O Brasil está passando por uma extrema transformação econômica.
--------------------------------------------------------Isso irá nos próximos anos, impactar positivamente na capacidade de consumo dos brasileiros.
A economia aquecida, com redução ou corte de impostos e incentivos para pessoas físicas e
jurídicas, fará com que, os mercados imobiliário, automotivo e ativos corporativos sejam
alavancados.
Porém, o mais importante de todos esses cenários que citei, está escondido e somente quem
tiver visão ampla de negócios e preparação, poderá tirar proveito dessa nova era.

A Era da Segurança
Uma mina de ouro se esconde por baixo de um grande oceano econômico chamado consumo
e que está se formando bem em sua frente nesse exato momento.
Imagine que para cada imóvel, automóvel adquirido, exista a obrigatoriedade da ativação de
um formato de seguro.

É isso.
O Mercado de Seguros e a grande bola da vez.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Com certeza, você se buscar em suas lembranças, vai encontrar algum parente ou amigo que,
em algum momento comprou uma casa, um carro, ou mesmo tem uma empresa que precisou
incluir em um modelo de seguro.
Desconsidere totalmente dessa busca, os que não fizeram seguros.
Estes, ao optar por não proteger seus patrimônios, já os entregaram à sorte, portanto não
valem como referência para essa nossa conversa.
Pois é isso que um investimento, desse porte, vale se não possui seguro, somente A SORTE.
Bom!
Com certeza você conseguiu se lembrar de algumas pessoas, ou algumas dezenas quem sabe.
Pense comigo agora.
Se tivesse você sido o corretor ou corretora dessas pessoas ou empresas, quanto você acha
que teria ganhado com esse atendimento?
Imagine se para isso, você usasse somente algumas horas de seu dia para cadastrar esses
clientes?
Você poderia utilizar todo o seu tempo para, ou continuar em sua atividade principal, ter
tempo para sua família e para um hobby, investir seu tempo em um outro projeto para ter
outras fontes de renda, ou o melhor: ATENDER CADA VEZ MAIS PESSOAS COM A
NECESSIDADE DE SEGURANÇA PARA SEUS PATRIMÔNIOS.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Você que está buscando investir em um negócio e optou por uma franquia, saiba que isso já
mostra a sua inteligência para negócios e sabe que para investir seu dinheiro, reduzindo
drasticamente o risco, o modelo de franquia é o mais coerente a se fazer.
Pois você estará investindo em uma marca, com processos e uma estrutura de gestão e
resultados já descobertos pelo seu criador, dentro de vários anos de erros e acertos, até
chegar na receita que só então pode ser disponibilizada para que você faça parte, se
compromissando apenas em aplicar e colher os resultados.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto ao trabalho, acho que não precisamos nem tocar nesse assunto. Não é mesmo?
Porque, por mais simples que seja o negócio, se existe algo que prometa liberdade financeira
sem trabalho e você é das poucas pessoas que conheço que deseja ter resultados diferentes
fazendo as mesmas coisas ou simplesmente nada, me desculpe, acho que esse projeto não é
para você.
Toda franquia, entrega uma arquitetura e todos os materiais necessários, para que você possa
edificar um futuro de prosperidade com consistência, recorrência e solidez.

Mas o trabalho sempre vai fazer parte dessa conta.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nesse momento, não sei exatamente como anda sua situação financeira, seu trabalho atual ou
o negócio que você fez um investimento para iniciar sua jornada empreendedora.
Mas quero dar uma palavra com você que está buscando, mais que evitar perder dinheiro.
Você deseja evitar é perder tempo.
Dinheiro você até pode recuperar, pois talvez, terá a opção de voltar aqui e colar com a gente
em nosso projeto, até que encerremos nossas cotas.
Mas o tempo é algo que, pelo menos até esse momento, ainda não descobriram como
recuperar.
Pra você que sabe da importância do tempo, quero lhe dizer que você está no lugar certo.
Pois nesse momento, você precisa ter certeza que o recurso que você dispõe, tem que dar o
retorno que precisa, com o mínimo de risco e o tempo que te dê toda a certeza que fez um
bom negócio.

Sem perdas, sem surpresas!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Possivelmente você também é das pessoas que queriam ter um negócio próprio criado do
zero, como muitos casos que vemos na internet, ou mesmo em sua cidade que você conhece.
Mas, o melhor de tudo que, ninguém disse que você não vai poder fazer isso.
Ao investir numa franquia Maxsegur, isso ajudará a você aprender mais ainda como não errar
no seu projeto exclusivo.

Pois toda a educação em treinamentos, mentorias e imersões que você fará parte, lhe dará
uma bagagem que você poderá replicar em qualquer negócio.
Todo o processo de ingresso à Franquia Maxsegur se dá pela capacitação.
O que significa que, se olhar por outro ponto de vista, estará fazendo uma faculdade e ainda
estará faturando já com um negócio em andamento.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parece ser muito bom pra acreditar não é mesmo?
Então vou fazer o seguinte.
Volte no site que onde abriu esse documento e logo no final, veja agora casos de pessoas que
transformaram suas vidas e de suas famílias, quando tomaram a atitude de ingressar em uma
Franquia Maxsegur. E depois pode voltar para essa carta.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Legal, não é?
Bem, como você viu, essas são pessoas comuns como eu e você, não precisaram passar por
nenhuma universidade de peso ou MBA.
Elas somente, além de adquirir nossa franquia, se submeteram aos treinamentos direcionados
a esse negócio, aplicando no dia a dia e já colhendo os resultados.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agora sobre você.
Assistimos a essas histórias, mas o importante agora é como você está escrevendo a sua.
Quais serão as próximas páginas do livro da sua vida?
Eu sei, que possivelmente o medo de errar, quem sabe errar novamente, esteja te cercando e
talvez em vez de só firmar seus pés no chão (sua razão podando sua emoção), esse medo
também esteja ENRAIZANDO sua vida em um estado, onde não se consegue enxergar um
avanço e a estagnação, a escassez e a falta de perspectiva, cada vez mais materializem um
cenário caótico em sua vida.
Aliás, torço muito para que este não seja seu caso.

Talvez você só queira investir em mais um negócio e multiplicar ainda mais seu
patrimônio e esse é o menor dos benefícios que podemos te entregar.
Porém, se seu caso é o primeiro, de muitas incertezas ou tentativas frustradas, estamos aqui,
para juntos, acabar de uma vez por todas com essa situação.
O que quero dizer é assim como aconteceu com essas pessoas que você acabou de ver, nós
queremos pegar na sua mão e te levar até o seu objetivo.

Essa é a nossa missão.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

É para isso que servem todos esses anos de pesquisas, erros e acertos para descobrir como
chegar nesse momento crucial para sua vida e de sua família se você tem uma e poder te
convidar a fazer parte desse projeto.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Maxsegur Corretora, não é somente uma empresa de seguros.
Ela é um grande porta-aviões, onde muitos alçam seus voos.
E desejamos, sinceramente, que você em posse de toda a preparação, decole para novos ares
de prosperidade e liberdade financeira.
Com tempo para sua família, para sua saúde, seu hobby, para você. Quem sabe, tempo e
dinheiro, para que possa também ajudar outras pessoas. Convidando para oportunidades de
negócios como esta, ou quem sabe as suas próprias oportunidades dentro de seus projetos
exclusivos.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dentro de múltiplos destinos que podemos seguir, existem aqueles dois com caminhos bem
acentuados.
Sabemos exatamente o resultado de trilhar um destes junto com nosso suporte e nosso
modelo de negócio.
O outro é incerto, é do achismo, não dá segurança para você nem as pessoas que você ama e
precisam que você acerte o máximo possível, pois a vida delas também depende de suas
ações.

Vou torcer para que fique conosco nessa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Volte novamente em nosso site e clique no botão azul para diretamente com um de nossos
consultores.
Eles te darão todas as informações complementares e esclarecerão todas as suas dúvidas.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Muito obrigado pela sua atenção.

Seja muito bem-vindo a Franquia Maxsegur

