
Marketing de afiliados: comece a
ganhar dinheiro em casa
A internet está cada vez mais em ascensão e o mercado ainda mais tecnológico, e quem se
identifica com vendas e mesmo com os aparelhos de comunicação está aproveitando para
ganhar um bom dinheiro. O marketing de afiliados é a prova disso.

Mas o que é marketing de afiliados? Neste artigo você vai saber tudo sobre como funciona
essa ferramenta no ramo das vendas na internet, e ainda ver o que pode fazer para
aprender a ganhar uma boa renda extra, para isso, continue a leitura.

O que é o Marketing de Afiliados?
O marketing de afiliados falado aqui é nada mais que uma venda que acontece desde a
década de 90, sendo a Amazon uma grande pioneira no segmento de vendas no site. Por
lá, o potencial afiliado anunciava os produtos que existiam no site e captavam clientes.

Atualmente, com o nome de marketing de afiliados, seu significado é a venda de produtos
de algum empreendedor pela internet e a relação entre o afiliado e o produtor. Esse produto
pode ser físico, de consumo imediato ou mesmo conhecimento transmitido.

Tal relação se baseia na comissão que o afiliado recebe pela venda de cada produto. E
você deve estar se perguntando: como isso funciona? Abaixo estão em tópicos tudo o que
você precisa saber:

● Primeiramente, o produtor lança aquilo que pretende vender;
● O afiliado identifica e divulga o produto em seus canais;
● Então, o cliente visualiza, se interessa e fecha a compra;
● O link dessa venda é rastreado com o código do afiliado;
● O produtor recebe o dinheiro da transação com o cliente;
● Por fim, o afiliado recebe sua comissão pela venda realizada, garantido pela

plataforma.

Quais os benefícios para os afiliados?
No marketing de afiliados, quem sabe lidar com as vendas e a captação correta dos clientes
só tem benefícios.

Primeiro, porque a chance da conclusão da venda é altíssima, já que na maioria das vezes,
o cliente só vai clicar no anúncio se for realmente relevante e interessante, ou mesmo algo
que tenha buscado para comprar.



Esse tipo de marketing não é algo invasivo, e como dito antes, ele vai para o cliente como
um anúncio inocente que tem tudo a ver com seu histórico de pesquisas e interesses na
internet.

Outro benefício que não se garante em outros meios de vendas é que no marketing de
afiliados você não precisa de investimento inicial. Ou seja, não precisa pagar por nada, já
que a adesão à rede de afiliados é completamente gratuita.

Por fim, essa é uma rede que já está em ascensão e muito conhecida, então é só você se
engajar para garantir o sucesso nas vendas e lucrar em casa.

Quais as melhores plataformas de afiliados?
Para um bom início de suas vendas, você precisa saber onde é melhor e mais lucrativo de
se trabalhar.

As plataformas são os sites hospedeiros onde são vendidos os produtos, que muitos dos
usuários da internet já conhecem e confiam, tanto pela entrega do produto, quanto pela
transação rápida e segura.

E já existem diversas plataformas bem lucrativas disponíveis para ser um afiliado. Confira
as escolhas dos seus internautas, entre elas estão:

Hotmart

É uma das mais famosas plataformas para se afiliar e lucrar. A Hotmart tem maior foco em
vendas de livros, infoprodutos, cursos para os mais variados nichos, e é excelente quando o
quesito é comissão.

Com ela você pode lucrar até 80% do valor do produto, sendo muito vantajoso para quem
busca um ganho mais elevado. Lembrando que tudo depende da sua dedicação!

Além disso, as campanhas não são apenas nacionais. Ou seja, você pode se afiliar a um
produto do exterior, garantir um alcance maior de clientes e ganhar suas comissões.

Monetizze

Um pouco diferente da Hotmart, a Monetizze é uma plataforma que, fundada em 2015, já
tem muitos adeptos e grandes clientes fiéis.

Seu principal foco é na compra e venda de produtos físicos e digitais. E para começar a
trabalhar com a Monetizze é bem simples: basta se cadastrar, escolher os produtos e
divulgar o link como associado.



E para quem deseja versatilidade na comissão, essa plataforma é a ideal. Com ela você
pode escolher os diferentes tipos de comissões, sendo sugeridos venda única, pagamentos
recorrentes, ou mesmo remunerações progressivas.

Lomadee

Se você busca anunciar produtos para Americanas, Centauro ou Amazon, por exemplo, a
Lomadee é o lugar certo com preciosas comissões, inclusive.

É uma plataforma que já possui variadas opções de marketing, como grupos no Facebook,
sites de cupons de desconto, além de comparador de preços. Para quem já tem
familiaridade com essa realidade, vale a pena investir.

Canais para divulgação dos produtos
Você não precisa de um canal exclusivamente para divulgar os produtos ou garantir suas
vendas. Mas se tiver, pode ser um divisor de águas, além de uma ótima experiência.

Aqui estão os melhores canais que podem dar um retorno excelente, já que a grande
maioria dos internautas são ótimos pesquisadores e navegadores de sites, além de
possuírem conta registrada em pelo menos uma rede social.

Redes sociais

Canais como Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, entre outros famosos da internet são
certeiros! Todas as vezes que o cliente busca por algo no Google, os anúncios daquele
produto simplesmente aparecem em suas redes sociais, e um deles pode ser o seu!

Pode parecer que não, mas o alcance dessas redes são tão grandes que ultrapassam a
marca dos 2 bilhões de usuários no mundo, e com certeza são locais perfeitos para
divulgação e vendas.

Email Marketing

Esse canal funciona para quem já possui algum conhecimento com marketing. Como o
próprio nome diz, com o recurso de e-mails você pode ter um contato com seu cliente
através de textos simples, mas que podem ser fundamentais para a venda.

Nessa estratégia, que aparentemente é simples, você vai enviar emails com sugestões para
sua base de clientes, e assim, garantir a fidelização, pois nada melhor que um bom
pós-venda e agregação de valor ao processo da compra.



Blog

Outro canal bastante disseminado na internet é o blog. Pode ser um site simples, com
artigos de grande valor, que garantem ao cliente certeza da informação passada e da
melhor escolha na compra.

Com essa ferramenta você pode ter mais liberdade ao se comunicar, além de ser perfeita
para quem gosta de fazer resenhas de produtos. Dessa forma você dá ainda mais confiança
ao cliente de que aquele produto é ideal para ele na prática.

O que você ainda precisa saber antes de começar
Aqui estão algumas dicas certeiras que você precisa saber para começar a vender muito no
marketing de afiliados. Estão separadas por tópicos com passo a passo para não ter erro,
são elas:

● Escolha o programa de afiliados que mais se identifica com o seu perfil de vendas,
lembrando que existem regras de boas práticas, sendo proibido SPAM e falsas
promessas de vendas.

● Escolha os produtos adequados ao seu perfil. Seriam aqueles que você tem mais
propriedade para falar e consequentemente fazer uma venda certa com todas as
dúvidas sanadas.

● Trabalhe com publicidade paga. Pode ser interessante você investir em uma boa
publicidade de seu produto por um tempo, para alcançar os melhores clientes mais
rápido.

Conclusão
Agora você já sabe um pouco como funciona esse novo mercado que está em alta na
internet! Com essa breve explicação sobre o conceito de marketing de afiliados e dicas
valiosas, você já pode começar a ter a sua renda extra, e o melhor, trabalhando em casa.

Com esforço e vontade, essa pode ser sua mais nova forma de garantir sucesso com
vendas. Não se esqueça de ler nossas outras dicas no blog, e comente aqui suas principais
dúvidas. Até a próxima!


