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Nichos Lucrativos 2019 - os Principais Nichos de Mercado
pra se Ganhar Dinheiro
Se você está a procura dos melhores nichos lucrativos para 2019, peço que leia meu artigo
até o final, pois nele você vai aprender exatamente o que fazer para ganhar dinheiro nos
melhores nichos de 2019. Olá, meu nome é Rodrigo Porto e hoje vou te ensinar um pouco
sobre os Nichos de Mercado mais Lucrativos 2019. Pra falar a verdade, escrevi este
artigo em 2014, mas estou atualizando ele em 2019 e vou te mostrar exatamente como
montar o seu negócio na internet. Você sabia que um dos pontos principais para se montar
um negócio de sucesso está justamente na escolha do nicho?
A Escolha de um nicho lucrativo é o Item mais importante de quem quer montar um
negócio do zero na internet, para ter ideia existem nichos capazes de fazer você ganhar
dinheiro por longos anos a fio, desde que você saiba o que fazer com ele e como atrair seu
público alvo

OS Principais Nichos de Mercado pra se Ganhar Dinheiro
É como eu sempre digo: Um nicho lucrativo é como uma mina de ouro escondida a 7
chaves..
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E quem detém essa informação está definitivamente fadado a ganhar muito dinheiro,
desde que saiba
o que fazer com ela...

Quais são os Nichos mais Lucrativos de 2019 para se começar um negócio
próprio?
Neste vídeo eu vou mostrar a você os 3 nichos mais lucrativos da internet e como você pode
ganhar dinheiro com ele.
Pra você ter idéia, só com um dos nichos que eu vou te mostrar eu já faturei mais de
16.000,00 reais nos últimos 3 meses. Por tanto, aproveite a informação sobre nichos de
mercado lucrativos que eu estou te dando de graça e comece a planejar seu negócio
agora...
Existem nichos de mercado que são altamente lucrativos, e você pode montar um negócio
voltado para cada um destes nichos, se você entende de moda, por exemplo pode criar um
curso sobre roupas, como se vestir bem, looks para baladas, looks para festas, isso tudo
pode se transformar em dinheiro para você.
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Se por exemplo você entende de finanças, poderá ganhar muito dinheiro criando um ebook
e ensinando as pessoas como se proteger do caos que está para acontecer em 2016 por
exemplo com a atual gestão do governo Dilma, visto que estamos queimando caixa no
governo federal, e fora os problemas que temos com hidrelétricas, o que poderá ocasionar o
racionamento de energia.

Eu costumo chamar este nichos lucrativos de nichos Big Three ou Nichos BIG 3 que são os
3 Grandes Nichos que pelo que vejo estão sempre em alta no mercado e são os mais
disputados também pelas grandes empresas. Empresas como Avon, Natura, Boticário, etc
já descobriram o poder destes nichos e estão sempre criando produtos voltados para este
grande público.

Empresas como Herbalife, Forever Living, Goji Actives e outras sabem da grande procura
em todo Brasil e no mundo por produtos para emagrecer, perder peso ou fazer dieta e este
nicho é um dos melhores nichos para se atuar.
Nicho de Relacionamento
Este é um outro nicho bastante lucrativo, é também um dos melhores nichos para se ganhar
muito dinheiro, pois a maioria dos homens brasileiros querem aprender a como se dar bem
com as mulheres e quando se tem um info produto voltado para este nicho, as chances de
venda são muito grandes chegando a 79% de conversão.
Resumindo: Os três grandes nichos para se começar a ganhar bastante dinheiro na
internet são:
1. Saúde e Fitness
2. Amor e Relacionamentos
3. Dinheiro e Finanças

O que fazer para ganhar dinheiro em 2019
Bom, agora que você já sabe quais são os nichos mais rentáveis para se trabalhar em
2019, o próximo passo é saber como atingir estes nichos e como vender produtos e
soluções para eles. Essa é uma tarefa que exigirá de você compromisso e disciplina
pois tudo o que você terá que fazer é:
1º Dominar o Nicho que você pretende atuar e pretende monetizar com ele.
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2º Criar uma solução para este nicho, criar produtos que atendam a demanda daquele nicho
específico
3º Fazer o marketing da forma correta para que as pessoas tenham confiança na sua
pessoa e comprem a sua solução baseado nos seus resultados ou nos resultados dos seus
clientes.
4º Não visar somente o lucro em si, mas gerar extremo valor para os seus futuros clientes
afim de que os mesmos possam não só comprar a sua solução, mas também indicar os
seus produtos de olhos fechados para uma quantidade grande de pessoas.
5ª Saber trabalhar com info produtos e ganhar dinheiro como afiliado, esta é a parte
principal porém trabalhosa para quem quer montar um negócio de sucesso online, eu
mesmo demorei alguns meses para entender isso, porém só fui descobrir como trabalhar de
verdade como afiliado quando conheci o Fórmula Negócio Online, foi através das dicas
desse curso que minha vida literalmente como afiliado se transformou de 2013 para 2014 e
agora em 2017 eu ganho bastante como afiliado, vale apena fazer o FNO pois as
informações contidas lá são muito valiosas para quem deseja ter sucesso financeiro em
2019.
No vídeo abaixo eu mostro meus rendimentos no Hotmart e o que você deve fazer para ter
os mesmos resultados que eu tive usando estes nichos:
Obs: Se você quer saber ainda mais informações sobre o que fazer para "ganhar"
dinheiro em 2019, recomendo fortemente que assista este vídeo e aprenda como montar
um negócio lucrativo na internet de forma séria honesta e vitalícia.

Descubra os Segredos que os Gurus Esconde sobre Ganhar
Dinheiro de Verdade na Internet de Forma Séria e Honesta.

Se você gostou deste artigo, ele foi útil para você, peço que deixe suas opiniões, dúvidas e
sugestões nos comentários logo abaixo deste texto, suas opiniões são muito importante
para me ajudar a melhorar meu conteúdo. Um grande abraço e até o próximo artigo.
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