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Olá! Tudo bem! Diego Piola aqui, sou produtor digital e hoje atuo 

principalmente na criação e vendas de produtos PLR de alto padrão. 

 

Se você não sabe o que é um produto PLR não se preocupe explicarei com 

mais detalhes abaixo, mas é basicamente um produto que ao comprá-lo 

você obtém todos os direitos de revenda, como se fosse você que o tivesse 

criado. 

 

Criei esse e-book para lhe mostrar a mina de ouro que você tem quando se 

tem a posse de um produto PLR, mas um PLR de qualidade com toda 

estrutura de vendas já criada, como no site: plrprofissional.com/loja 

 

O PLR de boa qualidade que estou dizendo é aquele que além de te dar 

todas as ferramentas para vendê-lo, ele entrega o resultado ao cliente final.  

 

Tive muita dificuldade no começo para ganhar dinheiro no marketing 

digital, eu sabia que do jeito que eu estava não iria conquistar minha tão 

sonhada LIBERDADE FINANCEIRA.  

 

Até que depois de muitas pesquisas (principalmente no mercado americano) 

que a fixa caiu!  

 

Só consegui dá aquela virada depois que comecei a vender meus próprios 

produtos digitais. E o melhor de tudo você não sabe! Mas vou te revelar 

esse segredo... eu tenho meus próprios produtos digitais vendendo todos os 

dias e eu não precisei criar nada. Sabe porquê?  

 

Porque são produtos PLR. 

 
 

 

 

  Sobre o Autor 

https://plrprofissional.com/loja


 

Para quê gastar tempo, dinheiro e muita dor de cabeça na criação de um 

produto digital se eu e você podemos  ter um produto de alta qualidade 

pronto para vender? 

 

Mas eu ainda enfrentava um grande 

problema... 

 
Eu conseguia encontrar produtos PLR de alto padrão só no mercado 

americano. 

 

Mesmo o produto estando pronto para vender eu tinha que pagar um 

tradutor (porque não sou tão bom no inglês) e não poderia ser qualquer 

tradutor, eu precisava de um profissional fluente na língua inglesa. E mais... 

 

Além de traduzir eu precisava que esse profissional fizesse as adaptações 

necessárias no conteúdo para o mercado brasileiro. 

 

Depois precisava contratar narradores para os vídeos, web designers para 

editar as capas 2D e 3D do produto, enfim... eu ainda precisava investir mais 

dinheiro para deixar o produto 100% adaptado para vender aqui no Brasil. 

 

Apesar de todo o investimento, ainda era mais vantajoso do que se eu fosse 

criar um produto do zero. 

 

Foi ai que veio a ideia de colaborar com meus colegas de profissão do 

marketing digital. Já que no Brasil não tem produtos PLR de alto nível com 

toda estrutura de vendas já criada como nos Estados Unidos, eu poderia 

desenvolver um site de comercialização desses produtos evitando assim que 

meus colegas não tenha a mesma dor de cabeça que eu tive com as 

traduções, adaptações, locutores e Web designers. 

 

 

Orgulhosamente eu apresento... 
 

 

 

 

 

 

 



 

Loja Virtual  PLR Profissional 

 

 
 

Sua preocupação para encontrar produtos 
PLR de alto padrão em Português do Brasil 

acaba aqui. 
 

Acesse a loja clicando AQUI 
 
 

 

  

 

https://plrprofissional.com/loja/


Introdução 
 

Como eu já lhe disse, depois de muita pesquisa no mercado americano, eu 

acabei descobrindo que milhares de profissionais do marketing digital que 

passaram pelo fórmula de lançamento do Jeff Walker estão fazendo 

verdadeiras fortunas com a compra de produtos digitais prontos.  

 

Porque muitos que fazem o fórmula de lançamento não tem ideia do que 

lançar no mercado e por também não possuir as habilidades necessárias para 

criar um produto digital do zero acabam investindo em produtos PLR. São 

baratos, economiza tempo e trazem retornos rápidos. 

 

Nunca houve uma maneira tão direta de ganhar dinheiro, ou uma 

oportunidade que ofereça melhores chances para você como vendedor 

online. 

 

Agora que você sabe um pouco de mim e do meu trabalho, quero lhe dizer 

que continue a leitura porque vou te revelar coisas interessantes sobre 

PLR que você não sabe. 

 

Mais adiante, no decorrer desse eBook quero lhe mostrar outras vantagens 

que poucos profissionais brasileiros de marketing digital sabem sobre os 

produtos PLR e que pode ser a grande virada para seus ganhos na internet. 

 

Se você quer seriamente obter os resultados que deseja dentro do marketing 

digital como infoprodutor, preste atenção no que este E-book diz.  

 

Acompanhe... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Reflexão do Dia 

 

 
 

 

 

Veja bem! No marketing digital quem são os milionários? Quem são os 

caras que realmente ganham dinheiro na internet? 

 

Os produtores ou os afiliados? 

 

Pense nisso, o afiliado tem o trabalho todo de: 

 

 Criar um blog inteiro; 

 Gastar com anúncios no Facebook; 

 
 

 



 

 Gasta um tempão em SEO para posicionar artigos do blog nas 

primeiras páginas do Google; 

 

 Para simplesmente fazer algumas vendas por mês! Fora os gastos com 

anúncios e o tempo investido.  

 

Isso para aquele que tem experiência e sabe trabalhar, imagina quem está 

começando do zero?  

 

Entra iludido no marketing digital achando que vai ganhar muito dinheiro 

vendendo o produto de outras pessoas. 

 

Claro! Os mais experientes se sobressaem, e eu não tenho nada contra em 

ser afiliado, mas raramente ficam ricos. 

 

Tire a conclusão você mesmo? 

 

Faz uma pesquisa de mercado e veja os nomes mais “importantes” dentro do 

marketing digital! 

 

Você vai ver que eles tem seus próprio produtos. 
 

 

Vou criar meu próprio produto 

de agora em diante... 
 

 

 

A ficha caiu, agora você decide ser produtor! 

 

Então você decide construir seu próprio produto mas... 

 

 Você não tem tempo suficiente para criar seu produto e toda a 

estrutura de vendas? 

 

 



 

 Você não sabe como começar a construir um produto do absoluto 

zero? 

 Você acha o processo de criação uma tremenda dor de cabeça? 

 Você não tem disponibilidade de pagar mais de R$ 1.000,00 para um 

Freelancer fazer tudo para você? 
 

 

Se sua resposta foi SIM! A qualquer uma dessas perguntas, isso significa 

que você deve desistir de ter seu próprio produto digital? 

 

Absolutamente NÃO! 
 

Se você quer um atalho para criar um produto de informação altamente 

rentável, de alta qualidade sem ter que passar por todas essas dificuldades 

que foi citada acima... 

 

Um Produto PLR é a melhor opção para você. 

 

Porquê? Por que tudo já está pronto para você vender! 

 

 

Falei de PLR até agora... 

Mas você sabe exatamente o 

que é um produto PLR? 
 

 

Primeiro vamos esclarecer o que significa PLR. 

 

PLR do inglês “Private Label Rights” que traduzido quer dizer Direitos de 

Marca Própria. 

 

Você encontra o produto que deseja vender, você paga apenas uma vez e 

depois o vende como seu. 

 

 



 

O produto se torna verdadeiramente seu e sem limite.  

 

Isso significa que você pode colocar seu nome nele, você pode colocar a 

marca da sua empresa, ou você pode até mudar o próprio nome e design do 

produto. 

 

Seus clientes terão o conhecimento de que foi você que criou o produto do 

absoluto zero. Isso fará você ser visto como uma autoridade naquele 

assunto. 

 

No caso do site PLR Profissional, a única coisa que você NÃO PODE 

FAZER é revender o produto como PLR, ou seja, você não pode vender 

para pessoas que querem um PLR, você pode vender somente para pessoas 

que buscam a solução que o produto promete entregar.  

 

Exemplo! Se o produto PLR que você encontrou no site PLR Profissional é 

sobre emagrecimento, você só pode vender para pessoas que querem 

emagrecer, e as vendas param nesses clientes.  Você recebe os direitos PLR 

para que possa editar o produto ao seu gosto pessoal e você pode revender 

ao seu cliente final como se você fosse o criador, só que seu cliente final não 

pode revender o produto. 

 

O que acontece quando outros 

produtores iniciantes estão 

utilizando o mesmo produto 

como se fosse deles? 
 

  

RESPOSTA: O mínimo que pode acontecer e que está acontecendo é que 

cada um está vendendo o seu. Não se prenda a isso! Mantenha o foco em 

vender e ganhar dinheiro. Veja um exemplo abaixo... 

 

 

 
 

 

 



 

O curso fórmula negócio online do Alex Vargas, tem vários afiliados 

vendendo esse curso e cada afiliado ganha dinheiro fazendo o seu 

marketing.  

 

Imagine se eles fossem pensar o seguinte: Ah! Já tem alguns afiliados 

vendendo o FNO então não vou me afiliar! 

 

Outro exemplo! A franquia do Mcdonald's... os pontos tem os mesmos 

nomes e vendem o mesmo produto, mas cada franqueado ganha dinheiro 

trabalhando no seu negócio. 

 

Resumindo... por mais que tenham algumas pessoas vendendo o mesmo 

produto eles não vão alcançar todos os potenciais clientes que existem no 

Brasil.  

 

Com certeza você pode agarrar uma boa parte desses potenciais clientes 

fazendo o seu marketing com o seu produto. 

 

E se você ver alguns PLR já nas plataformas monetizze ou eduzz, não se 

paralise a isso. Os clientes não estão nas plataformas de afiliados, as 

plataformas são apenas uma ferramenta de pagamento.  

 

Faz sentido pra você? Acredito que sim. 

 

Como se diferenciar da 

concorrência de um produto 

PLR? 
 

 

Aqui vai uma dica!  

 

Com a licença PLR em mãos, você pode editar o produto da forma que 

quiser, você pode fazer algumas edições somente na parte externa, nome e 

design, e deixar o conteúdo interno do jeito que está, se assim preferir. E 

assim pode se diferenciar e vendê-lo como sendo exclusivo seu. 

 

 

 
 

 



Com esse método, inúmeros empresários experientes em todo o mundo 

estão fazendo fortunas com as vendas de produtos que são projetados por 

profissionais de marketing para vender como água no deserto. 

 

Sem necessidade dessas pessoas escreverem seus próprios eBooks, editar 

seus próprios vídeos ... sem criar seus próprios materiais de marketing. 

 

Isso é literalmente um modelo de negócios "copiar, colar e lucrar" já vem 

tudo pronto para você vender. 

 

É um sistema tão incrivelmente fácil de seguir até que mesmo o mais novo 

dos novatos no marketing digital achará simples de entender e muito fácil de 

implementar. 

 

Por que eu devo me 

entusiasmar com os PLR da 

loja PLR Profissional? 
 

 

Então, por que isso é tão incrível? Por que você deveria estar ansioso para 

começar a se envolver com os produtos PLR? A primeira e mais óbvia 

vantagem de um produto PLR é que você não terá que fazer o produto do 

zero.  
 

Se você quer vender um E-book de 10.000 palavras, por exemplo, então 

tudo que você precisa fazer é encontrar o eBook  que você gosta e, em 

seguida, colocar um link de pagamento no botão "comprar agora" na página 

de vendas do produto e começar a divulgar. 

 

Isso significa que você não precisa ser um escritor fantástico, isso significa 

que você não precisa passar dias ou meses escrevendo um ebook, e isso 

significa que você não precisa lidar com coisas como editar a capa ou 

formatar o layout da página de vendas. 

 

 

 

 



 

Além disso, é que o produto final que você conseguirá vender 

provavelmente será mais profissional do que você poderia criar.  

 

Isso não é para minimizar suas habilidades como criador, mas simplesmente 

para afirmar que os produto PLR da loja PLR Profissional são produtos que 

foram projetado e criados a partir de uma equipe de especialistas (ou um 

especialista individual ...); por pessoas que fazem isso para viver e que 

conhecem bem o mercado. 

  

Esses profissionais, são pessoas que têm acesso a todas as ferramentas mais 

úteis para a criação de produtos e que sabem como ajustar o produto para 

receber a melhor aceitação do público alvo.  

 

Com isso, é claro, aumenta a probabilidade do seu produto vender e melhora 

suas chances de obter uma resposta positiva daqueles que o compram. 

 

Melhor ainda é o fato de que até mesmo seus materiais de vendas estão 

prontos para você.  

 

E, mais uma vez, o PLR foi projetado por pessoas que realmente entendem o 

negócio e sabem como escrever conteúdo de vendas altamente eficazes que 

o ajudará a vender de forma rápida e eficaz. 

 

Outro benefício é de não ter que criar o produto você mesmo e que você 

poderá escalar mais facilmente suas vendas com muito menos riscos. 

 

Se você criar um produto por conta própria ou mesmo pagar para um 

Freelancer a criação, então você precisará gastar muito tempo ou dinheiro 

para obter o produto pronto. 

 

Se o seu produto acabar por ser uma falha e ninguém o comprar, você 

perderá todo esse tempo e todo esse dinheiro investido. 
 

 

Se essa falha acontecer, quanto tempo e dinheiro você está disposto a 

investir novamente? 
 

 

 



 

Mesmo que o seu produto seja um sucesso, para você escalar seu negócio 

terá que criar outro produto ou pagar para construir seu novo produto e 

somente depois de mais tempo ou dinheiro investido que você estará pronto 

para vender seu segundo produto.  

 

Isso se tornará muito difícil para você realmente capitalizar seus sucessos 

iniciais, e isso significa que você pode acabar levando muito tempo para 

acompanhar e desenvolver esse sucesso inicial. 

 

 

Compare tudo isso com a venda de produtos PLR... 

 
 

Aqui, você pode lançar um produto e começar rapidamente a fazer grandes 

vendas e, em seguida, seguir isso quase imediatamente comprando um novo 

produto.  

 

Você pode então despejar os lucros daquele primeiro produto em dois novos 

produtos ou três - expandindo rapidamente e efetivamente seu negócio para 

lucros maiores. 

 

Da mesma forma, se você comprar um produto PLR e ao divulgá-lo não 

conseguir vendê-lo, então você não perdeu muito.  

 

Mas se o produto PLR é de boa qualidade, e você não conseguir vendê-lo, o 

problema já não é com o produto, mas sim por falta de conhecimento de 

marketing. 

 

Nesse caso você poderá dar um tempo e se especializar mais em marketing 

digital, depois pode tentar novamente. 

 

Novamente eu repito: Nunca houve uma maneira mais direta de ganhar 

dinheiro, ou uma oportunidade que ofereça melhores chances para você 

como o vendedor online! 

 
 

 

 



 

20 maneiras brilhantes de como 

ganhar dinheiro com produtos 

PLR 

 
1. Cadastre seu eBook em plataformas de afiliados para que outras 

pessoas ajudem você a vender mais; 

 

2. Venda seu eBook na amazon; 

 

3. Venda seu eBook no mercado livre; 

 

4. Venda seus eBook na OLX; 

 

5. Crie uma isca digital e construa sua lista de e-mails; 

 

6. Venda seu eBook para sua lista de e-mail; 

 

7. Venda seu eBook através do Google adwords; 

 

8. Venda seu eBook através do Facebook ADS; 

 

9. Venda seu eBook através do Bing ADS; 

 

10.Venda seu eBook através do YouTube ADS; 

 

11.  Evite bloqueios. Faça parcerias com os administradores dos grupos do 

facebook para eles divulgarem; 

 

12.  Faça parcerias com youtubers que já tem uma grande audiência; 

 

13.  Traduza o conteúdo para outros idiomas para aumentar seu poder 

aquisitivo em outros mercados; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14.   Crie um livro físico a partir dele; 

 

15.  Você pode criar websites repletos de informações usando o 

conteúdo dos produtos de direitos de marca própria, e quando você 

cria esses sites, você pode colocar o Adsense neles para ajudá-lo a 

ganhar dinheiro com cliques; 

 

16.  Compartilhe partes do conteúdo em suas plataformas de mídia 

social para dar aos clientes uma amostra do que eles receberão; 

 

17.  Dividir o eBook em partes e criar artigos novos para seu blog; 

 

18.  Se você trabalha com SEO, uma boa ideia é dividir o conteúdo do 

eBook PLR em partes e criar artigos para suas webs 2.0, web 2.0 

expiradas e PBNs; 

 

19.  Dê um novo título ao E-book, altere o conteúdo e inclua seus 

próprios links de afiliados de outros produtos semelhantes para 

impulsionar as vendas; 

 

20.  Ou venda como está, coloque seu nome e seja o AUTOR. Essa é 

uma ótima maneira de se destacar como um especialista; 

 

 



 

Principais Dúvidas sobre 

nossos produtos PLR. 
 

 

1 - Eu preciso ter um site? 

 

R: Sim, você precisa ter um site em wordpress já pronto, com seu 

próprio domínio e hospedagem para poder fazer a importação da 

estrutura de vendas do produto PLR para ele. 

 

2 - Tem vídeo aulas ensinando como fazer a importação da 

estrutura de vendas do produto para o site? 

 

R: Sim, vídeo aulas mostrando o passo a passo de como fazer a 

importação da estrutura de vendas para seu site, ensinamos também 

como cadastrar o produto na monetizze e na eduzz e como abrir para 

afiliados. 

 

3 - Posso cadastrar o produto nas duas plataformas? 

 

R: Não, ou é uma ou outra, por causa das políticas das próprias 

plataformas. 

 

4 - E se eu cadastrar na monetizze e já tiver outros produtos lá com 

o mesmo nome que o meu, terei problemas? 

 

R: Não terá problemas, junto com o produto você recebe uma licença 

onde nós os criadores originais transferimos a licença com direitos de 

revenda para você, com isso você pode ficar com a consciência tranquila 

sob qualquer restrição de uso. Temos parceria com a monetizze para 

que seu produto seja aprovado sem problemas de direitos autorais, mas 

caso a monetizze peça a você sobre os direitos autorais na hora do 

cadastro do produto, é só enviar a licença e a plataforma já libera o 

produto para você vender. 

 

 

 



5 - E a Hotmart? 
 

R: A Hotmart não aceita que você cadastre um produto que foi adquirido 

com direito de revenda. É a política da plataforma. 

 

6 - Para quem posso vender? 

 

R: Somente para o cliente final, pessoas que estão buscando a solução 

que o eBook promete entregar e as vendas param nesses clientes. Você 

não pode revender como o site PLR Profissional vende, ou seja, você 

não tem a permissão para transferir os direitos de revendas para seu 

cliente. Caso isso não seja cumprido, ações legais serão tomadas. 

 

7 - Posso editar o produto? 

 

R: Sim, você recebe a licença PLR para que possa editá-lo, caso queira. 

Pode mudar o nome, design, se quiser, ou pode vender como está. 

 

8 - Tenho suporte? 

 

R: Sim, no WhatsApp: (44) 98419-2750 - Diego Piola 

 

 



 

Se você ficou animado(a) e conseguiu enxergar 

a boa oportunidade que existe por trás de um 

produto PLR, então acesse minha loja virtual de 

produtos PLR... 

 

 
 

Sua preocupação para encontrar produtos 
PLR de alto padrão em Português do 

Brasil acaba aqui. 
 

Acesse a loja clicando AQUI 

 

 

 

https://plrprofissional.com/novo-produto
https://plrprofissional.com/loja/

