
Como criar as campanhas de anúncios para gerar tráfego
Como gerar tráfego orgânico e pago
Como fazer o remarketing para ampliar as vendas
Tudo isso é 100% Grátis?
Bom quase isso... Todas as aulas serão sim gratuitas, porém ao longo das aulas eu vou
mostrar algumas ferramentas que eu utilizo
pra automatizar alguns processos de venda.
E estas ferramentas possuem um custo (baixo) mas possuem custo, além disso você terá que
investir dinheiro em campanhas de anúncios patrocinados pra vender a maioria dos produtos que
eu vou ensinar no treinamento.
Então prepare seu bolso, pois você não vai vender com "Tráfego 100% Gratuito" Já estou
avisando pra depois nego não falar merda nos comentários do meu perfil.
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"Ah! você não disse que era 100% grátis" ??
Comentários deste tipo serão sumariamente banidos da minha página sem exceção.
Afinal de contas estarei dispondo o meu tempo que é muito caro pra ajudar as pessoas que
realmente precisam e querem aprender.
Os curiosos de plantão que só querem criticar já deixo fora de antemão, e se você é um destes
que só critica já pode fechar este e-mail agora e sair da minha lista.
Agora se você é um afiliado que não tem resultado e quer aprender de uma vez por todas a sair
do zero a zero quando o assunto é vender pela internet, então acesse agora meu post clicando
aqui
E deixe a palavra "Eu quero"
Automaticamente você já estará participando do desafio.
Te vejo na Terça
Marque este dia "06/06/2017 as 19hrs
Grande Abraço
Att. Rodrigo Porto
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