
CONSTRUA SUA AUDIÊNCIA!
Quando você descobre seu nicho, o próximo passo é produzir algum

conteúdo que esteja online e disponível para que as pessoas o

encontre. Quando alguém chega até você e encontra o que ele

procura, ele pode gostar ou não do seu conteúdo. Os que gostarem,

provavelmente irão te seguir, curtir ou se inscreverem, e se tornarão

sua audiência, seu público.

IDENTIFIQUE AS DORES DO SEU
PÚBLICO.
Quando você conhece sua audiência, você identifica suas

necessidades, assuntos de seu interesse, o que querem ver ou ler, as

dúvidas mais frequentes, e isso nós chamamos de "dores do público".

Entregar o que eles precisam é a oportunidade de fazer negócio.

CRIE A SOLUÇÃO PARA ELES!
Compramos e pagamos por tudo aquilo que precisamos ou não

sabemos fazer. Crie a solução, a resposta para essas dúvidas ou

necessidades do seu público, e venda através de infoprodutos ou

serviços. Se você ensina ao seu público suas receitas maravilhosas de

bolo, mesmo assim, eles pagariam por receitas exclusivas.

COMO PODE AJUDAR ALGUÉM?
A maior dúvida inicial é: sobre o que posso falar? A resposta é: qual o

seu conhecimento ou estilo de vida, e como ele pode ajudar outras

pessoas? Quando você identifica isso, você descobre o nicho em que

seu conteúdo pode entrar. Não adianta querer falar de tudo, ou sobre

qualquer coisa. Imagine que as pessoas estão o tempo todo

procurando por respostas na internet. Você pode ser a fonte que eles

procuram.

SEJA PRESENTE E RELEVANTE!
De nada adianta se você não for presente. Entregue conteúdo com

frequência. Ninguém gosta de acompanhar alguém que aparece e

depois some. Crie uma rotina. Faça conteúdo relevante, que agregue e

que seja interessante para elas. Não adianta fazer "qualquer coisa", as

pessoas querem um motivo para te acompanhar.

5 PASSOS BÁSICOS PARA
MONETIZAR SEU CONTEÚDO
Como iniciar do zero, criar e vender

seus primeiros produtos
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