o guia

Seja bem-vindo (a)
Ao Evento onde você vai descobrir como criar uma

marca de Semijoias ou Bijuterias que te dê Lucro já
a partir do primeiro mês!
Mesmo se estiver começando do ABSOLUTO ZERO!
de 06 a 11 de Julho Sempre Ao Vivo às 20h00.
100% Online e 100% Ao Vivo.
Clique aqui para acessar
o grupo no whatsapp
Entre no grupo do whatsapp para não perder
nenhum aviso, basta clicar no botão acima
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Para quem é esse evento?

Para quem deseja entrar no
mercado de semijoias e acessórios

Para quem já trabalha com revenda e quer ter
a sua própria Marca de Semijoias.

Para quem já tem sua própria Marca de Semijoia
e quer triplicar seus lucros.

Para quem deseja ter uma nova fonte de renda
com alta margem de lucro.

Sobre o Mercado de Semijoias

Você conhece alguma mulher que sai de
casa com Anel? Com Brinco? Com um colar?
Ou então com uma Pulseira?
E quantos homens você conhece que
atualmente gostam de usar uma pulseira?
Um Escapulário? Ou até mesmo um anel?
E você acha que esses consumidores do
Mercado de Semijoias, compram apenas uma
vez? Ou será que compram de forma
recorrente, mês após mês, ano após ano?
Pois é, justamente por isso (e por centenas
de outros motivos) o Mercado de Semijoias é
um dos mercados mais RENTÁVEIS do MUNDO!
Só no Brasil ele movimenta mais de
R$ 600 MILHÕES Anualmente!

Sobre o Mercado de Semijoias

Mas pode ser que você esteja pensando:
mas será que vender Semijoias tem uma boa
margem de lucro? Será que eu consigo por
exemplo comprar uma peça por R$ 10 e
vender por R$ 20?!
E se eu te falar que é mais do que possível
você ter margensde até 1.000% ou mais dentro desse mercado? Sim, estou falando em
comprar uma peça por R$ 10 e vender por
mais de R$ 100!
É exatamente o que eu vou te ensinar no
Evento O Meu Negócio de Semijoias, que acontecerá dos dias 06 a 11 de Julho,
Ao Vivo às 20h00!
O Evento é a primeira parte do meu método A
Fórmula da Semijoia, que é o caminho passo
a passo para você lucrar R$ 10.000 por mês
(no seu bolso) com a sua própria marca de
semijoias, mesmo se estiver começando do

ABSOLUTO ZERO!

aula 01

06/07 – 20h00

A primeira aula

Como comprar Semijoias que
te possibilitam margens de
1.000% (ou mais)!

Nessa aula você vai descobrir o segredo das maiores marcas de Semijoias do país que até então estavam escondidos à 7 chaves pelos grandes empresários do setor.

definir lembrete
Clique no botão acima para ser redirecionada ao youtube
e garantir sua presença na primeira aula

aula 02

A segunda aula

07/07 – 20h00
Os 5 canais de vendas mais promissores
de 2021 para o Mercado de Semijoias
(o 5º você nunca ouviu falar)!

Nessa aula você vai descobrir como acelerar o
crescimento da sua própria marca de Semijoias ou
Bijuterias 20x mais rápido, mesmo começando do
absoluto zero e gerando um lucro de mais de R$ 10
Mil Reais por mês (no seu bolso).

definir lembrete
Clique no botão acima para ser redirecionada ao youtube
e garantir sua presença na segunda aula

aula 03

08/07 – 20h00

a terceira aula

O segredo capaz de TRIPLICAR
suas vendas de semijoias!

Nessa aula irei te mostrar como criar uma marca
de Semijoias ou Bijuterias que seja uma verdadeira
máquina que venda todos os dias para você, sem
você precisar trabalhar mais pra isso!

definir lembrete
Clique no botão acima para ser redirecionada ao youtube
e garantir sua presença na terceira aula

aula 04

11/07 – 20h00

A Grande Oportunidade

A grande oportunidade do
mercado de semijóias

Esse é o dia em que você vai descobrir a maior
oportunidade dentro do mercado de Semijoias e
Acessórios, capaz de transformar sua vida e seus
resultados para sempre!

definir lembrete
Clique no botão acima para ser redirecionada ao youtube
e garantir sua presença na quarta aula

Como receber os materiais
das aulas em PDF?
É isso mesmo o que você leu, contaremos com um
material exclusivo neste evento e que você pode
ter acesso gratuito!

materiais em pdf

Ele será liberado depois de cada aula e para
acessá-lo é muito simples, basta clicar no botão
abaixo e você será direcionada (o) para o nosso
canal exclusivo do whatasapp.
Eu serei o único que enviará mensagens nesse grupo,
e garanto que será apenas para nossa comunicação.

Clique aqui para acessar
o grupo no whatsapp
Entre no grupo do whatsapp para não perder
nenhum aviso, basta clicar no botão acima

Fabio Castro,

Quem é Fabio Castro?

é o fundador da Fica
Dica Benedita, marca de
semijoias que
comandou por 5 anos a
operação em todo o
Brasil alcançando mais
de 1000 revendedoras e
pontos de vendas.
Começou nesse mercado do absoluto zero investindo
muito tempo e dinheiro para de fato descobrir
o segredo das grandes marcas do setor que ensinará
durante essa semana 100% online esses segredos já
fizeram ele faturar mais de 3 MILHÕES AO ANO.

Atualmente possui mais de 3.000 alunos(as) e os ajuda a
mudarem suas vidas através da Fórmula da Semijoia

Ainda em dúvida se o curso é para você?

O Evento Vale a Pena?

Então escute o que as pessoas tem a dizer

O Evento Vale a Pena?

1. O Evento é realmente 100% Gratuito?

Perguntas frequentes

Sim, o Evento de 06 a 11 de Julho é de fato Gratuito,
mas tem uma forma de você me retribuir por isso!
Investindo apenas 1 minuto do seu tempo e
COMPARTILHANDO esse Evento com outras pessoas.
Se você conhece alguém que revende semijoias;
Se você conhece alguém que revende roupas,
cosméticos ou algum outro produto e que pode
acrescentar as semijoias para complementar as
vendas;
Ou até mesmo se você conhece alguém que
pode se interessar em empreender nesse mercado.
Clique no botão abaixo e encaminhe o convite!

Quero compartilhar
Não vai levar nem um minuto
e eu ficarei imensamente grato com seu apoio.

2. Qual o Objetivo do Evento O Meu
Negócio de Semijoais?
Te mostrar como criar uma marca de Semijoias ou
Bijuterias que te dê Lucro já a partir do primeiro
mês! Mesmo se estiver começando do ABSOLUTO ZERO!

Perguntas frequentes

3. Não tenho experiência com o Mercado
de Semijoias. Esse Curso é para mim?
Absolutamente SIM!

4. É preciso de muito dinheiro pra iniciar
nesse Mercado?
Não.
Durante o evento você vai descobrir uma forma de
começar mesmo com pouco investimento (e até sem
investimento nenhum em estoque)!

calendário

Já marque os dias do evento na sua agenda,

sempre ao vivo as 20h

anotações

anotações

anotações

anotações

