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Escolhe o tema do teu negócio online. Idealmente será um tema de grande interesse

para ti. Pensa num tema que te apaixona, sobre o qual não te cansas de falar, um

tópico em que podes passar horas e horas a pesquisar, ler, estudar e não te cansas

nunca. Assim garantes que tens conhecimento, material e ideias suficientes para

partilhar por muito tempo. Lembra-te que este tema tem que te manter motivado a

longo prazo.

 

Faz um estudo de mercado para perceber se o tema que escolheste também é do

interesse de outras pessoas. Podes começar por ver se existe algo similar e se tem

sucesso.

 

Aprende o máximo possível sobre esse assunto e procura oportunidades para colocar

o teu conhecimento em prática. Tens que ter confiança suficiente para partilhar os

teus conhecimentos como sendo um expert na matéria.

 

Seleciona o meio de comunicação adequado. Podes escolher criar um blog, um

podcast ou um canal do YouTube para partilhar os teus conhecimento.

 

Analisa a tua concorrência, para perceberes o que funciona melhor. Junta-te a grupos

de social media e fóruns online para criar visibilidade. Comenta nos posts do

facebook ou instagram, artigos e vídeos dos teus colegas do mesmo sector, para criar

relação e visibilidade com os seguidores deles.

 

Vender produtos digitais é uma excelente forma para criar rendimento passivo, ter mais

flexibilidade e construir capital. Este guia com dez passos, ajuda-te a criar um plano

estratégico para começar a criar rendimento passivo e caminhar em direção à

independência financeira!
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 Cria um portfólio de clientes para ganhar experiência a ficar com referências para o

futuro. Numa fase inicial, e para facilitar, podes optar por trabalhar com clientes

gratuitamente.

 

Cria conteúdo exclusivo, relevante e de alta qualidade. Partilhar conteúdo

regularmente é fundamental para aumentar a tua audiência. Quanto mais material da

tua autoria estiver disponível, mais rapidamente será visto. Podes ainda pedir ajuda à

tua audiência. Disponibiliza-te para responder às questões e desafios do teu público.

Que temas gostariam de ver abordado em mais detalhe? Que outros assuntos

relevantes não estão a ser partilhados? Isto é uma excelente fonte de inspiração.

 

Analisa onde podes pedir ajuda para rentabilizar ainda mais o teu negócio. Não

precisas de ser bom em tudo e pode mesmo compensar colaborar com outros

especialistas em áreas diferentes para te complementar.

 

Cria um produto digital para o teu mercado alvo que resolva o seu problema. Deves

conseguir mostrar os resultados que podem obter ao adquirir o teu produto.

 

Assim que tiveres o teu produto criado e uma audiência considerável, planeia um

lançamento estratégico que gera exposição e impulsiona as vendas. Podes optar por

usar um budget de marketing para aumentar o potencial de vendas.
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Agora que tens os teus produtos digitais à venda, não precisas de fazer praticamente mais

nada para gerar rendimento passivo e contínuo, pois podes vender os teus produtos

ilimitadamente! Se quiseres ajuda não hesites em contactar-me.


