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Com a maioria dos brasileiros utilizando o

WhatsApp, muitas empresas começaram a prestar

atendimento por este canal também.

Muitas destas empresas não dão conta da

demanda e acabam contratando assistentes

virtuais para realizar este serviço.

 

1 - Atendimento via WhatsApp

Muitos novos infoprodutores sabem criar suas

aulas gravadas, mas não sabem como cadastra-

las de forma correta nas plataformas online e

buscam pessoas para realizarem este serviço.

2 - Cadastro de produtos nas

plataformas de afiliação

Você é especialista em algum tema? Você pode

prestar este serviço de análise e diagnóstico,

identificando soluções para clientes que

necessitam de orientação sobre o tema que você

domina.

3 - Consultoria

Gerar renda extra ou até mesmo renda fixa trabalhando de

qualquer lugar do mundo tem sido uma busca constante dos

brasileiros.

 

Muitos ainda não conhecem as inúmeras possibilidades que

existem e simplesmente estão perdendo oportunidades.

 

Outros até já ouviram falar, mas sentem preguiça ou medo de

não dar certo ou de não gerar tanta renda assim.

 

Neste Infográfico quero compartilhar com você diversas

oportunidades de se trabalhar pela internet sem sair de casa

ou estando em qualquer lugar com o seu tablet, computador

e a conexão da internet.

O P O R T U N I D A D E  E M  C R E S C I M E N T O



Com a demanda crescente de vendas online, você

que sabe como montar uma loja online, pode

prestar este serviço para empresas que ainda não

possuem suas lojas na internet.

4 - Criação de e-commerce

O Instagram é uma das redes sociais que mais

crescem no Brasil e o feed organizado é uma

tendência. Se você tem habilidade para criar um

feed hamônico, há trabalho te esperando.

5 - Criação de Feed Hamônico

Você sabe como criar uma boa página de vendas

para qualquer produto? Este é um serviço muito

buscado na atualidade, pois muitos produtores

não sabem vender seu produto e não sabem criar

sua página vendedora. 

6 - Criação de Página de Vendas

Muitas empresas estão migrando para a internet e

muitos empreendedores estão surgindo e

entendem a importância de ter um site, mas não

sabem como cria-lo e se esta é sua expertise, está

aí uma grande oportunidade.

7 - Criação de Sites

Você é especialista em campanhas de anúncios?

Se sim, você pode oferecer este serviço para

pequenos empreendedores, pois a maioria não

sabe como trabalhar com tráfego pago

corretamente.

8 - Criador de Anúncios

Você sabe escrever bem e tem facilidade em

gerar conteúdo para mídias sociais? Cada vez

mais as empresas precisam da prestação deste

serviço, já que a maioria de seus clientes navega

boa parte do dia nas mídias sociais.

Criador de conteúdo para mídias

sociais



Desenvolver uma marca e criar um pacote

completo para site, capa das mídias sociais, logo,

definição de cores, enfim, o pacote completo de

identidade visual é uma oportunidade para você

que manja deste tema.

Criador de identidade visual

Muito novos youtubers não sabem como criar a

intro de seu canal e se você sabe realizar esta

tarfea, pode cobrar por este serviço de vinheta.

Criador de intro para canal do

YouTube

Os infográficos são uma excelente forma de

contar uma história passando uma informação de

forma mais visual e se você sabe como criar

infográficos, pode oferecer este serviço na

internet.

Criador de Infográficos

Se você é bom com roteiros para vídeos, sabem

bem usar as palavras e ter um começo, meio e fim

na hora de transmitir uma informação, você pode

oferecer este serviço online.

Criador de roteiro para vídeos

Muitos empreendedores gravam seus vídeos, mas

não possuem tempo ou não gostam de editar

vídeos e é aí que nasce mais uma oportunidade de

serviço online.

Editor de vídeos

Livros digitais são muito utilizados para vendas e

para captura de clientes, contudo, muitos

empreendedores não tem tempo ou não sabem

como estruturar um ebook, então, se você sabe

como fazer, pode oferecer este serviço online.

Escritor de ebook



Administrar as redes sociais é uma tarefa difícil

para algumas empresas, pois muitas vezes não

dão conta de planejar, postar, interagir e

acompanhar as métricas e resultados nas redes

sociais e se você é habilidoso nesta área, e um

tipo de serviço com muita procura online.

Gerenciamento de Redes Sociais

Muitas empresas pagam para que seus sites

estejam sempre atualizados e com boa

manutenção. Se você manja deste serviço, há esta

oportunidade no mundo online.

Gerenciamento de Sites/Blogs

Legendar vídeos é uma tarefa que muitas pessoas

não têm paciência para realizar e se você tem

este tempo e paciência e sabe fazer isso bem

feito, pode oferecer este serviço online.

Legendar vídeos

Sabe aqueles vídeos que vemos com imagens ou

cenas e aquela voz marcante ao fundo? Se você

sabe fazer locução, pode divulgar este serviço

online.

Locução de Vídeos

Se você além de ser especialista, é experiente em

determinada área, pode oferecer seu serviço de

orientação para empreendedores que estão

iniciando nesta sua área de atuação.

Mentoria

Esta é uma tarefa que alguns empreendedores

consideram chata ou não possuem muito tempo

para fazer. 

Basicamente, eles enviam as peças de

comunicação já prontas e seus respectivos textos

e você faz a programação das postagem em

ferramentas de automação.

Programar conteúdo das redes

sociais



Sabe escrever bons artigos? Seu dom pode ajudar

muita gente e melhor, você pode ser remunerado

por isso. Há muita busca deste serviço para

empreendedores que não têm muito tempo para

desempenhar esta tarefa.

Redator de artigos

Acompanhar preços e fazer as reservas de

passagens e hospedagem é muito procurado por

pequenos profissionais que devido a agenda

lotada, não dão conta de executar esta tarefa.

Você que tem disponibilidade para isso, pode

oferecer este serviço online.

Reservas de Passagens/Hospedagem

Principalmente em épocas como Black Friday,

grandes e pequenas empresas contam com o

apoio de assistentes virtuais para executar esta

tarefa. Fique esperto!

Responder chat

O povo brasileiro ama interagir e usar as redes

sociais para se comunicar com as empresas

que lhes prestaram serviços ou onde

compraram algum produto e como a demanda

só aumenta, estas empresas começam a

terceirizar este serviço, então, aproveite!

Responder comentários em redes

sociais

Você escreve bem? Você pode oferecer seu

serviço para responder e-mails de pequenas

empresas ou empreendedores que não tem tempo

para responder todos os e-mails que recebem.

Responder e-mails

Muitas empresas buscam ser facilmente

encontradas na internet e você que sabe realizar

um bom SEO, pode oefercer este tipo de serviço

online para manter estas empresas na primeira

página do Google.

SEO Para Pequenos

Empreendedores
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https://resolviempreender.com/

