Resumo de E-Book Em 48h: Como
Escrever Um Best-Seller de Não Ficção,
Mesmo Sem Tempo
As Chaves Para Escrever Um Livro Irresistível e Ser Muito Bem Avaliado
Pelos Leitores Você já imaginou escrever um livro com sua experiência
profissional ou pessoal? Já pensou se tornar autoridade em uma área de
atuação e gerar renda automática com livros?
Você deseja escrever um livro, mas não encontra tempo porque sua
agenda vive lotada? Escrever um bom livro pode ser difícil. Requer que
você planeje bem, faça pesquisas de mercado e domine o hábito da
escrita analítica em seu dia a dia.
Em "E-book em 48 Horas - Como Escrever Um Best-Seller de Não Ficção,
Mesmo Sem Tempo" você vai descobrir que um bom livro de não ficção é
uma conversa com os três tipos de leitores que existem dentro de cada
pessoa: o leitor emocional, o leitor racional e o leitor instintivo.
Este livro vai te revelar como transformar de verdade a vida do seu leitor
e... - Identificar um tema lucrativo para escrever um livro. - A importância
da pesquisa de nicho para o sucesso.
- Como estruturar seu livro de forma que o leitor leia e recomende. - Os
segredos para escrever um livro excepcional. - Dicas para turbinar o
conteúdo antes da publicação.
- A fórmula para criar um Título e uma Capa vendedores. Você também
terá acesso ao exclusivo MAPA DAS 48 HORAS, um passo a passo com
todos os detalhes - hora a hora - para escrever um excelente livro de não
ficção em 48 horas sem medo de errar.
"Se você deseja escrever seu livro, iniciar um blog e até mesmo produzir
um curso, este é o ponto de partida." Alessandro Milhomem,
Empreendedor e Especialista em Marketing Digital "Eldes é inspirador e
didático.

Me ajudou muito." Cristina Chen, Psicóloga, autora de "Casamento À
Prova de Amantes" "Foi o impulso que faltava para eu publicar meu livro."
Karina Musso, Psicóloga, autora do "Guia de Sobrevivência do Ansioso"
"Vai direto ao que precisa ser feito, além de entregarem um valor
maravilhoso.
Recomendadíssimo!" Penha Mullet, Especialista em Emagrecimento,
autora do método "Emagreça com Metha" Sobre o Autor Eldes Saullo
escreve para quem escreve. Seu objetivo é motivar e ensinar pessoas os
caminhos da escrita criativa e produtiva, da autopublicação e da
autopromoção.
Ele acredita que incentivar a escrita é uma forma de incentivar a leitura.
Seus livros mostram razões, estratégias, dicas e passos para você
planejar, escrever e lançar melhores livros e ampliar sua credibilidade e
visibilidade como autor.
Escritores, blogueiros, especialistas, empreendedores, produtores de
conteúdo e redatores encontrarão em Seus livros informação de alta
qualidade pelo preço de um café. Eldes é um dos autores mais vendidos
da Amazon Brasil.
Role a página até o topo e compre agora com 1-Clique.
Acesse aqui a versão completa deste livro

