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Você tem um Projeto em prol da Cultura de Paz?

Então veja aqui como participar!!!



JUSTIFICATIVA

Por vezes um bom projeto não consegue sair do papel ou é desenvolvido com 
precariedade e com muitas dificuldades, por falta de recursos monetários.

Pensando nisso criamos o Projeto gerador de renda para instituições ou pessoas 
que trabalham em prol da “Cultura de Paz”.

É uma iniciativa privada, sem burocracia, prática e transparente desenvolvida pelo 
Canal Planeta Paz.

É baseada no modelo de PARCERIA, onde o Canal oferece e contribui com uma parte 
do trabalho e o Afiliado com outra, e a receita líquida é dividida igualmente entre as 
partes, 50% para cada um. 



QUEM PODE PARTICIPAR? (*CONDIÇÕES INICIAIS)

Instituições (Pessoas jurídicas) formalmente constituídas com CNPJ;

Pessoas físicas que desenvolvam Projeto Social;

Instituições e/ou Pessoas que tem Projetos Sociais que trabalham em prol da 
“Cultura de Paz” com, por exemplo:, Educação, Assistência Social, Assistência 
Espiritual, Jornalismo e/ou Sustentabilidade, em prol do indivíduo, da sociedade e 
do planeta - do “Planeta Paz”;

Na linguagem de marketing a Instituição e/ou Projeto Social será chamado de 
“Instituição ou Projeto Social do Coração”;

Na linguagem técnica a Instituição e/ou Pessoa que tem um Projeto Social será 
chamado de “AFILIADO” do Canal Planeta Paz;



COMO FUNCIONA?

Toda assinatura que o AFILIADO vender, receberá percentual de 50% do valor 
líquido (Valor bruto menos a taxa cobrada pela plataforma Hotmart, que é de 
10%);

Como a assinatura é mensal, isso significa que a receita é recorrente, ou seja, o 
AFILIADO recebe seu percentual todo mês;

O assinante pode cancelar a assinatura quando quiser, então o AFILIADO recebe 
seu percentual enquanto durar a assinatura;



COMO FUNCIONA?

O AFILIADO se compromete a gerar pelo menos um conteúdo a cada duas semanas 
para ser colocado no CANAL PLANETA PAZ (Então teremos conteúdo gerado pelo 
CANAL + conteúdos gerados pelos AFILIADOS) . 

Os conteúdos vão de simples fotos das atividades desenvolvidas (com título e 
descrição) pelo AFILIADO, como também, artigos, vídeos, palestras, cursos e 
reportagens. 

Esses conteúdos tem que ser produções exclusivas para o CANAL 
PLANETA PAZ. Não podem ser postados na internet! Os conteúdos 

devem gerar interesse do assinante;



QUANTO CUSTA A ASSINATURA?

São várias opções de preços, alcançando a melhor opção para cada assinante;

Os assinantes são divididos em 3 categorias: 1. Assinante, 2. Assinante-Colaborador e 
3.Assinante-Patrocinador;

Desta maneira os preços ficam assim: 1. Assinante (R$ 29,90/mês); 2. Assinante-
Colaborador (R$49,90 ou R$69,90 ou R$99,90 mês); 3. Assinante-Patrocinador ($500,00 ou 
$500,00 ou $1.500,00 mês);

Cada categoria-preço tem uma contra-partida correspondente;

O Assinante tem como contra partida o conteúdo exclusivo de seu Canal por Assinatura;

Os Assinantes “Colaborador” e “Patrocinador”, além do acesso ao conteúdo exclusivo, 
recebe um bônus, cada bônus é proporcional ao preço da assinatura, quanto maior o preço 
maior o bônus como Espaço Publicitário no site Planeta Paz e/ou Mídia Social, cfe. o caso.



PORQUE ASSINAR O CANAL?

O Assinante está interessado no conteúdo e ainda pode estar interessado em 
colaborar com o seu Projeto Social ou Instituição do Coração. A princípio são pessoas 
do relacionamento do PORTAL PLANETA PAZ e/ou do Projeto Social ou Instituição do 
Coração e sua comunidade local;

O Assinante-Colaborador está interessado na divulgação de seu comércio e de 
agregar valor a sua marca apoiando seu Projeto Social / Instituição do Coração. A 
princípio são comerciantes da comunidade;

O assinante-Patrocinador já tem verbas destinadas ao marketing, e por isso, sabe 
da importância do marketing “Responsabilidade Social”. A princípio são empresas 
de pequeno a grande porte da cidade, que tem negócios na cidade e/ou afinidade 
com o tema “Cultura de Paz”;



BÔNUS

Os bônus são espaços publicitários no PORTAL PLANETA PAZ e no site do Afiliado;

Bônus especiais podem ser desenvolvidos, como espaço publicitário nas camisetas 
e/ou sede do Afiliado e/ou reportagens feita pelo PORTAL PLANETA PAZ;

Bônus especiais, como Convênios entre os Anunciantes e o público da Instituição e do 
CANAL PLANETA PAZ também podem ser desenvolvidos;



TRANSPARÊNCIA

Todo o processo administrativo, desde as vendas até a distribuição dos “valores 
monetários / percentuais” são efetuados pela internet e pela Plataforma HOTMART;

Os pagamentos são feitos através do cartão de crédito;

O Afiliado acompanha tudo: seu saldo, os pagamentos, as vendas, os relatórios..., 
tudo diretamente na plataforma HOTMART, online, a hora que quiser;

Obs.: As questões referentes ao Portal Hotmart, não há intervenção nenhuma do 
Canal Planeta Paz.

Acesse e conheça a Hotmart: https://www.hotmart.com/pt/

https://www.hotmart.com/pt/


O QUE É PRECISO PARA COMEÇAR?

Primeiro a Instituição ou a Pessoa que tem Projetos Sociais que trabalham em prol 
da “Cultura de Paz” precisar estar de acordo com as condições iniciais* (vide 
primeira página) e decidir participar do PROJETO GERADOR DE RENDA PARA 
INSTITUIÇÕES QUE TRABALHAM EM PROL DA “CULTURA DE PAZ”;

Em segundo lugar se cadastrar na Plataforma Hotmart
(https://www.hotmart.com/pt/)

Comunicar o PORTAL PLANETA PAZ, pelo email contato@planetapaz.com.br, a 
intenção de se AFILIAR ao CANAL PLANETA PAZ, aguardar convite para AFILIAÇÃO 
por email e a aprovação feita na Plataforma Hotmart;

Aprovada a AFILIAÇÃO, pronto! Agora é só enviar os conteúdos exclusivos ao 
PORTAL PLANETA PAZ pelo email contato@planetapaz.com.br, e iniciar as vendas!!!

https://www.hotmart.com/pt/
mailto:contato@planetapaz.com.br
mailto:contato@planetapaz.com.br


MISSÃO

O PORTAL PLANETA PAZ e o CANAL PLANETA PAZ é uma Campanha permanente 
pela Paz no Planeta, através do desenvolvimento da Cultura de Paz e da 
Sustentabilidade. 

É um centro de comunicação especializado em criar conteúdos relevantes, 
inspiradores e mobilizadores. 

Promovemos a comunhão de pessoas e instituições que tem os mesmos propósitos, 
afim de somarmos forças em prol da Paz no Planeta;



PROPOSTA JORNALÍSTICA

A linguagem jornalística do PORTAL PLANETA PAZ, que deve ser observada pelos 
Afiliados, é uma linguagem positiva, que enfoca as ações e projetos pelo lado 
positivo, da construção e não da crítica e da desconstrução. 

Olhar as coisas pelo lado positivo não significa que ignoramos os lados negativos, 
mas somente quer dizer que optamos por promover a Cultura de Paz dando ênfase 
ao que há de melhor, gerando uma vibração de paz e de amor na audiência do 
PORTAL PLANETA PAZ e do CANAL PLANETA PAZ.

Para dar ênfase aos lados negativos já temos a grande mídia que é especialista 
nisso, que gera na audiência revolta e raiva. Não precisamos de mais uma mídia 
para isso. Olhar e promover o lado positivo é o nosso diferencial.

Os conteúdos gerados pelos Afiliados devem seguir esta filosofia ou proposta 
jornalista!



COMO FAZER AS VENDAS?

Pode ser com visita direta, pessoal, ao futuro Assinante. A venda será finalizada 
através do cartão de crédito, pela internet;

Pode ser pela internet, pelo PORTAL PLANETA PAZ  
(http://www.planetapaz.com.br/assinantes-planeta-paz/) ou pelo site e mídias 
socias do Afiliado. Neste caso o Afiliado recebe um link da HOTMART com o código 
do Afiliado embutido. Clicando nesse link (chamado de HOTLINK pela HOTMART) e 
finalizada a venda, o percentual irá automaticamente ao Afiliado.

http://www.planetapaz.com.br/assinantes-planeta-paz/


DÚVIDAS?

Fale com a gente: contato@planetapaz.com.br ou pelo fone (19) 

9 8121 1269 com Prof. Lino Azevedo Júnior.

mailto:contato@planetapaz.com.br

