
 

 

 
Az emberek világszerte havi 10,00 
eurót küldenek Önnek. 

 
Első lépések: 

Itt mindenki sikeres lesz! 
 
• Kattintson a szponzoráláshoz a 

weboldalra mutató linkre 
 
• Kattintson a Regisztráció gombra 

 
• Töltse ki az űrlapot – legyen tag 

 
• Jelentkezzen be a háttérirodába / 

adminisztrációjába 
 
• Használja a fizetési lehetőségeket a 

"Saját adatok" alatt a jövőbeli 

adományozói számára 

• Olvassa el a back office magyarázatát 
 
• Kattintson a "Reklámanyagom" elemre. 

 
• Használjon szponzori linket, bannert 

vagy QR-kódot új tagok toborzásához. 

• Küldjön 10,00 €-t mind a 3 

adományozott címzettnek minden 

hónap 1. és 5. között. 

• Korlátlan adományok fogadása 

MINDENKI RÉSZVÉSZ 

Egyre többen vagyunk! 

Valójában nagyon egyszerű, legyen tagja 

a CLUB4YOU közösségi hálózatnak, és 

szervezzen havi adományokat 

közvetlenül bankszámlájára vagy fizetési 

rendszerére, például a Bitcoinra (BTC). 

Nemzetközi hirdetéseihez és az EURO-

val nem rendelkező országokból 

származó tagok számára: 

Pénzt küldhet és fogadhat a 

bankszámlája mellett Bitcoinon (BTC) 

vagy Ethereumon (ETH) keresztül. 

 
Webhely: Kattintson a hivatkozója 

szponzori hivatkozására, aki ezt a 

brosúrát küldte Önnek. 

 

Használja a Google Chrome 

böngészőt, és aktiválja a 

fordítóprogramot a Beállítások alatt. 

Most jobb gombbal kattinthat 

weboldalunkra, és lefordíthatja azt 

anyanyelvére. A honlapon és a back 

office-ban is lehetséges. 

 

 Add tovább a prospektust! 
 

 

CLUB4YOU 

Adományokból tetszőleges 

bevételt szerezhet. 

 
Több pénzt minden hónapban. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLUB4YOU – MINDENKI RÉSZT VESZ 

 

Hogyan találhatok új 
tagokat? 

Íme néhány ötlet... 

Szólítsa meg azokat a barátokat és 

ismerősöket, akik szeretnének pénzt 

keresni. 

Reklám a közösségi médiában, például 

Twitteren, Instagramon, Facebookon 

stb. 

Apróhirdetések a helyi újságokban. 

adományokból származó bevétel. több 

pénzt minden hónapban. Mindenki 

számára alkalmas anyagi jövőjének 

biztosítására. Információkérés: 

Szórólap QR-kóddal és e-mail-címmel 

további információkért. 

Névjegykártyák egy rövid mondással. QR 

kóddal és e-mail-lel stb. 

Mindenhol megkeresheti azokat az 

embereket, akik pénzt szeretnének 

keresni! 

Adománykalkulátor a lehetséges 

bevétel kiszámításához a 

weboldalon - példa: 

3 tagot veszek fel az 1. szintemre. 
 

Az 1. szintem minden tagja 3 tagot 

toboroz a saját 1. és az én 2. szintemre. 

A 2. szintem minden tagja felvesz 3 tagot 

a saját 1. szintjére a 3. szintemhez. 

A havi bevételem: 
 

€ 390,00 
 
 

 

A sikert úgy írják: TEGYÉL 
 
 

 

 
Példa adománykalkulátorra: 

9 tagot veszek fel az 1. szintemre. 
 

Az 1. szintem minden tagja 7 tagot 

toboroz a saját 1. és az én 2. szintemre. 

A 2. szintem minden tagja 5 tagot toboroz 

a saját 1. szintjére a 3. szintemhez. 

A havi bevételem: 
 

€ 3.870,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az emberek világszerte havi 10,00 eurót 
küldenek Önnek. 

 
400,00 EUR – 800,00 EUR – 2000,00 EUR 
és havonta több, mint a lehetséges bevétel. 
Nincs határ. 

 
Hogyan működik a szerkezet? 

Minden tag, akit az Ön személyre szabott 

hirdetési anyagával toboroz, az Ön 1. 

szintjén van. 

Az 1. szint minden tagja esetében a 

háttérirodában tartózkodik az 1. fizetés 

alatt. 

A 2. szint minden tagja esetében a 

háttérirodában tartózkodik a 2. fizetés 

alatt. 

A 3. szint minden tagja esetében a 

háttérirodában tartózkodik a 3. fizetés 

alatt. 

A 2. és 3. szint felépítéséhez semmit sem 

kell tenned. A 3 szinted minden tagja havi 

10,00 eurót küld neked. 

Nincs határ. 


