
SEMINARIO DE
VENDAS AO
GOVERNO

COMO CONSEGUIR R$ 100 MIL EM CONTRATOS
COM O GOVERNO EM ATÉ 6 MESES

Guia Prático



NESTE GUIA VOCÊ VAI ENCONTRAR
TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE A

IMERSÃO DE VENDAS AO
GOVERNO

É importante você ler este documento por completo

e com muita atenção.



O QUE SERÁ A
IMERSÃO DE VENDAS

AO GOVERNO?

É um evento 100% ao vivo e gratuito que vai
te ensinar a usar a metodologia GPM na prática,

isto é, o passo a passo absolutamente completo de como
fazer R$ 100.000,00 em contratos com o Governo em 30 dias.

(mesmo começando sem saber nada)

Serão 5 episódios ensinando o método de forma prática e
simples, também terão lives de bate-papo com alguns
Mestres da Licitação (aluno que já aplicou o método)

e conseguiu pelo menos R$ 100 mil em vendas.

Além disso, o evento contará com uma comunidade no
Facebook e outra no Telegram com atividades extras para te
deixar mais perto dos seus R$ 100 mil em contratos em 30

dias e maximizar seu aprendizado sobre as licitações.



O QUE VOCÊ APRENDERÁ NO
EVENTO?

1
Como conseguir clientes todos os dias e aumentar seu

faturamento com licitações.

2
O passo a passo absolutamente completo de como
fazer R$ 100 mil em vendas ao Governo em 30 dias.

3
Como fazer vendas na prática e começar a faturar

imediatamente. O guia detalhado e completo.

4
Como encontrar bons fornecedores e vencer mais licitações

5
Tema surpresa...



COMO VAI FUNCIONAR O EVENTO?

A Imersão de Vendas ao Governo
acontecerá em 2 fases:



FASE 1
AQUECIMENTO PARA A IMERSÃO

DE VENDAS AO GOVERNO

Enquanto a Imersão não chega, nós planejamos uma série de aulas
preparatórias para você estar pronto quando o evento começar!

14 de março a
25 de março → lives de aquecimento

10 LIVES DE AQUECIMENTO, SENDO:

5 LIVES DE COMO IDENTIFICAR OPORTUNIDADES E
ATALHOS NO MERCADO

Você vai conhecer os atalhos que vão te fazer chegar mais rápido
no seu R$ 100 mil em vendas ao Governo.

5 LIVES QUE LHE AJUDARÃO A DESTRUIR
OBSTÁCULOS E CHEGAR NO SEU PRIMEIRO R$
100.000,00 EM 30 DIAS
Nessas lives você verá os desafios e obstáculos que te afastam do
seu primeiro R$ 100 mil em contratos com o Governo, como
identificá-los e superá-los.



De segunda a sexta às 20h (de Brasília) em nossas redes sociais.

O objetivo dessas aulas é te preparar para a jornada que você
começará a trilhar a partir da Imersão de Vendas.

As lives ocorrerão em nossas redes sociais e para acompanhá-las, basta nos
seguir em sua rede social favorita e estar online no dia e horário da aula.

Clique no botão abaixo para ir aos nossos canais.

https://linktr.ee/magnalicitacoes


FASE 2
IMERSÃO DE VENDAS

AO GOVERNO
Conheça o mercado, as táticas e estratégias que te levarão ao seu

primeiro R$ 100 mil em vendas ao Governo em 30 dias.

28 de março a
02 de abril → evento Imersão de Vendas ao Governo

AULA 1 – COMO CONSEGUIR CLIENTES TODOS OS
DIAS E AUMENTAR SEU FATURAMENTO COM
LICITAÇÕES
Segunda-feira – 28 de março às 20h (de Brasília) – Ao vivo

Aprenda como fechar grandes vendas todos os meses através das
vendas ao governo e desta maneira torná-la uma fonte escalável de
receita em seus negócios, sem precisar sair de sua empresa ou
casa.



AULA 2 – O PASSO A PASSO ABSOLUTAMENTE
COMPLETO DE COMO FECHAR R$ 100 MIL EM
CONTRATOS COMO O GOVERNO EM 30 DIAS
Terça-feira - 29 de março às 20h (de Brasília) – Ao vivo

Nesta aula vou revelar meu método que poucos conhecem
e que foi validado por centenas de licitantes, o GPM.
(Só quem estiver presente nesta aula poderá aprender o caminho secreto)

Você vai descobrir como fugir da concorrência do mercado privado e
faturar R$ 100 mil ou muito mais todos os meses vendendo ao
Governo, assim como nós e nossos alunos.

AULA 3 – COMO FAZER VENDAS NA PRÁTICA E
COMEÇAR A FATURAR IMEDIATAMENTE
Quarta-feira - 30 de março às 20h (de Brasília) – Ao vivo

Neste episódio você aprenderá como acessar o sistema do Governo,
encontrar oportunidades de negócios e fazer vendas na prática,
aumentando seu faturamento já na primeira semana participando.

AULA 4 – COMO ENCONTRAR BONS
FORNECEDORES E VENCER MAIS LICITAÇÕES
Quinta-feira - 31 de março às 20h (de Brasília) – Ao vivo

Passo a passo simples de como você encontrar os melhores
fornecedores para concorrer nos processos de licitações, otimizando
assim suas chances de vencer os processos.

AULA 5 - TEMA SURPRESA
Sábado - 02 de abril às 20h (de Brasília) – Ao vivo

O encerramento da Imersão acontecerá no sábado às 20h com um
conteúdo surpresa e totalmente fora do padrão.



Atenção: A aula não terá gravação.

É MUITO importante que você:

1. Assista as aulas ao vivo para que não acumule muito
conteúdo e acabe ficando muita coisa pra assistir
depois.

2. Se for possível, participe do evento assistindo pela TV
ou computador para melhor visualização do
conteúdo.

3. Organize sua agenda, pois as aulas gravadas ficarão
disponíveis por apenas algumas horas.

4. Entre na aula 10 minutos antes do horário marcado.
Todo conteúdo será ao vivo.

Para assistir as aulas gravadas,
clique no botão abaixo

PAPO COM MESTRE
às 17h (horário de Brasília)

Durante a semana da Imersão de Vendas ao Governo nós
conversaremos com alunos que já aplicaram o método, eles vão
nos contar tudo aquilo que fizeram pra sair do zero e chegar ao
seus primeiros R$ 100 mil em vendas ao Governo em 30 dias.

https://kp.magnalicitacoes.com.br/aulas-ivg-org


Essas lives sairão do ar poucas horas após serem concluídas, mas
quem estiver na comunidade da Imersão de Vendas ao Governo
no Facebook terá acesso aos replays.

ATENÇÃO:
As aulas da Imersão de Vendas ao Governo sairão do ar no
sábado, dia 02 de abril às 23h59 (horário de Brasília).

Depois desse dia você perderá a oportunidade de ter acesso
a este método de ganhos reais e quem sabe mudar
radicalmente o rumo da sua vida financeira.

Por isso é importante que você se programe para ver e rever
as aulas até esse exato dia e horário.

Lembre-se que qualquer pessoa pode colocar o método
em prática e botar muito dinheiro no bolso,
independentemente da idade, sexo, lugar de onde mora,
etc.



COMUNIDADE EXCLUSIVA NO
FACEBOOK

Espaço reservado no Facebook para você assistir e discutir todos
os episódios da Imersão de Vendas ao Governo, fazer perguntas,
tirar dúvidas conosco da Magna Licitações e interagir com os
outros participantes.

ATIVIDADES PRÁTICAS

Nós da Magna Licitações não queremos que você fique apenas
na teoria durante a Imersão de Vendas ao Governo.

É importante que você veja as aulas e tenha a oportunidade de
colocar em prática tudo o que aprendeu conosco no evento.

Este será seu primeiro passo no mercado das compras
governamentais.

Nós iremos te guiar neste seu início de jornada.



COMO TER ACESSO AOS
MATERIAIS DO EVENTO?

Durante a Imersão você terá acesso a alguns materiais exclusivos,
replays das lives e conteúdos extras de forma geral.

Somente quem estiver na comunidade do evento no Facebook
poderá acessá-los.

A comunidade será aberta no dia 28 de março juntamente com
nossa primeira aula da Imersão de Vendas às 20h (de Brasília),
mas você já pode solicitar seu acesso à ela clicando no botão
abaixo:

https://www.facebook.com/groups/vendas.gov


COMO NÃO PERDER NENHUM
DETALHE SOBRE O MÉTODO QUE
TE ENSINA A FAZER R$ 100 MIL EM
VENDAS AO GOVERNO EM 30
DIAS?

As notificações, avisos, links para as aulas e lives serão enviados
em nosso canal do WhatsApp e Telegram.

O Telegram pra você que não conhece é um aplicativo parecido
com o WhatsApp só que mais prático.

COMO FAZER PARTE DE NOSSOS GRUPOS

1 – Faça o download dos aplicativos gratuitos na loja de
aplicativos de seu smartphone.

2 – Após a instalação clique nos botões abaixo

https://joinzap.app/ivg
https://t.me/licitante_magnata


INFORMAÇÃO IMPORTANTE:

A Imersão de Vendas ao Governo é uma experiência de
aprendizado focada e densa.

São mais de 15h de evento, e cada momento foi
milimetricamente pensado para entregar a maior quantidade de
conteúdo no tempo disponível e você sair transformado.

Porém ele é somente o início de sua jornada em busca do seu
primeiro R$ 100 mil em contratos com o Governo.

Por este motivo, ao final da Imersão abriremos as inscrições para
a próxima turma do Curso Mestres da Licitação, nosso
treinamento completo que te guiará a fechar não só cem mil,
mas R$ 1 milhão em contratos com o Governo todos os meses.

Mas fique ligado, pois só abrimos as inscrições para o Mestres da
Licitação algumas vezes ao ano, isto é, você não pode entrar pra
nosso treinamento a qualquer momento.

Logo, para garantir o seu lugar nesta próxima turma do Mestres
da Licitação fique de olho em seu e-mail e também em nossos
grupos de WhatsApp e Telegram.

Nós avisaremos por lá quando as inscrições abrirem.



CRONOGRAMA DO
AQUECIMENTO +

EVENTO IMERSÃO DE
VENDAS AO GOVERNO

Nas próximas páginas você encontrará o cronograma
completo de nosso evento.

Lembrando que serão:
10 lives de AQUECIMENTO pro evento

(de 14 a 25 de março)

+
Evento Imersão de Vendas ao Governo
com 5 aulas ao vivo transformadoras

(de 28 de março a 02 de abril)









SE VOCÊ AINDA NÃO ESTÁ INSCRITO
(A) NA IMERSÃO DE VENDAS AO
GOVERNO...

Neste caso eu sugiro fortemente que você garanta sua
vaga gratuita agora mesmo.

Não perca a oportunidade de aprender a jornada rumo ao
seu primeiro R$ 100.000,00 em vendas ao Governo em
30 dias.

Clique no botão abaixo:

https://kp.magnalicitacoes.com.br/inscricao-ivg-org-mail


IMERSÃO DE
VENDAS AO
GOVERNO


