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1. Sobre a Net Brazil
A Net Brazil nasceu em 2002 em Curitiba, mas
desde 2007 tem sede em Guaratuba (PR).
Estamos há 20 anos vendendo pela internet,
sem nenhuma reclamação no PROCON, na justiça
ou no site www.reclameaqui.com.br, sempre
buscando atender com qualidade e com a graça de
Deus. Isto é: Satisfação 100% garantida ou seu
dinheiro de volta...
Somente desde 2008, foram mais de 7.000
clientes de vários sistemas, produtos e serviços.
Veja o testemunho de alguns deles em:
www.nbz.com.br/testemunhos.htm
Veja quem somos em:
http://www.edsonfranzen.com.br
www.aluznofimdotunel.com.br
www.brazilwhats.com.br

2. O que Fazemos: Quais são Nossos Produtos e Serviços
Primeiro: Marketing Digital
Que são ações de comunicação
que as pessoas ou empresas podem
utilizar por meio da internet, da
telefonia celular e outros meios
digitais, para assim divulgar e
comercializar seus produtos e
serviços, conquistando novos
clientes e melhorando a sua rede de
relacionamentos.1

Sites
www.nbz.com.br
www.aluznofimdotunel.com.br
www.brazilwhats.com.br e
www.brazilw3.com.br
www.postando.com.br
www.easyslides.com.br
www.primeirasposicoes.com.br
www.fazer100em90.com.br
www.listadecelulares.com.br
www.teologiapelainternet.com.br

Produtos ou Serviços
Criação e Hospedagem de Sites com Marketing Digital
Revenda e Franquia de Nossos Produtos e Serviços
Programa de Envio de WhatsApp em Massa
Começar a trabalhar com Marketing Digital
Programas p/ controle de igrejas/membros, e programa p/ DataShow
Seu Site nas Primeiras Posições do Google
Fórmula para ganhar 100 mil reais em 90 dias com Marketing Digital
Bancos de Dados de celulares, fixos e e-mails
Curso de Teologia e Ministério Cristão

Trabalhando desde 2002 com a internet, conseguimos descobrir os macetes de ficar nas primeiras
posições do Google, onde hospedar de forma mais eficiente e mais barata, onde ter todas as ferramentas
que precisamos para fazer um site poderoso para vender, com loja virtual, com funis de venda, e-mail
marketing, enviar sms e WhatsApp, criar páginas de captura e leads, funis de venda, onde e como publicar
nas redes sociais, enfim como vender mais e de forma mais eficiente seu negócio pela internet.
Queremos ajudar você nestas atividades...

1

http://www.outsideonline.com.br/pt-br/Apresentacao-Outside-On-Line.pdf
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3. Diferença entre e Mídia Tradicional e as Sociais

Marketing de conteúdo você faz com sites que tenham mais informação, contendo vídeos
instrutivos, aliados com funis de venda (páginas com vídeos de conteúdo significativo), e apresenta tudo isto
nas mídias sociais (Facebook, Instagram, Youtube, WhatsApp...)
Você já deve ter ouvido as expressões:
- Rádio, Revistas, Jornais e TV já eram... Agora são as mídias sociais que mandam.
- Panfletagem já não adianta mais.
- Outdoor, Placas, Cartazes e Faixas atingem um pequeno público, insignificante.

Pois é ... Todas as frases verdadeiras.
Isto porque estas mídias:
- Prendem a atenção apenas por um curto período de tempo.
- Vistas por também um pequeno período de tempo, enquanto as mídias digitais podem estar sendo
postadas dia e noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para todo o mundo.
- Preços elevados das mídias tradicionais, porque por apenas umas poucas dezenas de reais pode-se
postar vários dias no Facebook ou Google, ou ainda enviar WhatsApp para uma cidade inteira.

Nestas mídias sociais você paga uma fração do preço de uma inserção na TV ou numa rádio ou
outra mídia tradicional.

Quais São As Mídias Sociais para Marketing de Conteúdo?
As principais são:
- Facebook, Instagram, WhatsApp…
- YouTube, Vimeo, DailyMotion, Vevo…
- E-mail, SMS, Twitter, Google+
- Linkedln, Telegram…
- Tumblr, SlideShare, Pinterest, Flick…
Em negrito as que você deve investir…
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4. Número de Usuários das Principais Mídias Sociais
Para você entender a dimensão das mídias sociais hoje, veja esta tabela com o tamanho de cada:

B= Bilhões - M=Milhões. Tendência: + crescer, - diminuir, = estável.

O Facebook está perdendo usuários para o Instagram que é do próprio Facebook. E o Facebook
Messenger está perdendo usuários para o WhatsApp que é também do próprio Facebook. Mas o Facebook
promete unir as plataformas Facebook com Instagram, que já está acontecendo. E o Facebook Messenger
deve-se unir com o WhatsApp, mas ainda não vimos acontecer, todavia acreditamos que se cumprirá breve.
Estas transformações não param por aí. Quem se lembra que o Nokia era o mais vendido dos
celulares? Mas ele não viu as transformações rápidas do mercado, e perdeu a liderança para o Iphone e
outras marcas. Assim como a Nokia, o SMS era líder também.
Conhecendo a história da ascensão e queda do SMS ajudará você entender as transformações de
mercado, que ocorrem sempre muito rápido. Você entenderá onde investir certo: seu tempo e dinheiro.

Como o WhatsApp ganhou do SMS
Acredito que o SMS não deve acabar tão cedo, principalmente pelas checagens de contas. Mas
ele caiu muito e está caindo ainda mais todo ano. Quero lhe apresentar como começou a morrer o SMS e
como daí nasceu o Brazil Whats, nosso principal programa hoje, que envia WhatsApp em massa.
O Brazil Whats teve um nascimento de parto normal, de forma natural.
Desenvolvi muitos sistemas na vida: 53 sistemas para ser exato.
Alguns deram muito dinheiro, outros poucos e outros nenhum.
Mas o Brazil Whats foi especial e vou contar agora.
O Brazil Whats nasceu em 2011 quando iniciamos o Brazil SMS.
Isto porque, todos os recursos do Brazil SMS colocamos também no Brazil Whats.
E alguns a mais.
No começo da existência do celular no Brasil, enviar SMS era barato. Pagava-se um determinado
valor, centavos e se enviava muito SMS. Isto foi no final da década de 90 e começo dos anos 2000.
Mas isto mudou, e o SMS começou a ser cobrado por unidade, cada envio.
Poucas pessoas enviavam SMS em massa na ocasião, de 2002 a 2011.
Em 2011, a TIM trouxe novidades e por um preço único de R$ 0,50 por dia, enviávamos quantos
SMSs podíamos, sem pagar mais.
Isto ainda pode ser visto no site:
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https://blogdoiphone.com/2011/02/operadora-tim-lanca-servico-de-torpedos-sms-ilimitados-porr050-por-dia/

Os jovens conversavam pelo celular usando como principal meio de comunicação: o SMS.
Nasceu em 2011, portanto, o Brazil SMS, programa de envio em massa de SMS. O Brazil SMS foi
evoluindo para driblar as operadoras para enviar em massa, e inúmeros recursos foram sendo
acrescentados.
Você vai entender mais a frente porque citamos aqui os recursos do programa Brazil SMS:
- Envio por banco de dados, com vários campos inclusive categorias
- Pode ser colocado nome e ainda outros campos no corpo da mensagem.
- Tem segundos aleatórios e paradas entre envios, simulando uma pessoa comum enviando.
- Pode-se agendar envio.
- Avisa com mensagem num seu celular de como anda o envio, digamos a cada 100 envios.
- Multimensagem, isto é, pode ser colocado várias mensagens diferentes, que evita bloqueio.
- Pode-se enviar por operadora, escolhendo o plano mais barato e eficiente.
- Envia por data de nascimento.
- Tem uma lista negra, onde você coloca os que não querem receber: não é enviado mais para
estes que não querem receber mensagens.
- Tem relatórios dos enviados. Já o Brazil Whats tem até relatório das respostas.
- Pode colocar muitos modens numa máquina e enviar com eles ao mesmo tempo.
- Envia cerca de 300 a 500 SMSs por hora, e por conjunto de 5 modens, conforme você
configure. Com 4 grupos de 5 modens, você poderá enviar 20.000 SMSs por dia.
Contudo, mais recentemente, o SMS tem seu declínio, justamente porque as operadoras foram
deixando o envio cada vez mais caro, e colocando
empecilhos para enviar em massa.
Foi então, que em 2014 o WhatsApp passou
o SMS em quantidade e qualidade do envio em
massa.
Neste ano de 2014 tínhamos criado vários
programas e modos de envio de WhatsApp em massa,
inclusive por site (gateway) e por programas.
Mas a empresa WhatsApp dificultava muito a
operação de novos programas, mudando a forma e a
programação de envio de WhatsApp pelo menos 2
vezes por semana. Ela faz isto até hoje.
Até o próprio WhatsApp Plus, um clone do WhatsApp, que até tinha mais recursos que o original,
foi extinto, porque a empresa WhatsApp dificultava seu funcionamento e ainda entrou na justiça para
cancelar o programa.
Investimos e "perdemos" em 2014 até janeiro de 2015 cerca de R$ 100 mil reais em salário de
programador (R$ 60 mil), em devolução de dinheiro (R$ 20 mil) e vendas certas que deixamos de fechar e
entregar (R$ 20 mil).
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Mas não desistimos. Sempre soubemos que WhatsApp e as Mídias Sociais tenderiam a
crescer cada vez mais e poderiam ser usadas por nós, meros mortais, em propaganda para ganharmos
dinheiro com venda de produtos e serviços.
Hoje todas as mídias sociais estão com tendência de crescer ainda mais, somente o Facebook
está perdendo alguns usuários, mas perdendo para outro produto seu: o Instagram como já citamos.
A experiência nos mostrou que a melhor maneira é usar o próprio WhatsApp para enviar
WhatsApp em massa. Foi assim que criamos então as versões 1, 2, 3 e 4 do Brazil Whats.
Hoje, 2021, estamos com o Brazil Whats versão 4, com todos os recursos do Brazil SMS e ainda
mais novidades, nesta nova versão trazendo inclusive EMOJI ao texto.
A GRANDE NOVIDADE é que lançamos a versão nova com técnicas de Marketing Digital, entre
as quais, não usar o nome do programa, mas sim como uma oferta chamativa assim:
Alavanque suas vendas, usando o próprio WhatsApp, a um custo diário quase zero.
É um título mais que verdadeiro. Eu vivo do envio de WhatsApp desde 2014 e exclusivamente da
venda pela internet desde 2008, e fazendo sites desde 2002.
Veja mais sobre o Brazil Whats e o teste gratuitamente aqui: www.brazilwhats.com.br/dia01
Provavelmente o título Marketing Digital deste e-book, ou algo parecido, trouxe você até aqui.
E você pode ou não ter sofrido para vender usando o Facebook, Instagram, Youtube, WhatsApp,
sites internet... Ou quem sabe você quer começar uma atividade nova pela internet agora.
Por nós termos aprendido na prática nestes últimos 19 anos de trabalho, queremos ajudar
você nestas escolhas de uso das ferramentas e investimento em mídias sociais.
Esta é nossa missão!

5. Passo a Passo do Marketing Digital
A imagem a seguir resume o Marketing Digital que fazemos:

1. Atrair Visitantes
2. Converter Oportunidades
3. Engajar

4. Vender

Criar os sites e blogs, loja virtual, banners e os anúncios nas redes sociais,
como Facebook e Instagram, patrocinando eles no Google.
Criar Landing Pages (páginas de captura de informações do interessado),
gerando leads (audiência), assim como formulários, e-books e recompensas
(programas, e-books, vídeos instrutivos...)
Mandar e-mail e WhatsApp para estes leads, para estes interessados,
respondendo Messenger, e-mails, WhatsApp, fazendo ainda webinários ou
vídeos ao vivo, nunca deixando de criar conteúdo (seja em sites, seja em
vídeos, seja em blogs, seja para e-mails, seja ao vivo...).
Criar vídeos tutoriais para uso do produto ou serviço vendido, demonstrando
como funciona e outras ações necessárias. Entregar e acompanhar (serviços
de pós-venda)...
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6. Outros Dois Produtos que Fazem Parte
Fazem parte de nossas atividades de Marketing Digital que implantaremos para você, mais outros 2
produtos e serviços, onde praticamente "pegaremos na sua mão" para o guiar.
Trata-se de quase duas décadas de experiência atuando na internet, onde criamos muitas dezenas
de sites, e ainda ajudamos mais de 7 mil clientes em produtos e serviços diversos (53 sistemas e 122
produtos para ser mais exato).
Queremos agora ajudar você!

Primeiras Posições no Google em 5 dias
O produto e serviço FICAR NAS
PRIMEIRAS POSIÇÕES DO GOOGLE, não
se trata de algo complicado, complexo, que
fará com que você fique debruçado em
nosso material por semanas, ou ainda que
tenha que contratar uma pessoa ou
empresa de marketing para te ajudar.
Você aprenderá em poucas horas,
menos de dois dias até, o que tem que
fazer, como fazer, e as ferramentas que
usará para que você mesmo faça as
alterações em sites, páginas, formulários,
páginas de captura, enviadores de e-mails,
criação de banners e nomes, colocando, em até 5 dias, suas páginas nas primeiras posições do Google.
Sim, em até 5 dias depois de publicado...
Se você criar um site do zero, precisará entrar no sistema de webmaster do Google, para publicar seu
site lá para o Google pegar seu robô e pesquisar suas páginas e indexar nos grandes bancos de dados de
pesquisa do Google. Você aparecerá nas páginas de pesquisa, somente cerca de 30 a 45 dias depois que
se cadastrou no Google.
Com nossa técnica, aparecerá em 4 a 5 dias. Normalmente 4 dias.
E já bem-posicionado, na primeira ou segunda página, dependendo das palavras que escolher.
As atividades deste produto são:
1. Como criar seu produto ou personalizar um já existente.
2. Criar domínio (que nome, .com ou .com.br, onde registrar, quanto...).
3. Hospedar (onde, quanto e mais informações de espaço, banda...).
4. Criar Páginas, Landing Pages (páginas de captura de e-mails e telefones de interessados),
Webinários, Servidor de Emails, onde tenho todas as ferramentas que preciso.
5. O que preciso alterar nas páginas e ter em conta para que o Google indexe minhas páginas e
me coloque nas primeiras posições. Preciso saber sobre SEO (Search Engine Optimization) ou eu
mesmo posso trabalhar isto de forma mais simples?
6. Como subir de posição pelo menos a cada 3 dias? Como me manter no topo? Como turbinar
este posicionamento?
O produto final será seu(s) produto(s), seu site e loja virtual publicados, suas páginas nas primeiras
posições do Google em 5 dias depois de prontas, e a criação de estruturas que ajudarão no seu 100 mil
reais em 90 dias, a seguir...
Em fase promocional este produto está de R$ 897,00 por R$ 597,00.
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100 mil reais em 90 dias
Conhecido e utilizado nosso produto
as primeiras posições no Google, criado
tudo o que precisa nesta primeira parte,
partimos então para o lançamento do produto
ou serviço.
Este lançamento obedece a muitas
técnicas, com muitas atividades a serem
realizadas, e iremos mentoriar/monitorar estas
atividades para você.
Apresentaremos manuais em texto e
vídeos explicando cada parte.
Se você não tem produto ainda,
poderá ser uma revenda nossa ou franqueado
e fazer toda a primeira parte: primeiras posições meio automática.
Terá um acompanhamento quase individual, pois nós atenderemos você em todas as etapas, até
entrando na sua máquina se necessário (suporte remoto).
As atividades nesta fase serão:
1. Definir a Oferta. Oferta é diferente de produto. Produto é PROGRAMA BRAZIL WHATS. E oferta é
COMO ALAVANCAR SUAS VENDAS COM ENVIO DE WHATSAPP A UM CUSTO QUASE ZERO (por
exemplo).
2. Definir a Recompensa, o que o futuro cliente terá de graça para você conseguir os telefones e e-mails
deste interessado.
3. Definir a Audiência (o povo) e mídias (facebook, instagram, google, Youtube...) que serão trabalhadas
para trazer este povo interessado (leads).
4. Armazenar testemunhos.
5. Preparar os textos (COPYWRITING) para seus sites, e-mails, facebook, outras mídias, landing pages
(páginas de captura de interessados), textos para o WhatsApp, as logos e imagens, os roteiros de vídeos...
Este é o momento mais importante, mais impactante, é aqui que daremos atenção especial com
exemplos e ajuda para criar os seus próprios.
6. Preparar os vídeos e como enviar (periodicidade, título do vídeo, como fazer, ferramentas usadas...).
7. Planejamento. De gastos, onde gastar, quando, o que comprar no mínimo, o ideal do que comprar...).
Quando lançar, como lançar, datas ideais, dia da semana ideal...
8. Porque em 90 dias depois de criado seu site, você pode já ganhar mais de 100 mil reais. O que pode dar
errado, quais exatamente as fases para dar certo, o que deu errado e como podemos ajudar...
Depois que você aprendeu como fazer o seu primeiro 100 mil reais, entenderá que poderá repetir
sempre que quiser.
Você não poderá "desver" mais. Fará sempre que quiser.
Aí entenderá que o valor e tempo investido foram muito pequenos para o resultado final alcançado.
Este produto está, em fase promocional, de R$ 1997 por R$ 1497.
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7. Ajuda Com Textos Mais que Verdadeiros: Para Vencedores
Neste momento quero passar algo que gostaria que alguém tivesse passado para mim anos atrás.
Se soubesse o que vou descrever agora, minha vida teria sido muito mais fácil.
Dizem as más línguas que "se conselho fosse bom, seria vendido..."
É por isto que muita gente hoje paga cursos de Coaching e mentores.
Para ser ajudado, não passar por dificuldades que os instrutores passaram e o ensinarão a desviar.
Este primeiro princípio abaixo é o que me norteia na criação de novos produtos sempre, olhando
com carinho este mercado, que é extremamente mutável:

As pessoas não sabem o que elas querem até você mostrar para elas. Steve Jobs

Leve isto acima em consideração sempre!

O que te apresento aqui hoje é a "roda"...

Adquira bons hábitos!

Dicas de 1 a 6 são válidas para Marketing Digital

E para encerrar, quando estiver num momento difícil, lidando com coisas complexas, lembre:

Nunca desista! Se fosse fácil, qualquer um conseguiria: Vale MUITO para Marketing Digital.
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8. Como Podemos Ajudá-lo no Seu Marketing Digital
Então... Tentei ser sucinto até aqui, mostrando de forma resumida quem somos e o que temos para
ajudar você na busca do seu MILHÃO ou do seu primeiro 100 mil reais em 90 dias, como queira.
Vou listar resumidamente aqui as 7 atividades que dispomos e como podemos ajudar você:
1. Temos base de dados de celulares, fixos e e-mails de todo o Brasil.
2. Temos o programa de envio de WhatsApp e ensinaremos como usar.
3. Ajudaremos você a criar seu site (ou daremos um site pronto se você for Revenda ou Franquia), sua loja
virtual, suas páginas de captura, formulários e tudo o que precisa para angariar interessados, capturar
leads, e enviar o email ou WhatsApp para eles, na quantidade e da forma tal que ele compre seu produto.
4. Ah... E se não tiver o produto ou serviço, nós fornecemos os nossos produtos e serviços como Revenda
ou Franquia, ou ainda afiliado BuilderAll.
5. Ajudaremos você encontrar a melhor hospedagem junto com as ferramentas para criar tudo o que
falamos aqui - a melhor (e a que usamos) é a BuilderAll, mas ainda citaremos outras opções e explicaremos
porque escolhemos o melhor provedor de serviços de marketing digital do Brasil.
6. Mostraremos as técnicas de lançamento de produto (fazer100em90), e as novas técnicas de venda
usando o emocional das pessoas, onde elas vão comprar seus produtos ou serviços, sem perceber porque
comprarão com a emoção e não com a razão. Vamos apresentar para você os Gatilhos Mentais (GM) os
responsáveis pelas pessoas resolverem comprar com a emoção. Você entenderá por que milhares de
pessoas estão usando estas técnicas e que talvez você mesmo já tenha comprado algo de alguém que usa
GM. Verá testemunhos de muitos que fizeram seu MILHÃO e muitos outros que fizeram R$ 100 mil em
poucos dias.
7. Estaremos ainda constantemente mostrando o que os bem-sucedidos fazem sempre, ou todo dia, quais
suas manias, suas ações, o que erraram, o que acertaram, e quais os hábitos deles hoje para serem bem
sucedidos, exatamente como iniciamos isto aqui no capítulo anterior (item 7).
Resumindo, a palavra certa aqui a ser usada é MENTORIA.
Mentoriaremos você e seu negócio, desde o zero, desde a criação do seu produto, serviço, site,
páginas de venda, criação dos textos, envio dos e-mails e WhatsApp, até ajudaremos, se nos pedir, como
reaplicar melhor os valores recebidos (no face, Google, Youtube, outras ferramentas) para nunca mais
deixar de ganhar, sempre tendo bons produtos e boas técnicas com ações acertadas para fazer durar toda
uma vida útil seu empreendimento.
Chame-nos ainda hoje no WhatsApp: 41 99634-4435 e fale direto com Edson, o dono da empresa.

Atenciosamente
Engenheiro Edson de Almeida e Franzen
Webmaster, Programador e Especialista em
Marketing Digital
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9. Exemplos de WhatsApps Propaganda
As empresas estão fazendo já desde 2015... E você está levando isto em conta?

Olá! todas as informações serão passadas pela equipe
responsável no endereço:
*RUA TAÍ, 967 - CENTRO - SARANDI*
Para mais informações:
44 99820-9291 (WhatsApp)

Estamos comunicando você de nosso novo endereço, na Rua
Ponta Grossa, 581, e também divulgando nossa mais nova
ferramenta de atendimento ao cliente: SAC WhatsApp. Some
nosso SAC em seu WhatsApp, com o número abaixo e
escreva um oi, aparecerá os itens para escolha com muita
informação. Se quiser conversar com nós é só digitar 9 e
enter, que em pouco tempo estaremos respondendo
pessoalmente. Confirme seu nome pelo whatsapp
https://wa.me/5541984517311

Terça é dia de Suínos aqui no Supermercados Brasil, Preços imperdíveis esperam por você.
Ofertas válidas na loja de *Aparecida de Goiânia.*

Net Brazil - Rua Manoel Henrique, 963- Centro - Guaratuba (PR) - Fone: (41) 99634-4435 - brazilwhatsapp@gmail.com

