
Oportunidade For Business
O plano dos visionários 



• Imagina você ter algum tipo de participação exclusiva nessas 
empresas:

• Apple = US$ 1 trilhão

• Uber = US$ 90 bilhões 

• Amazon = US$ 1 trilhão 



Agora você acha que se a oportunidade aparecesse na época dessas  
imagens,

você teria a mesma vontade que tem hoje de fazer parte da construção 
dessas marcas?



O fato é que oportunidades que diferenciam sonhadores de visionários, 
nem sempre vem com resultado já construído, você tem que fazer 
parte, construir junto e a partir disso ser recompensado de forma 
diferente e extraordinária!



E assim é o plano for business!

Um grupo seleto de visionários, 300 cotas de construtores!

Vantagens exclusivas como;

Acesso a plataforma EAD com mais de 700 cursos

Seguro de acidente pessoal de R$ 20.000,00

Sorteio de R$ 10.000,00 mensal pela loteria federal

Além de todas as vantagens do plano professional podendo ter a 
quantidades de produtos da sua loja ilimitados.

Mas a principal e maior vantagem do for business é a porcentagem de 
participação extra da rede!





• Os 300 cotistas dividem um bônus especial de tudo que for 
consumido em rede independente do seu posicionamento na rede.

• Mesmo não sendo na sua linha de crescimento, você participa da 
distribuição de 2% de todo consumo que rede faz!

Veja algumas simulações:

Associados                     Ano x 200pts                                                                    Ano



O interessante desta cota é que você pode vender ela a terceiros a 
qualquer momento.

Nós confiamos tanto no nosso produto, que caso você não tenha 
retorno mínimo de 6mil reais em um ano, ou seja 1,5 x o que pagou 
você renova sem custo!



Estar na People Like é questão de estratégia e inteligência, ser For 
business é visão de oportunidade!

Existe uma People Like para cada um de seus objetivos, escolha a sua!




