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O Pulo do das Milhas #3

Consiga Cartões de Crédito!

PARTE1ª

Sabia que existem vários cartões gratuitos no mercado? 
Os cartões de bancos digitais, em geral, não são bons para acumu-
lar pontos, trocar por milhas e com isso ganhar dinheiro.

Mas com eles, você pode ter limite e utilizá-lo para comprar milhas 
baratas, a um determinado preço e vender elas, mais caro, para 
lucrar. 

Exemplos de cartões gratuitos: 
 Méliuz, NuBank, Original, Inter, Digio, Credicard Zero, Santander 
Free…

Continua na 2ª Parte...



“EU ERA TOTALMENTE LEIGA NO ASSUNTO, MAS COM O PASSO 
A PASSO QUE VOCÊ DÁ EU CONSEGUI FACILMENTE”

Você vai aprender como os meus alunos fizeram isso:

PARTE2ª

Você já começou a ver na prática como é possível ter lucros garantidos 
com o seu cartão de crédito durante o primeiro episódio da série Nova 

Semana das Milhas!

Se no seu cartão, você precisa de mais limite e seu gerente não quer te 
dar.

Sem problemas, você consegue mais limite conseguindo mais cartões. 
Afinal 2 cartões de limite 3.000 cada, funciona como um cartão de 
limite 6.000, né?

 

Hoje, você vai ver qual é a maior oportunidade de Renda Extra com o 
seu cartão de crédito e como você também pode conseguir lucros ga-
rantidos como esses, tudo isso no primeiro episódio da Semana das 
Milhas!



QUERO ASSISTIR AO 1º EPISÓDIO!

Quanto mais Cartões de Crédito = Mais Limite = Mais Lucro!

Além disso, você pode seguir a Regra 10x e aumentar o seu limite em 
10, 20 ou até 50 vezes, mas isso eu vou te mostrar no Domingo às 20h, 
durante o Terceiro Episódio da Semana das Milhas. 

O Primeiro episódio saiu ontem e se você ainda não viu, é só apertar no 
Botão abaixo e assistir agora mesmo! 

É muito importante que você assista, pois amanhã darei sequência na 
Semana das Milhas com o episódio 2 e, para conseguir entender o 
conteúdo, é bom que você não tenha perdido nada. 

No episódio 2 eu vou te mostrar: 

•O Ciclo do Geração de Riqueza Garantida no PRÁTICA; 

• Como eu lucrei mais de R$ 100.000 em apenas 1 ano, gastando 5 mi-
nutos por operação e sem precisar de investimento; 

• Como Aplicar a Regra dos 5 pra 1 e ter R$ 1.000 de puro Lucro para 
cada R$ 5.000 de limite; 

• Quanto valem as suas Milhas; 

• Pra quem é a Estratégia STAR de Geração de Renda Extra; 

• Como você pode gerar uma Renda Extra sem precisar trabalhar 
mais; 

• Como eu Comprei um iPhone com 44% de Desconto (mais barato 
que nos EUA), graças as Milhas Aéreas; 

• As ciladas que os Bancos e Cias Aéreas preparam e que a maioria das 
pessoas caem.

https://bit.ly/EP1-PG


CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER GRATUITAMENTE

ENTRAR NO INSTA DO NORTON

Este foi o Material 3 de 10 de aquecimento para a Semana das milhas, 
onde você está aprendendo como pode ter uma Renda Extra Garanti-
da de até R$ 1.000 para cada 5.000 de  limite com o seu Cartão de Cré-
dito. 

Se você tem algum amigo que acredita que gostaria de receber este 
pdf, pode encaminhá-lo para ele. 

E se ele também quiser participar na Semana das Milhas, basta aper-
tar no botão abaixo e se inscrever: 

E se você ainda não me acompanha no Instagram (@NortonReveno), me 
siga lá que eu sempre posto conteúdos que vão te ajudar a lucrar ainda 
mais!

https://bit.ly/BOTAOINSCREVASE-L11
https://www.instagram.com/nortonreveno/



