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Eduzz, Hotmart ou Monetizze? Qual a melhor plataforma
para afiliados e produtores?

wilkercosta.net/eduzz-hotmart-melhor-plataforma

Atualmente no mercado de afiliados e infoprodutores, temos três plataformas que
estão ganhando destaque dia após dia, uma delas já é bastante conhecida e as outras estão
ganhando cada vez mais seguidores. Estou falando respectivamente do Hotmart, Eduzz e
Monetizze.

O objetivo desse artigo é falar um pouco de ambas e apresentar as principais vantagens e
desvantagens de cada uma delas. Mas já adianto que utilizo as três plataformas e você pode
fazer isso também, ou seja, tanto se juntar ao Hotmart, quanto ao Eduzz e também a
Monetizze.

Hotmart
Vamos iniciar pela grande potência brasileira, o Hotmart. Antes de falarmos sobre suas
vantagens e desvantagens, vamos entender o intuito dessa plataforma e o por que de a
mesma ser considerada uma potência quando o assunto é venda de produtos digitais.

Quando o Hotmart surgiu, pouco se ouvia falar desse mercado de infoprodutos e afiliados.
Com ela, o mercado evoluiu e produtores de conteúdo digital começaram a surgir de forma
massiva na internet.
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Criada pelo João Pedro, essa plataforma ganhou muitos seguidores ao longo dos anos e hoje
é considerada a maior plataforma brasileira de vendas de produtos digitais do mercado.

Posso afirmar que depois que o Hotmart surgiu o marketing digital evoluiu e muitas pessoas
puderam finalmente deixar seus empregos vazios e monótonos e se dedicarem 100% ao
marketing digital, seja como afiliado ou como produtor.

Porém, frequentemente me deparo com afiliados iniciantes que não possuem a mínima ideia
de como e onde divulgar seus links de afiliado.

Por isso, resolvi criar esse artigo  para mostrar como divulgar produtos do Hotmart de maneira
eficiente.

>>Clique Aqui Para Ler o Artigo<<

Vantagens ao utilizar o Hotmart
Programa de afiliados : A grande vantagem do Hotmart é justamente facilitar essa interação
entre produtores de conteúdo e afiliados. As pessoas podem criar seus produtos e
consequentemente possuir por intermédio dessa plataforma diversos afiliados divulgando o
seu produto e gerando assim, comissões corriqueiras para o seu negócio.

Informações dos produtos: Ao se afiliar em determinado produto, o afiliado terá acesso a
diversas informações que possibilitam o mesmo saber se aquele produto é bom, se o mesmo
converte e se possui uma boa taxa de aceitação no mercado. Essas informações são
expressas pelo blueprint e temperatura do produto.

Variação de produtos: Isso é uma mão na roda para os afiliados. Com a grande quantidade de
produtos cadastrados os afiliados tem em mãos a possibilidade da escolha e do produto
certo para sua audiência. Logicamente, sempre levando em consideração os outros fatores,
como blueprint e temperatura do mesmo.

Plataformas financeiras: Outra grande vantagem do Hotmart é a questão das plataformas
financeiras que o mesmo oferece. Ou seja, a sua única preocupação será vender os produtos
e depois sacar o dinheiro para sua conta, utilizando para isso o Paypal, Bcash e até mesmo o
próprio sistema financeiro do Hotmart.

Diversos recursos: Ao passar do anos, o Hotmart melhorou bastante seu sistema e incluiu
diversas opções que visam melhorar tanto o trabalho do produtor como também do próprio
afiliado. Alguns desses recursos são: Cadastro de produtos de recorrência mensal (produtos
de assinatura), Implantação do funil de vendas para produtores, sistema de co-produção de
conteúdo, sistema de tickets e diversas outras funções que facilitam todo o processo de
ganhos online.
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Disponibilização do Hotmart Club:  Essa funcionalidade é para quem deseja criar um produto
e está com dificuldades de encontrar uma área de membros eficiente e totalmente grátis.
Agora no Hotmart tudo isso é possível, basta apenas cadastrar o seu produto, aulas e mandar
ver nas vendas.

Saques disponibilizados de forma mais rápida:  Uma das politicas de melhoria do Hotmart era
justamente providenciar um saque mais ágil, ou seja, possibilitar ao afiliado e produtor o
dinheiro de forma mais acelerada em sua conta bancária. Agora, em menos de 24 h o seu
dinheiro já estará na conta.

Hotmart Academy: Curso completo e gratuito desenvolvido pela Hotmart para auxiliar os
novos empreendedores do mercado. Conteúdo de primeira e que vai te poupar um bom
dinheiro com cursos de terceiros.

[Clique Aqui Para Realizar Seu Cadastro no Hotmart]

Desvantagens ao utilizar o Hotmart
Qualidade de alguns infoprodutos : Uma das desvantagens da plataforma é justamente a
quantidade de produtos fracos e de má qualidade que existem na mesma. Isso se torna uma
desvantagem pelo simples fato de afiliados iniciantes não saberem identificar de inicio quais
os melhores produtos e os piores da plataforma, muitas vezes desperdiçando tempo ao
divulgar produtos fracos e medianos.

Suporte: Ao longo dos anos o Hotmart vem sofrendo diversas criticas quanto ao seu suporte.
O mesmo se torna ineficiente e muitas vezes um problema simples de resolver leva dias para
ser resolvido, Causando assim a frustração do afiliado.

Sistema de Cookies : Uma desvantagem bastante conhecida pra quem é do ramo, é o uso dos
cookies do Hotmart. Essa funcionalidade se mostra muito precária e já deixou muita gente de
cabelo em pé por não receber suas comissões como afiliado.

Recebimento após 30 dias: Essa funcionalidade do Hotmart pode ser considerado vantajosa
do ponto de vista do consumidor. Mas para quem trabalha como afiliado e produtor não é
muito interessante devido ao fato de ter que esperar 30 dias para poder sacar o dinheiro.

Bom, essas são algumas vantagens e desvantagens que considero importantes para quem
está pensando em iniciar no Hotmart.

No vídeo abaixo você encontra informações detalhadas sobre essa plataforma:

Vamos conhecer agora a Eduzz, uma plataforma inovadora que vem conquistando seu
espaço de forma diferenciada.

Eduzz
Eduzz é a mais nova sensação do mercado de afiliados e produtores digitais. Ferrenha
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concorrente do Hotmart, essa plataforma traz consigo diversas funcionalidades que visam
ajudar bastante todos os afiliados e produtores existentes na internet.

Nós que trabalhamos como afiliado e produtor, sabemos da importância de haver mais
opções no mercado.

Quando existe concorrência nós saímos ganhando. Sabe por que? Por que teremos mais
opções e por consequência as plataformas não se acomodarão e tentarão sempre melhorar.

O Eduzz é um grande portal assim como o Hotmart, onde professores e produtores de
conteúdo colocam seus produtos digitais, cursos, palestras, livros e materiais focados em
vender e conseguir parceiros para realizar essas vendas.

No artigo abaixo eu mostro passo a passo, como realizar a sua primeira venda na Eduzz em
até 45 dias.

>>Clique Aqui Para Ler o Artigo<<

Vantagens ao utilizar o Eduzz
Funil Infinito: O funil infinito nada mais é que uma ferramenta sensacional que a Eduzz criou
para ajudar seus afiliados a não perder suas comissões quando alguém clicar no seu link de
afiliado, ou seja, não importa se a pessoa clicou hoje, ontem ou ano que vem no seu link, a
venda sempre será sua do mesmo jeito. Aqui nós temos uma grande vantagem em relação
aos Cookies do Hotmart.

Acesso a lista de clientes:  Outra grande novidade que a Eduzz trouxe foi dar aos afiliados
acesso a lista de clientes, ou seja,  das pessoas indicadas, cadastradas na página de captura
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que acabaram entrando no funil de vendas do produtor, dessa forma, você como afiliado
poderá monitorar o nome e e-mail de quem comprou através da sua indicação e saber quem
pediu um reembolso e quantos leads foram gerados por você.

Recebimento em 2 dias: Essa vantagem é muito boa em relação aos 30 dias do Hotmart.
Aqui, em no máximo 2 dias você já terá seu dinheiro em mãos para reinvestir ou comprar o
que quiser.

Taxa menor: As vendas realizadas diretamente pelo produtor terão um taxa de 4,9%, o que é
muito inferior a taxa cobrada pelo Hotmart.

Várias ferramentas de ajuda ao afiliado e produtor:  Meu Webinar, Pagezz, Notazz, Nutror e
várias outras, todas disponíveis de forma gratuita.

Recuperação de vendas: A Eduzz possui um sistema de recuperação de vendas bastante
eficiente. Caso o seu futuro cliente realize uma compra por boleto e esqueça de pagar, a
Eduzz se solicita na tentativa de recuperar essa venda.

[Clique Aqui Para Realizar Seu Cadastro no Eduzz]

Desvantagens ao utilizar o Eduzz
Poucos produtos:  Por ser nova no mercado e ainda não possuir uma popularidade tão alta
como o Hotmart, a quantidade de produtos ainda é escassa nessa plataforma.

Interface Confusa: Não sei se é pelo fato do costume em trabalhar com o Hotmart, mas em
minha simples opinião achei a interface da plataforma um pouco confusa, e acredito que
outras pessoas também acharam ou acharão ao entrar nessa plataforma.

Quantidade menor de afiliados: Assim como a quantidade de produtos cadastrados, teremos
também poucos afiliados trabalhando na plataforma. Isso é uma desvantagem nítida para os
produtores que buscam parceiros e afiliados em potencial para divulgar seus produtos.

Bom, como você pode observar, a Eduzz apesar de nova possui poucas desvantagens em
relação ao Hotmart, o que nos mostra que é uma excelente opção para começar o seu negócio
como afiliado e produtor.

Escrevi um artigo bem completo falando sobre esta plataforma nos mínimos detalhes. Dar
uma olhada:

>> Eduzz: O que é e como funciona? <<

Monetizze
Uma grata surpresa no mercado foi o surgimento da Monetizze, uma terceira opção que pode
muito bem ser utilizada para diversificar os seus ganhos como afiliado e produtor.
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No ano de 2016, muitos afiliados famosos migraram para essa plataforma, abandonando
literalmente as plataformas Hotmart e Eduzz. Algo surreal e que de fato fez essa empresa
entrar no radar de suas concorrentes.

Vantagens ao utilizar a Monetizze
Área de Membros gratuita:  Aos que pensam em se tornar produtores, a empresa disponibiliza
uma área de membros totalmente grátis para hospedar os seus materiais.

Atualizações de cliques em tempo real:  Aqui, os cliques e relatórios são atualizados em
tempo real, o que favorece a tomada de decisão em alguma divulgação como afiliado.

Antecipação no recebimento das comissões: Assim como na Eduzz, a Monetizze também
possui um sistema que possibilita adiantar parte de suas comissões.

Recorrência de produtos:  Caso queira colocar um produto para vender e receber de forma
mensal, a plataforma atende bem esse requisito.

[Clique Aqui para realizar o seu cadastro na Monetizze]

Desvantagens ao utilizar a Monetizze
Poucos produtos:  Apesar da panorâmica está mudando nesses últimos meses, a plataforma
ainda possui poucos produtos em relação as suas concorrentes.

Poucos afiliados: Assim como na Eduzz, o número de afiliados é reduzido nessa plataforma.

No artigo abaixo você conseguirá entender todo o poder da plataforma Monetizze:

>> Clique Aqui Para Ler o Artigo <<
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Afinal, Qual a melhor plataforma ?
Como eu havia falado no inicio, eu trabalho com as três plataformas e sempre procuro realizar
testes para verificar quais estão me atendendo melhor ao longo do tempo.

Aconselho você a criar uma conta em todas, tanto no Hotmart, quanto no Eduzz e Monetizze,
e verificar qual delas irá lhe atender da melhor forma possível.

Faça testes, crie seu produto e experimente todas essas possibilidades. Só com os testes,
você poderá na prática verificar qual plataforma lhe atende melhor. Não pense que só por que
o Hotmart é dominante, ela vai ser sua melhor opção e vice e versa.

No marketing digital a palavra chave é TESTE. Sempre teste as possibilidades e veja os
resultados aparecerem.

Bom vou ficando por aqui, mas antes quero saber: Você já escolheu sua plataforma? Para
você qual é a melhor?

Deixe seu comentário, opinião abaixo. Ficarei muito feliz em saber sua opinião.

Grande abraço e sucesso!

7/7


	Eduzz, Hotmart ou Monetizze? Qual a melhor plataforma para afiliados e produtores?
	Hotmart
	Vantagens ao utilizar o Hotmart
	Desvantagens ao utilizar o Hotmart
	Eduzz
	Vantagens ao utilizar o Eduzz
	Desvantagens ao utilizar o Eduzz
	Monetizze
	Vantagens ao utilizar a Monetizze
	Desvantagens ao utilizar a Monetizze
	Afinal, Qual a melhor plataforma ?


