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Parabéns por baixar este Guia! Ele contém informações valiosas sobre as
principais ferramentas que estou utilizando para gerar até R$ 126.285,86
por mês em meus negócios.
Utilize e esteja à vontade para compartilhar este Guia com todos os seus
amigos e pessoas que você deseje beneficiar!
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Introdução
Olá! Muito obrigado por visitar meu site e solicitar este Guia! E parabéns por ter tomado
esta ação que irá te beneficiar em muito!
E tem outra coisa que eu não posso deixar de te dizer: Você é um GRANDE SORTUDO
de estar vivendo nesta época! Explicarei o porquê mais abaixo.
Mas antes, deixa eu me apresentar-me...

Quem sou eu?
Meu nome é Rogerio Job e sou fundador do portal Empreendedor Livre.
Conheci o poder da internet para negócios em 1998, criei meus primeiros produtos digitais
em 2004 e desde então ajudei milhares de pessoas a criar ou tornar mais lucrativo seus
negócios online.
Você pode conhecer a minha história no portal Empreendedor Livre.

Porquê criei este Guia?
Decidi criar este guia para mostrar a você o quão simples e barato é ter um negócio online
se comparado à um negócio tradicional.
Em um negócio tradicional você tem altos custos fixos com aluguel de ponto comercial,
equipamentos, manutenção, água, luz, telefone, etc. Isto sem falar na folha de pagamento
de salários.
Já em um negócio online você tem a possibilidade de usar a tecnologia para automatizar
tarefas ou agilizá-las ao máximo. Isto diminui drasticamente seus custos fixos e muitas
vezes elimina a necessidade de funcionários.

Porquê você é um GRANDE SORTUDO?
Posso dizer com todas as letras que você é GRANDE SORTUDO porquê quando eu

comecei as coisas eram muito diferentes...
Para criar um site era preciso estudar programação. Para criar uma lista de e-mails,
idem. Criar vídeos custava uma fortuna e nem compensava pois a internet no Brasil era
discada e muito lenta.
Como você verá neste Guia, felizmente hoje você não precisa entender nada de
programação e pode criar em poucos minutos, sites completos, listas de e-mails e até
vídeos.
Não se preocupe se você não sabe por onde começar pois este vai te indicar ferramentas
muito poderosas e fáceis de usar.
O fato é que hoje em dia você tem uma tecnologia muito mais amigável para te ajudar do
que há anos atrás.

Concorda que você é um GRANDE SORTUDO?
Então aproveite sua sorte!
E aproveite este curto mas valioso GUIA para conhecer HOJE mesmo “As 7 Ferramentas
(Grátis ou Super-Econômicas) Que Estou Utilizando Para Gerar até R$ 126.285,86 por
Mês Usando Apenas um Laptop”.
Estas ferramentas facilitam muito a minha vida então tenho certeza que irão facilitar a sua
vida também!
Saudações e Sucesso!

Este guia foi criado apenas como veículo de informação. O autor se esforçou ao máximo
para oferecer informações atualizadas, entretanto, dependendo de quando você estiver
lendo este guia, alguns dos sites ou serviços podem não existir mais ou estarem
alterados de alguma forma.

As 7 Ferramentas (Grátis ou Super-Econômicas)
Que Estou Utilizando Para Gerar até
R$ 126.285,86 por Mês Usando Apenas um Laptop

Ferramenta #1
Pacote de softwares no estilo “Microsoft Office” com a diferença que é Grátis. Utilizei o
processador de textos da ferramenta para criar este Guia em PDF. Também utilizo para
criar vídeos de apresentações em slide.

Ferramenta #2
Criador de sites 100% amigável. Ao contrário do WordPress, você consegue criar blogs,
páginas de conteúdo ou páginas de captura de e-mails (squeezepages) em minutos com
esta ferramenta.

Ferramenta #3
Email marketing simples e eficiente! Usa um revolucionário sistema de “tags” (etiquetas)
que permite classificar seus contatos por grupos e comportamentos. Você envia a
mensagem certa para a pessoa certa. Dê uma olhada no site e entenda o quanto isto irá
te ajudar!

Ferramenta #4
Encontre imagens grátis e livres de direitos autorais para usar em sites, blogs, relatórios,
anúncios, etc. Jamais utilize imagens do Google pois usar uma imagem sem o
consentimento do proprietário legal é crime. Utilize o Pixabay e fique tranquilo.

Ferramenta #5
Alternativa gratuita ao Photoshop muito fácil de usar. Tem alguns recursos avançados
como filtros e camadas e dá para fazer coisas incríveis. Você pode salvar seu trabalho
online ou baixar para seu computador. É com esta ferramenta que crio as miniaturas de
vídeo que utilizo no Youtube ou nas mensagens de e-mail.

Ferramenta #6
Ferramenta fácil de usar para criar vídeos “screencast”. Neste tipo de vídeo você
simplesmente grava a tela do seu computador e o som do seu microfone e então pode
criar vídeo tutoriais ou vídeo apresentações de slide. A ferramenta é em inglês mas meu
amigo Sandro Gonçalves criou uma série gratuita de vídeos para te ensinar passo-apasso. Clique aqui e conheça!

Ferramenta #7
Caso você não saiba, webinários são uma das melhores formas de vender online. E esta
ferramenta para webinário é muito fácil de usar. É a ferramenta que utilizo em meus
webinários para faturar pelo menos 5 dígitos a cada apresentação. Se você nunca fez ou
não está conseguindo resultados com webinários, não se preocupe! Meu amigo Bruno J.
Gimenes criou um treinamento gratuito que vai te ajudar. Clique aqui e conheça!

