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CAPÍTULO 1
Introdução
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Quando se tem pouco dinheiro para investir
ou praticamente nenhum dinheiro disponível, os
Programas de afiliados (ou sistemas de afiliados)
tem se mostrado uma das alternativas que mais tem
dado resultado para se ganhar dinheiro através da
internet. Alguns sistemas de afiliados requerem que
você adquira um produto para poder se tornar um
afiliado. É o caso dos sistemas de Ganhar Dinheiro.
Este tipo de sistema de afiliado tem sua razão para
ser assim, pois quando alguém entra no sistema e
paga, o afiliado que indicou esta nova venda recebe
comissões. Contudo, a grande maioria dos sistemas
de afiliados permite você fazer teu cadastro de
afiliado gratuitamente.
Sendo um afiliado você passa a poder
indicar produtos de outras pessoas ou empresas e
em cada venda realizada, você ganha uma
comissão. Em sua maioria, os sistemas de afiliados
pagam uma dada percentagem sobre o valor do
produto ou serviço vendido. A percentagem exata
varia de sistema de afiliado para sistema de
afiliado, e há ainda casos onde produtos diferentes,
ainda que do mesmo sistema de afiliados, possuem
percentagem de comissões diferentes. Existem
vários sistemas de afiliados aí na internet e neste
livro vou te revelar quais são os Top Sistemas de
Afiliados que tem me dado melhor retorno
financeiro. Já trabalho através da internet há mais
ou menos 10 anos, durante este período entrei em
vários sistemas de afiliados. Alguns valeram à
pena, outros não. Hoje em dia tenho uma lista dos
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melhores sistemas de afiliados que mais renderam e
rendem dinheiro para mim todos os meses. Neste
livro vou te mostrar exatamente quais são os
sistemas de afiliados que valem a pena você se
afiliar. Vou te mostrar como funciona cada sistema
de afiliado, como você faz para se cadastrar e como
fazer para obter bom retorno de tais sistemas.

Como Funcionam os Programas de
Afiliados
Se você já sabe o que é e como funcionam
os sistemas de afiliados, talvez seja interessante
você pular este capítulo, porém este capítulo é
super útil para os leigos que podem desconhecer o
funcionamento de um sistema de afiliados.
No geral, a lógica de um sistema de
afiliados é igual ou muito semelhante ao seguinte:
Uma empresa que oferece um produto ou vários
produtos disponibiliza um cadastro de afiliados
onde qualquer um pode se cadastrar e a partir daí
esta pessoa poderá acessar um painel com uma área
restrita. Geralmente neste painel de afiliado, você
poderá estar:
a) Modificando sua senha
b) Editando seus dados pessoais
c) Visualizando seu link de afiliado
juntamente com banners para iniciar sua
divulgação
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d) Visualizando relatório de vendas e
comissões
e) Visualizando relatório de acessos (links
que trouxeram a visita ao site)
Uma vez na área restrita, o afiliado poderá
copiar o código do link de afiliado dele ou o código
do banners de divulgação, a partir daí bastará
colocar este código em seu próprio site, blog,
fórum, facebook, etc. Assim sendo, sempre quando
algum visitante clicar no teu link ou banner, acessar
o site da empresa e fizer uma compra, eles irão
identificar que a compra foi indicada por você e
irão contabilizá-la em teu painel de afiliado. Como
eles sabem que a venda foi indicado por João e não
Maria? Exatamente através do link de afiliado,
geralmente o link de afiliado possui um número ou
código alfanumérico único que representa quem é o
afiliado. Veja, por exemplo o seguinte link:
www.ganhedinheirocomigo.com/?51
Neste link, vemos que o código do afiliado é 51,
então o site pega esse valor da url e com isso sabe
que o afiliado que indicou é o afiliado número 51,
gerando a devida comissão para este afiliado. Isto
foi só um exemplo, os tipos dos links podem variar
conforme o programa de afiliado que você venha a
se juntar.
Os sistemas de afiliados, na maioria, fazem
o pagamento uma vez por mês, sendo que a data de
pagamento varia de sistema para sistema. Fique
tranqüilo que eu vou dar todos esses detalhes
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quando eu estiver falando sobre cada sistema de
afiliados neste livro. Então, você irá receber o total
de comissões acumuladas durante um período de
mais ou menos um mês. Também é verdade que
alguns sistemas de afilidos possuem valor mínimo
para você poder receber seu pagamento. Isso quer
dizer que alguns sistemas, podem estipular um
valor, por exemplo, R$100, como valor mínimo de
comissões para você poder receber o pagamento.
Contudo, caso você, ao chegar uma data de
pagamento, não tenha acumulado o mínimo, este
valor fica acumulado para o próximo ciclo de
pagamento e assim por diante, até que você tenha
atingido o valor mínimo para poder receber.
As formas de pagamento dos sistemas de
afiliados variam muito de sistema para sistema. Por
exemplo, há programas que vão depositar ou
transferir o dinheiro diretamente para tua conta
bancária. Há outros que irão te pagar via Paypal,
outros através de um Cheque, etc. No caso, se você
for se afiliar a um programa de afilidos que paga
via Paypal, você precisará criar uma conta gratuita
neste sistema de moedas online para poder receber
os pagamentos. Um detalhe interessante é que
depois que o crédito estiver na tua conta Paypal,
você poderá transferi-lo diretamente para teu banco
aqui no Brasil ou utilizar o crédito em qualquer site
que aceite receber pagamentos pelo Paypal. Por
exemplo, um site bem conhecido que aceita receber
pagamentos via Paypal é o Ebay.
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O que são Cookies
No tópico acima eu te apresentei o link:
www.ganhedinheirocomigo.com/?51
Quando o internauta acessa este link, o sistema
saberá que é para dar a comissão para o afiliado 51,
caso uma venda seja realizada. Porém, e se o
internauta acessar o url e não fazer a compra, e
depois de algumas horas, dias ou mesmo meses,
resolver voltar ao site para concretizar a compra,
porém acessando o link direto:
www.ganhedinheirocomigo.com
Neste link acima, não há o código do afiliado que é
o 51, então o afiliado perdeu a venda? Não, pois os
sistemas de afiliados trabalham com Cookies.
Cookies são pequenos arquivos que são gravados
no computador do internauta quando ele acessa um
site. Então, os sistemas de afiliados, quando um
internauta acessa o link de um afiliado, por
exemplo: www.ganhedinheirocomigo.com/?51
,salvam um cookie contendo o valor 51 no
computador dele. Assim sendo, quando ele voltar
ao site, mesmo que acesse o link do site
diretamente, exemplo:
www.ganhedinheirocomigo.com,
ainda assim o sistema saberá que foi um indicado
do afiliado 51, pois irá fazer a leitura do cookie no
computador do internauta e irá encontrar lá o
código 51.
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Note, porém que os cookies são gravados
pelos navegadores web, e note que o cookie que foi
gravado por um navegador web não é considerado
por outro navegador web. Calme, explico. Por
exemplo, se um cookie foi gravado pelo navegador
Firefox, e o usuário acessar o site usando o
Chrome, ou Iexplore ou outro navegador qualquer,
o site do sistema de afiliado não irá encontrar o
Cookie. Isso ocorre porque cada navegador web
salva seus cookies em pastas separadas.
Outro detalhe importante sobre os cookies é
que eles podem possuir uma data de expiração. Por
exemplo, um cookie pode ficar válido durante 2, 3,
6 meses, e após este período, ele deixa de ser
válido. O que isso afetaria para o afiliado? Ora, isso
significaria que se um internauta acessou o site do
sistema de afiliados através de teu link, porém
demorou mais tempo do que o tempo de vida do
cookie para retornar ao site do sistema de afiliado e
concretizar a compra, você não irá ganhar a
comissão, pois o cookie não é mais válido. Isso se
ele voltar ao site acessando o url sem o teu código
de afiliado. É lógico que se ele voltar ao site
usando o url que contém o teu código de afiliado,
você certamente receberá a comissão da venda.
Note que cada sistema de afiliados possui
seu próprio tempo de vida de cookie, mas fique
tranqüilo que quando eu estiver falando sobre dado
programa de afiliados, irei te dar estes detalhes
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sobre tempo de vida dos cookies, pois considero
esse fator muito importante visto que ele influencia
diretamente nas chances de uma conversão.
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CAPÍTULO 2
Características dos Programas de
Afiliados
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Programas de Afiliados são um ótimo meio de
se obter lucro online sem precisar investir dinheiro.
Claro que alguns sistemas requerem que você faça
a compra do produto para se tornar um afiliado,
mas em sua maioria, os sistemas de afiliados
permitem o cadastro de novos afiliados de forma
gratuita. Veja abaixo uma lista das vantagens de se
trabalhar com sistemas de afiliados:
•

•
•
•

•

•

•

Você tem um potencial de venda elevado,
visto que terá vários produtos dos sistemas
para oferecer.
Você não irá precisar dar suporte para
clientes e emitir notas fiscais
Custo zero ou baixíssimo para começar teu
negócio na internet
Não é necessário te teu próprio site, o que
lhe custaria hospedagem web e anualidade
do domínio.
Não são necessários conhecimentos
técnicos, apenas o básico de uso do teu
computador e acesso a internet
O Sistema trabalha sem parar, 24 horas por
dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365
dias por ano.
Como você, na maioria dos sistemas de
afiliados não precisa investir nenhum
dinheiro, o risco é baixíssimo.
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Tipos de Programas de Afiliados
Considero que um sistema de afiliados pode
ser de três tipos principais:
Comissão por Venda: É o tipo de sistema de
afiliado mais simples de todos, que te paga uma
porcentagem sobre as vendas que você trouxer
através de teu link de afiliado.
Comissão por Venda e Cadastro: Além de pagar
as comissões sobre as vendas que você traz,
também te pagas por novos cadastros de usuários.
Comissão por Venda Multinível: Além de pagar
as comissões sobre as vendas que você traz,
também te pagsa pelas vendas dos teus indicados.
No caso, cada sistema de afiliado define um
número de níveis pré-estabelecido que gera
comissões para você. Note também que a
porcentagem de comissão varia conforme o nível
do indicado. Por exemplo, vamos supor um sistema
de três níveis, onde nas vendas diretas tu ganha
40% de comissão, nas vendas dos teus indicados
tua ganha 10% e nas vendas dos indicados dos teus
indicados tu ganha 5%. É importante compreender
que Marketing Multinível não é Sistema de
Pirâmide. Marketing Multinível é totalmente legal,
enquanto sistema de pirâmide é crime no Brasil. A
diferença é que Marketing Multinível trabalha com
algum produto, enquanto o sistema de pirâmide não
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possui produto, apenas o ingresso de novos
membros pagantes gera dinheiro para os afiliados.

Provedores de Programas de
Afiliados
Um tipo de serviço diretamente ligado com
sistemas de afiliados é o PPAs (Provedores de
Programas de Afiliados). Os PPAs fazem o
controle e intermediação entre você (afiliado) e a
empresa (programa de afiliados), cobrando uma
taxa pelo serviço, obviamente. A vantagem é que
isso facilita aos usuários encontrarem Programas de
Afiliados mais facilmente, e facilita para os
Programas de Afiliados obterem afiliados
rapidamente. Você pode se cadastrar como um
afiliado de vários Programas de Afiliados ao
mesmo tempo dentro de um único cadastro em um
site PPAs, por exemplo.
Provedores de Programas de Afiliados é o
tipo de sistema ganha-ganha-ganha, ou seja, eles
ganham, as empresas ganham, e o afiliado ganha.
No final das contas, todos saem ganhando.
Qualquer um pode montar um Programa de
Afiliados facilmente com estas ferramentas. Essa
facilidade tem atraído muitos usuários e empresas.
Mas note que não precisa ser uma empresa para
vender um produto nestes sistemas, basta ter um
produto digital e cadastrá-lo no site do PPAs
escolhido.
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No capítulo 4 irei listar os melhores
sistemas PPAs, onde você poderá ganhar dinheiro
como afiliado ou vendendo seu próprio produto.
Caso você vá criar sua conta em algum PPAs para
procurar Programas de Afiliados para divulgar e
ganhar dinheiro, uma dica é utilizar os filtros dos
sistemas para saber quais são os Programas de
Afiliados que estão vendendo melhor e focar neles.
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CAPÍTULO 3
O meu Sistema de Afiliados
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Antes de te apresentar vários outros
sistemas de afiliados também interessantes, quero
te falar do sistema de afiliado que eu mesmo
desenvolvi. O nome do sistema é “Ganhe Dinheiro
Comigo”. Neste sistema, você precisa fazer uma
assinatura (pagará somente uma vez na vida) no
valor de R$99,90. Após isso, você terá seu status
no programa alterado para “Ativo”, e a partir daí
terá acesso total: ao sistema, ao conteúdo restrito e
aos brindes que lhe darei de presente. Além disso,
vou te pagar 50% sobre cada venda direta que você
fizer deste meu sistema e mais 10% sobre as
vendas dos teus indicados (primeiro nível).
Veja mais algumas características do meu sistema
de Afiliados abaixo:
Vantagens:
•

Pago 50% sobre cada venda direta e mais
10% sobre vendas dos teus indicados. Ou
seja, você será meu afiliado e ganhará
percentagem tanto das tuas vendas diretas
quanto também das vendas dos teus
indicados de primeiro nível.

•

Você terá acesso online a conteúdo inédito
e de alta qualidade, com os seguintes
tópicos:
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- “Seo Ninja”: Vou te mostrar tudo que tu precisa
saber sobre otimização de sites para conseguir boas
posições nos mecanismos de busca.
- “Marketing Ninja”: Vou te revelar técnicas
incríveis de se fazer divulgação online
gratuitamente ou pagando um preço irrisório.
- “Criação de Produto Digital Passo a Passo”:
Vou te ensiar a criar teus próprios infoprodutos
para vender na internet.
•

Vou te revelar quais as formas honestas
para se ganhar dinheiro que venho
utilizando para trabalhar em casa no
conforto do lar através da internet. Já há
mais de 10 anos eu faço isso.

•

O cookie do Ganhar Dinheiro Comigo fica
ativo durante 6 meses. Isso garante a você
uma boa chance de conversão.

•

Vou te dar de brinde 5 infoprodutos
(produto digital) com direitos de revenda.
Isso mesmo, você poderá revender os
produtos pelo preço que você quiser e
infinitas vezes. Potencial de ganho incrível
e duradouro.

Veja as provas de ganhos, mais detalhes e
informações do meu programa de afiliados no url:
www.ganhedinheirocomigo.com/?51
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CAPÍTULO 4
Top Programas de Afiliados
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Como eu disse anteriormente, existem
centenas de sistemas de afiliados aí na internet,
contudo, alguns desses são fraudes, então é preciso
tomar cuidado para não cair em golpes online.
Neste livrou vou te indicar somente sistemas de
afiliados que eu já testei e que pagaram certinho, ou
que algum amigo meu já tenha participado e me
falado que recebeu de tal programa. Contudo, como
os programas de afiliados são sistemas de empresas
distintas, não posso lhe garantir nada e nem
responsabilizar-me por seja lá o que for que lhe
aconteça ao relacionar-se com tais programas, seja
como cliente, seja como afiliado. Quem gosta
realmente de ir a fundo, o ideal é ler os termos de
serviço de cada programa e só entrar neles caso
concorde com tais termos.
Mas quais são os critérios que eu levei para
criar esta lista de Top Sistemas de Afiliados? Bem,
o único critério que utilizei foi o lucro gerado, ou
seja, as empresas que mais tem dado retorno
financeiro para mim são as “Top Programas de
Afiliados”.
Para facilitar a você caro leitor, vou dividir
a seguir os sistemas de afiliados em categorias, e
em cada programa de afiliado, irei então colocar
detalhes e informações importantes e pertinentes ao
mesmo.
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Comissão por Venda e Cadastro
Como já dito, são programas onde você
ganha comissão por vendas e comissão por novos
cadastros. Veja os programas Top nesta categoria
abaixo:
MERCADO SÓCIOS
www.melhor.ws/go/mercadolivre
O Mercado Sócios é o Programa de Afiliados do
Mercado Livre, que é um dos maiores sites de
Comércio Eletrônico da América Latina.
Veja mais detalhes:
- Você ganha de 30% a 55% das comissões por
venda cobradas pelo MercadoLivre.

- Você recebe de 25% a 40% das comissões por
anúncios nos classificados de Carros, Imóveis e
Serviços.

- Você ganha até R$ 7 por cada Cadastro Ativo,
dependendo do tanto de cadastros que você
conseguiu trazer para o site deles no prazo de um
mês. Quanto mais, mais você ganha. Veja as
tabelas abaixo:
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Comissões por Cadastros Ativos
Atividade gerada e seus ganhos:
- De 0 a 249 cadastros: Você ganhará 5 reais por
cada cadastro
- De 250 a 2999: Você ganhará 6 reais por cada
cadastro
- De 3000 em diante: Você ganhará 7 reais por cada
cadastro
Comissões por Vendas
Atividade gerada e seus ganhos:
- R$ 0.00 – R$ 199.99, Você ganhará 30% de
comissão
- R$ 200.00 – R$ 999.99, Você ganhará 32% de
comissão
- R$ 1000.00 – R$ 3999.99, você ganhará 34% de
comissão
- R$ 4000.00 – R$ 9999.99, você ganhará 37% de
comissão
- R$ 10000.00 – R$ 29999.99, você ganhará 40%
de comissão
- R$ 30000.00 – R$ 49999.99, você ganhará 43%
de comissão
- R$ 50000.00 – R$ 69999.99, você ganhará 46%
de comissão
- R$ 70000.00 – R$ 89999.99, você ganhará 49%
de comissão
- R$ 90000.00 – R$ 299999.99, você ganhará 52%
de comissão
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- R$ 300000.00 em diante, você ganhará 55% de
comissão
Comissões por Anúncio
Atividade gerada e seus ganhos:
- R$ 0.00 – R$ 1999.99, você ganhará 25%
- R$ 2000.00 – R$ 4999.99, você ganhará 30%
- R$ 5000.00 – R$ 9999.99, você ganhará 35%
- R$ 10000.00 em diante, você ganhará 40%
Valor mínimo para receber
R$100 é o valor mínimo para receber
Quanto tempo dura o Cookie
30 dias.
Veja mais detalhes no url:
www.ganhardinheiroblog.net/ganhar-dinheiro-commercado-livre-socios

Comissão por Venda Multinível
São os programas de afiliados onde você
ganha percentagem sobre vendas diretas e também
sobre as vendas de seus indicados. Veja a lista dos
“Top Sistemas” nesta categoria:
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GANHE DINHEIRO COMIGO
www.ganhedinheirocomigo.com/?51
Já falei sobre o meu sistema de afiliados, mas é
interessante listá-lo aqui, pois é exatamente nesta
categoria que ele se enquadra. No meu sistema
você precisará pagar 99,90 para ter acesso ao
conteúdo restrito, a partir daí você também se
tornará um afiliado meu, podendo indicar o meu
programa de afiliados para teus amigos e eu vou te
pagar 50% sobre cada venda. Veja mais detalhes
abaixo:
Comissão por venda direta
- Vou te pagar 50% de comissão por cada venda
direta realizada a partir do teu link de afiliado.
Comissão por venda de um indicado seu
- Vou te pagar 10% sobre cada venda feita pelos
teus indicados, ou seja, vendas feitas no primeiro
nível.
Quantos níveis de afiliação você paga
- Atualmente, 1 nível, as vendas diretas e as vendas
feitas pelos teus indicados.
Valor mínimo para receber
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- Não há valor mínimo para receber, ou seja,
chegando a data de pagamento, irei efetuar o
pagamento do valor que você tem a receber como
comissão pelas vendas.
Quanto tempo dura o cookie
- O cookie dura 6 meses.

TRAFFIC WAVE (em Inglês)
www.melhor.ws/go/trafficwave
Traffic Wave é uma empresa que oferece um
autoresponder (email marketing) a um preço fixo
de $17.95, não importando quão grande sua lista de
email é ou fica. Essa característica torna a Traffic
Wave muito competitiva no mercado de
Autoresponders. Eles possuem um incrível sistema
de afiliados onde podem estar te pagando até o
décimo nível de indicação. Quem quiser mais
detalhes dê uma lida no artigo completo que fiz
sobre o Programa de Afiliados da Traffic Wave no
url: www.ganhardinheiroblog.net/ganhar-dinheirocom-autoresponder-traffic-wave

Quanto Tempo dura o Cookie
- O cookie deles dura 6 meses.
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IMAGEM FOLHEADOS
www.melhor.ws/go/imagemfolheados
A Imagem Folheados é uma empresa de venda de
vários tipos de bijuterias folheadas a ouro. Eles
possuem um sistema de comissionamento
multinível. Para se cadastrar é grátis e você recebe
até o quinto nível de indicados. Veja detalhes
abaixo:
Quais são os ganhos em cada nível

- Vendas diretas você ganha 10% na primeira
venda e 5% nas demais vendas de cada cliente
- Vendas dos teus indicados (nível 1), você ganha
4%
- Vendas dos teus indicados (nível 2), você ganha
2%
- Vendas dos teus indicados (nível 3), você ganha
1%
- Vendas dos teus indicados (nível 4), você ganha
1%
- Vendas dos teus indicados (nível 5), você ganha
1%
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Qual o valor mínimo para receber
- O valor mínimo para receber é R$40,00
Quanto tempo dura o Cookie
- O cookie da Imagem Folheados Dura 6 Meses

CURSOS 24 HORAS
www.melhor.ws/go/cursos24horas

Cursos 24 horas é uma empresa que vende cursos
pela internet e possue um sistema de afiliados
interessante. Eles pagam por vendas diretas e
também por vendas feitas pelos teus indicados
afiliados. Veja mais detalhes abaixo:
Quantos níveis existem e quais os ganhos
- Eles pagam vendas diretas e vendas dos
indicados. Você ganha 25% sobre o valor gasto por
alunos indicados diretamente e mais 30% sobre o
valor ganho de comissão pelos afiliados que você
indicou.
Qual o valor mínimo para receber
- Varia. Via Pagseguro é R$30, via Depósito é
R$100
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Quanto tempo dura o cookie.
- O cookie deles fica ativo somente 15 dias.

ADFLY
www.melhor.ws/go/encurtador

Adfly é um encurtador de urls, só que é muito mais
que isso, é um sistema de anunciantes e
publicadores. Onde o anunciante anuncia seus sites
e os publicadores encurtam links e ganham
dinheiro. Como funciona? Da seguinte forma. Você
faz um cadastro, encurta urls e divulga a url
encurtada. Sempre quando alguém acessar a url
encurtada deverá aguardar cerca de 10 segundos
numa página de propaganda para poder então ir
para o url de destino final. É exatamente durante
este tempo que é exibido propaganda dos
anunciantes. O que o adfly faz é exatamente
repassar uma parte dos ganhos com os anunciantes
para os afiliados. Veja mais detalhes abaixo:
Quantos níveis eles pagam
- Pagam pelos links que você encurta. Note que
você só ganha quando alguém acessa o link
encurtado e aguarda os 10 segundos. Você ganhará
20% sobre os ganhos dos teus indicados diretos e
também 5% sobre os valores que anunciantes
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indicados por você gastarem no site deles. No caso,
se tu indicar alguém que vai reduzir links, tu vai
ganhar 20% sobre os ganhos que ele vai obter
reduzindo links, e se ele resolver anunciar no
sistema do adfly, tu ganha 5% sobre o dinheiro que
ele investir no site como um anunciante.
Criei um artigo completo, passo a passo para quem
quiser aprender mais sobre este encurtador, veja o
artigo no url: www.ganhardinheiroblog.net/ganhardinheiro-com-redutores-de-link

KIT GANHAR DINHEIRO
www.melhor.ws/go/kit

O kit ganhar dinheiro é um produto que possui
várias coisas, ebooks, etc, com o intuito de te
ensinar a ganhar dinheiro na internet. Você precisa
adquirir o kit que custa R$99,90, para poder então
ter acesso ao conteúdo e poder cadastrar-se como
um afiliado. Dani Edson – autor do kit - paga
certinho as comissões, já recebi dele várias vezes.
Veja mais detalhes:
Quantos níveis o kit paga
- Você ganha 50% das vendas diretas e R$10 das
vendas dos teus indicados.
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Qual o valor mínimo para receber?
- Não tem valor mínimo para receber
Quanto tempo dura o cookie?
- O cookie do kit dura 6 meses.

EBOOK MUNDIAL
www.melhor.ws/go/ebookmundial
Ebook Mundial é uma empresa que trabalha com
venda exclusiva de eBooks (livros digitais). A
Ebook Mundial paga atualmente (data da criação
deste livro) R$31 reais de comissão sobre cada
venda direta que você trouxer para eles através de
teu link de afiliado e, além disso, R$7 reais por
cada venda que os teus afiliados trouxerem.
Qual o valor mínimo para receber
- O valor mínimo para receber é R$50 reais.
Quanto tempo dura o Cookie
- O Cookie dura 30 dias
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Comissão por Venda
Nesta parte vou listar os programas de
afiliados comuns, onde você ganha apenas por
vendas diretas. Segue lista dos “Top Sistemas de
Afiliados” desta categoria:

ELEGANT THEMES (em Inglês)
www.melhor.ws/go/elegantthemes

Elegant themes é uma empresa que trabalha
oferecendo temas Wordpress para nichos diversos.
O diferencial é que você faz uma assinatura Anual
de apenas $39,00 e terá acesso a todos os temas
(atualmente são 78 lindos temas). Você pode
ganhar dinheiro indicando novos membros para o
site, eles irão te pagar 50% por cada venda que
você indicar e, além disso, como é uma assinatura,
se o cliente que tu indicaste ao final de um ano de
assinatura, renovar a assinatura, você ganha a
comissão novamente.
Quanto tempo dura o Cookie
- O cookie deles duram 6 meses.
Como eles enviam o pagamento
- Você recebe via Paypal
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SUBMARINO
www.melhor.ws/go/submarino
O Submarino é um site de loja virtual bastante
conhecido no Brasil. Para se tornar um afiliado do
submarino você precisará de um site, pois eles
aprovam seu cadastro de afiliado junto com o teu
site. Eles possuem um sistema de afiliados onde
você pode ganhar de 3 a 8 % sobre cada venda que
você indica. A percentagem varia conforme a
categoria.
Qual o valor mínimo para receber
- O valor mínimo para receber é R$50,00
Quanto tempo dura o cookie
- Apenas 3 horas.

AMAZON (em Inglês)
www.melhor.ws/go/amazon
Amazon é um dos maiores sites de comércio
eletrônico do mundo. Eles possuem um sistema de
afiliados onde pagam percentagem de 4 a 25%
sobre vendas que você gerou. A percentagem varia
conforme a categoria do produto vendido.
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Qual o valor mínimo para receber
- O valor mínimo para receber é $100 dólares.
Como eles pagam
- Pagam via cheque.
Quanto tempo dura o Cookie
- O Cookie do Amazon dura 24 horas.

HOSTGATOR
www.melhor.ws/go/hostgator
Hostgator é uma empresa que oferece hospedagem
de sites, registro de domínios, locação de
servidores dedicados, revenda de hospedagem web,
entre outros serviços deste gênero. Eles possuem
um sistema de afiliados interessante. Vejam alguns
detalhes:

1 a 5 indicações dentro do mês: R$60,00 por cada
uma;
6 a 10 indicações dentro do mês: R$100,00 por
cada uma;
11 a 20 indicações dentro do mês: R$140,00 por
cada uma;
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21 ou mais indicações dentro do mês: R$175,00
por cada uma.
Quanto tempo dura o Cookie
- O Cookie da Hostgator dura 6 meses.

HOSTDIME
www.melhor.ws/go/hostdime
Outra empresa de hospedagem web, locação de
servidores, etc, que tem se destacado aqui no Brasil
é a Hostdime. Eles possuem um sistema de
afiliados interessante onde pagam 11% sobre cada
cliente que você trouxer para a empresa.
Qual o valor mínimo para receber
- O valor mínimo é R$100,00
Qual o tempo que dura o cookie
- O cookie dura 6 meses

RESELLER CLUB BRASIL
www.melhor.ws/go/resellerclub
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Reseller Club é uma empresa que oferece serviço
de revenda de domínio, revenda de hospedagem
web, e outros serviços de revenda. Você pode
montar uma revenda de hospedagem e ganhar
dinheiro hospedando sites e registrando domínios.
Além disso, você pode indicar o site deles para
outras pessoas como um afiliado, assim sendo você
ganhará comissão sobre cada venda. O preço varia
conforme a quantia de conversões de revenda você
conseguir no mês. Veja:
1-5 conversões: R$100 por cada
6-10 conversões: R$120 por cada
11-20 conversões: R$140 por cada
21-30 conversões: R$170 por cada
Acima de 30: R$200 por cada.
Qual o valor mínimo para receber
- O valor mínimo é de R$200
Quanto tempo dura o Cookie
- O Cookie da Reseller Club dura 6 meses.
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CAPÍTULO 5
Top Provedores de Programas de
Afiliados
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Como eu disse aqui neste livro, os
Provedores de Programas de Afiliados são sistemas
que intermedeiam os clientes (afiliados) e as
empresas (Programas de Afiliados). Estes sistemas
possuem vários afiliados cadastrados, então é uma
forma fácil de encontrar vários tipos de produtos
para você divulgar e ganhar comissão. Veja a
seguir uma lista com os “Top Provedores de
Programas de Afiliados”:

HOTMART
www.melhor.ws/go/hotmart
A Hotmart possui um número considerável de
afiliados já cadastrados e um bom número de
Pogramas de afiliados. Alguns dos Programas de
Afiliados mais famosos do Hotmart são:
Código da Atração – www.melhor.ws/codigo-daatracao

Como Importar da China –
www.melhor.ws/go/importarchina
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Aposta Esperta – www.melhor.ws/go/apostaesperta

AVANGATE (em Inglês)
www.melhor.ws/go/avangate
Avangate é mais um provedor de programas
afiliados, focado em produtos digitais (softwares).

COMISSION JUNCTION (em Inglês)
www.melhor.ws/go/cj
Comission Junction é mais um provedor de
programas de afiliados, inclusive ele é um dos mais
famosos.
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CLICKBANK (em Inglês)
www.melhor.ws/go/clickbank
O Clickbank é mais um sistema bastante
conhecido, principalmente nos Estados Unidos.
Muita gente tem ganhado muito dinheiro com este
sistema. Vale a pena dar uma conferida.
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CAPÍTULO 6
Indo além
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Claro que você pode procurar no Google ou
outro buscador web, por novos sistemas de
afiliados, mas sempre analise com critério cada um
deles, pois como eu disse neste livro, existem
muitas falcatruas aí na internet. Para quem tiver
interesse, vou manter uma lista atualizada de novos
e bons sistemas de afiliados no url:
www.ProgramaAfiliados.org
Uma boa idéia é adicionar o link acima nos teus
favoritos e visitar este url com freqüência, pois
estarei sempre adicionando novos programas de
afilidos que surgem na internet.
Também é verdade que no site citado, haverá um
canal para os visitantes poderem deixar
comentários e compartilhar suas experiências.
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CAPÍTULO 7
Breve Despedida
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Em primeiro lugar, obrigado por ter
adquirido ou por, de uma forma ou de outra, estar
divulgando este livro e ajudando tantas pessoas que
procuram formas honestas de se ganhar dinheiro na
internet. Creio que se cada um fizer uma parte,
junto conseguiremos melhorar muitas coisas,
inclusive, venho mais uma vez lhe convidar para
conhecer o meu próprio sistema de afiliados
“Ganhe Dinheiro Comigo”
Conheça o Ganhe Dinheiro Comigo:
www.GanheDinheiroComigo.com/?51
Fique com Deus e sucesso na sua vida!

Att: Anderson Makiyama
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