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Você já se perguntou, quanto uma loja
de roupa ganha de lucro em cima de
seus produtos? E se eu te falar que

existem lojas que ganham até 400% de
lucro, você acreditaria?

Moda Feminina1.

Resolvi apresentar à você uma das
fornecedoras que pouquíssimas pessoas

conhecem e que possui uma lista de
produtos que prometem dar no mínimo

200% de lucro em cima de seus
produtos.Está duvidando?

https://app.monetizze.com.br/r/AXB9462371
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2. Geladinho Goumert 

Lhe dou 3 motivos pelos quais você deveria
começar a vender geladinho gourmet em sua
casa hoje: é fácil de fazer; os ingredientes são
super baratos; você tem até 4 vezes mais de

lucro. Parece algo sem valor, mas o geladinho
gourmet pode ser aquilo que você estava

procurando para ganhar dinheiro sem gastar
quase nada.

https://app.monetizze.com.br/r/AXB9462371


 * Uma unidade pode ser vendida de 2 a 4
reais dependendo de sua região;

*Você não precisará ter freezer, apenas

uma geladeira já é o suficiente;

*Você pode divulgar a venda de seu

produto através do facebook, instagram…
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3. Manicure e Pedicure

https://go.hotmart.com/Y32814079S


Uma manicure cobra em média R$ 25,00 reais
para fazer as unhas dos pés e das mãos de

uma cliente e geralmente esse trabalho dura 1
hora para ser concretizado. Supondo que você

encontre apenas 2 clientes por dia, irá
ganhar R$ 350,00 Reais por semana e, nada

mais nada menos que, R$1400 Reais por mês.

Então como pôde ver, com apenas 2 clientes
diários você consegue ganhar mais de 1 salário
minimo trabalhando de forma individual e com

o mínimo de esforço.

Viu como pode ser simples ganhar dinheiro
sem sair de casa?  Como dissemos acima,

você só precisa dá o primeiro passo; acreditar
que é possível e ir em frente para que não se

arrependa depois de não ter começado.
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https://go.hotmart.com/D32903149V


Se você é dona de casa ou tem experiência
na cozinha, o Marmita Fit Congelado com

certeza é para você! Estamos falando de algo
que as pessoas procuram, porém poucas

pessoas estão disponíveis no mercado para
realizar esse tipo de negócio.

4. Negócio Marmita Fit
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https://go.hotmart.com/H37222580W


5. Crochê

Outra oportunidade que você deveria
experimentar hoje mesmo é o Crochê! Estamos
falando de um dos artesanatos mais procurados
no mundo. Mesmo que você seja uma iniciante

na área, com apenas algumas dicas e os
matérias certos você já poderá fazer para ganhar

dinheiro sem sair de casa!



Talvez você se pergunte: “será que posso
realmente ganhar dinheiro com isso”? Bem,
estamos aqui para falar que você realmente

pode ganhar dinheiro com crochê. Isso é devido
a muita procura por este artesanato. Como se
sabe, existem poucas pessoas que trabalham

com isso nos dias atuais e, por isso, pode ser a
chance de você começar a ingressar em um
dos mercados que mais arrecadam dinheiro.
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https://app.monetizze.com.br/r/AFE9468335


Outra oportunidade para ganhar dinheiro sem precisar
sair de casa é com o curso de maquiagem. Isso
mesmo que você leu, o curso de maquiagem da
Andreia pode ser tudo aquilo que você estava

precisando para ganhar dinheiro mesmo que você
seja uma total iniciante. Sabemos que umas das

profissões que mais podem gerar dinheiro
é maquiagem, então não poderíamos deixar de

escreve-lo neste e-book.

6. Maquiagem
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https://go.hotmart.com/E32592736H?ap=2aa0


7. Bolo no Pote

Falar em ganhar dinheiro em casa e não citar o
bolo no pote seria uma grande injustiça. Talvez

seja porque ele realmente possa atribuir
dinheiro fácil, rápido e pode ser uma fonte de

renda para quem deseja economizar, gastar ou
até mesmo investir. Estamos falando de algo
que realmente pode funcionar em sua vida.

Clicando em ‘saiba mais’ você conhecerá uma
das melhores especialistas na área e ela ensina

passo a passo para que você também possa
ingressar na área mesmo sendo total

iniciante; vale a pena conhecer!!!
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8. Corte e Costura

Veja como mulheres comuns estão faturando
de 2.300 a 6.000 mil por mês, fazendo lindas

peças.

Apenas seguindo os moldes de Corte e
Costura Lucrativa

https://go.hotmart.com/P37241335E


Nossa vontade é de que você realmente
consiga aproveitar alguma dessas

oportunidades para começar a ganhar
dinheiro. Lembre-se que economizar

dinheiro é uma das partes mais
importantes para quem realmente quer

enriquecer. Por isso, não importa
quanto você vai ganhar com estes
produtos, mas sim, quanto você

irá economizar e investir com os lucros
ganhos através deles. Boa sorte!
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Acesse para mais informações

https://app.monetizze.com.br/r/AYX9469730
https://www.instagram.com/watinacosta/
https://wa.me/559999780760
https://www.facebook.com/watina.costa

