
 

 
 

Cilvēki no visas pasaules sūta Jums 
10,00 eiro mēnesī. 

 
Pirmie soļi: 

Šeit visiem veiksies! 
 
 Noklikšķiniet vietnē uz Jūsu sponsora 

saiti 
 
 Noklikšķiniet uz Reģistrācija 

 
 Aizpildiet anketu – kļūstiet par 

dalībnieku 
 
 Ielogojieties savā ofisā /administrācija 

 
 Sadaļā "Mani dati"norādiet iespējas 

maksājumu veikšanai Jūsu 
nākamajiem ziedotājiem 

 Izlasiet skaidrojumu Jūsu back ofisā 
 
 Noklikšķiniet uz "Mans reklāmas 

materiāls". 
 
  Izmantojiet sponsora saiti, reklāmas 

baneri vai QR kodu, lai piesaistītu 
jaunus dalībniekus. 

 Katru mēnesi no 1.-5. datumam 
nosūtiet  € 10,00 katram no 3 
ziedojumu saņēmējiem 

 Saņemiet neierobežotu daudzumu 
ziedojumu  

PIEDALĀS VISI 

Mēs kļūstam arvien vairāk! 

Tas patiesībā ir pavisam vienkārši, 
kļūstiet par sociālā tīkla CLUB4YOU 
dalībnieku un saņemiet ikmēneša 
ziedojumus tieši savā bankas kontā vai 
maksājumu sistēmā, piemēram, Bitcoin 
(BTC). 

Jūsu starptautiskajai reklāmai un 
dalībniekiem no valstīm bez EURO: 

Sūtiet naudu un saņemiet papildus 
naudu savā bankas kontā, izmantojot 
Bitcoin (BTC) vai Ethereum (ETH). 

 
 
Tīmekļa vietne: noklikšķiniet uz 
saites, kuru Jums nosūtīja persona - 
Jūsu sponsors, kurš Jums šo ieteica un 
nosūtīja brošūru. 
 
Izmantojiet pārlūkprogrammu 
Google Chrome un sadaļā Iestatījumi 
aktivizējiet tulkošanas programmu. 
Tagad varat ar peles labo pogu 
noklikšķināt uz mūsu vietnes un 
iztulkot informāciju savā dzimtajā 
valodā. Tas ir iespējams gan vietnē, 
gan Jūsu ofisā. 
 

Dalieties ar brošūru! 
 

 

CLUB4YOU 

Pēc vēlēšanās veidojiet 
ienākumus, izmantojot 
ziedojumus. 

 
katru mēnesi arvien vairāk 
naudas.. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLUB4YOU – PIEDALĀS VISI 

 

Kā es varu atrast 
jaunus dalībniekus? 

Šeit ir dažas idejas... 

Uzrunājiet draugus un paziņas, kuri 
vēlētos nopelnīt naudu. 

Reklāma sociālajos medijos, piemēram, 
Twitter, Instagram, Facebook utt. 

Sludinājumi vietējos laikrakstos. 
ienākumi no ziedojumiem. katru mēnesi 
arvien vairāk naudas. Piemērots 
ikvienam cilvēkam, lai nodrošinātu savu 
finansiālo nākotni. Pieprasīt informāciju: 

Flaijers ar QR kodu un e-pastu, lai 
pieprasītu papildu informāciju. 

Vizītkartes ar īsu teicienu. Ar QR kodu un 
e-pastu utt. 

Visur var vērsties pie cilvēkiem, kuri 
vēlas nopelnīt naudu! 

kalkulators jūsu iespējamo 
ienākumu aprēķināšanai no 
ziedojumiem vietnē - piemērs: 

Iegūstiet 3 dalībniekus savam 1. līmenim. 
 

Katrs mana 1. līmeņa dalībnieks iegūst  3 
dalībniekus savam 1. līmenim un manam 
2. līmenim. 

Katrs mana 2. līmeņa dalībnieks iegūst 3 
dalībniekus savam 1. līmenim manam 3. 
līmenim. 

Mani ienākumi mēnesī: 
 

390,00 €  
 
 

 

Panākumu atslēga: darīt 
 
 

 

 
Piemērs. kalkulators ienākumu 
aprēķināšanai no ziedojumiem:  

Es iegūstu 9 dalībniekus savam 1. 
līmenim. 

 
 
Katrs mana 1. līmeņa dalībnieks iegūst 7 
dalībniekus katram savam 1. līmenim un 
manam 2. līmenim. 

Katrs mana 2. līmeņa dalībnieks iegūst 5 
dalībniekus savam 1. līmenim manam 3. 
līmenim. 

Mani ienākumi mēnesī: 
 

3870,00 €  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cilvēki no visas pasaules sūta jums EUR 
10,00 mēnesī. 

 
EUR 400,00 – EUR 800,00 – EUR 2 000,00 
un vēl vairāk ienākumus mēnesī ir 
iespējams iegūt. Nav ierobežojumu. 

 
Kā struktūra darbojas? 

Visi dalībnieki, kuri tiek piesaistīti ar 
Jūsu personalizēto reklāmas materiālu 
starpniecību, atrodas Jūsu 1. līmenī. 

Visiem jūsu 1. līmeņa dalībniekiem, ofisā 
jūs esat pieejami pie maksājuma 1. 

Visiem jūsu 2. līmeņa dalībniekiem, ofisā 
jūs esat pieejami pie maksājuma 2. 

Visiem jūsu 3. līmeņa dalībniekiem, ofisā 
jūs esat pieejami  pie maksājuma 3. 

Lai izveidotu 2. un 3. līmeni, Jums nekas 
nav jādara. Visi jūsu 3 līmeņu dalībnieki 
nosūta Jums EUR 10,00 mēnesī. 

Nav ierobežojumu. 


