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APRENDA:: Como Criar Anúncios que Geram uma Avalanche de
Vendas para Seu Negócio... Mesmo que Você Nunca Tenha Feito Um

Anúncio Antes Você já usou Anúncios do Facebook para gerar
vendas para o seu negócio? Se ainda não usou, temos que ser
francos: você está perdendo dinheiro. Agora, se você já usou

anúncios no Facebook, por favor responda estas perguntas: Você está
gerando o volume de vendas que gostaria de gerar? Você sente que
faz tudo certo mas que que está faltando "alguma coisa" para seus
anúncios funcionarem e seu negócio gerar uma explosão de vendas?
Pois saiba que falta muito pouco mesmo! A diferença entre um
anúncio com 0.5% de taxa de cliques e outro com 2.5% é mais

simples do que você imagina. Uma pequena mudança em uma única
palavra do seu título ou a troca da imagem do anúncio podem

impulsionar substancialmente suas taxas de cliques resultando em um
aumento brutal das suas vendas. ESTA É A CHAVE:: Siga Um
Método Testado e Comprovado Que Você Pode Usar Repetidas
Vezes para Obter uma Alta Taxa de Retorno com Seus Anúncios

Criado por Felipe Moreira, um dos maiores especialistas em Ads do
Brasil, este livro revela uma grande variedade de estratégias que vão



te dar ideias instigantes para você aplicar imediatamente nos seus
próprios anúncios para gerar muito mais dinheiro para o seu negócio
a partir de hoje. Para que você aprenda de maneira prática, este livro
contém estudos de casos reais de anúncios que o Felipe criou para
promover seus produtos e produtos de seus clientes e parceiros de
negócios. Você irá aprender, por exemplo, como o Felipe conseguiu
mais de 1.650% de retorno positivo de investimento somente com
anúncios de Facebook. Como foram gerados R$ 101.000 em vendas
em apenas 5 dias somente usando anúncios de Remarketing no
Facebook (e se você não souber o que é Remarketing, não se

preocupe, você aprenderá neste livro). FAÇA O DOWNLOAD::
Anúncios no Facebook: Como Gerar Uma Avalanche De Vendas
Para O Seu Negócio Através deste livro você irá conhecer: Estudos
de casos e o exemplo de uma campanha que gerou mais de 1650% de

ROI (Retorno de Investimento); 4 vantagens dos Anúncios do
Facebook frente à outros tipos de anúncios; Duas perguntas que você
deve fazer para saber se os seus anúncios irão gerar leads, clientes e
vendas para o seu negócio; Cuidados que você deve tomar para não
ter sua conta bloqueada; Os 3 tipos de Campanhas que você pode

fazer para gerar dinheiro e fazer vendas através de anúncios; Quanto
tempo é necessário para os primeiros resultados? Posso usar os

Anúncios do Facebook para gerar leads e criar uma grande lista de
emails? O principais erros que os anunciantes cometem - conheça
estes erros e nunca mais jogue dinheiro fora. Os 4 segredos das
imagens que mais convertem nos Anúncios? Como usamos

Remarketing para gerar R$ 101.000,00 em vendas em apenas 5 dias;
GOSTARIA DE SABER MAIS? Adquira o livro Anúncios no

Facebook e gere uma Avalanche de Vendas a partir de hoje. Vá para
o início da página e clique no botão Comprar.
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