📰 Email #1 – Seu Blog Precisa Disso! | O Melhor Template Wordpress do Mundo

Olá, tudo bem?
Bom, estou escrevendo este e-mail porque tenho uma grande novidade pra você que
construiu seu blog Wordpress.
Isso mesmo, uma novidade e é exclusividade no Brasil.
Eu Chego a ficar alvoroçado quando falo sobre isso. Sei que para seu site ficar bacana
e profissional ele precisa mesmo é de um bom Template, porém os templates do
mercado estão todos com o mesmo modelo e muitas vezes tem tantas coisas
desnecessárias que acaba por atrapalhar no desempenho.
Sabendo disso eu pesquisei e estudei muito a possibilidade de eu poder criar meu
próprio template, já pensou nisso?
Eu queria uma imagem aqui, um texto ali, um espaço bem do outro lado e etc... Mas
como NÃO sou programador isso me chateou um pouco, porém não me parou.
Agora eu quero lhe trazer a grande notícia:

[link] Conheça o Template Wordpress Gratuito e Otimizado[link]

Você, assim como eu, não precisa saber absolutamente nada pra conseguir criar um
template Wordpress próprio, isso mesmo, não precisa ser programador, nem perto
disso.
Mas não vou estragar a novidade prefiro que veja com seus próprios olhos...
Ah... e se pensa em pagar horrores para ter um tema, está muito enganado, lá eu
mostro como você pode criar seu próprio template sem gasta 1 centavo se quer com
ferramentas.

[link] Conheça o Melhor Template Wordpress do Mundo! [link]

PS. Veja até o final para entender de verdade o porque eu apresento como O
MELHOR template do mundo!

📰 Email #2 – Seu Template Wordpress 100% Personalizado | Acabou, Chega de
Comprar Muitas Ferramentas

Olá, o Melhor Template Wordpress Do Mundo é aquele que você mesmo faz!
Bom, Hoje eu volto pra lhe dizer que tem muito mais do que foi mostrado no vídeo,
isso mesmo, lá eu mostrei uma pequena parcela do que se pode fazer com a
ferramenta secreta.

[link] Eu quero criar meu próprio template agora! [link]

Veja o que é possível fazer sem precisar instalar nada a mais:











Página de Captura;
Página de Obrigado;
Página de Download;
Página de Vendas;
Página de Lançamento;
Página de Recompensa para afiliados;
Página de Webnários;
Página de Conteúdo restrito para leads;
O tema completo do seu blog;
Página inicial personalizada;

Com certeza você NUNCA vai encontrar uma ferramenta só que faça tudo isso!

Geralmente quem trabalha com blogs e também como afiliado ou produtor digital,
precisa comprar um Template que custa em torno de 297,00 (ou mais) e ainda deve
comprar plug-ins de criação de páginas específicas, como captura de leads, e estes
plug-ins custam o valor de outro tema, geralmente a partir dos 197,00!

Viu como dá pra economizar e ainda ter um template lindo com a sua cara e com
recursos exclusivos?

[link] Eu quero economizar e cria meu tema [link]

Além disso seu tema fica completamente otimizado para dispositivos móveis e também
para o SEO, pois é super rápido.

E por falar em rapidez...

Tem um BÔNUS gratuito e exclusivo que você só receberá se adquirir o WP Tema
Expert, estou falando do curso Otimizaçaõ WP Super, Um curso onde ensino como
você pode fazer seu site ficar no topo do ranking de velocidade e de SEGURANÇA,
fundamental hoje em dia.

Somente este curso está avaliado em mais de 97,00 reais, e sai de Graça pra você!

Bom agora é com você, se prefere continuar e gastar com ferramentas aleatórias ou se
vai encarar e criar sua estrutura personalizada para seu site Wordpress.

[link] Sim, acessar o curso + os bônus! [link]

PS. Não sei até quando este preço vai continuar, estou tendo muitos alunos e preciso
dar o suporte devido, então sugiro que aproveite agora!

📰 Email #3 – WP Tema Expert Por Dentro | Entenda o que Há dentro do WP Tema
Expert

Olá, estou lhe mostrando uma grande possibilidade de construir sua estrutura do blog
completa usando uma ferramenta 100% gratuita que permite você fazer tudo o que
precisa no design do blog Wordpress para trabalhar online.

Abaixo tem um vídeo onde mostro em detalhes tudo o que tem dentro do melhor
curso de criação de template Wordpress do Brasil.

E como você sabe é possível criar:











O tema completo do seu blog;
Página de Captura;
Página de Obrigado;
Página de Download;
Página de Vendas;
Página de Lançamento;
Página de Recompensa para afiliados;
Página de Webnários;
Página de Conteúdo restrito para leads;
Página inicial personalizada;

E muito mais, basta a necessidade e criatividade.

Mas, lembre-se, para garantir o Bônus Exclusivo Curso Otimização WP Super onde
ensino como deixar seu blog como um jato e super seguro você precisa agira rápido!

Falando em bônus ainda vai levar 2 Super Ebooks para potenciar seu crescimento
online!

Então não perca esta grande oportunidade.

[link] Acessar o vídeo para conhecer o curso por dentro[link]

📰 Email #4 – Deixe Seu Site Rápido e Seguro Como Nunca Viu | Seu Blog Wordpress
Vai lhe Agradecer!

Pronto, decidi mostrar o segredo por traz dos meus blogs que eu uso pra deixá-los
rápidos como um jato e 100% seguros.
Abaixo mostro como você pode ter acesso ao Curso Gratuito WP Otimização Super.

Além de mostrar como meu site ficou entre os melhores do que 95% de todos
testados

[link] Eu quero deixar meu site super rápido e seguro[link]

Você vai aprender:

MÓDULO 1 - Entendendo a Otimização de Sites






Tempo de carregamento
O faz um site carregar devagar
Boa Aparência
Experiência do Usuário
Segurança do site e do usuário

MÓDULO 2 - Deixando o Site Super Rápido
 Sites Analise
 plugins para otimização
 Melhor Configuração

MÓDULO 3 - Deixando o Site Super Seguro
 Plugins e configurações otimizadas
 Dicas de segurança
 Backups

E muito mais, que você pode conferir acessando o material em vídeo que preparei pra
você.

[link] Acessar o vídeo e saber como Ingressar[link]

PS. Veja até o final para saber como fazer este curso que é gratuito porém é limitado a
pessoas selecionadas como você, veja as condições necessárias.

📰 Email #5 – Agora é pra valer | Se Não Aproveitar Agora Vai Perder Feio!

Olá, tenho falado bastante do Curso WP Tema Expert e do que ele é capaz de fazer
para deixar sua vida mais tranquila quanto a criação de páginas e do template do seu
blog.
Bom, o que acontece que esta é definitivamente a última chance para adquirir o
melhor curso de criação de tema Wordpress do Brasil pelo preço sugerido e
promocional de R$197,00, provavelmente aumentará para R$497,00 em poucos dias.
Lembre-se:







Você não precisa saber nada de programação;
Você cria seguindo um passo a passo simples;
O curso é todo em vídeo aulas;
O acesso é vitalício, precisou só acessa;
Tema atualizações constantes;
Você economiza e muito, pois não precisa mais de outras ferramentas de criação
de páginas;
 E ainda tem sua personalidade impressa no seu site.

Agora veja um pouco do que você vai aprender a criar no curso:











Criar seu template 100% personalizado;
Criar páginas como a Home do seu site Otimizada;
Página de Captura;
Página de Obrigado;
Página de Download;
Página de Vendas;
Página de Lançamento;
Página de Recompensa para afiliados;
Página de Webnários;
Página de Conteúdo restrito para leads;

Além do seu site ficar 100% otimizado para dispositivos mobille e para SEO!

[link] Eu Quero Adquirir Pelo Preço Promocional[link]

Garanta o preço e os BÔNUS, que inclusive não podem ser comprados
separadamente.

#1 Ebook – Os 10 Erros Fatais de Empreendedores Iniciantes do Marketing Digital;
#2 Ebook – Os 8 Erros Brutais Que Impedem o Sucesso do seu Vídeo;
#3 Ebook – CheckLilst-SEO Para Youtube;
#4 WP Otimização Super - Um curso exclusivo de otimização de sites Wordpress –
Velocidade e Segurança.

Sem sombra de dúvidas é uma das melhores ofertas que você pode ter para criar seu
Próprio Tema Wordpress Personalizado e Otimizado.

E ainda tem garantia incondicional, se não gostar devolvo seu dinheiro TODO!

[link] Acesse aqui o curso e garanta os bônus [link]

Ps. Como prometi este será meu último contato antes de aumentar o preço, então seja
breve e adquira urgentemente.

Dúvidas Respondidas.

Não sei se você ainda tem alguma dúvida sobre o curso WP Tema Expert que tem sido
considerado o melhor no quesito criação de temas e páginas para sites Wordpress.

Mas, se ainda lhe resta alguma, trouxe este vídeo que vai tirar TODAS as dúvidas
quanto ao poderio da ferramenta e do curso.
Aproveite pois está acabando as vagas pois o suporte deve ser dado e de qualidade.

[Aqui o link afiliado para pg de vídeo: duvidas respondidas | Acessar agora o vídeo
explicativo ]

Para não perder sugiro correr pois o tempo passa e junto com ele as oportunidades.

Forte abraço

Att, ...

