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“Coach de Empreendedores e Realização Profissional. Eu ajudo

pessoas a liderar a si mesmo e a sua vida, transformando metas

em resultados e sonhos em realidade. Seja capaz de conciliar sua

vida pessoal com a sua vida profissional,  trabalhe por prazer e

por um propósito maior.”
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Imagino que se você está nesse ebook significa que você já é um empreendedor, e

consequentemente buscando fortalecer a sua marca e aumentar sua autoridade

no mercado. 

O passo mais comum em meio a correria de iniciar um negócio é acabarmos

criando um e-mail provisório nos provedores GMAIL e Hotmail, por ser rápido, sem

custo e pela urgência. Porém, o ideal para transmitir mais profissionalismo é

personalizar o seu e-mail com o nome da empresa por exemplo:

joao@empresa.com.br.

Siga os passos e aumente sua credibilidade e profissionalismo no mercado.

PERSONALIZE O SEU E-MAIL PARA
FORTALECER SUA MARCA
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O que é domínio ? Na prática é o equivalente

ao endereço: www.minhaempresa.com.br

Caso já possua pule para o passo 2.

Links para você adquirir seu domínio:

PASSO 1

VOCÊ JÁ TEM O
SEU DOMÍNIO?
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Acessar

http://registro.br/


contrate  seu  endereço  de  e -mails ,  opções :

www . redehost .com .br

gsuite .google .com / int l /pt -BR

br .godaddy .com /emai l /profess ional -emai l

www .goldmai l .com .br

PASSO  2  -  ESCOLHENDO  O  SEU
PROVEDOR  DE  E -MAILS
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http://www.redehost.com.br/


Alguns provedores permitem você criar um allianz . Por exemplo :

joao@minhaempresa.com  & contato@minhaempresa.com

apontando para a mesma caixa de e-mails. Não sendo necessário

adquirir "2" contas de e-mail.

Todos provedores proporcionam acesso à plataforma de webmail,

muito semelhando á caixa do gmail.

Você ainda pode configurar seu novo e-mail personalizado

utilizando a opção de IMAP para integrar com gmail ou outlook,

basta você navegar no site do provedor e identificar os dados do

servidor de entrada e saída p configurar no gmail ou outlook.

ORIENTAÇÕES EXTRAS
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Você deseja receber mais informações sobre dicas, vídeos, cursos,

treinamentos e ebooks?

Então siga:

                      www.facebook.com/coachsergiomoura

                       br.linkedin.com/in/coachsergiomoura

                             Instagram: @coachSergioMoura

                   contato@ticoaching.com.br | 41 99919-6119
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