




NAPRZÓD

Ktoś kiedyś powiedział: „Ludzie, którzy zawiedli, podejmują 
decyzje na podstawie ich obecnej sytuacji, podczas gdy ludzie 

sukcesu podejmują decyzje na podstawie tego, gdzie chcą być”. 
Innymi słowy, potrzebujemy celu, wizji naszej przyszłości, a 

przynajmniej wyobrażenia o tym, dokąd chcemy iść lub co chcemy 
osiągnąć. Ponieważ jeśli nie zmienimy niechcianego kierunku, 
możesz być pewien, że tam pojedziemy. Dla niektórych z nas 

może to być bardzo przerażające.

Ta książka mówi o możliwościach ONPASSIVE Business Solution; 
w jaki sposób osiągnąć wolność, której szukamy. Jeśli masz dość 
walki z milionami ludzi takich jak ja i chcesz wolności osobistej i 

finansowej dla siebie i swoich bliskich, powinieneś bardzo uważać 
na tę okazję. Ponieważ bez względu na to, czy jesteśmy guru 

marketingu internetowego, czy po prostu „surfujemy” po 
Internecie, nie ma to znaczenia; nigdy więcej. ONPASSIVE to 

rozwiązanie, ponieważ świat się zmienia, a ONPASSIVE 
dotrzymuje kroku tej zmianie. Oznacza to, że możemy kształtować 

naszą przyszłość, ponieważ ta nowa firma łączy niespotykaną 
dotąd technologię ze sztuczną inteligencją (AI). W rezultacie 

natychmiast zmieni całą dynamikę marketingu internetowego w 
dającej się przewidzieć przyszłości.



ONPASSIVE jest bardzo realny. Jest to internetowe rozwiązanie biznesowe,
które obejmuje dziesiątki „inteligentnych” produktów, narzędzi i usług, które
są sercem Total Internet Solution (TIS).

Więc nie martwimy się o nic od samego początku. Możemy przestać bać
się marketingu internetowego, nie wiedząc, co robimy, a nawet
oszukiwania, oszustwa lub kłamstwa. Te dni minęły. To rozwiązanie
gwarantuje sukces!

Jak się dowiesz, oznacza to, że mamy rozwiązanie biznesowe
zapewniające sukces wszystkim, bez względu na to, kim są i co robili
wcześniej. Niezależnie od tego, czy jesteśmy członkiem pasywnym, czy
aktywnym, odniesiemy sukces automatycznie!

Możesz się trochę zrelaksować.
Skoncentruj się na tym, co tutaj czytasz.

100% bez ryzyka
GWARANTOWANA!



ONPASSIVE: Firma informatyczna
Rozwój koncepcyjny technologii i produktów AI rozpoczął się na długo przed
wprowadzeniem GoFounders i trwa do tej pory. W miarę jak wizja
ONPASSIVE nadal rosła w jasności, jego impet wzrastał. Ciągły rozwój
narzędzi i usług marketingowych online stał się pierwszym inteligentnym
rozwiązaniem biznesowym (SBS). SBS zawiera cały pakiet produktów

się w świeżo utworzonym cyfrowym ekosystemie ONPASSIVE,
który dociera do każdej kultury na świecie.

Oznacza to, że ONPASSIVE jest przede wszystkim firmą informatyczną.
Składa się z The GoFounders Community, zastrzeżonych technologii, które
obejmują sztuczną inteligencję (AI) wykorzystywaną do tworzenia szkieletu
cyfrowo-szkieletowego, konwencjonalnych technologii wykorzystywanych do
opracowywania cyfrowych narzędzi, usług i funkcji wsparcia rezydentnych w
systemie, oraz jego inteligentne rozwiązanie biznesowe (SBS). Wszystkie z
nich są częścią ogromnego ekosystemu ONPASSIVE.

Ekosystem
Jako całość, ONPASSIVE stanowi pierwsze w historii Total Internet Solution
(TIS) z ekosystemem partnerów, aplikacji, dostawców i klientów [w tym
Założycieli], aby zapewnić naszym członkom wszystko, czego mogliby
potrzebować, aby założyć, utrzymywać i budować swoje firmy za jedną cenę
pod jednym dachem. TIS jest wspierany przez cztery technologiczne filary
automatyzacji, narzędzia, ruch i dochód rezydualny. Smart Business Solution,
w skrócie SBS, jest częścią ekosystemu. SBS zawiera wszystkie produkty i
usługi, które ONPASSIVE opracował do użytku jako część kompletnego
rozwiązania internetowego i zawiera wiele produktów i usług opartych na
sztucznej inteligencji, które zostały opracowane od podstaw przez zespoły
programistów. Będą one nadal rozwijane wraz z technologiami sztucznej
inteligencji ONPASSIVE. Arsenał produktów i usług dostępnych w SBS może
dosłownie dostarczyć wszystkie narzędzia, jakie można sobie wyobrazić dla
naszego abonenta, aby stworzyć lub zautomatyzować działalność online i
wiele więcej.

mieszczących



Jeśli nasz klient ma firmę lub nie, może subskrybować tyle produktów, ile potrzeba.
Oznacza to, że jeśli klient ma jedną lub więcej istniejących firm, narzędzia SBS
mogą zapewnić im pełną automatyzację. Jeśli klient nie działa, ONPASSIVE może
zezwolić na status sprzedawcy, aby mógł rozpocząć nową działalność z pakietem

ONPASSIVE SBS. W każdym razie ONPASSIVE służy osiągnięciu
sukcesu wszystkim i reklamuje się dla klienta. W ten sposób, dzięki własnej
technologii uczenia maszynowego, inteligentne rozwiązanie biznesowe (SBS)
może przegrupować istniejące rynki pod parasolem TIS poprzez restrukturyzację
procesów, powielanie i automatyzację z wykorzystaniem zastrzeżonej technologii.

Dzięki nim możemy zagwarantować sukces dzięki bezprecedensowemu, innemu i
unikalnemu systemowi bez potrzeby rekrutacji czy sprzedaży. Produkty te są
dostępne nie tylko w najniższej uczciwej cenie na świecie; wszystkie znajdują się
pod jednym dachem i mają jakość przewyższającą wszystko inne. Naprawdę nie
możesz sobie wyobrazić dużej skali tych narzędzi pod względem liczby lub
złożoności; to jest oszałamiające! Ale niektóre z nich można zobaczyć na slajdzie.

produktów

Komponenty - komponenty Smart Business Solution i ekosystem ogólnie działają
razem, tworząc wartość na poziomie niedostępnym gdzie indziej, ale
generowanym przez ONPASSIVE. Krótko mówiąc, wygląda to tak: technologia
ONPASSIVE napędza rozwój i automatyzację narzędzi i usług w inteligentnym
systemie biznesowym. Narzędzia i ruch zapewniają wzrost dzięki płatnym
subskrypcjom, które finansują operacje i generują zysk dla ONPASSIVE. Część
tego zysku stanowi dochód rezydualny naszych klientów; nasi kupujący i
sprzedający.



Każdy odniesie sukces!
Proszę zrozumieć, że to, co oferuje ONPASSIVE, to rewolucyjne, samodzielne,
kompleksowe rozwiązanie internetowe dla firm internetowych oparte na
sztucznej inteligencji (AI). Masz to, prawda? To kompletne rozwiązanie
biznesowe. Został starannie opracowany od podstaw przy użyciu sztucznej
inteligencji (AI). Jest to całkowicie nowa, bezprecedensowa technologia
doskonale zintegrowana z całym systemem. To nie jest skopiowany lub
zmodyfikowany produkt. Chcemy więc futurystycznych myślicieli i liderów.
Chcemy przyciągnąć liderów, którzy wykazują cierpliwy, wizjonerski sposób
myślenia, który może wnieść wartość i przywództwo do „stołu”, że tak powiem,
a tym samym zwiększyć wartość firmy jako całości.

Kiedy zastosujesz ten system, bez względu na to, gdzie jesteś, możesz
natychmiast zwiększyć wysiłki w połowie kroku, aby osiągnąć tempo i kierunek
sprzyjające fenomenalnemu sukcesowi. Ponieważ jest to coś do przemyślenia,
jeśli niektórzy z nas nie zmienią naszej strategii lub kierunku, możemy po
prostu skończyć tam, dokąd zmierzamy. Dla niektórych może to być
przerażające.

System ONPASSIVE będzie w stanie obsłużyć dosłownie miliony członków.
Musisz to wiedzieć. Ponieważ dzięki odpowiedniej infrastrukturze platformy
można zachować jej rdzeń, zastępując elementy programu, gdy stają się
przestarzałe lub gdy dostępna jest nowa technologia. Oznacza to, że cała
platforma może pozostać aktywna i nowoczesna przez wiele lat; nawet całe
życie. W ten sposób ONPASSIVE jest solidnie zbudowany na przyszłość i
zawiera „duży obraz”.



The
ONPASSIVE Business

i subskrypcja

Nasz rewolucyjny plan płac został stworzony, 
aby zapewnić sukces

dla naszych członków i długowieczności dla 
naszej firmy i spełnia następujące kryteria:

Światowy,
Ciągły

Skalowalny,
Tani,

zautomatyzowane
Brak opłat za płatności,
Nieograniczone zarobki,

Natychmiastowy dostęp do płatności
(Nie wymaga zatwierdzenia).
Płatne przy każdej transakcji



Porozmawiajmy więcej o produktach i tym, czego
możesz oczekiwać od ONPASSIVE. W skrócie, nasz
produkt to pierwsze w historii, zmieniające życie i styl
życia, oparte na sztucznej inteligencji, inteligentne
rozwiązanie biznesowe typu „ustaw i zapomnij”,
składające się z:

 Rotatory,
 Lejki,
 Strony docelowe,
 Masowe wiadomości e-mail,
 Oczyszczacze danych kampanii

e-mail,
 Menedżerowie Kontaktów,
 Autorespondery,
 Nazwy domen,
 Hosting domen,
 Twórcy witryny,
 Hosting webinarów,
 Finansowanie z tłumu
 I wiele więcej.

„Nigdy nie zmieniasz rzeczy, walcząc z istniejącą 
rzeczywistością. Aby coś zmienić, zbuduj nowy model, 
który sprawi, że stary model stanie się przestarzały. ”

Fuller, R. Buckminster

I to właśnie zrobiliśmy. Nasz system marketingu
online ma na celu sprawić, że dotychczasowe 

standardy marketingu online staną się 
nieaktualne.



Nasz nowy model jest 
wyjątkowy, ponieważ:

Zapewniamy platformę dla tych, którzy mają firmy, 
aby mogli odnieść większy sukces. Staramy się 

zwiększyć ich obfitość.

Zapewniamy tym, którzy nie mają żadnego biznesu 
lub sukcesu w marketingu online, system plug-and-

play, który gwarantuje ich sukces. Staramy się 
pomóc im uzyskać obfitość.



Jesteśmy w około 212 krajach, które sprawiły, że byliśmy 
prawdziwą globalną obecnością jeszcze przed premierą.

 Jesteśmy w pełni legalni na całym świecie

 Jesteśmy w pełni zgodni - na całym świecie

 Powodujemy zmianę paradygmatu marketingu 
internetowego na nowy światowy standard

 Rząd nie zamknie nas; będą korzystać z naszych 
produktów!



Dlaczego tego potrzebujemy?
Porównaj listy!

Obecne modele 
internetowe:

Na podstawie konkurencji i 
konfliktów

97%  oszustwa

Zamień się w doły pieniędzy

Wymaga sprzedaży

Wymaga rekrutacji

Narzędzia są uzyskiwane osobno

Dodatkowe narzędzia kosztują 
dodatkowo

Brak gwarancji

Stawia marketerów przeciwko 
sobie

Płać na podstawie własnego 
wysiłku

Nowy model ONPASSIVE:

W oparciu o wzajemne korzyści

Prawdziwy biznes, produkty i 
ludzie

Samofinansowanie; płaci za 
korzystanie z niego

Marketer nie sprzedaje

Marketer nie rekrutuje

Zawiera każde narzędzie do 
sukcesu

Wszystkie narzędzia zawarte w 
jednej niskiej cenie

Gwarancja 100% zwrotu 
pieniędzy

Marketerzy nie konkurują

Rewolucyjny plan pqay



JEŚLI JESTEŚ MARKETEREM (sieć, partner, wielopoziomowa
sprzedaż bezpośrednia ... cokolwiek.) Nie muszę ci mówić, co to
oznacza. Dzięki ONPASSIVE wybierasz lub używasz DOMENY
WŁASNEJ; nie nasz. To twoja firma ... twojas ... markowa i
oznakowana dla Ciebie przez ONPASSIVE. Nasz system
obejmuje wszystkie narzędzia, których potrzebujesz, aby
odnieść sukces w rozwoju własnego biznesu.

JEŚLI NIE JESTEŚ MARKETEREM, oznacza to, że będziesz
automatycznie promować rozwiązanie biznesowe ONPASSIVE i
generować dochody, które będą rosły z miesiąca na miesiąc, a
ONPASSIVE będzie budował Twój biznes. Nie będziesz musiał
rekrutować, sprzedawać, promować ani niczego innego, jeśli nie
chcesz ... ale możesz zarobić znacznie więcej, jeśli to zrobisz.

Połączenie wszystkich elementów oznacza, że w  końcu mamy
rozwiązanie biznesowe, które pozwala każdemu odnieść sukces
bez względu na to, kim jest i co robili wcześniej. Każdy członek,
pasywny lub aktywny, odniesie sukces automatycznie.

Więc zrelaksuj się.
Pomagamy Ci odnieść sukces!

Zostań założycielem
Przed wielką premierą!



ONPASSIVE ROOTS: Trochę o Mr. Ash Mufareh

OK, teraz, kiedy jesteśmy daleko od utartych ścieżek, które prawdopodobnie były w
większości naszych mózgów, jestem pewien, że zdajesz sobie sprawę z
zamieszania, które spowodowaliśmy w nadchodzącym wydaniu ONPASSIVE i jego
pierwszej linii Leader Corp, znanej jako GoFounders.

Jeśli zaczynasz rozumieć tę wizję, jestem pewien, że zgodzisz się, że ONPASSIVE
stanie się nowym światowym liderem w branży marketingu online. Ale prawdziwymi
bohaterami będą ci marketingowcy stowarzyszeni, którzy używają tego systemu do
budowania własnych firm i dodawania wartości światu. Jednak firma i system
zostały nam dostarczone dzięki staraniom CEO i założyciela „Brainiac”, pana Ash
Mufareha.

Ale zanim przejdziesz do guru samozwańczej recenzji internetowej, pozwól, że
opowiem ci o nim kilka rzeczy. Pan Mufareh jest amerykańskim człowiekiem
rodzinnym, który uwielbia wędrówki, pływanie, wędkarstwo i kosmos; i kocha
przestrzeń. Uzyskał tytuł magistra informatyki i handlu elektronicznego (MIT) na
American Intercontinental University [a nawet uczęszczał na Harvard, aby
dowiedzieć się konkretnie o tworzeniu biznesu online]. Z tego, co widziałem, areny
internetowe i oprogramowanie wyróżniają się; właśnie tam „żyje”, że tak powiem.
Czy kiedykolwiek byłeś tak biegły w czymś, co sprawia ci przyjemność jak ryba w
wodzie? Tak, pan Mufareh jest taki, jeśli chodzi o Internet.



To powiedziawszy, brał udział w kilku projektach marketingu internetowego, w
których bardzo dobrze sobie radził. Myślę, że przede wszystkim jego wzrost w
Global Domains International (GDI). Przed ONPASSIVE nigdy nie był właścicielem
własnej firmy.

Z drugiej strony pan Mufareh miał również ciężkie czasy w branży; bardzo trudne
czasy. Jako marketingowiec stowarzyszony cierpiał z powodu wielu tych samych
rzeczy, które prawdopodobnie ty i ja mamy. Rzeczy takie jak platformy lub
systemy, które nie działały lub padały ofiarą oszustwa. W jednym z tych
przypadków miał całą linię składającą się z tysięcy członków ukradzionych spod
niego przez jego upline.

W każdym razie, z możliwym wyjątkiem wykształcenia, jego historia jest jak wiele
historii, które ty, ja i niezliczeni inni moglibyście opowiedzieć. Historie
oszukiwania i kradzieży leżące u podstaw wielu wprowadzających w błąd firm
marketingu internetowego. Jestem pewien, że możemy także opowiedzieć
historie o stratach osobistych i finansowych wynikających z takich spotkań.
Spójrzmy prawdzie w oczy, 97% wszystkiego w Internecie wydaje się
oszustwem, aby powstrzymać cię od prosperowania, a co gorsza, ukraść ciężko
zarobione pieniądze.

I dlatego zaczął się ONPSSIVE; sposób na rozwój firmy, w której każdy może 
odnieść ogromny sukces.



Ponieważ to właśnie te edukacyjne doświadczenia doprowadziły pana
Mufareha do stworzenia tej niesamowitej firmy ONPASSIVE. Te
doświadczenia utorowały również drogę do wzmocnienia filozofii
działania operacji i zabezpieczenia ich na miejscu. Mówię, że
ONPASSIVE pana Mufareha, a zatem GoFounders, ma integralność i
etykę nierozerwalnie związane ze strukturą swoich systemów i działań,
od pomocy w niepełnym wymiarze godzin po hardkorowych
programistów i wszędzie pomiędzy nimi. Odzwierciedla jego serce i
jest jego sposobem życia.

Oczywiście ONPASSIVE jeszcze się nie rozpoczął. Ale to Liderzy Front
Line ... ja i reszta Pierwszych Założycieli ... działamy od czwartego
kwartału 2018 roku. Działamy głównie z zaplecza, którego wyraźnym
celem jest zaproszenie większej liczby Założycieli i wykorzystanie
nasza aktywność w zakresie testowania wersji beta porgramów.

Więc jeśli ty
powiedział to
Magia,
masz rację!
funkcje>
sprawiedliwość>
Technologia>
odszkodowanie>

I chcemy, abyś był założycielem.



Gofounders Net:
Zaplecze biurowe

Back-Office Platform to kompletny zestaw narzędzi dostępnych online, który
został opracowany przez ONPASSIVE specjalnie dla jego założycieli; i tylko
jego założyciele. (Członkowie stowarzyszeni, o których za chwilę
porozmawiamy, różniący się od założycieli, nie będą mieli dostępu do tego
zasobu.) Back-office to bardzo dynamiczna platforma z potężnymi
narzędziami wykorzystywanymi w ramach inicjatywy GoFounders, która jest
dość prosta - witamy członków założycieli [odbywa się to poprzez osobiste
zaproszenia].

Back-office zapewnia również unikalną przestrzeń online, w której
Założyciele mogą kontaktować się społecznie z innymi Założycielami. Aby
lepiej zrozumieć platformę GoFounders, pozwól mi podzielić się jej celem
wymienionym w pięciu ogólnych kategoriach zasobów:
1. Pomaga zautomatyzować wejście innych osób z rodziny GoFounders,
dopóki ONPASSIVE nie będzie gotowy do publicznego otwarcia.
2. Zapewnia linki promocyjne. Są to te same linki, które mają być używane w
Rotatorze ONPASSIVE i wykorzystywane do umieszczania potencjalnych
klientów z kampanii Sprint-Marketing w zespołach założyciela.



3. Działa jako podstawowy Contact Manager dla wczesnych założycieli,
którzy decydują się na samodzielną promocję, a także zapewnia dostęp
do profili osobistych i profilów zespołu.

4. Zapewnia możliwość kontaktu z personelem, wsparciem technicznym
i innymi założycielami, zapewniając jednocześnie materiały
marketingowe zgodne z przepisami.

5. Zapewnia miejsce na dostęp do bieżących i przeszłych ogłoszeń,
harmonogramów seminariów internetowych, przeszłych nagrań
internetowych i innych wydarzeń, dostępnych plików do pobrania,
samouczków, często zadawanych pytań i referencji.

Zrzut ekranu Back-
Office DashFounders



Najwyższe kierownictwo:
Stanowisko założyciela

Wysiłki GoFounders, które wciąż cieszą się dużym powodzeniem,
zgromadziły ponad 100 000 członków na całym świecie przed końcem
czerwca 2020 r. A to członkowie założyciele ... liderzy pierwszej linii,
którzy obejmą wszystkich pozostałych klientów!

Ogólnie rzecz biorąc, po zaakceptowaniu pozycji wczesnego
założyciela zostaniesz umieszczony na czele ONPASSIVE. Jest to 1%
najlepszych liderów w firmie, a zespoły pod tymi liderami budowane są
dosłownie bez użycia rąk; automatycznie. Odbywa się to poprzez
ogólnofirmowe kampanie marketingowe, w których cztery lub pięć
najlepszych / największych firm wymiany danych na świecie prowadzi
kampanie. Kampanie te są oparte na zastrzeżonych bazach danych
opracowanych i będących własnością ONPASSIVE, które obejmują
potencjalnych klientów bardzo skoncentrowanych na określonych
branżach. Przed publicznym uruchomieniem głównym celem
obecnych założycieli i kampanii firmowych jest zaproszenie innych
założycieli. Wszystkie pozycje założycieli są uszeregowane według
daty nabycia przedmiotu i liczby opłaconych założycieli, których
osobiście sponsorowali.

Więc jeśli jesteś moralnym i etycznym
przywódcą ... cierpliwym i energicznym ...
nie powinno dziwić, że chcemy, abyś zajął
jedno z tych stanowisk. Stąd możesz
najlepiej pomóc rozwijać swój biznes,
jednocześnie pomagając innym rozwijać
zdrowszy i bogatszy styl życia. Ten sam styl
życia, którego szukasz podczas odkrywania
tej najnowocześniejszej okazji ONPASSIVE.
Pozycja założyciela i kampanie, które będą
napędzaćnasz ostatecznysukces, stanowią
znaczący kamień milowy w marketingu
internetowymi przynosząogromnekorzyści.



Założyciele NIE otrzymują zapłaty za wprowadzenie nowych Założycieli do rodziny
GoFounders. Wszystkie działania Założycieli mające na celu pozyskanie nowych
Założycieli realizowane są wyłącznie poprzez indywidualne pragnienie, aby firma
rozwijała się i prosperowała. Dotyczy to produkcji seminariów internetowych,
mówienia, publikacji (takich jak książki elektroniczne, prezentacje slajdów itp.),
Filmów, kampanii lub wiadomości e-mail lub innych podobnych prac lub mediów.
Wszystko to zostało wykonane przez Założyciela bezpłatnie dla dobra całości.
Jednak gdy nowi Założyciele zaakceptują zaproszenia i zostaną przedstawieni
rodzinie GoFounders, zostaną umieszczeni w Zespołach Założycielskich, które je
zaprosiły. Może to być znaczące, ponieważ każdy nowy Założyciel stanowi
potencjalny strumień dochodów później dla zapraszającego Założyciela.

Tuż przed uruchomieniem firma rozpocznie kampanie w celu przetestowania
przepływu pieniędzy i programów marketingowych. Ta aktywność zaprosi również
nowych Założycieli do zostania członkami. Kiedy ONPASSIVE rozpocznie
kampanie przed uruchomieniem, nowy koszt pozycji Założyciela znacznie wzrośnie.
Kiedy ONPASSIVE stanie się publiczny, nowe posty założyciela nie będą już
dostępne. W tym czasie kampanie ONPASSIVE będą się koncentrować na
rekrutowaniu członków. Nowi członkowie są wykorzystywani do tworzenia
wszystkich zespołów założycieli. Ponownie, każdy Założyciel, który został
pomyślnie zaproszony (i umieszczony w zespołach) przez istniejącego Założyciela
lub firmę przed uruchomieniem, potencjalnie staje się oddzielną „częścią” wsparcia
finansowego dla założyciela upline.

* Pozycje założyciela mogą nie być ponownie dostępne w dowolnym momencie po
uruchomieniu. Jeśli tak, będzie kosztować 997,00 USD lub więcej.



Członkowie przywiezieni przez kampanie marketingowe firmy są
umieszczani w Zespołach Założyciela. Innymi słowy, zespoły
założyciela są zapełnione członkami stowarzyszonymi. Obecnie
pozycje Założyciela są dostępne za 97,00 USD.

Koszt ten powoduje, że jesteś umieszczony w miejscu Założyciela; to
wszystko. Nie obejmuje wejścia do matrycy [jak wyjaśniono nieco
później] ani opłacania subskrypcji.

 Dostęp do ekskluzywnej strony założycieli
 Zespoły stworzone dla Ciebie
 Wczesny dostęp
 Pozycjonowanie priorytetowe
 Członek wewnętrznego kręgu
 Test beta: burza mózgów,
 wystawić opinię
 Plus wiele innych. Więc ....

 Spodziewaj się, że będziesz pod 
wrażeniem, jak nigdy dotąd!

Niektóre 
ZALETY 

dla
stając się
Założyciel

TO BARDZO PRAWDZIWA SZANSA 
Z BARDZO PRAWDZIWYMI 

KORZYŚCIAMI



ODSZKODOWANIE

REKOMPENSATA: Plan wynagrodzeń

Aby zarabiać prowizje w ONPASSIVE, musisz utrzymać aktywną
subskrypcję dla każdego zakupionego pakietu. Istnieją w sumie 4 różne
pakiety (25,00 USD, 125,00 USD, 250,00 USD i 500,00 USD). Kolejne
strony i wykresy pokazują, jak przechodzisz od jednego pakietu do
drugiego. Gdy kupujesz pakiet, jesteś umieszczany w matrycy
Companywide dla tego konkretnego pakietu. Zakupów pakietów można
dokonać osobno, jednocześnie lub w drodze automatycznego procesu z
wykorzystaniem zysków z bieżących aktywnych pakietów, gdy tylko będą
dostępne. W każdym razie wszyscy członkowie [w tym obecni i kolejni
Założyciele] rozpoczynają bezpłatny, siedmiodniowy okres próbny. Jak
możesz sobie wyobrazić, ten okres próbny zapewnia bezpłatny udział w
firmie przez siedem dni. Innymi słowy, gdy ktoś chce sprawdzić nasz
produkt Business Solution, otrzyma bezpłatny 7-dniowy okres próbny. W
tym okresie próbnym zostaną oni dodani do osobistego zespołu
zapraszającego Założyciela, a także do matrycy obejmującej całą firmę.
Będąc w matrycy, będą mieli możliwość otrzymania dodatkowych
członków [z kampanii] i zgromadzenia powstałych prowizji.



Nie będą oni jednak mieli dostępu do tych prowizji, dopóki nie zapłacą
25 USD kosztu pakietu AFFILIATE. Gdy to zrobią, co nazywa się
„Aktywowaniem poziomu”, zgromadzone prowizje zostaną im
zwolnione. Jeśli skończy się bezpłatny okres próbny i nie aktywowali
oni następnego poziomu, zostaną przeniesieni na dół matrycy, a
oryginalne miejsce stanie się dostępne dla kogoś innego. Awans do
każdego wyższego pakietu odbywa się ręcznie, poprzez wybranie,
kiedy aktywować i zapłacić za następny wyższy pakiet, lub
automatycznie, umożliwiając ONPASSIVE dostęp do twoich zysków i
automatyczne przejście do następnego wyższego pakietu. Jeśli
zrobisz to automatycznie, gdy zarobisz wystarczająco dużo, aby
przejść do następnego wyższego pakietu, natychmiast aktywujesz się
w kolejnym wyższym pakiecie.

Na poniższych wykresach, które pokazują strukturę różnych poziomów
i powiązane z nimi wypłaty, użyję liczb od pierwszego do trzeciego
poziomu, aby wyjaśnić pieniądze, które można zarobić. (Powinno być
oczywiste, że Spot Free Member to tak naprawdę, jak członek jest
trzymany przez określony czas bez żadnej aktywacji poziomu. W
związku z tym nie ma wykresu pokazującego Free Member lub
jakąkolwiek aktywność związaną z Free Member lub 7-dniowa wersja
próbna).



WAŻNE: Musimy pamiętać, że obsadzenie stanowisk zajmie
trochę czasu i będzie zależeć od różnych czynników, takich jak
data i godzina założenia fundacji. Zależy to również w dużej
mierze od wielkości, czasu trwania i nasycenia rynku
kampaniami marketingowymi.

WAŻNE: Dla jasności, jeśli członek chce kupić subskrypcje
wyższego poziomu, zamiast czekać na automatyczne
aktualizacje systemu, należy je kupować sekwencyjnie. Oznacza
to, że musimy najpierw kupić subskrypcję pierwszego poziomu
w wysokości 25 USD, drugi slot subskrypcji itp. W kolejności
sekwencyjnej. Gdybym zdecydował się przejść bezpośrednio do
najwyższej subskrypcji [która kosztuje 500 $], musiałbym kupić
wszystkie cztery subskrypcje, osobno, za łączną kwotę 900 $.



Zrzeczenie się:
Zarobki różnią się w zależności 
od wysiłku każdego Partnera. 

Przedstawione roszczenia 
dochodowe nie mają służyć jako 

gwarancja dochodu. Zamiast 
tego są zaprojektowane, aby dać 

ci wyobrażenie o tym, co jest 
możliwe. Jak w przypadku każdej 

firmy, sukces z ONPASSIVE 
wymaga ciężkiej pracy, 

zaangażowania, przywództwa i 
pragnienia.

Podpisy są ustawione.
Bezpłatni członkowie uaktualnią do pakietu 25,00 $ PARTNER

Poziom 1 z 3 członkami ma  miesięczną wypłatę w wysokości 6,00 $

Poziom 2 z 9 członkami ma miesięczną wypłatę 27,00 $

Poziom 3 z 27 członkami ma miesięczną wypłatę 54,00 $

W tym przykładzie, ponieważ członkowie są opłacani na obecnym i 
poprzednim poziomie,  87,00 USD miesięcznie (6 + 27 + 54) = 87



WAŻNE: tylko pierwsze trzy (profesjonalista, lider i mistrz)
subskrypcji oferują gwarantowany dzienny ruch.

Partnerzy przechodzą do subskrypcji PRO w wysokości 125,00 USD

Poziom 1 z 3 członkami ma miesięczną płatność w wysokości 30,00 $

Poziom 2 z 9 członkami ma miesięczną płatność w wysokości 135,00 USD

Poziom 3, z 27 członkami, których miesięczna płatność wynosi 189,00 USD

W tym przykładzie, ponieważ złonkowie otrzymują wynagrodzenie na 
wszystkich 3 poziomach pakietu PRO, łączna zarobiona kwota wynosi 
354,00 USD miesięcznie; (30 + 135 + 189 = 354). Członkowie zarabiają 
jednak również z pakietu AFFILIATE, który odzwierciedla całkowitą 
miesięczną płatność 441,00 USD za pierwsze 3 poziomy w każdym 
pakiecie.
(6 + 27 + 54) + (30 + 135 + 189) = 441



Członkowie PRO przechodzą do subskrypcji LEADER 250,00 $.

Poziom 1 z 3 członkami ma miesięczną płatność w wysokości 30,00 $

Poziom 2, z 9 członkami, ma miesięczną płatność w wysokości 225,00 $

Poziom 3, z 27 członkami z miesięczną wpłatą w wysokości 270,00 $

W tym przykładzie, ponieważ członkowie otrzymują wynagrodzenie na 
wszystkich 3 poziomach pakietu LEADER, łączna zarobiona kwota 
wynosi 525,00 USD miesięcznie; (30 + 225 + 270 = 525). Członkowie 
zarabiają jednak również z pakietu AFFILIATE i pakietu PRO, co stanowi 
łączną miesięczną płatność w wysokości 996,00 USD za pierwsze 3 
poziomy w każdym pakiecie. 6 + 27 + 54) + (30 + 135 + 189) + (30 + 225 
+ 270) = 996



Członkowie LEADER przechodzą do pakietu MASTER 500,00 $.

Poziom 1 z 3 członkami ma miesięczną wypłatę 60,00 $

Poziom 2 z 9 członkami ma miesięczną wypłatę w wysokości 270,00 $

Poziom 3, z 27 członkami, których miesięczna wypłata wynosi 405,00 $

W tym przykładzie, ponieważ członkowie są opłacani na wszystkich 3 
poziomach pakietu MASTER, łączna zarobiona kwota wynosi 735,00 USD 
miesięcznie; (60 + 270 + 405 = 735). Członkowie zarabiają jednak również 
z pakietu AFFILIATE, pakietu PRO i pakietu LEADER, co stanowi łączną 
miesięczną wypłatę w wysokości 1 701,00 USD za pierwsze 3 poziomy w 
każdym pakiecie. (6 + 27 + 54) + (30 + 135 + 189) + (30 + 225 + 270) + 
(60 + 270 + 405) = 1701

UWAGA: To nie jest ostateczny plan płac.
Jest tutaj wyłącznie w celu wyjaśnienia.

Płatności są ciągłe przez cały okres subskrypcji.



W pewnym momencie przed uruchomieniem kampanie marketingowe
przyniosą więcej Założycieli jako produkt uboczny beta testów
przepływu pieniędzy i marketingu oraz umieszczą ich w istniejących
Zespołach Wczesnych Założycieli. Oto kluczowy punkt, o którym
wspominano więcej niż raz.

(Ale jest też szansa, że ydgin  więcej nie zobaczymy możliwości zakupu
Założyciela za wszelką cenę). Po uruchomieniu firma przeprowadzi
kampanie mające na celu zbudowanie Zespołów Założycieli,
zapraszając miliony innych członków do przyłączenia się. Powstali nowi
członkowie będą wykorzystywani do budowania zespołów pod
wszystkimi dotychczasowymi założycielami.

Pomyślmy o tych korzyściach:
Utwórz fundusz z dowolnego powodu
natychmiastowa płatność
Nieograniczony dochód rezydualny jest 
wypłacany codziennie
Najlepsza automatyzacja marketingu dla 
Ciebie
Gwarantowani goście i rejestracje
Przełomowe produkty automatyzujące 
wolność finansową



Więc jeśli masz przyjaciół lub rodzinę, którzy skorzystają z tego [i nie
wyobrażam sobie nikogo, kto by tego nie zrobił], pokaż im szansę na
udany rozwój. Zarejestruj je teraz lub tak szybko, jak to możliwe, aby
nie przegapić okazji, gdy ONPASSIVE otworzy się dla publiczności.

Jesteśmy pewni, że możesz zgodzić się, że to rozwiązanie biznesowe
może zapewnić ogromne korzyści w budowaniu czyjegoś portfela
finansowego. Pamiętaj, że nie musisz rekrutować innych ani
sprzedawać produktów. Jednak zaleca się to zrobić, ponieważ znacznie
szybciej zbuduje twoje bogactwo. Pomyśl o tym. Jako założyciel
zarabiasz bardzo dobre pieniądze. Jeśli zwerbujesz tylko jednego
Założyciela, twój dochód potencjalnie podwoi się.



Pamiętaj też, że każdy Założyciel w twoim zespole staje się dla
ciebie potencjalnym źródłem dochodu. Jeśli zdecydujesz, że
dzielenie się nim z innymi i zapraszanie ich do przyłączenia się jest
czymś, co chcesz zrobić, to idź. Sugerowałbym nawet, abyś kupił
także miejsce dla kogoś innego. Mam i czuję się z tym całkiem
nieźle.

Niebo
jest

limit!

DLA 
FUNDATORÓW

!TYLKO



SZTUCZNA INTELIGENCJA:
INTELIGENTNE MASZYNY

Jestem pewien, że słyszałeś o sztucznej inteligencji; zwany także inteligencją
maszyny. W dziedzinie informatyki odnosi się do inteligencji wykazywanej
przez maszyny; zamiast ludzi lub zwierząt myślących wyżej. Sztuczna
inteligencja jest obecnie wykorzystywana jako przełomowa technologia. Mówię
to, ponieważ ONPASSIVE wykorzystuje sztuczną inteligencję. A ONPASSIVE
napisał same programy i jest właścicielem każdej technologii dla swoich
systemów i zawsze nią będzie; jest opatentowany i zarejestrowany. Nie mogę
powiedzieć nic więcej o dokładnej naturze i składzie systemów, do których
będziesz mieć dostęp, ale upewnij się, że zrobią wszystko, co powiedziałem,
że zrobią ... i wiele więcej.

Przyszłość jest tutaj.
Nasz system jest łatwy ...
Będzie budować zespoły i rozwijać firmę
Zapewnia nieograniczoną liczbę 
rotatorów, świeżych stron internetowych i 
stron docelowych
Automatycznie wysyła ruch na twoje 
strony!
Bezproblemowe recenzje, konwersje i 
połączenia dla Ciebie

Opracowany przy użyciu sztucznej inteligencji.



Równie imponujące jest to, że jesteśmy w 100% wolni od
długów! Pomyśl o tym przez chwilę. Ile nowych globalnie
działających firm jest świadomych, że 100% z nich jest
całkowicie wolnych od długów? Prawdopodobnie możesz je
policzyć na jednej ręce.

Ponadto nasza działalność jest bardzo „czysta”. Oznacza to, że
mamy realne i zrównoważone produkty złożone z płynnie
zintegrowanych komponentów i niespotykanej technologii, które
współpracują ze sobą bardzo płynnie.

Nie mogę powiedzieć Ci wszystkiego, co może zrobić ONPASSIVE
Business Solution. (Nawet nie wiem wszystkiego, co może
zrobić.) Jednak jeśli masz przynajmniej doświadczenie w
marketingu online, powinieneś znać niektóre z tych warunków.

Mając to na uwadze, zapewniamy, że wszystko, co możesz sobie
wyobrazić potrzebne do prowadzenia działalności marketingowej
online, jest zapewnione ... i wiele więcej! Ale jeśli te warunki nic
dla ciebie nie znaczą, to jest w porządku, ponieważ system, o
którym mówimy, robi wszystko dla ciebie, więc zrelaksuj się.
Pamiętaj o mantrze „Wszystko dla ciebie zrobione”. Wiesz, co
znaczy „wszystko”, prawda? Tak ... wszystko znaczy wszystko. I
mamy na myśli to.

• menedżer kontaktów
• testy dzielone
• bezpośredni zakup
• ściśnij stronę
• współczynniki 
przeliczeniowe
• rotatory
• Oprogramowanie
partnerskie

• • lejki
perspektywy
• rekrutacja
• matryca
• Kupiec
• Platforma
• stawka opt-in
• banner reklamowy
• obrót
• strony docelowe



Więc jeśli jesteś teraz lub chcesz być w afiliacji, sieci, a nawet
wielopoziomowych arenach marketingowych w przyszłości, to jest twoje
rozwiązanie. ONPASSIVE może zapewnić w pełni zautomatyzowany,
samobieżny model biznesowy oparty na matrycy 3X. Mówiąc prosto,
oznacza to, że firma umieści trzy osoby bezpośrednio pod tobą,
następnie trzech członków pod każdym z nich, następnie trzech
kolejnych członków pod każdym z nich, i tak dalej, na co najmniej
dziesięć poziomów [w końcu]. Ta tabela pokazuje pierwsze trzy
poziomy.

Rozwiązanie samofinansujące się
Twój własny portfel bogactwa
Zbuduj każdy biznes dla siebie
Kontrolujesz swoje pieniądze
Wszelkie przydatne narzędzie, którego 
potrzebujesz
Zupełnie nowa, zastrzeżona technologia
100% wolnych rąk

Możesz zmienić 25 USD na ponad milion ...
dochód rezydualny na całe życiee!
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Każdy z tych członków kupuje zautomatyzowaną platformę za
miesięczną opłatę subskrypcyjną w wysokości od 25,00 USD do
500,00 USD. To oznacza, mój przyjacielu, że wiele osób będzie
bezpośrednio przyczyniać się do twojego strumienia dochodów.
Platforma, którą „wynajmują”, zapewnia wszystkie narzędzia
potrzebne do zautomatyzowania działalności marketingowej w
Internecie, co oznacza, że ąjumyzrto  również „BANG za swoje
pieniądze”. Nie wspominając już o tym, że ONPASSIVE jest także
wyjątkową, niezależną firmą, która zapewni ci ogromne i resztkowe
dochody na całe życie.

Zacznij silny i zakończ 
dobrze!



W KOŃCU... PAMIĘTAJ: Dochód jest rezydualny. Będzie rosło
coraz bardziej z miesiąca miesiąc przez resztę życia. W
rzeczywistości jest dziedziczny; możesz zostawić to znajomym lub
rodzinie ... lub komukolwiek chcesz. Ale musisz zdecydować się na
to, ponieważ, jak możesz sobie wyobrazić, te najwyższe
stanowiska przywódcze nie będą dostępne na zawsze.

Słowo Boże mówi:

„… Cokolwiek jest prawdą, cokolwiek j
est szlachetne, cokolwiek jest właściwe,
cokolwiek jest czyste, cokolwiek pięknego,
cokolwiek godnego podziwu - jeśli coś jest
doskonałe lub godne pochwały - pomyśl o
takich rzeczach. ” (Filipian 4: 8)

Ten werset jest tutaj istotny, ponieważ fragment ten odzwierciedla
filozofia stanowiąca podstawę ONPASSIVE. A kiedy słuchasz
przemówienia pana Mufareha, to jego serce słyszysz przede
wszystkim. Nie wierzy w negatywność, gryzienie, szemranie lub
narzekanie [i nie reprezentuje tego typu zachowań w ONPASSIVE;
od Założycieli lub kogokolwiek innego.]. Z drugiej strony wierzy w
rodzinę, obopólną korzyść, modlitwę, wiarę, przemawianie do
twoich „gór”, a zwłaszcza do tych rzeczy, które nie są tak, jakby
były.

Tak więc, jeśli szczerze pragniesz odnieść wielki sukces,
pomagając otaczającym cię osobom w rozwoju, to jest to dla
ciebie. A jeśli doskonałe rzeczy są tym, o czym myślisz i starasz
się produkować, rozwijać, demonstrować lub manifestować w
swoim życiu ... to jesteś rodzajem przywódcy, którego szukamy.



Przełomowe innowacje: proces, w którym
produkt lub usługa początkowo zapuszcza
korzenie w prostych aplikacjach na dole
rynku - zazwyczaj będąc tańszym i bardziej
dostępnym - a następnie nieustannie
przenosi się na rynek, ostatecznie
wypierając uznanych konkurentów. NIE są
to przełomowe technologie, które
poprawiają dobre produkty.

Mamy lepsze, tańsze i 
łatwiej dostępne 

produkty.

ONPASYWNY WYKORZYSTUJE 
ROZSZERZONĄ TECHNOLOGIĘ 

CIĘCIA!



Zmiana paradygmatu - Nowa rasa
Być może słyszałeś termin „jednorożec”, ponieważ odnosi się do 

finansów. W 2013 r. Venture-CapItalist Aileen Lee napisała raport o 
startupach, które miały mniej niż 10 lat i były wyceniane przez 

rynki, nabywców lub inwestorów prywatnych na 1 miliard USD lub 
więcej. Nazywała te startupy „jednorożcami”, aby określić ich 
statystyczną rzadkość, ponieważ bardzo udane startupy były 

niezwykle rzadkie! I choć rzadkość się nieznacznie zmniejszyła, na 
świecie jest nieco ponad 370 „jednorożców”. Celem raportu było 

znalezienie podobieństw wśród osób, które założyły startup o 
wartości 1 miliarda dolarów, a nie podobieństwa między samymi 

startupami. Wiele mówi się o tych założycielach, jeśli chodzi o ich 
długoterminową wizję, zaangażowanie i ich zdolność do 

skalowania od niemal wszystkiego pod względem pieniędzy, 
produktów i ludzi do statusu jednorożca. Dzięki wizji i 

zaangażowaniu naszego założyciela i dyrektora generalnego, pana 
Ash Mufareha, ONPASSIVE szybko stanie się światowej klasy 

korporacją, jednorożcem komunikującym się na poziomie globalnej 
gospodarki i dlatego tu jesteś!



7380 w sand lake Rd, Orlando, FL 32819

Jedna z naszych lokalizacji, 
Orlando Fl, jest pokazana 

tutaj.



Nie marnuj więcej czasu na myślenie o tym; puścić strach. Nie „giń” z 
powodu braku wzroku. Zdobądź wizję, zdobądź informacje i zdecyduj 

się dołączyć do nas już dziś. To dosłownie zmieni twoje życie i styl życia.

Błogosławieństwa i…

Dziękujemy za 
przeczytanie o nas.

Z ONPASSIVE,
JESTEŚ TUTAJ, ABY GO WYGRAĆ!


