Olá, seja bem-vindo!
Meu nome é Weslei gomes, e estou muito contente que você
estar aqui me acompanhando.
Sou um empreendedor digital em série com foco em produtos
digitais de vários segmentos.
O meu principal foco é entregar conteúdos de qualidade
respondendo e resolvendo problemas de diversas pessoas.
A intensão desse material é mostrar os primeiros passos de
como criar um negócio online.

Como comecei?
Bom, basicamente eu comecei com uma simples dúvida de ter o
meu próprio negócio, quando descobri que era muito simples e
rápido.
Um dos maiores fatores que decidi virar um empreendedor
digital foi o meu emprego, ganhava R$ 500,00 por mês como
estagiário.
Além de trabalhar muito, ainda estudava, chegava cansado em
casa; não de trabalhar, mas da rotina e o tempo que eu não
tinha e do trabalho que eu não gostava.
Descobri que, sendo um empreendedor digital eu poderia
trabalhar em casa (o que é muito bom) em que hoje eu posso
trabalhar o tempo que quiser. E consegui a liberdade financeira.
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O que é um empreendedor digital?
O empreendedor digital é uma pessoa que tem um negócio na
internet, a mesma coisa que um empreendedor monta um
negócio físico, a diferença que o digital foca em ferramentas da
internet para vender, para realizar marketing, relacionamento e
atração de novos clientes e fazer vendas.

Existem muitas vantagens de ser um empreendedor digital, o
que chama mais atenção, é: baixo investimento, flexibilidade,
ótimas condições de trabalho e alto potencial de crescimento e
retorno.

Se você começar a empreender na internet como um
planejamento, conhecimento e informação correta, e sempre se
esforçar, você terá retornos muito mais rápidos. O investimento
de um negócio online é muito mais baixo comparado a outros
tipos de negócios.

Pilares Do Empreendedorismo
Mentor e método para seguir
Para conseguir resultados no empreendedorismo digital é
extremamente necessário escolher um método para segui.
Simples, você segue alguém que já conseguiu e daí basta apenas
modelar e otimizar o que seu instrutor fez e ter os resultados
que ele tem.

Imersão
Para conseguir resultados no empreendedorismo digital
precisamos de muita imersão. Você vai ter que estudar muito
por um tempo. Sempre faça com qualidade, estar feito não
significa que vai dar certo. O recomendado é você buscar se
aprofundar no conhecimento e nos modelos de negócios,
principalmente o que você vai aprender ou está aprendendo.

Este significado de imersão é usar o tempo estudando o assunto
do que você vai fazer, depois de estudar.

Consistência diária
“Por que você faz o que você faz? ” Essa é uma pergunta
poderosa feita por Anthony Robbins, um dos maiores nomes da
PNL no mundo, em seu livro “Poder Sem Limites”. Essa pergunta
pode te induzir a reflexões profundas sobre o que tem dado

significado às suas ações diárias nas várias áreas da sua vida.
Refletir sobre suas motivações é um poderoso mecanismo para
você começar a entender sobre quais pilares estão assentados o
seu eu, a sua personalidade e a maneira como você tem
conduzido sua vida. Se você não tem se feito essa pergunta,
talvez esteja vivendo seus dias no piloto automático e isso é uma
péssima notícia caso você esteja querendo construir uma vida
significativa.

Tratar os clientes bem
Este é um ponto muito importante e que poucas pessoas fazem.
E você com certeza deve fazer isso, trate seus clientes como você
gostaria de ser tratado, lembre-se.
Além disso, seus clientes trazem muito mais valor ao seu
negócio. Pois se eles ficarem satisfeitos, compram com você
novamente e recomendam para outras pessoas.

Administrar os custos do seu negócio
Uma coisa muito importante, você precisa prestar atenção no
mercado online e com contratação de ferramentas. Não saia
comprando ferramentas desnecessárias, o que faz o custo
mensal aumentar muito, recomendo que use o mínimo possível.

Investimento de tempo e dinheiro em
marketing
Também um dos mais importantes. Onde você vai investir
grande parte do deu tempo e do seu dinheiro. O recomendável é
você sempre separar uma porcentagem do faturamento para
reinvestir em marketing de anúncios. Para conseguir mais
clientes para o seu negócio.

Ele se baseia em fazer trafego para seu negócio. E para isso você
vai ter que usar o: E-mail Marketing, Facebook ads, Google ads,
lembrando que o principal objetivo é atrair mais clientes.

Invista em você
Investir em conhecimento nunca demais. Com treinamentos de
boa qualidade, mentoria, consultorias. Isso tem muita ligação
com resultados no empreendedorismo digital. Você é o centro
do negócio.

Investir em si mesmo, com certeza é um dos mais importantes
para se ter resultado atualmente.

Produtividade Para Trabalhar Em Casa
Uma grande dificuldade para quem trabalha em casa é a
produtividade. Em casa temos o nosso conforto, cama
confortável, sofá confortável e etc...

Parece que direto eles nos atraem. Com quem não acontece?
Por isso conhecer as técnicas de produtividade para trabalhar em
casa eu vou te passar agora.

A alta produtividade é o que vai garantir benefícios ótimos de se
trabalhar em casa, o melhor deles, mais tempo livre.

Produtividade é gerar com menos. Ele está ligado ao controle do
tempo, lugar do trabalho, alimentação e prática de exercícios
físicos. Ser produtivo é muito importante para o sucesso.

O começo de tudo – a mente
Se mais produtivo dá trabalho! O que requer de você uma
mudança na mente, foco e concentração. Assim como todos
empreendedores digitais, eu tive que mudar para ser mais
produtivo, são muitas coisas para cuidar, família, projetos e
blogs. Eu precisei treinar minha mente, para ser mais produtivo,
e para isso me dediquei e estudei.

Resumindo o estudo
1 – Valorizar o tempo: Aprenda a usar cada segundo disponível,
não jogue fora seu recurso mais caro.

2 – Classifique suas tarefas: Ter uma lista de tarefas é pouco!
Você precisa o que realmente importa, escolhendo suas tarefas
com níveis de importância.

3 – Objetivo: Crie tarefas para chegar à um objetivo, isso traz
muito mais relevância na execução.

4 – Anote tudo: Anotar É MUITO IMPORTANTE, além de aliviar o
cérebro na gestão de coisas a fazer. Eu uso o Wunderlist, pois
uso no celular, o que deixa mais fácil de procurar.

5 – Cuidado com rotina – Nunca deixe que a rotina tire o seu
tempo, pelo contrário, crie uma rotina otimizada, para ganhar
tempo.

6 – Dizer não é necessário: Temos uma certa dificuldade em falar
não, mas precisamos aprender a dizer não, principalmente para
pessoas próximas.

7 – Organização: É extremamente necessário ter um método de
organização, recomendo que use mesmo app que citei no 4°, ale
mostra coisas feitas, fazendo e para fazer.

ALIMENTE-SE BEM
Como você se sente depois das refeições? Aquela preguiça?
Aquele sono? Se sim, você precisa arrumar sua alimentação.
Escolha sempre uma comida saudável e leve, por exemplo, frutas
e legumes.

APLICATIVOS PARA SER MAIS PRODUTIVO
Aprender a usar estes aplicativos, pode fazer você ganhar
minutos muitos preciosos.

Sempre que possível, coloque a resposta automática para as suas
formas de contato, isso não deixa seus contatos sem uma
resposta, além disso, você ganha tempo.
Eu uso estes:
• Youtube: Uso em 1.5x a velocidade dos vídeos sobre
empreendedorismo.(recomendo);
• Unroll: Limpa a caixa de entrada do e-mail;
• Underlist: Lista de tarefas diárias.

ELMINE DISTRAÇÕES EM CASA
Qual coisa pode ser uma distração: Youtube, WatsApp, Twiter,
Facebook, Instagram e etc. Estas coisas roubam nosso tempo,
impedido que sejamos mais produtivos.

A análise de sobre sua rotina diária e perceba quanto a sua
produtividade e tempo somem. Você vai perceber que não passa
de uma distração. Uma distração para ver mensagem, vídeo e
até e-mail faz com nossa produtividade caia.

Tenha motivação para ser mais produtivo
A motivação é um dos grandes fatores para ser mais produtivo.
Imagine você em casa e sem motivação nenhuma? Você só vai
pensar em ficar vendo TV, jogando e ficar deitado... Fazendo
tudo menos trabalhando.

Saber o motivo de trabalhar em casa online faz muita diferença.

Por isso, pegue um papel e deixe os motivos escritos e litados,
sempre que você perder forças, releia o que você listou.

Eu muitas pessoas fazem isso, funciona muito.

Com essas dicas, tenho certeza que sua produtividade vai
aumentar.

Trabalhe como afiliado
Diferente do produtor, o afiliado não produz o conteúdo e
também não cuida do suporte aos alunos.

O afiliado trabalha exclusivamente nas estratégias de marketing
e vendas, não precisa se preocupar com criação. O afiliado indica
o produto a partir de um link que ele recebe após se cadastrar
em uma das plataformas e só divulga este link, se alguém clicar
no link e comprar... pronto! O afiliado ganha uma comissão em
porcentagem após a garantia e não se preocupa com mais nada.

Como citado anteriormente, um afiliado de produtos digitais
recebe comissões que variam de 30% a 70% do valor do produto,
o que é um valor muito bom. Outros programas de afiliados,
como a Amazom, Submarino, Americanas.....não chegam a pagar
10% do valor do produto, além disso, é muito mais difícil de
vender.

Bem, acho que você deve estar se perguntando... “Por que quase
todo afiliado não fica rico”? “Da forma que você citou parece
muito fácil...”

No curso Formula Negócio Online, que eu fiz e mais de 50.000
pessoas fizeram, ele explica PASSO A PASSO como fazer o seu
negócio do zero. Recomendo fortemente que você faça.

