
Business Kickstart Network Kompenzációs terv

Ez nem egy tipikus mátrix program!

A sikered kulcsa a mélységi csapat építkezésben van!

Rendszerünknek jövedelmező kompenzációs terve van!

A Business Kickstart Network 3 különböző Bónuszt fizet tagjainak:

● Affiliate  Bónusz

● Mátrix Bónusz

● Refferál Bónusz

A Network Fejlesztői díjának 50%-át visszaosszuk felhasználóinknak!

1 Lépés: Regisztrálj és fizesd be az EGYSZERI Fejlesztői díjat ($50 értékű USDT a TRC20
blokkláncon)

Ezzel a rendszer affiliate partnerévé válsz, és a rendszer tagjaként a következő előnyökben
részesülsz:

● affiliate bónusz a rendszer tovább ajánlásért

● több mint 100$ értékű minden hónapban bővülő ingyenes könyvcsomag önfejlesztés
témakörben, amit tovább tudsz értékesíteni (master resale rights)

2. Lépés: Hívd meg a barátaidat és üzlettársaidat!

Így a következő módon részesülsz a fejlesztői díjból affiliate bónuszként:

● 12.5 USDT-t, kapsz a Deposit Számládra!

● 12.5 USDT-t, kapsz a Cash Számládra!

A Business Kickstart Network profitjának 95%-át visszaosztja a rendszer
tagjainak.

Minden Entrepreneur Pack (EP) vásárlásával, LEHETŐSÉGET biztosít rendszerünk, hogy
támogatást szerezz saját online vagy fizikai vállalkozás elindításához, vagy meglévő
vállalkozásodnak támogatásához. Rendszerünkhöz való csatlakozásod magánemberként



történik, NINCS vállalkozói kötelezettséged. Csomagjainkban minden kulcsfontosságú eszköz
megtalálható, amire szükséged lesz.

1. Entrepreneur Pack 1 (EP-1): 50 USDT+ blokklánc költség (Network Fee)!

Mit kapsz a csomag megvásárlásával?

● minden hónapban bővülő könyvcsomag kezdő vállalkozóknak produktivitás, lista
építés, stb. kategóriában amit tovább tudsz értékesíteni (master resale rights)

● 5% kedvezmény minden termékre (kész weboldal csomagok partnereink oldalán)

● amennyiben partnerünknél vásárolsz weboldal csomagot még jogosult vagy 3 belépő
oldali hirdetésre (login ads) 1000 megtekintésig + 1 email hirdetésre (email ads) a
hirlevél rendszeren keresztül minden tagnak - 50 dollár értékben

3x2 Regular Matrix System

Jutalékok:

● 1. mélység: 2 Pozíció-Nincs Bónusz!

● 2. mélység: 4 X $5/tag/pozíció = 20 USDT

● 3. mélység: 8 x $10/tag/pozíció = 80 USDT

Összes bónusz = 100 USDT minden ciklusnál újra & újra!

Automatikus felminősülés Entrepreneur Pack 2.-re 200 USDT értékben!

Refferal Bónuszok - a Deposit Számládra:

● 1. mélység: 10% (5 USDT)

Kiutalás feltétele: 2 Affiliate Partner.

Minimum Kiutalás: 100 USDT -2% Network Fee/Munkanap

Fejlesztési díj: 30 USDT

2. Entrepreneur Pack 2 (EP-2): 200 USDT

Mit kapsz a csomag megvásárlásával?

● minden hónapban bővülő könyvcsomag kezdő vállalkozóknak marketing stratégiák,
leírások kategóriában amit tovább tudsz értékesíteni (master resale rights)

● 10% kedvezmény minden termékre (kész weboldal csomagok partnereink oldalán)

● 1 hónap ingyenes támogatás weboldaladhoz – segítség a weboldalad funkcióinál,
kisebb beállítások (amennyiben partnerünknél vásárolsz)



● amennyiben partnerünknél vásárolsz weboldal csomagot még jogosult vagy 3 belépő
oldali hirdetésre (login ads) 1000 megtekintésig + 3 email hirdetésre (email ads) a
hirlevél rendszeren keresztül minden tagnak - 75 dollár értékben

2x2 Regular Matrix System

Jutalékok:

● 1. mélység: 2 Pozíció-Nincs Bónusz!

● 2. mélység: 4 X $75/tag/pozíció = 300 USDT

Összes bónusz = 300 USDT minden ciklusnál újra & újra!

Automatikus felminősülés Entrepreneur Pack 3.-re 400 USDT értékben!

Refferal Bónuszok - a Deposit Számládra:

● 1. mélység: 5% (10 USDT)

Kiutalás feltétele: 2 Affiliate Partner

Minimum Kiutalás: 100 USDT -2% Network Fee /Munkanap

Fejlesztési díj: 40 USDT

3. Entrepreneur Pack 3 (EP-3): 400 USDT

Mit kapsz a csomag megvásárlásával?

● minden hónapban bővülő ingyenes könyvcsomag kezdő vállalkozóknak útmtatók,
leírások különböző online üzleti lehetőségekhez kategóriában amit tovább tudsz
értékesíteni (master resale rights)

● 15% kedvezmény minden termékre (kész weboldal csomagok partnereink oldalán)

● 3 hónap ingyenes támogatás weboldaladhoz – segítség a weboldalad funkcióinál,
kisebb beállítások (amennyiben partnerünknél vásárolsz)

● amennyiben partnerünknél vásárolsz weboldal csomagot még jogosult vagy 5 belépő
oldali hirdetésre (login ads) 1000 megtekintésig + 5 email hirdetésre (email ads) a
hirlevél rendszeren keresztül minden tagnak - 125  dollár értékben

2x2 Regular Matrix System

Jutalékok:

● 1. mélység: 2 Pozíció-Nincs Bónusz!

● 2. mélység: 4X $150/tag/pozíció = 600 USDT

Összes bónusz= 600 USDT minden ciklusban újra & újra!

Automatikus felminősülés Entrepreneur Pack 4.-re 750 USDT értékben!

2 Re-Start pozíció az EP-1 mátrixba.



Refferal Bónuszok - a Deposit Számládra:

● 1. mélység: 5% (20 USDT)

Kiutalás feltétele: 2 Affiliate Partner

Minimum Kiutalás: 100 USDT-2% Network Fee /Munkanap.

Fejlesztési díj: 30 USDT

4. Entrepreneur Pack 4 (EP-4): 750 USDT

Mit kapsz a csomag megvásárlásával?

● minden hónapban bővülő ingyenes könyvcsomag kezdő vállalkozóknak útmtatók,
leírások különböző online üzleti lehetőségekhez kategóriában amit tovább tudsz
értékesíteni (master resale rights)

● 20% kedvezmény minden termékre (kész weboldal csomagok partnereink oldalán)

● 3 hónap ingyenes támogatás weboldaladhoz – segítség a weboldalad funkcióinál,
kisebb beállítások (amennyiben partnerünknél vásárolsz)

● amennyiben partnerünknél vásárolsz weboldal csomagot még jogosult vagy 5 belépő
oldali hirdetésre (login ads) 1000 megtekintésig + 5 email hirdetésre (email ads) a
hirlevél rendszeren keresztül minden tagnak - 125  dollár értékben

2x2 Regular Matrix System

Jutalékok:

● 1. mélység: 2 Pozíció-Nincs Bónusz!

● 2. mélység:  4X $500/tag/pozíció = 2000 USDT

Összes bónusz= 2000 USDT minden ciklusban újra & újra!

6 Re-Start pozíció az EP-1 és 2 Re-Start pozíció az EP-2 mátrixba.

Refferal Bónuszok - a Deposit Számládra:

● 1. mélység: 5% (37.5 USDT)

Kiutalás feltétele: 2 Affiliate Partner

Minimum Kiutalás: 100 USDT-2% Network Fee /Munkanap.

Fejlesztési díj: 75 USDT

Megjegyzés:  Az Entrepreneur Packok első aktiválásával, az te mátrix pozícióid véglegesen
elhelyezésre kerülnek a mátrix rendszerben! Minden direkt - indirekt és Re-Start pozíció
mátrix bónuszokat generál neked azonnal!

Ajánlatunk: különböző termék opciók minden szükségletre.



Segítünk: bemutatjuk termékeidet több ezer embernek.

Profitot generálunk: a hálózatunkon belül és külső források segítségével.

Business Kickstart Network


