


Esse exercício é o 2º de 3 exercícios que você vai
receber de aquecimento para a Semana das

Milhas e nele você vai encontrar o passo a passo
para acumular pontos mesmo que o seu cartão

não pontue! 
 

A primeira forma de fazer isso é começando com
o seu cadastro no programa de pontos da Livelo! 

 
 



E uma parte importante desse ciclo é ter cadastro
nos programas de Fidelidade e Companhias
aéreas.

São com esses programas que você vai
conseguir aproveitar as melhores promoções
para colocar dinheiro no bolso ou utilizar suas
milhas para viajar e conseguir desconto em
produtos!

Como aquecimento para a Semana das Milhas,
agora, você vai descobrir como se cadastrar na
Livelo!

Vamos lá?

No segundo episódio da Semana das Milhas
Você vai descobrir o Ciclo da Geração de

Riqueza Garantida. 
 



Na prática:

A Livelo funciona como um programa de pontos: 

Você se cadastra, acumula pontos quando faz
compras de produtos dentro do site, pelos sites
parceiros e troca seus pontos por produtos,
serviços, viagens ou doações. 

 
O objetivo é recompensar os clientes pelas
compras e pelo relacionamento mantido com a
Livelo e com seus parceiros.



Ou seja cada ponto que você acumula pode ser
trocado por até o dobro da quantidade em milhas
em alguma boa transferência para uma
companhia aérea.

E como você já sabe:

Milhas são iguais a dinheiro!

Se você fizer uma compra de R$ 1000 em uma
promoção como essa aí em cima significa que
você pode ganhar até 10.000 livelo que pode se
transformar em 20.000 milhas na oportunidade
certa!

Lá, você encontra promoções onde você tem
o retorno de uma quantidade de pontos
específica por real gasto como a promoção
abaixo:



Essas 20.000 milhas podem ser vendidas e
virar até R$ 500 reais!

Assim, se você comprou um produto que te
custou esses R$ 1000 nessa promoção, você

recebeu um desconto de 50%, já que
quando vender suas milhas terá R$ 500 de

volta no bolso. 
 

Sensacional, né?

Agora vamos ver o passo a passo na prática
para você criar o seu cadastro na Livelo e
aprender a ter pontos mesmo que o seu

cartão não pontue e conseguir descontos de
até 50% todos os tipos de produtos!



PASSO 1:

Para fazer o seu cadastro na Livelo, você vai precisar
acessar o site oficial da livelo em www.livelo.com.br
ou baixar o aplicativo Livelo na sua loja de
aplicativos e seguir os passos abaixo, inserindo os
seus dados para criar a sua conta:

Depois você vai clicar no canto superior direito do
site onde está escrito “Faça seu Login ou Crie sua
conta” e informar um e-mail ou CPF.

http://www.livelo.com.br/


PASSO 2:

Você será
redirecionado para a
tela abaixo onde
deverá informar um
e-mail ou CPF, para
criar o seu cadastro:

Na próxima página,
basta informar todos os

seus dados e após
preencher todos os

dados basta clicar em
continuar.

 

PASSO 3:



Agora, então, você deve
criar uma senha, marcar
a caixa de  termos e
condições e clicar em
continuar. 

PASSO 4:

Por fim, use a senha e
usuário que você
acabou de criar e

aperte em “entrar”:
 

PASSO 5:



É simples, fácil, rápido e vai te ajudar a acumular
muito mais pontos e colocar mais dinheiro no
bolso com milhas!

Aperte aqui para acessar o site da LIVELO

Você será redirecionado para a página inicial da
Livelo e pronto! O seu cadastro estará criado.

 
 

https://www.livelo.com.br/


Passo 1:  Você irá enviar uma foto no
meu Instagram (@nortonreveno),
mostrando o seu cadastro na
Livelo.Tira uma foto ou um print da
tela na parte cadastral só pra mostrar
que você concluiu o exercício!

Passo 2: Você irá enviar uma
mensagem no meu Instagram
(@NortonReveno) dizendo
EXATAMENTE o seguinte:

"Já posso começar acumular
milhas!         "

Como você já sabe, esse exercício é o 2º de 3
exercícios que você terá de aquecimento
para a Semana das Milhas!

E aqui está a 2ª sequência de
ativação que você deve cumprir

para concorrer a um IPhone 13
lacrado na caixa:

Aperte aqui e vá para o Instagram do Norton!

https://bit.ly/EXEC02-L11


Passo 3:  Depois disso é só aguardar a minha
resposta. Assim que você enviar essas
mensagens você receberá o terceiro
exercício do Aquecimento da Semana das
Milhas!

Ao final dos três conteúdos de aquecimento,
você já terá benefícios incríveis da inteligência
financeira com milhas e cartões de crédito e vai
poder concorrer a um Iphone 13 novinho para
uso próprio ou para revender e lucrar!

O Melhor é que isso não é nem 1% do que você
vai aprender na Semana das Milhas!

 

1%
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ATENÇÃO
 

Esse material foi criado para beneficiar aqueles
que são mais comprometidos, por isso...

Você só receberá os próximos passos para subir
de nível e conquistar mais um benefício do
mundo das milhas se fizer esse exercício de
ativação!

 

Aperte aqui e vá para o
Instagram do Norton!

 

Acompanhe os conteúdos
diários no Youtube!

 

https://bit.ly/EXEC02-L11
https://www.youtube.com/channel/UCQmpe_6wUC2q0yBfJw6rdDg
https://bit.ly/EXEC02-L11
https://www.youtube.com/channel/UCQmpe_6wUC2q0yBfJw6rdDg

