
ARTIGO DE VENDA: APARECIDA TEIXEIRA 

 

FANTÁSTICO! Saiba Como Fazer Lacinho para Cachorro e 

Conseguir Lucro Imediato 
 

Quer descobrir como fazer lacinho para cachorro e ganhar dinheiro de uma forma 

simples e rápida? 

Então eu convido você, amiga, a tirar alguns minutinhos do seu tempo e prestar 

bastante atenção no que eu vou contar para você aqui hoje. Com certeza você vai 

amar! 

Se você precisa de dinheiro e está procurando uma forma criativa, como fazer lacinho 

para cachorro, por exemplo, saiba que você não está sozinha.  

Eu sei bem como é isso... 

Eu trabalhei por 4 anos como profissional de Recursos Humanos, até que em 2015 o 

desemprego bateu em minha porta. E por alguns problemas pessoais que enfrentei 

naquele momento, junto ao desemprego, eu tive que ficar em casa. A situação ficou 

muito complicada. 

Insustentável. 

Eu precisava de uma renda e RÁPIDO! 

Afinal, a gente perde o emprego, mas as contas não param de chegar. 

Mas eu tinha um desejo muito forte: a certeza de que eu não queria mais voltar a 

trabalhar fora de casa. No fundo, eu sempre quis ter meu próprio negócio.  

Eu queria minha liberdade. 

Não queria mais ter que ficar recebendo ordens de um chefe, nem ter que ficar 

enfrentando trânsito e me estressando todo santo dia. Queria trabalhar onde e 

quando eu quisesse. 



Comecei a trabalhar como afiliada divulgando produtos de outras pessoas na internet, 

mas eu sentia a necessidade de ter o meu próprio produto, algo que eu mesma 

pudesse produzir e ter o controle...  

Foi então que eu soube da grande oportunidade de ganhar dinheiro com lacinhos para 

cachorro. Vi várias reportagens falando sobre o crescimento do setor PET aqui no 

Brasil, então como também já tenho um “filho” de 4 patas (o Fred) pensei logo em 

fazer algo voltado para a área de PET. 

O problema era que eu nunca tinha feito nada de artesanato na vida e achava que 

não conseguiria. Eu precisava aprende RÁPIDO como fazer lacinho para cachorro. 

E eu consegui! E o mais incrível é que eu aprendi como fazer lacinho para cachorro de 

uma maneira muito simples. =) 

Nas minhas pesquisas, conheci o curso da Ale Fontoura de Laços para Pet e foi amor à 

primeira vista. Eu me apaixonei porque ela ensina vários modelos de laços (e também 

ensina como fazer gravata para cachorro também!) e ainda por um valor 

INACREDITÁVEL. 

 

Mas Afinal o Que é o Curso Laços Para Pet? 
 

Eu descobri algo bem legal, que o Curso Laços para Pet é um treinamento online, 

totalmente em vídeo, que você pode assistir de qualquer lugar, na hora que você 

quiser. 

É o melhor curso para aprender como fazer lacinho para cachorro e também como 

fazer gravata para cachorro. Ele é o melhor porque foi desenvolvido pela Profª 

Alessandra Fontoura, que é palestrante, professora de cursos famosos e tem anos de 

experiência com artesã profissional e já teve mais de 5 mil alunas. 

Quando eu assisti o vídeo da Ale eu tive certeza de que era daquilo que eu precisava. E 

fiquei ainda mais feliz com os 3 BÔNUS sensacionais que o curso dá!! 

Clique aqui para você ver com seus próprios olhos! 



Porém, eu confesso que fiquei com medo de cair em uma furada, mas me surpreendi 

quando eu vi o que a Cristiane, que já é aluna disse: 

[COLOCAR AQUI O DEPOIMENTO DA CRISTIANE MATOS] 

Em Que o Curso Laços Para Pet Vai Ajudar Você? 
 

Esse é o curso mais completo para quem quer saber como fazer lacinho para cachorro 

e como fazer gravata para cachorro. Veja só alguns dos benefícios incríveis dele para 

você: 

• Você terá renda própria sem depender de ninguém 

• Você terá seu próprio negócio 

• Poderá trabalhar quando e onde quiser 

• Não precisará de máquina de costura 

• Saberá como fazer vários modelos de lacinhos para Pet 

• Saberá como fazer gravata para cachorro 

• Terá qualidade de vida 

Eu já estou vendo em minha vida esses benefícios e cada vez mais vão aumentando, 

estou muito feliz. E eu não sou a única, a Rosário também: 

[COLOCAR DEPOIMENTO DA ROSÁRIO PIMENTA AQUI] 

 

Quer Saber Como Ter Acesso ao Curso Laços Para Pet Também? 

É bem simples. 

Vou explicar para você como eu fiz, assim vai ficar bem fácil para você. Basta seguir o 

passo a passo abaixo. 

Primeiro você clica no botão abaixo, então você será redirecionada para a página 

oficial do curso. 

[INSERIR BOTÃO AQUI] 



Depois disso, já dentro da página oficial, você vai clicar no botão AMARELO escrito 

“QUERO APROVEITAR AGORA”. 

Lá você vai preencher os campos com seus dados (nome, email etc.) e escolher a forma 

de pagamento. O site tem sistema de segurança, então você não precisa se preocupar 

em colocar seus dados. 

Depois é só confirmar e pronto. 

Faça isso rápido, pois a Profª Alessandra está com uma SUPER PROMOÇÃO com 

desconto de 80%!!! Mas o número de vagas é LIMITADO. 

Torço para que você ainda consiga vaga... Clique no botão acima antes que acabe. 

 

Compre Tranquila... Tem Garantia!!! 
 

Esse foi um dos detalhes que mais me deixou tranquila: o curso tem garantia de 7 dias.  

[INSERIR IMAGEM DA GARANTIA AQUI] 

Isso quer dizer que você pode fazer livremente o treinamento por 7 dias e se por 

algum motivo achar que não é para você, você pode solicitar TODO o seu dinheiro de 

volta, sem enrolação. 

Isso demonstra o quanto o Curso da Alessandra é sério e confiável. Então não precisa 

ter medo de comprar online.  

O risco para quem adquire o curso é zero!! 

Então agarre logo essa oportunidade única e comece já a aprender como fazer lacinho 

para cachorro, como fazer gravata para cachorro e a faturar bastante o mais rápido 

possível. 

Acesse agora para você ter acesso direto ao curso. 

 

A Escolha é Sua 
 

Sim, isso mesmo! 



A escolha está em suas mãos, você tem 2 opções: 

Pode ignorar tudo o que eu contei com todo carinho para você aqui e continuar sem 

liberdade financeira, tendo que dar satisfação a chefes e sem ter a sua própria renda. 

Ou... 

Você pode clicar agora mesmo no botão abaixo e começar a faturar muito, produzindo 

laços e acessórios para Pet como eu fiz. 

Lembre-se que as vagas são limitadas. Acesse antes que seja tarde! 

[INSERIR BOTÃO PARA PÁGINA DE VENDAS AQUI] 

Bj 

Cida 

PS.: Amiga, depois que eu segui o passo a passo do curso Laços Para Pet consegui 

aprender como fazer lacinho para cachorro de maneira rápida e simples, e hoje estou 

iniciando a venda na minha região e depois a venda na internet. Estou muito feliz. =) 


