eXeR
Networking on equal terms!
Вмрежување под еднакви права!

Содржина
• eXer – За компанијата
• eXer – Работење со eXer
• Копање (mining)
• Инвестирање
• Едукација

• Вмрежување (networking)
• eXer – Дијамантски пул
• eXer – Како да започнеме

eXer – За компанијата

Исклучително дарежлив
компензациски план

• Основана летото 2017
• Глобален бизнис
• Реинвестирање во корист на долгорочен развој

Affiliate компанија,
изградена на приватни&
професионални мрежи

Мулти‐бизнис, неколку
поврзани специјалности

MINING

INVESTMENTS

EDUCATIION

Ширење преку лични препораки
&online маркетинг

+

Работење со eXer
MINING/КОПАЊЕ

eXer!
Го поседува
еден од
најдобрите
компензациски
планови на
пазарот!

ИНВЕСТИЦИИ
ЕДУКАЦИЈА
NETWORKING/ВМРЕЖУВ
АЊЕ

Mining ‐ Копање
Mining/копање со eXer
• Потполно бесплатно и
без стартни трошоци
• Направи пари
• Исплати во BTC (Bitcoin) или друга
дигитална валута, продади или пак
чувај како инвестиција

Што има за тебе доколку ја шириш програмата
понатаму?
• Ќе бидеш платен на 5 нивоа на копачи во твојата мрежа
• Лесно е за ширење (само испрати го твојот линк...)
• Нема потреба да ги знаеш сите, мрежата расте така што
многу прават по малку
• Оние кои ќе започнат со копање ќе сакаат да ги добијат
предностите кои ти ги добиваш и ќе ја шират
информацијата исто така

• Компјутерот ја завршува целата
работа, не ти!
• Копаме во пулови, веќе има над
200.000+ во соработнички мрежи со
eXer
• Ние ја копаме онаа валута која е
најдобра во определено време, и
како корисник нема ни да
приметите разлика

Сопствен mining
1во ниво
2ро ниво
3то ниво
4то ниво
5то ниво
Вкупно

Поврат %
20%
15%
10%
5%
3%
2%

Бр. на копачи
1
10
100
1 000
10 000
100 000
111 111

Обем €
5
50
500
5 000
50 000
500 000
555 555

Заработка
€/месечно
1
8
50
250
1 500
10 000
11 809

Примерот во сликата погоре:
Секој компјутер да продуцира само 5€/месечно и секој во длабочина да регистрира само по 10 копачи

Што е Mining/Копање?
• Копање/Mining во директен превод = ’вадење’ / ’извлекување’ во рудник
• Копањето во наша смисла значи копање на парички, но не се прави во класичен
рудник туку електронски, преку твојот компјутер а со спроведување на математички
калкулации
• Паричките копани со eXer ќе бидат најдобрите за копање во даденото време, ти
како корисник ќе ја добиеш исплатата во BTC (биткоин) или друга крипто валута
• Ископаните парички може директно да се продадат или да се чуваат како
инвестиција која ќе се продаде во некое време во иднина
• Компјутерот ја врши цела работа, ти само го спушташ eXer софтверот (кој го
добиваш преку линк) и почнуваш со копање
• Потребен ти е е‐паричник (електронски) за да можеш да купуваш, продаваш,
префрлаш & добиваш валути
• Не постојат линеарни даноци на дигиталните валути, се оданочува кога ќе се
продаде и извади
Назад кон копањето, кликни овде!

Назад кон копањето, кликни овде!

BTC (Биткоин)
• Прва дигитална валута и денес најетаблираната дигитална валута на пазарот, создадена 2009 година
• Бројот на BTC (парички) кои можат да бидат копани е 21 милион (околу 70% се веќе ископани)
• BTC може да биде купен или копан (ако копаш BTC како приватен индивидуалец, потребен е екстремно
добар хардвер за да можеш воопшто да заработиш нешто)
• Не се базира на централни банки, што ја штити валутата од политички влијанија и системи слични на
монопол. Недостатокот на централизирано управување прави невозможност за манипулација со
вредноста на валутата и валутата не може да доживее инфлација доколку се создадат повеќе парички.
• BTC се купува и продава преку електронски паричници (e‐wallets). Симнувате соодветна апликација
според вашиот избор и креирате свој профил (споредете со апликациите на банките, имаат слични
функции)
• Можете да купите BTC како инвестиција (споредете го курсот на USD/EUR – купете по понизок курс,
продадете по повисок)
• Денес се повеќе продажни места го прифаќаат BTC за плаќање на стоки и услуги
• За трансфер во EUR/USD, Биткоините се продаваат или трансферираат на банкарска сметка или преку
плаќање со Visa/Master Card
• Не постојат линеарни даноци за BTC, се оданочува кога ќе се продаде и извади кон банкарска сметка

Инвестирање
Инвестирај*во Viridi парички
• Вредноста на Viridi се базира на
медицинска марихуана во Швајцарија
• Иницијална вредност 0,1€
• 45 милиони парички на продажба (во
вкупна вредност од 4,5 милиони €)
• Гарантирано 3‐кратно зголемен поврат
на инвестираниот капитал (не
вклучено можно зголемување на
курсот на паричките) во период на
проектот од 36 месеци
• Паричките може да бидат продадени
по првата берба
• Првата берба и исплатата се очекува
во јули 2018
• Инвестициски пакети (види слика)

Инвестициски
пакет (во ЕУР)
250
500
1,000
2,500
5,000
10,000
25,000
50,000

Износ на
Viridi
парички (во
соодведниот
пакет)
2,500
5,000
10,000
25,000
50,000
100,000
250,000
500,000

Поврат на
инвестицијата 36
месеци (во ЕУР)
750
1,500
3,000
7,500
15,000
30,000
75,000
150,000

Профит во
ЕУР (растот на
валутата не е
вклучен)
500
1,000
2,000
5,000
10,000
20,000
50,000
100,000

Профит со
зголемување на
вредност на
валутата на 0.5 еур
1,000
2,000
4,000
10,000
20,000
40,000
100,000
200,000

*Потребно е Diamond членство за да може да се инвестира пред паричките да станат јавни

Заработи повеќе преку продажба на паричките
• Ќе бидеш награден на 3 нивоа од инвеститорите
во твојата мрежа
• 25% во 1во ниво
• 10% во 2ро ниво
• 5% во 3то ниво

Едукација

Crypto едукациски пакети
• Знаењето е моќ, научи повеќе за дигиталните
валути, копањето и крипто пазарот
• Како да регистрираш профил или сметка,
купи/продај, креирање е‐паричник итн
• Во Што и Зошто би требало да инвестирам во
дигитални валути?
• Што е легитимно а што е измама?
• Online (99€) или 1 дневна едукација (250€) во
училница со материјали вклучувајќи едно годишна
претплата.

Продажба на едукациски пакети
• Ќе бидете наградени на 3 нивоа од
продажбата на едукациските
пакети во вашата мрежа
• 40% во 1во ниво
• 15% во 2ро ниво
• 5% во 3то ниво

Вмрежување/Networking
• Станете Diamond со сите негови бенефиции и
остварете ’бесплатни клиенти’
• БЕЗ повторувачки надокнади Membership Membership
level

или повторни квалификации

BASIC

• Трајно членство

DIAMOND

fee

0€
499€

• Она што ќе го заработите се исплаќа во BTC или
некоја друга дигитална валута
• Надградбите се исплаќаат во BTC или друга
валута

Вмрежи & регистрирај нови членови!
• Ќе бидете наградени на 3 нивоа од
новите членови кои ќе ги регистрирате
(видете следен слајд)!
• Заработете пари од сите активности во
вашата мрежа (копање, инвестиции,
едукација, online игри)!

• Исплатите на она што ќе го заработите се
спроведува директно*
• Членството (заедно со бенефициите) поседува
право на наследство
*Со забелешка за каснењата при купување/испраќање на дигитални валути се надвор од наша контрола.
Истотака копањето нема да се исплаќа дневно, туку врз база на износот што ќе биде ископан.
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КАКО РАСТЕ ВАШАТА МРЕЖА

Вашето 4то ниво
и следно
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0%

5%

1000 нови x 499€ x 5% = 25.000€

10

15%

100 нови x 499€ x 15% = 7.500€

10

40%

10 нови x 499€ x 40% = 2.000€

eXer – ’Бесплатни клиенти’
• Луѓето кои ќе се регистрираат на eXer, без притоа да познаваат
некој кој е веќе регистриран
• Бесплатните клиенти се дистрибуираат по фер и случаен избор кај
постојните Diamond членови
• Дали заработува нешто од Бесплатниот член?
• ДА
• Доколку Бесплатниот член поседува‘Basic’пакет: Вие заработувате од
неговите активности во вашата мрежа, на пр. Копање, online игри итн.
• Доколку Бесплатниот член се надгради во Diamond: Истата компензација
(40/15/5%) следува како и за член кои Вие сте го регистрирале плус
провизиите од сите активности кои тој член ќе ги направи i.e. копање,
online игри, едикација, регистрација на нови членови итн.
Назад кон Вмрежување, кликни овде!

eXer – Diamond Pool
ШТО СЕ ДОБИВА
• Бонус 2 пари/годишно од компанијата, базирано на обртот од продажбите остварени
од членовите во тој период
• Секој 5ти (20%) ‘Бесплатен клиент’ се алоцира на мрежата во Diamond Pool
Пример: (10.000 Diamond‐и x 499€) x 5% = 250.000€ во фондот за Diamond Pool*

КВАЛИФИЦИРАЊЕ
• Мора да сте Diamond член
• 25 Diamond членови во вашето 1во ниво
• Без временски ограничувања и потреба од повторна
квалификација
*Фондот се дистрибуира помеѓу оние членови кои се квалификувале за Diamond Pool

eXeR – Како да започнам?
• Регистрирајте се, користејќи го линкот од членот што Ве повикал
• Креирај E‐Паричник/Wallet од на пример www.blockchain.info
• Направете надградба до Diamond членство(499€)
• Прошитајте ги Најчестите Прашања (FAQ), презентациите,
учествувајте на информативни состаноци за да добиете помош за
добар почеток, итн.
• Презентирајте го eXeR и можностите што ги нуди на други
заинтересирани (направете го тоа сами или искористете ја
предноста од организирани состаноци, материјали, видеа итн) и
зголемете ја вашата мрежа!

ПРАШАЊА?
ПОДДРШКА
• Главна страница www.exervipclub.com
• info@exervipclub.com за генерални прашања
• support@exermining.com за прашања околу копањето

ПОВЕЌЕ
ДЕТАЛИ

eXeR – Заработки Diamond член
NETWORKER
заработки во вашата
мрежа:
Нови членови

40‐60%*

‘Бесплатни
клиенти’***

40‐60%*

Игри во
вашата мрежа

40‐60%*

Инвестиции во
вашата мрежа

25‐40%*

Копање во
вашата мрежа

20‐55%**

Едукациски пакети
во вашата мрежа

40‐60%*

*Вашата 1во, 2ро и 3то ниво
**Вашата 1во, 2ро, 3то, 4то и 5то ниво
***Лица алоцирани на Вас без ваша активност, кои ќе се надградат во Diamond

eXeR – Селекција на ниво на членство
NETWORKING/ИНВЕСТИЦИИ/КОПАЊЕ
Заработка од мрежата во 1во ниво
Заработка од мрежата во 2ро и 3то ниво

DIAMOND

BASIC

40%

‐

15/5%

‐

Може да се квалификува за Diamond pool

‐

eXeR VIP Клуб членски предности

‐

Може да се инвестира

‐

Заработка од инвеститорите во вашата мрежа

‐

Заработка од лотариите/игрите во вашата мрежа

‐

Учествува во распределба на ‘Бесплатни клиенти’ во
вашата 1во ниво

‐

Заработка од eXeR копањето

ИГРИ
Апсолутно е бесплатно да се регистираш како играч за да играш некои од онлајн
игрите на располагање.
Фондот на награди се дистрибуира помеѓу победниците а поделбата е
по следниот принцип:
75% од фондот на награди оди кај победникот додека
останатите 25% се дистрибураат кај останатите победници
(од 4 до 1 точен слог). Лотариското “ливче” чини 0.001 btc и
максималниот број на ливчиња изнесува 1000 / во една игра.
Како натпреварувач истовремено сте ‘Потенцијален Networker’,
што значи дека имате опција да регистрирате лица во вашата
мрежа и кога ќе достигнете 7 ваши “Diamond членови” тогаш
и Вие добивате статус на Diamond член.
7 Diamond членови = Diamond член + 40% на регутираните 7

NETWORKERи:
Вмрежувачите имаат можност да регистрираат нови членови во својата мрежа и да
заработат на 3 нивоа базирано на нивиот избор на членство:
1во ниво ‐ Diamond 40%
2ро ниво ‐ 15 %
3то ниво ‐ 5 %
Networker‐ите истотака добиваат заработки за регистрирање на
инвеститори (кои ќе инвестираат во игрите) како и од продажба
на лотариски ливчиња купени во нивната мрежа.
Вие ќе добиете 40% од заравотките на инвеститорот во лотаријата (6%)
и 40% од фондот на продадени лотариски ливчиња.

ИНВЕСТИТОРИ:
За да станете инвеститор, потребно е да имате статус Diamond член, но не мора да
сте активен вмрежувач и да регистрирате членови во вашата мрежа доколку не
сакате. Како и да е, ние силно препорачуваме да вмрежувате нови лица, со што ќе
заработите многу повеќе.
На инвестититорите им е дадена исклучителна можност да
инвестираат во секоја од игрите (1 btc / по игра).
Однапред купените 1.000 лотариски ливчиња во една игра ја прави
ја прави инвеститорот при што тој/таа добива заработка од 6%
за возврат по затворање на играта, во пример кога
сите 1.000 лотариски ливчиња ќе бидат купени од други играчи.

eXeR MINING/КОПАЊЕ:
Апсолутно е бесплатно да се учествува во eXeR Mining/копањето.
20% е заработката на она што сами ќе го ископате
15% е заработката од вашето 1во ниво
10% е заработката од вашето 2ро ниво
5% е заработката од вашето 3то ниво
3% е заработката од вашето 4то ниво
2% е заработката од вашето 5то ниво
Како треба за да започнам:
1. Download/Симнете го софтверот кои ние го обезбедивме за Вас
2. Вклучете го компјутерот и оставете го уклучен заедно со софтверот што подолго
3. Раширете го единствениот ваш линк за бесплатно копање

