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Você aí já ouviu falar sobre Mercado digital?
ainda não, o que está esperando para saber o
que é o mercado digital.
Vou te explicar o que é o mercado digital e como
funciona. O mercado digital ele vem crescendo
de uma forma absurda ele já cresceu mais de
40% nessa pandemia, por que o mercado vem
crescendo tanto, porque várias lojas e
escritórios tiveram que se adaptar para não
ﬁcar de fora do mercado durante a pandemia
por isso eles optaram por entrar para esse
mercado, por que você pode dar consultoria e
vender produtos para o mundo todo de onde
você estiver.

Quais são os tipos de
mercado que existem
hoje?
1- infoprodutos
2- vendas de produtos
físicos na internet
3- bolsa de valores
4- bitcoin

O que e o mercado de infoprodutos? Infoproduto é produto não
tangível, informação digital que pode ser vendida ou
disponibilizada gratuitamente na forma de arquivo para
download na internet. Há diversos: ebooks, apostilas, cursos,
vídeo aulas, screencasts, aplicativos, kits, etc. A proposta é
resolver problema de quem os adquire. Esse comércio não
requer espaço físico para armazenagem, não requer
embalagens físicas ou taxas de entrega (frete). O produto é
transferido pela Internet. E o mesmo produto pode ser
replicado praticamente sem custos, gerando grande
lucratividade. Qualquer pessoa que tenha conhecimentos
especíﬁcos em determinada área ou assunto pode tornar-se um
produtor. Em geral, os vendedores participam de "marketing de
aﬁliados", realizando vendas comissionadas. Existem sites
especializados em cobranças via cartão de crédito, cartão de
débito e boleto bancário. O interessado em comercializar
infoprodutos pode ter conta nesses serviços e receber seus
pagamentos através deles, comodamente e sem burocracia. Há
um leque amplo de técnicas de marketing digital a serem
aplicadas para a venda de infoprodutos.

O que é e como funciona a Hotmart?
A Hotmart é a maior e mais completa plataforma de
ensino à distância da América Latina. São mais de
mais de 150 mil produtos cadastrados, 5 milhões de
alunos e vendas realizadas para mais de 188 países
Mais que isso, a Hotmart oferece de forma simples e
prática um espaço para quem deseja criar ou divulgar
um produto digital. Possibilitando que qualquer um
possa ensinar o que têm de melhor para o mundo
inteiro. Uma plataforma totalmente integrada e com
as melhores soluções para escalar qualquer negócio
digital. Tudo isso, sem mensalidades e nem taxa de
adesão, apenas uma porcentagem quando houver
vendas. Como plataforma de hospedagem do produto e
intermediação das vendas, a Hotmart não é
responsável pelo conteúdo destes produtos. Conﬁra o
que falaremos neste artigo:

O que você pode ser na Hotmart?
Este vídeo te mostrará um pouco melhor as suas
oportunidades na Hotmart
Escanei o codigo QR cod que você será redirecionado
para ver o vídeo

Na Hotmart, você pode ter três papéis: Produtor: Os
Produtores da Hotmart são pessoas físicas ou
jurídicas que hospedam algum tipo de conteúdo digital
por eles criado - seja ele um e-book, um curso online
ou um manual técnico - dentro da plataforma para
sua comercialização online. Aﬁliado: Um Aﬁliado é
alguém que irá indicar/promover produtos de outras
pessoas, os produtores, e receber comissões pelas
vendas por estes realizadas. Na Hotmart, você pode
se cadastrar como Aﬁliado gratuitamente e escolher
entre milhares de produtos digitais de nichos variados
para começar a divulgar na internet. Comprador:O
comprador é aquele que adquire um produto que
esteja sendo comercializado pela plataforma da
Hotmart.

Atualmente, na Hotmart, é possível
comercializar variados tipos de conteúdo
digital:
Ebooks em PDF ou EPUB;
Documentos diversos (.doc, .rtf), audiobooks,
podcasts e músicas (mp3, wma);
Videoaulas;
Palestras e screencasts (MPEG, FLV, MOV,
WMV); Software (.exe, .msi);
Imagens; Scripts e quaisquer outros formatos
de arquivo que possam ser baixados pela
internet.

Motivos para ser um Produtor ou Produtora na Hotmart? Você
não precisa se preocupar com o armazenamento do produto na
internet. A Hotmart te dá ta a infraestrutura necessária para
que seu produto seja armazenado com toda a segurança
possível. Nós processamos todas suas vendas, ou seja, você
não precisará se preocupar em processar pagamentos ou
veriﬁcar se o pagamento efetuado pelo comprador foi
conﬁrmado ou não. Nós cuidaremos disso para você. Temos
uma solução exclusiva para processar pagamentos online,
inclusive pagamentos internacionais – ao longo deste post
vamos te contar um pouco mais sobre A Hotmart entrega o
produto para seu cliente automaticamente, assim que nosso
sistema identiﬁcar que o pagamento foi conﬁrmado. Nós
garantimos a você e ao cliente a conﬁabilidade da transação.
Não há risco do produto não ser entregue após uma compra
realizada com sucesso, e não há risco do cliente receber seu
produto caso o pagamento dele não seja conﬁrmado. Você
poderá começar a vender seu produto imediatamente, através
de seu link de venda direta ou da página de vendas.

Você poderá customizar toda a página de produto de
forma simples e rápida. Essa página é gerada
automaticamente pela Hotmart para cada produto
que você publicar. A plataforma oferece soluções que
ajudam na divulgação do seu produto, além de
estratégias de venda. A Hotmart disponibiliza
relatórios para você analisar suas vendas e ações.
Você pode contar com outros proﬁssionais para
alcançar mais pessoas e aumentar as chances de
vender mais ativando o Programa de Aﬁliados. E não
se preocupe, você não precisará gerenciar seus
Aﬁliados! A Hotmart processará a divisão das
comissões imediatamente. A cada venda efetuada, a
comissão do Produtor e a comissão do Aﬁliado são
depositadas na conta da Hotmart de cada um deles! A
sua conta na Hotmart é GRÁTIS. Não existe
investimento nenhum para começar, nem
mensalidades e não há limites ou restrições de uso.
Assim como você e seus Aﬁliados, a Hotmart
receberá uma pequena comissão em cada venda, mas
a Hotmart só recebe se você receber!

Vantagens de ser um Aﬁliado na Hotmart
Você não precisa ter um produto próprio para
começar a vender; Você não precisa ter um site de
antemão (apesar de ser altamente recomendável),
podendo divulgar o produto em outros meios como
redes sociais ou blogs, por exemplo; Todas as
comissões de vendas são processadas
automaticamente pela Hotmart, no momento da
venda, portanto, exceto nos casos previstos nos
Termos de Uso, não há risco de você não receber a
comissão por uma venda realizada; Aﬁliados podem
escolher entre milhares de produtos, de diferentes
nichos, para se aﬁliar e, dependendo do produto,
podem ganhar até mais de R$100 por venda realizada.

O QUE É E COMO FUNCIONA A MONETIZZE?
A Monetizze é uma plataforma de processamento e
gerenciamento de pagamentos online, via cartão de crédito ou
boleto bancário. Garantindo que as compras sejam feitas com
segurança e tranquilidade, sendo de Produtos Físicos ou
Produtos Digitais, como cursos online, e-books entre outros.
Portanto, a Monetizze não é a responsável pela
comercialização dos produtos ou serviços, apenas
intermediamos a relação de compra e venda entre produtores,
aﬁliados e consumidores.
Monetizze Responde | Como funciona a Monetizze? Parte I

Monetizze Responde | Como funciona a Monetizze?
Parte II

Como funciona a Eduzz?
Olá, seja bem-vindo(a)!
O que é um produtor?
Olá tudo bem?
Seja bem-vindo(a) a Eduzz!
Deseja ﬁcar por dentro o que é ser um de nossos
parceiros? Legal!
Os Aﬁliados conseguem aumentar signiﬁcativamente
as vendas de um produtor, pois a comissão deles está
atrelada a cada venda concretizada do produto.
Como faço para me tornar Produtor? Caso você ainda
não tenha cadastro na Eduzz, escanei o código de qr
cod e faça seu cadastro

Agora, se você já adquiriu algo através de nosso
checkout e possui uma conta como cliente:

Clique em “Quero Vender”:

Complete as informações cadastrais, aceite os
termos e depois clique em “Prosseguir”:

Pronto, você já é um de nossos parceiros!
Alternar entre páginas
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Como cadastrar um produto ou conteúdo digital? (Órbita)
E aí produtor(a)! Tudo bem? Você possui um curso online, um ebook ou qualquer outro tipo de produto digital e deseja vender
ele pela internet? A Eduzz é perfeita para a ocasião! Escanei o
código de qr cod e faça seu cadastro

Alternar entre páginas

Para conﬁgurar seu infoproduto, siga os passos
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Em sua conta Eduzz, acesse o menu “Produtos” >
“Meus Produtos“:

Clique em + criar novo produto depois clique em
“Digital”:

Insira uma imagem e preencha todos os campos
exibidos. Essas são as informações básicas para que
você consiga vender o seu produto imediatamente.
Observações: Título do Produto: nome que será
exibido no checkout de pagamento e na vitrine da
Eduzz. Descrição do Produto: também será exibida no
checkout de pagamento e na vitrine da Eduzz. Deve
conter no mínimo 100 caracteres. Imagem: o tamanho
recomendado é de 200px de altura x 200px de largura.
Categoria: deve conter pelo menos 1 item.
Tipo de cobrança: forma de pagamento sobre esse
produto podendo ser: – Única: O cliente poderá
efetuar o pagamento em até 12x no cartão ou em uma
vez no boleto e no Paypal porém você receberá o valor
da comissão de uma só vez, independente da forma de
pagamento realizada pelo cliente;

Assinatura/Recorrência: pagamento recorrente, o
valor será liberado de acordo com a conﬁrmação de
pagamento do cliente. É possível conﬁgurar a
frequência de cobrança (cobrar todo mês, a cada 2
meses ou por ano, por exemplo) e limitar o número de
cobranças. Também é possível conﬁgurar uma taxa
de contratação/adesão, o valor conﬁgurado será
cobrado na primeira vez e na próxima cobrança o
valor cobrado será o cadastrado no campo ‘Preço’. O
cliente pode cancelar a assinatura quando desejar; –
Valor Aberto: nesse tipo de pagamento, ao entrar no
checkout o cliente digita o valor que ele quer pagar
pelo produto. Existe um valor mínimo que o cliente
tem que pagar que é de R$ 5,00; – Gratuito: uma ótima
maneira de captar leads, você pode utilizar como
produto de entrada para outro produto pago.

Agora é necessário cadastrar uma entrega. Todo
produto digital na Eduzz deve conter uma entrega
cadastrada, visto que o cliente precisa receber algo
relevante sobre sua compra. Para isso clique em
adicionar entrega
Após adicionada a entrega clique em salvar
Prontinho! Seu produto foi cadastrado e já está pronto
para vendas! Ao ﬁnalizar o cadastro você verá a
seguinte tela, com as informações básicas do seu
produto e com o link de divulgação do checkout do
mesmo. Basta utilizar esse link para realizar suas
vendas!

Ficamos muito felizes em te ajudar!

Como cadastrar um produto físico ? – Órbita
Olá, tudo bem?
Possui um produto físico e deseja vender ele pela
internet? Então vamos te ajudar!Mas antes, é
necessário que possua cadastro em nossa plataforma.
Caso ainda não possua, Escanei o código de qr cod e
faça seu cadastro

Alternar entre páginas
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Siga os passos abaixo que preparamos especialmente
para que cadastre seu conteúdo físico:
Na aba “Produtos”, clique em “Meus Produtos”:

Após chegar na Aba Meus Produtos no canto direito
da tela estará disponível o botão “Criar Novo Produto”

Clique na opção “Físico”:

Feito isso, é necessário preencher todos os dados de
seu produto físico:
Título do Produto;
Descrição do Produto;
Imagem do Produto;
Categoria do Produto;
Tipo de cobrança;

Moeda/Preço;
Tipo de frete;
Formato da embalagem;
CEP de origem;
Peso/Altura/Largura/Comprimento;
Depois de preencher todos os campos, clique em
“Salvar”:

Seu conteúdo já está pronto! O link de divulgação é
disponibilizado na mesma hora:

