




ONPASSIVE; עייף , כמוני, אם אתה. כיצד לספק את החופש אותו אנו מחפשים
עליך לשים לב  , מהקטטה המקוונת ורוצה חופש אישי וכלכלי עבורך ועבור יקיריך

כי בין אם אנו גורואים לשיווק באינטרנט ובין אם אין לנו מושג כיצד  . להזדמנות זו
  הנתשמ םלועה. לא עוד; זה פשוט לא משנה, ברשת" לגלוש"לעשות דבר אחר מלבד 

המשמעות היא שזה יכול להיות הסיכוי שלך לחיים  . וזה יכול להיות הפיתרון של כולם
  הניב םע בולישב התארנ אל םלועמש היגולונכטב תשמתשמ וז השדח הרבחש ןוויכמ

כתוצאה מכך היא תשנה את כל הדינמיקות השיווקיות  . טכנולוגיה הרסנית; מלאכותית
ספר זה מדבר באופן גנואלי על ההזדמנות לפיתרון עסקי.המקוונות בעתיד הנראה לעין

קדימה

אנשים שלא מצליחים מקבלים החלטות על סמך מצבם הנוכחי בזמן  ", מישהו אמר פעם
,  במילים אחרות." שאנשים מצליחים מקבלים החלטות על סמך היכן שהם רוצים להיות

או לפחות רעיון לגבי איפה אנחנו רוצים ללכת או מה , חזון לעתידנו, אנו זקוקים למטרה
מכיוון שזאת הימור בטוח שאם לא נשנה את כיוון היינו יכולים  . שאנחנו רוצים להשיג

.עבור חלק מאיתנו זו יכולה להיות הצעה מפחידה מאוד. להגיע למקום שאליו אנו פונים



% Risk Free100

ערבות החזר 100
GUARANTEED!

ONPASSIVE  הוא ממש אמיתי...
.עסק באינטרנט

.תכונות לבנים וטיט
.פיתרון עסקי לשיווק מקוון-מוצרים 

.  כבר בהתחלה אתה יכול להרפות מהפחדים מתפיסה מוטעית והונאה. …לכן
.בלי לשאול שאלות; החזר כספי100%לפיתרון זה יש ערבות של 

זה אומר שלבסוף יש לנו פיתרון עסקי שמאפשר לכולם להצליח  , וכפי שלומדים
,  בין אם הוא פאסיבי או פעיל, כל חבר. לא משנה מי הם או מה הם עשו בעבר

!יצליח אוטומטית

.תוכלו להירגע מעט, אז
.התמקדו במה שקראתם כאן



:מה יש לנו
המוצר

בקצרה ממש כאן בהתחלה מכיוון שיש כל כך הרבה  ONPASSIVEאדבר מעט על המוצר 
למעשה יש כאלה שעדיין מאמינים  . אנשים שפשוט לא נראה שהם מבינים מהם המוצרים

המוצרים שיספקו . שאין מוצרים וזה לא יכול להיות רחוק יותר מהאמת ONPASSIVE 
."  פיתרון עסקי חכם"מונח זה הוא . של מונח המגדיר אותם כמכלול"מטריה "נמצאים תחת ה

המוצר של . הנה לך את זה, אז ONPASSIVE  הוא פיתרון עסקי חכם המורכב מחבילת
נדבר על כך יותר  . מוצרים המורכבת מכל מה שתוכלו להזדקק לניהול עסק שיווקי מקוון

.כשאנחנו מפעילים את הדבר הזה אנשים הולכים להיות מפוצצים. לעומק בהמשך ספר זה

, לא ידוע על חברה בינקותה, בפני עצמו, זה. חברים מייסדים37,000-יש לנו כיום יותר מ
  םגתפה ילדב הפיט אל וליפא הז, אבל טוב ככל שיהיה! שלא לדבר על כך שעדיין לא השקנו

מערכת . בהשוואה למקום שאליו אנו פונים ONPASSIVE  תוכל לטפל ממש במיליונים
  המרופטלפה תיתשת... מכיוון שעם התוכנית הנכונה . אתה צריך לדעת את זה. וחברים
אתה יכול לשמור על הליבה שלה תוך החלפת אלמנטים בתוכנית כשהם מתיישנים  ... הנכונה 

כל הפלטפורמה יכולה להישאר פעילה ומובילה לאורך , באופן זה. חדש זמין tchאו כאשר 
כך בנוי . אפילו חיים שלמים; שנים רבות ONPASSIVE.  זה אומר שהוא ליבת הפלטפורמה

ONPASSIVE  בחשבון" התמונה הגדולה"בנויה היטב לעתיד ולוקחת את.



We are all in itWe are all in it

to win in!to win in!

!כולם יצליחו

(הוא פיתרון עסקי מהפכני ועצמאי מלאכותי  ONPASSIVEאנא הבין כי המוצר  AI).  זה
זה מפותח בקפידה מהיסוד דרך . פיתרון עסקי חכם ומקיף AI.  זו טכנולוגיה חדשה לגמרי

זה לא מוצר  . שמעולם לא נראתה לפני כן ומשולבת בצורה מושלמת במערכת שלמה
.  הוגים ומנהיגים שיכולים לחשוב קדימה; אז אנחנו רוצים עתידנים. משובט או משהו כזה

אנו רוצים למשוך את אותם מנהיגים המראים הלך רוח סבלני וחזוני שיכולים להביא  
.ובכך להוסיף ערך לחברה כולה, כביכול, "טבלה "ערך ומנהיגות ל

היא יכולה להגדיל את , לא משנה היכן אתה נמצא בעסק שלך, כשאתה מנהל מערכת זו
מכיוון שזה משהו שכדאי  . מאמציך ולגרום לך לנוע בכיוון שתורם   להצלחה פנומנלית

אנו עשויים פשוט  , אם חלקנו לא ישנו את האסטרטגיה או הכיוון שלנו, לחשוב עליו
.עבור חלק זה יכול להיות מפחיד. להגיע לאן שאנחנו הולכים

!בו כדי לזכות בזה
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  חיטבהל ידכב רצונ
  ךרואו הירבחל החלצה

החיים של החברה עם  
:הקריטריונים הבאים

גלובלי
משתלמים

שיורית
אוטומטית

גישה מיידית לתשלומים
)אין צורך באישור(

אין דמי משיכה
רווחים ללא הגבלה

ניתן להרחבה
תשלום על כל עסקה

עסק פאסיבי
ותכנית שכר



-אז בואו נדבר יותר על המוצרים ועל מה אתם יכולים לצפות מ
ONPASSIVE.  המוצר שלנו הוא פיתרון מודיעין עסקי חכם מהשורה

:הגדר אותו ותן לו לרוץ; כדי לשנות את חייך, הראשונה

,מסובבים
,משפכים

,דפי נחיתה
,ל בתפוצה רחבה"דוא

,ל"מנקים נתונים של מסעות פרסום בדוא
,מנהלי קשר

,תשובות אוטומטיות
,שמות מתחם
,אירוח דומיין
,יוצרי אתרים

,אירוח אתרים
מימון המונים

.ועוד הרבה

  תונשל ידכ. אתה אף פעם לא משנה דברים על ידי לחימה נגד המציאות הקיימת"
. "בנה מודל חדש שהופך את הדגם הישן למיושן, משהו

באקמינסטר'ר , פולר

  ונלש ןווקמה קווישה תכרעמ. וזה מה שעשינו
  ןווקמ קוויש לש רבעה ינקת תא ךופהל תדעוימ

.למיושנים



המודל החדש שלנו הוא ייחודי  
:מכיוון ש

אנו מספקים פלטפורמה לבעלי 
  ונא. עסקים כדי שיהיו מוצלחים יותר

.מבקשים להגדיל את השפע שלהם

  םוש םהל ןיאש הלאל םיקפסמ ונא
עסק או הצלחה בשיווק מקוון 

שמבטיחה  Plug-and-Playמערכת 
אנו מבקשים לעזור  . את הצלחתם

.להם להשיג שפע



  ,עוד לפני ההשקה. מדינות וצומחים מדי יום200-אנו נמצאים בכ 
.אנו כבר נוכחות גלובלית אמיתית

ברחבי העולם-אנו חוקיים לחלוטין 

אנו עומדים בכל העולם

אנו הופכים את פרדיגמת השיווק באינטרנט לתקן העולמי החדש

!הם ישתמשו במוצרים שלנו; לא נסגר על ידי הממשלה



?למה אנחנו צריכים את זה
!השווה את הרשימות

הם הונאות

  לש שדחה לדומה
ONPASSIVE :

מבוסס על תועלת הדדית

מוצרים ואנשים, עסקים אמיתיים

משלם לך להשתמש בזה; מימון עצמי

משווק לא מוכר

משווק לא מגייס

כל כלי להצלחה כלול

כל הכלים כלולים במחיר נמוך אחד

כסף בחזרה100%ערבות 

משווקים לא מתחרים

תוכנית תגמול מהפכנית

:האינטרנט
מבוסס על תחרות וקונפליקט

97%

הופכים לבורות כסף

דורש מכירה

דורש גיוס

כלים מתקבלים בנפרד

כלים נוספים עולים תוספת

אין ערבויות

משווקים בורות זה מול זה

שלם על בסיס מאמץ עצמי

  לש םייחכונה םילדומה



אני לא צריך להגיד .) מה שלא יהיה... ישיר , מכירות רב ברמה, סניפים, רשת(, אם אתה משווק
-אף אחד לא קשור ל; לאחר ההשקה אתה בוחר או משתמש בדומיין הבית שלך. לך מה זה אומר

ONPASSIVE.  וזה גדל ומותג עבורך על ידי ... הקריירה שלך ... זה העסק שלך ONPASSIVE.  וכל
.כלי שתצטרך אי פעם לבנות ולהצליח יותר בגידול העסק שלך כלול

-פירוש הדבר שתשווק אוטומטית את הפיתרון העסקי שלך ב, אם אינך משווק ONPASSIVE
ותייצר הכנסות שיגדלו חודש אחרי חודש כאשר  ONPASSIVE לא תצטרך . בונה את העסק שלך

אבל אתה יכול להרוויח הרבה יותר אם  ... לקדם או כל דבר אחר אם אתה לא רוצה , למכור, לגייס
.תעשה זאת

.אז להירגע
!אנו עוזרים לכם להצליח

להיות מייסד
!לפני ההשקה הגדולה

  םלוכל רשפאמה יקסע ןורתיפ ונל שי ףוסבלש רמוא הז םיקלחה ןיב רבחל
  יביסאפ אוה םא ןיב, כל חבר. להצליח לא משנה מי הם או מה הם עשו בעבר

.יצליח אוטומטית, או פעיל



שורשים של ה ONPASSIVE
קצת על הבוס שלנו

אני בטוח שאתה , עכשיו שיש לנו את הדברים שנראים ברוב מוחנו מחוץ לדרך, אוקיי
לידר . והיום הראשון ONPASSIVEמודע למהומה שיצרנו בגלל מה ההשקה הקרובה של 

.GoFoundersקורפ המכונה 

  הליבומכ עיפות ביסאבנואש םיכסתש חוטב ינא, אם אתה מתחיל לקבל את החזון
אבל הגיבורים האמיתיים יהיו אותם קמעונאים  . העולמית החדשה בענף השיווק המקוון

החברה , עם זאת. המשתמשים במערכת זו כדי לבנות עסק משלהם ולהוסיף ערך לעולם
ל ומייסד "המנכ, והמערכת הובאו אלינו באמצעות המאמצים של מר מופאר ONPASSIVE.

  המכ וילע רמול יל השרה, אבל לפני שאתה הולך לאיזה גורו אינטרנט שהוכרז על עצמו
הוא בעל תואר שני בטכנולוגיית מידע ומסחר  . הוא איש משפחה עם אשה וילדים. דברים

(אלקטרוני  MIT)  ואף למד בהרווארד [דרך האוניברסיטה הבין יבשתית האמריקאית
זירות ותוכנות מקוונות הם  , וכפי שראיתי]. כדי ללמוד ספציפית על יצירה עסקית מקוונת

.כביכול, "גר"זה המקום בו הוא ; המקום בו היא מצטיינת



,  לדעתי, בעיקר. הוא היה במספר מיזמים שיווקיים מקוונים שהם הצליחו מאוד, עם זאת
-הייתה עלייתו המטאורית ב Global Domains Interna�onal (GDI).  לפני

ONPASSIVE הוא מעולם לא היה בעל עסק משלו.

בתור . זמנים קשים מאוד; מר מופרה ראה גם זמנים קשים בענף, השני של הדבריםבצד 
דברים כמו פלטפורמות או  . הוא סבל הרבה מאותם דברים שכנראה ויש לי, משווק סניפים

באחת מאותן הפעמים היה לו קו שלם שהורכב . מערכות שלא עבדו או נפלו טרף לתרמיות
.מאלפי חברים שנגנבו תחתיו על ידי הקו התחתון שלו

,  הסיפור שלו הוא ממש כמו הרבה מהסיפורים שאתה, למעט אפשרי של חינוך, בכל אופן
סיפורים על הונאה והונאה שעומדים בבסיס חלק  . ואינספור אחרים שיכולתם לספר, אני

אני בטוח שנוכל ". תוכניות " או"הונאות "גדול מעסקי השיווק באינטרנט שהגענו לתייג כ
בואו  . לספר גם סיפורים של הפסדים אישיים וכלכליים כתוצאה מפעילות מפגשים כאלה

מכל מה שיש שם נראה כמו הונאה שנועדה להשאיר אותך בקושי מגרד על  97%, נודה
.לגנוב ממך, או גרוע מזה, ידיך

.לפתח עסק שכולם יכולים להצליח בו בפראות ;ONPASSIVEוזו הסיבה שהוא התחיל את 



,  מכיוון שדווקא חוויות הלמידה הן שהובילו את מר מופרה להקמת החברה המדהימה הזו
ONPASSIVE.  והחוויות הללו גם סללו את הדרך לביסוס והבטחת הפילוסופיות המבצעיות
לשלה ONPASSIVE GoFounders  יש יושר ומוסר שזורים במרקם המערכות והפעולות

זה משקף את ליבו  החל מעזרה חלקית ועד מתכנתים הארדקור ובכל מקום שביניהםשלו
והוא אורח חייו

ONPASSIVEכמובן אני ושאר המייסדים אבל זה המנהיגים הראשונים טרם הושק
אנו פועלים בעיקר ממשרד אחורי היינו פעילים מאוד כשנה... המוקדמים 

מתוך מטרה מפורשת להזמין מייסדים נוספים

אםאז 
,קסוםשזהאמרת
!צודק

>תכונות
>הוגנות

>טכנולוגיה
>פיצויים

.ואנחנו רוצים אותך כמייסד



Gofounders :נטו
המשרד האחורי

-פלטפורמת ה Back-Office  היא מערכת שלמה של כלים הממוקמים ברשת שפותחה על ידי
ONPASSIVE לחברים המסונפים עליהם נדבר בקרוב. (ורק מייסדיה; במיוחד עבור מייסדיה ,

המשרד האחורי הוא פלטפורמה דינאמית מאוד  .) לא תהיה גישה למשאב זה, השונים מהמייסדים
אנחנו -שהיא די פשוטה  GoFoundersהמשלבת את הכלים החזקים שמשמשים את יוזמת 

].בוצעו באמצעות הזמנות אישיות[להזמין חברים מייסדים 

המשרד האחורי מספק גם מרחב מקוון ייחודי בו המייסדים יכולים לקיים אינטראקציה חברתית עם  
-כדי לתת לך תחושה טובה יותר של טופס ה. מייסדים אחרים lat הרשה לי  ,GoFoundersשל 

:לשתף את מטרתו כמפורט בחמש קטגוריות משאב כלליות
זה עוזר למכן את כניסתם של אחרים למשפחת . 1 GoFounders עד שאנחנו מוכנים להשקה.

אלה אותם קישורים המשמשים את . הוא מספק קישורי קידום מכירות. 2 ONPASSIVE  ומשמשים
.לפרסום לידים לצוותים המייסדים מהקמפיינים



.

  םיליפורפל םג השיג קפסמו םמצעב םדקל םירחובש םימדקומ םידסיימ רובע יסיסב רשק להנמכ שמשמ הז. 3
.אישיים וצוותים

.לתמיכה טכנית ולמייסדים אחרים תוך אספקת חומרי שיווק תואמים תקנה, הוא מספק דרך לפנות לצוות. 4

  םינווקמ םירנימס, לוחות זמנים לסמינרים מקוונים, הוא מספק מקום לגישה להודעות עדכניות ועבר. 5
.שאלות נפוצות והמלצות, הדרכות, הורדות זמינות, שהוקלטו ואירועים אחרים

למשרד GoFoundersתמונת מסך של לוח המחוונים של 



:מנהיגות עליונה
עמדת המייסד

חברים 39,000הניב למעלה מ , שממשיך להצליח בצורה פרועה ,GoFoundersמאמץ 
מנהיגי קו ראשון  ... ואלו הם חברי המייסדים . 2019ברחבי העולם החל מאמצע ספטמבר 

!שתחתם יונחו כל שאר הסניפים

  הליבומה תוגיהנמה תא ביצמ התא, כשאתה מקבל עמדה של מייסד מוקדם, כלליבאופן 
המובילים המובילים בחברה והקבוצות תחת מנהיגים אלה 1%זהו  .ONPASSIVEשל 

זה נעשה באמצעות קמפיינים שיווקיים ברחבי החברה . בנויים ממש ללא ידיים
הגדולות בעולם לניהול  / המשתמשים בארבע או חמש מחברות חילופי הנתונים הטובות 

שפותחו ובבעלות , באמצעות בסיסי נתונים קנייניים" מוזנים"קמפיינים אלה . הקמפיינים
ONPASSIVE, לפני . ומורכבים ממובילים שממוקדים להפליא לתעשיות ספציפיות

ההשקה הציבורית המטרה העיקרית של המייסדים הקיימים וקמפיין החברה היא להזמין  
:כל עמדות המייסדים מדורגים לפי. מייסדים אחרים

.ומספר המייסדים בתשלום שהם נתנו להם חסות אישית, התאריך בו נרכשה העמדה

מנהיג עם סבלנות ... אם אתה מנהיג מוסרי וערכי , לכן
אין זה מפתיע שאנחנו רוצים אותך באחד  ... ואנרגיה 

מכאן אתה יכול לעזור בצורה הטובה . התפקידים האלה
ביותר לחברה לצמוח תוך כדי עזרה לאחרים לפתח 

אותו סגנון חיים שאתה . אורח חיים בריא ועשיר יותר
עמדת . מחפש על ידי בחינת ההזדמנות המדהימה הזו

המייסד המוקדמת והקמפיינים שמזינים את ההצלחה 
האולטימטיבית שלנו הם אבן דרך שיווקית משמעותית 

.ומגיעים עם יתרונות אדירים



GoFounders.  כל פעילות של מייסדים לצורך הבאת מייסדים חדשים נעשית לחלוטין מתוך רצון
זה נכון  . אינדיבידואלי לראות את החברה צומחת ומשגשגת באמצעות רכישת מנהיגות חדשה

מצגות שקופיות  , כמו ספרים אלקטרוניים[פרסומים , אירועים דוברים, להפקת סמינרים מקוונים
הכל נעשה על ידי המייסד  . או כל יצירה או מדיה מסוג זה, קמפיינים או מיילים, סרטונים, )'וכו 

מכיוון שמייסדים חדשים מקבלים הזמנות ומובאים למשפחת , עם זאת. ללא תשלום לטובת הכלל
GoFounders, זה יכול להיות משמעותי מכיוון שכל . הם מוצבים בצוותי המייסד שהזמינו אותם

.מייסד חדש הוא זרם הכנסה פוטנציאלי בהמשך למייסד המזמין

.  רגע לפני ההשקה החברה תנהל קמפיינים להזמנת מייסדים חדשים למקם תחת המייסדים הקיימים
במהלך תקופה זו  . * עם ההשקה נפסקות עמדות המייסד החדשות למשך שישה חודשים לפחות

חברי השותפים החדשים משמשים לבניית כל . יופנה לגיוס חברי סניפים ONPASSIVEהקמפיין של 
על ידי המייסדים הקיימים או  ] והוצב בצוותים[כל מייסד שהוזמן בהצלחה , שוב. צוותי המייסדים

נפרדת של תמיכה כספית למייסד "רגל "עשוי להפוך ל, החברה לפני ההשקה upline.

אם הם יעשו זאת זה יהיה . יתכן שעמדות המייסדים לא יהיו זמינות שוב לאחר ההשקה *
997.00$בעלות של 



חברי השותפים שהובאו באמצעות קמפיינים השיווק של החברה ממוקמים  
.  צוותי המייסדים מאוכלסים בחברים אלה, במילים אחרות. בצוותים המייסדים

.$97.00 נכון לעכשיו עמדות המייסד זמינות עבור 

כפי  [  זה לא כולל כניסה למטריצה . זהו זה; עלות זו מציבה אותך במקום המייסד
].שהוסבר קצת אחר כך

 גישה לאתר המייסדים הבלעדי
 צוותים שנבנו בשבילכם
 גישה מוקדמת יותר

 מיקום עדיפות
 חבר המעגל הפנימי

 ,סיעור מוחות: מבחן בטא
 תן משוב

 . ....לכן בנוסף הרבה יותר

 !צפו להתרשם כמו שלא היה מעולם

חלק מהיתרונות
להיות

א
מייסד

  םע דואמ תיתימא תונמדזה וז
יתרונות אמיתיים מאוד



המטריקס: פיצויים

-כדי להרוויח עמלות ב ONPASSIVE, יש בסך . עליכם לשמור על מנוי פעיל לכל חבילה שתרכשו
העמודים והתרשימים  ). $500.00 -ו250.00, $ 125.00, $ $25.00 (חבילות שונות 4הכל 

אתה ממוקם  , כשאתה רוכש חבילה. הבאים יראו לכם כיצד להתקדם מחבילה אחת לחבילה
רכישת החבילות שלך יכולה להיעשות באופן . תיפיצפס הליבח התוא רובע הרבחה לש   הצירטמב

או באמצעות תהליך אוטומטי תוך שימוש ברווחים מהחבילות הפעילות , בבת אחת, פרטני
כולל המייסדים הקיימים והעקבים  [כל החברים , בכל מקרה. הנוכחיות שלך ככל שהן זמינות

חוויה זו מספקת השתתפות חינם  , כפי שאתה יכול לדמיין. יוצאים למשפט שבעה ימי חינם] הבאים
כאשר אדם רוצה לבדוק את המוצר שלנו על פתרונות , במילים אחרות. בעסק במשך שבעה ימים

במהלך תקופת ניסיון זו יתווסף הצוות האישי של  . ימים7הוא יקבל ניסיון חינם למשך , עסקיים
תהיה להם אפשרות לקבל  , בעודם במטריקס. הרבחה לש תללוכה   הצירטמה ןכו ןימזמה דסיימה

.ולצבור את התשלומים שהתקבלו] מהקמפיינים[חברים חדשים 

פיצויים



עבור חבילת $ 25לא תהיה להם גישה לאותן עמלות עד ששילמו את העלות של , עם זאת AFFILIATE. 
  תימניחה ןויסינה תפוקת םא. העמלות שנצברו ישוחררו להם, "הפעלת הרמה"המכונה , ברגע שיעשו זאת

  הנימז היהית תירוקמה הדוקנהו   הצירטמה תיתחתל ורבעוי םה, תיגמר והם לא הפעילו את הרמה הבאה
  םלשלו ליעפהל יתמ הריחב ידי לע, ההתקדמות בכל חבילה גבוהה יותר נעשית באופן ידני. למישהו אחר

-על ידי מתן אפשרות ל, או באופן אוטומטי, עבור החבילה הגבוהה הבאה ONPASSIVE  לגשת לרווחים שלך
  ידכ קיפסמ חיוורתש רחאל, אם תעשה באופן אוטומטי. כדי לקדם אותך אוטומטית לחבילה הגבוהה הבאה

.תופעל מייד בחבילה הגבוהה הבאה, להתקדם לחבילה הגבוהה הבאה

  שמתשא, המראים את המטריצות עבור הרמות השונות והתשלומים הנלווים להן, בתרשימים הבאים
-צריך להיות ברור ש. (במספרים מהרמות הראשונות עד השלישיות כדי להסביר כסף שאפשר להרוויח

Free Member Spot  הוא למעשה האופן שבו חבר מוחזק למשך פרק זמן מוגדר ללא פעילות הפעלה
.)אין תרשים המציג חבר חופשי או פעילות הקשורה לחבר חופשי, כתוצאה מכך. ברמה כלשהי



  דסיימ ינא, למשל. עלינו לזכור שייקח קצת זמן למלא את המשרות וזה תלוי בגורמים משתנים: חשוב
5,000-כך שלא אקבל את החבר הראשון שלי עד שיוצב חבר עם כל אחד מ 5,000שהצטרף קרוב לטווח 

  םוסרפה תועסמ לש קושב היוורהו ןמזה ךשמ, זה תלוי מאוד גם בגודל. המייסדים שהצטרפו לפני
.השיווקיים

  גורדשל תוכחל םוקמב רתויב ההובגה המרב תוליבחה תא שוכרל הצור רבח םא, לשם הבהרה: חשוב
  שוכרל איה ילש הנווכה, כשאנחנו מוכנים, לדוגמא. יש לרכוש את החבילות ברצף, אוטומטי של המערכת

$250 וחבילת $ $125, 25המשמעות היא שאצטרך לרכוש את החבילה . החבילות הראשונות3את 
  ,]500$שעולה [אם אבחר לעבור ישר לחבילה הגבוהה ביותר . 400$בסכום כולל של , בסדר גודל רצוף

.900$החבילות בסכום כולל של 4הייתי צריך לרכוש את כל 

  דסיימ ינא, למשל. עלינו לזכור שייקח קצת זמן למלא את המשרות וזה תלוי בגורמים משתנים: חשוב
5,000-כך שלא אקבל את החבר הראשון שלי עד שיוצב חבר עם כל אחד מ 5,000שהצטרף קרוב לטווח 

  םוסרפה תועסמ לש קושב היוורהו ןמזה ךשמ, זה תלוי מאוד גם בגודל. המייסדים שהצטרפו לפני
.השיווקיים

  גורדשל תוכחל םוקמב רתויב ההובגה המרב תוליבחה תא שוכרל הצור רבח םא, לשם הבהרה: חשוב
  שוכרל איה ילש הנווכה, כשאנחנו מוכנים, לדוגמא. יש לרכוש את החבילות ברצף, אוטומטי של המערכת

$250 וחבילת $ $125, 25המשמעות היא שאצטרך לרכוש את החבילה . החבילות הראשונות3את 
  ,]500$שעולה [אם אבחר לעבור ישר לחבילה הגבוהה ביותר . 400$בסכום כולל של , בסדר גודל רצוף

.900$החבילות בסכום כולל של 4הייתי צריך לרכוש את כל 



:הצהרה
הרווחים משתנים בהתאם למאמץ של כל 

תביעות ההכנסה שהוצגו  . אחד מהשותפים
; אינן מיועדות לשמש ערבות להכנסות

הם נועדו לתת לך מושג מה , במקום זאת
הצלחה עם  , כמו בכל עסק. אפשרי

ONPASSIVE דורשת עבודה קשה ,
.מנהיגות ורצון, מחויבות

.החבילות כל כך מוגדרות
$25.00 חברים בחינם עוברים לחבילה המוצעת של 

$6.00 יש תשלום חודשי של , חברים3עם , 1ברמה 

$27.00 יש תשלום חודשי של , חברים9עם , 2ברמה 

$54.00 חברים עם תשלום חודשי של 27עם , 3דרגה 

משלמים רק סכום  , מכיוון שעמיתים משלמים ברמות הנוכחיות והקודמות, בדוגמה זו
.$87 של  oo 87) = 54+ 27+ 6(לחודש 



)מנהיג ואמן, מקצוען(רק שלוש הראשונות : חשוב
.החבילות מציעות תנועה יומית מובטחת

PRO $ 125.00חברים נוחים התקדמו לחבילת 

$30.00 יש תשלום חודשי של , חברים3עם , 1ברמה 

$135.00 יש תשלום חודשי של , חברים9עם , 2ברמה 

$189.00 חברים עם תשלום חודשי של 27עם , 3דרגה 

-הרמות של חבילת ה3מכיוון שהמשתמשים חברים בכל , בדוגמה זו PRO,  הסכום
,  עם זאת). 354= 189+ 135+ 30(; לחודש$ 354.00הכולל ששכר הוא 

המשקפת עמלה חודשית כוללת של  ,AFFILIATEהחברים נהנים גם מחבילת 
.הרמות הראשונות בכל חבילה3עבור $ 441.00

)6 +27 +54) + (30 +135 +189 = (441



.LEADER $ 250.00מתקדמים לחבילת  PROחברי 

$30.00 יש תשלום חודשי של , חברים3עם , 1ברמה 

225.00$יש תשלום חודשי של , חברים9עם , 2ברמה 

$270.00 חברים עם תשלום חודשי של 27עם , 3דרגה 

מכיוון שמשתמשים לחברים בכל שלושת הרמות של חבילת , בדוגמה זו LEADER, 
עם  ). 525= 270+ 225+ 30(; דולר לחודש525.00הסכום הכולל שהרוויח הוא 

החברים גם מרוויחים מחבילת , זאת AFFILIATE  ומחבילתPRO  המייצגת תשלום
) + 54+ 27+ 6. הרמות הראשונות בכל חבילה3עבור $ 996.00חודשי כולל של 

)30 +135 +189) + (30 +225 +270 = (996



LEADER Members progress to the MASTER $ 500.00 Package.

$60.00 יש תשלום חודשי של , חברים3עם , 1ברמה 

$270.00 יש תשלום חודשי של , חברים9עם , 2ברמה 

405.00$חברים עם תשלום חודשי של 27עם , 3דרגה 

הרמות של חבילת 3מכיוון שעמיתים משלמים לכל , בדוגמה זו MASTER,  הסכום
החברים  , עם זאת). 735= 405+ 270+ 60(; לחודש$ 735.00הכולל שהרוויח הוא 

המייצגת תשלום  LEADERוחבילת  PROחבילת  ,AFFILIATEגם מרוויחים מחבילת 
.הרמות הראשונות בכל חבילה3עבור $ 1,701.00חודשי כולל של 

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

!הכנסה ממשיכה לכל החיים



יוצגו עוד מייסדים ויוצבו בצוותי הקמה , בשלב מסוים לפני השקת קמפיינים שיווקיים
.זו נקודת מפתח שהוזכרה פעמים רבות. מוקדמים קיימים

.)  אך יש גם סיכוי שלעולם לא נראה שוב את הזדמנות הרכישה של המייסד בכל מחיר(
תתקיים החברה בבניית צוותי המייסד  , במהלך ששת החודשים הראשונים שלאחר ההשקה

החברים החדשים שנוצרו ישמשו לבניית  . . על ידי הזמנת מיליוני ומיליוני אחרים להצטרף
.צוותים תחת כל המייסדים שהיו קיימים אז

:בואו נחשוב על היתרונות האלה
פיתרון קרנות לכל מטרה

תשלום מיידי
הכנסה שארית בלתי מוגבלת משולמת מדי יום

אוטומציה שיווקית מובילה שנעשתה עבורך
מבקרים והרשמות מובטחים

  שפוח לש היצמוטואל ךרד יצרופ םירצומ
פיננסי



ואני לא יכול לדמיין מישהו שלא היה [אם יש לכם חברים או משפחה שירוויחו מכך , לכן
כך שלא  , הירשם עכשיו או מהר ככל שתוכל. הראו להם את ההזדמנות הזו, .]מסוגל להתארח

.ONPASSIVEתאבד את ההזדמנות עם השקת 

.  פיתרון עסקי זה יכול לספק יתרונות גדולים לבניית התיק הפיננסי של מישהו, עליכם להסכים
זה מעודד מכיוון שאם תעשה , עם זאת. זכור כי אינך צריך למכור או לגייס. גם זה לפי עיצוב

.  כמייסד תרוויחו כסף טוב מאוד. תחשוב על זה. הוא יבנה את העושר שלך הרבה יותר מהר, זאת
.הכנסותיך יוכפלו, אם אתה מוסיף מייסד אחד בלבד



אם החלטתם ששיתוף  . כל מייסד בצוות שלך הופך לזרם הכנסות פוטנציאלי עבורך, זכור
הייתי אפילו מציע  . עם אחרים ומזמין אתכם להצטרף זה משהו שתרצו לעשות אז לכו על זה

זה הרגיש די  . יש לי. לך לרכוש מקום למישהו שאינו יכול להרשות לעצמו אם אתה יכול
.טוב

The Sky
is

the limit!
For

FOUNDERS
!ONLY



:אינטליגנציה מלאכותית
עליית המכונות

בתחום מדעי המחשב זה . מכונה גם מודיעין מכונה; אני בטוח ששמעת על בינה מלאכותית
מתייחס לאינטליגנציה שמודגמת על ידי מכונות במקום אנשים או בעלי חיים בעלי חשיבה  

אני  . הנמצאת כיום בשימוש1בינה מלאכותית היא הטכנולוגיה המשבשת מספר . גבוהה יותר
אומר את זה כי  ONPASSIVE ו. משתמש בבינה מלאכותית- ONPASSIVE  כתבה את התוכניות

זה מוגן בפטנט ; ממש והיא מחזיקה בכל חלק מהטכנולוגיה למערכות שלה ותמיד תהיה
אני לא יכול לומר הרבה יותר על האופי וההרכב המדויק של המערכות . ובעלות קניינית

ועוד  ... הם יעשו את כל מה שאמרתי שהם יעשו , אך סמוך ובטוח, שתהיה לך גישה אליה
.הרבה

.העתיד כאן
...המערכת שלנו ללא מאמץ 

בונה את הצוות שלך ומגדיל את העסק שלך
  םירתא, מספקים מסובבים בלתי מוגבלים

טריים ודפי יעד
!שולח תנועה אוטומטית לאתרים שלך

ממירות ומצטרפות עבורך, ביקורות חלקות

.פותח באמצעות בינה מלאכותית



כמה חברות חדשות הפועלות . חשבו על זה לרגע! ללא חובות100%מרשים לא פחות הוא שאנחנו 
.אתה בטח יכול לספור אותם מצד אחד? ברחבי העולם אתה מודע לכך שהן לגמרי ללא חובות

  םיבכרומה םידימעו םייתימא םירצומ ונל שיש איה תועמשמה. מאוד" נקי"העסק שלנו , בנוסף
.שעובדים בצורה חלקה מאוד יחד, מרכיבים וטכנולוגיה משולבים בצורה חלקה שמעולם לא נראו

ONPASSIVEאני לא יכול לספר לכם כל מה שהפתרון העסקי של  אני אפילו לא יודע . (יכול לעשות
אז  , אם יש לך אפילו קצת ניסיון בשיווק מקוון מכל סוג שהוא, עם זאת.) כל מה שהיא יכולה לעשות

.חלק מהתנאים האלה צריכים להיות מוכרים לך

  קפוסמ ןווקמ יקוויש קסע להנל ךירצ התאש ןיימדל לוכי התאש המ לכש חוטבו ךומס היה, עם זאת
  הילע םירבדמ ונחנאש תכרעמהש רדסב הז, אבל אם המונחים האלה לא אומר לך כלום! ואז כמה... 

אתה יודע מה ." הכל נעשה בשבילך", זכרו את המנטרה. כרגע, עושה הכל בשבילך בכל מקרה
.ואנחנו מתכוונים לזה. הכל אומר הכל... כן ? כן, "הכל"פירוש 

צור קשר עם מנהל• 
בדיקות מפוצלות• 
רכישה ישירה• 
לחץ על הדף• 
שיעורי המרות• 
סיבוב• 
משפכים• 
תוכנת שותפים• 
.ועוד• 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

תנועה•
גיוס•
מטריצה•
סוחר•
נישה•
שיעור הצטרפות•
מודעות באנר•
מכירות•
דפי נחיתה•



ממיליון  יותרדולר 25יכול להרוויח אתה 
החלכל הכנסה 

!ךליבשב השענ לכה

שותפיםאושיווקבזירותנמצאיםאתםאם ,לכן רבשיווקאפילואורשת , -
בעתידדרגתי בהלהיותרוציםשאתםאו , שלכםהפיתרוןזה , . ONPASSIVE 

מבוססעסקימודללךלספקיכול - מלאאוטומציהמבוססמטריקס המנציח ,
מלאבאופןעצמואת אנשיםשלושהתציבשהחברהאומרזה ,בפשטות .

מהםאחדכלתחתחבריםשלושהואזמתחתיךישירות שלושהואז ,
מהםאחדכלתחתנוספיםחברים רמותעשרהלפחותדרךהלאהוכן ,

[ דברשלבסופו הראשונותהרמותשלושתאתמציגזהתרשים .[ .



$$$
$

$$$
$

$$$
$

!וסיים טוב, התחל חזק

  $-ל$25.00 כל אחד מהחברים הללו רוכש פלטפורמה אוטומטית תמורת דמי מנוי חודשיים הנעים בין 
והפלטפורמה שהם  . שהרבה אנשים יתרמו ישירות לזרם ההכנסה שלך, ידידי, פירוש הדבר. 500.00

מה שאומר שהם , מספקת את כל הכלים הדרושים לאוטומציה של עסק השיווק המקוון שלהם" משכירים"
"מקבלים הרבה  BANG" שלא לדבר על כך ש. עבור הדולר שלהם- ONPASSIVE 

.ועצמאי שיספק לכם הכנסה מאסיבית ושארית לכל החיים



. שארית חייךזה יבנה עבורך יותר ויותר חודש אחרי חודש למשך . ההכנסה נשארת: זכור, לסיום
. או למי שאתה רוצה... אתה יכול להשאיר את זה לחברים או למשפחה ; זה בירושה, לאמיתו של דבר

עמדות המנהיגות המובילות הללו לא יהיו  , אך עליכם להחליט לפעול מכיוון שכפי שאתם יכולים לדמיין
.זמינות לנצח

,אומראלוהיםדבר

,אצילישהואמהכל,שנכוןמהכל..."
,טהורמה,שנכוןמה

-להערכהשראוימה,מקסיםשהואמהכל
-מפרגןאומצויןמשהואם

)4:8פיליפינים"(.כאלהדבריםעלחשוב

פסוק זה רלוונטי כאן מכיוון שהקטע משקף על ידי הפילוסופיה שנמצאת בבסיס  ONPASSIVE.  וכשאתה
,  בנשיכת גב, הוא לא מאמין בשליליות. זה ליבו שאתה שומע מעל לכל, מאזין לשיחתו של מר מופרה

-ואינו מתכוון לסוג כזה של התנהגות ב[במלמול או בטענות  ONPASSIVE;  מהמייסדים או ממישהו
  ,שלך" ההרים"דיבור אל , אמונה, תפילה, תועלת הדדית, הוא אכן מאמין במשפחה, מצד שני.]. אחר

.ובעיקר מדבר לאותם דברים שאינם כאילו הם

ואם . זה בשבילכם, אם יש לכם רצון כן להצליח מאוד תוך כדי עזרה לסובבים אתכם להתרחב, לכן
אז  ... להפגין או להתבטא בחייך , לפתח, הדברים המצוינים הם מה שאתה חושב עליו ומבקשים לייצר

.אתה סוג המנהיג שאנחנו מחפשים



  הליחתב תוריש וא רצומ שרוש ותועצמאבש ךילהת: חדשנות משבשת
  ותויה ידי לע ללכ ךרדב-שורשים ביישומים פשוטים בתחתית השוק 

  לש ופוסבו, ואז נע ללא רחם מהשוק היוקרתי-פחות יקר ונגיש יותר 
  ךרד תוצרופ תויגולונכט אל הלא. דבר נעקר מתחרים מבוססים

.שמשפרות מוצרים טובים

יש לנו מוצרים טובים יותר שהם  
.פחות יקרים ונגישים יותר

ONPASSIVE משתמש בטכנולוגיה משבשת!



הזן החדש-משמרת פרדיגמה 

דיווח קרן ההון סיכון  2013בשנת . בכל הנוגע למימון" חד קרן"יתכן ששמעת את המונח 
קונים או משקיעים  , אפ שהיו פחות מעשרה והעריכו שווים-איילין לי על חברות סטארט

כדי לציין את  " חד קרן"אפים אלה -היא קראה לסטארט. פרטיים במיליארד דולר ומעלה
!  אפים המצליחים ביותר היו נדירים ביותר-הנדירות הסטטיסטית שלהם כיוון שהסטארט

.  ברחבי העולם" חד קרן"370-עדיין יש קצת יותר מ , ובעוד הנדירות פחתה במידת מה
אפים של מיליארד -ח הייתה למצוא קווי דמיון בקרב האנשים שעשו סטארט"מטרת הדו

.למצב הנוכחי של חברת חד קרן. אפים עצמם-ולא עבור קווי דמיון בין הסטארט, דולר

, מר אש מופרה, לנו"עם החזון והמחויבות של מייסד ומנכ ONPASSIVE יהפוך בקרוב
שמשתתף מדי יום בשולחן הכלכלה העולמית וזו " חד קרן", לתאגיד ברמה עולמית

!הסיבה שאתה כאן



.זה של אורלנדו, כאן מוצג אחד המיקומים שלנו



.  אל תיכחד מחוסר ראייה. שחרר את הפחד; אל תשקיע יותר זמן במחשבה על זה
זה באמת ישנה . קבלו את המידע והחליטו להצטרף אלינו עוד היום, קבלו את החזון

שלךאת חייך ואת אורח החיים 

...מזל טוב ו 

תודה לך על
קורא על

.הזדמנות זו

!אתה נמצא בזה כדי לזכות בזה

:You can register for free to hold a retro-active sign-up date, or 
you can become a Founder [prior to launch] for 97.00.  


