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Introdução
NicLine Internet, S.L. chegou a um acordo com Sedo GmbH, um dos maiores
provedores de monetização de domínios do mundo, pelo qual seus clientes podem
desfrutar de uns serviços que lhes permitem tirar o máximo partido dos seus
domínios e obter benefícios.
São 4 os serviços relacionados com a monetização e a compra e venda de domínios
que se colocam à disposição dos clientes da NicLine:
• Parking de links patrocinados (PPC)
• Catálogo de domínios à venda
• Valoração de domínios
• Serviço de negociações (Brokerage)
Este documento resume algumas características destes serviços, as vantagens que
se obtêm ao contratá-los e a funcionalidade do Parking PPC de Sedo na NicLine.

Parking PPC de Sedo

1. O quê é o Parking de links patrocinados (PPC)?
O Parking de links patrocinados (ou Parking PPC) é uma modalidade de Parking na
qual, cada vez que sua página é visualizada na Internet, se mostram anúncios
relevantes relacionados ao nome do domínio e/ou palavras-chave que o
proprietário do domínio definir para tal finalidade.
A sigla PPC significa pay-per-click (pagamento por clic) e é uma fórmula de
marketing utilizada para valorar os anúncios visualizados na Internet. Cada vez que
alguém clicar sobre um dos links de sua página de Parking PPC, você receberá uma
comissão por isso.
O Parking PPC de Sedo não necessita nenhum desenvolvimento. Só é
necessário dispor de um nome de domínio e associá-lo ao serviço de Parking PPC.
Todos os conteúdos se gerarão automaticamente de acordo com a configuração
definida pelo usuário (proprietário do domínio) ou a configuração estabelecida por
default pelo servidor.
Serviço que a NicLine oferece a seus clientes de forma gratuita.

2. Em quê consiste o Catálogo de domínios à venda?
Além do serviço de Parking PPC, o acordo da NicLine com Sedo lhe permite colocar
seu domínio à venda, expondo-lhe no seu Catálogo de domínios à venda.
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No momento de associar o domínio ao serviço de Parking PPC de Sedo (ou com
posterioridade) você pode marcar o domínio para que apareça no Catálogo de
domínios à venda de Sedo. Uma vez listado o domínio no Catálogo de domínios à
venda de Sedo, poderá atribuir-lhe alguns parâmetros tais como: preço desejado,
oferta mínima e/ou preço fixo.
Serviço que a NicLine oferece a seus clientes de forma gratuita.
Pode visualizar um exemplo de página no Parking PPC e Catálogo de domínios à
venda de Sedo na seguinte URL: http://www.auto.es.

3. O quê é a Valoração de domínios?
A valoração de domínios é um serviço adicional ao que poderá ter acesso ao colocar
seu domínio no Parking PPC de Sedo.
O serviço consiste em estudar seu domínio e verificar qual é seu valor
estimado tendo em conta a situação actual do mercado e o potencial publicitário
de seu domínio.
Sedo oferece três tipos de Valoração de domínios, de acordo com a necessidade de
cada usuário e os serviços se contratam directamente através das ferramentas de
administração de domínios de Sedo.
Serviço adicional que se contrata separadamente e se sujeita às tarifas publicadas
na página Web de Sedo.

4. Em quê consiste o Serviço de negociações (Brokerage)?
O Serviço de Negociações lhe permitirá ter acesso à compra de um domínio que
já se encontra registrado por outro indivíduo ou empresa através de três passos:
a) Valoração do domínio: Sedo realiza uma valoração objectiva do domínio,
detalhando os factores que influem no seu valor. Uma vez recebido o
relatório de Sedo, você deve lhe indicar o valor máximo que está disposto a
pagar pelo domínio.
b) Negociação com o proprietário: Sedo entra em contacto com o
proprietário do domínio para tentar chegar a um acordo que satisfaça a
ambas partes.
c) Transferência do domínio: Se as negociações terminarem de forma
satisfatória, Sedo se encarrega de supervisionar e assessorar a ambas
partes no que se refere à transferência técnica do domínio.
Serviço adicional que se contrata separadamente e se sujeita às tarifas publicadas
na página Web de Sedo.
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Vantagens e Comissões
5. Quê vantagens obtenho ao colocar meu domínio no Parking PPC de
Sedo?
 O Parking do tipo PPC é uma forma muito simples de rentabilizar seus
domínios (graças aos benefícios obtidos pelo tráfico de seus domínios) e
aumentar as possibilidades de vendê-los (já que as páginas de parking
aumentam até 4 vezes as possibilidades de vender o domínio).
 Poderá estacionar seus domínios de forma rápida, simples e sem
nenhum compromisso, já que pode tirar seus domínios do Parking em
qualquer momento.
 Poderá dispor de sua página de parking em qualquer dos 20 idiomas
diferentes disponíveis.
 Além disso, o Parking PPC de Sedo lhe permite, entre outras coisas:
personalizar seu Parking, (escolhendo entre 7 desenhos diferentes e mais de
250 fotos) e optimizar seu rendimento ao momento (já que poderá obter
informação detalhada sobre o tráfico gerado em sua página: sua origem e o quê
se busca).


E, tudo isso, sem nenhum custo para você.

6. Quanto cobrarei por cada clic realizado nas minhas páginas de Parking
PPC?
Os valores que se pagam pelos clics produzidos nas páginas de parking dependem
de uma série de factores que incidem sobre o preço final de cada anúncio. Estes
factores podem ser, entre outros:
a) Relevância da palavra-chave definida para o domínio.
b) Área geográfica de procedência dos visitantes.
c) Em quê anúncio clicam.
d) Estação do ano (primavera, verão, etc.) e horário (manhã, tarde, etc.).
Por exemplo, se um determinado tema/categoria tem muita demanda de
anunciantes e/ou produz grande rendimento, o preço por clic será mais alto. Podese dizer, a título de orientação, que o valor do PPC pode oscilar entre 0,03$ e
0,75$.

7. Já coloquei meu domínio no Parking PPC de Sedo. Quando começarei a
cobrar?
Os pagamentos se efectuam aproximadamente no dia 15 de cada mês. Os
pagamentos se realizam sempre que se haja alcançado o valor mínimo estabelecido
por Sedo. Se o valor acumulado na sua conta não alcança o valor mínimo
estabelecido seus rendimentos se acumulam até chegar à quantidade mínima de
pagamento.
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8. Tenho vários Distribuidores na minha Conta de RSP. Quem recebe as
comissões, eles ou eu?
O RSP pode decidir se a comissão sobre o número de clics produzidos através do
PPC se deve designar ao próprio RSP ou ao Distribuidor correspondente.
Pode-se designar a comissão a um distribuidor durante a inclusão do cliente ou
modificar a designação da comissão referente a um Distribuidor já existente. Ver
FAQ 9.
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Funcionalidade
9. Como posso activar os serviços de Sedo?
As opções de Sedo estão desactivadas por default.
Activação do Parking PPC de Sedo para um novo Distribuidor
Ao criar sua ficha, na secção Clientes – Inserir do Painel de controle de RSP, pode
activar os serviços de Sedo para o Distribuidor. Também pode determinar se as
comissões produzidas pelos clics em sua página de Parking PPC se designam ao
próprio RSP ou ao Distribuidor que está criando.
Activação das Opções de Sedo na inclusão do Distribuidor:
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Activação Parking PPC de Sedo para um Distribuidor já existente
Podem-se activar/desactivar os serviços de Sedo na secção Clientes – Serviços
Sedo. Utilizando a opção “Filtrar Escolha” terá acesso aos domínios para os que
pode activar/desactivar as opções de Sedo. Uma vez que tenha seleccionado os que
deseja activar também poderá decidir se a comissão se designa ao próprio RSP ou
ao Distribuidor.
Activação/Desactivação das Opções de Sedo para Distribuidores já existentes. Designação de
Comissão ao RSP ou Distribuidor.

Activação dos serviços de Valoração de domínios e Brokerage (serviço de
negociações)
Podem-se solicitar directamente através das ferramentas de administração de
domínios de Sedo.

10. Como associo um domínio ao Parking PPC de Sedo?
Os domínios se podem associar ao Parking PPC de Sedo através da Extranet de
Distribuidor sempre que o RSP tenha activado as Opções de Sedo para tal
Distribuidor.
Os domínios se podem associar ao Parking PPC de Sedo no momento do registro
(Ver imagem 1) na secção Domínios – Registar da Extranet de Distribuidor. Se não
configurou a Extranet para activar os serviços de Sedo por default, deverá iniciar o
processo de registro escolhendo a opção “Registar escolhendo as opções”.
Também se podem activar/desactivar as opções de Sedo para os domínios que se
tenham registrado com anterioridade, na secção Domínios – Conta Sedo, da
Extranet de Distribuidor (Ver imagem 2). Neste último caso se permite ao
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Distribuidor Associar/Desassociar domínios ao Parking PPC de Sedo de forma
massiva ou individual.
Imagem 1: Associação de domínios ao Parking PPC de Sedo.
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Imagem 2: Associação de domínios ao Parking PPC de Sedo.

11. Quê anúncios aparecerão na minha página de Parking PPC?
Os anúncios que aparecerão na sua página de Parking PPC estarão relacionados
com a palavra-chave que você escolher. Se você não definir uma palavra-chave,
Sedo associará automaticamente a publicidade ao nome do domínio.
Aconselhamos-lhe que, para maior eficácia, seja você quem determine
expressamente a palavra-chave, porque quanto mais relevante for a palavra-chave
escolhida, maior será o número de clics realizados por seus visitantes, o que
redundará em maiores rendimentos.
Sedo obtém anúncios o mais relevantes possível para as palavras-chave associadas
a seu domínio graças à colaboração com seus sócios publicitários de renome. Tudo
isso lhe permite se beneficiar de preços por clic variáveis e orientados ao mercado.
Como estabeleço a palavra-chave que definirá os anúncios de minha
página de Parking PPC?
Deverá ter acesso à sua conta de Sedo, à secção Mi Sedo - Estadísticas Parking
e clicar sobre “Cambiar a Optimización” (Ver imagem 3). Ao fazer isso se mostrará
a lista de domínios no Parking PPC e se permitirá definir a palavra-chave, assim
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como o estilo da página e as fotos que deseja que se vejam na mesma (Ver imagem
4).

Imagem 3: Optimização de domínios em Parking.

Imagem 4: Optimização de domínios em Parking.

12. Como cobrarei o dinheiro gerado pela minha página de Parking PPC?
A primeira vez que associar um domínio ao Parking PPC de Sedo, lhe serão pedidos
seus dados de usuário de Sedo (usuário e password). Uma vez criada a conta em
Sedo, pode ter acesso a seus dados de usuário na página de Sedo
(http://www.sedo.com) na secção Mi Sedo - Datos de Usuario e estabelecer a
forma de sua preferência para a percepção dos benefícios produzidos pela página
de Parking PPC. Lá também poderá determinar o valor mínimo da transferência,
tendo em conta que seu banco lhe cobrará pelos gastos produzidos por cada
transacção, pelo que se aconselha que não indique valores mínimos muito baixos.
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Custo
13. Quanto custará activar os serviços que me oferecem Sedo e NicLine?
Os clientes RSP da NicLine podem dispor do Parking PPC de Sedo e inclusão em
seu catálogo de domínios à venda de forma gratuita.
Para os domínios que se incluam no catálogo de domínios à venda de Sedo, e,
somente no caso de que se efectue a venda, existe uma comissão de 10% sobre o
preço de venda ou, se for o caso, o valor da comissão mínima estabelecida por
Sedo.
Os serviços adicionais de Valoração de Domínios e Negociações (Brokerage),
que se contratam directamente através das ferramentas de administração de
domínios de Sedo, se sujeitam às tarifas especificadas por Sedo em cada caso.
Pode consultar as tarifas de Sedo aplicáveis aos serviços
http://www.sedo.com/services/prices.php3?language=es.
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