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Consultoria Individual – Vídeo Conferência
A vídeo conferência remota pelo aplicativo zoom tem ajudado os alunos e não alunos tirarem suas dúvidas
quanto aos projetos e atuais operações dos provedores de internet.
Essa vídeo conferencia com duração de 01 hora e 20 minutos, você pode tirar todas as suas dúvidas
relacionadas as tematicas de provedor de internet.
Após a compra do produto, você deve agendar um horario disponível em nossa agenda:
https://allancaldas.com.br/agenda/ lembrando que é necessário aguardar a aprovação do horario por e-mail.
É muito comum que os não alunos que comprem a consultoria individual se sintam perdidos ou sem caminho
para começar ou expandir um provedor de internet. Se esse é o seu caso nós sugerimos fortemente que entre na
próxima turma do Milionários da Telecom. Para que você possa entender o processo de criação de um provedor
em Blocos
Dicas para melhor aproveitar a reunião
1. Use um laptop ou PC com webcam (Não use o celular!)
2. Use um phone de ouvido
3. Esteja próximo de uma boa internet
4. Seu rosto precisa estar iluminado (Isso criar uma imersão melhor)
5. Acenda um incenso e venha com energias positivas
6. Esqueça as notificações do celular
7. Tenha um caderninho de anotações ao seu lado
8. Mantenha o site do curso Aberto https://milionariosdatelecom.com.br/programa/?
9. Instale o app do curso no celular e configure o curso nele.
10. Beba água
11. Tenha o app do zoom instalado no computador

Allan Caldas é Digital Influencer a 10 anos, programador, Profissional de TI, Eletrônica e Eletrotécnica.
Proprietário de provedor de provedor internet grande numa empresa especializada em links dedicados
corporativos e telefonia.
Trabalha no setor de Telecom a 14 anos.
Autor do treinamento Milionários da Telecom (Curso que ensina a montar um provedor de Internet do Zero).
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