
Plano-mestre para Aplicativo Movel
Ladda ner boken PDF

Mark Weston
Plano-mestre para Aplicativo Movel Mark Weston boken PDF

 

Aprenda a vender Apps para ganhar dinheiro onlineA revoluo do
App mvel est aqui, ento porque no participar e baixar sua cpia do
Plano-mestre para Aplicativo Mvel agora!J pensou em ganhar

dinheiro atravs da publicao de um App?Sabia que qualquer pessoa
pode fazer isso de forma fcil e barata?Desde que o iPhone chegou ao
mercado em 2007 os Apps para celulares se tornaram rapidamente a

mais nova corrida do ouro no mundo da tecnologia. Com a
quantidade de dinheiro gasta em celulares e aplicativos mveis no
surpresa que muitos esto se tornando milionrios todos os dias nesta
indstria. No estou dizendo aqui que ao fazer o upload de um App voc
ir ficar rico da mesma forma, mas vou lhe oferecer uma maneira de
construir gradualmente uma fonte de renda passiva.No meu livro,
Plano-mestre para Aplicativo Mvel, eu mostrarei o que voc precisa
fazer para comear a construir um portflio de Apps para celulares para
ganhar uma renda passiva que crescer dia aps dia.Voc j ouviu falar de
Angry Birds ou Plantas versus Zumbis? Esses so divertidos Apps de
games para celulares que se tornaram gigantes. No entanto voc no
precisa criar um jogo superstar para ganhar dinheiro com Apps.



Mesmo os apps mais bsicos tm a oportunidade de ganhar dinheiro
pelo fato de um grande volume de pessoas, possuir um telefone
celular e baixar Apps.Meu livro ir lhe mostrar como voc pode
comear seu imprio de App mvel, aproveitando a vantagem que a
internet traz para iniciar um negcio, barato e rpido. Voc no precisa

ter qualquer conhecimento de codificao. Na verdade eu no o
aconselho a fazer qualquer tipo de codificao, a menos que voc tenha
uma ideia fantstica e que seja apaixonado por isso. Se voc quer um

negcio para ganhar dinheiro, siga o meu conselho, e ele ser
acrescentado a voc muito mais rapidamente.Em poucas palavras,
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