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Qual o melhor curso para afiliados na atualidade?
wilkercosta.net/melhor-curso-para-afiliados

Quando estamos iniciando no marketing digital é muito comum iniciarmos com o marketing
de afiliados, que consiste basicamente em divulgar produtos de terceiros em troca de uma
comissão.

Essa forma de se trabalhar e iniciar no mercado é muito lucrativa, pois você terá apenas o
trabalho de divulgar o produto e consequentemente receber a comissão.

Porém, nem tudo são flores. A concorrência desse mercado é enorme e isso exigirá de você
muito estudo e principalmente dedicação em aprender e aplicar as técnicas corretas.

O motivo pelo qual eu criei esse artigo, foi justamente facilitar esse aprendizado e o caminho
que você deve seguir para se tornar um afiliado de sucesso.

Por isso, nesse artigo listarei um top #5 dos melhores cursos para afiliados  na atualidade.

Caso tenha interesse, também desenvolvi um artigo com uma lista completa com os melhores
cursos de marketing digital da atualidade.

>> Clique Aqui Para Ler o Artigo <<

Top #05 Melhores Cursos Para Afiliados
Com a grande variedade do mercado e os preços bem semelhantes, foi difícil fazer essa
seleção, porém, o diferencial dessas indicações que irei fazer aqui, é justamente a minha
participação em todos esses cursos. Ou seja, não irei falar de algo que não fiz, portanto, esteja
ciente, que tudo que irei falar aqui está baseado no que eu fiz e principalmente no que
funciona para esse mercado.

Bom, dito isso, vamos aos cursos…

OBS: Irei começar em ordem decrescente para facilitar nossa percepção de valor. Porém,
saliento que todos os treinamentos listados aqui são de excelente qualidade e que merecem
todo o respeito do mercado.

Top #05 – Free Massive Traffic 3.0

Iniciando pelo Free Massive Traffic 3.0 do Samário de Oliveira, posso afirmar que esse curso
se sobressai em qualidade e facilidade de aplicação.
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O curso é composto por 07 módulos que visam te mostrar o passo a passo para se tornar um
afiliado profissional e conseguir vender bastante apenas com tráfego gratuito!

Veja os módulos do mesmo:

Módulo 01: Projeto em 60 minutos;
Módulo 02: Website Engajador;
Módulo 03: Webmaster Tools e Análises;
Módulo 04: Mestre do SEO;
Módulo 05: Estrutura Perfeita;
Módulo 06: Conteúdo Memorável;
Módulo 7: Eu e o meu Negócio.

Veja os bônus que o mesmo oferece:

Bônus 01 – Backlinks Sociais
Bônus 02 – Guia PBN Web 2.0
Bônus 03 – Máquina de Tráfego
Bônus 04 – Certificado SSL Grátis

Vantagens do Free Massiv Traffic

Excelente Conteúdo;
Ensinamento baseados em tráfego gratuito, logo não precisará investir para se tornar
um afiliado profissional;
Suporte Diferenciado.

Desvantagens do Viver Melhor Agora
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Preço do curso.

Minhas notas para o mesmo

Didática: 9,0
Suporte: 10,0
Conteúdo: 10,0
Custo Benefício: 9,0

Atualmente o curso está custando R$ 297,00, com possibilidade de variação nesse valor.

[Clique Aqui Para Adquirir o Free Massiv Traffic]

Na minha opinião, para quem está começando e tem capital para investir, esse curso é um
ótimo investimento. Além de aprender com quem tem resultados, você estará aprendendo
técnicas de geração de vendas com tráfego gratuito.

Veja o depoimento do Evandro Oliveira:

Top #04 – Curso Viver Melhor Agora

O quarto curso da nossa listagem é justamente o da minha amiga Karyne Otto, O curso viver
melhor agora. Esse material é diferenciado, principalmente no que tange sua didática e
facilidade de entendimento.

A história de vida da Karyne é fantástica e serve de inspiração principalmente para as
mulheres brasileiras que buscam o seu lugar ao sol.
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O curso é composto por 18 módulos que visam te mostrar o passo a passo para se tornar
um afiliado profissional e assim realizar muitas vendas no Hotmart.

Veja os bônus que a mesma oferece:

Bônus 01 – Super aula com Alex Vargas ( O criador do fórmula negócio online );
Bônus 02 – Super aula com o Ramon Tessmann;
Bônus 03 – Super aula com o Dani Edson;
Bônus 04 – Super aula com Fábio Vasconcelos;
Bônus 05 – Facebook ADS para iniciantes com Luana Franco;
Bônus 06 – Mini Curso sobre identidade visual com Thiago Amarante;
Bônus 07 – Case de sucesso com Kérlia Souza;
Bônus 08 – Dicas para mamães empreendedoras;
Bônus 09 – 10 áudios de reflexões em MP3;
Bônus 10 – Dicas de como administrar seu dinheiro;
Bônus 11 – Indicação de leitura para empreendedores;
Bônus 12 – Indicação de filmes para empreendedores;
Bônus 13 – Como fazer capa de Youtube e Fanpage;
Bônus 14 – Youtube ADS para iniciantes.

Vantagens do Viver Melhor Agora:

Excelente Conteúdo;
Vários bônus sensacionais;
Suporte Diferenciado.
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Desvantagens do Viver Melhor Agora:

Preço do curso.

Minhas notas para o mesmo:

Didática: 10,0
Suporte: 10,0
Conteúdo: 10,0
Custo Benefício: 8,0

Atualmente o curso está custando R$ 397,00, com possibilidade de variação nesse valor.

[Clique Aqui Para Adquirir o Viver Melhor Agora]

Em minha opinião, esse é um ótimo investimento para você que está iniciando no marketing
digital e que busca um direcionamento correto de como as coisas funcionam.

Abaixo você encontra um artigo completo onde falo um pouco mais sobre esse treinamento.

[Curso Viver Melhor Agora – Minha Indicação + Bônus Limitado]

Top #03 – A Máquina de vendas online

O curso a máquina de vendas online criado pelo Tiago Bastos é mais um exemplo de ótimo
produto no nicho de afiliados. Com esse curso e com sua metodologia a tendência é que o
seu negócio prospere de forma bem rápida  no mercado digital.

O curso do Tiago traz consigo uma
dinâmica de trabalho bem interessante e
que eventualmente vai te trazer ótimos
resultados, assim como vem trazendo para
mim.

Fiz questão de deixa-lo no top 03, devido ao
fato de o mesmo ser um curso atual, com
um preço de banana e por possuir uma alta
qualidade em seu conteúdo.

Ao ingressar nesse treinamento você terá acesso aos seguintes módulos:

Criando sua conta no Hotmart;
Criando sua conta nos sistemas de  pagamento;
Escolhendo seu nicho de atuação;
Escolhendo os produtos do seu nicho;
Criando seu site;
Criando suas contas no Byte Host;
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Quais os plugins essenciais;
Criando conta de e-mail marketing;
Landing Page e Iscas;
Otimizando a Landing Page;
Temas alternativos para criar a página de landing page;
Página de obrigado e Download;
Criando sua página principal;
Teste A/B da página principal;
Introdução à máquina;
Oferta do fórmula 47;
Sequência de e-mails;
Estendendo o projeto;
Tráfego e Fontes de tráfego gratuitas.

Vantagens da Máquina de vendas online

Preço de Banana;
Método eficaz;
Conteúdo de Qualidade;
Suporte Diferenciado;
Grupo ativo no Facebook;
Comunidade ativa para resolução de dúvidas;
Didática impecável.

Desvantagens do máquina de vendas online

Confesso que uma das desvantagens desse treinamento na minha humilde opinião é a
falta de mais conteúdo. Bem que poderia existir mais aulas, slides, textos que
incrementassem ainda mais o treinamento.

Minhas notas para o mesmo

Didática: 10,0
Suporte: 10,0
Conteúdo: 9,0
Custo Benefício: 10,0

#ATUALIZAÇÃO#
Atualmente o curso se encontra na versão 2.0, totalmente atualizado e renovado. Infelizmente
o preço subiu e agora passa a custar R$ 297,00.

Atualmente o curso está custando apenas R$ 297,00.

[Clique Aqui Para Adquirir a Máquina de Vendas Online]
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Como você pode observar pelos dados acima, esse curso é muito barato (senão o mais barato
do nosso mercado). Tive a oportunidade de fazer o mesmo e pude contemplar a eficácia do
conteúdo proposto em meus projetos. Aliás, dentro desse curso você aprenderá algumas
estratégias de tráfego gratuito que considero “ninjas” quando o assunto é divulgação de
infoprodutos.

Assista ao vídeo abaixo onde mostro as últimas atualizações do curso,
incluindo toda a estrutura interna do máquina de vendas online. Vale a pena
conferir.

#ATUALIZAÇÃO 06/07/2016#
O curso a máquina de vendas online sofreu uma nova atualização e dessa vez o mesmo
passa a se encontrar em sua versão 3.0.

Esse novo update surgiu da necessidade dos novos alunos que estavam com dificuldades na
manipulação de ferramentas antigas dentro do curso.

O Tiago Bastos caprichou nessa nova versão e está trazendo o que há de melhor em
estratégias e ferramentas atualizadas do mercado.

Veja um pequeno vídeo, onde explico o porquê dessa atualização e as novidades que o Tiago
irá trazer para comunidade de entusiastas do marketing digital.

Top #02 – Trabalhar Pela Internet Agora

Em nosso top 02 temos o curso trabalhar pela internet agora  do Rodrigo Vitorino. Um curso
não tão conhecido como os outros listados até aqui, porém, o mesmo possui uma extrema
qualidade e não é por menos que está em nosso top 02.

O curso conta com mais de 30 módulos totalmente práticos e atualizados. Uma das
vantagens desse treinamento é justamente sua frequência de atualização.
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Módulo 01 – Como que trabalha pela internet;
Módulo 02 – Hotmart sem segredos;
Módulo 03 – Nicho e produto raiz na prática;
Módulo 04 – Inicio rápido – Venda sem autoridade e sem se expor;
Módulo 05 – Isca e recompensa digital;
Módulo 06 – Como vender pelo Facebook gratuitamente;
Módulo 07 – Como trabalhar com páginas de captura de e-mail;
Módulo 08 – Emails que vendem;
Módulo 09 – Artigos que vendem sem blog;
Módulo 10 – O segredo do tráfego grátis;
Módulo 11 – Os segredos do copywriting;
Módulo 12 – Áudios que vendem;
Módulo 13 – Youtube Expert;
Módulo 14 – Como ganhar dinheiro com blogs;
Módulo 15 – Vendedores automáticos
Módulo 16 – As melhores plataformas de afiliados atualmente;
Módulo 17 – Como usar o Face ADS;
Módulo 18 – Com usar o Youtube ADS;
Módulo 19 – Como usar o Bing ADS;
Módulo 20 – Como ganhar dinheiro com o Google Adsense;
Módulo 21 – Como criar seu próprio produto digital;
Módulo 22 – Afiliado de produtos físicos;
Módulo 23 – E-book para download com modelos de e-mails prontos;
Módulo 24 – Ferramentas para download;
Módulo 25 – Entrevistas com alunos do curso;
Módulo 26 – Iscas Digitais e capas 3D prontas para download;
Módulo 27 – Podcasts para download;
Módulo 28 – Curso completo de importação legal passo a passo;
Módulo 29 – Como criar uma loja virtual que vende muito;
Módulo 30 – Curso dinheiro com blog automático.

Vantagens do TPIA

Frequência de atualização;
Preço (muito barato pela quantidade de conteúdo disponível);
Suporte Eficiente;

Desvantagens

Sinceramente não consegui encontrar nenhuma desvantagem até o momento.

Minhas notas para o mesmo

Didática: 10,0
Suporte: 10,0
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Conteúdo: 10,0
Custo benefício: 10,0

Atualmente o curso está custando apenas R$ 297,00.

[Clique Aqui Para Adquirir o TPIA]

Em minha opinião, esse curso vale muito a pena para quem está iniciando agora nesse
mercado. Além de preço ser bem bacana, o conteúdo é excelente para profissionais que
querem começar com o pé direito no marketing de afiliados.

 Top #01 – Formula Negócio Online

Em nosso top #01, temos o Formula negócio online. Considerado por muitos o melhor e mais
completo treinamento sobre marketing digital de afiliados.

Foi o primeiro curso que fiz e seu sucesso é tão
grande que permanece até hoje nos produtos mais
quentes do Hotmart (produtos mais vendidos). Isso é
um bom sinal.

O curso foi criado pelo Alex Vargas e possui mais de
200 aulas em vídeo com uma duração de 50 horas
aproximadamente.

Vantagens do Formula Negócio Online

Excelente Conteúdo;
Didática impecável;
Preço bacana;
Suporte eficiente;
Grupo ativo no Facebook

Desvantagens do Formula Negócio Online

Preço

Minhas notas para o mesmo:

Didática: 10,0
Suporte: 10,0
Conteúdo: 10,0
Custo benefício: 10,0

#ATUALIZAÇÃO#
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O curso atualmente se encontra na versão 2.0 e está muito mais completo e totalmente
atualizado. O melhor de tudo é que o preço não mudou, ou seja, mais conteúdo pelo mesmo
valor.

Outro ponto favorável dessa atualização foi justamente a inclusão de um suporte eficiente.
Além de contar com a ajuda do Alex (criador do curso), temos ao nosso alcance o gerente de
afiliados do curso (atualmente é o Douglas Souza) para retirar as nossas dúvidas. Fora que o
grupo no Facebook é uma excelente comunidade para gerar parcerias e networking.

Atualmente o curso está custando R$ 497,00.

[Clique Aqui Para Adquirir o Formula Negócio Online]

Em minha opinião, esse curso vale o investimento. Considero ser o melhor curso na
atualidade, até por que o seu criador está sempre atualizando o mesmo com novos
conteúdos.

Abaixo você terá acesso a um artigo onde falo a verdade por trás desse curso:

[Formula Negócio Online – A verdade que ninguém conta]

Então, Qual o melhor curso para afiliados?
Bom, depois de ler esse artigo até ao final, creio que você percebeu que todos os cursos
citados aqui, são cursos de qualidade.

Apesar de eu puxar sardinha para o FNO, todos eles valem o investimento financeiro e
temporal. O importante aqui é você começar, se dedicar e principalmente se capacitar para
sair na frente da sua concorrência.

Portanto, escolha um  curso dessa lista e invista não só o seu dinheiro, mas também o seu
tempo e esforço. Só assim, você conseguirá obter sucesso em nosso mercado.

Concluindo…
Para concluir o nosso artigo, assista o vídeo abaixo e veja minha opinião em vídeo dos 05
cursos falados até aqui.

OBS: Esse artigo sofreu algumas atualizações ao longo do tempo, justamente para trazer o
que há de melhor em cursos para você. Por isso, pode ser que o material visto no vídeo não
esteja em conluio com o que está sendo mostrado no artigo, ok? De tempos em tempos
estarei atualizando esse artigo, justamente para trazer as novidades e experiências vividas
com esses cursos.

No mais, vou ficando por aqui, qualquer dúvida deixe seu comentário ou me mande um e-mail.

Te vejo nos próximos artigos, Abraço e Sucesso!
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