TODOS PARTICIPAM

Passe o folheto!

Estamos sendo cada vez mais!

Pessoas em todo o mundo lhe enviam
10,00 euros por mês.

Na verdade é bem simples, torne-se
membro da rede social CLUB4YOU e
organize patrocínios mensais
diretamente para sua conta bancária ou
sistema de pagamento como Bitcoin
(BTC).

Primeiros passos:

Para sua publicidade internacional e
para membros de países sem EURO:

Todos terão sucesso aqui!


Clique no link para chegar no site do
patrocinador



Clique em Registro



Preencha o formulário - torne-se um
membro



Faça login no seu back office /
administração



Use as opções de pagamento em "Meus
dados" para seus futuros
patrocinadores



Leia a explicação do back office



Clique em "Meu material publicitário".



Use o link do patrocinador, banner ou
código QR para recrutar novos
membros.



Envie € 10,00 para os 3
destinatários da patrocínio nos dias
1 a 5 de cada mês.



Receba patrocínios ilimitadas

Envie dinheiro e receba dinheiro via
Bitcoin (BTC) ou Ethereum (ETH), além
de sua conta bancária.
Site: Clique no link do
patrocinador do seu referenciador,
a pessoa que lhe enviou este
folheto.

Use o navegador Google Chrome e
ative o programa de tradução em
Configurações. Agora você pode
clicar com o botão direito do mouse
em nosso site e traduzi-lo em seu
idioma nativo. Tanto no site quanto
no back office possível.

CLUB4YOU

Construa a renda conforme
desejado por meio de
doações.
mais dinheiro cada mês..

Calculadora de doações para
calcular sua possível renda no site
- exemplo:
Recruto 3 membros para o meu nível 1.
Cada membro do meu nível 1 recruta 3
membros para o seu próprio nível 1 e
para o meu nível 2.
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Como faço para
encontrar novos
membros?

Cada membro do meu nível 2 recruta 3
membros para o seu próprio nível 1 para
o meu nível 3.
Minha renda por mês:

EUR 400,00 – EUR 800,00 – EUR 2.000,00 e
mais renda pormes possível. Não há limite.

€ 390,00

Como funciona a estrutura?

O sucesso está escrito: FAÇA

Todos os membros que são recrutados
com o seu material publicitário
personalizado estão no seu nível 1.

Exemplo de calculadora de doações:

Para todos os membros do seu nível 1,
você está no back office sob o pagamento
1.

Aqui ficam algumas ideias...
Converse com amigos e conhecidos que
gostariam de ganhar dinheiro extra.
Propaganda em redes sociais como
Twitter, Instagram, Facebook, etc.
Classificados em jornais locais. Renda
através de patrocínios. Mais dinheiro
cada mês. Adequado para que todos que
querem garantir seu futuro financeiro.
Solicite informações:

Recruto 9 membros para o meu nível 1.
Cada membro do meu nível 1 recruta 7
membros cada um para o seu próprio
nível 1 e para o meu nível 2.

Flyer com código QR e um e-mail para
solicitar mais informações.

Cada membro do meu nível 2 recruta 5
membros para o seu próprio nível 1 para
o meu nível 3.

Cartões de visita com um lema curto.
Com um código QR e um e-mail etc.

Minha renda por mês:

Você pode abordar pessoas em todos os
lugares que querem ganhar dinheiro
extra!

Pessoas em todo o mundo lhe enviam
EUR 10,00 por mês.

€ 3.870,00

Para todos os membros do seu nível 2,
você está no back office sob o pagamento
2.
Para todos os membros do seu nível 3,
você está no back office sob o pagamento
3.
Para construir seu nível 2 e nível 3, você
não precisa fazer nada. Todos os
membros dos seus 3 níveis enviam-lhe
10,00 euros por mês.
Não há limite.

