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Olá, Bem Vindo
Meu nome é Alex Vargas, e estou muito feliz que você está 
me acompanhando. 

Sou um empreendedor digital em série com foco em 
produtos digitais de vários seguimentos.

Focando em entregar material de alta qualidade 
respondendo e resolvendo as necessidades de diversos 
públicos.

No último ano, com apenas um colaborar minha empresa 
faturou bruto múltiplos 7 dígitos na internet;

Meu último lançamento rápido interno de apenas 2 dias 
faturou em torno de 500 mil reais, sem nenhum real 
investido; 

Agora a equipe cresceu um pouco assim como os campos 
de atuação.

Minha intenção com esse material é passar minha 
experiência pratica para que você tenha sucesso também.

http://nucleoexpert.com/otimo/pdffnoexpertdominante


Solução De Valor De Alta 
Lucratividade

1. Produtos Digitais De Informação:
Com certeza uma das opções mais lucrativas que existe.

Imagina a situação: Você faz o trabalho uma única vez, e ganha renda recorrente por anos 
vendendo o mesmo produto sem precisar de estoque, manutenção, logística... Tudo isso 
em um sistema 100% automatizado.

Produtos Digitais De Informação podem ser: Ebooks, Cursos Em Vídeo, Palestras, 
Gravações, Áudios Etc.

Você mesmo pode criar, ou pode usar algumas técnicas para ter outras pessoas criando 
para você.

http://www.expertdominante.com


Solução De Valor De Alta 
Lucratividade

2. Afiliado De Produtos Digitais:
Simplesmente uma solução que veio para abalar o mercado.

Imagina, você não cria nada, não faz nada... Apenas a divulgação e fica com 50%(média) do 
valor da venda do produto... ÓTIMO!

A melhor forma de trabalhar nesse segmento é se afiliar a produtos digitais. E para isso 
basta se cadastrar em alguma plataforma como: Hotmart, Eduzz, Monetizze.

Depois é só escolher os produtos e começar a divulgar;

http://www.expertdominante.com


Solução De Valor De Alta 
Lucratividade

3. Serviços Diversos Como Produto:
Muitos não começam porque me dizem assim: “Eu não tenho o que vender”...

Em primeiro lugar tem sim, como já falei você pode ser afiliado ou mesmo criar seu 
próprio produto.

Porém se não quiser ser afiliado nem ter seu produto, você pode prestar um serviço.

Pode ser alguma coisa que você já faz: Coaching, Odontologia, Consultorias Diversas(em 
qualquer área), Prestação De Serviços (tradução, redação, design)... Qualquer coisa 
mesmo, você nem imagina, seja o que for, pela internet ou físico.

Você só precisa saber como levar isso até as pessoas. Usando o Método Expert 
Dominante você provavelmente terá que rejeitar clientes (serão muitos).

http://expertdominante.com/
http://www.expertdominante.com


Afiliado De Produtos 
Digitais

• Mais Simples Para Começar, Com Potencial Incrível:
Basicamente é divulgar produtos digitais criados por outras pessoas. Com essa forma de 
trabalhar você pode literalmente começar do zero: Sem site, sem blog, sem Facebook... Sem 
nada!

Basta ir até alguma plataforma como: Hotmart, Eduzz ou Monetizze escolher um produto e 
pronto, começar a divulgação.

Existem muitas formas de se trabalhar como afiliado, desde mais simples até as mais 
complexas. Porem o ótimo é que você pode empilhar as estratégias e com isso multiplicar 
seu faturamento.

http://www.expertdominante.com


Afiliado De Produtos 
Digitais

Basicamente O Que Você Precisa É:

- Gerar trafego para suas ofertas de afiliado;
- Converter esse trafego em vendas;
- Construir audiência para vender mais e mais sem gastar(dinheiro ou tempo) com

trafego outra vez (esse parte não é obrigatória, porem recomendo);
- Repetir o processo com vários produtos e nichos diferentes, com isso multiplicar

o faturamento;

Imagina... Se você fatura R$ 2.000,00(bem por baixo) por mês com um projeto afiliado, 
imagina com 10 projetos (R$ 2.000,00 x 10 = R$ 20.000,00) é simples!

Aqui tem um link de um vídeo meu com 27 formas simples de vender como afiliado:
- Assista O Vídeo Aqui;

http://expertdominante.com/27-tecnicas-para-vender-como-afiliado/


Produtos Digitais De 
Informação

• A Forma Mais Lucrativa De Ter Seu Negocio Online:
Bem simples: Depois que você ter seu próprio produto digital, SUA VIDA VAI MUDAR POR 
COMPLETO (ponto).

Todos os grandes nomes do empreendedorismo digital faturam milhões porque tem seus 
próprios produtos.

Produtos digitais podem ser: Ebooks, Cursos Em Vídeo, Palestras, Gravações, Áudios, Etc.

Para criar esses produtos é bem simples também, existe alguns métodos (roteiros passo a 
passo) de criação para garantir que sejam best sellers (vendam muito).

Além disso, recentemente eu descobri uma formula onde você nem precisa criar o produto 
se não quiser, pode ser outras pessoas que criam pra você.

http://www.expertdominante.com


Produtos Digitais De 
Informação

Entre várias técnicas que eu ensino para meus alunos do Treinamento Do Método Expert 
Dominante de como ter seu produto sem precisar criar posso dar 2 exemplos agora:

- Terceirizar: Ou seja, pagar alguém para fazer por você, isso é bem como, eu já fiz varias
vezes;

- Congresso Online: Esta bem na moda, tem potencial incrível de faturamento alto. É uma
ótima forma de começar completamente do zero e se posicionar como autoridade;

Claro que você mesmo criar é uma das melhores formas porque ai você ser posiciona 
como autoridade e vende muito mesmo.

Porem independente, sendo você que crie ou não, o faturamento é alto, o processo todo 
(divulgação, venda, entrega) é totalmente automático, o estilo de vida com esse tipo de 
trabalho é fantástico.

http://www.expertdominante.com


Geração De Trafego
Não existe negocio online sem trafego... Simples assim.

Gerar trafego é basicamente trazer pessoas até seus projetos, sites, ofertas, produtos (o 
que for).

• Tráfego Grátis:
São estratégias que você não investe dinheiro para trazer pessoas até seu site: E aqui 
podemos listar:

Ter Um Blog, Enviar Vídeos Para O Youtube E Outros Canais, Comentar Em Outros Blogs, 
Participar De Grupos E Fóruns, Criar Ativos Online, Marketing De Conteúdo, Parcerias, 
Trocas, Participação Em Outros Produtos...

Entre vários outros;

http://www.expertdominante.com


Geração De Trafego
• Trafego Pago:

São estratégias que você tem que colocar algum dinheiro em alguma plataforma de anuncio 
para gerar trafego. As principais são:

Facebook Ads, Google Adwords, Youtube Adwords, Media Buy, Posts Patrocinados, Redes De 
Networks Etc…

• Trafego Social:
É um pouco do gratuito também, porem são técnicas que você usa as mídias sociais para trazer 
pessoas até seu site, o bom desse tipo de trafego é que são as próprias pessoas que te ajudam 
a gerar mais e mais trafego com compartilhamentos, curtidas, recomendações etc.

Aqui podemos falar de:

Facebook, Fanpages, Grupos, Google Plus, Linkedin, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat, 
Periscope Etc.

http://www.expertdominante.com


Geração De Trafego
• Trafego De Afiliados:

Esse é um trafego ótimo se você vende um produto. Eu uso em alguns projetos, e é 
responsável por mais de 5000 mil visitas diárias.

Para isso tem que cadastrar seu produto em plataformas como Hotmart, Eduzz ou 
Monetizze, todo o processo é automatizado por essas plataformas.

Além disso tem que saber como atrair afiliados para você, isso é gratuito mas requer 
algumas estratégias.

Dentro Do Treinamento Expert Dominante Temos Um Treinamento Bônus Apenas 
Sobre Isso.

http://www.expertdominante.com


Geração De Trafego
• Trafego Direto:

Esse tipo de trafego não é tão usado atualmente principalmente para quem esta 
começando.

Basicamente é o usuário digitar o endereço do seu site no navegador e entrar direto. O 
problema que para conseguir que as pessoas lembrem do endereço do seu site e digitem 
no navegador você vai ter que construir marca ou trabalhar com anúncios off-line como 
panfletos cartões camisetas etc.

Até dá, mas não recomendo no inicio.

Resumindo bem é isso, claro que existem milhares de técnicas de trafego, o que você 
precisa é aprender a dominar todas essas estratégias.

Um negocio online, precisa de tráfego;

http://www.expertdominante.com


Escala
Um dos problemas que vejo hoje é: O pessoal se esforça para criar um negocio online, até tem 
um certo sucesso, mas dai para no tempo... Fica parado só com aquilo sem crescer... Um 
negocio tem que crescer dia a dia no formato de escada, SEMPRE.

O que você precisa fazer é trabalhar para criar seu primeiro projeto, buscar automatizar a maior 
parte das tarefas (na maioria das vezes é quase tudo automatizado), depois começar a escalar.

Essa escala pode ser em vários formatos:

- Escala De Trafego: Encontrar outras fontes de trafego. Investir parte do seu faturamento em
trafego, com isso aumentar as vendas;

- Escala De Produtos: Se você já vende um produto, crie outro e venda para seus já clientes.
Vai ver que as vendas são muito mais fáceis;

- Escala De Projetos: Depois que terminar o primeiro, inicie o segundo e vá aumentando. Esse
deve ser seu trabalho.

http://www.expertdominante.com
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