
O QUE É A SYSTEME.IO?



Nós usamos nossa própria ferramenta para divulgar
nosso negócio, vender nossas ofertas e entregar

conteúdo para nossos clientes. Isso nos permite gerar
uma receita de mais de 400 mil dólares por mês

Sobre a
Systeme.io

A Systeme.io (pronuncia-se “system ponto AI-O”) é uma
plataforma de criação de negócios online completa (all-in-one)
que torna mais rápido e fácil para você lançar, expandir e escalar
seu negócio online.

Nós temos mais de 10.000 clientes e continuamos a crescer
rapidamente. Contamos com uma equipe remota de 70 pessoas
de todas as partes do mundo, e nossa ferramenta está disponível
em 7 idiomas!

Nosso software permite que você configure seu negócio da
maneira mais adequada às suas necessidades — desde a criação
de sites e landing pages a email marketing e cursos online, a
Systeme.io cobre tudo!

Nosso objetivo aqui na Systeme.io é garantir que você esteja
administrando um negócio de sucesso que seja direcionado para
levar sua história de sucesso adiante.



O que você
pode fazer com
a Systeme.io?

Construir funis
de vendas

Gerenciar seu
programa de

afiliados

Automatizar seu
marketing

Enviar emails de
marketing

Vender cursos
online

Criar seu blog

Vender produtos
físicos e digitais

Realizar webinars
perpétuos

Construir
websites

Todos os recursos da Systeme.io são desenvolvidos
para funcionar em conjunto perfeitamente.

Economizando seu tempo e esforço para você focar no
que é mais importante — expandir seu negócio



As dores dos nossos
clientes:

Eles querem lançar um negócio online, mas precisam usar
várias ferramentas diferentes para gerenciá-lo. É um
processo complicado e demorado.

As assinaturas dessas ferramentas são caras e a maioria das
pessoas é iniciante, com recursos financeiros limitados.

O processo pode ser bastante complicado, especialmente
para aqueles que não têm conhecimento em tecnologia.

1.

2.

3.

3 coisas que tornam a
Systeme.io incrível:

A Systeme.io é  uma solução completa: você tem tudo em
uma plataforma. Não há mais gastos desnecessários em
várias ferramentas e integrações trabalhosas.

Nossos preços competitivos dão a você acesso a tudo o
que você precisa para lançar um negócio online de sucesso
por uma fração do preço de nossos concorrentes.

A Systeme.io é extremamente fácil de usar. Mesmo se
você for iniciante, você pode colocar seu negócio em
funcionamento rapidamente.
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https://systeme.io/br/pricing


O que fazer em
seguida:

Descobrir por que nossos clientes escolhem a Systeme.io,
consultando nossa página de depoimentos

Quer divulgar a Systeme.io e ganhar 50% de comissões
vitalícias? Leia este guia para saber como nosso programa
de afiliados funciona!

Está pronto para começar a divulgar? Clique aqui para ver
todas as ofertas que você pode vender em nosso programa
de afiliados!
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2.
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https://systeme.io/testimonials
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eLQm1RGIEWvfUHktPpOwA25VlYvuvy5c
https://systeme.io/affiliate-program

