
Termos e Condições do Bônus de R$5.000,00 
Mentoria com Natanael Oliveira 2020 
 
O bônus de R$5.000,00 dá acesso a um programa de formação, treinamento ou pacote 
personalizado escolhido pelo comprador dentro das opções disponíveis, ou podendo ser 
orientado por um membro da equipe marketing com digital mediante conhecimento da 
necessidade do aluno. 
 
Os programas e treinamentos disponíveis para este bônus são, extraordinariamente, os 
seguintes: 
 
Programa de Formação Expert em Vendas Online Masterclass ( Acesso Anual - R$5.000,00) 
Programa de Formação Copywriter 5 Estrelas (Acesso Anual - R$5.000,00) 
Programa de Formação Clube dos Produtores (Acesso Anual - R$2.900,00) 
Programa Copy10X (Acesso Anual - R$3.500,00) 
Programa Clube dos Investidores Digitais Premium (Acesso Anual - R$470,00) 
Certificação Especialista em Copywriting (Treinamento gravado - R$995,00) 
Certificação Especialista em Tráfego Pago (Treinamento gravado - R$2.000,00) 
Certificação Especialista em Funil de Vendas ( Treinamento gravado - R$995,00) 
Certificação Especialista em Conteúdo (Treinamento gravado - R$995,00) 
Certificação Especialista em E-mail Marketing (Treinamento gravado - R$995,00) 
Programa Mestre da Negociação (Acesso Anual - R$2.900,00) 
Venda Irresistível (Treinamento gravado - R$497,00) 
Emails Lucrativos (Treinamento gravado - R$297,00) 
Portal de Membros VIP (Anual - R$397,00) 
Projeto Consultor Digital (Acesso Vitalícia - R$497,00) 
Gerador de Conteúdo Lucrativo (Acesso Anual - R$995,00) 
Sistema de Vendas Online (Treinamento gravado - R$997,00) 
Plano de 7 Passos Para Lançar um Blog (Treinamento gravado - R$7,00) 
Manual de 7 Passos Para Criar uma Campanha de Aquisição (Treinamento gravado - R$97,00) 
Blog de Negócios (Treinamento gravado - R$397,00) 
 
 
O valor dos produtos citados como bônus deverão ser considerados em seu valor integral e 
não promocional. 
 
O bônus é individual e intransferível. 
 
O bônus deve ser acionado integralmente, não podendo ser solicitado em partes/valores e ou 
períodos diferentes. Uma vez solicitado apenas programas que totalizam parte do valor, não 
poderá ser reivindicado uma segunda vez, mesmo que o total do valor em bônus não seja 
atingido. 



 
Um vez liberado o bônus, ele não poderá ser trocado ou substituído. 
 
O bônus de R$5.000,00 não pode ser utilizado para imersões presenciais ou como crédito para 
grupos de negócio. 
 
O período para acionamento do bônus tem validade de 30 dias a partir da data de compra da 
mentoria. 
 
Procedimento de acionamento do bônus: 
 
Envie um e-mail para suporte@marketingcomdigital.com.br com o o título "Bônus 5K Mentoria l 
Seu Nome". 
 
No corpo do texto, informe o seu e-mail de compra, o seu contato de whatsapp e os bônus 
desejados para que a nossa equipe possa verificar a validade do seu pedido e fazer as 
respectivas liberações. 
 
Equipe Marketing Com Digital LTDA & Make Sales Daily CORP 


