




ԱՌԱՋԻՆ

Ինչ-որ մեկը ասաց. «Հաջողակ մարդիկ որոշում կայացնում են իրենց 
իրավիճակի հիման վրա, մինչդեռ հաջողակ մարդիկ որոշում են կայացնում ՝ 

հիմնվելով այնտեղ, որտեղ ուզում են լինել»: Այլ կերպ ասած, մեզ պետք է 
նպատակ, տեսլական մեր ապագայի համար, կամ գոնե գաղափար այն 

մասին, թե որտեղ ենք ուզում գնալ կամ ինչ ենք ուզում իրականացնել: Քանի 
որ մենք համոզված ենք, որ եթե մենք չենք փոխում մեր ընթացքը, մենք 

կարող ենք ավարտվել այնտեղ, որտեղ մեզ առաջնորդվել են: Մեզանից ոմանց 
համար սա կարող էր լինել շատ սարսափելի առաջարկ:

Այս գիրքը հիմնականում խոսում է ONPASSIVE Business Solu�on- ի 
հնարավորության մասին; այն մասին, թե ինչպես մենք կարող ենք 

 ,սե և սեպչնի ,քւոդ   եթԵ :ընւոյթւոտազա նամնորո րեմ լեվոհապա լաիցնետոպ
հոգնել եք պայքարելուց և ցանկանում եք անձնական և ֆինանսական 

ազատություն ձեր և ձեր սիրելիների համար, հաշվի առեք այս 
հնարավորությունը: Քանի որ անկախ նրանից, թե մենք ինտերնետային 

շուկայավարման գուրու ենք, կամ տեղեկություններ ունենք, թե ինչպես անել 
որևէ այլ բան, քան «զննարկել համացանցը», դա ուղղակի նշանակություն 
չունի: Ոչ ավելին: Սա կարող է ցանկացածի համար լուծում լինել, քանի որ 

աշխարհը փոխվում է: Սա նշանակում է, որ սա կարող է լինել ցմահ 
հնարավորություն մեզ համար, քանի որ այս նոր ընկերությունը 

օգտագործում է նոր տեխնոլոգիա, որը նախկինում չի տեսել ՝ զուգակցվելով 
 ,մւոքնւոյդրԱ :աիգոլոնխետ ղորագնախ .տեհ իտկելետնի   նակատսեհրա

առցանց շուկայավարման ամբողջ դինամիկան կփոխվի տեսանելի ապագայի 
համար:



ONPASSIVE - ը շատ իրական է…
Ինտերնետ Բիզնես.

Աղյուսի և հավանգի ակտիվներ:
Ապրանքներ - Առցանց շուկայավարման բիզնեսի լուծում:

Այսպիսով ... դուք կարող եք սկզբից հանգստանալ: Մի 
անհանգստացեք այն մասին, որ դուք չեք հասկանում առցանց 

շուկայավարումը կամ նույնիսկ խաբելու վախը: Այս լուծումը ունի 
100% երկար կյանք, փողի վերադարձման երաշխիք; ոչ մի հարց չի 

տրվել:

Եվ ինչպես դուք կսովորեք, դա նշանակում է, որ մենք վերջապես 
ունենք բիզնես լուծում, որը թույլ է տալիս բոլորին հաջողության 
հասնել ՝ անկախ նրանից, թե ովքեր են նրանք կամ ինչ են արել 

նախկինում: Յուրաքանչյուր անդամ ՝ պասիվ կամ ակտիվ, 
ինքնաբերաբար հաջողության կհասնի:

Այսպիսով, դուք կարող եք մի փոքր հանգստանալ:
Կենտրոնացեք այստեղ կարդացածի վրա:

100% ռիսկի անվճար
Երաշխավորված: 



Ի՞ՆՉ ԵՆՔ.
ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ

Սկզբում ես մի փոքր կխոսեմ ONPASSIVE արտադրանքի մասին հենց սկզբից, 
քանի որ այնտեղ կան շատ մարդիկ, որոնք կարծես թե չեն հասկանում, թե ինչ 
ապրանքներ են: Իրականում կան այնպիսիները, որոնք դեռ հավատում են, որ 

ապրանքներ չկան, և որոնք չեն կարող հեռու լինել ճշմարտությունից: 
Արտադրանքները, որոնք կտրամադրի ONPASSIVE - ը, բոլորը գտնվում են 
այնպիսի տերմինի «հովանու ներքո», որը սահմանում է դրանք որպես 

ամբողջություն: Այս տերմինը «Խելացի բիզնեսի լուծում» է: Ուրեմն, այն կա: 
ONPASSIVE - ի արտադրանքը խելացի բիզնես լուծում է, որը բաղկացած է մի շարք 

արտադրանքներից, որը բաղկացած է այն ամենից, ինչ ձեզ հարկավոր է 
`առցանց շուկայավարման բիզնես վարելու համար: Այս գրքում մենք ավելի 

մանրամասն կքննարկենք այս մասին: Երբ մենք այս բանն ենք մղում, մարդիկ 
պետք է բացարձակ պայթեցվեն հեռու իր հնարավորություններից:

Ներկայումս մենք ունենք ավելի քան 40,000 Հիմնադիր անդամ: Դա, ինքնին, 
աննկատ է դեռևս մանկության մեջ գտնվող ընկերության համար, չասենք, որ 
մենք դեռ չենք գործարկել: Բայց որքան որ դա կարող է լինել, դա նույնիսկ մի 

կաթիլ է առած դույլը, համեմատած, թե որտեղ ենք մենք գնում: ONPASSIVE 
համակարգը ունակ կլինի բառացիորեն ղեկավարել միլիոնավոր և միլիոնավոր 

անդամներ: Պետք է դա իմանաք: Որովհետև ճիշտ ծրագրով… ճիշտ 
պլատֆորմի ենթակառուցվածքը… դուք կարող եք պահպանել դրա հիմքը, մինչ 
ծրագրի տարրերը փոխարինելով, երբ դրանք հնանում են, կամ երբ առկա է նոր 

տեխ: Այս եղանակով, ամբողջ պլատֆորմը կարող է երկար տարիներ մնալ 
ակտիվ և արդիական: նույնիսկ ողջ կյանքի ընթացքում: Ահա այսպես է 

կառուցված ONPASSIVE - ը: Այսինքն ՝ ONPASSIVE պլատֆորմի հիմքը հիմնված է 
ապագայի համար և հաշվի է առնում «մեծ պատկերը»:



We are all in itWe are all in it

to win in!to win in!

Բոլորը հաջողության կհասնեն:

Խնդրում ենք հասկանալ, որ ONPASSIVE արտադրանքը հեղափոխական,
ինքնուրույն, Առցանց մարքեթինգի բիզնեսի լուծում է, որը ղեկավարվում է
Արհեստական նայթւոզւոխատեհ  (AI) կողմից: Դուք ստացաք դա, այնպես չէ: Դա
ընդհանուր բիզնես լուծում է: Այն մանրակրկիտ մշակվել է գետնից մինչև
արհեստական տկելետնի  (AI) օգտագործելով: Այն բոլորովին նոր, երբևէ չտեսած
տեխնոլոգիա է, որը հիանալի կերպով ինտեգրված է ամբողջական
համակարգին: Դա «պատճեն-կատու» կամ հայացքի նման արտադրանք չէ:
Այսպիսով, մենք ցանկանում ենք ֆուտուրիստ, մեծ պատկերներով մտածողներ և
առաջնորդներ: Մենք ուզում ենք ներգրավել այն առաջնորդներին, որոնք
ցուցաբերում են համբերատար, տեսողական մտածողություն, որը կարող է
այսպես ասած արժեք բերել և առաջնորդել «սեղանին», և դրանով իսկ արժեք
ավելացնել ընկերությանը որպես ամբողջություն:

ՄԵՆՔ ԲՈԼՈՐՆ ԵՆՔ ՀԱՂԹՈՂԻՆ:
Երբ դուք օգտագործում եք այս համակարգը, անկախ նրանից, թե որտեղ եք
գտնվում ձեր բիզնեսում, այն կարող է միանգամից ուժեղացնել ձեր ջանքերը,
որպեսզի ձեզ մի տեմպերով և ուղղություններով նպաստեն, որ նպաստեն
ֆենոմենալ հաջողություններին: Որովհետև, և սա մտածելու բան է, եթե
մեզանից ոմանք չեն փոխում մեր ռազմավարությունը կամ ուղղությունը, մենք
կարող ենք պարզապես ավարտվել այնտեղ, որտեղ ենք ուղևորվում: Ոմանց
համար դա կարող էր վախեցնել:



The
ONPASSIVE բիզնես
և վճարիր պլանը.

Հեղափոխական աշխատավարձի մեր պլանը 
կոչված է ապահովելու մեր հաջողությունն ու 

երկարակեցությունը մեր անդամների և 
ընկերության համար `արտադրանքներով, 

որոնք.

Ամբողջ աշխարհում,
Մնացորդային,

Սանդղակ,
Մատչելի,

Ավտոմատացված
Առանց այն նվազեցնելու,

Անսահմանափակ վաստակ,
Անվճար վճարումներ

(Ոչ մի հաստատում չի պահանջվում):
Վճարված է յուրաքանչյուր գործարքի համար



Այսպիսով, եկեք ավելի շատ խոսենք արտադրանքների և այն մասին, թե 
ինչ կարող եք ակնկալել ONPASSIVE- ից: Մի խոսքով, մեր արտադրանքը 
առաջին, խելացի բիզնես լուծումն է ՝ փոխելու ձեր կյանքը և կենցաղը ՝ 

:րամահ իրոլոբ ծավրատակ և արվ իտկելետնի   նակատսեհրա ծավնմիհ

 Ռոտատորներ,
 Ձագարներ,
 վայրէջքի էջեր,
 զանգվածային էլ
 էլփոստի քարոզչության տվյալների 

մաքրողներ,
 կապվել ղեկավարներին
 ավտոմատ էլեկտրոնային պատասխան,
 դոմենի անուններ,
 տիրույթի հոստինգ,
 կայքի ստեղծողները,
 վեբինարի հոստինգ,
 մարդկային ֆինանսավորում
 և շատ ավելին:

«Դուք երբեք բաները չեք փոխում ՝ պայքարելով գոյություն 
ունեցող իրականության դեմ: Ինչ-որ բան փոխելու համար, 

կառուցեք նոր մոդել, որը հին մոդելը հնացած է դարձնում »:
Ֆուլեր, Ռ. Բուքմինսթեր

Եվ դա այն է, ինչ մենք արել ենք: Մեր 
առցանց շուկայավարման համակարգը 

նպատակ ունի վերածել առցանց 
մարքեթինգի անցյալի ստանդարտների:



Մեր նոր մոդելը եզակի է,
քանի որ.

Մենք հարթակ ենք տրամադրում բիզնեսով 
զբաղվողներին, որպեսզի նրանք ավելի հաջողակ լինեն: 

Մենք ձգտում ենք ավելացնել դրանց առատությունը:

Մենք տրամադրում ենք նրանց, ովքեր բիզնես կամ 
հաջողություն չունեն առցանց մարքեթինգում ՝ plug-and-

play համակարգ, որը երաշխավորում է նրանց 
հաջողությունը: Մենք ձգտում ենք օգնել նրանց 

առատություն ձեռք բերել:



Մենք տեղակայված ենք մոտ 200 երկրում, ինչը մեզ իսկապես 
համաշխարհային ներկայություն է դարձնում նույնիսկ 

գործարկելուց առաջ:

Մենք ամբողջովին օրինական ենք աշխարհում

Մենք լիովին համապատասխանում ենք համաշխարհային 
չափանիշներին

Մենք ստեղծում ենք հերթափոխ այն առցանց շուկայավարման 
պարադիգմից, որը կլինի նոր համաշխարհային ստանդարտը

Մենք չենք փակվի մի կառավարության կողմից: նրանք կօգտագործեն 
մեր արտադրանքը:



Ինտերնետի
ներկայիս մոդելները.

Ելնելով մրցակցությունից և 
կոնֆլիկտից

97% -ը խաբեություն է

Վերածվել փողի փոսերի

Պահանջում է վաճառք

Պահանջում է հավաքագրում

Գործիքները ձեռք են բերվում 
առանձին

Լրացուցիչ գործիքներն արժեն 
հավելյալ

Ոչ մի երաշխիք չկա

Առարկաները փչացնում են
միմյանց դեմ

Վճարեք ՝ հիմնվելով սեփական 
ջանքերի վրա

Նոր ONPASSIVE 
մոդելը.

փոխադարձ շահի հիման վրա

իրական բիզնեսներ, ապրանքներ և 
մարդիկ

ինքնակառավարման ֆինանսավորում; 
վճարում է ձեզ այն օգտագործել

շուկայավարողը չի վաճառում

շուկայավարողը չի հավաքագրվում

Ներառված են հաջողության հասնելու 
յուրաքանչյուր գործիք

բոլոր գործիքները ներառված են մեկ 
ցածր գնով

100% գումարի վերադարձի երաշխիք

շուկայավարողները չեն մրցում

հեղափոխական փոխհատուցման 
ծրագիր

Ինչու է մեզ դա պետք:
Համեմատեք ցուցակները:



Եթե քւոԴ  վաճառող եք ((ավելի ուշ ՝ դուստր ձեռնարկություն,
բազմամակարդակ, ուղղակի վաճառք… ինչ էլ որ լինի)), ես պետք չէ ձեզ
ասել, թե դա ինչ է նշանակում: Գործարկելուց հետո դուք ընտրում կամ
օգտագործում եք ձեր սեփական տիրույթը և կայքը, այլ ոչ թե ONPASSIVE'S:
Դա ձեր գործն է ... ոչ թե մեր ... և այն աճեցված և բրենդավորված ձեզ
համար `ONPASSIVE - ի կողմից: Եվ այն ներառում է յուրաքանչյուր գործիք,
որը ձեզ հարկավոր է երբևէ կառուցել և ավելի հաջողակ լինել ձեր
սեփական բիզնեսը զարգացնելու գործում:

Եթե քւոդ  շուկայավարող չեք, դա նշանակում է, որ դուք կարող եք
ինքնաբերաբար շուկայացնել ONPASSIVEբիզնեսի լուծումը և առաջացնել
եկամուտներ, որոնք ամիս առ ամիս կաճեն, քանի որ ONPASSIVE - ը
կառուցում է ձեր բիզնեսը: Դուք ստիպված չեք լինի հավաքագրել, վաճառել,
խթանել կամ ինչ-որ բան անել, եթե չեք ուզում ... բայց եթե դա անեք, կարող
եք շատ ավելին վաստակել:

Այսպիսով հանգստացեք:
Մենք կօգնենք ձեզ հաջողության հասնել:

Այսպիսով, դառնա Հիմնադիր
մեր մեծ մեկնարկից առաջ:

Կտորները միացնելով `նշանակում է, որ մենք վերջապես ունենք բիզնես
լուծում, որը թույլ է տալիս բոլորին հաջողության հասնել` անկախ նրանից,
թե ովքեր են նրանք կամ ինչ են նախկինում արել: Յուրաքանչյուր անդամ ՝
լինի պասիվ, թե ակտիվ, ինքնաբերաբար հաջողության կհասնի:



ONPASSIVE- ի արմատները

Մի քիչ մեր շեֆի մասին
Դե, հիմա, երբ մենք ունենք որոշ իրեր, որոնց մասին մեզանից շատերը 

հավանաբար մտածում էին խնամքի մասին, համոզված եմ, որ տեղյակ եք 
ONPASSIVE - ի և դրա առաջին գծի առաջնորդի կորպուսի մոտալուտ մեկնարկի 

մասին, որը հայտնի է որպես GoFounders:  ընակալսետ քե մւոսկս քւոդ   եթԵ
գրավել, ես վստահ եմ, որ դուք կհամաձայնեք, որ ONPASSIVE - ը հանդես կգա 

որպես առցանց մարքեթինգային արդյունաբերության նոր գլոբալ առաջատար:

Բայց իսկական հերոսները կլինեն այն դուստր ձեռնարկատերերը, ովքեր 
օգտագործում են այս համակարգը ՝ իրենց բիզնեսը սկսելու և աշխարհին արժեք 
ավելացնելու համար: Այնուամենայնիվ, ընկերությունը և համակարգը եկան մեզ 

՝ ջանքերով: ից brainiac գլխավոր գործադիր տնօրեն և հիմնադիր պարոն Էշ  
Մուֆարեհը: 

Բայց նախքան «ծովային փաստաբան» կամ ինքնահռչակ ինտերնետային 
հետազոտությունների գուրուին միանալը, թույլ տվեք մի քանի բան ասել նրա 

մասին: պարոն Մուֆարեհըընտանիքի անդամ է, տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների և էլեկտրոնային առևտրի մագիստրոսի աստիճան է 

վաստակել Ամերիկյան Միջմայրցամաքային համալսարանից [և նույնիսկ 
հաճախել է Հարվարդ ՝ սովորելու մասնագիտության առցանց բիզնես 

կառուցելու մասին]: Եվ իմ տեսածից ՝ առցանց և ծրագրային ոլորտները, որտեղ 
նա գերազանց է: այստեղ է, որ նա «ապրում է», այսպես ասած: Երբևէ յուրացրել 

եք մի բան, որը ասվել է ՝ ձեզ ձկների պես ջրի մեջ դնելու համար: Այո, պարոն 
Մուֆարեհը նման է ինտերնետին:



Նա եղել է մի քանի առցանց բիզնեսում, որտեղ շատ լավ է արել: Նրա հաջող 
բարձրացումը Global Domains Interna�onal- ում (GDI) տպավորիչ էր: 
Այնուամենայնիվ, նախքան ONPASSIVE - ը, նա երբեք չէր վարել իր սեփական 
բիզնեսը:

Մյուս կողմից, պարոն Մուֆարեհը նույնպես ծանր ժամանակներ է ունեցել 
արդյունաբերության մեջ. շատ ծանր ժամանակներ: Նա տառապեց շատ 
բաներից, որոնք դու և ես, հավանաբար, ունենք: Այնպիսի ծրագրեր, ինչպիսիք 
են հարթակները կամ համակարգերը, որոնք չեն աշխատել, կործանվել կամ 
կեղծվել են: Ժամանակին նա ուներ մի շարք ենթականեր, որոնք բաղկացած էին 
նրանից վերցված հազարավոր անդամներով նրանից գողացել են::

Համենայն դեպս, կրթության հնարավոր բացառությամբ, նրա պատմությունը 
նման է շատ պատմությունների, որոնք դուք, ինքս և անթիվ ուրիշները կարող եք 
պատմել: Ինտերնետային շուկայավարման բիզնեսի մասին պատմություններ, 
որոնք «խաբեություններ» կամ «սխեմաներ» են: Համոզված եմ, որ մենք կարող 
ենք պատմել նաև անձնական և ֆինանսական կորուստների հեքիաթներ, որոնք 
բխում են նման հանդիպումների գործունեությունից: Եկեք խոստովանենք, որ 
դրանում ամեն ինչի 97% -ը նման է խաբելին, որը նախատեսված է ձեզ հազիվ 
վճարելու.

Եվ այդ պատճառով պարոն Մուֆարեհը սկսեց ONPASSIVE- ը; 
զարգացնել բիզնես, որը բոլորը կարող են հաջողությամբ կատարել:



Քանի որ սրանք պարզապես սովորելու փորձեր են, որոնք հանգեցրին
ուշագրավ ընկերությունը ՝ ONPASSIVE: Եվ այդ փորձառությունները նաև
ճանապարհ էին հարթում իր գործնական փիլիսոփայությունները
համախմբելու և դրանք հաստատուն տեղում ապահովելու համար: Ես
ասում եմ, որ պրն Moufare- ի ONPASSIVE - ը և GoFounders- ը իրենց
համակարգերում և տեքստի համատեքստերում, խարդախ
ծրագրավորողների համար և ամենուրեք զանգվածային օգնության
համար ներկառուցված մեծ ամբողջականություն և էթիկա ունեն: Դա
արտացոլում է նրա սիրտը և նրա կյանքի ձևն է:

Իհարկե, ONPASSIVE - ը դեռ չի գործարկել: Բայց նրանք, ովքեր առաջին
անգամ էին ... ես և մյուս առաջին հիմնադիրները ... շուրջ մեկ տարի
շատ ակտիվ ենք եղել: Հիմնականում մենք գործում ենք գրասենյակից
մինչև ավելին ՝ ավելին հրավիրելու հստակ նպատակ:

Այո դու
ճիշտ ես!
դա է
Կախարդական:

Նկարագրություն>
Արդարություն.
Տեխնոլոգիա>
Փոխհատուցում>

Եվ մենք ուզում ենք ձեզ որպես հիմնադիր:



Gofounders.net:
Հետին գրասենյակ

Back-Office պլատֆորմը գործիքների ամբողջական փաթեթ է, որոնք տեղակայված
են առցանց, որոնք մշակվել են ONPASSIVE - ի կողմից հատուկ իր հիմնադիրների
համար: և միայն դրա հիմնադիրները: (Այն դուստր ձեռնարկությունների
անդամները, որոնց մասին մի փոքր կխոսենք, որոնք տարբերվում են
Հիմնադիրներից, մուտք չեն ունենա այս ռեսուրսից:) The back-office- ը շատ
դինամիկ հարթակ է, որտեղ տեղակայված են GoFounders նախաձեռնության
համար օգտագործվող հզոր գործիքները: պարզ- մենք հրավիրում ենք Հիմնադրամի
անդամներին [դա արվում է անձնական հրավերների միջոցով]:

Գրասենյակը տրամադրում է նաև եզակի առցանց տարածք, որտեղ հիմնադիրները
կարող են սոցիալական շփում ունենալ այլ հիմնադիրների հետ: GoFounders- ի
լատինական ձևի ավելի լավ պատկերացում կազմելու համար, թույլ տվեք կիսել դրա
նպատակը, ինչպես նշված է հինգ ընդհանուր ռեսուրսների կատեգորիաներում.
1. Այն օգնում է ավտոմատացնել մյուսների մուտքը GoFounders ընտանիքում, քանի
դեռ մենք պատրաստ չենք գործարկել:
2. Այն տրամադրում է գովազդային հղումներ: Սրանք նույն հղումներն են, որոնք
կօգտագործվեն ONPASSIVE Rotator- ում և օգտագործվում էին Sprint-Marke�ng
Marke�ng- ի արահետները դեպի Հիմնադրամի թիմեր տեղադրելու համար:



3. Գործում է որպես հաղորդակցման մենեջեր հիմնադիրների հետ վաղ 
հիմնադիրների հետ, ովքեր ընտրում են ինքնազարգացման, ինչպես նաև 
ապահովում են անձնական և թիմային պրոֆիլներ:

4. Այն հնարավորություն է տալիս կապ հաստատել անձնակազմի, տեխնիկական 
աջակցության և այլ հիմնադիրների հետ `կարգավորիչին շուկայավարման նյութեր 
տրամադրելիս:

5. Այն հնարավորություն է տալիս մուտք գործել ընթացիկ և անցյալ 
հայտարարությունների, վեբինարների ժամանակացույցերի, անցյալ 
արձանագրված վեբինարների և այլ միջոցառումների, մատչելի ներլցումներ, 
ձեռնարկների, հաճախակի տրվող հարցերի և վկայականների:

GoFounders- ի հետևի գրասենյակի կրակոց.



Բարձրագույն ղեկավարությունը.
Հիմնադիրի պաշտոնը

GoFounders- ի ջանքերը, որոնք շարունակում են մնալ ծայրահեղ հաջողված, 2019
թվականի սեպտեմբեր վերջի դրությամբ արտադրել են աշխարհի ավելի քան
40,000 անդամ: Եվ սրանք Հիմնադիր անդամներ են ... առաջին շարքի
ղեկավարներ, որոնց տակ կտեղակայվեն բոլոր այլ դուստր ձեռնարկություններ:

Ընդհանուր առմամբ, երբ դուք ընդունում եք Հիմնադրամի վաղ դիրքը, դուք
տեղավորվում եք ONPASSIVE - ի Բարձր Առաջնորդությունում: Սա ընկերության
առաջնորդների առաջին 1% -ն է, և այս առաջնորդների ներքո գտնվող թիմերը
կառուցված են բառացիորեն ձեռքի տակ: Դա արվում է ընկերության կողմից
իրականացվող շուկայավարման արշավների միջոցով ՝ օգտագործելով աշխարհի
լավագույն / ամենամեծ տվյալների փոխանակման չորս կամ հինգ
ձեռնարկությունները ՝ քարոզարշավներն իրականացնելու համար: Այս
արշավները «սնուցվում են» ՝ օգտագործելով անհատական իրենլայվտ  բազաներ,
որոնք մշակվել և պատկանում են ONPASSIVE - ին, որոնք բաղկացած են այնպիսի
ուղղություններից, որոնք անհավատալիորեն ուղղված են հատուկ ոլորտներին:
Հասարակության մեկնարկից առաջ գոյություն ունեցող հիմնադիրների և
ընկերության արշավների առաջնային նպատակը այլ հիմնադիրներին հրավիրելն
է: Հիմնադիրների բոլոր պաշտոնները դասակարգվում են ըստ հետևյալի.
Պաշտոնի ձեռքբերման ամսաթիվը և վճարովի հիմնադիրների թիվը, որոնց
նրանք անձամբ հովանավորել են:

Այսպիսով, եթե դու բարոյական առաջնորդ ես
... համբերատար և էներգիայով լիդեր ...
զարմանալի չէ, որ մենք ուզում ենք ձեզ այս
դիրքերից մեկում: Այստեղից դուք կարող եք
լավագույնս օգնել ընկերությանը աճել, իսկ
մյուսներին օգնելով նաև զարգացնել առողջ,
ավելի հարուստ ապրելակերպ: Նույն
ապրելակերպը, որը փնտրում եք ՝
ուսումնասիրելով առաջատար, ONPASSIVE
հնարավորությունը: Վաղ հիմնադրի դիրքը և
այն արշավները, որոնք կխթանեն դրա
վերջնական հաջողությունը, կազմում են
կարևոր առցանց շուկայավարման կարևոր
նշանակություն և գալիս են զանգվածային
օգուտների:



Հանուն թափանցիկության, գոյություն ունեցող հիմնադիրները չեն վճարվում նոր
հիմնադիրներին GoFounders ընտանիք բերելու համար: Հիմնադիրների կողմից նոր
Հիմնադրամներ ներգրավելու ցանկացած գործունեություն իրականացվում է
ամբողջովին անհատական նայթւոկնաց  միջոցով `տեսնելով ընկերությունը աճել և
բարգավաճել նոր ղեկավարության ձեռքբերմամբ: Սա ճիշտ է վեբինարների
արտադրության, խոսակցական ներգրավվածության, հրապարակումների համար
(օրինակ `էլեկտրոնային գրքեր, սլայդ շնորհանդեսներ և այլն), տեսանյութեր,
արշավներ կամ էլ. Փոստեր կամ նման այլ աշխատանքներ կամ լրատվամիջոցներ:
Հիմնադրամի կողմից դա արվում է անվճար ՝ ի շահ ամբողջի: Այնուամենայնիվ, քանի
որ նոր հիմնադիրներն ընդունում են հրավիրատոմսերը և բերվում են GoFounders
ընտանիքում, դրանք տեղադրվում են Հիմնադրամի թիմերում, որոնք հրավիրել են:
Դա կարող է նշանակալից լինել, քանի որ յուրաքանչյուր նոր Հիմնադիր ավելի ուշ
եկամտի հավանական հոսք է հրավիրող Հիմնադրամի համար:

Գործարկելուց առաջ ընկերությունը գործելու է արշավներ `նոր հիմնադիրներին
հրավիրելու համար, որպեսզի տեղադրվեն գոյություն ունեցող Հիմնադիրների ներքո:
Գործարկման ժամանակ նոր Հիմնադիր Պաշտոնները դադարում են առնվազն վեց
ամիս: * Այս ընթացքում ONPASSIVE- ի քարոզարշավը ուղղված կլինի գործընկերների
հավաքագրմանը: Գործընկերների նոր անդամներն օգտագործվում են բոլոր
հիմնադիրների թիմերը կառուցելու համար: Կրկին, յուրաքանչյուր Հիմնադիր, որը
հաջողությամբ հրավիրվել էր [և թիմերի մեջ] գտնվեց գոյություն ունեցող
Հիմնադրողների կամ ընկերության կողմից, նախքան ներդնելը, դառնում է
ֆինանսական աջակցության առանձին «ոտ» ՝ upline Հիմնադրամի համար:

* Հիմնադիրների դիրքերը գործարկման պահից հետո կրկին չեն կարող հասանելի
լինել: Եթե քնարդ  լինեն, դա կլինի 997,00 դոլար գնով



Ընկերության մարքեթինգային արշավներով բերված դուստր
ձեռնարկությունների անդամները տեղադրվում են հիմնադրամի թիմերում:
Այլ կերպ ասած, հիմնադիր թիմերը բնակեցված են փոխկապակցված
անդամներով: Ներկայումս հիմնադիրի դիրքերը մատչելի են 97,00 ԱՄՆ
դոլարով:

Այդ գինը ձեզ է հասնում հիմնադրի տեղը: ոչինչ ավելին. Այն չի ներառում
մատրիցային մուտքագրում [ինչպես բացատրվեց մի փոքր ավելի ուշ]:

 Բացառիկ հիմնադիրների կայք մուտք
 Թիմեր, որոնք կառուցվել են ձեզ համար
 Ավելի վաղ մուտք
 Առաջնահերթ դիրքորոշում.
 Ներքին շրջանակի անդամ
 Բետա թեստ: Ուղեղի փոթորիկ
 հետադարձ կապ տալ
 Ավելին, շատ ավելին: Այսպիսով ...

Ակնկալվում է, որ տպավորված է:

Հիմնադիր Առավելությունները

Սա շատ իրական հնարավորություն 
է `շատ իրական օգուտներով:



Փոխհատուցում
Մատրիցը

ONPASSIVE - ի վրա հանձնաժողովներ վաստակելու համար դուք պետք է ակտիվ
բաժանորդագրվեք ստացված յուրաքանչյուր փաթեթին: Ընդհանուր առմամբ, կան 4
տարբեր փաթեթներ ($ 25,00, $ 125.00, $ 250.00 և $ 500.00): Հետևյալ էջերն ու
գծապատկերները ցույց են տալիս, թե ինչպես եք ընթանում մեկ փաթեթից մյուսը:
Երբ փաթեթ եք գնում, այդ հատուկ փաթեթի համար տեղադրվում եք Companywide-
ի մատրիցում: Ձեր փաթեթները կարելի է ձեռք բերել անհատապես, բոլորը
միանգամից կամ ինքնաբերաբար ՝ օգտագործելով ձեր ընթացիկ ակտիվ
փաթեթներից ստացված շահույթը, քանի որ դրանք մատչելի են դառնում: Ամեն
դեպքում, բոլոր անդամները (ներառյալ ներկա և ապագա հիմնադիրները) սկսում են
անվճար, յոթօրյա փորձաշրջան: Ինչպես պատկերացնում եք, այս
դատավարությունն ապահովում է անվճար բիզնես մասնակցություն յոթ օրվա
ընթացքում: Այլ կերպ ասած, երբ մարդը ցանկանում է վերանայել մեր բիզնեսի
լուծման արտադրանքը, նրանք կստանան անվճար 7-օրյա փորձարկում:
Դատավարության ընթացքում դրանք կավելացվեն հրավիրող հիմնադրամի
անձնական թիմին, ինչպես նաև ընկերության ամբողջ մատրիցային: Այս ընթացքում
նրանք կկարողանան լրացուցիչ անդամներ ձեռք բերել [արշավներից] և կուտակել
արդյունքում ստացվող հանձնաժողովներ:

Փոխհատուցում



Այնուամենայնիվ, դուք չեք կարողանա մուտք ունենալ այդ հանձնաժողովներ,
քանի դեռ նրանք չեն վճարել AFFILIATE փաթեթի համար 25 ԱՄՆ դոլարի արժեքը:
Իրականացնելուց հետո, որը կոչվում է «Ակտիվացնել մակարդակը», կուտակված
հանձնաժողովները կուղարկվեն նրանց: Եթե րաճվնա  դատավարությունն
ավարտվի, և նրանք չեն ակտիվացրել հաջորդ մակարդակը, ապա դրանք
տեղափոխվում են մատրիցայի հատակին, իսկ սկզբնական կետը հասանելի
կդառնա մեկ ուրիշի: Յուրաքանչյուր ավելի բարձր փաթեթի առաջխաղացում
կատարվում է ձեռքով ՝ ընտրելով, թե երբ պետք է ակտիվացնել և վճարել հաջորդ
ավելի բարձր փաթեթը կամ ինքնաբերաբար ՝ թույլ տալով, որ ONPASSIVE - ը մուտք
ունենա ձեր շահույթները ՝ ավտոմատ կերպով ձեզ առաջ տանելու հաջորդ ավելի
բարձր փաթեթում: Եթե ադ  արվում է ինքնաբերաբար, բավականաչափ
վաստակելու հաջորդ հաջորդ բարձրագույն փաթեթին անցնելու պահից, դուք
անմիջապես կակտիվանաք հաջորդ ավելի բարձր փաթեթում քանի որ
ֆինանսավորումը հասանելի է դառնում:

Հետևյալ գծապատկերներում, որոնք ցույց են տալիս տարբեր մակարդակների և
դրանց հետ կապված վճարումների մատրիցաները, ես կօգտագործեմ թվերը
Առաջինից երրորդ մակարդակներով `բացատրելու համար, թե ինչ կարող է լինել
վաստակը: (Պետք է ակնհայտ լինի, որ Free Member Spot- ը իրականում հենց
այնպիսին է, որ անդամը պահվում է որոշակի ժամանակահատվածում ՝ առանց
որևէ մակարդակի ակտիվացման գործունեության: Հետևաբար, չկա որևէ
Գծապատկեր, որը ցույց է տալիս Ազատ Անդամ կամ որևէ Անկախ անդամի հետ
կապված որևէ գործունեություն:)



ԿԱՐԵՎՈՐ Պետք է հիշել, որ դիրքերը լրացնելու համար որոշ ժամանակ 
կպահանջվի, և դա կախված կլինի տարբեր գործոններից: Օրինակ ՝ ես Հիմնադիր 
եմ, որը միացել է այն ժամանակ, երբ ուներ մոտ 5000 անդամ, ուստի ես չեմ 
կարողանա իմ առաջին անդամը տեղավորվել իմ թիմում, քանի դեռ անդամ չի 
տեղադրվում ինձ հետ միացած իմ 5000 հիմնադիրներից յուրաքանչյուրի հետ: Դա 
նույնպես մեծապես կախված է ձեր մարքեթինգային արշավների չափից, 
տևողությունից և հագեցվածությունից: Այնուամենայնիվ, քանի որ անդամների 
թիվը հասնում է հազարների, արդյունքներ տեսնելու համար երկար չի պահանջվի:

Կարևոր. Հանուն պարզության, եթե անդամը ցանկանում է ավելի բարձր 
մակարդակի փաթեթներ ստանալ, այլ ոչ թե սպասում է համակարգի 
ինքնաբերաբար թարմացմանը, փաթեթները պետք է հաջորդականացվեն: 
Օրինակ, երբ մենք պատրաստ ենք, իմ մտադրությունն է գնել առաջին 3 
փաթեթները: Սա նշանակում է, որ ես պետք է գնեմ 25, 125 և 250 փաթեթներ 

 ներոիկաղղւո իերտնը սե   եթԵ :վորալոդ 004 րւոնահդնը` վոգրակ նակադրոջահ
ամենաբարձր փաթեթը [այն արժի 500 դոլար], ապա ես ստիպված կլինեի գնել 
բոլոր չորս փաթեթները ընդհանուր 900 ԱՄՆ դոլարով:



Հրաժարում Ստացված եկամուտները 
տարբերվում են ՝ կախված յուրաքանչյուր 

Անկախ Գործընկերոջ ջանքերից: 
Ներկայացված եկամտի պահանջները չեն 
նախատեսվում ծառայել որպես եկամտի 

երաշխիք. փոխարենը, նրանք նախագծված են 
ձեզ գաղափար տալու մասին, թե ինչն է 

հնարավոր: Ինչպես ցանկացած բիզնեսի, 
ONPASSIVE- ի հետ հաջողությունը պահանջում 
է քրտնաջան աշխատանք, նվիրվածություն, 

առաջնորդություն և ցանկություն:

Փաթեթները այնքան փաթեթավորված են:
ԱՆՎԱՐ անդամները գնում են $ 25,00 դուստր

ձեռնարկությունների փաթեթ

Մակարդակ 1-ը ՝ 3 անդամով, ամսական վճարում է $ 6,00 
ամսական
2-րդ մակարդակը, 9 անդամներով, ամսական վճարում է $ 27,00 
ամսական

3-րդ մակարդակը, 27 անդամով, ամսական վճարում է $ 54,00

Այս օրինակում, քանի որ անդամները վճարվում են ընթացիկ և 
նախորդ մակարդակներում, ամսական վճարվում է միայն $ 87.oo
(6 + 27 + 54) = 87:



Կարևոր է միայն առաջին եռյակը (Pro, առաջնորդ և վարպետ)
փաթեթներն առաջարկում են երաշխավորված ամենօրյա տրաֆիկ:

Փոխկապակցված անդամները նախապես գնում են Pro $ 125.00 
փաթեթ

1-ին մակարդակը 3 անդամով վճարում է $ 30,00 ամսական

2-րդ մակարդակը, 9 անդամով, ամսական վճարում է 135,00 ԱՄՆ դոլար

3-րդ մակարդակը, 27 անդամով, ամսական վճարում է $ 189,00

Այս օրինակում, քանի որ անդամները վճարվում են Pro փաթեթի բոլոր 3 
մակարդակներում, ստացված ընդհանուր գումարը ամսական կազմում 
է 354,00 դոլար; (30 + 135 + 189 = 354): Այնուամենայնիվ, անդամները 
վաստակում են նաև «Դուստր ձեռնարկություն» փաթեթից, որը 
արտացոլում է ընդհանուր առմամբ $ 441.00 դոլար յուրաքանչյուր 
փաթեթի առաջին 3 մակարդակների համար:
(6 + 27 + 54) + (30 + 135 + 189) = 441



Pro- ի անդամները առաջադիմում են դեպի Leader 250,00 ԱՄՆ դոլարի փաթեթ:

1-ին մակարդակը ՝ 3 անդամով, ամսական վճարում է 30,00 ԱՄՆ դոլար

2-րդ մակարդակը, 9 անդամով անդամ, ամսական վճարում է $ 225.00

3-րդ մակարդակը, 27 անդամով, ամսական վճարում է 270,00 ԱՄՆ դոլար

Այս օրինակում, քանի որ անդամները վճարվում են LEADER փաթեթի բոլոր 3 
մակարդակներում, վաստակած ընդհանուր գումարը ամսական կազմում է 525,00 
ԱՄՆ դոլար; (30 + 225 + 270 = 525): Այնուամենայնիվ, անդամները վաստակում են նաև 
AFFILIATE փաթեթից և PRO փաթեթից, որոնք յուրաքանչյուր փաթեթի առաջին 3 
մակարդակների համար ներկայացնում են ընդհանուր ամսական $ 996.00: 6 + 27 + 
54) + (30 + 135 + 189) + (30 + 225 + 270) = 996



Բոլոր մնացորդային եկամուտները
կյանքի համար:

Առաջնորդության անդամները առաջ են մղում Master Master $ 500.00 փաթեթը:

1 մակարդակը, 3 անդամով, ամսական վճարում է $ 60,00

2-րդ մակարդակը, 9 անդամով, ամսական վճարում է 270,00 դոլար

3-րդ մակարդակը, 27 անդամով, վճարում է $ 405.00

Այս օրինակում, քանի որ անդամները վճարվում են Master փաթեթի բոլոր 3 
մակարդակներում, վաստակած ընդհանուր գումարը ամսական կազմում է 735,00 
դոլար; (60 + 270 + 405 = 735). Այնուամենայնիվ, անդամները վաստակում են նաև
Affiliate Package- ի, Pro Package- ի և Leader Package- ի միջոցով, ինչը յուրաքանչյուր
փաթեթի առաջին 3 մակարդակների համար ամսական կազմում է ընդամենը $ 
1,701,00:

(6 + 27 + 54) + (30 + 135 + 189) + (30 + 225 + 270) + (60 + 270 + 405) = 1701



Ինչ-որ պահից առաջ մարքեթինգային քարոզարշավները ավելի շատ հիմնադիրներ
կբերեն և դրանք կներկայացնեն Վաղ հիմնադիրների թիմերում: Ահա մի կարևոր
կետ, որը հիշատակվել է մեկից ավելի անգամ:

Բայց կա նաև հնարավորություն, որ մենք երբեք չենք տեսնի Հիմնադրամի գնման
հնարավորությունը կրկին ցանկացած գնով: Այդ առաջին վեց ամիսների ընթացքում
ընկերությունը գործադրելու է Հիմնադրամի թիմերը կառուցելու արշավներ
`հրավիրելով միլիոնավոր ու միլիոնավոր ուրիշների: . Արդյունքում ստացվող նոր
անդամները կօգտագործվեն թիմեր ստեղծելու համար գոյություն ունեցող բոլոր այն
հիմնադիրների ներքո:

Եկեք մտածենք այս օգուտների մասին.
• Հիմնադրամի լուծում ցանկացած գործի համար
• անհապաղ վճարում
• Անսահմանափակ մնացորդային եկամուտը վճարվում է ամեն 

օր
• Ձեզ համար արված լավագույն մարքեթինգային 

ավտոմատացումը
• Երաշխավորված այցելուներ և գրանցումներ
• Բեկումնային արտադրանք ֆինանսական ազատության 

ավտոմատացման համար



Այնպես որ, եթե ունեք ընկերներ կամ ընտանիք, ովքեր կօգտվեն դրանից [և ես չեմ
պատկերացնում, որ որևէ մեկը չի ցանկանում դա անել], ցույց տվեք նրանց այս
հնարավորությունը: Գրանցեք դրանք այժմ կամ որքան հնարավոր է շուտ,
որպեսզի նրանք չկորցնեն մեր ստեղծած հնարավորությունը:

Դուք ստիպված կլինեք համաձայնել, որ այս բիզնես լուծումը կարող է ունենալ մեծ
առավելություններ բոլորի համար, ովքեր կառուցում են ֆինանսական
պորտֆոլիոն: Դա նաև ձևավորման միջոցով է: Հիշեք, որ ձեզանից պահանջված չէ
մեկ ուրիշին հրավիրել: Այնուամենայնիվ, դա խրախուսվում է, քանի որ այն շատ
ավելի արագ կկառուցի ձեր հարստությունը: Մտածիր այդ մասին. Որպես
հիմնադիր դուք մեծ գումար կստանաք: Եթե քւոդ  ընդունում եք միայն մեկ
Հիմնադիր, ձեր եկամուտը կարող է կրկնապատկվել:



Հիշեք, որ ձեր թիմի յուրաքանչյուր Հիմնադիր դառնում է ձեզ համար
եկամտի հավանական հոսք: Եթե ,քեշորո  որ դա ուրիշների հետ
կիսելը և նրանց միանալու հրավեր է, ապա դուք կցանկանայիք անել:
Ես նույնիսկ կառաջարկեի, որ դուք կարողանաք տեղ ձեռք բերել այն
անձի համար, ում մասին մտածում եք, որը ներկայումս չի կարող իրեն
թույլ տալ, եթե կարողանաք: Ես ունեմ. Դա շատ լավ էր զգում:

Սա 
անսահմանափակ

հնարավորություն է:

Միայն հիմնադիրներ 
համար:



նւոյթւոնականաբ   նակատսեհրԱ

 ;նիսամ նայթւոնականաբ   նակատսեհրա քե լեսլ քւոդ րո ,մե հատսՎ
կոչվում է նաև մեքենայական հետախուզություն: Համակարգչային 

 ըրո ,ընայթւոզւոխատեհ է մւորեբարեվ   նյա մւոտրոլո նայթւոտիգ
մեքենաների միջոցով ցուցադրվում է մարդկանց կամ ավելի բարձր 

 ըտկելետնի   նակատսեհրԱ :ներախոփ իրենինադնեկ ղոծատմ
ներկայումս օգտագործվող # 1 խանգարող տեխնոլոգիան է: Ես սա 

ասում եմ, քանի որ ONPASSIVE - ն օգտագործում է 
 վԵ :տկելետնի   նակատսեհրա ONPASSIVE- ը գրել է այդ ծրագրերը և 

տիրապետում է տեխնոլոգիային իր համակարգերի համար և միշտ էլ 
կլինի: այն լիցենզավորված է և գույքային: Ես ավելին չեմ կարող ասել 
այն համակարգերի ճշգրիտ բնույթի և կազմի մասին, որոնցից դուք 

մուտք կունենաք, բայց վստահ եղեք, որ նրանք կանեն այն, ինչ ասացի, 
որ կանեն ... և շատ ավելին:

Ապագան այստեղ է:
Մեր համակարգը հեշտությամբ ...

• Կառուցում է ձեր թիմը և աճում է ձեր բիզնեսը
• Ապահովում է անսահմանափակ 

ռոտատորներ, թարմ կայքեր և ուղղություններ
• Ավտոմատ ուղարկում է երթևեկությունը դեպի 

ձեր կայքեր:
• Նորակոչիկներ, նորադարձներ և խթանումներ 

ձեզ համար.

նւոյթւոնականաբ   նակատսեհրա վոլեծրոգատգօ ՝ է լեվկաշՄ .



Նույնքան տպավորիչ է, որ մենք 100 տոկոսով զերծ ենք պարտքից:Մի պահ
մտածեք դրա մասին: Որքա՞ն նոր, համաշխարհային կարգի
ընկերություններ եք տեղյակ, որ 100% -ը պարտքերից զերծ են: Դուք,
հավանաբար, դրանք կարող եք հաշվել մի կողմից:

Բացի այդ, մեր գործերը շատ «մաքուր» են: Սա նշանակում է, որ մենք
ունենք իրական և կայուն ապրանքներ, որոնք բաղկացած են սահուն
ինտեգրված բաղադրիչներից և երբևէ չտեսած տեխնոլոգիայից, որոնք շատ
սահուն կերպով գործում են միասին:

Ես չեմ կարող ասել ձեզ այն ամենը, ինչ կարող է անել ONPASSIVE բիզնեսի
լուծումը: (Ես նույնիսկ չգիտեմ այն ,ընեմա  ինչ կարող է անել):
Այնուամենայնիվ, եթե դուք ունեք նույնիսկ փոքր քանակությամբ փորձ
ցանկացած տեսակի առցանց մարքեթինգի հետ, ապա այս պայմաններից
ոմանք բոլորը պետք է ձեզ համար ծանոթ լինեն:

Հաշվի առնելով այս ամենը, դուք կարող եք վստահ լինել, որ ձեր
պատկերացրած ամեն ինչ որ անհրաժեշտ է առցանց մարքեթինգային
բիզնես վարելու համար, տրամադրվում է… և ապա ոմանք: Բայց եթե այս
պայմանները ձեզ համար ոչինչ չեն նշանակում, ապա լավ է, քանի որ
համակարգը, որի մասին մենք խոսում ենք, ամեն ինչ անում է ձեզ համար,
այնուամենայնիվ, հանգստացեք: Հիշեք մանտրան ՝ Նա ամեն ինչ արեց ձեզ
համար: Գիտե՞ք ինչ է նշանակում «բոլորը»: … ԲՈԼՈՐ ՝ նշանակում է ԲՈԼՈՐ:
Եվ մենք դա նկատի ունենք:

• կապի մենեջեր
• պառակտման փորձարկում
• Ուղիղ գնում
• «սեղմում» էջը
• փոխարկման
   տոկոսադրույքներ;
• ռոտատորներ
• ձագարներ
• դուստր ծրագրային
    ապահովում;
• և այլն

• երթևեկություն
• հավաքագրում
• մատրիցա
• վաճառական
• նիշ
• օպտիմալ գինը
• պաստառների գովազդներ
• վաճառք
• վայրէջքի էջեր



Այսպիսով, եթե ապագայում դուք մտնում եք կամ ցանկանում եք անդամակցել
գործընկերային ցանցին, ցանցին կամ նույնիսկ բազմամակարդակ շուկայավարման
ասպարեզներին, սա ձեր լուծումն է: ONPASSIVE - ը կարող է ձեզ մատուցել լիարժեք
ավտոմատացված, ինքնահաստատող, 3X մատրիցային հիմքով բիզնեսի մոդել:
Միանգամայն պարզ, սա նշանակում է, որ ընկերությունը երեք հոգու տակ
ուղղակիորեն կտեղադրի երեք հոգի, և հետո նրանցից յուրաքանչյուրի տակ կլինի
երեք անդամ, ապա նրանցից յուրաքանչյուրի տակ ևս երեք անդամ և այլն առնվազն
տաս մակարդակներով [վերջիվերջո]: Այս աղյուսակը ցույց է տալիս առաջին երեք
մակարդակները:

•Ինքն ֆինանսավորման լուծում
•Ձեր սեփական ունեցվածքի պորտֆոլիոն
•Կառուցեք ցանկացած բիզնես ձեզ համար
•Դուք վերահսկում եք ձեր փողերը
•Ձեզ անհրաժեշտ յուրաքանչյուր օգտակար 

գործիք
•Երբեք չի տեսել, գույքային տեխնոլոգիան
• 100% անվճար ձեռքեր

Դուք կարող եք 25 դոլար վերածել ավելի քան մեկ միլիոն ...
մնացորդային եկամուտ կյանքի համար:

 նե ծ
ավր

ա ըրոլոԲ
:ր

ամ
ահ զեձ



Այս անդամներից յուրաքանչյուրը գնում է ավտոմատացված հարթակ ՝
ամսական բաժանորդային վարձի համար, որը տատանվում է $ 25,00-ից մինչև $
500,00: Դա, իմ ընկեր, նշանակում է, որ շատ մարդիկ ուղղակիորեն մասնակցելու
են ձեր եկամտի հոսքին: Եվ այն պլատֆորմը, որը նրանք «վարձում են»,
ապահովում է բոլոր գործիքները, որոնք անհրաժեշտ են իրենց առցանց
շուկայավարման բիզնեսը ավտոմատացնելու համար, ինչը նշանակում է, որ
նրանք նույնպես ստանում են շատ «BANG for their buck»: Էլ չենք ասում, որ
ONPASSIVE- ը նաև վերադաս, ինքնուրույն բիզնես է, որը կապահովի
զանգվածային և մնացորդային եկամուտներ ձեզ համար կյանքի համար:

Սկսեք ուժեղ և լավ ավարտեք:



ՀԻՇՈՒՄ. Եկամուտը մնացորդային է: Դա ձեզ համար ավելի ու ավելի
կկառուցի ամիս առ ամիս, ձեր կյանքի մնացած ժամանակահատվածում:
Իրականում դա ժառանգական է. Դուք կարող եք դա թողնել ձեր ընկերներին
կամ ընտանիքին ... կամ ով ուզում եք: Բայց դուք պետք է որոշեք գործել դրա
վրա, ինչպես պատկերացնում եք, կառավարման այս բարձր պաշտոնները
հավերժ հասանելի չեն լինի:

Աստծո Խոսքն ասում է.

«... Ինչ էլ որ ճշմարիտ լինի, ինչն էլ անկեղծ է,
ինչ որ ճիշտ է, ինչ էլ մաքուր է,
ինչ որ երկրպագու է, ինչ որ արժանի է գովասանքի,
եթե ինչ-որ բան գերազանց է կամ գովելի.
մտածիր նման բաների մասին: (Փիլիպպեցիներ 4: 8)

Այս հատվածը այստեղ տեղին է, քանի որ հատվածն արտացոլում է ONPASSIVE -
ի հիմքում ընկած փիլիսոփայությունը: Եվ երբ լսում եք պարոն պարոն
Մուֆարեի ելույթը, առաջին հերթին լսում եք նրա սիրտը: Նա չի հավատում
բացասականությանը, նահանջին, վիրավորական կամ բողոքելուն [և չի
առաջնորդվում ONPASSIVE - ի կողմից նման պահվածքի համար:
հիմնադիրներից կամ որևէ այլ անձից]: Մյուս կողմից, պարոն Մուֆարը
հավատում է ընտանիքին, փոխադարձ օգուտներին, աղոթքին և հավատքին.

Այսպիսով, եթե հաջողության հասնելու և ընդլայնվելու անկեղծ ցանկություն
ունեք ՝ օգնելու ձեր շրջապատին, դա ձեզ համար է: Եվ եթե հիասքանչ
բաներն են այն, ինչը դուք մտածում եք և ձգտում եք ձեր կյանքի արտադրել,
զարգացնել, դրսևորել կամ դրսևորել ...



Խանգարող նորամուծություն: Այն գործընթացը, որով 
արտադրանքը կամ ծառայությունն առաջին հերթին արմատ 

է բերում ներքևի ծրագրերում, սովորաբար ավելի թանկ և 
մատչելի է, այնուհետև անողոք շարժվում է վերևում ՝ ի վերջո 

տեղահանելով կայացած մրցակիցներին: Դրանք 
տեխնոլոգիայի առաջընթաց չեն, որն ավելի լավ է դարձնում 

ապրանքները:

Մենք ունենք վերադաս, ավելի քիչ 
թանկ և ավելի հեշտ հասանելի 

ապրանքներ:

ONPASSIVE- ն օգտագործում է 
խանգարող տեխնոլոգիա:



Պարադիգմային հերթափոխ - նոր ցեղատեսակ

Գուցե դուք լսել եք «միաեղջյուր» տերմինը, քանի որ այն վերաբերում է 
ֆինանսավորմանը: 2013 թ. – ին Venture-CapItalist Aileen Lee– ը զեկույց էր գրել 

այն ստարտափների մասին, որոնք ավելի քան 10 տարեկան էին, և 
գնահատվում էին 1 միլիարդ դոլար կամ ավելի դոլարներ շուկաների, 

ձեռքբերողների կամ մասնավոր ներդրողների կողմից: Նա այս 
նորաստեղծներին անվանեց «միաեղջյուրներ» ՝ իրենց վիճակագրական 

հազվադեպությունը նշելու համար, քանի որ չափազանց հաջող մեկնարկները 
չափազանց հազվադեպ էին: Եվ մինչ հազվադեպությունը փոքր-ինչ նվազել է, 

աշխարհում դեռ կա մի փոքր ավելին, քան 370 «միաեղջյուր»: Զեկույցի 
նպատակն էր գտնել նմանություններ այն մարդկանց շրջանում, ովքեր հիմնել 

են 1 միլիարդ դոլար ստարտափներ, ոչ թե հենց սկզբնական 
ընկերությունների միջև եղած նմանությունների համար: Սա շատ բան է 
ասում այս հիմնադիրների մասին `նրանց երկարաժամկետ տեսլականի, 

նվիրվածության և նրանց հնարավորությունների մասշտաբի գրեթե ոչնչից` 
փողի, արտադրանքի և մարդկանց տեսանկյունից, մինչև իրենց ներկայիս 

միաեղջյուր ընկերության կարգավիճակը: Մեր հիմնադրի և գլխավոր 
գործադիր տնօրենի `պարոն Աշ Մուֆարեի տեսլականով և նվիրվածությամբ, 

ONPASSIVE - ը արագորեն կդառնա համաշխարհային կարգի կորպորացիա,« 
միաեղջյուր », որը ամեն օր շփվում է համաշխարհային տնտեսության սեղանի 

շուրջ, և այդ պատճառով դու այստեղ ես:



7380 w sand lake Rd, Orlando, FL 32819

Այստեղ պատկերված է մեր 
վայրերից մեկը ՝ Օրլանդո Ֆլ 

մեկը:



Այլևս մի ժամանակ ծախսել դրա մասին մտածելով. հեռացիր վախից: Մի կորչեք
«տեսողության բացակայության համար»: Ստացեք տեսլականը, ստացեք
տեղեկատվությունը և որոշեք այսօր միանալ մեզ: Սա բառացիորեն կփոխի ձեր
կյանքը և ձեր ապրելակերպը:

Օրհնություններ և…

Շնորհակալություն
կարդալու մասին ՝

այս հնարավորությունը:

Դուք այստեղ եք այն շահելու համար:

Կարող եք գրանցվել անվճար ակտիվ գրանցման կամ կարող 
եք Հիմնադիր դառնալ 97.00:


