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Această carte vorbește, în general, despre oportunitatea ONPASSIVE Business
Solution; despre cum poate oferi potențial libertatea pe care o căutăm. Dacă tu, ca și
mine, te-ai săturat de luptă și ai dori libertatea personală și financiară pentru tine și
cei dragi, atunci trebuie să acorde atenție acestei oportunități. Deoarece, fie că
suntem gururi de internet marketing sau nu avem niciun indiciu despre cum să
facem altceva decât „navigăm” pe net, pur și simplu nu contează; nu mai. Aceasta
poate fi soluția pentru oricine, deoarece lumea se schimbă. Aceasta înseamnă că
aceasta poate fi șansa vieții noastre, deoarece această nouă companie folosește o
tehnologie niciodată văzută, combinată cu inteligența artificială, o tehnologie
perturbatoare. Ca urmare, va schimba întreaga dinamică de marketing online pentru
viitorul imediat previzibil.

CUVÂNT ÎNAINTE
Cineva a spus odată: „Oamenii care nu au succes iau decizii în funcţie de
situaţia lor actuală, în timp ce oamenii de succes iau decizii în funcţie de
locul în care vor să fie.” Cu alte cuvinte, avem nevoie de un obiectiv, o
viziune pentru viitorul nostru și o idee despre locul în care noi dorim să
mergem sau ce vrem să realizăm. Pentru că, este un pariu sigur că, dacă
nu ne schimbăm direcţia, am putea ajunge până unde ne-am îndreptat.
Pentru unii dintre noi, aceasta ar putea fi o propunere foarte
înfricoșătoare.



ONPASSIVEeste foarte real ...
Internet de afaceri.
Bunuri din cărămidă și mortar.
Produse - Soluţie de afaceri de marketing online.

Asa de…. chiar din poartă, poţi lăsa frica de a nu înţelege marketingul online,
teama de a ajunge prea departe sau chiar teama de a fi înșelat. Această soluţie
are o garanţie de 100% pe toată durata vieţii, înapoi înapoi; fara intrebari.

Și după cum veţi afla, aceasta înseamnă că avem în sfârșit o soluţie de afaceri
care permite tuturor să aibă succes, indiferent cine sunt sau ce au făcut anterior.
Fiecare membru, fie că este pasiv sau activ, va reuși automat!

Deci, te poţi relaxa un pic.
Concentrează-te pe ceea ce citești aici.

100% fără riscuri

GARANTAT!



CE AVEM:
PRODUSUL

Voi vorbi puțin despre produsul ONPASSIVE, pe scurt aici, la început, 
deoarece există atât de mulți oameni care nu par să înțeleagă care sunt 

produsele. De fapt, există cei care încă cred că nu există produse și care nu 
ar putea fi mai departe de adevăr. Produsele furnizate de ONPASSIVE sunt 

toate sub „umbrela” unui termen care le definește în ansamblu. Acest
termen este „Smart Business Solution”. Deci, acolo îl aveți. Produsul
ONPASSIVE este o soluție inteligentă de afaceri formată dintr-o suită de 

produse care constă în tot ceea ce puteți avea nevoie pentru a conduce o 
afacere de marketing online. Vom discuta acest lucru mai în profunzime în

continuare în această carte. Când vom face acest lucru, oamenii vor fi 
absolut uimiți de capacitățile sale.

În prezent avem peste 37.000 de membri fondatori. Asta, de unul singur, 
este nevăzut pentru o companie încă de la început, ca să nu mai spunem că
nici nu am lansat încă! Dar oricât de bine ar fi, nu este nici măcar o scădere
a găleții proverbiale în comparație cu locul în care ne îndreptăm. Sistemul
OnPassive va putea manipula literalmente milioane și milioane de membri. 

Trebuie să știi asta. Deoarece, cu programul corect ... infrastructura
platformei potrivită ... puteți să-și păstrați nucleul în timp ce înlocuiți

elementele programului atunci când acestea devin caduce sau când sunt 
disponibile noi tch. În acest fel, întreaga platformă poate rămâne activă și
de vârf timp de mai mulți ani; o viață chiar. Așa este construit ONPASSIVE.

Aceasta înseamnă că nucleul platformei ONPASSIVEeste construit solid 
pentru viitor și ia în considerare „imaginea cea mare”.



We are all in itWe are all in it

to win in!to win in!

Toată lumea va reuși!

Vă rugăm să înţelegeţi că produsul ONPASSIVEeste o soluţie revoluţionară, de sine 
stătătoare, de marketing online, condusă de Artificial Intelligence (AI). Aveţi asta, nu? 
Este o soluţie de afaceri totală. Acesta a fost dezvoltat meticulos    uc los al ed ajutorul
inteligenţei artificiale (AI). Este o tehnologie nou, văzută până acum perfect integrată
într-un sistem complet. Nu este un produs „pentru copie” sau „Aspect similar”. Deci, 
ne dorim gânditori și lideri cu imagini mari. Vrem să atragem acei lideri care arată o 

mentalitate pacientă, vizionară, care poate aduce valoare și leadership pe „masă”, ca 
să zic așa, și prin aceasta să adăugăm valoare companiei în ansamblu.

Când utilizaţi acest sistem, indiferent de locul în care vă aflaţi în afacerea dvs., vă
poate spori eforturile la jumătatea timpului imediat pentru a vă duce la un ritm și la o 

direcţie favorabile succesului fenomenal. Pentru că și la acest lucru trebuie să ne 
gândim, dacă unii dintre noi nu ne schimbăm strategia sau direcţia, s-ar putea să

sfârșim unde ne îndreptăm. Pentru unii care ar putea fi înfricoșători.

Suntem cu toții în ea pentru

a o câștiga!



Creat pentru a asigura
succesul membrilor și

longevitatea companiei
cu următoarele criterii:

La nivel mondial
Accesibil
Rezidual
automat

Acces instantaneu la plăţi
(Nu este necesară aprobarea)

Fără taxe de retragere
Venit nelimitat

scalabil
Plata pentru fiecare tranzacţie

Afaceri
OnPassive

și Planul de 
plată



Deci, haideți să vorbim mai multe despre produse și despre ceea ce
vă puteți aștepta de la OnPassive. Pe scurt, produsul nostru este o 

soluție inteligentă de afaceri set-it-and-uită-ea, care îți schimbă viața
și stilul de viață.

 rotatoare,
 Pilnie,
 Pagini de destinaţie,
 E-mailuri în masă,
 Curăţătorii de date pentru campanii prin e-mail
 Contactaţi managerii,
 autorespondere,
 Nume de domeniu,
 Gazduire de domenii,
 Creatori de site,
 Gazduire Webinar,
 Mulţime-finanţare
 Și mult mai mult.

„Nu schimbi niciodată lucrurile luptând împotriva realității
existente. Pentru a schimba ceva, construiți un nou model care 

face ca modelul vechi să fie învechit. ”
Fuller, R. Buckminster

Și asta s-a făcut. Sistemul nostru de marketing online 
este menit să înlocuiască standardele de marketing 

online de modă veche.



Noul nostru model este unic
deoarece:

Oferim o platformă celor care au 
afaceri pentru a deveni mai

reușiți. Căutăm să le creștem
abundența.

Oferim celor care nu au afaceri
sau succes în marketingul online 
un sistem plug-and-play care le 

garantează succesul. Căutăm să îi
ajutăm să obțină abundență.



Suntem în cel puțin 145 de țări și în fiecare
zi în creștere. Suntem deja o adevărată

prezență globală.

 Suntem pe deplin juridici - la nivel mondial

 Suntem pe deplin conformiți - la nivel mondial

 Provocăm o schimbare a paradigmei de marketing online 
la noul standard mondial

 Nu vom fi închisi de un guvern; ne vor folosi produsele!



De ce avem nevoie de asta?
Comparați listele!

Modele de Internet 
actuale:

 Pe baza concurenței și a 
conflictelor

 97% sunt escrocherii
 Transformați în gropi de bani
 Necesită vânzare
 Necesită recrutare
 Instrumentele sunt obținute

separat
 Instrumentele suplimentare

costă suplimentar
 Fără garanții
 Îi pune pe marketeri unul

împotriva celuilalt
 Plătit pe baza efortului

Vechi Nou
Noul model 
ONPASSIVE :

• Pe baza beneficiilor
reciproce

• Afaceri reale, produse și
oameni

• fluxul de numerar; să fie 
plătit pentru a-l folosi

• Marketer nu vinde
• Marketer nu recrutează
• Fiecare instrument de 

succes inclus
• Toate instrumentele incluse

într-un singur preț mic
• 100% garanție înapoi
• Marketerii nu concurează
• Planul revoluționar de 

compensare



DACĂ Ești UN MARKETER (reţea, afiliere, mai multe niveluri, vânzări
directe ...). Nu trebuie să-ţi spun ce înseamnă asta. Odată ce lansăm, 
alegeţi sau folosiţi DOMENIUL dvs. PROPRIU; nu compania. Este 
afacerea ta ... a ta ... și a fost dezvoltat și marcat pentru tine de 
ONPASSIVE Și fiecare instrument de care ai avea nevoie vreodată să
construiești și să ai mai mult succes în creșterea propriei tale afaceri
este inclus.

DACĂ NU Ești UN MARKETER, asta înseamnă că vei comercializa
automat soluţia de afaceri ONPASSIVE și vei genera venituri care vor
crește lună după lună în timp ce OnPassive îţi construiește afacerea. 
Nu va trebui să recrutaţi, să vindeţi, să promovaţi sau orice altceva
dacă nu doriţi ... dar puteţi câștiga mult mai multe dacă o faceţi.

Adunând piesele, înseamnă că avem în sfârșit o soluţie de afaceri care 
permite tuturor să aibă succes, indiferent cine sunt sau ce au făcut
anterior. Fiecare membru, fie că este pasiv sau activ, va reuși automat.

Deci, relaxează-te.
Vă ajutăm să reușiți!
Deveniți fondator

Înainte de lansarea Mare!



Rădăcinile lui Onpassive:
Despre liderul nostru

OK, acum când am ajuns până acum, sunt sigur că sunteți la curent cu agitația
creată de ceea ce este acum iminenta lansare a ONPASSIVE și First-Line Leader
Corp, cunoscută sub numele de GoFounders.

Dacă începeți să obțineți viziunea, sunt sigur că veți fi de acord că ONPASSIVE va
apărea ca noul lider global în industria de marketing online. Dar adevărații eroi vor
fi acei marketeri afiliați care folosesc acest sistem pentru a-și construi propriile
afaceri și pentru a adăuga valoare lumii. Cu toate acestea, compania și sistemul ne-
au fost aduse prin eforturile CEO-ului și fondatorului „Brainiac”, dl Ash Mufareh.

Dar înainte de a merge prea departe, și eu spun câteva lucruri despre el. Domnul
Mufareh este un om de familie, deține un Master of Information Technology &
ecommerce (MIT) prin intermediul Universității Intercontinentale Americane [și
chiar a participat la Harvard pentru a afla specific despre crearea de afaceri online].
Și din ceea ce am văzut, arenele online și software sunt acolo unde excelează;
acolo este „el”, ca să zic așa. Ai fost vreodată atât de fluent cu ceva, încât ți s-a
spus să-l iei ca pește în apă? Da, domnul Mufareh este așa când vine vorba de
internet.



Acestea fiind spuse, a mers la mai multe proiecte de marketing afiliat
online, pe care le-a făcut foarte bine. Cred că cel mai important a fost
ascensiunea sa meteorică la Global Domains International (GDI).
Înainte de OnPassive, nu a deținut niciodată propria sa afacere.

Pe de altă parte, domnul Mufareh a cunoscut și momente dificile în
industrie; vremuri foarte grele. Ca marketer afiliat, el a suferit prin
multe din aceleași lucruri pe care tu și cu mine. Lucruri precum
platforme sau sisteme care funcționează sau cad prada înșelătoriei.
Unul din acele vremuri a avut un declin complet format din mii de
membri furati de sub el de upline.

În orice caz, cu posibila excepție a educației, povestea lui este la fel ca o
mulțime de povești pe care tu, mine și nenumărate altele le-ai putea
spune. Povestiri despre fraudă și înșelăciune care stau la baza mai
multor companii de marketing pe internet pe care am ajuns să le
etichetăm drept „escrocherii” sau „scheme”. Sunt sigur că putem spune
astfel de pierderi personale și financiare ca urmare a activităților
acestor întâlniri. Să ne confruntăm, 97% din tot ceea ce există acolo
pare a fi o înșelătorie concepută pentru a vă menține de abia câștiga
bani sau chiar mai rău pentru a vă fura. De aceea OnPassive a fost
pornit; pentru a dezvolta o afacere în care toată lumea poate reuși
sălbatic.



Pentru că tocmai acele experienţe de învăţare l-au condus pe domnul Mufareh 
la crearea acestei companii remarcabile, OnPassive. Iar aceste experienţe au 
deschis, de asemenea, calea de a-și solidifica filozofiile de funcţionare și de a le 
asigura ferm în locul lor. Spun că OnPassive al domnului Mufareh și, prin
extensie, GoFounders, are integritate și etică ţesută în ţesătura sistemelor și
activităţii sale, de la ajutorul part-time până la programatorii hardcore și peste
tot. Aceasta reflectă inima lui și este modul său de viaţă.

Desigur, OnPassive nu s-a lansat încă. Dar liderii de primă linie ... eu și restul
fondatorilor timpurii ... sunt foarte activ de aproximativ un an. Acţionăm în
principal pe net dintr-un de birou în scopul expres de a invita mai multe.

Deci daca tu
spus că este

Magic,
ai dreptate!

Caracteristicile>
Corectitudinea>

Tehnologia>
Despăgubirea>

Și vă dorim a se alatura ca fondator.



Gofounders Net:
Back-office-ul

Back-Office Platform este un set complet de instrumente localizate online, care 
a fost dezvoltat de OnPassive special pentru fondatorii săi; și numai
întemeietorii săi. (Membrii afiliați despre care vom vorbi un pic, care sunt 
diferiți de fondatori, nu vor avea acces la această resursă.) Back-office-ul este o 
platformă foarte dinamică, care adăpostește instrumentele puternice utilizate
pentru inițiativa GoFounders, care este destul de simplu- invităm membrii
fondatori [care se realizează prin invitații personale].

Back-office oferă, de asemenea, un spațiu online unic în care fondatorii pot 
interacționa social cu alți fondatori. Pentru a vă oferi o mai bună înțelegere a 
formularului lat de GoFounders, permiteți-mi să împărtășesc scopul său, astfel
cum este listat în cinci categorii generale de resurse:
1. Ajută la automatizarea intrării altora în Familia GoFounders până când
suntem pregătiți să lansăm.
2. Oferă linkuri promoționale. Acestea sunt aceleași legături care se folosesc în
ONPASSIVE Rotator și sunt folosite pentru a plasa clienți din campania Sprint-
Marketing în echipele fondatorului.



3. Să acționeze ca un manager de contact fundamental pentru fondatorii timpurii care aleg
să promoveze pe cont propriu și să ofere, de asemenea, acces la profilurile personale și ale 
echipei.

4. Oferă o modalitate de contact pentru personal, asistență tehnică și alți fondatori, oferind
în același timp materiale de marketing care respectă reglementările.

5. Oferă un loc pentru a accesa anunțuri curente și anterioare, programe webinar, webinarii
înregistrate și alte evenimente, descărcări disponibile, Tutoriale, întrebări frecvente și
Marturii.

captură de ecran a biroului de bord GoFounders



Conducere de top:
Poziția de fondator

Efortul GoFounders, care continuă să aibă succes, a produs peste 37.000 de membri la
nivel mondial la sfârșitul lunii august 2019. Și aceștia sunt membri fondatori ... lideri de
primă linie sub care vor fi plasați toți ceilalți afiliați!

În linii mari, atunci când acceptați o funcție de fondator timpuriu, sunteți plasat în cel
mai bun leadership al ONPASSIVE . Acesta este primul 1% dintre liderii companiei, iar
echipele din acești lideri sunt construite literalmente fără mâini. Acest lucru se realizează
prin campanii de marketing la nivel de companie, folosind patru sau cinci dintre cele mai
bune / mari companii de schimb de date din lume pentru a conduce campaniile. Aceste
campanii sunt „hrănite” folosind baze de date proprii, dezvoltate și deținute de
ONPASSIVE, care constau în oportunități incredibil de direcționate către anumite industrii.
Înainte de lansarea publică, scopul principal al fondatorilor existenți și al campaniilor
companiei este de a invita alți fondatori. Toate pozițiile fondatorilor sunt clasificate în
funcție de:
1, data la care a fost achiziționată Poziția, și
2. numărul fondatorilor plătiți pe care i-au sponsorizat personal.

Deci, dacă ești un lider moral și etic ... un lider cu
răbdare și energie ... nu ar trebui să fie o surpriză că
te dorim într-una din aceste poziții. De aici, puteți
ajuta cel mai bine compania să crească, ajutându-i
și pe alții să dezvolte stiluri de viață mai sănătoase
și mai bogate. Același stil de viață pe care îl cauți
cercetând această oportunitate de vârf, ONPASSIVE.
Poziția de fondator timpuriu și campaniile care vor
alimenta succesul final, constituie o etapă
importantă de marketing online și oferă beneficii
masive.



Din motive de transparență, Fondatorii existenți NU vor fi plătiți pentru aducerea
noilor fondatori în familia GoFounders. Orice activitate a fondatorilor pentru a aduce
noi fondatori se realizează complet printr-o dorință individuală de a vedea compania
să crească și să prospere prin dobândirea unui nou leadership. Acest lucru este
valabil pentru producția de webinarii, angajamente vorbitoare, publicații [cum ar fi
cărți electronice, prezentări de diapozitive, etc.), videoclipuri, campanii sau e-
mailuri, sau orice altă lucrare sau media. Totul este făcut de Fondator gratuit, pentru
binele întregului. Cu toate acestea, întrucât noii fondatori acceptă invitații și sunt
aduși în familia GoFounders, ei sunt plasați în echipele fondatorului care i-a invitat.
Acest lucru poate fi semnificativ, deoarece fiecare nou fondator este un potențial flux
de venituri mai târziu pentru fondatorul care îl invită.

Înainte de lansare, compania va derula campanii de invitare a noilor fondatori pentru
a le plasa sub Fondatorii existenți. La lansare, noile Poziții de fondator încetează cel
puțin șase luni. * În acest timp, campania ONPASSIVE va fi direcționată către
recrutarea de membri afiliați. Noii membri afiliați sunt folosiți pentru a construi toate
echipele de fondatori. Din nou, fiecare fondator care a fost invitat cu succes [și plasat
în echipe] de către fondatorii existenți sau compania înainte de lansare, poate
potențial devine un „picior” separat de sprijin financiar pentru un fondator upline.

* Pozițiile Fondatorilor nu pot deveni disponibile din nou oricând după lansare.
Dacă o vor face, va costa un cost de 997,00 USD fiecare.



Membrii afiliați aduși de campaniile de marketing ale companiei sunt
plasați în echipele fondatorului. Altfel spus, echipele fondatorului sunt
populate cu membri afiliați. În prezent, pozițiile fondatorului sunt
disponibile pentru 97,00 USD.

Acest cost vă va plasa pe locul Fondatorului; asta e tot. Nu include
intrarea în matrice [așa cum s-a explicat puțin mai târziu].

Acces la site-ul exclusiv al fondatorilor
Echipe construite pentru tine
Acces mai devreme
Poziționarea prioritară
Membru al cercului interior
Test Beta: Brainstorming,

da feedback
Plus multe altele. Asa de ....

Așteptați-vă să fiți impresionați ca niciodată!

Aceasta este o oportunitate foarte reală

Unele
AVANTAJE

A fi
de

Fondator.



COMPENSARE: MATRIXUL

Pentru a câștiga comisioane în ONPASSIVE, trebuie să păstrați un abonament activ pentru
fiecare pachet achiziționat. Există un total de 4 pachete diferite (25,00 USD, 125,00 USD,
250,00 USD și 500,00 USD). Următoarele pagini și diagrame vor arăta cum progresați de la
un pachet la altul. Pe măsură ce achiziționați un pachet, sunteți plasat în matricea
Companywide pentru acel pachet special. Cumpărarea pachetelor dvs. se poate face
individual, dintr-o dată sau printr-un proces automat folosind profituri din pachetele actuale
actuale, deoarece acestea devin disponibile. În orice caz, toți membrii [inclusiv fondatorii
existenți și următorii] încep o perioadă de încercare gratuită, de șapte zile. După cum vă
puteți imagina, acest proces oferă o participare gratuită la afaceri timp de șapte zile. Cu alte
cuvinte, când o persoană dorește să examineze produsul nostru pentru soluții de afaceri, va
primi o probă gratuită de 7 zile. În acea perioadă de încercare, acestea vor fi adăugate la
echipa personală a Fondatorului care a invitat, precum și la matricea din întreaga companie.
În timp ce se află în matrice, vor avea ocazia să primească membri deversări [din campanii]
și să acumuleze comisioanele rezultate.

COMPENSARE



Cu toate acestea, nu vor avea acces la aceste comisioane până nu vor plăti costul
de 25 USD pentru pachetul AFFILIATE. După ce vor face acest lucru, care se
numește „Activarea nivelului”, comisioanele acumulate le vor fi eliberate. Dacă
proba liberă se termină și nu au activat nivelul următor, acestea vor fi mutate în
partea de jos a matricei și locul original va deveni disponibil pentru altcineva.
Avansarea în fiecare pachet mai mare se face fie manual, alegând când să activați
și să plătiți următorul pachet mai mare sau automat, permițând ONPASSIVE să
acceseze profiturile dvs. pentru a vă avansa automat la următorul pachet superior.
Dacă faceți automat, după ce ați câștigat suficient pentru a trece la următorul
pachet mai mare, veți fi activat imediat în următorul pachet superior.

În graficele următoare, care arată matricele pentru diferitele niveluri și plățile
asociate, voi folosi numere de la Primele niveluri până la a treia pentru a explica
banii care pot fi câștigați. (Ar trebui să fie evident că Spotul gratuit pentru
membrii este de fapt modul în care un membru este deținut pentru o anumită
perioadă de timp fără nicio activitate de activare la nivel. În consecință, nu există
o diagramă care să indice un Membru gratuit activitate.)



IMPORTANT: Trebuie să ținem cont că va dura ceva timp pentru ocuparea pozițiilor și
că va depinde de factori diferiți. De exemplu, sunt un fondator care s-a alăturat aproape
de intervalul 5.000, așa că nu voi primi primul meu membru până când un membru nu
va fi plasat cu fiecare dintre cei 5.000 de fondatori care s-au alăturat înaintea mea. De
asemenea, depinde foarte mult de dimensiunea, durata și saturația pieței campaniilor de
marketing.

IMPORTANT: Pentru claritate, dacă un membru dorește să achiziționeze pachete de
nivel superior, în loc să aștepte să fie actualizat automat de sistem, pachetele trebuie
achiziționate secvențial. De exemplu, când suntem gata, intenția mea este să
achiziționez primele 3 pachete. Aceasta înseamnă că va trebui să achiziționez pachetul
de 25 USD, 125 $ și 250 USD, în ordine secvențială, pentru un total de 400 USD. Dacă
aleg să merg direct la cel mai mare pachet [care costă 500 USD], ar trebui să cumpăr
toate cele 4 pachete pentru un total de 900 USD.



Disclaimer:
Câștigurile variază în funcţie de
efortul fiecărui afiliat. Creanţele
de venit prezentate nu sunt
destinate să garanteze venitul; în
schimb, sunt concepute pentru a
vă oferi o idee despre ceea ce
este posibil. Ca în orice afacere,
succesul cu ONPASSIVE necesită
muncă asiduă, angajament,
leadership și dorinţă.

Pachetele sunt astfel configurate.
Membri GRATUI accesează pachetul AFFILIAT 25,00 USD

Nivelul 1, cu 3 membri are o plată lunară de 6,00 USD

Nivelul 2, cu 9 membri, are o plată lunară de 27,00 USD

Nivelul 3, 27 de membri având o plată lunară de 54,00 USD

În acest exemplu, deoarece membrii sunt plătiţi la nivelurile curente și
anterioare, doar un total de 87.oo USD pe lună este plătit (6 + 27 + 54) = 87



IMPORTANT: Doar primele trei (Pro, Leader și Master)
pachetele oferă trafic zilnic garantat.

AFILIAŢII Membrii avansează la pachetul PRO 125,00 USD

Nivelul 1, cu 3 membri are o plată lunară de 30,00 USD

Nivelul 2, cu 9 membri, are o plată lunară de 135,00 USD

Nivelul 3, 27 de membri cu o plată lunară de 189,00 USD

În acest exemplu, deoarece membrii sunt plătiţi pe toate cele 3 niveluri ale 
pachetului PRO, suma totală câștigată este de 354,00 USD pe lună; (30 + 
135 + 189 = 354). Cu toate acestea, membrii câștigă și din pachetul
AFFILIATE, care reflectă o plată lunară totală de 441,00 USD pentru primele
3 niveluri ale fiecărui pachet.
(6 + 27 + 54) + (30 + 135 + 189) = 441



Membrii PRO avansează la pachetul LEADER de 250,00 USD.

Nivelul 1, cu 3 membri are o plată lunară de 30,00 USD

Nivelul 2, cu 9 membri, are o plată lunară de 225,00 USD

Nivelul 3, cu 27 de membri cu o plată lunară de 270,00 USD

În acest exemplu, deoarece Membrii sunt plătiţi pe toate cele 3 niveluri ale 
pachetului LEADER, suma totală câștigată este de 525,00 USD pe lună; (30 + 225 
+ 270 = 525). Cu toate acestea, membrii câștigă și din pachetul AFFILIATE și
pachetul PRO, care reprezintă o plată lunară totală de 996,00 USD pentru
primele 3 niveluri din fiecare pachet. 6 + 27 + 54) + (30 + 135 + 189) + (30 + 225 
+ 270) = 996



Membrii LEADER avansează la pachetul de 500,00 $ MASTER.

Nivelul 1, cu 3 membri are o plată lunară de 60,00 USD

Nivelul 2, cu 9 membri, are o plată lunară de 270,00 USD

Nivelul 3, 27 de membri având o plată lunară de 405,00 USD

În acest exemplu, deoarece membrii sunt plătiţi pe toate cele 3 niveluri ale 
pachetului MASTER, suma totală câștigată este de 735,00 USD pe lună; (60 + 
270 + 405 = 735). Cu toate acestea, membrii câștigă și din pachetul AFFILIATE, 
pachetul PRO și pachetul LEADER, care reprezintă o plată lunară totală de 
1.701,00 USD pentru primele 3 niveluri din fiecare pachet.

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

Tot veniturile reziduale pe viață!



La un moment dat înainte de lansarea campaniilor de marketing îi vor aduce mai mulți
fondatori și îi vor plasa în echipele de fondatori timpurii existenți. Iată un punct cheie care
a fost menționat de mai multe ori.

(Dar există și șansa ca noi să nu mai vedem niciodată oportunitatea de cumpărare a
Fondatorului cu orice preț.) În primele șase luni de după lansare, compania va executa
campanii de construire a echipelor de fondatori invitând milioane și milioane de alte
persoane să se alăture. Noii membri rezultați vor fi folosiți pentru a construi echipe sub toți
fondatorii existenți atunci.

Să ne gândim la aceste beneficii:
O soluție de fond pentru orice cauză
plată imediată
Venitul rezidual nelimitat se plătește zilnic
Automatizare de marketing de top făcută
pentru dumneavoastră
Vizitatori și înscrieri garantate
Produse avansate pentru automatizarea
libertății financiare



Deci, dacă aveți prieteni sau familie care vor beneficia de acest lucru [și nu-mi pot
imagina pe nimeni care nu ar fi], arătați-le această oportunitate. Înregistrează-le
acum sau cât de repede poți, astfel încât oportunitatea să nu le fie pierdută prin
lansarea lui OnPassive.

Ar trebui să fiți de acord, această soluție de afaceri poate oferi avantaje masive
pentru construirea portofoliului financiar al oricui. Și asta este prin design. Rețineți
că invitația sau recrutarea de către dvs. nu este necesară. Cu toate acestea, este
încurajat pentru că îți va construi averea mult mai repede. Gandeste-te la asta. Ca
fondator, vei câștiga bani foarte buni. Dacă recrutați un singur Fondator, venitul
dvs. se poate dubla.



Nu uitaţi, fiecare fondator al echipei dvs. devine un potenţial flux de
venituri pentru dvs. Dacă decideţi să împărtășiţi acest lucru cu alţii și îi
invitaţi să vi se alăture, atunci mergeţi pentru asta. Aș sugera chiar să
cumpăraţi un loc pentru cineva care s-ar putea să nu-l poată confirma,
dacă puteţi. Am mai multe ori; este un sentiment bun.

Cerul
albastru este

singurul
limită!

Doar pentru
fondatori!



INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ:
RISCAREA MAȘINILOR

Sunt sigur că ai auzit de inteligenţă artificială; numită și inteligenţă despre
mașină. În domeniul informaticii, se referă la o inteligenţă demonstrată de
mașini în loc de oameni sau animale cu gândire superioară. Inteligenţa
artificială este tehnologia care afectează numărul 1 în prezent. Spun asta
pentru că ONPASSIVE folosește inteligenţa artificială. Și ONPASSIVE a scris
chiar programele și deţine fiecare bit din tehnologie pentru sistemele sale și
va face întotdeauna; este patentat și proprietar. Nu pot spune multe mai
multe despre natura exactă și compoziţia sistemelor la care vei avea acces,
dar sunt siguri că vor face tot ce am spus că vor face… și multe altele.

Viitorul este aici.
Sistemul nostru fără efort ...

• Construiește-ți echipa și crește-ți afacerea
• Oferă rotitoare nelimitate, site-uri web noi și

pagini de destinație
• Trimiteți automat traficul pe site-urile dvs.!
• Recenzii, conversii și abonamente sunt 

perfecte pentru dvs.

Dezvoltat folosind inteligența artificială.



La fel de impresionant este că suntem 100% fără datorii! Gândiți-vă la asta pentru o
clipă. Câte companii noi, care operează la nivel mondial, sunteți conștient de faptul că
nu sunt datorii 100%? Le poți număra probabil pe o mână.

În plus, afacerea noastră este foarte „curată”. Aceasta înseamnă că avem produse reale
și durabile constând din componente și tehnologie perfectă care nu au fost văzute
niciodată, care funcționează foarte bine împreună.

Nu vă pot spune tot ce poate face OnPassive Business Solution. (Nu știu tot ce se poate
face.) Cu toate acestea, dacă aveți chiar și o cantitate mică de experiență în
marketingul online de orice fel, atunci unii dintre acești termeni ar trebui să vă fie
familiari.

Cu asta în minte, asigurați-vă că tot ceea ce vă puteți imagina necesar pentru a conduce
o afacere de marketing online este oferit ... și apoi unele! Dar dacă acești termeni nu
înseamnă nimic pentru tine, atunci este în regulă, deoarece sistemul despre care vorbim
face totul pentru tine, deci relaxează-te. Amintiți-vă de mantră, „Toate făcute pentru
voi”. Știi ce înseamnă „Toate”, nu? Da ... înseamnă toate. Și ne referim la asta.

• manager de contact
• testarea prin divizare
• cumpărare directă
• strângeți pagina
• ratele de conversie
• rotatoare
• pâlnii
• Software afiliat
• etc.

• trafic
• recrutarea
• matrice
• comerciant
• nișă
• rata de optare
• reclame banner
• vânzări
• pagini de destinație



Deci, dacă vă aflaţi sau doriţi să faceţi parte din arenele de reţea de afiliere,
reţele sau chiar mai multe niveluri pe viitor, aceasta este soluţia dvs. ONPASSIVE
vă poate oferi un model de afaceri 3X Matrix complet automatizat, care se
auto-perpetuează, complet automatizat. Pur și simplu, asta înseamnă că
compania va plasa trei persoane direct sub tine și apoi trei membri sub fiecare
dintre ei, apoi încă trei membri sub fiecare dintre ei și așa mai departe prin cel
puţin zece niveluri [în cele din urmă]. Acest grafic arată primele trei niveluri.

• Soluție de auto-finanțare
• Portofoliul propriu de avere
• Construiește orice afacere pentru tine
• Îți controlezi banii
• Fiecare instrument util de care ai nevoie

Niciodată văzută, tehnologie proprie
100% mâini libere

Puteți transforma 25 USD în peste un 
milioane ... venituri reziduale pe viață!



Fiecare dintre acești membri cumpără o platformă automată pentru o taxă
de abonament lunară cuprinsă între 25,00 și 500,00 USD. Asta înseamnă,
multă lume, că mulți oameni vor contribui direct la fluxul dvs. de venituri.
Iar platforma pe care o „închiriază” oferă toate instrumentele necesare
pentru a-și automatiza afacerile de marketing online, ceea ce înseamnă că
primesc mult „BANG pentru buck-ul lor”. Nu mai vorbim că ONPASSIVE
este, de asemenea, o afacere superioară, de sine stătătoare, care vă va oferi
venituri masive și reziduale pe viață.

Începeți puternic și terminați bine!



În închidere, amintiţi-vă: venitul este rezidual. Se va construi din ce în ce mai mult
pentru tine lună după lună pentru tot restul vieţii. De fapt, este moștenitor; îl
puteţi lăsa prietenilor sau familiei ... sau oricui doriţi. Dar trebuie să decideţi să
acţionaţi pentru că, așa cum vă puteţi imagina, aceste poziţii de conducere de top
nu vor fi disponibile pentru totdeauna.

Cuvântul lui Dumnezeu spune:

„… Orice este adevărat, orice este nobil,
orice este corect, orice este curat,
orice este minunat, orice este admirabil ...
dacă ceva este excelent sau laudabil -
gândiți-vă la astfel de lucruri. ”(Filipeni 4: 8)

Versetul respectiv este relevant aici, deoarece pasajul este oglindit de filozofia care
se află în centrul lui ONPASSIVE.. Și când asculţi vorbele domnului Mufareh, este
inima lui pe care o auzi mai presus de toate. El nu crede în negativitate, în picătură,
în murmur sau în plângere [și nu se opune pentru acest tip de comportament la
OnPassive; de la fondatori sau de la oricine altcineva.]. Pe de altă parte, el crede în
familie, în beneficiul reciproc, în rugăciune, în credinţă, vorbind „munţilor” tăi și,
mai ales, vorbind despre acele lucruri care nu sunt ca și cum ar fi.

Deci, dacă aveţi o dorinţă sinceră de a reuși foarte mult în timp ce îi ajutaţi pe cei
din jurul dvs. să se extindă, atunci aceasta este pentru voi. Și dacă lucrurile
excelente sunt ceea ce gândiţi și căutaţi să produceţi, să dezvoltaţi, să demonstraţi
sau să vă manifestaţi în viaţa voastră ... atunci sunteţi genul de lider pe care îl
căutăm.



Inovație perturbatoare: un proces prin care 
un produs sau serviciu își are rădăcinile inițial

în aplicații simple din partea de jos a unei
piețe, de obicei fiind mai puțin costisitoare și

mai accesibilă și apoi se deplasează la 
nesfârșit în sus, deplasând în cele din urmă

concurenții. stabilit. Acestea NU sunt 
tehnologii avansate care îmbunătățesc

produsele bune.

Avem produse superioare, 
mai puțin costisitoare și mai 

ușor accesibile.

ONPASSIVE ESTE DISRUPTIVĂ!



O schimbare de paradigmă - O nouă rasă de „animale”

Este posibil să fi auzit termenul de „unicorn” în ceea ce privește bfaceri. În 2013, 
Ventile-Capatalistul Aileen Lee, a scris un raport despre start-up-uri care aveau mai

puţin de 10 ani și erau evaluate la 1 miliard de dolari sau mai mult de pieţe, 
dobânditori sau investitori privaţi. Ea a numit aceste startup-uri, „unicorni” pentru a 
denota raritatea lor statistică, deoarece start-urile de mare succes au fost extrem de 
rare! Și în timp ce raritatea s-a diminuat oarecum, mai există doar puţin peste 370 de 

„unicorni” la nivel mondial. Scopul raportului a fost să găsească similitudini între
persoanele care au fondat startup-uri de 1 miliard de dolari, nu pentru similitudini între
startup-uri. Acest lucru spune multe despre acești fondatori în ceea ce privește viziunea
lor pe termen lung, angajamentul și capacitatea lor de a se extinde de la aproape nimic

în ceea ce privește banii, produsul și oamenii, la statutul lor actual de companie de 
unicorn.

Cu viziunea și angajamentul fondatorului și CEO-ului nostru, domnul Ash Mufareh, 
OnPassive va deveni rapid o corporaţie de clasă mondială, un „unicorn” care se află

zilnic la masa unei economii globale și de aceea sunteţi aici!



7380 w sand lake Rd, Orlando, FL 32819

Una dintre locațiile noastre, Orlando FL, este prezentată aici.



Nu mai petreceți timp gândindu-vă la asta; da drumul fricii. Amintiți-vă,
Bibliile spun că oamenii „pieri” pentru lipsa vederii. Obțineți viziunea, obțineți
informațiile și decideți să vă alăturați astăzi. Acest lucru vă va schimba
literalmente viața și stilul de viață.

Binecuvântări și ...

: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.  

Mulțumesc ...
Pentru lectură despre

Această ocazie.

Ești în ea pentru a-l 
câștiga!


