
 

 
 
ადამიანები მთელი მსოფლიოდან 
ყოველთვიურად  გიგზავნით 10, 00 
ევროს. 
 
პირველი ნაბიჯები: 
 
აქ ყველა წარმატებას  აღწევს! 
 
• დააწკაპუნეთ ვებსაიტის სპონსორის 

ბმულზე  
• დააჭირეთ რეგისტრაციას 
• შეავსეთ ფორმა – გაწევრიანდით 
• შედით თქვენს ბექ- 

ოფისში/ადმინისტრაციაში 
• "ჩემი დეტალების" გრაფაში ჩასვით 

გადახდის ვარიანტები თქვენი 
მომავალი შემომწირველისთვის 

• წაიკითხეთ ბექ-ოფისის განმარტება 
• დააკლიკეთ „ჩემი სარეკლამო მასალა“. 
• სპონსორის ბმული, ბანერი ან QR-კოდი 
• გამოიყენეთ ახალი წევრების 

შესარჩევად. 
• ყოველთვიურად 1-დან 5-მდე ყოველი 

მესამე  შემოწირულობის მიმღები 
აგზავნის 10,00 ევროს. 

• მიიღეთ შეუზღუდავი 
შემოწირულობები 

 მონაწილეობს  ყველა 
 
ჩვენ სულ უფრო მეტი გავხდებით! 
 
სინამდვილეში, ეს საკმაოდ 
მარტივია, გახდი   სოციალური 
ქსელის CLUB4YOU წევრი და   
ყოველთვიურად მოახდინეთ 
შემოწირულობების ორგანიზება 
პირდაპირ თქვენს საბანკო 
ანგარიშზე ან გადახდის სისტემის 
საშუალებით, როგორიცაა 
ბიტკოინი Bitcoin (BTC). 
 
თქვენი საერთაშორისო 
რეკლამისთვის და 
წევრებისთვის იმ ქვეყნებიდან, 
სადაც მიმოქცევაში არ არის ევრო: 
 
გააგზავნეთ ფული და მიიღეთ 
დამატებითი თანხა თქვენს საბანკო 
ანგარიშზე ასევე ბიტკოინის  
(BTC) ან ეთერეუმი (ETH) 
საშუალებით. 
 
საიტი:  თქვენი რეკომენდატორის 
სპონსორის ბმულზე მონიშნეთ  ის  
ადამიანი, რომელმაც გადმოგცათ 
(გამოგიგზავნათ) ეს ბროშურა.  
 

გაავრჩელეთ ბროშურები! 
 

 

CLUB4YOU . 
 

 
გავზარდოთ  შემოსავალი 

შემოწირულობებით 
სურვილისამებრ 

 
მეტი ფული ყოველთვიურად. 

(გაზრდილი შემოსავალი 
ყოველთვიურად) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLUB4YOU -  მონაწილეობს  ყველა 
 
როგორ ვიპოვო ახალი 
წევრები? 

 
აქ არის რამდენიმე იდეა... 
 
მიმართეთ მეგობრებს და ნაცნობებს, 
რომლებსაც თავის საქმის 
პარალელურად   სურთ  
დამატებითი თანხის  გამომუშავება.  
რეკლამა სოციალურ მედიაში, 
როგორიცაა ტვიტერი (Twitter), 
ინსტაგრამი (Instagram), ფეისბუკი 
(Facebook) და ა.შ. 
 
მოკლე განცხადებები ადგილობრივ 
გაზეთებში.  
მეტი ფული ყოველთვიურად 
(გაზრდილი შემოსავალი 
ყოველთვიურად). ხელსაყრელია ყველა 
ადამიანისთვის ფინანსური პროგრესის 
მისაღწევად. 
 
ყოველთვის შეგიძლიათ მიმართოთ მათ, 
რომლებსაც თავის საქმის 
პარალელურად   სურთ  
დამატებითი თანხის  გამომუშავება!  
 

შემოწირულობის კალკულატორი 
საიტზე თქვენი სავარაუდო  შემოსავლის 
გამოსათვლელად - 

მაგალითი: 
ვარჩევ 3 წევრს ჩემი I დონისთვის. 
 
ჩემი I დონის ყველა წევრი შეარჩევს 
3 წევრს თითოეული საკუთარი I 
დონისთვის და ჩემი მე-2 დონისთვის. 
 
ჩემი მე-2 დონის ყველა წევრი შეარჩევს  
3 წევრს  საკუთარი I დონისთვის და 
ჩემი მე-3 დონისთვის. 
 

  ჩემი ჩემი ყოველთვიური შემოსავალი:  
  390, 00 ევრო  
 
 

 

წარმატება იწერება: T-U-N 
(კეთება) 

 
 

 
მაგალითი 
შემოწირულობის კალკულატორი: 
მე ვარჩევ 9 წევრს ჩემი I დონისთვის. 
 
ჩემი I დონის ყველა წევრი შეარჩევს 
7 წევრს  საკუთარი I დონისთვის და ჩემი 
მე-2 დონისთვის 
 
ჩემი მე-2 დონის ყველა წევრი შეარჩევს 5 
წევრს  საკუთარი I დონისთვის და 
ჩემი მე-3 დონისთვის. 
 
ჩემი ყოველთვიური შემოსავალი:  
3.870,00 ევრო 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ადამიანები მთელ მსოფლიოდან 
გიგზავნით ყოველთვიურად 10,00 ევრო. 

 
შესაძლებელია  შემოსავლის სახით 
ყოველთვიურად  მიიღოთ 400,00 ევრო – 
800,00 ევრო – 2.000,00 ევრო და მეტი. 
ლიმიტი არ არის. 
 
როგორ მუშაობს სტრუქტურა? 
ყველა წევრი, რომელიც თქვენი 
პერსონალიზირებული სარეკლამო 
საშუალებებით იქნა შერჩეული, ხვდება 
თქვენს  I დონეზე. 
 
თქვენი I დონის ყველა წევრისთვის, 
თქვენ ხართ ბექ-ოფისში პირველი (1) 
გადახდის სისტემის ქვეშ. 
 
თქვენი მე-2 დონის ყველა წევრისთვის, 
თქვენ ხართ ბექ-ოფისში მეორე (2) 
გადახდის სისტემის ქვეშ. 
 
თქვენი მე-3 დონის ყველა წევრისთვის, 
თქვენ ხართ ბექ-ოფისში მესამე (3) 
გადახდის სისტემის ქვეშ. 
 
თქვენი მე-2 და მე-3 დონის შესაქმნელად  
თქვენ არაფრის გაკეთება არ გჭირდებათ. 
მე-3 დონის ყველა წევრი 
გამოგიგზავნით ყოველთვიურად 
10.00 ევრო. 
ლიმიტი არ არის. 


