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KILKA SŁÓW WSTĘPU
Witaj na pokładzie…
Przede wszystkim chcę podziękować Ci za zainteresowanie tym tematem, a
omówię go na przykładzie projektu MLS BITCOIN CLUB. Usiądź więc
wygodnie i przeczytaj tego minibooka, ponieważ analizując kolejne strony
poznasz kompendium praktycznej wiedzy, umożliwiające skuteczny start w
tym przedsięwzięciu.
Przejdziemy więc błyskawicznie do omówienia projektu, ponieważ podobnie
jak Ty szanuję czas i lubię konkrety. PAMIĘTAJ! Musisz spełnić dwa
podstawowe warunki: przeczytać uważnie tego minibooka i zastosować
wskazówki w nim zawarte - to da Ci możliwość zrealizowania celu jakim jest
dochód pasywny na satysfakcjonującym poziomie.

MLS BITCOIN CLUB

strona 02

MLS BITCOIN CLUB
Co to jest MLS BITCOIN CLUB? Nie da się inaczej odpowiedzieć, jak:
„Najprostszy sposób zarabiania!”. Produktem są tutaj materiały szkoleniowe
dystrybuowane w schemacie matrycowym…
Dołączając do tego projektu otrzymujesz pełny dostęp do systemu (również
w języku polskim) oraz wsparcie najsympatyczniejszego zespołu w branży,
którego celem jest, byś mógł realnie zgarnąć na początek około 5000 zł w
ciągu pierwszych 30 dni od rejestracji. Jest to więc najprostsze tego typu
przedsięwzięcie na polskim rynku, do którego masz teraz szansę uzyskać
dostęp.
Ten system zmienia styl życia i daje wsparcie w odniesieniu sukcesu oraz
osiągnięciu wolności finansowej, o której wiele osób marzy, ponieważ jest to
maksymalnie uproszczony do minimum schemat zarabiania. Możesz
poszukiwać prostych biznesów, ale ten jest faktycznie najprostszy…

ŹRÓDŁA DOCHODU
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ŹRÓDŁA DOCHODU
W projekcie jest dziewięć poziomów, a każdy składa się z nieograniczonej
liczby etapów. By jednak nie przesadzić na początek z nadmiarem wiedzy i
marketingowych opowieści skupimy się na poziomie startowym.
Z czym to się wiąże? Wypełniamy matryce liniowo - nie zapominaj, że w tym
systemie działamy tak, byśmy wzajemnie sobie pomagali. W praktyce
oznacza to, że osoby z Twoich wyższych linii zasilają Twoją grupę.
Wspólnie budujemy matrycę dwójkową, więc wystarczy sześć osób do jej
zamknięcia, ale plus jest taki, że nie czekasz z pozyskaniem środków do jej
zamknięcia - odbywa się to na bieżąco.
A więc, kupujesz pierwszą matrycę, w której rejestrowane są dwie osoby (z
Twojego polecenia lub wyższego). Trzecia osoba wchodzi na drugi poziom.
To m.in. jest wartością MLS BITCOIN CLUB, ponieważ trzecia osoba
pokrywa praktycznie koszty Twojej inwestycji. Następnie czwartą i piątą
osobę mnożysz razy 0,016 BTC - to jest czysty zysk. Przelew szóstej osoby
idzie automatycznie na otwarcie Twojego kolejnego etapu.
Pamiętaj! Te same osoby przechodzą z Tobą do drugiego etapu i tu już nic
nie musisz kombinować, ponieważ w drugim etapie zarabiasz tak samo - 3
razy 0,016 BTC. Trzeci etap, to powtórka z rozrywki…
To jest odpowiedni moment kiedy podejmujesz decyzję, czy przechodzisz
dalej - tutaj stawki są wyższe i rosną z każdym poziomem, aż do
dziewiątego.
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Jak łatwo obliczyć po zakończeniu trzech pierwszych etapów z poziomu
startowego zarabiasz dziesięciokrotność inwestycji, czyli około 5000 zł (po
przeliczeniu z BTC na PLN).
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CO OTRZYMASZ DODATKOWO

CO OTRZYMASZ DODATKOWO
Nasza grupa zabrała się do tego tematu od podstaw! Zamiast pompować
balon emocjonującymi frazesami przygotowaliśmy, np. ten oto poradnik. Jeśli
masz pytania wbijaj na http://m.me/poradniki - gdzie odpowiem na nie…
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PLAN DZIAŁANIA
KROK 1
Ten plan jest genialnie prosty, tak by każdy mógł skutecznie wystartować! A
więc kliknij teraz w link http://tegonieuczawszkole.pl/mlsbitcoinclub i dokonaj
ekspresowej rejestracji.
KROK 2
By przystąpić do programu należy wnieść jednorazową opłatę
administracyjną wynoszącą $49 - w tym celu kliknij w swoim panelu
czerwony przycisk (na górze, po lewej stronie)…
Innych administracyjnych opłat w tym projekcie nie ma! To jest jego plus mamy dzięki temu pewność, że nie jest to projekt oparty na fikcyjnych
gwarancjach, ponieważ administrator portalu ma większe zyski im dłużej
projekt działa.
UWAGA! To przedsięwzięcie oparte jest na bezpośrednich przelewach na
portfele BTC jego użytkowników i jest to fenomenalne rozwiązanie, dlatego,
że administrator nie uczestniczy jako operator płatności. Przelewy trafiają
bezpośrednio do Ciebie…
KROK 3
Po rejestracji i wniesieniu opłaty administracyjnej dokonujesz jednorazowej
płatności za pakiet startowy w wysokości 0,0167 BTC - ten przycisk pojawi
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się w Twoim panelu po wykonaniu tych dwóch czynności (rejestracji i
wniesieniu opłaty administracyjnej)…
KROK 4
Zaproś do projektu podobnie myślących ludzi, którzy czują potencjał bitcoina
i przekaż im tego ebooka (po wykonaniu pierwszych 3 kroków otrzymasz
wersję word, gdzie wkleisz swoje linki).
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POZYSKANIE POLECONYCH
Wiedzę dotyczącą sposobów zdobywania poleconych znajdziesz na grupie
FB http://facebook.com/groups/podziemnecentrumpropagandy do której
serdecznie zapraszam Cię.
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PODSUMOWANIE
Jesteś osobą gotową na sukces? Wystartuj! Start każdego z nas jest
dokładnie taki sam. Najtrudniej jest rozpocząć i zrobić ten pierwszy krok…
Zdradzę Ci teraz tajemnicę sukcesu.
Sekret tkwi w tym, by nie przejść obok tego obojętnie wmawiając sobie: „No
tak, fajna opowieść - kiedyś tego spróbuję…”. Problem jest w tym, że kiedyś
najczęściej nigdy nie nadchodzi, a droga przez kiedyś prowadzi do nikąd…
W tym schemacie kolejność nie jest przypadkowa. Jest ona tak ułożona, by
gwarantowała przejście z punktu A - start, do punktu B - sukces.
Życzę Ci wielu sukcesów osobistych i zawodowych…
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NOTA PRAWNA
Ten materiał ma pomóc Ci osiągnąć sukces, ale musisz mieć świadomość,
że pomimo, iż prezentowane są tutaj praktyczne rozwiązania, to nie są one
jednakowo skuteczne dla wszystkich. Wszelkie porady należy szczegółowo
przeanalizować, porównać z własnym przypadkiem i dopiero wprowadzić w
życie. Podjęcie jakichkolwiek działań jest Twoją odpowiedzialnością.
Opracowanie to, nie jest poradnikiem inwestycyjnym w rozumieniu
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie
informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów
finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

