Eenvoudig en Rendabel
Om geld online te verdienen
Open Wereldwijd!
Support in het Frans, Engels, Spaans, Duits en
Nederlands.
Waar u ook bent, geniet van deze
uitzonderlijke kans!
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EEN MODULE MET
VERDEELDE WINSTEN
Een publiciteitsregie online!
Echte Leiders - Adverteerders!
= Een echte remuneratie
© copyright Support Venture Ltd 2013

Een zeer winstgevend Programma
Elke reclame-coupon kost 25 Euro. U kunt er
maximum 600 kopen. Daarna kunt u uw winst gebruiken
om andere coupons te kopen als u dit wenst.
Minimum om in te schrijven: 2 coupons, dus 50 Euro.

Elke reclame-coupon wordt week na week betaald, tot deze
een waarde van 35 Euro bereikt, dus 40 % winst!
Remuneratie iedere vrijdag morgen tussen 9h en 12h CET
voor degenen die zich kwalificeren!

Een eenvoudige kwalificatie
Na uw inschrijving ontvangt u uw Website “Ressources”, waar zich de reclamebanners van onze partners bevinden. U moet elke week op deze Banners
klikken om uw remuneraties te ontvangen.
Het aantal kliks dat u moet doen is afhankelijk van het
aantal reclame-coupons die je bezit :
- Tot 30 reclame-coupons : 10 kliks
- Van 31 tot 100 reclame-coupons : 20 kliks
- Meer dan100 reclame-coupons : 30 kliks
U hebt een klik-teller op uw Website Ressources
en eveneens in uw Member area op je Profits25 Website.
Wel te verstaan, als u interesse hebt in sommige Partner-websites kunt u
meer informatie aanvragen en hun aanbiedingen kopen indien u dit wenst,
maar zonder verplichting als u geen interesse hebt.
Deze kliks en deze verkoop maken dat de Compagnie geld verdient.
Dit geld wordt verdeeld (verminderd met de marge van de compagnie)
op een egale wijze onder al de reclame-coupons.
Dit is het principe van « revenue sharing » of verdeelde winsten.

Uw Publiciteits-Regie
Elke reclame-coupon geeft u het recht, als u dit wenst, om een
persoonlijke banner te plaatsen in de « Aanbiedingen van onze leden
(Offres des membres) » in uw website “Ressources”.
Uw banners zullen zichtbaar zijn voor alle andere leden en al de
bezoekers van de Website “Ressources”.
Attentie : deze banners van leden tellen niet mee voor uw kliks.
Zo zult u niet enkel geld verdienen met met uw reclame-coupons,
maar zult u meer verkeer hebben op uw websites
en web pagina’s !
Maak uw website “Ressources” kenbaar, want hoe meer mensen klikken,
hoe rendabeler hes systeem wordt voor alle leden!

De compensatie
Elke reclame-coupon wordt betaald tot 40%.
De reclame-coupons die 35 Euro bereiken, dus 40%
winst, worden gedeactiveerd.

U kunt uw geld op elk moment opvragen,
of andere reclame-coupons kopen.
Door het gebruiken van uw winst om andere reclame-coupons te kopen,
kunt u een strategie op punt zetten die u zal toelaten
uw doelen te bereiken op gebied
van winsten in de Module.
De remuneratie die u elke week ontvangt vertegenwoordigt
een deel van uw aanbetaling
+ een deel van uw winsten.

Samengevat,
na uw inschrijving

U krijgt uw Website
Ressources
+ uw sponsor website
Profits25

U doet iedere week
uw kliks

U krijgt uw
remuneratie elke
vrijdag

Al uw nuttige informatie (Dashboard van uw reclame-coupons,
gedetailleerde samenvatting van uw winsten …) zijn beschikbaar in uw
leden-area van uw Profits25 Website.

Het sponseren
Sponseren is niet verplicht, maar het is heel rendabel.
Voor degenen die leden sponseren in deze Module, zijn de volgende
sponsoring commissies voorzien:
- Niveau 1 (directe leden) : 10%
- Niveau 2 (leden van uw directe leden) : 5%
- Niveau 3 : 3%
- Niveau 4 : 2%
U ontvangt ook sponsoring commissies als uw gesponsorde leden
nieuwe reclame-coupons kopen.
Het betreft hier een percentage van de waarde van de reclame-coupons
aangekocht door uw leden en uw genealogie !

Sponseren om nog meer te verdienen!
De sponsoring gaat u toelaten om volledig te genieten van
de kracht van dit concept !
Sponsoring commissies 4 diepte-niveaus: de mogelijkheid
om geld te verdienen op alles wat uw genealogie koopt! Dit
is de sleutel tot succes in de Module met verdeelde winsten!

Koop uw reclame-coupons aan
Ga naar de pagina « Koop reclame-coupons (Achetez des
coupons publicitaires) » op de website, identificeer uzelf en kies voor uw
betalingsmethode.
Bankkaart: Visa en Master Card
maximum 500 Euro,
hetzij 19 reclame-coupons kosten inbegrepen.
Indien u er meer wenst te kopen kunt 3 betalingen doen
per maand met dezelfde kaart.
De e-currencies : Perfect Money
De bankoverschrijving: Voor 20 reclame-coupons of meer,
of een minimum van 500€.
U zal onze bankgegevens automatisch per email ontvangen.
U maakt uw overschrijving, daarna stuurt u uw gescand bewijs van
betaling naar de support, zodanig dat uw reclame-coupons
onmiddellijk gevalideerd kunnen worden!

Uw winsten opnemen
Ga op de pagina « winsten opnemen (Retirez vos gains) » van de
website, identificeer uzelf
en sla uw opnameverzoek op.
U kunt op elk moment een uitbetaling van uw winsten aanvragen, en dit
vanaf 20 Euro saldo op uw rekening.
Afhaalkaart Master Card
Perfect Money
Om uw Master Card te bestellen gaat u naar « Mijn Account (Mon
compte) » in uw leden-area. Daarna, wanneer u uw kaart ontvangen
hebt, gaat u naar de pagina « Winsten opnemen (Retirez vos gains) »
van de website, u kiest « afhaalkaart (carte de retrait) » en u brengt uw
kaartnummer in, plus het gewenste bedrag.

De Support
Support in het Frans, Engels, Spaans, Duits en
Nederlands .
Openingsuren (CET tijd) :
Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag : 8h30 – 22h00
Vrijdag : 8h30 – 20h00
Zaterdag : 9h30 – 18h00
Verwerkingstijd voor het behandelen van uw aanvragen: maximum 5
werkdagen.
U kunt uw reclame-coupons 24h/24 op de Website kopen, maar ze
zullen pas gevalideerd worden tijdens de openingsuren van de
Support.

Een programma

:

Rendabel : hoge rendementen
Oprecht : echte adverteerders
Regelmatig : remuneratie elke vrijdag
Eenvoudig : een paar kliks per week
Soepel : geen verplichte sponsoring
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CONTACT
Support : contact@module25.com
Compagnie : Support Venture Ltd
Level 1, Suite 5,Tower Business Centre,Tower Street,
Swatar,
Birkirkara BKR 4013
Malte
Handelsregister: C 56318 - Malta

© copyright Support Venture Ltd 2013

