AZ INLERNET ÚJ TÖRZSVÁSÁRLÓINAK KÉSZÍTETT CÉGBEMUTATÓ SZÖVEGEZÉSE

Az Inlernet új Törzsvásárlóinak
készített cégbemutató szövegezése:
1. dia:
Tisztelettel üdvözöljük az Inlernet cég és Rendszer prezentációján. A bemutató során megismerkedhet egy eredendõ értékrenddel és ideával megalkotott és szabadalmaztatott törzsvásárlói rendszerrel, mely képes megnövelni a hazai kereskedõk, szolgáltatók forgalmát és pozitív irányba megváltoztatni a vásárlási szokásokat, ezzel csökkentve a vásárlók kiadásait. Nem célunk eladni Önnek egy
terméket, vagy bármely szolgáltatást, egyszerûen, egy információval lesz gazdagabb, amelyet, ha
megfelelõ módon használ a hétköznapi vásárlásai során, akkor tudja csökkenteni a kiadásait és
ugyanakkor növelni a bevételeit. Mindazonáltal feltételezzük, hogy Ön is szokott vásárolni olyan
hétköznapi dolgokat, mint élelmiszer, üzemanyag, vagy ruházati termékek. Minden bizonnyal
szívesen venné, ha mától ezek a kiadások 20-30%-kal alacsonyabbak lennének. Legtöbben rendelkezünk bankszámlával, melynek szintén van havi költsége, amelyet szívesen csökkentenénk le a
nullához közeli értékre. Ez alkalommal pontosan arról kap tájékoztatást, hogy a megszokott kiadásait hogyan tudja jelentõs mértékben lecsökkenteni. Elõször is ismerkedjünk meg magával az
Inlernettel.
2. dia:
Mint minden olyan cégnek, amely jelentõs, meghatározó gazdasági tényezõ a világban, az Inlernetnek is van kabala és reklám figurája. Õ az InlerGuru, aki számos tájékoztató felületen, prezentációkban megjelenik, ezzel is ismertebbé, felismerhetõbbé téve az Inlernetet. A jövõt szimbolizáló
megjelenésével utal az elõrehaladott megoldásokra és a Rendszer alap ideájára, valamint a kosarával, emlékeztet az értékteremtõ vásárlásra. Ebben a prezentációban segítségünkre lesz a látványosabb szemléltetésben.
3. dia:
Az Inlernet, teljes nevén Inlernet Worldwide AG., eredendõ értékeket képviselve, és helyes ideától
vezérelve lett megalapítva.
A cég tevékenységével, minden általa létrehozott értékkel, filantrópikus azaz emberbaráti, támogató,
segítõ szerepet kíván betölteni a világ és az egyes országokban élõ emberek számára.
Ennek az ideának és értékrendnek a nagyköveteként kíván jelentõs szerepet vállalni a
mikroközösségek életminõségének jobbátételében, illetve az emberek megfelelõ értékrend felé való
elmozdításában, tanításában.
Mindezek érdekében az Inlernet Worldwide AG. az összes bevételébõl származó nyereségének a
33%-át!!! az Inlernet Alapítványon keresztül a következõ hét célra ajánlja fel:
Az egészséges test, a szellem és a lélek megõrzésének támogatása,
Szociális ellátottság emelése,
Az eredendõ értékek szerinti kultúra és oktatás,
A kiaknázatlan emberi erõforrások a mikro- és a makroközösség érdekében való újra-, és tartós
mozgósítása,
A környezet és a természet megóvása, a káros folyamatok visszaszorítása,
Biogazdálkodás ösztönzése és piacának megteremtése,
Az emberiség jövõjét jelentõ kutatások, fejlesztések finanszírozása,
Egy ezidáig kiaknázatlan, de az emberiségre veszélytelen energiaforrás hasznosítására irányuló
kutatások támogatása.
Az Inlernet tehát minden gondolatával, tevékenységével, tanításával és inspirációjával arra törekszik,
hogy az emberiség és a világ érdekében értékeket teremtsen.
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Teremtsen Ön is értéket vásárlásaival az Inlernet segítségével!
Jusson mindig eszébe, hogy, ha az Inlernet-Rendszert használja vásárlásai során, akkor minden
egyes elköltött összeggel 33%-ban képletesen hozzájárul a világ jobbításához!
Hogy erre mindig emlékezhessen, ezért az Inlernet szlogenje:
“TEREMTSEN ÉRTÉKET VÁSÁRLÁSAIVAL!”
Hiszen, “Miért élünk, ha nem azért, hogy minél könnyebbé tegyük egymás számára az életet?”
Minden bizonnyal Ön is elgondolkozott már azon, hogy hogyan tehetné könnyebbé a saját, és
környezete életét. Az Inlernet és ez a prezentáció ebben nyújt Önnek segítséget, tanácsokat. Az
Inlernet Worldwide AG. Európa egyik legstabilabb gazdasági környezetében, Svájcban van bejegyezve részvénytársaság formájában. Az interneten keresztül nyújtja szolgáltatását, hardverek,
szoftverek és egy szabadalom segítségével. Az Inlernet brand, márkanév, egy új név a földön, de a
szakmában és a területen egyedülálló tapasztalattal, ideával és fejlettségi szinttel rendelkezik, ezzel
mértéket teremtve a versenytársaknak. Az Inlernet célja, hogy rövid idõn belül a földön a legnagyobb forgalommal rendelkezõ és legismertebb törzsvásárlói rendszert mûködtethesse. Ez a célkitûzés azt az eredményt is magával fogja hozni, hogy a világban lévõ cégek közül a legmagasabb
összeget fogja filantrópikus, jótékonysági célokra fordítani.
Az Inlernet, meggyõzõdései és elvei szerint a világot érintõ globális problémákra az egyik
leghatékonyabb megoldási eszköz, mely a földön a pozitív fejlõdés megalapozásával erkölcsi
megújulást is eredményezni fog az emberiség számára.
4. dia:
Ismerkedjünk meg az Inlernet konkrét tevékenységével. Egyrészrõl egy törzsvásárlói közösséget,
másrészrõl egy vásárlási utalvány elõállítást és kereskedést mûködtet, mellyel széles tömegeket
lehet elérni és ahol mind a vásárlók, mind a kereskedõk egyaránt jelentõs elõnyt élvezhetnek. A
jelentõs szón van a hangsúly. Minden bizonnyal Ön is ismer törzsvásárlói rendszereket. Talán
egyiknek, másiknak tagja is. Itt a jelentõs szó azt jelenti hogy nem pontokat, ajándékokat, hanem
tekintélyes mennyiségû készpénzt és levásárolható utalványokat kap vissza, továbbá a testi, lelki,
szellemi fejlõdéséhez szükséges oktatásokon vehet részt és inspirálódhat mindezek érdekében.
5. dia:
Ha nagy dolgokat szeretnénk elérni az életben, akkor szükséges egy víziót, célt magunk elé kitûzni.
Az Inlernet is kitûzte a reális vízióját, célját, mellyel a Partnerei is azonosulni tudnak. Ez a vízió nem
nagyravágyó, vagy anyagorientált és nem is irreális. Az Inlernet víziója nem más, mint: „Eredendõ
ideára alapozva, törvényesen olyan filantrópikus törzsvásárlói rendszert mûködtetni, ahol a
Törzsvásárlók és a Termékpartnerek értékeket teremthetnek a világ és saját maguk számára.”
Mindezekért az emberek örömmel, helyes indíttatásból csatlakoznak az Inlernethez és lelkesen,
széleskörûen terjesztik az Inlernet-Rendszert.
6. dia:
Az elõzõekben említést tettünk vízióról, célról, de a céljaink mellett vannak álmaink is.
Mindannyiunk álma, hogy jelentõsen csökkentse kiadásait. Szeretne mostantól mindent olcsóbban
megvenni? Ugyanakkor mindannyiunk célja, álma, hogy a jövedelmét akár a tízszeresére növelje.
Szeretne mások vásárlásaiból jövedelmet szerezni? Szeretne rövid idõn belül úgy fejlõdni, ahogy
mindig is szeretett volna? Az Inlernet-Rendszert használva közelebb kerülhet ezekhez az álmokhoz.
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7. dia:
A Kereskedõknek is vannak álmaik. Minden Kereskedõ szeretne növekvõ és elégedett vevõkört. Ezt
általában reklámokkal lehet elérni. A reklámok viszont költségesek, és elõre kell õket finanszírozni.
Minden reklámköltség fele kidobott pénz, csak azt nem lehet elõre tudni, hogy melyik fele. Ezért
minden Kereskedõ álma, hogy lecsökkentse a reklámköltségét, ugyanakkor növelje a vevõk számát.
Az Inlernet-Rendszer a kereskedõk számára ezt az álmot teszi elérhetõvé.
8. dia:
És az álmok… Nézzük, hogy mit tudunk kezdeni az Inlernet segítségével, az álmainkkal, hogyan
tudjuk megélni az álmainkat. Vegyünk egy hétköznapi esetet. Menjünk el vásárolni egy hazai
kereskedõ céghez, hétköznapi termékeket, élelmiszert, zöldséget, gyümölcsöt, péksüteményt. Mivel
kis értékben vásárolunk, ezért egészen biztos, hogy árengedményt, illetve olcsóbb vásárlási
lehetõséget nem fogunk kapni a kereskedõtõl. Erre kizárólag akkor lenne lehetõségünk, ha nagy
mennyiségben, rendszeresen és nagy értékben vásárolnánk. Vagy van még egy lehetõség az
árengedményre, ha összefogjuk a kis értékû vásárlásokat bonyolító embereket egy csoportba, és
így egyben, nagy forgalmat bonyolítva jelenünk meg a kereskedõknél. Az Inlernet pontosan ezzel
foglalkozik. Harmadik félként összefogja a vevõket, a cégeket, magánembereket, ezáltal kialakítva
egy nagy törzsvásárlói kört. Ezt a törzsvásárlói kört a magyar tulajdonban lévõ, hazai kereskedõk
felé irányítja. Az Inlernet minden piaci szegmensben a kereskedõk, szolgáltatók csak 10%-15%-val
állapodik meg. A megállapodásnál a legfontosabb a minõség, a korrekt, megbízható üzletpolitika és,
hogy ha a szegmensben van, illetve lehetséges, akkor magyar tulajdonú legyen a Partner. Az
Inlernet tehát válogat a kereskedõk közül a vásárlók elégedettsége érdekében. Ezáltal a csatlakozó
kereskedõknek nem állít fel a Rendszerben konkurenciát. A kiválasztás után létrejön egy termékpartneri szerzõdés, amelyben a kereskedõ garantálja, hogy termékeit, szolgáltatásait a törzsvásárlói
körünk számára ugyanannyiért értékesíti, mint bárki másnak. Tehát ugyanannyiért fogjuk
megvásárolni a termékeket, mint eddig. De most jön az igazi elõny, miután igazoltuk a törzsvásárlói kártyánkkal azt, hogy mi Inlernet törzsvásárlók vagyunk, az Inlernet utólag bekéri a megállapodott jutalékot a vásárlásunk után a kereskedõtõl. Ez a jutalék a kereskedõ árrésétõl függ, amit
a megállapodás során az Inlernet és a Termékpartner rögzít a Termékpartneri szerzõdésben. Ez az
1%-tól akár az 50%-ig is terjedhet. A Termékpartnernek csak akkor kell fizetnie, ha megtörtént nála
a vásárlás és akkor is csak a vásárlási érték arányában, tehát kockázatmentes ez a fajta reklám a
számára. Ezt a jutalékot az Inlernet természetesen nem tartja meg magának, hanem ennek a legnagyobb részét visszajuttatja nekünk, törzsvásárlóknak egy különleges Rendszer segítségével.
Ebben a Rendszerben mindenki abban érdekelt, hogy a kiválasztott kereskedõknél vásároljon, sõt
abban is, hogy újabb vásárlókat hozzunk ebbe a vásárlói szövetségbe. Hiszen ha minél többen csatlakoznak a Rendszerhez, akik egyetértenek azzal, hogy jó lenne olcsóbban és magyar tulajdonú
üzletekben vásárolni, akkor az Inlernetnek annál könnyebb megállapodnia a kereskedõkkel. A nagy
létszám nagy forgalmat eredményezhet, amire minden magyar kereskedõ vágyik. Ha ez a vásárló
már Törzsvásárló a Rendszerben és van egy ismerõse, aki úgymond a körön kívül van még, akkor
érdekében áll, hogy az ismerõsét beajánlja a törzsvásárlói körbe. Tehát a Rendszerben Õ lesz a
vásárló úgynevezett Ajánlója. Valamiben érdekelté tenni az embereket legegyszerûbben szellemi,
lelki és anyagi értékekkel lehet. Ezt az egyszerû elvet alkalmazza az Inlernet is, azaz a visszatérített
pénznek egy részét, jutalékként, visszaadja az Ajánlóknak, illetve számos szellemi és lelki fejlõdésre
lehetõséget teremtõ képzéseket, rendezvényeket biztosít a számukra. Mindezek finanszírozása
kizárólag a vásárlások után, a kereskedõk által megfizetett jutalékokból van lehetõség. Eddig ez a
pénz nem került vissza hozzánk vásárlókhoz, ezt a pénzt a kereskedõ hétköznapi reklámokra
költötte. Tehát egy olyan pénzrõl beszélünk, ami eddig egyáltalán nem állt a rendelkezésünkre.
Eddig is vásároltunk, eddig is ugyanennyit fizettünk a termékekért, szolgáltatásokért, viszont mától
visszakapjuk az elköltött pénzünk egy részét. Így tudnak megvalósulni azok az álmok, amikrõl már
az elõbb tettünk említést.
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A vásárlók olcsóbban vásárolnak, pénzt keresnek mások vásárlásaiból, és ami a legfontosabb,
értéket teremtenek. A kereskedõk pedig kockázatos, elõre kifizetett felesleges reklámköltségek
nélkül növelhetik forgalmukat és biztosak lehetnek afelõl, hogy a kedvezményre felajánlott összegek
a lehetõ legjobb helyre kerülnek.
9. dia:
Mindezek alapján az Inlernet különleges szlogenje értelmet nyer mindenki számára: “Teremtsen
értéket vásárlásaival!”. Minél többet vásárolunk az Inlernet Termékpartnereknél, annál több értéket
teremthetünk a magunk, az emberiség és a világ számára. A továbbiakban megismerheti, hogy
miként tud ez a szlogen az élete részévé és valóra válni!
10. dia:
Az elmúlt 20-25 év tapasztalatát felhasználva, nagy gondolkodók által vezérelve, eredendõ értékek
és idea mentén megszületett egy zseniális törzsvásárlói visszatérítési Rendszer.
Errõl a Rendszerrõl a következõ legfontosabb jellemzõket mondhatjuk el: Bárki teljesen ingyenesen
lehet törzsvásárló. Cég is és magánember is. Ez azt jelenti, hogy nincs belépési díj. Nincs havi díj.
Nincs tagsági díj. Nincs vásárlási kötelezettség. Nincsenek kötelezõ rendezvények. Tehát nem egy
olyan céghez regisztrálunk, ahol kötelezõ elfoglaltságaink lesznek. Sõt nincsenek fõnökeink és
nincs vállalkozási rizikónk sem. Nem szükséges pénzt befektetnünk az elinduláshoz, mint egy vállalkozásba, azaz nem mínuszból indulunk. Itt mindenki azonos szintrõl, egyenlõ esélyekkel indul a
szebb jövõ felé. Minden olyan dolog, ami elõnytelen lenne a számunkra az kiküszöbölésre került,
és minden ami kedvezõ, mint pl.: olcsóbb vásárlás, szellemi és lelki fejlõdés, különleges jövedelem
és elismerések, azt az Inlernet-Rendszer biztosítja a számunkra.
11. dia:
Az Inlernet-Rendszerbe a törzsvásárlói regisztráció nagyon egyszerû. A www.inlernet.com
weboldalon, a regisztrációs menüpont alatt megteheti. Ajánlója törzsvásárlói azonosítójával, nevével vagy e-mail címével könnyedén tudja regisztrálni magát. Személyes adatait töltse ki pontosan
és a valóságnak megfelelõen, mert erre szüksége van az Inlernet-Rendszernek ahhoz, hogy a
visszatérítés mûködhessen az Ön vásárlásai során is. Tehát pontos és valós adatokat közöljön az
Inlernettel! Az Inlernet az adatvédelmi törvény betartásával és az Általános Szerzõdési Feltételek
alapján biztonságban kezeli adatait. A regisztráció során rögzíthet egy ajánlói weboldal címet, amely
a jövõben arra szolgál majd, hogy ezt megadva ismerõseinek, Önhöz tudnak könnyedén regisztrálni, a nélkül, hogy ki kellene tölteniük az Ajánló adatait. Ha nem ad meg ilyen ajánlói weboldal nevet,
akkor az Inlernet-Rendszer automatikusan az Ön törzsvásárlói azonosító számával létrehozza az
oldalt, pl.: www.inlernet.com/HU999999.
A regisztrációt követõen hamarosan e-mailben megkapja a törzsvásárlói azonosító számát és a
webirodája jelszavát.
Ezután nincs más dolga, mint, hogy az eddig is megvásárolt, hétköznapi termékeket beszerezze
Termékpartnereinknél. A Termékpartnereket megtalálja a weboldalon a Termékpartnerek menüpont
alatt, illetve letöltheti a letöltések menüpontból. Az új Termékpartnerek listájáról hetente egyszer
e-mailen értesítést kap. A Termékpartnernél lehetséges fizetési módozatokat minden egyes
Termékpartnernél megtalálja kis ikonnal jelölve.
12. dia:
A megszokott módon vásárolhat készpénzzel vagy normál bankkártyával Termékpartnereinknél. A
vásárlás során mutassa fel törzsvásárlói kártyáját, vagy diktálja be törzsvásárlói azonosító számát!
A Termékpartnernek feladata és kötelessége a vásárlási adatokat az Inlernet felé továbbítani.
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A Termékpartnerek ezt a díjmentesen kapott Webirodájukban egyszerûen megtehetik. Most eszébe
juthat, hogy vajon a Termékpartner megteszi-e ezt minden esetben. A válasz: igen. Ha nem tenné
meg, az azonnal kiderül és az Inlernet kizárná a Termékpartnerek körébõl. A kizárásról pedig a teljes törzsvásárlói állomány e-mail értesítést kap, melyben a kizárás indoklása is benne van. Ez a
lehetõ legrosszabb reklám lenne a kereskedõnek, ezért mindenki korrektül elvégzi a kötelességét.
Ezeken kívül pedig, a Törzsvásárlók érdekében áll, hogy a Termékpartnerek ismerjék és gyakorlottan kezeljék az Inlernet-Rendszert. Sok esetben a Törzsvásárlók örömmel tájékoztatják újból és
újból a friss Termékpartnereket a Rendszer mûködésérõl, vagy adott esetben elérik a kereskedõknél, hogy kifizessék az Inlernet felé a jogos jutalékot. A teljes törzsvásárlói közösség érdeke,
hogy a Rendszer jól és korrekten mûködjön. Az Inlernet mûködteti a visszatérítési Rendszert a hardverek és a szoftver segítségével, a Törzsvásárlók pedig növelik a törzsvásárlói és termékpartneri
állományt és elérik a jogos visszatérítéseket. Így alakul ki egy közös érdekekbõl összekovácsolódó
közösség.
13. dia:
Az Inlernetnél a vásárlás a készpénzes és bankkártyás fizetésen kívül megvalósulhat Inlernet onlineés termékpartneri vásárlási utalvánnyal is. Az Inlernet Európában egyedülálló módon létrehozta az
online utalvány elõállító Rendszerét, mely utalványokat a legtöbb Termékpartnerhez megrendelhetik
a Törzsvásárlók. Az online utalványok az Inlernet saját termékei. Ezek a vásárlási utalványok online,
e-mailen érkeznek Önhöz, ha a Webirodájában megrendeli azokat és befizeti az Ön által szabadon
meghatározható 5000 Ft feletti tetszõleges ellenértéküket az Inlernet bankszámlájára. A bankszámlára átutalással, vagy készpénzben is befizethet. Az utalvány megrendelése elõtt szükséges a
bankszámlára befizetni az utalvány értékét és a befizetés során a közlemény rovatban fel kell tüntetni a törzsvásárlói azonosító számát! Az utalványokat, az Inlernet által Önnek vezetett virtuális
számlákból, a jutalék-, utalvány-, és Inlernet számlákból egyenlítheti ki. Az online utalványokat egyben, vagy öt részletben is levásárolhatja. Ehhez a jobb oldalán lévõ bónokra fel kell vezetni az
aktuális vásárlási értéket, majd a Termékpartner eltávolítja az utalványról a bónt. Az Önnél maradó
részre a Termékpartner felvezeti a maradványértéket. Az utalványok megrendelhetõek kétféle
módon, termékpartneri-utalványként vagy Inlernet online-utalványként. Ha a Termékpartner rendelkezik saját utalvánnyal, akkor van erre is lehetõség. Ha a Termékpartnernek van saját utalványa,
akkor általában nem tudja elfogadni az egyéb fizetési módokat. Ne feledje, a fizetési módokat és
lehetõségeket ikonokkal szimbolizálva, mindig megtalálja a Termékpartneri gomb alatt az adott
Termékpartnernél. A saját Webirodájában megrendelheti az utalványokat. Az utalványok értékét át
kell elõször utalnia az Inlernetnek és ezt követõen megrendelheti azokat, majd rövidesen megkapja
az online vásárlási utalványát e-mailen, vagy a termékpartneri-utalványát futárral, illetve személyesen az Inlernet magyarországi leányvállalatánál, az Inlernet Hungary Zrt.-nél. Ezt követõen egyszerûen, a készpénzhez hasonlóan vásárolhat a Termékpartnereknél a vásárlási utalványokkal.
14. dia:
Nézzük meg, konkrétan, számok, adatok, tények segítségével, hogy milyen elõnyeink származnak
abból, ha Inlernet Törzsvásárlók vagyunk. Az Inlernet-Rendszerben három szereplõrõl beszélhetünk, Önrõl, mint vásárlóról, a Termékpartnerrõl, ahol vásárolni fog és az Inlernetrõl, amely segítségével sokkal jobban jár, mintha nem magyar tulajdonú, nem Inlernet Termékpartnereknél vásárolna. Ön úgy dönt, hogy olcsóbban szeretne vásárolni, ugyanolyan termékeket, mint amit eddig is
szokott. Ehhez nincs más dolga, mint kiválasztani az Inlernet weboldalon az Önhöz legközelebb lévõ
olyan Termékpartnerünket, ahol az eddig megszokott termékeket beszerezheti. Minden
Termékpartner kap egy ingyenes reklámfelületet az Inlernet weboldalon, ahol részletesen
elolvashatja, hogy milyen termékeket, szolgáltatásokat kínál. Ezen kívül az üzletek ajtaján is megtalálhatja az Inlernet Termékpartnerségre utaló matricát. Az üzletben ugyanúgy kifizeti a vételár
100%-t, mint bárki más. Ön viszont igazolja azt, hogy Inlernet Törzsvásárló, ezért az Inlernet, utólag,
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a Termékpartnerrel megállapodott %-ot bekéri az Ön vásárlása után. Tehát nem azonnal kap kedvezményt, hanem, majd az Inlernettõl utólag. A Termékpartner a saját árrésének, egy bizonyos,
szerzõdésben foglalt részét adja vissza az Inlernetnek, ez az Inlernet Törzsvásárlók által bonyolított
forgalom 1%-ától egészen akár az 50%-áig is terjedhet. A példában az egyszerûség kedvéért szerepeljen 10% és hívjuk árengedménynek.
A Termékpartner a saját díjmentes Webirodájában feltölti a vásárlási adatokat az Inlernet felé, majd
legkésõbb havonta egy alkalommal 15.-én az Inlernet feldolgozza ezeket az adatokat és kiállít egy
teljesítési igazolást, valamint egy számlát a Termékpartner felé az árengedményrõl. A Termékpartnernek általában maximum 8 nap áll a rendelkezésére, hogy átutalja az Inlernet bankszámlájára a
jutalékot. Amikor az Inlernet bankszámlájára megérkezett az összeg, a következõ munkanapon
megtörténnek a jóváírások. Az árengedménynek a 10%-át az Inlernet Törzsvásárlói visszatérítésként visszautalja Önnek a bankszámlájára. Azaz nem pontokat, nem ajándékokat, hanem
készpénzt kap vissza. Az átutalások kéthetente hétfõnként történnek meg, ha az így összegyûjtött
összegek elérik a 10.000 forintot. Ezeket az összegeket az Ön saját, szintén díjmentesen használható Webirodájában, a Lekérdezések menüpont alatt a Jutalékszámláján láthatja. Az InlernetRendszerben mindenkinek, így Önnek is van egy Ajánlója, aki abban érdekelt, hogy Ön is az Inlernet
Termékpartnereknél vásároljon. Az Ajánlója az Ön által, a Termékpartnernél elköltött pénzek után
járó árengedmény 5%-át megkapja Ajánlói visszatérítésként. Az Ajánlók négy szintig felfelé
megkapják ezeket az 5%-okat. Ezeket a pénzeket nem sajnálhatjuk az Ajánlóktól, hiszen ezeket az
összegeket eddig egyáltalán nem kaptuk vissza a Termékpartnertõl. Ráadásul azért sem sajnálhatjuk, mert, ha Ön a saját ismeretségi körében továbbajánlja ezt az ideális vásárlási módszert,
akkor természetesen Önt is megilletik az 5%-ok az Önhöz képest négy szinten lefelé lévõ vásárlók
által elköltött pénzek árengedményébõl. Az 5%-okat ugyanúgy két hetente átutalja az Inlernet a
bankszámlánkra. Nézzük meg, egy konkrétabb példán keresztül mit is jelent ez.
15. dia:
Az Ajánlói visszatérítés egy különleges dolog. Eddig is volt arra lehetõség és példa, hogy ajánljunk
kereskedõket a kedves ismerõseinknek. Sokszor meg is kérdeztek bennünket, hogy tudsz-e egy jó
ügyvédet, tudsz-e egy jó orvost vagy egy jó helyet, ahol lehet vásárolni egy klassz ruhát. Szívesen
ajánlottuk eddig is, de a köszönömön kívül nem kerestünk belõle pénzt. Ez az idõ mára megváltozott. Törzsvásárlóként érdemes úgymond megajándékoznunk az ismerõseinket azzal az információval, hogy mi a dráguló világ ellenére tudunk olcsóbban vásárolni. A kedves ismerõsök a mi ajánlói,
törzsvásárlói azonosító számunkkal be tudnak regisztrálni az Inlernet-Rendszerbe, így õk is Törzsvásárlóvá tudnak válni. Õk lesznek a mi, elégedett közvetlen Törzsvásárlóink. Természetesen, õk is
el fogják mondani a saját, személyes környezetükbe, hogy miért érdemes Törzsvásárlónak lenni az
Inlernet-Rendszerbe.
16. dia:
Ha a közvetlen Törzsvásárlóink tovább ajánlják az Inlernet-Rendszert, és így újabb Törzsvásárlók
regisztrálnak, akkor az így beregisztráltak lesznek a mi elégedett közvetett Törzsvásárlóink. Ha a
közvetlen Törzsvásárlók a szerzõdött Inlernet Termékpartnereknél vásárolnak, akkor az elköltött
pénzük után járó árengedmény 5 %-át megkapjuk Ajánlói visszatérítésként. Sõt a közvetett
Törzsvásárlóink vásárlásaiból keletkezõ árengedmények 5 %-át is megkapjuk, ráadásul 3 szinten
keresztül! Ez tehát így a közvetlen Törzsvásárlókkal és a 3 szinten lévõ közvetett Törzsvásárlókkal
összesen 4 szint, amelybõl az árengedményeknek az 5%-át megkapjuk!
17. dia:
Az árengedmény 5%-a elsõ hallásra nem tûnik nagy összegnek, bár eddig semmit nem kaptunk
vissza a kereskedõktõl. Nézzük meg pontosabban, számszerûleg, hogy mennyit is jelent ez az Ön
számára.
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Érdemes-e tovább ajánlani az Inlernet-Rendszert az ismeretségi körében? Tételezzük fel, hogy van
50 kedves ismerõse, aki elõbb-utóbb az Ön ajánlásával Inlernet Törzsvásárlóvá válik. Õk lesznek az
Ön közvetlen Törzsvásárlói. Tételezzük fel, hogy innentõl kezdve minden hónapban 10%-os
Termékpartnereknél költenek el 50.000 Ft-ot az egyébként megszokott termékekre. Ez
összességében 2,5 millió Ft költést jelent havonta. Az elsõ szinten a 2,5 millió Ft 10%-ának, azaz az
árengedménynek az 5 %-át Ön megkapja Ajánlói jutalékként, havi 12.500 Ft-ot. Feltételezzük azt,
hogy az 50 kedves ismerõse tovább ajánlja az Inlernet-Rendszert 20 embernek. 50-szer 20
embernek a költése összességében, havi szinten 50 millió Ft-ot jelent. A második szinten a közvetett
Törzsvásárlók költése utáni árengedmény 5 %-át szintén megkapja Ajánlói visszatérítésként. Ez már
250.000 Ft-ot jelent havonta. És Ön minden feltétel nélkül jogosult a harmadik és a negyedik szinten lévõ ajánlói visszatérítésekre is. A harmadik, negyedik szinten lévõ Törzsvásárlók száma természetesen jóval nagyobb mint az elsõ, vagy második szinten lévõ Törzsvásárlók száma, de ezeken
a szinteken már csak azzal számoljunk, hogy mindenki csak 10-10 újabb Törzsvásárlót ajánl. Így
már az 500 millió Ft költés után járó árengedmény 5 %-a lesz Önnek kifizetve a 3. szinten, a
példánkban, havonta 2,5 millió Ft. A 4. szinten ez már egy olyan összeg, amit ki sem mondunk, csak
a szemléltetés céljából írjuk le. Mindez csak azért, mert szólt néhány embernek, hogy olcsóbban
lehet vásárolni Magyarországon és magyar kereskedõket támogatni a külföldiek helyett.
Természetesen mindenkit már nem fog ismerni ebben a 100.000 fõt számláló vásárlói közösségben, de ennek kialakulásához elég volt Önnek csak 50 embernek szólnia. Ha ezeket a tételeket 12vel megszorozzuk, akkor máris láthatjuk, hogy az éves bevételünk csak az árengedmény 5 %-ából
mekkora hatalmas összeg. Azaz mások vásárlásából és kizárólag az Ajánlói visszatérítésekbõl a
saját összes kiadásunkat finanszírozni tudjuk. Természetesen ez csak egy példa, az Ön esetében
ettõl a valóság eltérõ lehet, lehet alacsonyabb és nagyobb is ez az összeg.
18. dia:
Térjünk vissza az eredeti ábránkhoz. Az Inlernet saját mûködési költségére az árengedmény 10%át kezelési költségként levonja. Tehát a 10% árengedménynek a 40%-át azonnal levonta, illetve
kifizette az Inlernet. Maradt így 60%. Ez, az árengedmény 60%-a, az Ön személyes Árengedményszámlájára jóváírásra kerül, amit nyomon követhet a Webirodájában. Ez egy virtuális számla, amely
arra szolgál, hogy objektív módon mérhetõ legyen az Ön által, Termékpartnereknél elköltött összeg
nagysága. Az Inlernet-Rendszer külön-külön figyeli minden Törzsvásárló Árengedmény-számla
egyenlegét. Ha ez az egyenleg eléri a 12.000 Ft-ot, a Törzsvásárló kap egy Jogot az InlernetRendszerben. Ezt az árengedményt egy, vagy akár több vásárlásból is összegyûjthetjük, nincs
idõhöz kötve. Egy példa erre: ha elkölt 10.000 Ft-ot egy 10%-os Termékpartnernél, akkor az így
keletkezõ 1.000 Ft árengedménynek a 60%-a, azaz 600 Ft kerül az Árengedmény-számlájára. Ha 20
alkalommal vásárol ilyen értékben, akkor összegyûlt a 12.000 Ft az Árengedmény-számlán és
jóváíródik a Jog. A Jog az Inlernet-Rendszerben az egyik legértékesebb dolog, de ez nem egy termék, nem egy szolgáltatás, nem lehet megvenni, vagy eladni. Azért Jognak hívjuk, mert feljogosít
bennünket egy különleges bevétel megszerzésére nemcsak a saját, hanem mások, akár számunkra
teljesen ismeretlen emberek vásárlásaiból is. Az elõzõ példában említett 12.000 Ft azért nincs azonnal kifizetve, mert akkor mindenki azonnal el is költené és nem lenne lehetõsége gyarapítani ezt az
összeget mások vásárlásaiból származó bevétellel. Az Inlernet-Rendszer segítségével ebbõl az
összegbõl 130.200 Ft képzõdhet. Azaz a Jog segítségével a Törzsvásárlóknak joguk van arra, hogy
a visszakapott árengedményt megsokszorozzák. Vagy másként, az Inlernet lehetõséget teremtett
arra, hogy aktív ajánlói munkával az összegyûjtött árengedményt megsokszorozzák a
Törzsvásárlók. A felmérések eredményeként, a vásárlók többsége úgy döntött, hogy inkább késõbb,
de több mint a 10-szeresét akarják visszakapni az árengedménynek, mint azonnal csak 12.000 Ft-ot.
Fõként azért is választották a legtöbben ezt a visszatérítési módszert, mert eddig semmilyen
árengedményt nem kaptak, tehát egy kis ideig még biztosan nem fog hiányozni az, amit innentõl
kezdve megkaphatnak. Addig, amíg kinél több, kinél kevesebb ajánlói tevékenységgel, ennek
megfelelõen kinél rövidebb, kinél hosszabb idõ alatt, meg 10-szerezõdik ez a pénz, tudunk várni és
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érdemes is. Nézzük meg, ha egy Jog ennyi pénzt tud eredményezni, akkor hogyan lehet minél több
Jogunk és, hogyan keletkezik mindegyikbõl ennyi pénz. Innentõl kezdve egyértelmû, hogy a
Jogoknak a darabszámát érdemes növelni. Minél több Joggal rendelkezik, annál több pénzt tud
keresni az Inlernet-Rendszerbõl és annál több értéket teremthet saját maga- és a világ számára.
Minden ilyen Jognak van egy közepe, amelyhez képest van egy felsõ ága és egy alsó ága. A Jogok
virtuálisan összekapcsolódnak egymással és az összekapcsolódott Jogokból álló fa jellegû alakzatot hívjuk Jog-fának. Ez egy olyan fa, amelynek minden egyes ágából kizárólag 2 db ág növekedhet,
azaz minden egyes Joghoz 2 db újabb Jog csatlakozhat. Ezzel a Jog-fa szélességben korlátozottan,
de hosszúságban korlátlanul növelhetõ. Ez a tulajdonsága fogja azt eredményezni, hogy egy idõ
után mindenki mindenkinek a vásárlásából tud pénzt keresni. Így alakul ki egy igazán közös ideával
és érdekekkel rendelkezõ törzsvásárlói közösség. Az egyik Jog szerzési lehetõség, ha újra és újra
vásárolunk a Termékpartnereknél, így újra és újra összegyûjtünk 12.000 Ft árengedményt. Ezeket
az újabb Jogokat a már meglévõ Jogok mellé tudjuk elhelyezni az elõbbi úgynevezett bináris elv
szerint. Ezek az Ön saját Jogai. A legelsõ Jogát mindig az Ajánlója helyezi el a saját Jog-fájába,
hiszen Önnek még nincs olyan Joga, amely mellé elhelyezhetõ lenne. Minden további Jogát már el
tudja helyezni Ön, vagy, ha automatikusra állítja a Webirodáját, akkor az Inlernet-Rendszer teszi ezt
meg.
Természetesen érdemes tovább ajánlani az Inlernet-Rendszert, ezt már az elõzõekben is láthattuk.
Ha példánkban kedves ismerõse, Költõ Kázmér, regisztrálásra kerül az Ön ajánlásával, õ is vásárolni fog az Inlernet Termékpartnereknél. Hiszen így õ is olcsóbbá tudja tenni saját vásárlásait. Az
Inlernet-Rendszer Költõ Kázmér Árengedmény-számla egyenlegét is nézi. Ahogy az egyenleg eléri
a 12.000 Ft-ot, Költõ Kázmér Úr is kap egy Jogot.
Költõ Kázmérnak ezt az elsõ Jogát Ön, mint ajánló tudja elhelyezni a meglévõ saját Joga mellé.
Ezáltal Ön a saját Jogainak a darabszámát tudja növelni Költõ Kázmér Jogával. Jelen esetben már
3 darab Joggal rendelkezik, pedig csak saját vásárlásból eddig 2 Jogot tudott megszerezni magának.
Ha az Ön Jogához képest a felsõ ágban rendelkezik 1 darab Joggal és az alsó ágban is rendelkezik
1 darab Joggal, akkor máris teljesült egy olyan Jog feltétel, ami Önnek pénzt ér.
A példánkban 1.000 Ft jutalékot átutal Önnek az Inlernet a bankszámlájára.
Természetesen, ha Költõ Kázmér tovább ajánlja a Rendszert példánkban Vevõ Vazulnak, akkor az õ
Jogát már Költõ Kázmér tudja elhelyezni a saját, már meglévõ Joga mellé. Ezáltal növelve a saját,
és természetesen az Ön Jogainak a darabszámát is. Mindeközben Ön bármikor szerezhet újabb
Jogot a saját vásárlásai során keletkezõ árengedményekbõl.
Szemléletesen láthatjuk ezen az ábrán, ha Vevõ Vazul továbbajánlja az Inlernetet Takarékos
Tamásnak, akkor Tamás Jogát már Õ helyezheti el. Ha saját magunk vásárolunk, tudjuk növelni a
saját Jogainknak a darabszámát, de az Ajánlónk is és az Ajánlónk ismerõse is tudja növelni a Jogfánkat. Mi saját magunk is tudjuk növelni az alattunk lévõ Törzsvásárlók Jogainak a darabszámát.
Látható, hogy minden Jog mellé újabb kettõ darab Jog kerülhet. Amennyiben felül és alul van 4-4
darab Jogunk, akkor máris teljesült egy újabb jutalékfeltétel és 3.600 Ft-ot az Inlernet átutal a
bankszámlánkra. Így mindenki, mindenki vásárlása után tud pénzt keresni. A Rendszer minden
egyes Jognál megnézi, hogy hány darab Jog van mellette, alul és felül. Mindig, ha teljesül egy
jutalékfeltétel, akkor kifizet újabb és újabb jutalékokat a Jogok tulajdonosának.
A következõ jutalékfeltétel 9-9 darab Jognál képzõdik, 4.800 Ft. Az ezt követõ jutalékfeltétel 14-14
darab Jognál, 7.200 Ft. 18-18 darab Jognál 9.600 Ft. 24-24 darab Jognál 12.000 Ft. Ez összesen
38.200 Ft, ami kifizetésre kerül az Ön saját bankszámlájára. Emlékezzünk vissza, hogy 1 darab Jogot
12.000 Ft árengedménnyel tudunk szerezni. Ez azt jelentené, ha azonnal megkapnánk az Inlernettõl
a 12.000 Ft-ot, akkor egy jókora összegtõl esnénk el, hiszen ez a pénz, már jóval több összeg, mint
12.000 Ft, több mint a háromszorosa. Amennyiben a Jog-fába bekerül felülre és alulra is még 6-6
db Jog, azaz összesen alul is és felül is lesz 30 db Jog, akkor azonnal megkap még 92.000 Ft-ot.
Ezt kizárólag vásárlási utalványhoz felhasználható formában kapja, amit bármelyik Termékpartnerhez 5.000 Ft-onként kikérhet és levásárolhat 5 részletben. Ezzel az összeggel ismételten forgalmat
generál a Termékpartnereknek, akik ismét visszatérítést adnak, amelybõl újabb Jogok keletkezhetnek, így a folyamat egy végtelen ciklussá válik.
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Az árengedmények tehát visszakerülnek forgalomként a kereskedõkhöz.
Így már láthatja levezetve, hogy összesen 130.200 Ft-ot termelt ki 1 darab Jog az Ön számára. Ha
ezt az összeget kifizette a Jog, akkor több jutalékot már soha nem termel. Ezért is érdemes rendszeresen Jogokat szerezni, mert akkor folyamatos a pénzáramlás és az értékteremtés. Az újabb
Jogokat a bináris elv miatt természetesen már csak a Jog-fának a végére tudja elhelyezni, ezzel is
növelve azoknak a Jogoknak a számát, amik segítségével az elsõ Joga jutalékokat termelt, majd
úgymond kifutott. Most azokon a Jogokon van a sor, hogy kifussanak, és tulajdonosaiknak kitermeljék a 10-szeres pénzt, amelyek segítségével az Ön Joga elérte a kifutott státuszt. A kifutott státusz azt jelenti, hogy a Jog már soha többet nem termel a tulajdonosának jutalékokat, bónuszokat.
Ez tehát egy körfolyamat, amibe bármikor lehetõség van becsatlakozni, mert elõbb-utóbb mindenkinek a Joga kerül a folyamatban ugyanarra a helyre és így a Jog jutalékot termel.
Ezért sosem késõ csatlakozni az Inlernet-Rendszerhez. Minden vásárlónak és minden Ajánlónak
azonosak az esélyei. A Jogokból származó jutalékokat hívjuk Jog jutaléknak.
19. dia
Nézzük meg egy konkrét példán keresztül levezetve, hogy ez mekkora megtakarítást jelent az Ön
számára közép távon. Ön vásárol a példánkban 200.000 Ft-ért egy 10%-os Termékpartnernél. Ezt
az összeget bármennyi idõ alatt elköltheti, az idõ nem befolyásolja a példát. Az árengedmény amit
az Inlernet utólag megkap a Termékpartnertõl 20.000 Ft. Ennek az árengedménynek a 10%, azaz
2.000 Ft az Ön Törzsvásárlói visszatérítése. 5-5-5-5% az Ajánlókat illeti meg, amely 1000-10001000-1000 Ft. Az Inlernet kezelési költsége 10%, azaz 2.000 Ft. Így 8.000 Ft az azonnali levonás. A
maradék összeg 12.000 Ft, amely az Ön Árengedmény-számlájára kerül. Az Árengedmény-számlája így eléri a 12.000 Ft-ot és jóváírásra kerül Önnek egy Jog.
20. dia
Ez az Ön saját Joga, melyhez csatlakozhatnak újabb saját Jogok, közvetlen, közvetett Törzsvásárlók
Jogai és az Ajánlójának a Jogai is. Ha bármelyik Jog eléri az 1/1 jutalékfizetési státuszt, akkor
kifizetésre kerül az 1.000 Ft. A Jogok darabszámát növelhetjük a tudatos és rendszeres
Termékpartnereknél történõ vásárlásokkal, az Ajánlóink is növelhetik a saját és az ismerõseik
Jogával és a közvetlen, valamint a közvetett Törzsvásárlók is növelhetik az ismerõseik Jogával. Ez
egy végtelen folyamat, hiszen mindenki egy életen keresztül folyamatosan vásárol. Ezzel minden
vásárló támogathatja, vagy motiválhatja a másik vásárlót és direkt módon pénzt juttathat a
Jogfájában lévõ Jogok tulajdonosainak. Ez jelenti az igazi összefogást és támogatást. Így nagyon
sok elégedett embert generál a Rendszer és egymásnak hálásak a vásárlók! Ha a Jog eléri a 4/4
jutalékfizetési státuszt, akkor kifizetésre kerül a 3.600 Ft. Az elsõ Jog alatt lévõ Jogok is elérhetnek
jutalék-kifizetési státuszt, jelen példánkban 1/1-et. A jutalék kifizetésre kerül annak, akinek a Joga
elérte a feltételt. Majd ezt követõen a Jog eléri a 9/9-et, a 14/14-et, a 18/18-at, a 24/24-et, és
legvégül pedig elõbb-utóbb a Jog eléri a 30/30-as státuszt, az utolsó jutalékkifizetési feltételt.
Ekkorra összesen kifizetésre kerül 130.200 Ft, melybõl 38.200 Ft készpénz és 92.000 Ft vásárlási
utalványban használható fel.
21. dia:
Ha összehasonlítjuk a kiadásunkat, jelen példánkban a 200.000 Ft-ot azzal, hogy egy darab Jog
mennyi Jog jutalékot termelt ki a számunkra, akkor azt láthatjuk, hogy a Jogokból a bevételünk
130.200 Ft és az azonnali visszatérítés 2.000 Ft, így összesen 132.200 Ft-ra tettünk szert, ami a
kiadásunk 66%-a! Így a tényleges kiadásunk, a 200.000 Ft és a 132.200 Ft különbözete.Tehát a
tényleges kiadásunk csak 67.800 Ft volt. Azaz a kiadásunkat lecsökkentettük a harmadára. Máris az
egyik álmunk megvalósult. Ezért érdemes volt egy rövid idõt várni és egy kis ajánlói tevékenységet
folytatni.
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Ez nem megerõltetõ és büszkén fel lehet vállalni az ismerõsök elõtt, hogy tudunk egy okosabb
vásárlási módszert, ahol a magyarságot lehet támogatni. Mit gondol, melyik kereskedõ tudna
folyamatosan minden termékére 66% árengedmény adni? Most már Ön is érti, hogy miért változtatta meg mára többszázezer magyar ember a vásárlási szokásait és vált hûséges Inlernet
Törzsvásárlóvá. Még akkor is jobban jár középtávon minden vásárló, ha esetleg drágábbak lennének
a termékek a Termékpartnereknél, mint azokban az üzletekben amelyek nem Termékpartnerek.
Természetesen a piaci verseny miatt nem valószínû, hogy a Termékpartner drágábban adná a termékeit, mint bármely más kereskedõ.
22. dia:
Mivel különbözõ értékû vásárlásokat eszközölhetünk, az 1 literes tej árától kezdve a 100 milliós
ingatlanokig bármit megvásárolhatunk, pusztán anyagi lehetõségeinktõl függ, ezért több vásárlási
osztályt, úgynevezett Inlernet-Osztályt alakított ki az Inlernet. 6 db Inlernet-Osztály van a
Rendszerben. Az elsõ Osztályban 12.000 Ft árengedménybõl szerezhetünk egy Jogot magunknak.
Az elsõ Osztályban, mint láthattuk, a teljes Jog jutalék 130.200 Ft egy Jog után. A 2. Osztályban
36.000 Ft árengedménnyel szerezhetünk Jogot, a jutalék teljes összege pedig 390.600 Ft. A 3.
Osztályban már elég csak 24-24 darab Jog ahhoz, hogy az összes jutalékot megkapjuk, ami
817.800 Ft. Egy Jog szerzéséhez 100.000 Ft szükséges a 3. Osztályban. A 4. Osztályban 300.000 Ft
árengedménybõl keletkezik automatikusan egy Jog a számunkra. Az 5. Osztályban 900.000 Ft
árengedménnyel szerezhetünk Jogot magunknak és a 6. Osztályban már elegendõ csak 18-18
darab Jog egy Jog mellett ahhoz, hogy a teljes 12.022.177 Ft-ot megkapjuk. Az eddigiek során az
1. Osztály szerepelt a példánkban.
23. dia:
Ha az elsõ Osztályban egy Jog mellé bekerül 30-30 darab Jog, akkor megkapja a 130.200 Ft-ot és
a következõ, azaz a 2. Osztályban kap egy ajándék Jogot, melyet Bónusz-Jognak hívunk. Tehát ott
is elõbb vagy utóbb meg tudja magának szerezni a 390.600 Ft-ot. Ha a 2. Osztályban ezt a pénzt
megszerezte, kap egy ajándék Jogot a 3. Osztályba, majd kap egy ajándék Jogot a 4. Osztályba, az
5. és a 6. Osztályba, ahol ha megkapta az összes jutalékot, akkor értelemszerûen azt feltételezhetné, hogy inaktívvá válik a Jog, hiszen nincs több Osztály. Nem ez fog történni, hanem 25 / 25
Jogszámnál kap három darab ajándék Jogot az 1. Osztályba. Itt érdemes megjegyeznünk azt, hogy
a 2. Osztálytól kezdve a kifutott státusz elérésekor minden esetben kap 3 darab Bónusz-Jogot az
elsõ Osztályba, illetve az elõzõ Osztályokba 2-2 darab Jogot. Így a körforgás újra indul. Azaz, bármennyi ideig lehet pénzt keresni az Inlernet-Rendszerbõl. Az 1. Osztálytól a 6. Osztályig 1 Jognak
a teljes kifizetése több mint 23 millió Ft. Ez a pénz a kereskedõk által felajánlott kedvezménybõl származik, amit eddig nem adtak vissza a vásárlók számára. Pontosan ezért is a szlogenje az
Inlernetnek: Teremtsen értéket vásárlásaival!
Az Inlernetben a megszerzett Jogokat és jutalékokat örökölni is lehet.
24. dia:
Az elõbbiekkel teljesen megegyezõ Bónusz-Jogokat kap akkor is, ha egy Joga eléri a 10/10-es
feltételt, így a személyes Jog-fájába bármely üres Jog-helyre Ön szabadon elhelyezheti a Személyes
Bónusz-Jogot.
25. dia:
A 15/15-ös feltétel teljesülésekor a saját Jog-fába ismételten elhelyezhet egy Személyes BónuszJogot.
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26. dia:
Majd a 20/20-as feltétel teljesülésekor kap egy úgynevezett Nemzeti Inlernet Bónusz-Jogot. Ez azt
jelenti, hogy a Rendszer azon ország Jog-fájában lévõ összes szabad Jog-hely közül véletlenszerûen választ egyet, amelyik ország Rendszerébe Ön regisztrálta magát.
Az így kiválasztott szabad Jog-hely elõtt álló szülõ Jog tulajdonosának felkínálja a Bónusz-Jogot
elhelyezésre, aki tetszése szerinti helyre elhelyezheti azt a Jog-fájába. Ez annyit jelent, hogy az Ön
Joga bekerül egy, akár az Ön számára ismeretlen, de a hazájában élõ Törzsvásárló Jog-fájába, ahol
az elõtte lévõ Jogok darabszámát megnöveli. Ezzel természetesen örömöt okozva annak, akinek a
Jogát véletlenszerûen kiválasztott a Rendszer. Ilyen módon Ön is kaphat Nemzeti Bónusz-Jogokat
bárkitõl, de ehhez legalább egy darab Joggal kell rendelkeznie.
Így alakül ki az egyedülálló, kölcsönös elõnyökön alapuló, a Rendszeren belüli vásárlást ösztönzõ
Inlernet motivációs Rendszer. Ön is tud egy másik Törzsvásárlón segíteni és Önt is tudják mások
segíteni, azaz mindenki segíthet mindenkinek a törzsvásárlói érdekközösségben.
27. dia:
Ezután a 25/25-ös feltétel teljesülésekor kap egy úgynevezett Nemzetközi Inlernet Bónusz-Jogot. Ez
azt jelenti, hogy a Rendszer, az Inlernet országok Jog-fái közül véletlenszerûen, de az egyes országok Bónusz-Jog termelése alapján súlyozottan választ egy Jog-fát.
Ezt követõen a kiválasztott országban lévõ összes szabad Jog-hely közül véletlenszerûen választ
egyet és az így kiválasztott szabad Jog-hely elõtt álló szülõ Jog tulajdonosának felkínálja a BónuszJogot elhelyezésre, aki tetszése szerinti helyre elhelyezheti azt a Jog-fájába. Ez azt is jelenti, hogy
az Ön Joga bekerülhet egy másik országban élõ Törzsvásárló Jog-fájába, így egy külföldi vásárlási
forgalomból származó árengedménybõl részesedhet.
Tehát a Rendszerben az összes országban élõ Törzsvásárló érdekében áll, hogy mindenki az
Inlernet-Rendszert használja a vásárlásai során.
28. dia:
És most következik egy különleges elõny szerzési lehetõség azok számára, akik úgy döntenek, hogy
hûséges Inlernet Törzsvásárlók lesznek. A fenti véletlenszerû szabad Jog-hely választás során
figyelembe vett saját Jog mögött lévõ szabad Jog-helyeknek a számát, -mind a Nemzeti-, mind a
Nemzetközi Bónusz-Jognál-, annyiszor 2 darab szabad Jog-hellyel tudja megnövelni, ahányszor
10.000 Ft-tal vásárolt 30.000 Ft felett a Termékpartnereknél a Bónusz-Jog keletkezését megelõzõ
naptári hónapban. Tehát havi 40.000 Ft értékû vásárlás esetén 2 darabbal, havi 50.000 Ft értékû
vásárlás esetén 4 darabbal, és így tovább tudja megemelni virtuálisan a szabad Jog-helyeinek a
számát.
Így Ön minél magasabb összeget költ havonta Termékpartnereknél, annál nagyobb esélye lesz a
Bónusz-Jog szerzésre. Ezáltal nemcsak a vásárlásai során kap vissza árengedményeket, hanem a
Jog-fáján keresztül véletlenszerûen megkapott Bónusz-Jogokkal is növelni tudja a Jog-jutalékait.
29. dia:
És ezzel még nincs vége a Bónusz-Jog áradatnak, mert amikor a Joga eléri a 35/35-ös állapotot,
akkor a Jog kifutott státuszba kerül, aminek köszönhetõen ismételten fog kapni egy Személyes
Inlernet Bónusz-Jogot! Az elsõ Osztálynál magasabb Osztályokban ráadásul több Bónusz-Jogot is
kap ekkor az elõzõ Osztályokba!
Mindegyik típusú Bónusz-Jog ugyanolyan Jog jutalékokat generál és ugyanúgy mûködik a Jogfában, mint bármely más Inlernet Jog, amelyet a vásárlásaiból keletkezett árengedményeibõl
szerzett meg.
Ez azt is jelenti, hogy ha a Bónusz-Jogok elérik az elõbbiekben felsorolt feltételeket, akkor azok után
szintén Bónusz-Jogokat kap. És a folyamat a végtelenségig ismétlõdhet.
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Mivel a bináris elvek miatt egy idõ után nem tudják és nem is érdemes kikerülni az Ön BónuszJogait, ezért azok mellé folyamatosan újabb, Ön által akár ismeretlen emberek Jogai kerülhetnek.
Elõbb-utóbb a Bónusz-Jogai is elérik a kifutott státuszt. A mások Bónusz-Jogai mellé, amik a Jogfájába véletlenszerûen kerültek, érdemes saját Jogokat elhelyezni, mert ezzel motiválni tudja a
Bónusz-Jog tulajdonosát, hogy növelje Õ is a Jog-fát a Bónusz mögött. Az Õ általa betett Jogok
pedig természetesen növelik az Ön Bónusz-Jog elõtt álló Jogait.
30. dia:
Több ok is van, amiért érdemes mindig, mindent Termékpartnernél megvásárolni. Amennyiben Ön
a Személyes Inlernet Bónusz-Joga keletkezését megelõzõ naptári hónapban 30.000 Ft-ért, vagy a
felett vásárolt a Termékpartnereknél, akkor szabadon dönthet arról, hogy a Bónusz-Jogot elhelyezi
a Jog-fájában, vagy e helyett a Bónusz-Jog értékének megfelelõ összeget választja, amely az
Utalványszámláján kerül jóváírásra. Így a Személyes Bónusz-Jog átváltásra kerülhet közvetlenül levásárolható utalványra.
A Bónusz-Jog értéke csekély mértékben alacsonyabb, mint a normál Inlernet Jog értéke, amelyet
Osztályonként ez a táblázat mutat meg Önnek.
Az Inlernet-Rendszer rendíthetetlen ideára alapozódik, amit az is megerõsít, hogy a
Törzsvásárlókat pozitív motivációval a tudatos, átgondolt, a magyarságot, az országot támogató
vásárlási szokásokra ösztönzi.
Ennek a motivációnak egy újabb eleme az, ha Ön a Jog jutaléknak az Utalványszámlára való
könyvelését megelõzõ naptári hónapban minimum 90.000,- Ft-ért vásárolt a Termékpartnereknél,
abban az esetben nem az Utalványszámlájára, hanem a Jutalékszámlájára könyvelõdik egy hónapon
keresztül minden olyan összeg, ami egyébként az Utalványszámlára könyvelõdött volna.
Ez vonatkozik a Bónusz-Jogok értékére is.
Ezáltal Ön akár átutaltathatja a bankszámlájára is az összegeket, hiszen az Inlernet tapasztalta már,
hogy Ön a készpénzes vásárlásait is mindig Termékpartnereknél eszközli.
31. dia:
Egy A4-es lap segítségével könnyedén és gyorsan be tudjuk mutatni érthetõ módon az InlernetRendszert egy új Törzsvásárlónak, akit szeretnénk, hogy regisztráljon a mi ajánlásunkra. 5-10
percet érdemes erre szánni, hiszen egy életre pozitív irányba meg tudjuk változtatni a vásárlási
szokásait mindkét fél elõnyére. Így akár egy új, helyes gondolkodású generáció is felnõhet. Hiszen,
ha egyszer megértetjük a Rendszert, utána már nem kell az ismerõsünket újra felhívni, hogy el ne
felejtsen ennivalót venni, vagy tankolni az autójába magyar Termékpartnereknél. Automatikusan
Termékpartnereknél fognak költeni az ismerõseink. Ne sajnáljuk ezt az idõt ráfordítani, mert ilyen
különleges lehetõségünk nem lesz még egy. Gyorsan kell lépnünk, mert ha nem mi regisztráljuk a
leendõ Törzsvásárlót, megteszi helyettünk majd más.
Az Inlernet-Rendszerben a Termékpartnereknek is érdekük Törzsvásárlóvá válni. Nemcsak azért
mert õk is vásárolnak üzemanyagot, vagy egyéb termékeket, hanem azért is, mert a Termékpartnernek érdekük, hogy az egyébként is ott vásárló vevõket beregisztrálják Törzsvásárlónak. Ezáltal a
Termékpartnerek nagyon gyorsan tudják növelni a Törzsvásárlóiknak a számát. Egész egyszerû dolguk van, mert csak meg kell kérdezniük, hogy akar-e olcsóbban vásárolni nálam. És ha igen, akkor
legyen kedves kitölteni a hivatalos jelentkezési lapot. Így a Termékpartner a vásárlója, máshol
elköltött pénzébõl is pénzt tud keresni, hiszen a visszatérítést ekkor az Ajánló, azaz a Termékpartner
kapja. A vásárlóival pedig megértetve az Inlernet-Rendszert, elérheti, hogy a vásárlói aktívan továbbajánlják õt magát, illetve a vásárlója ismerõseinek a vásárlásából is pénzt kereshet, akik esetleg nem is jártak eddig hozzá vásárolni. Amennyiben valaki Termékpartnert regisztrál Törzsvásárlónak, úgy sokkal gyorsabban növelheti a törzsvásárlói körét, hiszen a Termékpartnerek nagyon
gyorsan tudják az újabb és újabb Törzsvásárlókat beregisztrálni az Inlernet-Rendszerbe.
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Tehát érdemes nemcsak magánembereknek, hanem cégeknek is elmondani, elmagyarázni, hogy
milyen anyagi elõnye származik az Inlernet törzsvásárlói Rendszerbõl.
Termékpartnereket ajánlani az Inlernet-Rendszerbe minden vásárlónak érdekében áll, ezt meg is
teheti az, aki szívesen felvállalja ezt a feladatot, sikeresen részt vesz a Termékpartner referensi
képzésen és néhány feltételnek megfelel, amelyeket a weboldalon a kérdések-válaszok menüpont
alatt megtalálhat.
Amennyiben az Inlernet szerzõdést kötött a Referens által ajánlott Termékpartnerrel, akkor a Termékpartnert ajánló Referens mindaddig, amíg az esetlegesen jelentkezõ termékpartneri ügyintézésben aktívan, segítõen eljár, jogosult a Termékpartnernél lebonyolított vásárlások után, a Termékpartner által felajánlott árengedmény 1%-ának megfelelõ összegre.
Ezen kívül a Referensek a Termékpartnerekkel karöltve még gyorsabban tudják növelni a törzsvásárlói körüket. Mindezekért érdemes Termékpartner referenssé válni.
Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy az Inlernet visszatérítési Rendszere nem összekeverendõ
valamiféle illegális pilóta vagy piramis játékkal. Az Inlernet kizárólag abból fizet pénzt a
Törzsvásárlóknak, amiket a Termékpartnerek visszatérítésként a vásárlások után megfizetnek. Az
Inlernet-Rendszerben nincs kötelezõen fizetendõ díj azért, hogy valaki tagsági jogviszonyba kerülhessen és közvetlenül, vagy közvetve sem teljesítenek a tagok egymásnak pénzfizetést, szolgáltatás
nyújtást.
32. dia:
Eddig arról volt szó, hogy hogyan tudjuk a személyes kiadásunkat jelentõsen lecsökkenteni. Minden
bizonnyal Önnek is van és lesz is a jövõben, újabb és újabb kiadása, amiket elõre lát és biztosan
tud. Hiszen a következõ hónapban is meg kell vásárolni az élelmiszert. A következõ héten is tankolni kell az autóba és a következõ évben is lesz Karácsony. Ha ezeket így elõre tudjuk, akkor bölcsen,
az Inlernet-Rendszer segítségével fel tudunk készülni ezekre a kiadásokra. Magyarán, elõre meg
tudjuk keresni azt a pénzt, amit ezekre a kiadásokra majd elköltünk. Hiszen minden bizonnyal nem
csak az a célja, hogy olcsóbban vásároljon, hanem az is, hogy a bevételeit jelentõsen megnövelje.
Az Inlernet-Rendszer segítségével képes plusz bevételre szert tenni, a jelenlegi jövedelmét
kiegészítve, vagy a jelenlegi jövedelme helyett. Az Inlernet célja, hogy az aktív, vásárló lakosság 1%a az Inlernet-Rendszerbõl éljen meg, illetve, hogy a 4%-ának jelentõs jövedelem kiegészítést tudjon
nyújtani. Nézzük meg hogyan mûködhet ez Önnél is.
Az Inlernet zseniális ötletének köszönhetõen nemcsak vásárolhatunk a Termékpartnereknél, hanem
a jövõben tervezett vásárlásainkat ma lefoglalózhatjuk. A foglalózás azt jelenti, hogy az InlernetRendszerben vásárlási utalványt foglalózhatunk. Azaz, nem kell kifizetnünk a teljes vásárlási
utalvány értékét, csak egy részét. Ez ugyanúgy mûködik, mintha egy terméket szeretnénk
megvásárolni és jelen pillanatban nem áll a rendelkezésünkre a teljes vételár. Azért, hogy a terméket
biztosan a magunkénak tudhassuk, foglalót szoktunk letenni rá. A foglaló egy része a teljes vételárnak. Ezt szoktuk megtenni, ha ingatlant, vagy gépjármûvet vásárolunk, annak érdekében, hogy kifejezzük a vásárlási szándékunkat, errõl biztosítsuk az eladót és magunkat is. Mivel a vásárlási
utalványokat kizárólag az Inlernet Termékpartnereknél lehet beváltani árura, vagy szolgáltatásra,
ezért azoknak a lefoglalózásával elkötelezi magát a Törzsvásárló, hogy a jövõben az Inlernet
Termékpartnereknél vásárol. Ha valaki az Ön ajánlásával regisztrál az Inlernethez, sajnos még nem
garantált, hogy az Inlernettel szerzõdésben álló boltokban fog vásárolni, bár érdekében állna. Ön is
ismeri minden bizonnyal a szokás hatalmát. A vásárlási szokáson is változtatni kell. A vásárlási
utalvány lefoglalózásával egy remek lehetõség nyílik arra, hogy elkötelezze Törzsvásárlóit, úgy, hogy
ez nekik is nagyon elõnyös. Nézzük meg egy példán keresztül, hogy miért.
33. dia:
Egy ingatlan közvetítõ, ha sikeresen kiközvetít egy ingatlant és a vevõ leteszi az ingatlanra a foglalót,
akkor a közvetítõ jogosan igényli a közvetítõi jutalékát. A jutalékát az eladótól valószínûsíthetõen a
foglalóból fogja megkapni.
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A vevõ bizonyos határidõn belül kifizetheti a vásárlási érték fennmaradó részét, így a foglaló
beszámításra kerül a teljes vételárba. Ha nem fizeti ki a maradék vételárat, akkor a foglaló elveszik,
vagy, ha az eladó lép vissza, akkor a dupláját kell megfizetnie a vevõnek. Mindez az ingatlan
közvetítõt már nem kell, hogy foglalkoztassa, mert a sikeres közvetítésért megkapta a jutalékát.
Nagyon hasonló a helyzet az Inlernetnél a vásárlási utalványok foglalózásakor is, annyi különbséggel, hogy jóval rugalmasabban beszámíttatható a foglaló összege. Ha az Ön által ajánlott
Törzsvásárlók foglalóznak vásárlási utalványt, akkor elkötelezik magukat, hogy elõbb-utóbb
vásárolnak majd az Inlernet Termékpartnereknél, így a foglaló kifizetésekor Önnek azonnal jár a
jutalék. Önt pedig már nem kell, hogy foglalkoztassa, hogy az Ajánlottja mikor fizeti ki az utalvány
maradék összegét. Alapvetõen már az Õ érdeke, hogy a foglalóját kiegészítse és így a teljes utalvány
értéket átvegye, majd levásárolja a Termékpartnernél.
Példánkban 200.000 Ft-ért szeretnénk vásárolni a jövõben. Ebben az esetben foglalózzunk le egy
vásárlási utalványt, 12.000 Ft–tal. A foglaló értékeit az Inlernet fix, hat összegben határozta meg,
melyek megegyeznek az árengedmény számla azon összegeivel, amikkel Jogokat szerezhetünk a
Rendszerben. Tehát a foglaló értékei 12.000 Ft, 36.000 Ft, 100.000 Ft, 300.000 Ft, 900.000 Ft és
1.800.000 Ft lehetnek.
A 12.000 Ft-ot az Inlernet bankszámlájára át kell utalnunk, ugyanúgy, mintha a teljes utalványértéket
fizetnénk ki, majd ki kell belõle fizetnünk az utalvány foglalóját. Ezt követõen a Rendszer
automatikusan jóváír egy Jogot a foglalózó Törzsvásárlónak. Ez a mi saját, foglalóból keletkezett
Jogunk lesz, de ettõl függetlenül a foglaló értékét, a 12.000 Ft-ot bármikor kiegészíthetjük az ÁSZF
2. számú mellékletében meghatározott összeggel, majd igényelhetjük az utalványunkat és
mehetünk vásárolni. Azaz a foglalónk beszámítható a jövõbeli vásárlási utalványunkba. A
foglalózással létrejött Jog ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint a vásárlás árengedményeként kapott Jog, tehát megsokszorozhatjuk a segítségével a mögötte álló pénzt, az elõzõekben már bemutatott módon. A foglaló levásárlása után is megmarad a Jog, nem veszik el és
ugyanúgy pénzt fizet minden egyes együttállásnál. Ez azért lehetséges, mert, ha a foglalót
kiegészítjük, majd az utalványt levásároljuk, akkor a Termékpartner megfizeti a jutalékot az
Inlernetnek, azaz a foglalóval megegyezõ érték az azonnali visszatérítésekkel együtt visszakerül az
Inlernethez. Tulajdonképpen a vásárlási utalványok rendelése során az Inlernet utalja az utalvány
értékeket a Termékpartnernek, amibõl már elõre le is vonja a jutalékát. Így biztosak lehetünk benne,
ha utalvánnyal fizetünk, megkapjuk az árengedményt. Sõt, azonnal megkapjuk! Ezért is érdemes
utalvánnyal vásárolni a Termékpartnereknél. A foglalózás tehát lehetõséget teremt arra, hogy elõre,
gyorsan megszerezzük a Jogot, aminek a segítségével pénzt kereshetünk mások vásárlásaiból. Ez
azt jelenti, hogy megfordult a folyamat, eddig vásároltunk, majd utána kaptunk árengedményt, majd
Jogot és a Jogból kerestünk mások vásárlásából. Ebben az esetben pedig vásárlás elõtt
foglalózunk, megkapjuk a Jogot, pénzt keresünk rövid idõn belül, akár még aznap mások vásárlásából, majd utalványt rendelünk bármikor, akár a megkeresett pénzünkbõl, amely során a foglaló
értékét felhasználhatjuk. Ekkor már nem történik könyvelés az Árengedmény-számlára, így Jogot
sem kap, hiszen az már a folyamat elején jóváírásra került. A foglaló értékét a 2. számú melléklet
szabályzása szerint bármikor, az utalvány rendelés során felhasználhatjuk. Nincs idõhöz kötve a
foglaló felhasználása és a foglalót részletekben is felhasználhatjuk, így nem vagyunk kötve ahhoz,
hogy milyen értékben vásároljunk egy kiválasztott Termékpartnernél. Ez a lehetõ legnagyobb rugalmasságot és a leggyorsabb pénzkeresetet jelenti és ne felejtsük el, hogy így is értéket teremtünk.
Hiszen, ha továbbajánljuk az Inlernet-Rendszert, akkor a Jogunk elõbb-utóbb eléri a 30/30-as státuszt és ugyanúgy megkapjuk a foglaló Jog után is a 130.200 Ft-ot. Természetesen bármennyi
utalvány foglalót igényelhetünk. 12.000 Ft foglaló után minden esetben jóváíródik egy újabb Jog,
ezzel növelve a Jog-fánkat.
Mivel a foglaló összege csak egy töredéke a teljes utalvány értéknek, ezért annak is érdemes
foglalóznia, akinek még valamilyen oknál fogva nincs meg a tervezett vásárlásához szükséges teljes összeg. Hiszen az Inlernet segítségével megkeresheti a foglaló kiegészítéséhez szükséges
összeget.
Nézzünk erre egy példát egy 10%-os Termékpartnernél!
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34. dia:
Megrendeli a 200.000 Ft értékû utalványt a 10%-os Termékpartnerhez, amit az alábbi módon fizet
ki:
felhasználja a 12.000 Ft foglalót, felhasználja a Jogból keletkezett Jog jutalékokat, ami 130.200 Ft,
majd befizeti az Inlernetnek a még hiányzó összeget, ami 57.800 Ft és így átveheti a 200.000 Ft
értékû utalványát, amellyel fizethet a Termékpartnereknél.
Tehát a 200.000 Ft-os vásárlása csak a foglaló összegébe és az utólag befizetett összegbe került.
És még jóváírásra került Törzsvásárlói visszatérítésként az utalvány értékébõl származó árengedmény 10%-a, azaz 2.000 Ft!
Így tehát bölcs, elõrelátó gondolkodással és némi ajánlói tevékenységgel megspórolt 132.200 Ftot.
35. dia:
Érdemes mindenkinek ezt a módszert választania, mert úgyis mindenki tudja elõre, hogy vásárolni
fog a jövõben. Javasolt minimum az elkövetkezendõ 2 év vásárlási értékét lefoglalózni. Egy alapszabályt érdemes ehhez követni: számoljuk ki, hogy mennyit költünk havonta, majd ebbõl, hogy
mennyit 2 év alatt, ennek számoljuk ki az eredeti példánk alapján egy 10%-os Termékpartnernél
keletkezõ árengedmény 60%-át, mivel úgyis ennyi összeg íródik jóvá a jövõben az árengedményszámlánkon, amibõl Jog keletkezne, ezért ezt az összeget fordítsuk utalvány foglalózásra. Az
árengedmény 60%-a az azonnali visszatérítéseken és az Inlernet kezelési költségén felül megmaradt összeg, ami a vásárlás során az Árengedmény-számlára íródik jóvá. Ha foglalózunk vásárlási utalványt, akkor elõre megtörténik a jóváírás az Árengedmény-számlán! Ahányszor 12.000 Ft
foglaló érték jóváírásra kerül, annyi Jog keletkezik. Az elkövetkezendõ 2 évben pedig felhasználhatjuk a foglalóinkat a vásárlásaink során.
Nézzünk erre is egy példát, szintén 10%-os Termékpartnernél!
Az egyszerûség kedvéért Ön havonta elkölt a példánkban 200.000 Ft-ot, azaz évente 2.400.000 Ftot, 2 év alatt 4.800.000 Ft-ot. Bizonyára vannak olyan céljai, amit a hétköznapi kiadásain felül
szeretne megvalósítani. Például az autót lecserélni, vagy új bútort vásárolni, vagy egy különleges
nyaralásra befizetni. Ezeknek a költségeit is hozzáadhatjuk a kiadásaihoz. A példánkban legyen ez
az elkövetkezendõ 2 évre 1.000.000 Ft. Itt kívánjuk megjegyezni, hogy a céljaihoz szükséges
összeget könnyedén megkeresheti az Inlernet-Rendszer segítségével! Ennek érdekében javasoljuk,
hogy mindenképpen kövesse a prezentációban lévõ tanácsokat! A hétköznapi kiadásaihoz és a céljaihoz szükséges összeg összesen: 5.800.000 Ft. Ennek a 10%-os árengedményének a 60%-a
348.000 Ft. Azaz érdemes minimum 348.000 Ft-ért foglalóznia, mert azt az elkövetkezendõ 2 évben
le fogja tudni vásárolni, sõt megsokszorozhatja az ajánlói tevékenységével. 348.000 Ft foglalóból
29 darab Jog keletkezik, amelyeket ha szimmetrikusan helyez el a bináris fában, akkor azonnal
néhány Jogán Jog jutalék kifizetési feltétel fog teljesülni! Ez összesen 35.800 Ft, azaz a befizetett
foglaló több mint 10%-a azonnal visszajön jutalékként! Amennyiben a 29 db Jogának az összes
lehetséges jövõbeni Jog jutalékát kiszámoljuk, akkor az aktív tevékenységének köszönhetõen
keletkezik 3.775.800 Ft. Ön nem vállal kockázatot, hiszen bármikor levásárolhatja a foglalóit, és még
a sokszorosát is megkeresheti mások vásárlásain keresztül. Elmondhatjuk ezek alapján, hogy a
jelenlegi megtakarítása, melyet valamilyen bankszámlán, befektetésben, vagy netán otthon tart,
sokkal gazdaságosabb helyen van, ha vásárlási utalványt foglalóz belõle. Számolja csak ki, hogy
mennyi idõ alatt kap 10% kamatot a pénzére, vagy mennyi idõ alatt 10-szerezi meg egy befektetés
a pénzét! Az Inlernetnél a pénze mellé egy kis aktivitást téve gyorsabban megvalósíthatja ezt!
Mindenkinek az anyagi lehetõsége dönti el, hogy tudja-e most vállalni ezt az összeget, vagy csak
egy kisebbet, de foglalózni mindenképpen érdemes, akár csak 36.000 Ft-tal, azaz 3 db Jogot
szerezni. Azt az elkövetkezendõ 3 hónap alatt úgyis levásárolja. Ha pedig anyagi lehetõségei
megengedik, akkor akár az elkövetkezendõ 10 év vásárlási értékét is lefoglalózhatja, ezzel több száz
Jogot szerezve az Inlernet Jog-fában. Minél több Joga van annál többször fogja a Jog mögött lévõ
pénznek a 10-szeresét viszontlátni.
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Azaz a foglalózás során keletkezett Jogok pontosan ugyanannyi pénzt tudnak kitermelni, mint az
árengedménybõl keletkezõ Jogok. Ha pénzt keres a Jogokból, akkor azokat ismételten foglalókra
költheti, vagy akár a Termékpartnereknél is elköltheti azonnal. Ez utóbbi esetben a foglalóit is
folyamatosan felhasználhatja, függetlenül attól, hogy a Jog milyen jutalékfizetési státuszban van. Ha
a foglalóit felhasználta, akkor ismételten érdemes a Jogokért elõre lefoglalóznia a vásárlási
utalványokat. Ha 3 hónap vásárlását foglalózta le és idõközben nem foglalózott többet, akkor 3
havonta ciklikusan érdemes ismételten 3 hónap kiadását lefoglalóznia. Ha fél év vásárlását foglalózta, akkor félévente újraindul a ciklus, 1 évnél évente, 2 évnél 2 évente, stb. Ha ismerõsei is követik
a ciklikus foglalózás elvét, akkor minden ciklus elején Ön pénzt keres automatikusan. Ehhez csak rá
kell szoktatni az ismerõseit a foglalózásra. Nagyon megéri, hiszen mindeközben értéket teremt ciklikusan! Ehhez természetesen szükséges aktív, ajánlói tevékenység is, hiszen az Inlernet nem egy
befektetõ cég, itt csak munkajövedelemre lehet szert tenni. Tehát munka nélkül nagyon kicsi az esélye, hogy az Ajánlója Jogai segítségével, vagy Bónusz-Jogokkal az Ön Jogai is kifutnak.
36. dia:
Amennyiben 12.000 Ft-tal lefoglalóztunk egy vásárlási utalványt, akkor az ÁSZF 2. számú melléklete
mutatja meg a számunkra, hogy mennyi összeggel kell azt kiegészítenünk, hogy a teljes 12.000 Ft
foglalót egyben, azonnal felhasználhassuk a vásárlási utalványhoz. A következõ példában megnézhetjük miként találjuk ezt meg a mellékletben:
A weboldalon a letöltések menüpont alatt megtaláljuk a 2.számú mellékletet, kiválasztjuk az Osztályt
amelyben foglalóztunk, a példánkban ez az elsõ Osztály, majd az elsõ Osztályhoz tartozó táblázat
elsõ oszlopában kiválasztjuk a termékpartneri árengedményt. A példánkban ez 10%. Ebben a sorban azonnal láthatjuk, hogy a 12.000 Ft-ot 188.000 Ft-tal ha kiegészítjük, akkor megkapjuk a teljes
utalvány értéket, amely 200.000 Ft. Azaz egy 200.000 Ft értékû utalvány rendelése során tudjuk
pontosan a 12.000 Ft foglalónkat felhasználni. A foglalót bármikor felhasználhatjuk, nincs idõhöz kötve és bármilyen értékû utalvány rendelése során használhatunk fel belõle. Amennyiben 200.000 Ft-tól
eltérõ összegû utalványt rendelünk, akkor arányosan használhatjuk fel a foglaló értékét. Azaz, ha az
utalvány teljes értéke a fele a 200.000 Ft-nak és a Termékpartner továbbra is 10%-os, akkor a
12.000 Ft-nak is a felét használhatjuk fel. A másik felét egy másik utalványba számíttathatjuk be.
Ebbõl kiderül, hogy teljesen rugalmas az Inlernet-Rendszer, nincsenek határidõk és a foglaló felhasználásával kapcsolatos utalvány érték megkötések. Ez a hétköznapi, megszokott foglalózástól
teljesen eltérõ, hiszen, ha egy gépkocsira teszünk le egy foglalót, akkor ott meg van határozva a
szerzõdésbe, hogy legkésõbb mikor kell kifizetnünk a maradék összeget és az is le van fektetve,
hogy mennyit kell kifizetnünk még, hogy az autót elhozhassuk. Ha meggondolnánk magunkat és
egy fele olyan értékû autót választanánk az elõzetesen lefoglalózott autó helyett, akkor minden
bizonnyal nem számítanák be a foglalónkat a másik autóba, vagy csak a felét és a másik összeg
elveszik. Hiszen, ha fele akkora forgalmat csinálunk az autókereskedõnek, akkor neki is csak fele
nyeresége keletkezik és egyáltalán nem biztos, hogy annyira rugalmas lesz, hogy a foglalót visszaadja, mert az a szabályok szerint nem jár vissza. Az Inlernetnél mindez nincs, itt bátran foglalózhat,
még akkor is, ha nem tudja elõre melyik Termékpartnernél és mennyi összeget fog elkölteni a
jövõben. A Termékpartnert, a vásárlási utalvány értékét és a foglaló felhasználásának az idejét tetszõlegesen meghatározhatja, korlátozás nélkül.
37. dia:
A következõkben erre nézhetünk egy konkrét példát.
Maradjunk az eddigi példánknál, tehát a foglaló összege, az árengedmény és a teljes utalvány értéke
megegyezik az eddigiekkel. Viszont a teljes utalvány értékhez képest csak 20.000 Ft-ért vásárolunk.
Ekkor, ahogy a rész utalványunk értéke aránylik a teljes utalvány értékhez, abban az arányban
tudunk a teljes foglaló értékhez képest felhasználni a foglalóból, azaz a 10%-át használhatjuk fel,
1.200 Ft-ot.
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Ezt az összeget ki kell egészíteni a 20.000 Ft-ra 18.800 Ft-tal, így kapjuk meg a 20.000 Ft-os
utalványunkat. A maradék 10.800 Ft foglalónkat egy másik vásárlás során felhasználhatjuk ugyanezen elvek alapján.
38. dia:
A felhasználható foglaló értékét könnyedén mi magunk is kiszámíthatjuk, táblázat nélkül is, a
következõ képpen:
Kiszámítjuk a vásárlásunk során kapott teljes árengedményt, ami példánkban egy 10%-os
Termékpartnernél a 20.000 Ft-os vásárlásunkra 2.000 Ft.
Ebbõl az azonnali levonásokat és visszatérítéseket kiszámítjuk és levonjuk. Az árengedmény 10%a az Inlernet kezelési költsége, 10%-a Törzsvásárlói visszatérítés, 5-5-5-5%-a az Ajánlói visszatérítés. A teljes levonás 40%, azaz 800 Ft, így a maradék, az árengedmény 60%-a, azaz 1.200 Ft
kerül az Árengedmény-számlára. Pontosan ez az az összeg, amit a foglalóból felhasználhatunk. Ha
nem foglalóztuk le elõre az utalványt, akkor ez az az összeg, ami az Árengedmény-számlánkon fog
jóváíródni. Ha lefoglalóztuk elõre az utalványt, akkor felhasználjuk az 1.200 Ft-ot, de így nem íródik
jóvá az Árengedmény-számlánkon összeg hiszen az már megtörtént a foglaló kifizetésekor.
39. dia:
A 12.000 Ft-os foglalóból tehát a jövõben felhasználható még 10.800 Ft. A 20.000 Ft-os utalványhoz pedig csak a foglalón felüli összeget, 18.800 Ft-ot kell kifizetnünk. Természetesen a 20.000 Ft-os
utalvánnyal 20.000 Ft-ért vásárolhat Termékpartnereinknél.
Akár vásárlással szerez Jogot, akár vásárlási utalvány foglalózással, ugyanúgy pénzt tud keresni a
Jogokkal, mint ahogy azt már az elõzõekben bemutattuk. A vásárlással és a foglalózással keletkezett
Jogok keverednek egymással, értékük teljesen azonos.
Ha csak foglalózott, azaz még nem vásárolt, nem költött sokat, esetleg azért mert nincs mibõl, akkor
is Jogokat szerzett és egy aktív ajánlói tevékenységgel pénzt tud vele keresni. Megkeresheti a jövõbeli kiadásaihoz, céljaihoz szükséges összeget. Mindenképpen érdemes vásárlási utalványt
foglalózni, mert az utána keletkezõ Jog, ha eléri a 9/9-es jutalékfizetési státuszt, akkor már visszakereste a foglaló értékének közel a 80%-át, ráadásul a foglalót még le is vásárolhatja!
Vásárlási utalványt foglalózni a saját Webirodájában lehetséges, elõtte kifizetni az ellenértékét pedig
hasonlóképpen kell, mint a teljes értékû online utalványét.
40. dia:
Összefoglalva tehát, Jogaink keletkezhetnek saját vásárlásainkból, saját utalvány foglalózásainkból,
mások vásárlásaiból, mások utalvány foglalózásaiból, saját és mások Bónusz-Jogaiból, amelyeket
az Inlernet-Rendszer ad ajándékba.
41. dia:
Ezért a regisztráció után, a Termékpartnereknél történõ vásárlásokon felül mindig érdemes továbbajánlania az Inlernetet.
42. dia:
Foglaljuk össze, hogy milyen jutalékokat, visszatérítéseket és elismeréseket kaphatunk az Inlernettõl. 10%-os Törzsvásárlói visszatérítés a saját vásárlásunk után. 5-5-5-5% Ajánlói visszatérítés
mások vásárlásai után. Jog jutalék a Jogokból. Ajánlói jutalékok a Jog jutalékok után, amelyrõl
ebben a prezentációban nem tettünk említést. Speciális Karrier jutalék, amelyre ebben a prezentációban szintén nem tértünk ki. Nemzetközi jutalékok az Inlernet külföldi terjeszkedéseinek
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köszönhetõen, ami azt jelenti, hogy a Törzsvásárlók automatikusan részesülnek a nemzetközi
jutalékokból is. Ehhez nem kell kimenni külföldre, még csak ki sem kell telefonálni és még csak
Törzsvásárlóval, ismerõssel sem kell rendelkezni külföldön. Az Inlernet-Rendszer ajándékba
Bónusz-Jogokat ad a számunkra. A nemzetközi Bónusz-Jogok más ország Jogfáiba kerülve elõbb
utóbb elérik a kifutott státuszt, azaz az Inlernet Jogokkal megegyezõ jutalékokat termelnek.
Termékpartneri referensi jutalékot kaphat, ha Termékpartnereket ajánl. Az elismerések sokszor
fontosabbak, mint maga a pénz. Az Inlernet, a legaktívabb, legsikeresebb Törzsvásárlóit minden
félévben egzotikus, különleges helyekre utaztatja, hogy kipihenjék a fáradalmaikat. A megfelelõ
személyes információ átadás érdekében az Inlernet lehetõséget ad a hiteles névjegykártya megrendelésére is. Elismerésként briliánsokkal ékesített arany kitûzõt és Cross arany toll készletet
ajándékoz. Laptopot kaphat ajándékba a munkája megkönnyítése céljából és irodát támogat, a hitelesebb információ átadás érdekében az Inlernet. A jó és motiváló megjelenéshez hozzátartozik a
szép autó is. Az Inlernet finanszírozza az autót a meghatározott pozíciókban a Törzsvásárlóknak. S
annak érdekében, hogy a Törzsvásárlók ne csak törzsvásárlói, hanem tulajdonosi szemlélettel is
gondolkozzanak, az Inlernet egy Nemzetközi Inlernet Osztalékot biztosít a legmagasabb pozíciót
elérõ Törzsvásárlóknak.
43. dia:
Végezetül már csak az alábbi lépések szükségesek, hogy mindez megvalósuljon az Ön számára is.
Elsõ lépésként jelentkezzen ingyenesen Törzsvásárlónak! Ezt megteheti a www.inlernet.com
weboldalunkon, illetve az ajánlói oldalakon, a regisztrációs felületen, vagy az erre rendszeresített,
az itt látható formanyomtatványon. Második lépésként foglalózza le vásárlási utalványait, amit
megtehet szintén az interneten a személyes Webirodájában.
44. dia:
Nézzünk egy példát, hogy miként indíthatja el a Jog-fáját a vásárlási utalvány foglalózás segítségével.
Egy darab utalványt foglalóz, majd ebbõl keletkezik az elsõ darab Joga. Ezután mások Jogai kerülnek, majd a példánkban 60 darab Jog után ismételten elhelyez 6 darab Jogot vásárlási utalvány
foglalózásból, vagy vásárlásai során keletkezõ árengedményeibõl. Tehát példánkban 7 darab Joga
van a Jog-fájában, amelyek után 7–szer 60 darab újabb Jognak kell kerülnie, hogy mindegyik a
legtöbb Jog jutalékot generálja. A 7 Jog 7-szer 130.200 Ft-ot termel ki az Ön számára. Ez nem egy
ideális Jog-fa indítás! Ha csak teheti NE ezt a megoldást válassza!
45. dia:
Nézzünk egy ennél sokkal ideálisabb indulást!
Ugyanúgy 7 darab Joga van, de most rögtön a Jog-fának az elejére kerülnek a Jogok, mert
megértette, hogy ez sokkal ideálisabb Önnek anyagilag. Tehát azonnal 7 darab vásárlási utalványt
foglalóz, melyekbõl 7 darab Joga keletkezik azonnal, amelyeket a Jog-fának az elejére tud elhelyezni. Ebben az esetben már csak 4-szer 60 darab újabb Jog kell a fába, ahhoz hogy mind a 7 darab
Jog kitermelje az összes Jog jutalékot és megkapja ugyanúgy a 7-szer 130.200 Ft-ot. Azaz
megspórolt 180 darab Jogot és ugyanazt a pénzt kereste.
Minél több Joga van a fának az elején annál jobb ez az arány. Ha például 15 darab Joga van a fa elején, akkor csak 8-szor 60 darab Jog kell ahhoz, hogy 15-ször 130.200 Ft-ot kapjon, és így tovább.
Ennek értelmében, ha teheti, mindenképpen foglalózzon minél nagyobb értékben vásárlási
utalványt, mert annál jobban jár anyagilag! A jövõben a Jogokból megkeresett pénzeibõl ismételten
foglalózhat vásárlási utalványokat, amelyeknek köszönhetõen ismételten Jogokat fog kapni, majd
pénzt fog belõle keresni. Ezt egy folyamatos körforgássá teheti. Érdemes a Bónusz-Jogok miatt is
sok Joggal rendelkeznie, hiszen, az Inlernet-Rendszer véletlenszerûen az üres Jog helyekre helyezi
el azokat.
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Ha sok Joga van, akkor sok üres Jog-helye is van, így nagyobb az esélye, hogy a Bónusz-Jogok az
Ön Jogai mellé kerülnek. Elmondhatjuk tehát, hogy a vásárlási utalvány foglaló egy vásárlási
szándéknyilatkozat és a pénzkeresethez szükséges idõ optimalizálásának, lerövidítésének az
eszköze. Mivel a Jog-fát minden Osztályban csak egyszer lehet elindítani, ezért ideálisan, jól elindulni csak egyszer lehet! A vásárlási utalvány foglalóit az elõzõekben már bemutatott módon bármikor levásárolhatja, ezért semmilyen rizikót nem vállal. A jövõbeli vásárlásaira és céljaira félretett
megtakarításai, a lehetõ legjobb helyen vannak vásárlási utalvány foglalóban. Ha mellé teszi aktív
ajánlói tevékenységét is, akkor több pénzt tud hozni Önnek, mintha bárhol máshol tartaná pénzét!
Bármikor levásárolhatja a foglalóit, de a Jogok akkor is megmaradnak és kitermelik Önnek a Jog
értékének több mint a 10-szeresét. Sehol nincs arra lehetõség, hogy az elköltött pénzébõl is pénzt
keressen. Az Inlernet ezt biztosítja az Ön számára!
46. dia:
A teljesen ingyenes jelentkezése után tehát javasolt, lefoglalózni ideálisan a vásárlási utalványait,
minimum az elkövetkezendõ 2 év kiadásait és céljait figyelembe véve. Vásároljon a Termékpartnereinknél példamutatóan, ezzel is erõsítve a magyar kereskedõket és a magyar gazdaságot. Ajánlja
ismerõseinek, hogy jelentkezzenek õk is ingyenesen InlernetTörzsvásárlónak, ezzel is növelve a teljes törzsvásárlói állományt és lehetõvé téve az egyre növekvõ létszám miatti könnyebb megállapodást a kereskedõkkel. A növekvõ létszám növekvõ forgalmat eredményez a már leszerzõdött
kereskedõknek, ezért egyre nagyobb árengedményeket is tudnak adni. Annak érdekében, hogy a
Jog-fája ne csak a saját, vagy az Ajánlója Jogaival, illetve az Ajánlottjai vásárlásaiból keletkezett
Jogokkal növekedjen, javasolja ismerõseinek, hogy õk is foglalózzák le a jövõbeli vásárlásaikhoz
szükséges utalványokat. A növekvõ foglaló összegek szintén azt jelentik a kereskedõknek, hogy
egyre több pénzt náluk fognak elkölteni a Törzsvásárlók. Ezzel természetesen óriási vonzerõt tud a
vásárlói közösség kialakítani, így egyre több kereskedõ csatlakozik és egyre magasabb árengedményt adnak.
Ezáltal Ön egyre több hétköznapi helyen tud hétköznapi termékeket beszerezni.
És ne felejtse el, hogy mindezekkel értékeket teremt, hiszen az Inlernet Worldwide AG. a teljes
nyereségének a 33%-át értékteremtõ filantrópikus célokra ajánlja fel.
47. dia:
Mindezek lezárásaként, egy üzleti modellt szeretnénk Önnek ajánlani, amely segítségével az
Inlernet-Rendszer összes elõnyét ki tudja majd aknázni. Így igazán érdemes elindulni! Hozzátesszük
ugyanakkor, ha az Ön anyagi lehetõségei nem engedik meg az üzleti modellben lévõ indulást, akkor
mindig a lehetõségeibõl induljon ki, és az üzleti modellben lévõ számokat csökkentse le arányosan.
Mert elindulni minden körülmények között érdemes. Nézzük az indulást, az elsõ hónapot! Az üzleti
modell példájában Ön minden hónapban talál 4 ismerõst, aki vásárol és megajándékozza õket az
Inlernet törzsvásárlói elõnyökkel. Ez minden bizonnyal nem lesz nehéz, hiszen mindenki vásárol.
Foglalóztassa le velük az elkövetkezendõ 2 év vásárlásaihoz szükséges utalványokat, azáltal, hogy
elmagyarázza nekik az Inlernet elõnyeit, ezen prezentáció segítségével. Ha az ebben a prezentációban lévõ példával számolunk, akkor a 2 év kiadásaiból számolt foglaló értéke 348.000 Ft lesz. Ez
29 darab Jogot jelent. Az ismerõsei foglalózásából 4-szer 29 darab újabb Jog keletkezik az Ön Jogfájába. A közvetlen Törzsvásárlói elsõ jogait mindig Ön tudja elhelyezni a saját Jog-fájába, ahogy ezt
már elõzõleg bemutattuk. A példánkban elhelyezi õket így… Ezáltal az elsõ Joga eléri a 30/30-as
státuszt, de ne felejtse el, hogy eközben Személyes Bónusz-Jogokat is kap, amik szintén a Jog-fáját
növelik. Így megkapja az elsõ Joga után az összes Jog jutalékot, azaz a 130.200 Ft-ot. A második
Joga is eléri a 30/30-as státuszt és megkapja az után is a 130.200 Ft-ot, valamint a 3. Joga után is
megkapja a 130.200 Ft-ot.
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48. dia:
Ha a modell szerint ajánlja tovább az Inlernet-Rendszert, akkor az elsõ hónapban máris keresett
390.600 Ft Jog jutalékot. Ha az elõzõekben levezetett foglaló értékekkel indult, ez ugyebár 348.000
Ft volt, akkor máris megkereste ezt az összeget, ráadásul a foglalóit továbbra is le tudja vásárolni.
Ha egy Jog kifut, attól még a foglalóra befizetett összeget ugyanúgy levásárolhatja, ahogy az
elõzõekben már levezettük. Ez igaz arra az esetre is, ha még nem futott ki a Joga. Tehát a foglalóit
bármikor levásárolhatja, ez nincs összefüggésben azzal, hogy a Jog milyen státuszban van.
Ezen kívül keletkezett 4-szer 29 Karrier Egysége, melynek jelentõségét ebben a prezentációban nem
részletezzük, de röviden összefoglalva, a Karrier Egységekkel méri az Inlernet objektív módon az Ön
teljesítményét és ez alapján lép elõbbre, növekszik a jövedelme. A Karrier Egységek után Karrier
jutalékot kap, melyet az elõbbi összefoglalásban már megemlítettünk. Ez Egységenként 400 Ft, azaz
példánkban 46.400 Ft. Az Inlernet-Rendszer érdekelté teszi Önt, hogy az ismerõseivel egyre nagyobb Jog-fákat építsenek fel és ebbõl egyre több Jog jutalékokat keressenek. Ha a közvetlen
Törzsvásárlói Jog jutalékot kapnak, akkor Ön Ajánlói jutalékra jogosult. A 29 darab Jog és az utánuk
járó Bónusz-Jogok, szimmetrikusan elhelyezve, az ismerõseinek azonnal jutalék kifizetési feltételeket eredményez, így Õk kapnak 4 x 16.600 Ft-ot. Ennek a 7%-a az Ön Ajánlói jutaléka 4.648 Ft.
Ha a Jog jutalékot, a Karrier jutalékot és az Ajánlói jutalékot összeadjuk, akkor Ön az ajánlott üzleti
modellben az elsõ hónapban összesen 441.648 Ft-ot keresett.
Ebbõl akár a következõ újabb 2 év vásárlásait is lefoglalózhatja és még marad 93.648 forintja a
hónapban amivel növelni tudja az életszínvonalát.
A foglalózáshoz szükséges pénzt, a saját Webirodájában, a Jutalék- és az Utalványszámlájáról azonnal felhasználhatja, ahogy ezeken a számlákon megjelentek az összegek.
49. dia:
Emlékszik, ezen a dián vezettük le a havi kiadásaiból és a céljaiból származó összegeket és így jutottunk a 348.000 Ft foglalóhoz. Érdemes tehát az elsõ idõszakban a keletkezett jutalékát ismételten foglalóra költeni, mert ebbõl újabb és újabb Jogokat tud szerezni, melyek segítségével nagyon
sok pénzt kereshet. Minél több Joga van, annál több pénzt tud keresni és ami még ennél is
fontosabb, hogy értéket tud teremteni az egész világ elõnyére. Egyébként ez a pénz eddig sem állt
a rendelkezésére, miért kellene azonnal elköltenie, legyen elõrelátó és sokszorozza meg a Jogok és
az aktív ajánlói munkája segítségével!
Az aktív ajánlói munka nem is megerõltetõ munka, hiszen csak 4 ismerõsének ajánlotta tovább
eredményesen ezt az üzleti modellt. Feltételezzük, hogy sokkal több ismerõse van, ez a modell csak
egy követendõ cél, természetesen túlteljesítheti!
Ha elkölti a maradék jutalékát, természetesen Termékpartnernél, akkor abból elõbb-utóbb újabb
Saját Joga keletkezik, ezzel a körforgás a vásárlásai eredményeként is elindult. A Jogokból ismét
pénze keletkezik, amelynek egy részét ismét foglalókra költhet, hogy több Joga legyen, így még
több pénzt tudjon megszerezni. Ugyanakkor a vásárlásai során az utalványos fizetésnél a foglalók
értékét folyamatosan felhasználhatja. Ez egy végtelen körforgás, mely egyre nagyobb elõnyöket
jelent Önnek!
50. dia:
Az üzleti modellünkben most értünk el az indulás utáni 2. hónaphoz. Ekkor ismét találjon újabb 4
ismerõst, akik lefoglalózzák az elkövetkezendõ 2 évre a vásárlási utalványaikat. A Jogaikat helyezze
el így… Ekkor, a Bónusz-Jogokkal együtt eléri a 30/30-as státuszt a következõ 4 darab Joga,
egyenként 130.200 Ft-ot kifizetve Önnek. És ezt a módszert minden hónapban ismételje meg!
Minden hónapban ajánlja minimum 4 ismerõsének az Inlernet-Rendszert!
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51. dia:
Ebbõl a második hónapban már 4-szer 130.200 Ft-ja, azaz 520.800 Ft-ja keletkezik. Újabb 116
Karrier Egységgel lett gazdagabb, így már 232 Egysége van. A Karrier- és Ajánlói jutalék változatlan.
Összesen keresett ebben a hónapban 571.848 Ft-ot. Ebbõl folytathatja a foglalózást 348.000 Ft-tal,
így már összesen 6 év vásárlásához szükséges utalvány lesz lefoglalózva. És még marad 223.848 Ft,
amelybõl már a céljaira is félre tud tenni, vagy a teljes havi kiadását finanszírozhatja belõle! Már két
hónap elteltével kizárólag az Inlernetbõl származó jövedelmébõl el tudja tartani magát, ha a kiadását
200.000 Ft-ban állapítjuk meg, ahogy eddig is tettük. Ha ebben a hónapban is elkölti a 200.000 Ftot 10%-os Termékpartnernél, akkor keletkezik ismét egy saját Joga. Mindezeket úgy számoltuk ki,
hogy az ismerõsei nem ajánlották tovább az Inlernet zseniális Rendszerét. Mivel Ön jó példát mutat
a számukra, ezért minden bizonnyal Õk is hasonlóképpen fognak tenni, azaz továbbajánlják ezt a
nagyszerû lehetõséget.
52. dia:
Az elsõ és második hónapban az üzleti modellünkben csak az Ön aktivitásával számoltunk. A 3. 4.
hónapokban feltételezzük a másolódást, hiszen valószínû, hogy az ismerõsei is találnak havonta
4-4 embert, akik vásárolnak. Nekik sem lesz nehéz. Ha Õk is lefoglalózzák az elkövetkezendõ 2 év
vásárlásaihoz szükséges utalványokat, akkor megsokszorozza a saját teljesítményét. Így elindul egy
folyamatos ciklus, ahol mindenki szól az ismerõseinek és ideálisan lefoglalóztatják a vásárlásaikhoz
szükséges utalványokat. Ebbõl Önnek olyan havi jövedelme származik, amelyet ebben a prezentációban nem kívánunk az idõ rövidsége miatt levezetni, de minden bizonnyal elmondhatjuk, hogy
jelentõs értéket fog teremteni a saját-, mások és a világ elõnyére. Hiszen nem véletlenül szlogenje
az Inlernetnek a: “Teremtsen értéket vásárlásaival!”
53. dia:
Az Ön további elõnyei összefoglalásként: Olcsóbban megvásárolhatja a megszokott termékeket.
Kiadásainak akár 66%-át megtakaríthatja. Olcsóbbá teheti ismerõsei vásárlásait és segíthet másoknak olcsóbban vásárolni. Növekvõ, rendszeres havi jövedelme lehet. Karriert futhat be.
Elismeréseket kaphat, ami mindenkinek fontos. Képzéseken vehet részt, ami az elõbbre lépéséhez
szükséges. Az Inlernet minden hónapban, általában szombaton megrendezi az úgynevezett
„Inlernet Nap”-ot, melyen rengeteg hasznos információval lehet gazdagabb és megismerheti más
Törzsvásárlók sikertörténeteit. Mindenképpen teremtse meg a lehetõségét annak, hogy ezen a rendezvényen részt vegyen, mert aki rendszeresen ott van, egészen biztos, hogy közelebb kerülhet a
céljaihoz. Telefonos és online ügyfélszolgálatot vehet igénybe. E-mail szolgáltatásokat és
értesítéseket kaphat. SMS értesítést kaphat a jutalékairól minden héten, ha megrendeli azt.
Interneten keresztül ügyintézhet, nem kell kimozdulnia otthonról. Mindent a saját Webirodájában
intézhet.
54. dia:
A Webirodája használatát teljesen díjmentesen biztosítja az Inlernet az Ön számára. Törzsvásárlói
regisztrációját követõen e-mailben értesítést kap a törzsvásárlói azonosító számáról és a Webirodája jelszaváról.
Itt másodpercre pontosan nyomon követheti a jutalékait a saját és a mások vásárlásai után. Itt
megtekintheti átlátható módon az egész törzsvásárlói közösségét, a Jogait minden Osztályban és
az újabb Jogokat elhelyezheti a már meglévõ Jogok mellé.
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55. dia:
A Webirodájában egyszerûen rendelhet vásárlási utalványokat, vagy lefoglalózhatja azokat.
Azonnal elszámolásra kerül a jutalék és kéthetente hétfõnként kiutalódik a bankszámlájára, amennyiben úgy rendelkezik felõle.
Naponta érhet el karrier pozíciókat egy objektív teljesítménymérõ Rendszernek köszönhetõen.
Egyszóval egy könnyebb, értékkel teltebb életet tud megvalósítani az Inlernettel.
Ön most megismerte az Inlernet különleges Rendszerét. Innentõl kezdve minden egyes beregisztrált Törzsvásárló után egy életen keresztül pénzt kereshet, értéket teremthet, sõt még az örökösei is! Ajánlja tovább minél gyorsabban minél több embernek! Tíz év múlva elképzelhetõ, hogy több
millió Törzsvásárló fog Önhöz tartozni egész Európában. Itt nem szükséges termékeket, vagy szolgáltatásokat eladnia, amiben esetleg nincs gyakorlata, vagy nincs kedve hozzá. Mégis minden létezõ
termék és szolgáltatás megvásárlásából pénzt kereshet. Ez olyan, mintha egy akkora áruház tulajdonosa lenne, ahol az ország összes terméke szolgáltatása beszerezhetõ és mindegyiken
valamekkora árrése, jövedelme lenne.
Használja ki ezt a különleges lehetõséget!
Ha Ön egyetért azzal, hogy az egyre dráguló világ ellenére célszerû és elõnyös lenne olcsóbban
vásárolni, ha egyetért azzal, hogy támogassuk a magyar emberek fejlõdését, felemelkedését, ha
egyetért azzal, hogy a magyar kereskedõk támogatásával a magyar gazdaság gyorsabban fellendülhet, akkor mondjon igent az Inlernet-Rendszerre és erõsítse ezt a különleges vásárlói közösséget
regisztrációjával és vásárlásaival! Összefogással, összetartással értékeket lehet teremteni!
56. dia:
Sok sikert és egy könnyebb, értékkel teltebb életet kíván Önnek az Inlernet!
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