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SUP LANÇAMENTOS

nvestir em especialistas para que outras pessoas possam ser Itransformadas a partir da expertise dele e gerar renda em 
diversas famílias pelo Brasil, gerando milhares de alunos 

executando a profissão e dando destaque para o especialista na sua 
carreira e no seu nicho profissional, porque acreditamos que cada 
pessoa pode se conectar com algo que traga paixão e desafio e, 
além disso, criar algo muito lucrativo.



MISSÃO DA SUP
ós somos como você. Queremos causar impacto na sociedade, transformando a Nvida de milhares de pessoas através da sua expertise. Nós juntamos estratégias de 
lançamentos digitais já testadas e comprovadas, seguindo o passo a passo da 

Fórmula de Lançamento do Érico Rocha. Cuidamos da criação de copy, gerenciamento de 
tráfego, distribuição de conteúdo, gestão das redes sociais, filmagem e edição de vídeos, entre 
outras estratégias do Marketing Digital para que você, como especialista, tenha somente o 
trabalho de criar e gravar o seu conteúdo e juntos em parceria atingirmos 06 dígitos de 
faturamento em 07 dias.



O QUE VOCÊ GANHA COM ISSO?
1. Execução do Programa Fórmula de Lançamento do Erico Rocha
2. Lançar seu infoproduto e fazer 6 dígitos em 7 dias, fazendo seu negócio prosperar.
3. Com um lançamento digital você pode ter  muito mais tempo com a sua família, pode se 

dedicar 100% a projetos que sejam de seu interesse e os executar com paixão. 
4. O lançamento vai conseguir realizar liberdade de tempo e financeira, porque com o 

trabalho certo, os múltiplos 06 dígitos em 07 dias se tornarão parte do seu dia, levando você 
a se destacar e ser reconhecido no seu nicho.

5. Exposição em massa nas redes sociais o que vai multiplicar seus seguidores, fãs e 
consequentemente trazer milhares de clientes.



COMO SERÁ FEITO?
Toda o projeto pode ser feito 70% via online e 30% presencial.

Precisamos de você em 03 momentos da sua semana:

- 01 dia por semana, durante meio período (5h de execução), para gravação de conteúdo 

raiz + curso/mentoria online.

- Mínimo de 1 hora por dia para criação de conteúdo.

- 1 dia por semana para realização de lives (total de 02h, sendo 1 hora para preparação da

  live e 1 hora para execução).



06 DÍGITOS DE
FATURAMENTO
EM 07 DIAS

Antes de explicar como vamos chegar nisso 
precisamos te contar algumas coisas...



MARKETING DE ESPERANÇA
 Marketing de esperança que o especialista tende a executar não é eficiente, porque Oele não executa estratégias pré-definidas, testadas e que trazem clientes de 
maneira mais rápida e eficiente, através de criação de conteúdo direcionado, 

branding, estratégias de tráfego e funis de vendas, funções que a SUP lançamentos executa 
para alavancar o especialista em seu nicho.



www.suplancamentos.com.br
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