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do curso



Antes de virar um projeto, o Fábrica de Infoprodutos
nasceu no meu coração. Eu sempre quis ter um produto
que pudesse resolver as principais dores de quem quer
vender seu conhecimento de forma responsável, honesta
e sem tantas regras.

A primeira versão do #FDI nasceu em 2021 mas de lá pra cá,
já aprendi, cresci e errei muito. Tudo isso somado as
mudanças do mercado, me fizeram criar uma versão nova,
atualizada e que faça jus ao que sempre prego: excelência.

Não pensem que o FDI é um curso perfeito, até porque eu
sou muito menos. Pode ser que alguma aula te incomode,
que algum bug atrapalhe ou que você sinta falta de algo...
Acredito que nosso diferencial mora na prestatividade em
resolver e tornar a sua experiência a melhor possível.

Uma vez FDI, sempre FDI. Uma vez operário, sempre
operário. Eu acredito fielmente que quando você soma
conhecimento + mão na massa, é quase impossível dar
errado!

Seja muito bem vindo a um curso diferente dos demais,
onde prezamos pelo acompanhamento, experiência e,
principalmente, seus resultados.

Mais válido pra mim é você levantar uma plaquinha do que
eu. Esse é o espírito do FDI. Parabéns por ter dado esse
passo, oficialmente: um novo operário!

Carolina Inthurn



Carolina Inthurn é jornalista, empresária e especialista
em produtos digitais, além de criadora da Tríade PVS, o
método único que ensina a criar um produto que se vende
sozinho.

Em toda sua jornada priorizou seus alunos, descobrindo
assim que o segredo para o sucesso - inclusive financeiro,
vem justamente daí.

Hoje já lidera uma empresa e busca cada vez mais levar
seus ensinamentos mara o mercado digital!

Sobre a sua mentora



O Fábrica de Infoprodutos funciona de modo linear,
menos no módulo "Crie Seu Produto Digital", onde você
deve escolher o produto e ir direto consumir apenas o
módulo de interesse.

Funcionamento FDI

É importante respeitar seu tempo, sem precisar apressar as
coisas. Da mesma forma que o FDI é linear, também pode
ser consumido como uma enciclopédia onde você
encontra tudo o que precisa, todas as vezes que necessitar!



O curso é liberado semanalmente, a partir da data da
compra! A cada 7 dias é liberado um novo módulo,
respeitando assim o tempo de cada um.

Liberação do curso

Liberação automática no ato da compra!
PASSO 01: Comece por aqui

Liberação prevista para dia 18/05!
PASSO 02: Crie seu produto digital

Liberação prevista para dia 25/05!
PASSO 03: Torne-o inesquecível

Liberação prevista para dia 01/06!
PASSO 04: Prepare para lançar

Liberação prevista para dia 08/06!
PASSO 05: Hora de vender

Liberação prevista para dia 01/06!
PASSO 05: Bônus e desafio!



suporte@carolinainthurn.com.br

(47) 991512342

Nosso suporte e acompanhamento acontece de formas
distintas, fique ligado para entender como:

Acompanhamento
e suporte

Suporte
Dificuldades, reclamações e feedbacks

Acompanhamento
Networking, dúvidas e hotseats

Grupo da turma no Telegram,
link na primeira aula do FDI!



Aqui no FDI você é premiado de duas formas diferentes:
quando lança o seu produto digital e também quando bate
marcos de faturamento! 

Premiação

Premiação para quem lançar
(surpresa)

Premiação de faturamento

Para solicitar sua premiação, fique atento à data que será
disponibilizada na aula específica sobre os prêmios, pois
o pedido é feito 3x ao ano e você só pode pedir dentro
daquele prazo! Será enviado um e-mail com o link para
preencher!




