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EL ZETES

Valaki egyszer azt mondta "hogy a sikertelen 
emberek a döntéseiket a jelenlegi helyzetükre 
alapozzák, ezzel szemben a sikeres emberek a 
céljaikra." Más szóval, szükségünk van egy
célra a jöv nkkel kapcsolatban, hogy hova 
akarunk eljutni, vagy mit akarunk elérni. Biztos
lehetsz abban, ha nem változtatod meg az 
irányodat, a nemkívánt irányban fogod végezni. 

ahova szeretne.
Némelyikünk, sajnos nem olyan irányba tart 

megoldás, neked és a szeretteidnek. Mindegy, hogy egy

személyes szabadságot, amit mindenki keres. Azok az emberek 
akik úgy érzik, hogy belefáradtak a személyes és az anyagi 
függetlenségért való harcba, azt javaslom, hogy nagyon
figyeljenek a továbbiakban. Bízunk abban, hogy ez lesz a

ami bemutatja, hogyan lehet elérni anyagi függetlenséget,
Ez a könyv az OPASSIVE üzleti lehet ségr l szól. Ami bemutatja,

Internetes Guru vagy, vagy csak ahhoz értesz, hogyan kell az 
internetet használni az teljesen mindegy.

Ez lehet a megoldás, bárki részéré, mert az Internet világa, rohamosan változik. Ez azt jelenti, hogy

mesterséges intelligencival, ami gyökereiben meg fogja változtatni az online - on történ
lebonyolításást.

ez a változás egy életre szóló, mert az ONPASSIVE soha nem látott technológiát kapcsol össze, egy



hogy nem egy stabil és megbízható megoldásról van szó. Ez az üzlet 100% - os pénz

Nem kell félni attól, hogy nem vagy ismer s az internet marketing világában, vagy attól

igénybevehet .

visszatérítési garanciával van, ami a befizetést l számított 7 napon belül 

A kés bbiekben mindenki meg fogja látni, hogy végre van egy olyan üzleti megoldás, ami mindenkit 
sikerre segít, attól függetlenül, hogy ki, mivel foglalkozott ezel tt. Minden tag, független l, 
hogy aktívan vagy passzívan vesz részt, sikeres lesz autómatikusan.

MOST MÁR ELENGEDHETED MAGAD!
ODA TUDSZ FIGYELNI, HOGY MIT OLVASOL

100% Risk Free
GUARANTEED!

Ez a megoldás valódi, valódi termékekkel és 100% -
os élettartamú, pénzvisszafizetési garanciával

rendelkezik. Tehát kockázatmentes!

REFUND POLICY



A SZOLGÁLTATÁSOK
Röviden az ONPASSIVE szolgáltatásokról. Nagyon sok ember nem látja és nem érti, 
hogy, milyen szolgáltatásokról van szó. Sokan, még ma is azt hiszik, hogy az 
ONPASSIVE nem rendelkezik semmilyen szolgáltatásokkal. Ez viszont, nagyon 

termékeit egy csoportba sorolja, amit úgy nevez, hogy "SMART BUSSINESS 
SOLUTION" (okos üzleti megoldás). Most már mindenki tudja, hogy nagyjából mir l 
van szó. AZ ONPASSIVE SZOLGÁLTATÁSOK, MAGÁBAN FOGLALNAK MINDEN
OLYAN DIGITÁLIS MEGOLDÁST, SOFTWARE, STB, AMIRE SZÜKSÉGE LEHET 
BÁRMELYIK INTERNETES - VAGY NEM INTERNETES MARKETER SIKERES
ÜZLETÉNEK A NÖVEKEDÉSÉHEZ ÉS FENNTARTÁSÁHOZ . A kéz
részletekr l is szó lesz. Amikor ez a rendszer megnyitja kapuit a 
nagyközönségnek, mindenkit meglepetés fog érni a még soha nem látott 
technológiától.

bbiekben a

messze van az igazságtól. Az ONPASSIVE egy Internet Technológiai üzlet, ami a 

A GOFOUNDERS - ONPASSIVE több mint 45000+ Alapító taggal rendelkezik. Ez minden 
hivatalos reklám nélkül. A rendszer még meg sem nyílt a nagyközönség el tt. A reklám 
kampányok nélk l, ilyen siker nem mindennapi. Ez a létszám, csak egy csepp a vödörben,
ahhoz képest, milyen irányba halad a rendszer. A rendszer robosztusan van megépítve.
Képes több milliós napi forgalom feldolgozásásra. Azzal mindenkinek tisztába kell 
lennie, hogy a helyesen alkalmazott programokkal és egy pontos infrastrukturával, a
rendszer magja állandó, de a részelemek változtathatóak a market igényeinek megfelel en,

sokáig versenyképes tudjon maradni, még egy életen keresztül is. Ilyen hosszú távú 
vagy, amint egy új technológia megjelenik. Ez a rugalmasság hozzásegíti a rendszert, hogy

el relátással van megépítve az ONPASSIVE rendszere.



Mindenki Sikeres Lesz!
Mindenkinek meg kell értenie, hogy az ONPASSIVE szolgáltatás, egy forradalmi,
egyedülálló, ONLINE MARKETING ÜZLETI MEGOLDÁS, ami egy Mesterséges 
Intelligenciával van irányítva. Igen, jól érti mindenki, ez egy Komplett Üzleti Megoldás.
Ez a renszer az alapoktól lett felépítve, Mesterséges Intelligencia használatával. 
Ez egy teljesen új , még soha nem látott technológia, tökéletesen beintegrált, komplett
rendszer. Ez a rendszer nem egy olcsó másolat. Vezet ként, olyanokat keresünk akik a jöv ben 
és nagyban tudnak gondolkodni és látják a jöv  "NAGY KÉPÉT". Azokat a

"ASZTALHOZ", ezzel az egész csapat értékét növelik.
vezet ket keressük, akik egy hosszú távú vízióval rendelkeznek, ami értéket hoz az úgymond

Amikor, valaki alkalmazza ezt a rendszert, mindegy, hogy milyen szinten van,az 
üzlete, azonnal meg tudja többszörösíteni a sikerét. Van még valami amin, 
mindenkinek el kell gondolkodnia!  Többen ezzel így vagyunk, "ha nem változtatjuk 
meg az irányunkat, abban az irányban fogjuk végezni, ami sokunknál nem igazán 
kívánt végeredmény, talán még félelmetes is".



Digitális data forgató (ROTATOR)
Data begy jt  (FUNNELS)
E-mail gy jt  (LANDING PAGES)
Tömeges E-mail küld  (BULK E-MAILER)

 Kontakt menedzser

Domain nevek
Autómat ikus E-mail válaszoló

Web lap alkotó

Meeting szoba

Csoportos finanszírozás

...és még sokkal több....
Link rövidít  (TrimURL)

Fuller, R. Buckminster

" Soha nem változtatsz meg dolgokat azzal, hogy a meglév  realitás ellen harcolsz. 
Megváltoztatni úgy tudsz valamit, ha építesz egy új dolgot, ezzel a régi elavulttá válik."

Egy Mesterséges Intelligencia által irányított, Okos Üzleti Megoldás, ami tartalmazza a
következ ket.

E-mail kampány data t iszt ító

Domain kezelés

Az ONPASSIVE is így csinálja. Az ONPASSIVE új 

hagyományos Online Markting rendszerek helyét 
teljesen átvegye.

Beszélünk a szolgáltatásokról és arról, hogy mi várható az ONPASSIVE - tól.
Dióhéjban: ezek a szolgáltatások, mindenki életét és életstílusát megváltoztatják.

marketing renszerének küldetése az, hogy a régi 






















? ? ?

A RENDSZERÜNK VILÁGSZERTE LEGÁLIS

MINDEN NEMZETKÖZI EL ÍRÁSNAK ELEGET TESZ

EZ A RENDSZER, GYÖKERESEN MEG FOGJA VÁLTOZTATNI AZ
ONLINE MARKETING ALAPJAIT.

AZ ORSZÁGOK VEZET I NEM FOGJÁK ELLENEZNI EZT A
RENDSZERT, K IS FELHASZNÁLÓI LESZNEK

MIT IS JELENT EZ?  Mint korábban említésre került, végre megszületett egy olyan 
üzleti megoldás, amely lehet vé teszi mindenkinek azt, hogy sikert érjen el, teljesen 
független l attól, hogy milyen háttérrel rendelkezik. Minden tag, akár aktív, akár 
passzív, sikeres lesz.

Az ONPASSIVE jelen van több mint 200 országban és folyamatosan terjed.



EGYÜTT ÉRJÜK EL A SIKERT

LEGYÉL TE IS ALAPÍTÓ AZ INDULÁS EL TT!

AZ INTERNET MARKETEREKNEK, nem kell külön elmondani, hogy mit jelent ez. Miután a renszer 
megnyílik a nagyközönség el tt, kiválaszthat magának saját Domain nevet, 
(példáúl: www.xymarket.com) nem az ONPASSIVE sub-domain neve lesz használva. Ez 
mindenkinek a saját üzlete. Mindenkinek a saját domain neve fogja képviselni az üzletét 
a világ el tt (ezt úgy hívják a marketing világban, hogy BRANDING - SAJÁT MÁRKAJEL). Ez lesz 
mindenkinek a saját márka neve. Err l fog mindenkit megismerni a világ. A legfontosabb pedig az, 
hogy minden olyan szolgáltatás ami a sikert szolgálja, ebben a renszerben rendelkezésedre áll.

AKI NEM ONLINE MARKETER, ez nekik azt jelenti, hogy autómatikusan az ONPASSIVE 
rendszerének szolgáltatásait fogja terjeszteni, egy automatikusan beállított renszerrel, ami egy 
folyamatosan növeked  havi jövedelmet fog biztosítani. Nem szükséges semmit eladni, 
reklámozni, vagy bárkit beszervezni, de ha ezt valaki vállalja, sokkal több lesz a jövedelme.



AZ ONPASSIVE GYÖKEREI
Beszéljünk egy kicsit a f nökr l

Most, hogy a legfontosabb kérdéseket rendeztük, mindenki tisztában van azzal az
örvénnyel, amit az ONPASSIVE és az el zetese a GOFOUNDERS fog létrehozni a
hatalmas megnyitásával.

Nagyon lelkesít , és bizonyítani fogja a világnak azt, hogy egy új globális vezet  szerepet tölt be  
az Online Marketing világban. De az igazi h sök olyan felhasználók marketing szakemberek 
lesznek, akik ezzel a renszerrel a saját üzletüket építik és ezzel a saját és a világ értékét növelik.
De az ONPASSIVE és a Marketing Renszer, a Vezérigazgató a igazi Elme a rendszer mögött, Mr.
Ash Mufareh által lett megalkotva.

Miel tt valaki elrohanna egy ügyvédhez és megnézetné a rendszer törvényességét, 
vagy megmutatná egy ugynevezett Internetes Gurunak. A tisztán látás kedvéért, egy-
pár gondolat  Ash - ról. Mr. Ash Mufareh egy családi ember. Mester fokozatú 
diplomával rendelkezik
Infromációs Technológiában (MIT), also He attended Harvard Egyetem Online Üzlet 
alkotási szakán. Ash er s oldala az Internet és a Software - k világa. Ash úgy mozog
az Internet világában mint hal a vízben. 



Mr. Mufareh több Online Marketing rendszerben magas sikereket ért el. Az ONPASSIVE  
megépítése el tt a a Global Domains Internaional - t segítette sikerre. Az OPASSVE az
els  saját üzleti vállalkozása.

Szóval az iskolázottságán kívül az  története is hasonló mint sok más Internet Marketeré.
Olyan történetek amik az átverésekr l és csalásokról szólnak. Biztos vagyok menne, hogy
mindenki tudna mesélni arról, mennyi pénzt vesztett ilyen hasonló a csalásokban. Szembe
kell nézni a ténnyel, 97% - a meglév  renszereknek, egyszer  átverés, és úgy vannak

világában.  sem volt kivétel és átment olyan kellemetlen dolgokon, mint sokan

megtervezve, hogy meglopja a tagokat vagy csak a minimumot fizesse mindenkinek.

Ezért is kezdte el az ONPASSVE - et: kifejlesztett egy rendszert,

A dolgok másik oldala: Mr. Mufareh is keresztül ment nehézségeken az Online Marketing

a másikra a vezet ség ellopta a több ezer f s csapatát. És még sorolhatnánk...
mások. Például: széthullott az MLM cég alatta amiben nem tuljadonos volt. Egyik napról 

ahol mindenki, széleskör  sikert fog elérni.



IGEN
Igazad van, ha azt mondtad, hogy

VARÁZSLATOS
A lehet ségek

Az igazságosság

A technológia

A jövedelem

TELJESEN ÉSZBONTÓ!!!

MIEL TT MEGNYÍLIK A NAGYKÖZÖNSÉG EL TT, A NYITÁS EL TT REGISZTRÁLJ!!!

Pontosan ezek a tapasztalatok vezették ahhoz Mr. Mufareh - ot, hogy létrehozza ezt az 
egyedülálló rendszert, amit ONPASSIVE -nak hívnak. Szintén azok a tapasztalatok 
segítettek abban, hogy létrehozza az üzletnek ezt a filozófiáját is. Az ONPASSIVE ami a
GOFOUNDERS továbbfejlesztett változata, olyan tiszta etikával rendelkezik, ami az ket 

életformályát tükrözi.

Beleértve a juttatást is

K MEGHÍVNAK, HOGY TARTS VELÜK ALAPÍTOKÉNT

HASZNÁLD KI TE IS EZT A SOHA VISSZA NEM TÉR
LEHET SÉGET, LEGYÉL TE IS ALAPÍTÓ TAG MÉG MA

felépít  legnagyobb programozótól a legkisebb részid ben dolgozó adatkezel  szívét és



GOFOUNDERS NET:

A háttériroda weboldal, tartalmazza a GOFOUNDERS teljes eszköztárát ami az ONPASSIVE 

részükre nem áll rendelkezésre ez az eszköztár. A háttériroda egy nagyon dinamikus szintér ami 
tartalmazza azokat a hatásos eszközöket az Alapítók részére, hogy egyszer en le tudják
bonyolítani szükséges tevékénységüket, ami abból áll, hogy személyesen meghívnak Alapító
jelölteket.

A háttér iroda, szintén biztosítja azt a teret, ahol az Alapítók egymással 
kommunikálhatnak, azért hogy könnyebben érthet  legyen, a következ  néhány 
példa, bemutatja ezeket a kategóriákat:
1. Az ONPASSIVE rendszer indulásáig, segítséget nyújt az új Alapítók 
regisztrálásában.
2. A Marketing linkek tárolásával, el segíti a renszer terjesztését.

által lett létrehozva, kizárólag az Alapítók részére. A Felhasználók, különböznek az Alapítóktól, 

A háttériroda



A GOFOUNDERS háttériroda f oldal képerny  felvétele

3.Tárolja mindenki saját contact információját azon Alapítók részére, akik
saját kampányt indítanak.
4. Biztosítja a lehet séget az ONPASSIVE vezet ségével és az Alapítók 

használatával kapcsolatos szabályok, el írások.
5. Teret biztosít a rögzített webinárok megtekintésére és a jöv beli 
események bejelentésére.

egymás közti kapcsolat felvételére. Szintén megtalálhatók a rendszer 



A front vonalban lév  vezet ség: 
Az Alapítói pozició

A GOFOUNDERS fogalom, folyamatosan növekszik, a mai napig több 
mint 45000 tagot számlál világszerte. Ez a növekedés folyamatos. Ezek 
mind a renszer Alapítói, akik alá lesz helyezve minden új felhasználó!

Ha, te egy morális és etikus vezet  vagy és türelmes
tudsz  lenni, ezek a pozíciók neked lettek létrehozva.
Innen, megegyeznek a te érdekeid az ONPASSIVE 

de ezzel párhuzamban a csapatodét is. A korai 
Alapitói pozíció és a  kampányok nagyban hozzá 
járulnak mindenki sikeréhez.

Amikor valaki elfogad, egy korai Alapító pozíciót, akkor bekerül az ONPASSIVE front vonalában 
lév  vezet k közé. Az ONPASSIVE - en belüli vezet ségnek ez a legfels  1% - a. Ezek alatt a 
vezet k alatt a csapatok szó szerint, kéz érintése nélk l épülnek fel. Ami, széleskör
kampányokon keresztül történik. A világ 4 - 5 legnagyobb és legjobb Információ Exchchange 
cégeik futtatják ezeket a kampányokat. A kampányok szabadalmazott az ONPASSIVE 
tulajdonában lév  adat bázisokból vannak táplálva. Ezek, szintén az ONPASSIVE által lettek 
kifejlesztve meghatározott marketing területeket célozva. A nyitás el tti ONPASSIVE  kampány 
f  célja; még több új Alapító meghívása. Az Alapító tagok a következ  képpen lesznek 
rangsorolva:
1. A regisztrációs dátum szerint
2. A személyesen szponzorált Alapító tagok száma szerint

érdekeivel. Nem csak a saját sikered fogod növelni,



meghívását, és megvásárolták az Alapító pozíciót a meghívó csapatába lesznek helyezve. Ez 
nagyon fontos lesz a kés bbiekben, mert  minden új Alapító egy potenciális jövedelem forrás a 
meghívó részére.

Miel tt az ONPASSIVE megnyílik a nagyközönség számára, Az OPASSIVE kapmányokat fog 
indítani új Alapítók meghívására. Ezek az új alapítók a már meglév  Alapító tagok alá lesznek 
helyezve a rendszerben. A nyitásnál az Alapító pozíciók lezárulnak minimum 6 hónapra.* A nyitás 
után az ONPASSIVE kampányok az új Felhasználók meghívásásra fognak irányulni. Miután az 
Alapói pozíciók lehet sége lezárul, azokból az Alapító tagokból akik a régi alapítói csapatokat 
építették, át lesznek nevezve Felhasználónak és a nyitás után újonnan bejövó Felhasználók az 
hálózatukban lesznek elhelyezve.

* Az Alapítói pozíciók lehet, hogy 6 hónap után sem fognak rendelkezésre állni, de ha igen, akkor 
$997.00 lesz az áruk.

A félreértések elkerülése végett azt mindenkinek tudnia kell, hogy senki a meglév  Alapítók 
nem részesedig anyagi juttatásban, csupán csak azért, ha behoz egy új Alapítót. Ez mindenkinek 
a saját választása, egyéni ambicótól függöen. Ez igaz arra is, ha valaki ír egy leírást vagy egy 

ingyenesen készülnek a közösség segítésére. Azonban azok az új Alapítok akik elfogadták valaki 
cikket, videót, stb. és megosztja közös használatra az ONPASSIVE - en belül. Ezek mind 

AZ ALAPÍTÓ TAGOK EGY ÉLET MIN SÉGET VÁLTOZTATÓ 
                JUTTATÁSBAN FOG NAK RÉSZESÜLNI

1 - A REGISZTRÁCIÓ DÁTUMA
A JUTTATÁS NAGYSÁGÁT KÉT DOLOG HATÁROZZA MEG A RENDSZERBEN

2 - A SZEMÉLYESEN SZPONZORÁLT ALAPÍTÓK SZÁMA



ÉS MÉG SOKKAL TÖBB+++

EZ EGY NAGYON IS VALÓS ÜZLETI LEHET SÉG

Azok az új Felhasználók akiket az ONPASSIVE által létrehozott kapány hozott be, 
az Alapítók csatapaiba kerülnek. Más szóval, az Alapítók csapatai Felhasználókkal 

A $97 az Alapítói poziciót tartalmazza, semmi mást. Ez nem biztosítja a rendszerben 
való belépést (ez a kés bbiekben, részletesen el lesz magyarázva).

ILYEN MEGELÉGEDETT MÉG SOHA NEM LESZEL !

 lesznek növelve. Most az Alapítói tagság ára $97. 

Els bbségi hozzáférhet ség

Alapítók köre

BETA teszt

Szavazás és

visszajelzések

Hozzáférhet ség a zárt körü FOUNDERS web oldalra

Meghívás a rendszerbe, még a nyivánosság el tt

Els bbségi elhelyezés a rendszerben

Javaslatok meghallgatása

MILYEN JUTTATÁSOKKAL
 JÁR, A GOFOUNDERS 
 AZ ALAPÍTÓI POZÍCIÓ?



COMPENSATION

A JUTALÉK ELOSZTÁSA: A Rendszer

Az ONPASSIVE - ben szerzett jutalék elosztásához, minden egyes csomagra, aktív 
el fizetéssel kell rendelkezni. Összesen 4 különböz  csomag van ( $25, $125, $250, $500). 
A következ  oldalak és táblázatok elmagyarázzák, hogyan lehet az egyik csomagból a másikba 
eljutni. A csomag megvásárlása után, annak a csomagnak a rendszerében lesz elhelyezve. A 

folyamaton kereszt l.  A meglév  aktív csomagok nyereségének felhasználásával, amint
elérhet válnak.  Minden Alapító [beleértve a meglév  és a jöv beli Alapítokat] hét 
napos  vé próbaid szakkal indúlnak. Ez azt jelenti, hogy 7 napig ingyenesen kipróbálhatóak a 
szolgáltatások és az eszközök. A próba id szak alatt, hozzáadódnak a meghívó Alapítók
személyes csapatához és a rendszerhez. Ez alatt, lesz lehet ségük, hogy a rendszer 
túlfolyásásból részesüljenek és jövedelmet gy jtsenek.

csomagokat meg lehet venni a $25 - tól kezdve, egyenként vagy egyszerre egy automatikus 



Ez a jutatalék nem hozzáférhet  addig, amíg az $25 dolláros csomag megvételre
nem került. Amint megtörtént a befizetéssel a szint aktiválása, a jutalék azonnal 
elérhet . Ha a 7 napos próbaid  letelt és az els  szint nem lett aktiválva, visszakerül
a rendszer aljára. Ez a  pozició, szabaddá válik a következ  jelölt számára. A 

szintekhez kapcsolódó jövedelmeket. Az els  szintt l a harmadik szintig lesz 
bemutatva a jövedelem nagysága. (Azt tudni kell, hogy az "ingyenes vev  pozició"
azoknak a megnevezése, akik még nem aktiváltak szintet). Nincs olyan táblázat ami
az "ingyenes vev  pozició" vagy azzal kapcsolatos aktivitást mutatna. 

A következ  táblázatok, illusztrálják a rendszerekben lév  különböz

a következ  szintre való lépés, megvásárolható öner b l vagy automatikusan
az ONPASSIVE által összegy jtött profitból. Mikor elég profit rendelkezésre áll az
ONPASSIVE automatikusan a következ  magasabb szintre léptet.
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FONTOS: Tisztában kell lennünk azzal, hogy a pozíciók kitöltéséhez 
id re lesz szükség. Például, ha egy Alapító az 5000 - es létszámnál 
lépett be, az els  új Alapító - aki alá fog kerülni - azután fog megtörténni,
miután mindenki, aki el tte lépett be, már megkapta az új Alapítót. Ez, szintén 
függeni fog a marketing kampány nagyságától, az id  tartamától és a
jelenlegi market telít dését l.

FONTOS: Az egyértelm ség kedvéért: ha egy Alapító magasabb szintre akar
lépni, ne várjon a rendszer általi autómatikus felmin sítésére. A magasabbra 
való szintre lépés, nagyságrendi sorrendben történik. Az azt jelenti, hogy a
 $25, $125, és a $250 csomagok egymás utáni sorrendben megvásárolhatók
összesen $400 - ért. A legmagasabb csomag választása esetén ($500) 
meg kell vásárolni mind a négy csomagot $900 - ért.

FONTOS: Az egyértelm ség kedvéért: ha egy Alapító magasabb szintre akar
lépni, ne várjon a rendszer általi automatikus felmin sítésésre. A magasabb
szintre való lépés, nagyságrendi sorrendben történik. Ez azt jelenti, hogy 
$25, $125, $250, $500 csomagok egymás utáni sorrendben megvásárolhatók, 
ez összesen $900 .
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A CSOMAGOK FAJTÁI

 

1. szint

2. szint

3. szint            

Alapcsomag $ 25

Ezért a jutalék havonta összesen $87 (6 + 27 + 54) = 87
Ebben a példában, a jutalékok mindhárom szinten összeadódnak.

Minden Felhasználó jövedelme, 
legf  képpen saját magától fog 
függeni. Az itt bemutatott jövedelmek, 
illusztrációként szolgálnak a 
rendszer potenciális jövedelmének 
szemléltetése. 

3 felhasználó $6  jutalék havonta

   9 felhasználó $27 jutalék havonta

27 felhasználó $54 jutalék havonta
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FONTOS: Csak a legjobb három (Pro, Leader, & Master) csomag garantálja a 

PRO csomag $125

+

1. szint, 3 felhasználó $30 jutalék havonta

2. szint, 9 felhasználó $135 jutalék havonta

3. szint, 27 felhasználó $189 jutalék havonta

Ebben a példában, a jutalékok mindhárom szinten összeadódnak. Ezért a jutalék 
havonta összesen $354; (30+135+ 89=354). Azonban a Felhasználók rendelkezn1 ek
a $25 - os Alapcsomaggal, ami azt jelenti, hogy havonta össszesen $441 kapnak az 
els  három szinten; (6+27+54)+(30+135+189)=441



LEADER csomag $250 

1. szint, 3 felhasználó $30 jutalék havonta

2. szint, 9 felhasználó $225 jutalék havonta

3. szint, 27 felhasználó $270 jutalék havonta 

Ebben a példában, a jutalékok mindhárom szinten összeadódnak, ezért a jutalék 
havonta összesen $525; (30+225+270=525). Ugyanakkor a Felhasználók jutalékot 
kapnak az Alapcsomagból és a PRO csomagból is, tehát jutalékok teljes összege 
havonta az els  három szintr l $996;
(6+27+54)+(30+135+189)+(30+225+270)=996



MASTER csomag $500

1. szint, 3 felhasználó $60 jutalék havonta 

  2. szint, 9 felhasználó $270 jutalék havonta

  3. szint, 27 felhasználó $405 jutalék havonta

Ebben a példában, a jutalékok mindhárom szinten összeadódnak. Ezért a jutalék 
havonta összesen $735; (60+270+405=735). Az Alapcsomag, a PRO csomag és a
LEADER csomag amely az összes csomag els  három szintjének 
összege $1701; (6+27+54)+(30+135+189)+(30+225+270)+(60+270+405)=1701










Az ONPASSIVE hivatalos megnyitása el tt, marketing kampányok fognak indulni új 
Alapítók meghívására. Ezek az új Alapítók a már korábban belépett Alapítók 
csapataiban lesznek elhelyezve. Azzal tisztában kell lenni, hogy az Alapótói pozíciók 
lehet sége többé már nem fog rendelkezésre állni, ebben a formában. A hivatalos 
megnyitás után, az els  hat hónapban, az ONPASSIVE, kapmányokat fog indítani a már 
meglév  Alapító csapatok építésére, amelyeken kereszt l milliók fognak felíratkozni az 
Alapítók csapataiba.

FOGLALJUK ÖSSZE
MI AZ SZINTE VÉLEMÉNYED EZEKR L A JUTTATÁSOKRÓL?

Önálló finanszírozás saját üzletnek vagy jótékonysági szolgálatok részére

Azonnali kifizetések

Korlátok nélküli ismétl d  jövedelem, napi kifizetések, késés nélk l

Legmagasab szint , automatizált marketing rendszer

Garantált napi jelöltek, látogatók és feliratkozók, minden automatikusan elkészítve

Soha nem látott automatizált technológia fogja biztosítani mindenki szabadságát



velük ezt a lehet séget. Regisztráld ket most az ONPASSIVE indulása el tt,  hogy ne maradjanak
ki ebb l az életre szóló lehet ségb l. 

Biztosan egyet értesz abban, hogy ez az üzleti megoldás hatalmas növekedést fog eredményezni
mindenki anyagi hátterében. Emlékezz arra, hogy a Te általad történ  megosztás, nem szükséges. 
Gondolkozz el ezen! Alapítóként, szép jövedelemmel fogsz rendelkezni. Ha csak egy Alapítót  hozol
a jövedelmed megduplázódhat.

Ha neked vannak családtagjaid vagy barátaid akkik ebb l profitálhatnának (kinek ne lenne) oszd meg



A CSILLAGOS ÉG

HATÁR!

A

CSAK ALAPÍTÓ TAGOK RÉSZÉRE!

Emlékezz arra, hogy minden Alapító a Te csapatotban egy jövedelmforrássá válhat. Ha 
úgy döntesz, hogy ezt az jövedelmi lehet séget, meg akarod osztani másokkal és meg 
akarod ket hívni a csapatodba, akkor tedd meg! Továbbá, javasolnám ha van valaki 
akinek segíteni szeretnél és nincs anyagi lehet sége feliratkozni, tedd meg értük! 
Megéri! Jó érzést okoz!



MESTERSÉGES INTELLIGENCIA:
A GÉPEK TUDATRA ÉBRESZTÉSE

Mindenki hallott már a Mesterséges Intelligenciáról (A I ). A computer tudományban ez olyan 
rendszereket foglal magában amik saját intelligenciávak rendelkeznek. Mesterséges Intelligencia
a legnagyob rendszer átalakulását okozó technológia amit ma használnak. Ezt azért mondom,
mert , az ONPASSIVE ezt a technilógiát használja. Az ONPASSIVE rendszer írta azt a saját 
programját és a program, saját tulajdonában van mint szabadalmazott rendszer. A részletek nem

lesznek. Mindenkit biztosítanak a rendszer intelligens képességeir l és még sokkal többr l. 
állnak rendelkezésre, azokkal a rendszerekkel kapcsolatosan, amik a nyitás után használhatóak 

EZ A JÖV , AMIT MESTERSÉGES 
INTELLIGENCIA ÉPÍT !!!

Az ONPASSIVE rendszer az álábbiakkal segíti a marketereket...

Naponta frissen forgatott weblapokkal növeli a forgalmat.....

Zökken mentesen meghív, regisztrál.....

Építi a csapatokat és növeli az üzleteket....

Napi, automatikus forgalmat biztosít.....

Mind ez, Mesterséges Intelligencia használatával lett kifejlesztve



7380 w sand lake Rd, Orlando, FL 32819

Az ONPASSIVE több száz, teljes id ben foglalkoztatott dolgozó
személyzettel rendelkezik, valóban Globális jelenség, ami jelen van 
több mint 200 országban.

Az alábbi kép az egyik székhelye, ami USA, Orlando, Floridában van



Az ONPASSIV 100% - ig adóság mentes. Gondolkozz el ezen egy

adóság mentes. Talán egy kézen meg lehet számolni.

Az ONPASSIVE egy legális marketing rendszer. Ami azt jelenti, hogy
olyan digitális eszközökkel és szolgáltatásokkal rendelkezik, ami egy 
rendszerré van intergrálva, egy soha nem látott technológián 
keresztül nagy hatásfokkal, összeállítva. 

Minden kis részlet nem áll rendelkezésre a levédett, szabadalmazott
technológia miatt. Akinek van egy kis gyakorlata Online marketinggel
kapcsolatosan, az tudja mir l van szó az alábbi kifejezésekb l.

pillanatra. Hány olyan Globális vállalkozásról tudsz, ami világméret  és

• forgalom
• megosztás

• felhasználó

• szalag reklám hirdetések
• feliratkozási arány

• belépési oldalak

• kapcsolat szervez
• csoportos tesztelés

• reklám oldalak

• reklám lap forgatás
• napi forgalom
• napi vev  forgalom
• ....és még sok más

• rendszer

• átalakítási arányok• egyedülálló

Ennek tudatában, az ONPASSIVE rendszer, minden olyan eszközzel ellátja az
Online marketereket, ami a sikeres üzlet lebonyolításához szükséges lehet ...
és még többel... Akinek ezek a kifejezések semmit nem jelentenek, teljesen
mindegy, mert a renszer megszervez mindent, szóval nyugalom. Erre a mantrára 
gondolva: "minden el van rendezve"....minden.... és ez, szó szerint így van!



$25  kezdéssel akár milliós jövedelem is elérhet ...

Életre szóló,  jövedelem!

Azok, akik a jöv ben Internetes marketinggel akarnak foglalkozni, ez számukra a 

rendszert. Ez a üzleti modell egy 3 - as alapra van építve. Ez egyszer en azt jelenti,
hogy az ONPASSIVE három új Felhasználót helyez el minden Alapító alatt és ez így 
folytatódik tovább.....

Bármilyen üzletet megépít

Te döntessz a jövedelmed sorsáról
Minden olyan marketing eszköz 
rendelkezésre áll amire szükséged 
van a sikerhez
Soha nemlátott szabadalmazott
technológia, kéz érintése nélkül

Saját jövedelmi tervezet
Önfinanszírozó megoldás

megoldás. Az ONPASSIVE biztosítani tud egy teljesen automatizált, önfentartó üzleti 



rendszert ami $25 - tól $500 - ig kerül havonta. Ez azt jelenti, hogy sok ember
hozzá fog járulni a jövedelmi forrásokhoz. És a rendszer amit bérelnek, 

ami egy életre szóló, stabil, ismétl d  jövedelmet fog biztosítani.

rendelkezni fog minden marketing  eszközzel, amire csak szükségük lesz. 

Minden egyes felhasználó, megvásárol magának egy automatizált marketing 

Azt is meg kell említeni, hogy az ONPASSIVE egy különálló jövedelmi forrás, 



(Ismeretlen)

"Az élet alapja a személyes szabadság
  Az élet célja a személyes öröm
  Az élet összetartó ereje a szeretet"          

VÉGEZETÜL, EMLÉKEZTET NEK: A jövedelem, ismétl d . Növekedni fog,

is, és bárkire hagyható. De, el kell dönteni, mert az Alapító pozíciók, nem 
fognak örökké rendelkezésre állni!

hisz a negatív gondolkodásban, az egymás elleni áskálódásban, a 
hátbatámadásban, az elégedetlenségben. Nem tolerálja az ilyen fajta 
viselkedési stílusokat az ONPASSIVE - ben, sem az Alapítók között, de

hit.

Ha valaki igazán szívb l szeretne sikeres lenni, mialatt másoknak segít
a növekedésben, akkor ez annak szól. Akinek az a szándéka, hogy a
kitün  dolgokat keresi az életben és azokat szeretné létrehozni, az ide
tartozik.

sehol máshol sem. Amiben hisz, a család, a közösség, az ima és a

hónapról, hónapra, automatizálva egy életre szólóan. S t, még örökölhet

Mr. Mufareh életfilozófiája az ONPESSIVE - en kereszt l tükröz dik. Nem



YOU ARE IN IT TO WIN IT - AZÉRT VAGY ITT, HOGY NYERJ!

Nem érdemes tovább várakozni, t zd ki a célod, döntsd el 
még ma és csatlakozz! Ez, meg fogja változtatni az életed örökre.

TALÁLKOZUNK A CSÚCSON, 
MERT EZ ELKERÜLHETETLEN!!!

Köszönöm!


