
D E  1 2  A  1 4  D E  J U L H O

M A N U A L
P R E P A R A TÓR I O



Oi!
Meu nome é Carolina Inthurn e eu sou a
idealizadora da imersão A Chave Mestra!

Estou muito feliz por você ter se inscrito e por
realmente estar interessado em se preparar
para esse evento. Já adianto que será um
divisor de águas na sua carreia no digital.

Nessa imersão eu reuni todos os segredos que
me fizeram sair de uma demissão pós
casamento para criar uma empresa que fatura
mais de 100 mil reais por ano.

Aliás, muitos acham que meu faturamento é
proveniente dos meus lançamentos. Eu não
acredito nisso. Na minha visão, o lançamento é
apenas a coroação de um ótimo produto
digital.

E é justamente isso que você vai aprender na
imersão. Vamos nessa?



Veja o que meus alunos falam
do meu produto digital:



Mal posso esperar para contar esses segredos
pra você, mas antes, entenda melhor como vai
funcionar a imersão:

Eu vou te ajudar a criar um
produto digital como esse!

Como vai funcionar?
A imersão é dividida em 3 aulas ao vivo pelo
Youtube, sendo que cada uma delas aborda:

12/07
às 19h

A estratégia de construção de infoprodutos que me fez
vender mais de 70 mil reais no primeiro lançamento do
meu curso.



13/07
às 19h

Conheça todos os tipos de infoprodutos do mercado e
aprenda a precificar cada um deles de forma rápida e
fácil.

14/07
às 19h

Construa a sua esteira de produtos altamente lucrativa
em 3 passos simples e conheça o melhor lançamento
para cada tipo de infoproduto.

Confira agora as informações da nossa
imersão e todos os extras que você terá
acesso!



Nossas aulas serão do dia 12-14/07 sempre às
19h pelo Youtube. Elas costumam durar até 2
horas e são bem diretas ao ponto, recomendo
você chegar pontualmente para não perder
nada importante.

Nossos resumos ilustrados serão enviados no
dia seguinte pelos grupos de Whatsapp, por
isso, não saia de nenhum deles.

Sempre no dia seguinte, às 10h, teremos sessão
tira dúvidas da aula anterior via Instagram.

Informações importantes
A imersão terá 3 etapas:

Aula ao vivo
no Youtube

Resumos
nos grupos

Sessão tira
dúvidas 



Links necessários

G R U P O  D E  A L U N O S

I N S T A G R A M

S A L A  S E C R E T A

https://meugrupo.vip/c/3250
https://www.instagram.com/carolinainthurn/
https://carolinainthurn.com.br/salasecreta-2/
https://meugrupo.vip/c/3250
https://www.instagram.com/carolinainthurn/
https://carolinainthurn.com.br/salasecreta-2/


É muito importante para mim que você esteja
alinhado com a forma que penso e acredito
desse mercado.

Eu não acredito em 6 em 7, muito menos nas
promessas mirabolantes. Sequer acredito que o
marketing é mais importante que o produto.
Pra mim os dois são fundamentais, mas de
nada adianta um ótimo marketing para um
produto bosta.

Por isso, durante esses três dias, preciso que
você venha preparado para
ouvir algumas coisas que
tirarão você da zona de
conforto. Mas acredite,
isso vai te fazer crescer.

Confie em mim.
Estamos juntos!

Vamos alinhar as nossas
expectativas?



Você não precisa de milhares de
seguidores ou centenas de

alunos.
 

Você só precisa fazer o que se
propor bem feito.

 
A escolha é sua! Quer continuar

competindo com as grandes
autoridades ou criar

infoprodutos memoráveis e ser
lembrado para sempre?

 
 
 



Aproveite esse manual!

Imprima para usar as
folhas de anotações!

Guarde como lembrete
para nos encontrarmos

no dia 12/07 às 19h!

Eu te espero!
Nos vemos logo, logo.






















