COMUNIDADE INFOARMAS - O QUE É?
Escrito em 08/12/2020 por Jorge H. Ohf

A comunidade InfoArmas vem ai, no dia 17 de Dezembro de 2020 serão abertas as inscrições.
Mas afinal o que é a comunidade InfoArmas e principalmente por que você deveria
participar?
A comunidade InfoArmas será uma plataforma fechada de streaming, muito um conceito
parecido com o que temos hoje em serviços como Netflix ou Amazon Prime. Dentro dessa
plataforma o membro terá acesso a materiais exclusivos, em sua grande maioria em vídeo,
que serão adicionados mensalmente.
Nossa busca por materiais diferentes não para, estamos produzindo conteúdos sobre
Balística, Treinamento, Defesa Residencial, Defesa Veicular, Psicologia aplicada ao combate,
Reviews de armas de fogo, Sobrevivência, Sobrevivência policial, Customização e
manutenção de armas de fogo, importação e muito mais!

Quais materiais já estarão disponíveis no
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lançamento?
Teremos já no lançamento os seguintes materiais disponíveis:
Série Especial sobre Balística para defesa pessoal do Professor João Bosco
Série Especial sobre Os Mitos da Balística do Professor Barros
5 Tactical Tips do Marcelo Esperandio da Esperandio Tactical Concept
22 vídeos do Humberto Wendling tratando sobre: Treino a Seco, Prevenção e segurança
contra o crime, mentalidade de combate, cheque de arma, postura e treinamento com
armas de fogo. Uma série de vídeos imperdível.
Videos exclusivos de manutenção de armas e sobre recarga de munições do Beabá do
Tiro
Todas as Lives de lançamento que só ficaram disponíveis por 7 dias ao público,
incluindo: Balística para defesa com João Bosco, Home Defense com Marcelo
Esperandio, Equipamentos de Recarga com Samuel Cout e Diogo Machado, Porte
Posse e Legitima Defesa Com o promotor de justiça Luciano Lara (Beabá do Tiro), Mitos
da Balística com Professor Bosco.

Já temos outros conteúdos em andamento como um curso completo sobre Defesa
Residencial da Esperandio Tactical Concept, Curso sobre recarga, APH de combate, história
das armas e calibres, além de um Talk Show que começara em fevereiro. Tem outros
projetos que ainda não podem ser divulgados aqui e que somente os Membros da
comunidade InfoArmas vão ficar sabendo.

Quanto vai custar?
A comunidade InfoArmas vai ser um serviço pago, mas nosso objetivo de democratizar o
conhecimento sobre armas continua nos norteando, por isso estabelecemos um valor de
R$59,90 para o plano mensal e R$599,00 para o plano anual. Assim por uma fração do preço
de um Blister de munição o Membro vai ter acesso aos melhores treinadores e autores do
país e alguns internacionais que serão surpresa no ano que vem.
Além disso Membros da comunidade terão descontos exclusivos em parceiros do portal,
descontos em eventos presenciais que ocorreram no ano que vem e também acesso
antecipado a lançamentos de alguns autores.
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Não deixe de fazer parte da comunidade InfoArmas!
fique ligado nas nossas redes sociais e aqui para
conseguir o link e se inscrever!
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