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Neste artigo você irá conhecer algumas dicas que podem ser bastante úteis na hora de promover
seus produtos. Vale lembrar que todos os itens discutidos aqui são apenas sugestões e não
precisam ser usados. Os usuários do Hotmart são livres para escolher as estratégias que preferirem
para promover na internet!
Dica 1) Boa Aparência Atrai Vendas
É desejável que a página de vendas ou site onde você está vendendo seus produtos tenha uma boa
aparência. Evite usar muitos banners e imagens em todas as partes do site. Tenha um padrão de
tipografia e cuidado para não exagerar no tamanho das fontes. Destaque apenas o que é realmente
informação importante.
Uma página de vendas com boa aparência traz credibilidade, e credibilidade atrai vendas.
Dica 2) Promova para a Audiência correta
Sua audiência são as pessoas para quem você irá promover. Podem ser seus seguidores do twitter,
ou amigos do facebook e orkut por exemplo. Podem ser também os visitantes do seu blog, site ou
até de frequentadores de alguma comunidade online.
Identifique quem é o público para quem você irá promover e ofereça produtos que sejam do
interesse deste público. Uma das causas do baixo número de vendas pode ser exatamente isto:
oferecer os produtos errados para sua audiência.
Dica 3) Prepare um Blog ou Site de Nicho
Vale a pena criar um blog ou site pensando especificamente para atender as demandas de um
determinado público. Por exemplo, se você pretende vender produtos relacionados a Bem-estar e
Saúde, prepare um blog/site onde você irá se focar neste tema, sem sair muito deste assunto.
Dessa forma as pessoas podem criar uma identificação do seu site com este assunto e sempre que
quiserem informações podem voltar ao site e encontrar os produtos relacionados.
Dica 4) Use as Redes Sociais
Twitter, Facebook, Orkut e várias outras redes sociais e até comunidades podem ser excelentes
locais para promover seus produtos e gerar tráfego para sua página de vendas. Procure grupos ou
comunidades que tenham interesse em temas relacionados aos produtos que você promove e
comece a participar, oferecendo conteúdo e enriquecendo as discussões. Eventualmente divulgue
seu link para que as pessoas possam conhecer seu site ou páginas de produtos.
http://www.agenciaintermidia.com.br/site
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Dica 5) Considere contratar serviços de Publicidade Online
Se você quiser dar um passo adiante, você pode querer investir em serviços de publicidade online
para gerar tráfego para suas Páginas de Vendas. Quanto mais visitas você conseguir, maiores são
suas chances de vender.
Portanto aqui vão algumas possíveis formas de anunciar online:
Você pode anunciar no Google usando o serviço Google AdWords
Você pode anunciar no Facebook usando o Facebook Ads
Você pode contratar Banners em sites ou blogs que estejam relacionados ao nicho de produtos que
você pretende promover
Você pode contratar blogueiros para escrever sobre seus produtos
Você pode contratar uma divulgação para lista de assinantes em sites relacionados ao nicho de
seus produtos
Importante: os anúncios de plataforma como o AdWords, devem sempre apontar para um site de
conteúdo do próprio do afiliado e não diretamente para os links de afiliado do Hotmart, pois as
políticas destas plataformas normalmente regem que a página de aterrisagem não pode ser apenas
uma oferta e deve oferecer conteúdo ao usuário.
Além disso, é extremamente importante que o anunciante familiarize-se com as políticas de cada
plataforma de anúncios e analise se os textos dos anúncios e os produtos anunciados estão de
acordo com as normas.
Conclusão
Existem muitas formas para fazer divulgação dos seus produtos do Hotmart, neste post nós
abordamos 5 dicas que podem ser úteis para você na hora de começar a promover produtos.
Listamos os pontos que consideramos principais na hora de fazer divulgação de um produto.
Esperamos que tenha sido de grande ajuda para você! O que você achou deste artigo? Deixe seus
comentários abaixo, queremos muito ouvir você!
Bons Negócios!
OBS: A ponderação sobre usar estas dicas ou investir em publicidade para promover seus produtos,
fica a critério do usuário. O Hotmart não se responsabiliza pelos resultados gerados pelo uso de
qualquer uma destas dicas.
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