


GOLDBEX 

UNIVERSITY

❖ Conceito revolucionário

❖ Ensino on-line e em sala de aula

❖ Formação contínua

❖ Acessível a todos

“Nós ensinamos você como o caminho certo para a liberdade financeira”



❖ Educação financeira

❖ Como criar sua própria fortuna

❖ Os segredos dos bilionários

❖ Onde e como investir

“Aprenda conosco o que eles não ensinam na escola ou na universidade convencional”

APRENDE



Você sabia que …
❖ Os ricos geram renda passiva

❖ Eles fazem o dinheiro trabalhar para eles

❖ Os pobres trocam seu tempo por 

dinheiro

“O pobre homem trabalha 40 anos de sua vida para ter uma pensão miserável que não vai 

chegar a ele para viver”



O LADO ESQUERDO

❖ Mais de 95% da população

❖ Os pobres se encontram

❖ Você paga mais impostos

❖ Você está na corrida dos ratos

❖ Impostos altos

❖ Você nunca tem liberdade financeira
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4%



O LADO DIREITO
❖ Apenas 5% da população

❖ Os ricos criam sistemas de fluxo de caixa

❖ Investidores fazem seu dinheiro funcionar

❖ Liberdade Financiera

❖ Qualidade de vida

❖ Menos impostos

60%

35% 1%
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QUE LADO DO QUADRANTE É VOCÊ?

VOCÊ ESTÁ DISPOSTO A DAR UMA MUDANÇA À SUA VIDA?

Agora reflita … 



Formación certificada
(Educación Financiera y marqueting)  

Ingresos pasivos
(Ganancias desde o primer día)  

O LADO DO QUADRANTE ONDE A RIQUEZA É GERADA 

¡¡ PASSE CONOSCO DO LADO DIREITO DO QUADRANTE !!

Inversiones
(Haz que el dinero trabaje para ti)  

Estender com nosotros a riqueza gera ingresos desde o primer día



QUANTO É UMA CARREIRA UNIVERSITÁRIA?

QUANDO VOCE COMENCA A GANHAR DINHEIRO?

VOCÊ TEM RENDA SEGURADA NO FINAL?

Responde a estas preguntas … 



Por apenas 40 €/ meses

Presenta…

O PRIMEIRO MESTRE EM INTELIGÊNCIA FINANCEIRA E NEURORIQUEZA

“Queremos que todos tenham acesso ao nosso sistema de aprendizagem e geração de renda”

Certificado por:



El MÁSTER
Inteligência Financeira e Neuroriqueza



❖ 9 módulos com 4 aulas cada

❖ Vídeo, Pdf e podcast

❖ Um módulo de treinamento é entregue mensalmente

❖ Além das 4 aulas, há vídeos, webinars e livros recomendados

❖ Duração mínima 9 meses para obter o triplo certificado

❖ Uma vez certificada, você tem atualizações mensais

❖ Haverá mais cursos em marketing, vendas de neuro, etc ...

El Máster
Inteligência Financeira e Neuroriqueza 

Formación continua



“O único master em inteligência financeira do mundo com tripla certificação”

El Máster
O que eu vou aprender?

El Contenido

❖ Economia e técnicas de investimento

❖ Como evitar ou sair da dívida

❖ Como se posicionar corretamente no quadrante do fluxo de dinheiro

❖ Como criar fluxos de caixa e renda (renda passiva)

❖ Onde e como investir

❖ Técnicas de aprendizado sobre dinheiro

❖ Aprenda a investir em ouro, moedas criptografadas, moedas ou imóveis

❖ Tributação e Impostos







OS TREINADORES



Financial & Life Coach
President & Founder of Goldbex

ANTONIO LARA
Mentor & Coach

Presidente de IINA 

ANTONIO ARREGUÍN
Life Coach & Mentor
Vicepresidente de EANEH

EDUARDO SÁNCHEZ LUIS FONT
Business & Marketing Coach

CEO de Agile Sales 

Estrutura Diretiva de la University

Juntos, eles adicionam vasta experiência em neurociência, finanças, vendas e marketing



NOSSOS 

FORMADORES

“A cada dia mais treinadores se juntam ao redor do mundo para expandir nossa filosofia”



GERANDO RENDA PASSIVA
Desde o primeiro dia ensinamos você a gerar sua própria fortuna com a universidade Goldbex



O MUNDO MOVE-SE POR DINHEIRO

Você acha que alguém vai te dizer que eles não querem

aprender como gerá-lo?

Você conhece alguém em qualquer lugar do mundo

quem quer começar a gerar dinheiro hoje

e fazer crescer a cada mês?

Isso é uma realidade …

Quer saber como geramos dinheiro na Goldbex University?



RENDA PASSIVA
RECOMENDAR E GANHAR COM A UNIVERSIDADE GOLDBEX

Da mensalidade

30 € é distribuído

Em 5 níveis

http://goldbex.com/simulator

10 €/mes

5 €/mes

5 €/mes

5 €/mes

5 €/mes

75% das cotas são 

distribuídas entre a rede



CONSTRUINDO NOSSA FORTUNA
QUEREMOS EXPANDIR NOSSA FILOSOFIA MUNDIAL

CONHECIMENTO RENDA PASSIVA

PARA TODA A FAMÍLIA

PARA QUEM É A UNIVERSIDADE ADEQUADA?



JUNTE-SE HOJE

“Reserve o seu lugar hoje e junte-se à revolução financeira”

APRENDA A EDUCAÇÃO FINANCEIRA E GERE RENDA PASSIVA

Gere milhares de dólares todos os meses com a Universidade Goldbex

Por apenas 40 €/meses



Como e onde contratar a university?

no site pessoal do seu promotor



www.goldbex.com


