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đổi
GIỚI THIỆU

Ai đó đã từng nói, những người không thành 
công đưa ra quyết định dựa trên tình hình hiện tại 
của họ trong khi những người thành công đưa ra 
quyết định dựa trên nơi họ muốn. Và bạn biết 
đấy, nếu chúng ta không thay đổi hướng đi, 
chúng ta có thể sẽ đến nơi chúng ta sẽ đến! Đối 
với một số người trong chúng ta nó có thể là một 
đề xuất rất đáng sợ.

Cuốn sách này nói chung về cơ hội Giải pháp 
kinh doanh ONPASSIVE có thể cung cấp sự tự do 
mà chúng tôi đang tìm kiếm. Nếu bạn, giống như 
tôi, mệt mỏi vì phải chiến đấu và muốn tự do cá 
nhân và tài chính cho bạn và người thân, thì bạn 
cần chú ý đến cơ hội này. Bởi vì cho dù chúng tôi 
là chuyên gia tiếp thị internet hay không biết làm 
thế nào để làm bất cứ điều gì ngoài việc lướt web, 
điều đó không thành vấn đề; Không còn. Đây có 
thể là giải pháp cho bất cứ ai. Đây là một cơ hội 
trọn đời cho chúng tôi và nó sẽ thay đổi toàn bộ 
động lực tiếp thị trực tuyến trong tương lai gần.



100% Risiko Vry

-GARANTIEERDE!

Từ bỏ nỗi sợ tiếp thị trực tuyến, hoặc thậm chí là sợ lừa đảo. Giải pháp 
này có Bảo hành trọn đời 100% nếu bạn không hài lòng.

Và như bạn, người đọc, sẽ học, điều này có nghĩa là cuối cùng chúng ta 
cũng có một giải pháp kinh doanh cho phép mọi người thành công bất kể 
họ là ai hay họ đã làm gì trước đó. Mỗi thành viên, dù thụ động hay chủ 
động, sẽ tự động thành công!

100% rủi ro miễn phí!
Đảm bảo.

Thư giãn!
Sau đó suy nghĩ về những gì bạn đang đọc ở đây.



NHỮNG GÌ CHÚNG TA CÓ:
SẢN PHẨM

Tôi đã đặt một mô tả chức năng của sản phẩm của chúng tôi, mặc dù không phải là 
toàn bộ, ngay từ đầu bởi vì có rất nhiều người mà tôi đã nói chuyện mà không hiểu 
sản phẩm là gì. Tôi muốn nói với bạn rằng đây không phải là một danh sách đầy đủ 
nhưng nó cho bạn ý tưởng về những gì chúng ta có và những gì nó sẽ làm. Nhưng, 

hãy tin tôi khi tôi nói, khi chúng tôi phát hành điều này mọi người sẽ hoàn toàn bị thổi 
bay bởi khả năng của nó.

Chúng tôi hiện có hơn 33.000 thành viên sáng lập. Điều đó, bản thân nó, chưa bao giờ 
được nghe cho một công ty ở giai đoạn đầu, chưa kể trước khi ra mắt! Nhưng cũng tốt 
như vậy, Đó là một số lượng nhỏ trong "xô" tục ngữ so với nơi chúng ta đang hướng 
tới. Hệ thống ONPASSIVE sẽ có thể xử lý hàng triệu thành viên. Bạn cần biết rằng. Bởi 
vì, với chương trình phù hợp, nền tảng phù hợp, bạn có thể giữ lại lõi của nó trong khi 
thay thế các yếu tố chương trình khi chúng trở nên lỗi thời để toàn bộ nền tảng có thể 
duy trì hoạt động và tiến lên trong nhiều năm; một đời thậm chí Cốt lõi của Nền tảng 

ONPASSIVE được xây dựng vững chắc cho tương lai và cho "bức tranh lớn".



Vì vậy, chúng tôi muốn các nhà lãnh đạo trong tương lai; người suy nghĩ ai cũng 
hiểu. Chúng tôi muốn thu hút các nhà lãnh đạo thể hiện sự kiên nhẫn, tầm nhìn, có 

thể mang lại giá trị và khả năng lãnh đạo, và do đó tăng thêm giá trị cho công ty nói 
chung.

Dù sao, dường như nhiều người không hiểu rằng ONPASSIVE là một giải pháp tiếp thị 
trực tuyến độc lập, trí tuệ và dựa trên kinh doanh. Bạn hiểu điều đó, phải không? Đó 
là một giải pháp kinh doanh. Nó không phải là một sản phẩm sao chép và sản phẩm 

của Look-alike. Nó đã được phát triển tỉ mỉ từ đầu bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo 
(AI). Đó là một công nghệ hoàn toàn mới, chưa từng có, được tích hợp hoàn hảo vào 
một hệ thống hoàn chỉnh. Khi bạn sử dụng hệ thống này, bất kể bạn đang đi đâu, nó 
có thể thay đổi hướng của bạn giữa các bước [nếu cần] và đưa bạn đến thành công 
phi thường. Bởi vì, bạn biết gì không? Nếu bạn không thay đổi quỹ đạo của mình, 

bạn có thể đến nơi bạn sẽ đến.

We are all in itWe are all in it

to win in!to win in!



 Tuyển dụng
 chuyển đổi
 Bán sản phẩm cho bạn
 Xây dựng doanh nghiệp của bạn cho 

bạn
 Quảng cáo với thị trường của bạn
 Gửi lưu lượng truy cập đến tất cả 

các trang web của bạn
 Cung cấp cho khách truy cập / đăng 

ký
 Cung cấp thu nhập hàng ngày
 Cung cấp một danh mục đầu tư tài 

chính
 Cung cấp cho cộng đồng của riêng 

bạn
 Đặt trang web của bạn trên công cụ 

quay vòng không giới hạn
 Đưa ra một giải pháp trung thực cho 

mọi nhà tiếp thị
 Thị trường trang web của bạn
 Hãy bồi thường hợp lý cho cuộc 

sống của bạn!

Và nhiều hơn nữa…

Vì vậy, vâng, đây là lần đầu tiên thay đổi cuộc sống và lối sống của
bạn, Nền tảng AI-Driven, Set-it-and-quên-it sẽ:



Chúng tôi là sự hiện diện toàn cầu tại hơn 140 quốc gia!

CHÚNG TÔI HOÀN TOÀN HỢP PHÁP TRÊN TOÀN THẾ GIỚI.

CHÚNG TÔI HOÀN TOÀN TUÂN THỦ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI.

CHÚNG TÔI ĐANG TRỞ THÀNH TIÊU CHUẨN THẾ GIỚI 
MỚI.

CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG BỊ ĐÓNG CỬA BỞI MỘT CHÍNH 
PHỦ; HỌ SẼ SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI!

ĐIỀU ĐÓ CÓ NGHĨA LÀ GÌ? Vâng, như tôi đã nói trước đó, điều 
này có nghĩa là cuối cùng chúng ta cũng có một giải pháp kinh 
doanh cho phép mọi người thành công bất kể họ là ai hay họ đã làm 
gì trước đó. Mọi thành viên, dù thụ động hay chủ động, sẽ tự động 
thành công.



NHƯNG, NẾU BẠN LÀ NGƯỜI TIẾP THỊ, (Mạng, Liên kết, Đa cấp, Bán
hàng trực tiếp, Bất cứ điều gì.) Tôi không cần cho bạn biết điều này có nghĩa
là gì. Bạn bắt đầu và đó là tên miền của riêng bạn; không phải của ONPASSIVE.
Nó cải thiện doanh nghiệp của bạn và phát triển nó cho bạn với AI. Và tất cả
các công cụ bạn cần để xây dựng nó đều được bao gồm trong một mức giá
thấp.

NẾU BẠN KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI TIẾP THỊ, điều này có nghĩa là bạn sẽ
tự động tiếp thị Giải pháp kinh doanh ONPASSIVE và tạo doanh thu sẽ tăng
hàng tháng trong khi ONPASSIVE xây dựng doanh nghiệp của bạn. Bạn sẽ
không phải tuyển dụng, bán, quảng bá hoặc bất cứ điều gì khác nếu bạn
không muốn kiếm tiền nhưng bạn có thể kiếm được nhiều hơn nếu bạn làm
như vậy.

Chúng tôi giúp bạn thành công!

Bạn có thể nghỉ ngơi. 
Trở thành người sáng lập

trước khi ra mắt lớn!



Rễ cây:
Ai đang lãnh đạo?

OK, bây giờ chúng ta đã nói về những điều có lẽ trên hầu hết bộ não của chúng ta, 
tôi chắc chắn bạn biết về sự khuấy động được tạo ra bởi sự ra mắt sắp tới của 

OnPassive và Lãnh đạo GoFounders. Tiền tuyến của nó được gọi là GoFounders.

Ek is heeltemal opgewonde daaroor en glo dat dit die nuwe wêreldleier in
aanlynbemarking sal wees. Maar werklike helde sal aangeslote bemarkers wees wat
hierdie stelsel gebruik om hul eie ondernemings op te bou en waarde vir die wêreld
toe te voeg. Die onderneming en die stelsel is egter na ons toe gebring deur die
pogings van ons hoof- en stigter, mnr. Ash Mufareh.

Maar voordat ek 'n advokaat in die see begin ontmoet, of 'n selfverklaarde
internetkenner, laat ek iets oor hom sê. Mufareh is 'n gesinsman, het 'n meestersgraad
in inligtingstegnologie en e-handel (MIT) van die Verenigde State se
interkontinentale universiteit [en het selfs Harvard bygewoon om spesifiek lig te leer.
skep aanlyn besigheid. En wat ek gesien het, is die arena en die aanlyn-sagteware
waarop hy uitgeblink het; Dit is waar hy woon. Het u al ooit iets bemeester wat u
soos 'n vis in die water hou? Ja, Meneer Mufareh is so as dit alles op die internet
kom.



Điều đó nói rằng, ông đã tham gia vào một số dự án tiếp thị liên kết trực tuyến mà
ông đã làm rất tốt. Đáng chú ý nhất, tôi nghĩ, là sự gia tăng nhanh chóng của anh ấy
trong Global Domains International (GDI).

Mặt khác, Mufareh cũng chứng kiến tộm  giai đoạn khó khăn trong ngành. Là một
nhà tiếp thị liên kết, anh ấy đã chịu đựng rất nhiều thứ như bạn và tôi có. Những thứ
như nền tảng giả hoặc hệ thống không hoạt động hoặc lừa đảo hoàn toàn. Một trong
những lần anh ta có toàn bộ tuyến dưới của hàng ngàn thành viên bị đánh cắp ngay
từ dưới anh ta bởi tuyến trên của anh ta.

Dù sao, ngoại trừ có thể là giáo dục, câu chuyện của anh ấy giống như rất nhiều câu
chuyện mà bạn, tôi và vô số người khác có thể kể. Câu chuyện về gian lận và gian
lận tiềm năng trong hầu hết các doanh nghiệp tiếp thị internet mà chúng tôi gọi là
chương trình lừa đảo hoặc gian lận của Cameron. Hãy đối mặt với nó, 97% tất cả
mọi thứ ngoài kia dường như là một trò lừa bịp được thiết kế để giữ cho bạn gần
như bị trầy xước hoặc tệ hơn, đánh cắp từ bạn.



Chính xác là kinh nghiệm học tập đã đưa ông Mufareh thành lập công ty đáng chú ý
này, ONPASSIVE. Và những kinh nghiệm đó cũng mở đường cho việc thực hiện triết
lý hoạt động của nó và đảm bảo chúng là vững chắc. Tôi đã nói rằng ONPASSIVE và
GoFounders của ông Mufareh có tính toàn vẹn và đạo đức liên quan đến hệ thống
và hoạt động của nó từ trợ giúp bán thời gian và các nhà phát triển cốt lõi và mọi
thứ ở giữa. Nó phản ánh trái tim của anh ấy và là cách sống của anh ấy.

Tất nhiên, ONPASSIVE chưa được phát hành công khai. Nhưng các nhà lãnh đạo hàng
đầu, bản thân tôi và phần còn lại của những người sáng lập đầu tiên, đã rất tích cực
trong nhiều tháng. Chúng tôi hoạt động chủ yếu từ một văn phòng hỗ trợ với ý định
mời thêm người sáng lập tham gia vào phong trào ONPASSIVE trước khi ra mắt.

VÂNG !!
Bạn đúng

nếu bạn nói
nó Thật kỳ

diệu!
Tính năng>

Tư pháp>
Công nghệ>

Bồi thường>
Và chúng tôi muốn bạn là người sáng lập.



GOFOUNDERS NET:
Văn phòng hỗ trợ trực tuyến

Nền tảng Back-Office là một bộ công cụ hoàn chỉnh được đặt trực tuyến được ONPASSIVE
phát triển dành riêng cho Người sáng lập; và chỉ những người sáng lập của nó. . đơn giản -
chúng tôi mời Người sáng lập-Thành viên được thực hiện thông qua lời mời cá nhân.

Văn phòng hỗ trợ cũng cung cấp một không gian trực tuyến độc đáo nơi Người sáng lập có
thể tương tác xã hội với những Người sáng lập khác. Để cho bạn hiểu rõ hơn về hình thức
lat của GoFounders, hãy để tôi chia sẻ mục đích của nó như được liệt kê trong năm loại tài
nguyên chung:

1. Nó giúp tự động hóa mục nhập của những người khác trong Gia đình GoFounders cho
đến khi chúng tôi sẵn sàng ra mắt.

2. Nó cung cấp các liên kết quảng cáo. Đây là các liên kết tương tự được sử dụng trong
Công cụ quay vòng ONPASSIVE và được sử dụng để đặt khách hàng tiềm năng từ Chiến dịch
tiếp thị Sprint vào các nhóm sáng lập.



3. Nó hoạt động như một Trình quản lý liên hệ cơ bản cho những người sáng lập sớm, 
những người chọn tự quảng cáo và cũng cung cấp quyền truy cập vào hồ sơ cá nhân và 
nhóm.

4. Nó cung cấp một con đường để liên hệ với Nhân viên, Hỗ trợ Kỹ thuật và các Nhà sáng 
lập khác trong khi cung cấp các tài liệu tiếp thị tuân thủ quy định.

5. Nó cung cấp một nơi để truy cập các thông báo hiện tại và quá khứ, lịch trình hội thảo 
trên web, hội thảo trên web được ghi lại trong quá khứ và các sự kiện khác, tải xuống có 
sẵn, Hướng dẫn, Câu hỏi thường gặp và Lời chứng thực..

Ảnh chụp màn hình bảng điều khiển văn phòng của GoFounders



Lãnh đạo cao nhất:
Vị trí sáng lập

Những nỗ lực của GoFounders, tiếp tục thành công, đã có hơn 33.000 thành viên trên toàn 
thế giới vào giữa tháng 7 năm 2019. Và đây là những Thành viên sáng lập hàng đầu và tất 

cả các thành viên khác được đặt dưới họ.

Dus, as u 'n morele en etiese leier is ... 'n leier met
geduld en energie ... moet dit geen verrassing wees
dat ons u in een van hierdie posisies wil hê nie. Van
hier af kan u die onderneming die beste help om te
groei, terwyl u ook ander help om gesonder, ryker
lewenstyle te ontwikkel. Dieselfde leefstyl waarna u
soek deur hierdie toonaangewende ONPASSIVE -
geleentheid te ondersoek. Die vroeë stigterposisie, en
die veldtogte wat die sukses daarvan sal bevorder,
vorm 'n belangrike mylpaal aanlynbemarking en het
groot voordele.

As u 'n vroeëre stigterposisie aanvaar, sal u as 'n breë uiteensetting geplaas word in
ONPASSIVEse topleierskap. Dit is die top 1% van die leiers in die onderneming en die
spanne onder hierdie leiers is letterlik handvry. (Vir wiskunde-towenaars daar buite: Die
1% waarna hier verwys word, is belangrik.) Dit word gedoen deur wêreldwye bemarking.
veldtogte wat vier of vyf van die wêreld se beste / grootste data-uitruilondernemings
gebruik om die veldtogte uit te voer. Hierdie veldtogte word "gevoer" met behulp van eie
databasisse, ontwikkel en besit deur OnPassive, wat trgeting vir spesifieke bedrywe insluit.
Voor die publieke bekendstelling is die primêre doel van die bestaande stigters en veldtogte
om ander stigters te nooi. Die stigtingsposisies word gerangskik volgens (1) die datum
waarop die pos verwerf is, en (2) die aantal stigterslede wat hulle persoonlik geborg het.



Vì mục đích minh bạch, những người sáng lập hiện tại không được trả tiền bồi
thường khi đưa Người sáng lập mới vào Gia đình GoFounders. Bất kỳ hoạt động
nào của người sáng lập kết hợp với người sáng lập mới đều được thực hiện hoàn
toàn thông qua mong muốn cá nhân để thấy công ty phát triển và thịnh vượng thông
qua việc mua lại các nhà lãnh đạo mới. . Điều này đúng cho việc sản xuất, nói và
xuất bản hội thảo trên web, như sách điện tử, bản trình bày slide, v.v., video, chiến
dịch hoặc email hoặc bất kỳ công việc hoặc phương tiện truyền thông nào khác. Tất
cả được thực hiện bởi Founder miễn phí vì lợi ích của toàn bộ. Tuy nhiên, khi
những người sáng lập chấp nhận lời mời và được đưa vào Gia đình GoFounders, họ
đã được đưa đến Nhóm sáng lập đã mời họ. Điều đó có thể có ý nghĩa bởi vì mỗi
Người sáng lập là một nguồn thu nhập tiềm năng cho Người sáng lập.

Ngay trước khi ra mắt, công ty sẽ chạy các chiến dịch để mời những người sáng lập
mới theo dõi Người sáng lập. Khi ra mắt, vị trí sáng lập đã kết thúc ít nhất sáu
tháng. Trong thời gian này, chiến dịch ONPASSIVEGroup sẽ nhằm mục đích tuyển
dụng Thành viên liên kết. Thành viên liên kết mới được sử dụng để xây dựng tất cả
các nhóm sáng lập. Một lần nữa, mỗi Nhà sáng lập được mời thành công [và được
đặt trong nhóm] bởi những Người sáng lập hoặc các công ty hiện có trước khi ra
mắt để trở thành một "chân" hỗ trợ tài chính cho Người sáng lập.



Thành viên liên kết do các chiến dịch tiếp thị của công ty mang đến được đặt
trong Nhóm sáng lập. Nói cách khác, các nhóm sáng lập có các thành viên liên
kết đưa vào đội của họ. Hiện tại chức vụ của những người sáng lập có sẵn với
giá $ 97,00. Chi phí đó là để bạn trở thành người sáng lập; đó là tất cả. Nó
không bao gồm việc nhập ma trận [như được giải thích một chút sau].

ƯU ĐIỂM Để trở thành người sáng 
lậpTruy cập vào trang web sáng lập 

độc quyền
Truy cập trước đó

Định vị ưu tiên
Thành viên của vòng tròn bên trong

Thử nghiệm Beta: Động não,
đưa ra phản hồi

Cộng thêm nhiều nữa. 

Bạn sẽ vô cùng ấn tượng!



Bồi thường: ma trận

Để kiếm tiền hoa hồng trong ONPASSIVE,bạn phải duy trì đăng ký hoạt động cho mỗi gói
bạn mua. Có tổng cộng 4 gói khác nhau ($ 25,00, $ 125,00, $ 250,00 và $ 500,00). Các
trang và biểu đồ sau đây sẽ cho thấy cách bạn tiến triển từ gói này sang gói khác. Khi bạn
mua một gói, bạn được đặt trong ma trận Toàn công ty, cho gói cụ thể đó. Việc mua các gói
của bạn có thể được thực hiện riêng lẻ, tất cả cùng một lúc hoặc thông qua quy trình tự động
sử dụng lợi nhuận từ các gói hoạt động hiện tại của bạn, khi chúng có sẵn. Trong mọi trường
hợp, tất cả các thành viên [bao gồm cả những người sáng lập hiện tại và sau đó] bắt đầu
trong thời gian dùng thử miễn phí bảy ngày. Như bạn có thể tưởng tượng, thử nghiệm này
cung cấp sự tham gia miễn phí trong kinh doanh trong bảy ngày. Nói cách khác, khi một
người muốn xem xét Sản phẩm Giải pháp Kinh doanh của chúng tôi, họ sẽ được dùng thử 7
ngày miễn phí. Trong thời gian dùng thử đó, họ sẽ được thêm vào nhóm cá nhân Founder
Sáng lập cũng như ma trận toàn công ty. Trong khi trong ma trận, họ sẽ có cơ hội nhận được
các thành viên lan tỏa [từ các chiến dịch] và tích lũy hoa hồng kết quả.

ĐỀN BÙ



Tuy nhiên, họ sẽ không có quyền truy cập vào các khoản hoa hồng đó cho đến khi họ đã
trả chi phí 25 đô la cho gói AFFILIATE. Khi họ thực hiện, được gọi là Kích hoạt Cấp độ,
các khoản hoa hồng tích lũy sẽ được phát hành cho họ. Nếu bản dùng thử miễn phí hết
hạn và chúng chưa kích hoạt cấp độ tiếp theo, chúng sẽ được chuyển xuống dưới cùng
của ma trận và vị trí ban đầu sẽ có sẵn cho người khác. Tiến bộ vào từng gói cao hơn
được thực hiện thủ công, bằng cách chọn thời điểm kích hoạt và thanh toán cho gói tiếp
theo hoặc tự động, bằng cách cho phép OnPassive truy cập lợi nhuận của bạn để tự động
chuyển bạn lên gói cao hơn tiếp theo. Nếu được thực hiện tự động, một khi bạn đã kiếm
đủ tiền để chuyển sang gói cao hơn tiếp theo, bạn sẽ ngay lập tức được kích hoạt trong
gói cao hơn tiếp theo.

Trong các biểu đồ sau, hiển thị ma trận cho các cấp khác nhau và các khoản thanh toán
liên quan của chúng, tôi sẽ sử dụng các số từ Cấp thứ nhất đến Cấp thứ ba để giải thích
tiền có thể kiếm được.



QUAN TRỌNG: Chúng ta cần lưu ý rằng sẽ mất một thời gian để lấp đầy các vị trí và
điều đó sẽ phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau. Chẳng hạn, tôi là một Nhà sáng lập đã
tham gia gần 5.000 phạm vi nên tôi đã giành được thành viên đầu tiên cho đến khi một
thành viên được đặt với mỗi trong số 5.000 Nhà sáng lập đã tham gia trước tôi. Nó cũng
phụ thuộc rất nhiều vào quy mô, thời lượng và độ bão hòa thị trường của các chiến dịch
tiếp thị.

QUAN TRỌNG: Để rõ ràng, nếu một thành viên muốn mua các gói cấp cao hơn thay vì
chờ đợi để được hệ thống tự động nâng cấp, các gói phải được mua theo tuần tự. Ví dụ,
khi chúng tôi sẵn sàng, ý định của tôi là mua 3 gói đầu tiên. Điều này có nghĩa là tôi sẽ
cần mua gói 25 đô la, 125 đô la và gói 250 đô la, theo thứ tự liên tiếp, với tổng số 400
đô la. Nếu tôi chọn đi thẳng đến gói cao nhất [có giá 500 đô la], tôi sẽ cần mua cả 4 gói
với tổng số 900 đô la



Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:
Thu nhập thay đổi tùy thuộc vào nỗ lực
của từng Chi nhánh. Yêu cầu thu nhập
không nhằm đảm bảo thu nhập; Thay vào
đó, chúng được thiết kế để cung cấp cho
bạn ý tưởng về những gì có thể. Như với
bất kỳ doanh nghiệp nào, thành công với
ONPASSIVE đòi hỏi sự chăm chỉ, cam
kết, lãnh đạo và mong muốn.

Các gói được thiết lập như vậy.

Thành viên MIỄN PHÍ đi tới Gói $ 25,00 AFFILIATE

Cấp 1, với 3 thành viên có khoản thanh toán hàng tháng là $ 6,00

Cấp 2, với 9 thành viên, có khoản thanh toán hàng tháng là $ 27,00

Cấp 3, với 27 thành viên có khoản thanh toán hàng tháng là $ 54,00

Trong ví dụ này, vì các thành viên được trả ở mức hiện tại và trước 
đó, chỉ có tổng cộng $ 87.oo mỗi tháng được trả (6 + 27 + 54) = 87



QUAN TRỌNG: Chỉ có ba gói hàng đầu (Pro, Leader, & Master)
Có lưu lượng giao thông được đảm bảo.

Thành viên của AFFILIATE chuyển sang gói PRO $ 125,00

Cấp 1, với 3 thành viên với khoản thanh toán hàng tháng là $ 30,00

Cấp 2, với 9 thành viên, có khoản thanh toán hàng tháng là $ 135,00

Cấp 3, với 27 thành viên với khoản thanh toán hàng tháng là $ 189,00

Trong ví dụ này, vì Thành viên được thanh toán trên cả ba cấp độ của 
gói PRO, nên tổng số tiền kiếm được là 354,00 đô la mỗi tháng; (30 + 
135 + 189 = 354). Tuy nhiên, các thành viên cũng kiếm được từ gói 
AFFILIATE, phản ánh tổng số tiền thanh toán hàng tháng là $ 441,00 
cho 3 cấp độ đầu tiên trong mỗi gói.
(6 + 27 + 54) + (30 + 135 + 189) = 441



Thành viên PRO tiến tới gói LEADER $ 250,00.

Cấp 1, với 3 thành viên có khoản thanh toán hàng tháng là $ 30,00

Cấp 2, với 9 thành viên, có khoản thanh toán hàng tháng là $ 225,00

Cấp 3, với 27 thành viên với khoản thanh toán hàng tháng là $ 270,00

Trong ví dụ này, vì Thành viên được thanh toán trên cả 3 cấp độ của gói LEADER, 
tổng số tiền kiếm được là $ 525,00 mỗi tháng; (30 + 225 + 270 = 525). Tuy nhiên, 
các thành viên cũng kiếm được từ gói AFFILIATE và gói PRO, đại diện cho tổng số 
tiền thanh toán hàng tháng là $ 996,00 cho 3 cấp độ đầu tiên trong mỗi gói. 6 + 27 
+ 54) + (30 + 135 + 189) + (30 + 225 + 270) = 996



Thành viên LÃNH ĐẠO tiến tới Gói $ 500,00 MASTER.

Cấp 1, với 3 thành viên có khoản thanh toán hàng tháng là $ 60,00

Cấp 2, với 9 thành viên, có khoản thanh toán hàng tháng là $ 270,00

Cấp 3, với 27 thành viên có khoản thanh toán hàng tháng là $ 405,00

Trong ví dụ này, vì các thành viên được trả tiền trên cả 3 cấp độ của gói MASTER, 
tổng số tiền kiếm được là $ 735,00 mỗi tháng; (60 + 270 + 405 = 735). Tuy nhiên, 
các thành viên cũng kiếm được từ gói AFFILIATE, gói PRO và gói LEADER, đại 
diện cho tổng số tiền thanh toán hàng tháng là $ 1,701.00 cho 3 cấp độ đầu tiên 
trong mỗi gói.

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

Thanh toán hàng tháng còn lại cho cuộc sống!



Tại một số thời điểm trước khi chúng tôi khởi chạy, các chiến dịch tiếp thị sẽ đưa nhiều
người sáng lập hơn và đưa họ vào Nhóm sáng lập sớm. Đây là một điểm quan trọng đã
được đề cập nhiều hơn một lần.

Các thành viên mới sẽ được sử dụng để xây dựng các nhóm theo tất cả các Nhà sáng lập
hiện có. Vì vậy, nếu bạn có bạn bè hoặc gia đình sẽ được hưởng lợi từ điều này [và tôi
không thể tưởng tượng được ai không], hãy cho họ cơ hội này. Đăng ký ngay bây giờ
hoặc càng nhanh càng tốt để cơ hội không bị mất đối với họ thông qua việc ra mắt
ONPASSIVE.

Hãy nghĩ về những lợi ích sau:

• Một giải pháp quỹ cho bất kỳ nguyên nhân
• Trả lương theo thời gian thực hàng ngày
• Thu nhập còn lại không giới hạn được trả hàng 

ngày
• Tự động hóa tiếp thị hàng đầu thực hiện cho bạn
• Đảm bảo khách truy cập và người đăng ký
• Sản phẩm đột phá để tự động hóa tự do tài chính

họ .
.

.
.

Hãy nghĩ về những lợi ích sau:

• Một giải pháp quỹ cho bất kỳ nguyên nhân
• Trả lương theo thời gian thực hàng ngày
• Thu nhập còn lại không giới hạn được trả hàng 

ngày
• Tự động hóa tiếp thị hàng đầu thực hiện cho bạn
• Đảm bảo khách truy cập và người đăng ký
• Sản phẩm đột phá để tự động hóa tự do tài chính



Bạn sẽ phải đồng ý, giải pháp kinh doanh này có thể mang lại lợi thế lớn cho danh mục tài
chính của bất kỳ ai. Đó cũng là do thiết kế. Hãy nhớ rằng, bạn không cần phải tuyển dụng
hoặc bán. Tuy nhiên, nó được khuyến khích bởi vì nó sẽ xây dựng sự giàu có của bạn
nhanh hơn nhiều. Hãy suy nghĩ về nó. Là người sáng lập bạn sẽ kiếm được tiền rất tốt.
Nếu bạn chỉ tuyển một Người sáng lập, thu nhập của bạn có khả năng tăng gấp đôi.

Một lần nữa nếu bạn có hoặc gia đình của bạn sẽ được hưởng lợi từ điều này, bạn nên cho
họ cơ hội này. Hãy để họ lên ngay bây giờ hoặc càng nhanh càng tốt để cơ hội không bị
mất đối với họ thông qua việc ra mắt ONPASSIVE.



Hãy nhớ rằng, mỗi người sáng lập nhóm của bạn trở thành một nguồn thu nhập tiềm năng
cho bạn. Nếu bạn quyết định rằng chia sẻ điều này với người khác và mời họ tham gia là
điều bạn muốn làm, thì bất cứ ai được mời bạn đều có thể giúp đỡ. Tôi thậm chí sẽ yêu cầu
bạn mua một vị trí cho người mà bạn quan tâm hiện đang không thể mua. Tôi có. Nó cảm
thấy khá tốt.

Bầu trời là
giới hạn!

Chỉ dành
cho người
sáng lập.



Trí tuệ nhân tạo:
Sự trỗi dậy của máy móc

Tôi chắc chắn rằng bạn đã nghe nói về trí tuệ nhân tạo; còn gọi là máy thông minh. 
Trong lĩnh vực khoa học máy tính, nó đề cập đến một trí thông minh được đại diện bởi 
máy móc thay vì con người hoặc động vật có tư duy cao hơn. Tôi nói điều này bởi vì 
onpassive sử dụng trí tuệ nhân tạo. Và ONPASSIVEđã tự viết chương trình và sở hữu 

từng chút công nghệ cho các hệ thống của mình và sẽ luôn như vậy; Nó được cấp bằng 
sáng chế và độc quyền. Tôi không thể nói thêm về bản chất và thành phần chính xác 

của các hệ thống mà bạn sẽ có quyền truy cập, nhưng hãy yên tâm, họ sẽ làm mọi thứ 
tôi nói họ sẽ làm và hơn thế nữa.

Tương lai là đây
 Hệ thống của chúng tôi dễ dàng ...
 Xây dựng nhóm của bạn và phát triển 

doanh nghiệp của bạn
 Cung cấp công cụ quay vòng không giới 

hạn, trang web mới và trang đích
 Tự động gửi lưu lượng truy cập đến các 

trang web của bạn!
 Dàn đánh giá, chuyển đổi và tham gia cho 

bạn

Phát triển sử dụng trí tuệ nhân tạo.



7380 w sand lake Rd, Orlando, FL 32819

Bạn thấy rằng đây là một doanh nghiệp rất thực tế, trực tuyến và trực tiếp. Sản
phẩm của nó là một hệ thống hoàn chỉnh cho bạn có thể tự động hóa các doanh
nghiệp tiếp thị hiện có.

ONPASSIVE hiện có hàng trăm nhân viên hỗ trợ được trả lương và chúng tôi đang
cung cấp một hiện tượng toàn cầu thực sự với sự hiện diện của chúng tôi tại hơn
140 quốc gia. Một trong những địa điểm của chúng tôi, Orlando FL, được mô tả
ở đây.



Ấn tượng không kém là chúng tôi không nợ 100%! Hãy suy nghĩ về nó bây giờ.
Có bao nhiêu công ty mới, đang hoạt động trên toàn cầu mà bạn biết rằng hoàn
toàn không có nợ? Bạn có thể có thể đếm chúng trên một tay.

Ngoài ra, việc kinh doanh của chúng tôi là "sạch". Điều này có nghĩa là chúng tôi
có các sản phẩm thực sự và bền vững được tạo thành từ các thành phần và công
nghệ tích hợp trơn tru, làm việc cùng nhau.

Tôi không thể nói cho bạn mọi thứ mà Giải pháp kinh doanh ONPASSIVE có thể
làm, nhưng hãy yên tâm, nó sẽ làm mọi thứ tôi nói với bạn rằng nó có thể và còn
hơn thế nữa. Bạn sẽ ngạc nhiên!

Với ý nghĩ đó, hãy yên tâm rằng mọi thứ bạn có thể tưởng tượng đều được đưa
vào để điều hành một doanh nghiệp tiếp thị trực tuyến và sau đó là một số! Nhưng
nếu những điều khoản này không có ý nghĩa gì với bạn, thì cũng không sao vì hệ
thống của chúng tôi đang nói về việc làm mọi thứ cho bạn theo bất kỳ cách nào;
thư giãn. Hãy nhớ câu thần chú, "tất cả đã được thực hiện cho bạn". Bạn biết ý
nghĩa của tất cả, phải không? Tất cả có nghĩa là "TẤT CẢ". Và chúng tôi có nghĩa
là nó.

• quản lý liên lạc
• thử nghiệm phân tách
• Mua trực tiếp
• bóp trang
• tỷ lệ chuyển đổi
• công cụ quay vòng
• phễu
• Phần mềm liên kết
• NHIỀU HƠN

• giao thông
• tuyển dụng
• ma trận
• thương gia
• thích hợp
• tỷ lệ chọn tham gia
• banner quảng cáo
• bán hàng
• trang đích



Vì vậy, nếu bạn đang ở hoặc muốn tham gia vào liên kết tiếp thị, mạng hoặc
thậm chí là đa cấp trong tương lai, đây là giải pháp của bạn. OnPassive có thể
cung cấp cho bạn một mô hình kinh doanh 3X hoàn toàn tự động, tự tồn tại,
dựa trên Ma trận. Nói một cách đơn giản, điều này có nghĩa là công ty sẽ đặt
ba người trực tiếp dưới bạn và sau đó ba thành viên dưới mỗi người, sau đó
thêm ba thành viên dưới mỗi người, và cứ thế qua ít nhất mười cấp [cuối
cùng]. Biểu đồ này cho thấy ba cấp độ đầu tiên.

Giải pháp tự cấp vốn
Xây dựng bất kỳ doanh nghiệp cho bạn
Bạn kiểm soát tiền của bạn
Mỗi công cụ hữu ích bạn cần
Chưa từng thấy, công nghệ độc quyền
rảnh tay 100%

Bạn có thể biến 25 đô la thành hơn một triệu ...
thu nhập còn lại cho cuộc sống!
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Mỗi thành viên này đang mua một nền tảng tự động với phí đăng ký hàng tháng từ $
25,00 đến $ 500,00. Điều đó, bạn của tôi, có nghĩa là rất nhiều người sẽ trực tiếp đóng
góp vào dòng thu nhập của bạn. Và nền tảng họ sử dụng, sẽ cung cấp tất cả các công
cụ họ cần để tự động hóa các doanh nghiệp tiếp thị trực tuyến của họ, điều đó có nghĩa
là họ cũng đang nhận được rất nhiều BANG cho tiền của họ. họ. Chưa kể rằng
OnPassive cũng là một doanh nghiệp độc lập, xuất sắc sẽ mang lại thu nhập lớn và
duy trì cho bạn suốt đời.

Bắt đầu mạnh mẽ, và kết thúc tốt đẹp!



Và vâng." Tôi đã nói rằng thu nhập là dư. Nó sẽ ngày càng xây dựng cho bạn tháng
này qua tháng khác trong suốt quãng đời còn lại. Như một vấn đề của thực tế, nó có
thể kế thừa; bạn có thể để nó cho bạn bè hoặc gia đình của bạn ... hoặc bất cứ ai bạn
muốn. Nhưng bạn phải quyết định hành động vì nó, như bạn có thể tưởng tượng,
những vị trí lãnh đạo hàng đầu này sẽ không có sẵn mãi mãi.

Kết thúc, God từ Word nói,

Bất cứ điều gì là đúng, bất cứ điều gì là cao quý,
bất cứ điều gì là đúng, bất cứ điều gì là tinh khiết,
bất cứ điều gì là đáng yêu, bất cứ điều gì là đáng ngưỡng mộ
nếu bất cứ điều gì là xuất sắc hoặc đáng khen ngợi
nghĩ về những điều như vậy.

Câu đó có liên quan ở đây vì đoạn văn được nhân đôi bởi triết lý cốt lõi của
ONPASSIVE. Và khi bạn nghe ông Mufareh nói chuyện, bạn nghe thấy tiếng trái
tim.Anh ta không tin vào sự tiêu cực, lẩm bẩm hoặc phàn nàn [và không phải là
người ủng hộ kiểu hành vi đó tại OnPassive; từ những người sáng lập hoặc bất cứ ai
khác.]. Mặt khác, anh ấy tin vào gia đình, cùng có lợi, cầu nguyện và đức tin. Vì
vậy, nếu bạn có một mong muốn chân thành để thành công lớn trong khi giúp đỡ
những người xung quanh, thì đây là dành cho bạn. Và nếu những điều này là những
gì bạn nghĩ và tìm cách sản xuất, phát triển hoặc thể hiện trong cuộc sống của bạn
thì bạn là loại nhà lãnh đạo mà chúng tôi đang tìm kiếm.



Đừng dành nhiều thời gian suy nghĩ về nó; buông bỏ nỗi sợ hãi. Đừng diệt vong vì thiếu
tầm nhìn. Có một tầm nhìn, nhận thông tin và quyết định tham gia với chúng tôi hôm nay.
Điều này theo nghĩa đen sẽ thay đổi cuộc sống và lối sống của bạn.

phước lành ...

Cảm ơn bạn…
Để đọc về điều này

cơ hội.

Bạn đang ở trong đó 
để giành chiến thắng!


