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O Pulo do das Milhas #4

Ganhe Milhas além do Cartão de Crédito

MILHAS AÉREAS = DINHEIRO

PARTE1ª

Sim, muita gente acha que (1) Milhas só servem para viajar mais barato 
(nós já acabamos com essa ideia no Episódio 1, né?) 

E (2) que só dá pra acumular milhas no Cartão de Crédito. Mas a verdade 
é que essa é apenas 1 das Maneiras, e existem muitas outras. 

Continua na 2ª Parte... 



 

“Norton, te devo mais essa. + R$12.590”

Antes de continuar o conteúdo, olha só o que alguns alunos me 
mandaram recentemente:

Você já começou a ver na prática como é possível ter uma 
renda extra garantida com o seu cartão de crédito no 
primeiro episódio da Semana das Milhas e hoje, com o 
episódio 2, você vai ver na prática como funciona o Ciclo 
da Geração de Riqueza Garantida!



CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER GRATUITAMENTE

PARTE2ª

Será hoje, quinta-feira. Fique atento ao grupo que enviarei 
o link do episódio 2 por lá e por e-mail.

ENTRAR NO INSTA DO NORTON

Hoje, no 2º Episódio eu vou te mostrar quais são as 4 etapas, que em con-
junto, formam o ciclo da geração de riqueza garantida. 

E essas etapas são outras formas de acúmulo e lucro que você pode uti-
lizar para lucrar com o seu cartão de crédito começando do zero, inclu-
sive são as mesmas que me geraram mais de 100 mil reais de lucro em 1 
ano: 

Este foi o Material 4 de 10 de aquecimento para a Semana das milhas, 
onde você está aprendendo como pode ter uma Renda Extra Garantida 
de até R$ 1.000 para cada 5.000 de  limite com o seu Cartão de Crédito. 

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

