
NEGÓCIOS ONLINE 
MINIMALISTAS

Liberte-se da prisão do seu 
trabalho e comece do jeito 

certo na internet em 27 dias.



#1) COMECE DO JEITO CERTO
Descubra por onde começar para que seu projeto dure e não cometa o 
erro que milhares de pessoas estão fazendo e fracassando na internet.

#2) SEU PRIMEIRO PRODUTO
Como criar um produto f*da na internet unindo suas maiores 
habilidades e paixões, e ser pago para servir o outro.

#3) SUAS PRIMEIRAS VENDAS
Como realizar suas primeiras vendas de forma prática e simples, 
sem depender de ferramentas tecnológicas, nem fórmulas 
complicadas.

3 SEGREDOS



ex-CLTs



ex-CLTs



"O Ian me ajudou a me libertar 
de um emprego que não 

fazia mais sentido para me 
dedicar à um projeto só meu

 e viver da minha arte!"
- Fred Ferrer



"Hoje tenho muito mais 
qualidade de vida e me sinto 
realizada com o projeto entre 

Euros e Reais que só cresce! Só 
tenho que te agradecer Ian

 por tudo <3 "
- Karla Braga



"Eu mudei meu mindset e vi 
que era possível vender as 

minhas habilidades trabalhando 
de casa e hoje ganho mais do 

que quanto estava na CLT e sou 
muito mais feliz!"

- Edu Laino



NÃO É ISSO!



+
DOBRAR O SEU SALÁRIO 

COM A INTERNET



MAS SEM SE MATAR DE 
TRABALHAR



SIMPLES

FÁCIL
≠



QUEM QUER SE LIBERTAR 
DE VERDADE!

Essa aula É para...



Essa aula NÃO É para...

QUEM QUER SE ILUDIR 
E FAZER MILAGRES



��

�� ��
����



Mas antes de 
começar...



Consultoria 
privada de

 R$1000 
de graça 
para você!



E pra quem ficar até o final...



Nos próximos minutos

✅ Como se libertar da prisão do 
seu trabalho e começar do jeito 
certo na internet.

✅  3 segredos pra você começar 
ainda hoje!



Bora refletir...



LIBERDADE
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SISTEMA



Os 6Ps
Políticos 
Professores 
Publicitários

Pais
Padres 
Patrões



CLT
Condições Lastimáveis de Trabalho



Escravo 
corporativo



9 em cada 10 
pessoas estão 
infelizes 
no trabalho



🎓
💰

🏡
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Liberdade fora da CLT



MENTALIDADE

DE FUNCIONÁRIO



PRISÃO DO 
MARKETING 

DIGITAL



FÓRMULAS 
MILAGROSAS



UM MONTE DE 
FERRAMENTAS



LIVE TODO DIA24H CONECTADO



LIVE TODO DIA



PRISÃO DO 
MARKETING 

DIGITAL





-= +







NOVOS RICOS
tempo liberdade experiências





Minha casa
Minhas regras



JEITO DIFERENTE



Simples
Leve

Prazeroso
Verdadeiro
Pé no chão



LIBERDADE REAL



PÉS DESCALÇOS



NEGÓCIO ONLINE 
MINIMALISTA



NOMi
NEGÓCIO ONLINE MINIMALISTA



👣



"Liberdade é precisar menos." 













NOMi
NEGÓCIO ONLINE MINIMALISTA

PRODUÇÃO DE CONTEÚDO MINIMALISTA

ESTRATÉGIA MINIMALISTAPRODUTO MINIMALISTA

EQUIPE MINIMALISTA

FUNIL DE VENDAS MINIMALISTALANÇAMENTO MINIMALISTA



Você PODE fazer 
muitas coisas!



Você DEVE fazer 
poucas coisas!





Total de Faturamento 
R$528.019,03

Renda Média Mensal 
R$44.001,50

Em 2020...





3 SEGREDOS



#1) COMECE DO JEITO CERTO
Descubra por onde começar para que seu projeto dure e não cometa o 
erro que milhares de pessoas estão fazendo e fracassando na internet.

#2) SEU PRIMEIRO PRODUTO
Como criar um produto f*da na internet unindo suas maiores 
habilidades e paixões, e ser pago para servir o outro.

#3) SUAS PRIMEIRAS VENDAS
Como realizar suas primeiras vendas de forma prática e simples, 
sem depender de ferramentas tecnológicas, nem fórmulas 
complicadas.

3 SEGREDOS



SEGREDO 1

COMECE DO 
JEITO CERTO

Descubra por onde começar para que seu 
projeto dure e não cometa o erro que milhares de 
pessoas estão fazendo e fracassando na internet.









ZERO VENDAS



















NORTE







"Eu consegui criar uma 
mentoria de meditação sonora 
em paralelo ao meu trabalho, e 

consegui 30 pessoas na 1ra 
turma, 60 na 2nda e cheguei a 
faturar 2x o salário que tinha 
como funcionário público!"

- Breno Brício





NOMi
NEGÓCIO ONLINE MINIMALISTA

propósito
- ikigai



x

Blz Ian! O Ikigai vai 
me dar esse norte, 

mas como criar 
um produto?



SEGREDO 2

SEU PRIMEIRO 
PRODUTO

Como criar um produto f*da na internet 
unindo suas maiores habilidades e paixões, e ser 

pago para servir o outro.





NOMi
NEGÓCIO ONLINE MINIMALISTA

propósito
- ikigai

produto
- resultado
- mapa
- forma



Você não precisa 
ser o melhor!



VOCÊ JÁ 
ESTÁ 

PRONTO!



"Basta você estar um passo 
à frente da pessoa que 

você vai ajudar para gerar 
resultados na vida dela."





"O seu simples pode ser 
o especial para o outro"



RESULTADO
MAPA
FORMA

1

2

3



RESULTADO

Proble
ma

Resul
tado

ANTES DEPOIS

1



⚠ SEM 
DEMANDA DE 

MERCADO



RESOLVA 
PROBLEMAS REAIS!





4 DICAS DO LEÃO









Problemas que VOCÊ 
superou!

Proble
ma

Resul
tado

ANTES DEPOIS





ANTES

- Não querem voltar a trabalhar 
como antes
- Estão perdidas
- Muitas mudanças
- Desequilibrio
- Baixa autoestima

- Equilíbrio família e trabalho
- Confiante
- Clareza
- Segurança
- Novo posicionamento
- Firmeza

RECÉM MÃE PERDIDA
DEPOIS

MÃE EQUILIBRADA



"O Ian me ajudou a montar 
minha mentoria de forma 

simples e me botou uma pilha 
pra eu vender em menos de 7 
dias. Eu amo desafios e corri 

atrás! Em 6 dias eu já estava com 
a minha primeira turma formada 

seguindo os passos que ele 
indicou!"

- Vivian Huet





Mas Ian, isso serve para 
qualquer área?



SIM! Qualquer área:
● Desenvolvimento Pessoal
● Negócios e Carreira
● Design e Multimídia
● Saúde e Bem-estar
● TI e Programação
● Marketing e Vendas
● Finanças e Administração
● Jurídico
● Engenharia
● Veterinária e pet
● Culinária
● Artesanato
● Arquitetura

➔ Meditação Sonora, terapias holísticas
➔ Reinvenção de carreira
➔ Produção de vídeo
➔ Atividades físicas
➔ Criar sites
➔ Mexer nas Redes Sociais
➔ Dominar o excel 
➔ Assessoria jurídica
➔ Dar aulas
➔ Ensinar adestramento
➔ Receitas para alérgicos
➔ Ensinar uma técnica
➔ Curso de designer de interiores



MAPA2



RECEITA DE BOLO2



Passo 1 Passo 2 Passo 3 Passo 4

ANTES DEPOISMAPA2



FORMA3



➔ Poucas vendas já são suficientes
➔ Pode cobrar mais 

(R$100-500 por encontro)
➔ Entrega simples e barata 
➔ Flexibilidade de formato
➔ Mais resultados = depoimentos

Vantagens

A) Mentoria / Consultoria



➔ Poucas vendas já são suficientes
➔ Pode cobrar mais 

(R$100-500 por encontro)
➔ Entrega simples e barata 
➔ Flexibilidade de formato
➔ Mais resultados = depoimentos

Vantagens

A) Mentoria / Consultoria
Pra quem?

● Tem experiência prática 
ou domina um assunto

● Gosta de orientar
● Tem poucas horas 

disponíveis
● Está começando do zero
● Não tem facilidade com 

tecnologia



Aprendizados

Erros

Experiências
Interesses

Atalhos

Dicas

Paixões







B) Curso online

➔ Impactar mais pessoas
➔ Ganhos escaláveis
➔ Preços acessíveis até alto valor 

(R$100-3000)
➔ Pode automatizar
➔ Flexibilidade de formatos 

(gravado, ao vivo, power point, 
mapa mental, compartilhar tela…)

Vantagens



B) Curso online

➔ Impactar mais pessoas
➔ Ganhos escaláveis
➔ Preços acessíveis até alto valor 

(R$100-3000)
➔ Pode automatizar
➔ Flexibilidade de formatos 

(gravado, ao vivo, power point, 
mapa mental, compartilhar tela…)

Vantagens Pra quem?

● Já tem um mapa 
validado

● Facilidade com 
tecnologia

● Facilidade em falar para 
câmera ou

● Introvertido







NOMi
NEGÓCIO ONLINE MINIMALISTA

propósito
- ikigai

produto
- resultado
- mapa
- forma



Como eu 
vou vender 

isso?



SEGREDO 3

SUAS PRIMEIRAS 
VENDAS

Como realizar suas primeiras vendas de forma 
prática e simples, sem depender de ferramentas 

tecnológicas, nem fórmulas complicadas.



Medo de vender

Medo de se expor

Medo de virar piada

Medo de fracassar



"Bandido"

"Aproveitador"

"Só quer se dar bem"

"Picareta"



ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA



Como posso VENDER?



Como posso SERVIR?





Rede de contatos Em off









X



3º) Apresente seu 
produto como uma 
oportunidade

1º) Identifique 10-20 
potenciais compradores

2º) Peça 
permissão





"A Turma I da imersão e mentoria 
em Direito Ambiental para 

concursos, já está rodando desde 
o último dia 16 de maio com 35 

alunos. Vendi tudo pelo 
WhatsApp"

- Tiago Fernando 



"Convidei amigas e 
fechei com 3, ainda 
falta receber alguns 

retornos..."
- Thami Boaro



"Aproveito pra dividir 
com vcs minha 
primeira venda 

consumada! agora 
paga integralmente!"

- Rebeca Abrão



"Ontem eu iniciei o meu primeiro 
processo de Mentoria para um grupo de 
fotógrafos que faz parte do WS Explore 

Sua Criatividade, um programa de 
mentoria com o fotógrafo Rafael 
Bigarelli, que é um MONSTRO da 

fotografia de casamentos no Brasil"
- Lipe Borges



"Acabei de validar meu 
produto com um 

fechamento de mentoria 
para 2 pessoas..."
- Débora Lelis



"Dessas 6 sessões que fiz, 
3 já demonstraram 

interesse em agendar 
novas sessões, e 1 delas 
quer comprar o pacote 

de 4 sessões que ofereci."
- Luiza Nunes



"Ontem realizei a Aula 
Inaugural da Mentoria 

Movimente-se..."
- Andre Paz





A primera venda a gente 
nunca esquece!



EU 
TAMBÉM 
POSSO!



Mas Ian, eu 
quero começar 
no sapatinho!





Em poucos cliques...

Anúncios Pagos

● Idade
● Sexo
● Região
● Interesses...





NOMi
NEGÓCIO ONLINE MINIMALISTA

propósito
- ikigai

produto
- resultado
- mapa
- forma

vendas
- whatsapp
- direct
- anúncios



SIMPLES
LEVE
ESSENCIAL



Tá fazendo 
sentido?



Até agora vimos...



NÍVEIS DE 
LIBERDADE



Liberdade REAL

Liberdade EMOCIONAL

Liberdade GEOGRÁFICA

Liberdade HORÁRIOS

Liberdade DE ESCOLHA

Liberdade FINANCEIRA CLT
FUNC PUB

NEG FIS
AUTÔNOMO

FREELANCER
NEG ONLINE

TRADICIONAL
NEG ONLINE 
MINIMALISTA

Escravos 
Corporativos

Escravos 
Do Tempo

Escravos 
Digitais

Pés 
Descalços



#1) COMECE DO JEITO CERTO
Descubra por onde começar para que seu projeto dure e não cometa o 
erro que milhares de pessoas estão fazendo e fracassando na internet.

#2) SEU PRIMEIRO PRODUTO
Como criar um produto f*da na internet unindo suas maiores 
habilidades e paixões, e ser pago para servir o outro.

#3) SUAS PRIMEIRAS VENDAS
Como realizar suas primeiras vendas de forma prática e simples, 
sem depender de ferramentas tecnológicas, nem fórmulas 
complicadas.

3 SEGREDOS



SIMPLES

FÁCIL
≠



Talvez agora, 
você se sinta assim...



MENTOR MAPA

Todas as histórias de sucesso possuem...

HERÓI





https://docs.google.com/file/d/1x7rDJVaJAz2tghNFh9q8kRf5CGq6qdbI/preview


propósito
- ikigai

produto
- resultado
- mapa
- forma

vendas
- whatsapp
- direct
- anúncios

Programa de 27 dias
(videoaulas, exercícios, ferramentas, guias de implementação, exemplos)



Você será capaz de...

1. Ter clareza da sua visão de propósito
2. Montar o seu produto/serviço de maneira prática
3. Fazer vendas contínuas na internet
4. Conquistar uma renda extra e sua liberdade financeira
5. Trabalhar de onde e quando quiser
6. Passar mais tempo com a sua família
7. Trabalhar com algo que ama e te motive todos os dias
8. Possibilidade de sair da CLT de forma segura
9. Voltar a ter tempo pra você e pra fazer aquilo que gosta

10. Viver de forma mais equilibrada e livre com os 👣



Você também vai ELIMINAR:

● Dúvida de não saber por 
onde começar

● Medo de vender
● Não ter tempo pra sua 

família
● Horas no trânsito
● Jogos políticos 
● Ficar escravo da 

escritório

● Falta de reconhecimento 
no trabalho

● Ter que dominar um 
monte de tecnológicas

● Escravidão das redes 
sociais

● Medo de fracassar 
● Solidão



SE EM 1 HORA VOCÊ 
PASSOU A ACREDITAR...



ACESSO 
POR 5 ANOS



De Graça 
por 7 dias



=>  Programa Ser Livre = valor R$ 997

Valor Total = R$ 997 

O que você vai levar...



"O Ikigai foi um divisor de 
águas na minha carreira! 

Trabalho com o que eu amo, 
tenho muito mais propósito, 
ajudo pessoas todo dia e já 

cheguei a ganhar 3x mais do 
que na época da CLT pra fazer 

algo que faria de graça!"
- Fábio Carvalho





"Com os direcionamentos do 
Ian, eu consegui montar o 

meu projeto online mesmo sem 
entender nada de internet. Hoje 
eu me sinto mais viva, com mais 
propósito, e ganhando dinheiro 
para ajudar outras mulheres!"

- Fátima Neves



"Quando conheci o Ian, eu estava na 
CLT e era gerente de relacionamento 
com o cliente. Entendi que precisava 

começar em paralelo e comecei a 
vender consultorias dentro da minha 

área à noite para outros líderes. 
Depois de 3 meses validando meu 

produto, pedi demissão e abri a MOP. 
hoje vivo 100% desse negócio, ganho 
mais e nunca estive tão realizado na 

carreira "
- Rodrigo Santos





"Eu comecei um negócio online 
em paralelo à CLT vendendo 

processos de coaching executivo 
e hoje ganho mais do que 

ganhava para fazer algo que 
amo! Além disso tenho muito 

mais flexibilidade e qualidade de 
vida para passar com minha 

família!"
- Marcelo Moises



"Eu achava que ia ter que jogar 
fora 20 anos de arquitetura e 

tudo que havia conquistado até 
então, mas o Ian me deu a luz 

que precisava para ressignificar a 
minha experiência, juntar com 

novas habilidades, e criar 
coragem para lançar uma 

primeira mentoria!"
- Rafael Segond







PARA QUALQUER IDADE!

Jeferson 
(20)

Carol 
(30)

Fábio 
(40)

Alexandre 
(50)

Neyla 
(60)



PARA QUALQUER CARREIRA!

Priscilla 
(Advogada)

Felipe 
(Financeiro)

Fabiola 
(Arquiteta)

Cleiton 
(Bancário)

Karla 
(Professora)

Pedro 
(Artista)

Igão 
(Produtor)

Charlene 
(Nutricionista)

Renata 
(Publicitária)

Val 
(Aposentada)



https://docs.google.com/file/d/1AYnHwuVNDvEpHbeWbAc8m3NC21zn7y1f/preview


"Mas eu não sei 
por onde começar 

de forma prática 
com meu produto!"



👊  Como descobriram o que amavam fazer
👊  Como montaram seu produto saindo do zero
👊  Como ganharam dinheiro vendendo mentoria

SETE Oficinas Práticas 
DO ZERO AO 
PRODUTO 
PRONTO!



1. Como criar um negócio unindo seus maiores talentos 
com Karla Braga

2. Como transformar um hobby num negócio
com Ivi Carvalho

3. Como ajudar pessoas e ganhar dinheiro
com Michael Douglas

4. Como criar um negócio a partir de terapias holísticas 
com Thami Boaro

5. Como me diferenciar com parcerias 
com Nathalia Gomes

6. Como criar uma mentoria com a música e meditação 
com Breno Brício

7. Como trabalhar menos ganhando mais com Edu Laino



=> Programa Ser Livre = valor R$ 997
=> Sete Oficinas Práticas = valor R$ 497

Valor Total = R$ 1.494 

O que você vai levar...



Conquiste seu liberdade financeira 
trabalhando de casa, mesmo tendo 
que lidar com todas as distrações 
que te tiram do sério! 

WORKSHOP
Multiplicando 
seu tempo 
trabalhando de 
casa! 



★ Encontrar mais tempo para 
se dedicar ao seu produto

★ Ter mais foco e vencer a 
procrastinação

★ Organizar melhor suas 
tarefas

★ Produzir mais em 
menos tempo

★ Eliminar 
distrações



=> Programa Ser Livre = valor R$ 997
=> Sete Oficinas Práticas = valor R$ 497
=> Workshop Trabalhe de Casa = valor R$ 197

Valor Total = R$ 1.691 

O que você vai levar...



"Perder a vergonha 
de vender!" 🙈 

O que mais você precisa?



Supere o medo de vender
Ganhe confiança
(sem ter que ficar 
fazendo vídeo ou 
se expondo nas redes sociais)

ASSESSORIA
Perdendo a 
Virgindade nas 
Vendas



"...eu preciso arranjar mais 
clientes para o meu negócio"

O que mais você precisa?



● Perfeito pra quem não quer 
depender da sua lista de 
contatos e quer escalar 
suas vendas.

● Começar no sapatinho. 

CURSO
De Anúncios 
no Face e Instagram 
para Iniciantes



=> Programa Ser Livre = valor R$ 997
=> Sete Oficinas Práticas = valor R$ 497
=> Workshop Trabalhe de Casa = valor R$ 197
=> Assessoria Vendas = valor R$ 297
=> Curso de Anúncios para Iniciantes = valor R$ 297

Valor Total = R$ 2.285 

O que você vai levar...



Se esse programa te ajudar a 
criar um NOMi que te renda 10k 
por mês, sem ter que se matar 
de trabalhar?

Assim valeria a pena?



Se esse programa te ajudar a 
encontrar um produto que te 
permita trabalhar de onde e 
quando quiser…

Assim valeria a pena?



Se esse programa te ajudasse a 
conquistar sua liberdade 
financeira fazendo o que gosta e 
com senso de propósito?

Assim valeria a pena?



Eu tinha 2 opções aqui…

● PRIMEIRA: Vender super barato para o máximo de 
pessoas e transformar o programa numa máquina de 
vendas, te dando uma experiência mediana num 
momento tão importante da sua vida. 

● SEGUNDA: Cobrar um pouco mais para filtrar apenas os 
comprometidos, e dar mais atenção com o suporte 
24h/7dias na área de alunos e numa mentoria ao vivo 
comigo para GARANTIR O SEU SUCESSO!



Para tirar todas as suas 
dúvidas e dar a segurança 
que você precisa para seguir 
em frente.

MENTORIA
Ao Vivo (2h)
Em Grupo 



Todas as suas perguntas 
respondidas por 5 anos!



ACESSO IMEDIATO POR 5 ANOS 
E CONTEÚDO ATUALIZADO



CERTIFICADO 

SER LIVRE 



=> Programa Ser Livre = valor R$ 997
=> Sete Oficinas Práticas = valor R$ 497
=> Workshop Trabalhe de Casa = valor R$ 197
=> Assessoria Vendas = valor R$ 297
=> Curso de Anúncios para Iniciantes = valor R$ 297
=> Mentoria ao vivo = valor R$ 2.000

Valor Total = R$ 4.285 

O que você vai levar...



Agora me diz… o 
quanto vale você 

SER Livre?



Para criar tudo isso que 
estou te oferecendo… 

foram: 

● +750 consultorias realizadas
● 5 anos ajudando +500 

ex-CLTs
● Construção de 4 empresas
● + R$100.000 em cursos, 

mentorias e masterminds
● + 150 livros



Não foi um custo!
Mas sim um investimento



Derek Bok, ex-presidente da 
Universidade de Harvard

“Se você acha que investir em 
educação custa caro, 

experimente o custo da 
ignorância”



Mas se você continuar 
onde está.. Isso pode ter 

um cu$to na sua vida!



Ficar paralizado diante da confusão!



Desistir cedo demais!



Ficar aturando esporro de chefe!



Não ter hora pra sair do escritório



Perder 2-3h no trânsito



Não poder tirar férias quando quiser



Ficar doente no trabalho



Mas se você 
continuar onde está.. 
Isso vai ter um custo 

na sua vida!
Perder a infância dos seus filhos



Abrir mão dos seus sonhos



Motorhome na Austrália

Bar em Singapura
Home Office nas Filipinas



=> Programa Ser Livre = valor R$ 997
=> Sete Oficinas Práticas = valor R$ 497
=> Workshop Trabalhe de Casa = valor R$ 197
=> Assessoria Vendas = valor R$ 297
=> Curso de Anúncios para Iniciantes = valor R$ 297
=> Mentoria ao vivo = valor R$ 2.000

Valor Total = R$ 4.285 

O que você vai levar...



Você consegue ver pq 
R$4.285 é bom negócio!

R$ 997 (para o público em geral)

Mas como essa é minha causa...



pés descalços
10.000



Dê o primeiro passo 
para uma vida mais livre 

agora por apenas

(👉 clique no link)

12x de R$28
Ou R$ 297 à vista 😱 

https://pay.hotmart.com/D38649393G?off=okcx4c62&checkoutMode=10&split=12


https://docs.google.com/file/d/1MY9QmnUG8cG_g0CID6JPud0U1jSO_41R/preview






Agora VOCÊ tem 3 opções:

1) Ficar parado e deixar passar essa oportunidade (que 
por sinal é 100% livre de risco)

2) Decidir seguir sozinho e passar por todos os 
perrengues sem orientação

3) Investir uma pequena quantia comparada ao valor que 
você irá receber e acessar um mapa, um mentor e uma 
comunidade para economizar tempo e dinheiro!



Mas Ian, eu já vi 
muita mentira aí 
pela internet...



2 GARANTIAS 
ANTI-GOLPE



E o risco todo fica comigo...



E eu quero ir além...



Se você me provar que seguiu todos os passos do programa, 
e se em 30 dias NÃO tiver feito uma venda...

Eu devolvo seu 
investimento 

em dobro!



"Mas eu não 
tenho esse 

dinheiro agora!"



NÃO HÁ RISCO PARA VOCÊ!

SEU RETORNO É 
100% GARANTIDO!



ACESSO IMEDIATO POR 5 ANOS E 
CONTEÚDO ATUALIZADO



=> Programa Ser Livre = valor R$ 997
=> Sete Oficinas Práticas = valor R$ 497
=> Workshop Trabalhe de Casa = valor R$ 197
=> Assessoria Vendas = valor R$ 297
=> Curso de Anúncios para Iniciantes = valor R$ 297
=> Mentoria ao vivo = valor R$ 2.000

Valor Total = R$ 4.285 

O que você vai levar...



Dê o primeiro passo 
para uma vida mais livre 

agora por apenas

(👉 clique no link)

12x de R$28
Ou R$ 297 à vista 😱 

https://pay.hotmart.com/D38649393G?off=okcx4c62&checkoutMode=10&split=12


E para os 
20 primeiros!!!



Com Empreendedores 
que criaram Negócios 
Online de Sucesso 
fazendo o que Amam

QUINZE 
Master
classes

Valor inestimável
(Especialistas que cobram até R$3.000 a hora de mentoria)







=> Programa Ser Livre = valor R$ 997
=> Sete Oficinas Práticas = valor R$ 497
=> Workshop Trabalhe de Casa = valor R$ 197
=> Assessoria Vendas = valor R$ 297
=> Curso de Anúncios para Iniciantes = valor R$ 297
=> Mentoria ao vivo = valor R$ 2.000
=> Quinze Masterclasses Exclusivas = valor Inestimável

Valor Total = R$ 4.285 

O que você vai levar...



Dê o primeiro passo 
para uma vida mais livre 

agora por apenas

(👉 clique no link)

12x de R$28
Ou R$ 297 à vista 😱 

https://pay.hotmart.com/D38649393G?off=okcx4c62&checkoutMode=10&split=12


Clique no LINK



Preencha seus 
dados



Escolha a forma 
de pagamento



Confirme sua 
compra



Olá SEU NOME,

Sua compra de SER Livre foi processada pela 
Hotmart. E seu acesso também será feito pela nossa 
plataforma. Bem-vindo(a)!

Busque o email 
da Hotmart



Olá SEU NOME,

Sua compra de SER Livre foi processada pela 
Hotmart. E seu acesso também será feito pela nossa 
plataforma. Bem-vindo(a)! Clique no botão 

para acessar o 
programa



Acesse com seu 
email e senha



Comece sua 
transformação



Dê o primeiro passo 
para uma vida mais livre 

agora por apenas

(👉 clique no link)

12x de R$28
Ou R$ 297 à vista 😱 

https://pay.hotmart.com/D38649393G?off=okcx4c62&checkoutMode=10&split=12


SER Livre Escravidão



...você está a apenas um passo 
(descalço) da sua liberdade!



PERGUNTAS:

12x de R$28

Ainda com dúvidas, só enviar um 
email para eu@ianborges.com.br 

Ou R$ 297 à vista 😱 

APENAS AGORA POR:

https://docs.google.com/file/d/1GSSuwb3wymiibXhtNPPa1vMgB0dNI4mG/preview


https://youtu.be/cLCxcqiL9cE

http://www.youtube.com/watch?v=cLCxcqiL9cE
https://youtu.be/cLCxcqiL9cE

