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Você acredita que é hora de ter afiliados para o seu produto, mas não sabe como começar? 
Vamos dar um passo de cada vez! Antes de qualquer coisa, é importante que prepare seu 
kit de afiliado e não deixe de incluir nele:

Informação detalhada sobre o seu produto: qual é a promessa ou transformação que você está 
oferecendo? Quem é o seu comprador? Como o seu produto está estruturado? Inclua tudo o que puder 
pensar! Depois dessas informações, o afiliado deverá conhecer o seu produto tão bem quanto você.

Se você tem algumas cópias de vendas ou campanhas que sabe que funcionam, compartilhe também! 
Para isso, você pode acessar a guia Divulgação, dentro de Programa de Afiliados.

Não se esqueça de adicionar outros materiais promocionais nessa como fotos, vídeos, 
testemunhos, etc.

Você também pode habilitar páginas de vendas alternativas e dinâmicas através da nossa ferramenta 
Páginas Alternativas. Isso permite configurar várias páginas de venda diferentes para o mesmo 
produto, oferecendo assim diferentes estratégias de venda.

Se você está pensando em oferecer uma promoção exclusiva ou uma oferta aos seus afiliados, 
acrescente também esta informação!

Outras estratégias que você considerar podem ser úteis para eles.
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Estamos quase lá... Mas antes de começar a procurar por afiliados para ajudá-lo a promover 
seu produto, não se esqueça de ativar seu programa de afiliados na plataforma Hotmart. Para 
fazer isso:

Talvez você precise de um pouco de inspiração. Comece olhando para outros produtos no Mercado de 
Afiliação e seus programas de afiliados para se inspirar.
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É hora de pensar no tipo de comissão que será oferecido a cada afiliado. Para definir isso, é 
importante considerar o preço do seu produto.

Defina o tipo de comissão que será oferecido em seu programa de afiliados: se é pelo 
primeiro clique, pelo último clique ou afiliação de múltiplos cliques. Isso vai depender da sua 
preferência sobre quem deverá receber a comissão, se é o afiliado que chamou a atenção do 
comprador na primeira vez, no momento final da compra ou em ambos.

Não esqueça de que, se você tem uma afiliação moderada, será possível ativar a opção que 
permite aprovar automaticamente candidaturas de afiliados que atendam a determinados 
critérios escolhidos anteriormente.

Quando tiver tudo isso pronto, trabalhe na descrição do seu programa. Esta é a sua carta de 
apresentação para futuras colaborações com afiliados de qualidade, por isso tente fazer este 
resumo o mais detalhado possível.

Se o seu produto está em um nicho específico, passe algum tempo pesquisando e 
procurando profissionais que já são referência na área e, portanto, têm grandes 
audiências em seus canais que possam estar interessados no seu produto. Assim que 
os tiver, não hesite em fazer contato com eles! Eles podem estar interessados em 
promover o seu produto. Ao contatá-los, concentre a mensagem no grande valor que 
o seu produto trará para o público deles.
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Agora, você já tem a coisa mais importante! Uma vez que seu produto tenha atraído o 
interesse de um grupo de afiliados de qualidade, é imprescindível que você crie uma ligação 
com eles. Só porque uma relação foi construída digitalmente, não significa que tenha que 
ser fria, certo?

Que tal começar convidando esse grupo para uma comunidade no Hotmart Sparkle ou para um Chat 
Hotmart? Aqui, você pode se comunicar rápida e facilmente com eles e compartilhar textos, imagens e 
hiperlinks que todos podem acessar em tempo real.

Você pode usar este canal para explicar seu programa de afiliados com ainda mais detalhes e para que 
eles aproveitem este meio para resolver suas dúvidas mais diretamente.

Também é importante manter seus afiliados ativos o tempo todo. Que tal usar este canal para anunciar 
que os que venderem mais receberão um prêmio ou que poderão oferecer um bônus como estratégia 
de vendas?

Se você está planejando um lançamento, pode ser uma boa ideia organizar um webinar para dar a eles 
todas as informações de uma maneira clara e direta.
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Quando você trabalha com afiliados com grandes audiências, lembre-se: trabalhando 
com eles de perto, um a um, e em contato constante, é fundamental que você possa 
definir a melhor mensagem que se adapte ao público específico de cada um deles. 
Talvez você possa usar o Chat da Hotmart para sua comunicação diária e até mesmo 
configurar vídeo chamadas regulares para acompanha-los diariamente.
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Agora é a hora de agir com aquele afiliado. Para isso, confirme com eles qual é seu 
melhor canal de comunicação e quais as ações que funcionaram bem para eles no 
passado. Pode ser um vídeo do YouTube, histórias, um post no blog... Cada afiliado 
terá o seu próprio potencial e é importante que se ajuste a ele para obter os 
melhores resultados. Isto só pode ser conseguido através de um trabalho conjunto 
entre você e o afiliado.
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E claro, não se esqueça de participar de eventos e sessões de treinamento para 
aprender ainda mais sobre o mundo da afiliação. Além de estimular a sua educação 
digital, isso vai te ajudar a fazer conexões no mercado. Talvez aí você também 
encontre afiliados interessados em promover o seu produto!
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Por último, mas não menos importante, meça em detalhes os resultados dos seus 
afiliados e compartilhe isso com eles! Eles certamente vão gostar e isso vai ajudar a 
fortalecer a relação de vocês e a mantê-los ativos. Se eles virem que sua estratégia 
está funcionando, vão se sentir encorajados a continuar com ela. Se, pelo contrário, 
ela não alcançar os resultados esperados, eles terão tempo de evoluir e tentar coisas 
novas.

Não sabe como ver os leads que cada um de seus afiliados conseguiu? Se você acessar a 
seção Relatórios em sua plataforma da Hotmart, poderá ver essa informação acessando 
Leads Coletados e mais depois clicando na opção Por Afiliado.
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