
Então eu te apresento a nossa proposta de hospedagem Viver a 

beira mar, nossas Unidades de hospedagens que ajudam clientes 
do congresso a obterem Hospedagem com excelência. 

Imagine como seria sua vida se você pudesse finalmente Hospedar-

se com excelência para conquistar uma experiencia única que 
sempre sonhou... 

Sério mesmo, faça esse exercício de imaginação por um instante... 

Imaginou? 

Esse é o poder da verdadeira transformação que a nossa proposta 
Viver a beira mar te oferece... 

A Viver a beira mar é composta por uma unidade Pousada 
Encantos da ilha, na ponta das canas, oferecendo um serviço 

exclusivo para os psicólogos de todo o Brasil, venha com a sua 
turma e desfrute de experiências por todos os cantos da ilha.. 

A essa altura, certamente já deu pra perceber que Hospedagem 
com excelência com o auxílio da ponta das canas é perfeitamente 

possível para pessoas comuns, certo? 

E talvez você esteja se perguntando porque adquirir essas Unidades 

de hospedagens. E eu vou te dar quatro bons motivos para você 

decidir agora: 

O primeiro é que você irá Aproveitar o congresso na melhor 

localização da ilha da magia.. 

Já o segundo motivo é crucial. Você vai Viajar com os amigos. 

O terceiro motivo é meu preferido. Você irá Receber as energias 
para os desafios futuros. 

O quarto e último motivo será um grande diferencial para seus 
resultados. Você vai Encantar -se com a natureza da ilha. 

Se você me acompanhou até aqui deve estar curioso(a) para saber o 
preço desse(a) Unidades de hospedagens, correto? 

Uma Unidade de hospedagem como essa pode chegar a custar 
facilmente mais de R$2.000. Existem Unidades de hospedagens 

semelhantes a essa que chegam a custar mais de R$3.000. Só os 
livros, treinamentos e workshops que fiz para chegar até essa solução 



somam um valor bastante alto. Foram anos de esforço em busca de 

simplificar as coisas. Mas já te adianto que o Viver a beira mar não 
vai custar nem perto disso e já vou te mostrar porquê... 

 Mas antes preciso te perguntar o seguinte... 

Você gostaria de Hospedar psicólogos para te ajudar a 
Hospedagem com excelência? 

Você gostaria de saber como fazer isso de forma simples e 
descomplicada? 

E seria justo dizer que aprender a Hospedar psicólogos traria 
inúmeros benefícios para sua vida, certo? 

Então, você precisa garantir uma das nossas unidades do 
da  Pousada Encantos da ilha disponíveis para Clientes do III 

Congresso Catarinense de Psicologia, porque são exclusivas para esta 
promoção. Pousada Encantos da ilha. 

E falando em preço, como meu intuito é levar a Hospedagens para 
os psicólogos catarinenses, resolvi precificar essa Unidade de 

hospedagem de forma mais acessível e decidi que o preço será de 
somente.  
  

  

Suite Standard R$125,00   

  

Suite Superior  R$190,00  

  

Suite Premium  R$288,00  

  
  
Site das nossa unidade  
  
www.encantosdailha.com.br  
  

 (48) 3204-9732  

  
(48) 999290288  

 

http://www.encantosdailha.com.br/

