
COPY  PÁGINA  DE  VENDA$: 

 

TOPO DA PÁGINA/PROMESSA: Descubra no vídeo abaixo, como você pode 
usar 30 minutos por mês, para investir o seu dinheiro e obter resultados 20x 

maiores que a poupança. 
 

VÍDEO DE VENDAS 

 
BOTÃO DE COMPRA 1: Quero aprender o método hoje mesmo. 

JOGADA DE PREÇO: Por apenas 12x de R$16.7, menos de R$1.00 por dia ou 
R$197 à vista. 

 

ESSE CURSO SERVE PARA VOCÊ?? 

 

QUEBRA DE PADRÃO: “Mas Conde eu não tenho muito dinheiro e nem 
conhecimento para investir e ter resultados, serve para mim?? 

 

(ÍCONES DE ACORDO COM O TEXTO) 

DESEJO 1: A venda coberta serve para qualquer pessoa, que busca construir 
renda passiva começando com pouco dinheiro e pouco conhecimento. 

 
DESEJO 2: Se você deseja liberdade financeira e geográfica de trabalhar e 

ganhar dinheiro de qualquer lugar e há qualquer hora, esse curso é para você. 
 

DESEJO 3: É para você que está cansado(a) de viver com dinheiro contado ou 
não quer depender do governo para receber sua aposentadoria. 

 
DESEJO 4: Serve para pessoas que conhecem os investimentos mas ainda não 

tiveram grandes resultados por falta de uma orientação de qualidade. 
 

VEJA O QUE VOCÊ VAI APRENDER AQUI EM 5 ETAPAS... 

1. INTRODUÇÃO À VENDA COBERTA: 
O que é venda coberta? 

Que tipo de investidor faz? 
Riscos envolvidos nessa operação. 

Estudos de caso. 
Que rentabilidade esperar? 

Quanto tempo preciso para fazer essa operação? 

 



 
2. FUNDAMENTOS DAS OPÇÕES: 

Tudo Se Resume a Call e Puts. 
Como as Opções São Precificadas. 

Volatilidade das Opções. 
Ações X Opções. 

Como a Venda de Opções Podem te deixar rico em alguns anos. 
 

3. PROCESSO DE 5 ETAPAS DA VENDA COBERTA: 
Quais São as Melhores Ações para fazer a venda coberta. 

Como escolher a melhor opção para a venda coberta. 
Como usar a probabilidade ao seu favor. 

O tempo é o seu melhor amigo. 
Quando entrar e sair da operação. 

 
4. FIZ A VENDA COBERTA E AGORA?? 

Acompanhamento da Estratégia. 
Deixar ou não virar pó. 

Como fazer uma rolagem eficiente. 
O que é rolagem. 

 
5. IR-FORMA CORRETA DE FAZER. 

Como declarar imposto de renda sobre as opções. 
 

BOTÃO DE COMPRA 2: Quero aprender AGORA MESMO. 
JOGADA DE PREÇO: Por apenas 12x de R$16.7, menos de R$1.00 por dia ou 

R$197. 
 

ESTÁ NA DÚVIDA SE REALMENTE FUNCIONA?? 

CONFIRA OS DEPOIMENTOS ABAIXO: 

(PROVAS SOCIAIS DE ALUNOS E PRÓPRIA) 

 

BÔNUS ÚNICOS E ESPECIAIS PARA VOCÊ: 

BÔNUS 1 - FILOSOFIA 10% (DE R$247 POR R$00) 
Nesse módulo bônus que é sem dúvida a chave para a riqueza eu apresento 

métodos fáceis e eficazes de administração financeira e mostro como eliminar 
contas a prazo sem sacrifícios em uma abordagem simples e acessível. Além 

disso você irá aprender como ter um mindset de sucesso para investir com 
consciência moldando os maiores investidores do mundo. 

 
BÔNUS 2- COMO CONTROLAR GASTOS E IMPULSOS DE COMPRA. 

 Ensino também como eu fiz para sair de um endividado para me tornar um 
poupador profissional e acumular mais de R$35.000 de renda passiva com 

investimentos nos últimos 12 meses. 

 



 
BÔNUS 3 - SUPORTE EXCLUSIVO NO WHATSAPP E INSTAGRAM VIP. 

Acesso ao instagram secreto de alunos com conteúdos extras e lives fechadas 
apenas para alunos e além disso você terá suporte vip pelo whatsapp para tirar 

dúvidas e receber orientações. 
 

BÔNUS 4 - MENTORIA DE INVESTIMENTOS (DE R$797 POR R$00). 
Irei acompanhar você por 2 meses, com encontros semanais onde vou abrir 

meus investimentos e mostrar o que eu estou fazendo na prática e tirar dúvidas 
ao vivo, então pode ter certeza que você não irá receber somente teoria, vamos 

para o campo de batalha, aprender de verdade e obter resultados concretos. 
 

(CRÔNOMETRO DE URGÊNCIA) 

MAIS DE R$1000 EM BÔNUS, SOMENTE POR 3 DIAS OU ATÉ FECHARMOS ESSA TURMA, CLIQUE 

ABAIXO E GARANTA JÁ O SEU ANTES QUE ESSA OPORTUNIDADE ACABE E VOCÊ PERCA A CHANCE. 
 

BOTÃO DE COMPRA 3: Quero começar a venda coberta agora. 
JOGADA DE PREÇO: Por apenas 12x de R$16.7 ou por R$197 à vista. 

 

COM QUEM VOCÊ VAI APRENDER?? 
Olá, eu sou o Conde e fico muito feliz por saber que você chegou até aqui nessa 

página de vendas. Eu vou te ensinar na prática a estratégia que me rende mais de R$5 
mil mensalmente e que me ajudou a conquistar a liberdade financeira. 

 
Eu comecei no mercado em 2002 já com opções, de lá para cá passei por quase 
todos os mercados, Forex, derivativos e day trade com Mini Dólar e Mini Índice, 

tudo isso com o objetivo de te ajudar a sair do zero e começar a ganhar dinheiro 
de forma consistente nesse mercado sem precisar gastar anos da sua vida para 

aprender tudo que vou te passar nesse curso. 
 

DÚVIDAS FREQUENTES 
(USAR AS DÚVIDAS APRESENTADAS E ACRESCENTAR ALGUMAS MAIS TÉCNICAS SOBRE O 

RECEBIMENTO DOS BÔNUS E FORMAS DE PAGAMENTO) 

GARANTIA (USAR O ÍCONE GRANDE) 
CONFIAMOS TANTO NO NOSSO MÉTODO QUE VAMOS TE DAR A GARANTIA DE 7 DIAS 
PARA VOCÊ RECEBER 100% DO SEU PAGAMENTO CASO NÃO ESTEJA SATISFEITO(A) 

COM A QUALIDADE DO CURSO, SEGURANÇA TOTAL. 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


