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Неко је једном рекао: "Неуспешни
људи доносе одлуке на основу
тренутне ситуације, док успешни
људи доносе одлуке на основу тога где
желе да буду." Другим речима,
потребан нам је циљ, визија наше
будућности, или барем идеја о томе
шта желимо да радимо или да будемо.

Ако не промијенимо смјер, можда завршимо тамо гдје смо кренули! За неке од нас 
то може бити врло застрашујући приједлог.
Ова књига генерално говори о приликама за
ОнПассиве Бусинесс Солутион које могу пружити
слободу коју тражимо. Ако сте, као и ја, уморни од
борбе и желите личну и финансијску слободу за вас и
ваше вољене, онда морате обратити пажњу на ову
прилику.

Јер, да ли смо интернет маркетинг гуруи или немамо појма о томе како да урадимо
било шта осим да „сурфујемо“ мрежом, то једноставно није важно; не више. То
може бити рјешење за свакога. То је за нас шанса за цео живот и то ће променити
читаву динамику онлине маркетинга у непосредној будућности.

напред



Дакле ... само се отарасите страха да не знате шта да радите, 
страха да неће успети, или чак страха од преваре. То се неће 

десити. Ово решење има безусловну, 100% гаранцију за 
враћање новца.

И као што ћете ви, читалац, научити, то значи да коначно имамо пословно рјешење 
које омогућава свима да успију без обзира на то тко су они или што су раније 
радили. Сваки члан, било пасиван или активан, ће успети аутоматски!

Па, опусти се!
Онда размислите о томе шта читате овде.

100% без ризика
ГАРАНТОВАНО!



ОНО ШТО ИМАМО
ПРОИЗВОД

Описао сам функционалност нашег производа, иако не у потпуности, управо
овде на почетку, јер толико људи које сам разговарао не разумију шта је
производ. Ово није исцрпна листа, али вам даје идеју о томе шта имамо и шта ће
учинити. Али, вјерујте ми, када дођемо у јавност, апсолутно ћете бити
одушевљени способностима.

Тренутно имамо више од 30.000 оснивача. То је, сам по себи, нечувено за
компанију на самом почетку, да не спомињемо да још нисмо покренули! Али
онолико добро колико може бити, не може се упоредити са оним што ћемо ићи.
ОнПассиве систем ће моћи да рукује буквално са милионима чланова. То морате
знати. Јер, са правим програмом ... одговарајућом инфраструктурном платформом
... можете задржати своје језгро замењујући елементе програма када постану
застарели, тако да читава платформа може остати активна и врхунског квалитета
током многих година; чак и живот. Језгро ОнПассиве платформе је чврсто
изграђено за будућност и узима у обзир "велику слику".



We are all in itWe are all in it

to win in!to win in!

Дакле, желимо футуристичке вође који могу да виде "велику слику". Желимо да 
привучемо оне лидере који показују стрпљив, визионарски начин размишљања 
који може донети вредност и водство "столу", и на тај начин додати вредност 

компанији у целини.

У сваком случају, чини се да има много оних који не схватају да је ОнПассиве
револуционарно, аутономно, вештачки интелигентно пословно решење. Јеси
ли добио то? То је пословно рјешење. То није "цопи-цат" или "ханд-ме-довн"
производ. Пажљиво се развија од темеља употребом вештачке интелигенције
(АИ). То је потпуно нова, никада не виђена технологија која је савршено
интегрисана у комплетан систем. Када користите овај систем, без обзира на то
где се налазите у тренутку своје каријере, то вас може ставити на курс за
феноменални успех. Јер, знаш шта? Шансе су, ако не промените начин на који
радите ствари, завршићете тамо где не желите да будете.



Дакле, ДА… то је први систем који ће променити ваш живот и 
животни стил кроз АИ-вођену "сет-ит-анд-форгет-ит" платформу 

која ће:

 Рецруит
 Цонверт
 Продајте свој производ за себе
 Изградите свој посао за вас
 Оглашавајте своје тржиште
 Шаљите саобраћај на све своје 

локације
 Обезбедите посетиоце / пријаве
 Обезбедите дневни приход
 Обезбедите финансијски 

портфолио
 Обезбедите сопствено скупљање 

новца
 Поставите своје сајтове на 

неограничен број ротатора / 
димњака

 Дајте поштено решење за сваког 
трговца

 Маркетс иоур ситес
 Дајем вам надувану надокнаду 

за живот!

И још много тога!



Ми смо глобална присутност у 140+ земаља!

Ми смо потпуно и глобално легални!

Придржавамо се највиших стандарда – глобално!

ОнПассиве ће постати нови, глобални стандард!

Влада нас неће затворити; владе ће користити наше производе!

ШТА ОВО ЗНАЧИ? Па, као што сам раније рекао, то значи да коначно
имамо пословно рјешење које омогућава свима да успију без обзира на
то тко су они или што су раније радили. Сваки члан, без обзира да ли је
пасиван или активан, аутоматски ће успети.



АКО СТЕ МАРКЕТЕР, (Мрежа, Аффилиате, Мулти-Левел, Дирецт Селлинг ...
У сваком случају.) Није ми било потребно да вам кажем шта то значи. Али
морате знати када почнете да имате свој домен и бренд; не ОнПассиве'с. То је
ваш посао и узгаја се за вас вештачком интелигенцијом. И сваки алат који
ћете икада требати је укључен.

АКО НИСТЕ МАРКЕТЕР, то значи да ћете аутоматски пласирати ОнПассиве
Бусинесс Солутион и генерисати приходе који ће расти из месеца у месец док
ОнПассиве гради ваше пословање. Нећете морати да регрутујете, продате,
промовишете или било шта друго ако не желите ... али можете зарадити много
више ако то учините.

Помажемо да спојимо делове заједно.

Ми вам помажемо да успете!

Тако се опустите. Постаните оснивач
пре великог лансирања!



ОНПАССИВЕ'С РООТС
? Ко је одговоран?

Сигуран сам да сте свесни да је узбуна која је створена предстојећим јавним 
покретањем ОнПассиве-а и његовог првог лидера, познатог као ГоФоундерс.

Потпуно сам одушевљен овим, и верујем да ће то доказати да су нови глобални
лидер у индустрији онлине маркетинга. Али прави хероји ће бити они
Аффилиате Маркетери који користе овај систем за изградњу сопственог
бизниса и додавање вредности свету. Међутим, компанија и систем донели су
нам напоре нашег "Браиниац" ЦЕО и оснивача, г. Асх Муфарех.

Али пре него што кренете да тражите неку особу "све што знате" или
самопроглашеног гуруа за онлине рецензије, дозволите ми да вам кажем
неколико ствари о њему. Господин Муфарех је породични човек, стекао је
магистар информационих технологија и е-трговине (МИТ) преко Америчког
интерконтиненталног универзитета [чак је и похађао Харвард да би научио
конкретно о креирању онлине бизниса]. А из онога што сам видио, онлине и
софтверска арена су тамо гдје се истиче; живи тамо. Да ли сте икада били тако
флуидни са нечим што вам је речено да узмете као рибу у води? Господин
Муфарех је такав када је у питању Интернет.



То је рекао, он је био у неколико онлине аффилиате маркетинг вентурес да је
учинио врло добро. Највише, мислим, био је његов метеорски пораст у Глобал
Домаинс Интернатионал (ГДИ).

Са друге стране, господин Муфарех је такође видео тешка времена иу
индустрији; веома тешка времена. Као аффилиате маркетер, претрпио је многе
исте ствари које ви и ја вјеројатно имамо. Ствари као што су платформе или
системи који нису радили или су постали жртве преваре. Једно од тих времена
имао је читав низ који се састојао од хиљада чланова који су му украдени
одозго.

У сваком случају, са могућим изузетком образовања, његова прича је слична
многим причама које ви, ја и многи други можемо рећи. Разговори о
преварама и преварама које се заснивају на већини интернет маркетинг
компанија које смо дошли означити "преваре" или "схеме". Суочимо се са
тим, 97% свега што је пронађено изгледа као муљажа која је направљена да те
једва плати или, још горе, краде од тебе.



YES!!
YOU ARE RIGHT IF YOU SAID

MAGICAL?
1. The features
2. The fairness
3. The technology
4. The whole concept

Including the money you will make...

IS TOTALLY MIND-BLOWING!
Founder’s are wanted for high-level positions.

We are the top-Tier Leadership. Join us now, before launch.

Управо су та искуства учења довела господина Муфареха да створи своју изузетну
компанију, ОнПассиве. И ова искуства су отворила пут за имплементацију њихових
оперативних филозофија и учинила их чврсто на мјесту. Кажем да ОнПассиве и
ГоФоундерс имају интегритет и етику уграђену у структуру својих система и
активности. Они одражавају срце господина Муфареха и његов начин живота.

Наравно, ОнПассиве још није покренут. Али ово су лидери првог реда ... и ја и други
рани оснивачи ... били смо веома активни месецима. Радимо првенствено са бацк
оффице-а посебно да бисмо позвали више оснивача да се укључе у покрет ОнПассиве
пре него што га покрену.

Дакле, ако мислите да ова компанија
може имати мало чаробног ткања у ... 

Мислим да сте у праву.



GOFOUNDERS NET:
ТХЕ БАЦК-ОФФИЦЕ

Бацк-Оффице платформа је комплетан сет алата који се налазе на мрежи и који је
развио ОнПассиве посебно за своје осниваче; и само њени оснивачи. (Аффилиате
чланови о којима ћемо мало говорити, а који се разликују од оснивача, неће имати
приступ овом ресурсу.) Бацк-оффице је врло динамична платформа која садржи моћне
алате који се користе за ГоФоундерс иницијативу која је сасвим једноставно -
позивамо чланове осниваче [што се ради путем личних позива].

Бацк-оффице такође пружа јединствен онлине простор где оснивачи могу да
комуницирају са другим оснивачима. Да би боље схватили платформу ГоФоундерс,
допустите ми да поделим њену сврху у пет општих категорија ресурса:

1. Помаже аутоматизовати улазак других у ГоФоундерс Фамили док не будемо спремни 
за покретање.

2. Пружа промотивне линкове. То су исти линкови који се користе у онПассиве 
Ротатор-у и користе се за стављање вођа из маркетиншке кампање Спринта у тимове 
оснивача.



3. Делује као фундаментални Цонтацт Манагер за ране осниваче који одлуче да сами 
промовишу и такође обезбеђују приступ личним и тимским профилима.

4. Он пружа могућност за контактирање особља, техничке подршке и других 
оснивача, уз пружање маркетиншких материјала у складу са прописима.

5. Обезбеђује место за приступ тренутним и прошлим најавама, распоред вебинара, 
прошлих забиљежених вебинара и других догађаја, доступних преузимања, 
туторијала, често постављаних питања и изјава.

GoFounders Back- Office Dashboard Screenshot



ТОП ЛЕАДЕРСХИП
ПОЛОЖАЈ ОСНИВАЧА

Напор ГоФоундера, који је и даље веома успешан, од јуна 2019. године произвео
је више од 30.000 чланова широм света.

Дакле, ако сте морални и етички лидер ... вођа
са стрпљењем и енергијом ... не би требало
бити изненађење што вас желимо на једном од
тих положаја. Одавде најбоље можете помоћи
компанији да расте док помаже другима да
развију здравији и богатији животни стил.
Исти начин живота који тражите тако што ћете
истражити ову врхунску, ОнПассиве
могућност. Позиција раног оснивача и кампање
које ће подстакнути њен успех, представљају
значајну прекретницу на интернет маркетингу
и долазе са огромним предностима.

Широким објашњењем, када прихватите рану позицију оснивача, поставите се у
ОнПассиве Топ Леадерсхип. Ово је првих 1% лидера компаније, а тимови под
тим лидерима су дословно "ханд-офф". Ово се постиже кроз маркетиншке
кампање у компанијама које користе неке од највећих / највећих компанија за
размјену података на свијету. Ове кампање су "храњене" коришћењем
власничких база података које су развиле и које поседује ОнПассиве, које се
састоје од невероватно циљаних специфичних индустрија. На крају, ове кампање
ће бити урађене "у кући". Пре јавног лансирања, основна сврха постојећих
оснивача и кампања компаније је да позову друге осниваче. Позиција оснивача се
рангира према (1) датуму стицања позиције и (2) броју плаћених оснивача које су
лично спонзорисали.



Our Goal: Founders will 
Enjoy life Changing Benefits

START STRONG

Higher in the Matrix based on:
1. Date and Time stamp
2. Number if sponsored founders

Ради транспарентности, постојећи оснивачи не добијају новчану надокнаду за
увођење нових оснивача у породицу ГоФоундерс. Активност сваког оснивача
да доведе новог оснивача је у потпуности остварена кроз индивидуалну жељу
да види како компанија расте и напредује кроз стицање новог водства. Ово се
односи на израду веб страница, гласовних ангажмана, публикација [као што су
е-књиге, слидесхов, итд.], Видео записа, кампања или е-порука, или било који
други такав рад или медиј. Све ово ради Оснивач слободан за добру цјелину.
Међутим, како нови оснивачи прихватају позивнице и доводе се у породицу
ГоФоундерс, они се налазе у тимовима оснивача који су их позвали. Ово може
бити значајно јер сваки нови оснивач је потенцијални ток прихода касније за
оснивача који позива.
Непосредно пре покретања, компаније ће водити кампање да позову нове
осниваче на пласман под постојећим оснивачима. Након покретања нове
позиције оснивача, они престају најмање шест мјесеци. Током овог периода,
кампања ОнПассиве ће се фокусирати на регрутовање придружених чланова.
Нови Аффилиате чланови се користе за изградњу свих тимова оснивача. Опет,
сваки оснивач који је успешно позван од стране постојећег
оснивача или компаније пре покретања потенцијално
постаје засебна "нога" финансијске подршке за главног оснивача.



Plus much more++++
Expect to be impressed like never before!

BENEFITS
For Becoming a Founder

Exclusive Access to Founders Zone

Early Invitation Before Public
Priority Positioning
Priority Access
Beta Tester
Inner Circle
Brainstorming
Privilege to suggest/ vote/ give feedback

Придружени чланови позвани кроз маркетиншке кампање за компанију су
у тимовима оснивача. Другим ријечима, оснивачки тимови попуњавају
чланови придружених чланова. Садашње позиције оснивача су доступне
за 97,00 долара. Овај трошак вас ставља на место оснивача; то је све. Не
укључује матрични улаз [као што је објашњено касније].

Очекујте да будете импресионирани
као никада до сада!



Компензација: Матрица

Да бисте зарадили провизије у ОнПассиве, морате одржавати активну
претплату за сваки пакет који купите. Постоји укупно 4 различита пакета ($
25.00, $ 125.00, $ 250.00 и $ 500.00). На следећим страницама и графиконима
ће се показати како напредујете из једног пакета у други. Док купујете пакет,
постављате се у матрицу за цијелу компанију, за тај одређени пакет. Куповину
ваших пакета можете обавити појединачно, све одједном, или путем
аутоматског процеса користећи добит од тренутних активних пакета, чим
постану доступни. У сваком случају, сви чланови [укључујући постојеће и
накнадне осниваче] почињу у бесплатном, седмодневном пробном периоду.
Као што можете замислити, ово суђење омогућава бесплатно учешће у послу
седам дана. Другим речима, када особа жели да прегледа наш производ за
пословна решења, добиће бесплатну седмодневну пробну верзију. Током тог
пробног периода они ће бити додани особном тиму оснивача, као и матрици у
цијелој компанији. Док ће у матрици имати прилику да прими прелазеће
чланове [из кампања] и акумулирају резултирајуће комисије.

COMPENSATION



Међутим, они неће имати приступ тим комисијама док не плате 25 УСД за пакет
АФФИЛИАТЕ. Када то ураде, што се назива “Активирање нивоа”, акумулиране
комисије ће бити ослобођене за њих. Ако слободна проба истекне и они нису
активирали следећи ниво, они ће бити премјештени на дно матрице и оригинално
мјесто ће постати доступно неком другом. Напредовање у сваки већи пакет врши
се или ручно, одабиром када се активира и плати за следећи виши пакет, или
аутоматски, дозвољавајући ОнПассиве да приступи вашем профиту и аутоматски
вас унапреди у следећи виши пакет. Ако се уради аутоматски, након што сте
зарадили довољно да пређете на следећи виши пакет, одмах ћете бити активирани
у следећем вишем пакету.

У следећим графиконима, који приказују матрице за различите нивое и њихове
исплате, користит ћу бројеве од првог до трећег нивоа да бих објаснио новац који
се може зарадити. (Треба бити очигледно да је Фрее Мембер Спот заправо само
како се члан држи одређени временски период без активности активације нивоа.
Према томе, нема Цхарт-а који приказује Фрее Мембер или било коју активност
повезану са Фрее Мембер-ом.)



ВАЖНО: Треба имати на уму да ће бити потребно неко време да се попуне
позиције и то ће зависити од различитих фактора. На пример, ја сам оснивач који
се придружио када је било око 5.000 тако да нећу добити свог првог члана све док
члан не буде додељен сваком од 5.000 оснивача који су се придружили пре мене.
То у великој мери зависи и од величине, трајања и тржишне засићености
маркетиншких кампања.

ВАЖНО: Ради јасноће, ако члан жели да купи пакете вишег нивоа уместо да
чека да буде аутоматски надограђен од стране система, пакети се морају купити
секвенцијално. На пример, када смо спремни, моја намера је да купим прва 3
пакета. То значи да ћу морати да купим $ 25, $ 125 и $ 250 пакет, у
секвенцијалном редоследу, за укупно $ 400. Ако одлучим да идем директно до
највишег пакета [који кошта $ 500], морам да купим сва 4 пакета за укупно $ 900



Дисцлаимер:
Зараде варирају у зависности од
напора сваког појединог партнера.
Наведена потраживања прихода нису
намењена да служе као гаранција
прихода; уместо тога, оне су
осмишљене да вам дају идеју о томе
шта је могуће. Као и код било ког
другог посла, успех са ОНПАССИВЕ
захтева напоран рад, посвећеност,
лидерство и жељу

Пакети су постављени овако.
БЕСПЛАТНО Чланови напредују до АФФИЛИАТЕ $ 25.00 Пакета

Ниво 1, са 3 члана има месечну исплату од $ 6.00

Ниво 2, са 9 чланова има месечну исплату од $ 27.00

Ниво 3, са 27 чланова има месечну исплату од $ 54.00

У овом примеру, пошто су чланови плаћени на тренутном и претходном нивоу, плаћа 
се само укупно $ 87.оо месечно (6 + 27 + 54) = 87



ВАЖНО: Само сљедећи топ три (Про, Леадер, & Мастер) пакети пружају 
зајамчени, дневни промет.

Чланови АФФИЛИАТЕ напредују до ПРО $ 125.00 пакета.

Ниво 1, са 3 члана има месечну уплату од $ 30.00

Ниво 2, са 9 чланова има месечну уплату од $ 135.00

Ниво 3, са 27 чланова има месечну уплату од $ 189.00

У овом примеру, пошто су чланови плаћени на сва три нивоа ПРО пакета, укупан
зарађени износ је 354,00 долара месечно; (30 + 135 + 189 = 354). Међутим, чланови
такође настављају да зарађују од АФФИЛИАТЕ пакета, одражавајући укупну месечну
исплату од $ 441.00, за прва 3 нивоа у сваком пакету. (6 + 27 + 54) + (30 + 135 + 189) =
441



. ПРО чланови напредују до ЛЕАДЕР $ 250.00 пакета

Ниво 1, са 3 члана има месечну исплату од $ 30.00

Ниво 2, са 9 чланова има месечну исплату од $ 225.00

Ниво 3, са 27 чланова има месечну исплату од $ 270 .00

У овом примеру, пошто су чланови плаћени на сва три нивоа ЛЕАДЕР пакета,
укупан зарађени износ је 525,00 долара месечно; (30 + 225 + 270 = 525). Међутим,
чланови такође настављају да зарађују од АФФИЛИАТЕ пакета и ПРО пакета, што
одражава укупну месечну исплату од $ 996.00, за прва 3 нивоа у сваком пакету. 6 +
27 + 54) + (30 + 135 + 189) + (30 + 225 + 270) = 996



Чланови ЛЕАДЕР-а напредују до МАСТЕР $ 500.00 пакета

Ниво 1, са 3 члана има месечну исплату од $ 60.00

Ниво 2, са 9 чланова има месечну исплату од $ 270.00

Ниво 3, са 27 чланова има месечну исплату од $ 405.00

У овом примеру, пошто су чланови плаћени на сва три нивоа МАСТЕР пакета,
укупан зарађени износ је 735,00 месечно; (60 + 270 + 405 = 735). Међутим, чланови
такође настављају да зарађују од АФФИЛИАТЕ пакета, ПРО пакета и ЛЕАДЕР
пакета, што одражава укупну месечну исплату од $ 1.701.00, за прва 3 нивоа у сваком
пакету.

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



У неком тренутку пре покретања, маркетиншких кампања донијеће се више оснивача
и смјестити их у постојеће тимове раних оснивача. Ово је кључна тачка која је
споменута више пута.

Постоји шанса да никада више нећемо видјети позицију оснивача. Али ми
знамо да током првих шест месеци од лансирања, оснивачки постови нису
доступни. Током овог периода, компанија ће покренути кампање за
изградњу оснивачких тимова позивајући милионе и милионе других да се
придруже. Ако се позиције оснивача врате након тог шестомјесечног
периода, то ће коштати 997,00 долара. Дакле, ако имате пријатеље или
породицу који ће имати користи од тога [и не могу замислити никога ко то
не учини], покажите им ову прилику. Потпишите их сада или што је брже
могуће како не бисте изгубили шансу кроз лансирање ОнПассиве.

Let’s Recap
How about these benefits? Let’s imagine
1. Funding solution to your business and any cause

2. Instant Payments

3. Unlimited Residual Income.. Paid Daily.. In Real-time

4. Top Marketing Automation and all done for you

5. Real-time Guaranteed visitors and sign ups. All done for you

6. Breakthrough Products to automate your Financial FREEDOM



Морате се сложити да ово пословно рјешење може пружити огромне користи за
изградњу финанцијског портфеља било кога. И по дизајну. Имајте на уму да
позивање или регрутовање није неопходно. Међутим, то је охрабрујуће јер ће
градити ваше богатство много брже. Размисли о томе. Као оснивач ћете зарадити
веома добар новац. Ако регрутујете само једног оснивача, ваши приходи се
потенцијално удвостручују. Какав би био осећај имати 5 или 50 чланова пре
лансирања?



The Sky
is

the limit!
FOR 

FOUNDERS
!ONLY

Запамтите, сваки оснивач у вашем тиму постаје потенцијални ток прихода за вас.
Ако одлучите да га поделите са другима и позовете их да се придруже, то је нешто
што желите да урадите, ОДЛИЧНО! То би им помогло у њиховој финансијској
будућности. Чак бих вам предложио да купите место за некога до кога вам је стало.
Ја имам. То ми даје велики, леп осећај.

Небо је твоја једина граница!

Само за осниваче.



The future is here.
Our system effortlessly ...
• Builds your team and grows your 

business
• Provides unlimited rotators, fresh 

websites & destination pages
• Automatically sends traffic to your sites!
• Seamless Recruits, converts, and Closes

for you

Developed using artificial intelligence.

ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА:
УСПОСТАВЉАЊЕ МАШИНА

Сигуран сам да сте чули за вештачку интелигенцију; Зове се и механичка
интелигенција. У области компјутерске науке, ово се односи на интелигенцију
коју показују машине, а не људи или животиње вишег размишљања. Кажем то
зато што ОнПассиве користи вештачку интелигенцију. ОнПассиве је написао
сопствене програме и поседује сваки део технологије за своје системе и увек ће.
Овај комплетан систем и његова технологија су патентирани и власнички. Не
могу да кажем много више о тачној природи и саставу система којима ћете имати
приступ, али будите сигурни, они ће учинити све што сам рекао да ће урадити ...
и још много тога.

Будућност је овде
и покреће га вештачка интелигенција!



7380 w sand lake Rd, Orlando, FL 32819

Видите ... ово је врло стварна, онлине и циглана-и-малтер бизнис. Производ
је потпуно спреман за Вас. Систем који може аутоматизовати постојеће
маркетиншке активности.

ОнПассиве тренутно има на стотине плаћеног помоћног особља које већ
постоји, а ми промовишемо истински глобални феномен са нашим
присуством у више од 140 земаља. Ево једне од наших локација у Орланду,
ФЛ.



Једнако је импресивно да смо 100% без дугова! Размислите о томе на
тренутак. Колико нових, глобално оперативних компанија знате да поседују
100% себе док су потпуно без дугова? Вероватно их можете пребројати на
једној страни.

Поред тога, наш посао је веома "чист". То значи да имамо стварне и одрживе
производе састављене од глатко интегрисаних компоненти и технологија које
никада раније нису виђене заједно и које глатко раде заједно.

Не могу вам рећи све што ОнПассиве Бусинесс Солутион може да уради. (Ја
чак и не знам шта може да уради.) Међутим, ако имате чак и малу количину
интернет маркетинг искуства било које врсте, онда би неки од ових термина
требало да буду познати вама.

• Менаџер контаката
• сплит-тестирање
• директна куповина
• стисните страницу
• стопе конверзије
• Ротатори
• Канали
• Аффилиате софтваре
• И још много тога!

• саобраћај
• регрутовање
• матрица
• трговац
• ниша
• стопа опт-ин
• банери
• продаја
• почетне странице

Имајући ово на уму, будите сигурни да је све што можете замислити
неопходно за вођење онлине маркетинг бизниса укључено ... а онда и неке!
Али ако вам ови термини ништа не значе, онда је то у реду, јер систем о
којем говоримо функционише за све вас. Па, опусти се. Запамтите мантру,
"Све је учињено за вас". Знаш шта то значи? Да ... све значи све. И то
стварно мислимо.



Self funding solution
Your own wealth portfolio
Build any business for you
You are in control of your funds
Every useful Marketing tool you may think of
Never seen, proprietary technology
100% hands free

Turn $25 into $2,000,000++
Residual for life!
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Дакле, ако сте у, или желите да будете у, аффилиате, нетворк, или чак мулти-
левел маркетинг аренама у будућности, ово је ваше решење. ОнПассиве вам
може доставити потпуно аутоматизиран, самосталан пословни модел
заснован на матрици. Једноставно, то значи да ће компанија поставити три
особе директно испод вас и затим три члана под сваку од њих, затим још три
члана под сваку од њих, и тако даље кроз најмање десет нивоа [на крају].
Овај графикон приказује прва три нивоа.



Сваки од наших чланова купује аутоматску платформу за мјесечну
претплату у распону од $ 25.00 до $ 500.00. То, мој пријатељу, значи да
ће много људи директно допринети вашем приходу. И платформа коју
изнајмљују пружа сваки алат потребан за аутоматизацију њихових
онлине маркетиншких фирми, што значи да добијају и доста "БАНГ-а
за свој новац". Да не спомињем да је ОнПассиве такође супериорна,
самостална фирма која ће вам пружити огроман и преостали приход за
цео живот.

START STRONG



И да." Рекао сам да су приходи континуирани. Изградиће за вас месец-по-
месец до краја живота. Заправо, можете то оставити својим пријатељима или
породици ... или коме год желите. Али морате да одлучите да реагујете на то
јер, као што можете да замислите, ове Топ лидерске позиције неће бити
заувек доступне.

Коначно, Реч Божија каже,

"... све што је истинито, шта год да је
племенито, шта год да је право, шта год да
је чисто, шта год да је дивно, шта год је
дивно - ако је ишта одлично или хвале
вредно - размислите о таквим стварима."
(Филипљанима 4: 8)

Тај стих је овде релевантан зато што се одељак огледа у филозофији која је у
сржи ОнПассиве. А када слушате говор г. Муфарех, његово срце чујете изнад
свега. Он не верује у негативност, загрижавање, мрмљање или жалбу [и не
стоји за таквим понашањем на ОнПассиве; од оснивача или било кога
другог.]. С друге стране, он верује у породицу, узајамну корист, молитву, веру
и говорећи оним стварима које нису као да су, као и "говорећи вашим
планинама". Дакле, ако имате искрену жељу да у великој мери успева док
помажете онима око вас, онда је ово за вас. И ако су ове ствари оно о чему
размишљате и покушавате да их производите, развијате или манифестујете у
свом животу ... онда сте ви врста вође коју тражите.



Не трошите више времена на размишљање о томе; отпусти страх. Не губите се због
недостатка визије. Узмите визију, дођите до информација и одлучите да нам се
придружите данас. То ће дословно промијенити ваш живот и ваш животни стил.

Благослови и…


