
Pulo

#1

Gato
do

das Milhas



Seu gerente do banco trabalha pra você!

Como cliente, você não está fazendo nenhum favor pra ele:

Ele pode te ajudar a isentar a anuidade do seu cartão e 
também a conseguir um cartão melhor.

Se o seu gerente não for assim, diga, abertamente, na 
agência ou quem sabe no call center, que você quer trocar 
de gerente porque o seu não te ajuda!

o mesmo vale para os atendentes dentro do próprio aplica-
tivo.

Se você mostrar que tem uma quantia considerável e quer 
algum benefício, eles devem fazer o máximo para te dar (se 
você for um bom cliente para eles).

Se não derem, diga que quer Cancelar o Cartão (blefe) 
como última cartada. 

Se você for um bom cliente, quase sempre vai funcionar!
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Eu vou te contar tudo sobre isso e MUITO MAIS na Nova 
Semana das Milhas que começa amanhã!

No Episódio 1 eu vou te mostrar a Maior Oportunidade de 
Renda Extra “Ignorada” pela Grande Maioria das Pessoas e 
os 2 Grandes Vilões que estão tomando o seu dinheiro e não 
querem que você saiba disso.

Durante a Nova Semana das Milhas você vai ver também:

- O Ciclo da Geração de Riqueza Garantida e como você pode
aplicar na prática para lucrar usando o seu cartão de crédito;

- A Regra 5x1: Como você pode lucrar R$ 1.000 para cada R$
5.000 de limite no seu cartão de crédito;

- Qual é o maior gerador de riquezas do mundo;

- Como você pode ganhar dinheiro sempre que usar o seu
cartão de crédito;

- Como você pode conseguir o melhor cartão de crédito para 
o seu perfil e renda;

- A estratégia 10x para aumentar seu limite em 10,20 e 50 
vezes e fazer você lucrar ainda mais.

          Começa amanhã, terça-feira!

Fique atento ao grupo VIP no Whatsapp pois enviaremos o 
link do primeiro episódio nele e, também, por e-mail.

CLIQUE AQUI PARA SE CADASTRAR NA SEMANA DAS MILHAS


