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Köszöntünk a
FutureNetnél

Válj te is a sikeres, globálisan működő Futurenet Multimédia 
Hálózati Klub tagjává! A Futurenet egy lenyűgöző és zseniális 
lehetőséget kínál számodra, mellyel felépítheted a saját online 
vállalkozásodat.

FUTURENET 04

Ha közelebbről is szemügy-
re vesszük az internetes fo-
lyamatokat, megfigyelhetjük, 
hogy a MULTIMÉDIA szektor 
hatalmas növekedésen megy 
keresztül. A Futurenet széles-
körű portfoliója pontosan ezt 
célozza meg:

Videók, filmek, alkalmazások, 
e-könyvek, elektronikus tan-
anyagok, képek, felvételek, 
játékok, oktatóanyagok, flash 
alkalmazások, zenés videók, 
zenék, hangok, weboldal sab-
lonok, dokumentum sablonok, 
képregények, üdvözlőkártyák, 
és sok más.

Te döntheted el, hogy csak 
felhasználóként kívánod 
igénybe venni kínálatunkat,  

vagy feltöltöd a saját portfolió-
dat, és ezekből további bevé-
telre teszel szert.

A rendszer legnagyobb előnye, 
hogy állandó bevételre tehetsz 
szert egyszeri 10 és 1685 dol-
lár közötti befektetéssel. Ha 
szeretnéd, akár naponta kifi-
zetjük neked a jutalékaidat.

A szabadon választható, foko-
zatos felminősítések lehetővé 
teszik, hogy már kis befekte-
téssel is belevághass, és a po-
zíciódat a bevételed felhaszná-
lásával javítsd.

A Futurenet most lehetőséget 
kínál neked arra, hogy köny-
nyedén felépíthesd a saját vál-
lalkozásodat. Oszd meg ezeket 

a fantasztikus lehetőségeket 
másokkal is! Biztosak vagyunk 
benne, hogy az ajánlataink so-
kakat érdekelnek. Ezek az il-
letők a személyes Futurenet 
ismerőseiddé válnak, és a te 
lépéseidet megismételve veled 
együtt megteremtik a saját üz-
letüket is.

A Futurenet lehetőségével a vi-
lág bármely részén azonnal élni 
lehet, ezért a csapattársakat 
és személyes ismerősöket ille-
tően nincsenek korlátozások. 
Természetesen a korlátozások 
hiánya az elérhető Futurenet 
bevételedre is vonatkozik.

Eljött az idő, hogy kimondjuk:  
Köszöntünk a Futurenet Mul-
timédia Klubban!
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Kezdőlépések

Ha egy új vállalkozás elindításán gondolkozol, kezdetben két 
nagyon fontos kérdést kell feltenned:

1. Mennyibe fog kerülni, vagyis mennyit kell befektetni az 
elindításhoz?

2. Mennyi pénzt kell befektetni havonta?

FUTURENET 06

Mindkét kérdésre nagyon egy-
szerű válaszunk van, ami el 
fogja nyerni a tetszésedet.

A sikeres jövőd elindítása 
mindössze 10 dollárba kerül! 

Ha nincs más lehetőséged, 
akár ennyiből is elindíthatod a 
Futurenet vállalkozásodat.

Azonban ennél több lehető-
séged is van.

Természetesen nem mondjuk, 
hogy nem érdemes 10 dollár-
nál többet befektetni indulás-
kor.

Egész pontosan a következő  
további lehetőségeid vannak:

10, 35, 85, 185, 685 vagy 
1685 dollár.

A havi költségekkel kapcsola-
tos második kérdésre is pont 
ilyen egyszerű a válasz: nin-
csenek. A Futurenet vállalkozá-
sodba tényleg csak egyszer kell 
befektetned. Ettől függetlenül, 
te és az üzlettársaid állandó 
jövedelmet fogtok generálni. 
Vagyis hosszú távú jövedelmi 
forrásra tehetsz szert anélkül, 
hogy a továbbiakban befektet-
nél a saját pénzedből.

Minél nagyobb összeggel kez-
desz, annál több Média Pon-
tot kapsz. Több Média Pontból 
több fantasztikus termék közül 
válogathatsz.

Ezen felül a magasabb kezdeti 
összeg által nagyobb bevételi 
lehetőségekhez kapsz hozzá-
férést.

A következő oldalakon megta-
lálod a marketing tervvel kap-
csolatos legfontosabb részle-
teket. Ezen felül az erről szóló 
videóinkból is tájékozódhatsz. 
Azonnal meg fogod látni a Fu-
turenet marketing tervében 
rejlő elképesztő lehetőségeket.

A kezdeti befektetéstől füg-
getlenül bármikor dönthetsz a 
pozíciód felminősítése mellett, 
ha további Média Pontokra van 
szükséged valamelyik aján-
latunkhoz, vagy egyszerűen 
rájössz, mennyire zseniális a 
rendszerünk.

Ha szeretnéd, indulhatsz kis 
befektetéssel, és a magasabb 
pozíciókra való felminősítést 
fedezheted a Futurenet bevé-
teleidből is.
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Az Internet

Napjainkban az internet ko-
rábban teljesen ismeretlen le-
hetőségeket kínál számunkra. 
Gyakorlatilag az egész világot 
elérhetjük a szobánkból.

A lehető legegyszerűbb mó-
don kommunikálhatunk, hatá-
rok és nyelvi akadályok nélkül. 
Az okostelefonok és tabletek 
megjelenésével a fejlődés ha-
talmas méreteket öltött az el-
múlt néhány év során.

Mi a helyzet veled? Mire hasz-
nálod MA az internetet?

Hogyan használtad az inter-
netet öt, tíz vagy tizenöt évvel 
ezelőtt? Ha átgondolod, egyér-
telmű lesz, hogy a dolgok je-
lentősen megváltoztak.

Az internet egyre több pénzke-
reseti lehetőséget is kínál. Az 
interneten keresztül létrejött 
eladások már most is elképesz-
tő méreteket öltenek, de szak-
értők szerint ez még tovább 

fog növekedni az elkövetkező 
években.

Már most is keresel pénzt az 
internet segítségével? A szá-
mítógéped már most is neked 
dolgozik? Ha a válaszod IGEN, 
akkor jól tudod, hogy ez mi-
lyen fantasztikus érzés. Ha a 
válaszod NEM, akkor hidd el 
nekünk, hogy milyen fantasz-
tikus érzés bekapcsolni a szá-
mítógéped, és látni az üzleted 
háttérirodájában, hogy ismét 
pénzt kerestél.

Csatlakozz hozzánk ebben az 
izgalmas jövőben. Keress te 
is pénzt az internet segítsé-
gével!
  
A Futurenet Multimédia Klub 
tagjaként egy fantasztikus le-
hetőséget kínálunk neked arra, 
hogy a számítógépedből, lap-
topodból, tabletedből, vagy 
okostelefonodból pénzkereső 
gépet csinálj.

FUTURENET 0807 FUTURENET

Az elmúlt néhány év során az Internet egyre komolyabb szerephez 
jutott az életünkben. A szakértők egybehangzó véleménye alapján 
ez a folyamat a jövőben sem áll meg. Az Internet egyre nagyobb 
hatással lesz az emberek életére az elkövetkező években is.



Az internet és a 
multimédia
Az internet folyamatos fejlődés alatt áll, új ajánlatok 
milliói jelennek meg nap mint nap. Ha közelebbről is 
megvizsgáljuk az elmúlt évek fejleményeit, két terület 
különösen kiemelkedő fejlődést produkál: a KÖZÖSSÉGI 
HÁLÓZATOK és a MULTIMÉDIA.
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Pontosabban, ez a két terület a 
továbbiakban is növekedni fog, 
hiszen már most is az internet-
használat élvonalát képezik.

Az alábbiakban néhány adatot 
és statisztikát találsz az inter-
nethasználatról:

Az internet felhasználók az on-
line töltött idejük közel negye-
dét (23 százalékát) közösségi 
hálózatokon töltik, mint pl. a 
Facebook, a Google+ vagy a 
Xing, míg egy évvel ezelőtt ez 
az érték csak 14 százalék volt. 
Ezt az eredményt a BITKOM 
(német technológiai vállalatok 
szövetsége) bocsátotta ré-
szünkre, és a “comScore” piac-
kutató cég által kivitelezett ta-
nulmány eredményein alapul.

“Az online közösségi hálózatok 
a web központi kiindulópontjai 
közé tartoznak, azáltal, hogy 
a különböző felhasználási mó-
dokat és tartalmakat egy plat-
formban egyesítik.” - mondta 
Bernhard Rohleder, a BITKOM 
vezérigazgatója. 

A zenei, fotó vagy videó tar-
talmakat kínáló oldalak csak 
a második helyet foglalják el, 
a felhasználók idejük közel 9 
százalékát töltik ilyen oldala-
kon (tavaly ez az érték 7 szá-
zalék volt).

A közösségi hálózatok jelen-
tik az első számú területet, 
a multimédia pedig a második 
legnépszerűbb internethasz-

nálat szempontjából.

Mi lehetne annál természete-
sebb tehát, hogy egyesítjük 
az internet két legnépszerűbb 
területét, és kombináljuk a leg-
eredményesebb marketinges 
módszerrel, a hálózati marke-
tinggel?

A Futurenettel pontosan ezt 
valósítottuk meg. Most elérke-
zett a TE lehetőséged, hogy a 
következő évek során kiépítsd 
a saját online vállalkozásodat, 
melyből napi szintű jövedelem-
re tehetsz szert.



Futurenet
Két éves előkészítést követően 
2014. november 1-jén a Futurenet 
hat nyelven elérhetővé válik. A 
céget a marketing, az üzlet, a 
tanácsadás és az internet területén 
jártas szakemberek segítik.
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A cég világszerte mindenkinek lehető-
séget kínál arra, hogy kiépítse a sa-
ját vállalkozását. Azért döntöttünk a 
hálózati marketing, mint disztribúciós 
módszer mellett, mert így mindenki 
azonnal profitálhat a közösségi háló-
zatok és a multimédia szektor robba-
násszerű növekedéséből.

A marketingünk általában véve, de a 
marketing tervezésünk különösen a  
legmodernebb eszközöket vonul-
tatja fel, ami jelenleg az interneten 
elérhető. 

A kifizetéseket online intézheted, kü-
lönféle webes portálokon keresztül, 
de banki átutalással is könnyedén 
megvalósíthatod. A Western Unionos 
együttműködésünk lehetővé teszi, 
hogy a világon bárki számára elér-
hetőek legyünk, a bitcoin formájában 
pedig a legmodernebb fizetési mód-
szert kínáljuk. A jutalékaid kifizeté-
sét akár naponta is igényelheted. A 
Futurenet rendszeresen tájékoztat a 
legújabb fejleményekről VIDEÓ-HÍR-
LEVELEK formájában.



A Futurenet 
Multimédia 
Hálózati Klub
A Futurenet Multimédia Hálózati 
Klub már kezdéskor is több nyelven 
elérhető tartalmak ezreit kínálja 
különféle termékkategóriákban:
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Videók, filmek, alkalmazások, e-köny-
vek, elektronikus tananyagok, képek, 
felvételek, játékok, oktatóanyagok, 
flash alkalmazások, zenés videók, ze-
nék, hangok, weboldal sablonok, do-
kumentum sablonok, képregények, 
üdvözlőkártyák, és sok más.

A multimédiás termékek kínálata na-
ponta bővül. A kitűzött célunk az, 
hogy a legnagyobb többnyelvű online 
multimédia tárhely legyünk.

Csatlakozz hozzánk te is!

Természetesen egyrészt te magad 
is élvezheted a termékeink előnyeit, 
de egyben lehetőséget kapsz arra is, 
hogy a saját multimédiás tartalmaidat 
értékesítsd a klub platformján keresz-
tül. Így a vállalkozásoddal párhuza-
mosan egy kiegészítő kereseti forrást 
is kiépíthetsz magadnak.
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6 MARKETING TERV
A Futurenetnél egy marketing terv 6 változatával dolgozunk. 
Ez a 6 marketing terv csak a befizetett kezdeti pénzben 
különbözik egymástól: 10, 25, 50, 100, 500 vagy 1000 dollár.

FUTURENET 16

A feltételek, jogosultságok, kifi-
zetések és számítások mind a 6 
marketing tervben azonos elvek 
szerint történnek. Ha ki szeret-
néd építeni a saját Futurenet 
vállalkozásodat, azonnal elkezd-
heted bármelyik marketing terv 
megvásárlásával. Lehetőséged 
van arra, hogy a kisebb szinte-
ken, akár a legkisebb, 10 dollá-
ros befektetéssel belevágj.

Fontos tudnivaló: csak akkor ve-
hetsz részt a 25 dolláros marke-
ting tervben, ha a 10 dollárosnak 
szintén tagja vagy. Ez a szabály a 
fentiekben felsorolt minden ösz-
szegre vonatkozik. Ha részt sze-
retnél venni az 1000 dolláros 
marketing tervben, a másik öt-
ben is szerepelned kell.

A marketing tervről részletes 
információkat a tájékoztató vi-
deóinkban, és a marketing ter-
vet tárgyaló brosúrában találsz.

A profik, és azok, akik felismerik 
a Futurenetben rejlő fantasz-
tikus lehetőséget, minden bi-
zonnyal rögtön az 1685 dollá-
ros szinttel kezdenek. Ebben az 
esetben 168 500 Média Pontot 
kapsz, melyet a klub által kínál 
összes multimédiás termékre 
felhasználhatsz. Mondanunk 
sem kell, hogy természetesen 
ez a szint kínálja kezdettől fog-
va a legnagyobb bevételi lehe-
tőségeket.

Ha 1685 dollár túl sok lenne 
neked kezdetben, helyette 685 
dollárral is elindulhatsz. Ezzel 
az opcióval 68 500 Média Pon-
tot kapsz, és kezdettől fogva 

részt veszel az első 5 marketing 
tervben.

685 dollár még mindig túl sok-
nak tűnik? Vagy esetleg először 
csak ki szeretnéd próbálni, ho-
gyan működik ez az egész? Ez 
esetben kezdj az első 4 marke-
ting tervvel, és válaszd a 185 
dolláros lehetőséget! Ennyi 
pénz bárki be tud fektetni az in-
duló vállalkozásába, ha komo-
lyan gondolja a dolgot.

Természetesen dönthetsz úgy 
is, hogy a három legkisebb kez-
dőösszeg egyikét választod: 
10, 35 vagy 85 dollár. Így, ha 
azt szeretnéd, lehetőséged van 
szerényebben kezdeni, és me-
net közben fokozatosan felmi-
nősíteni a pozíciódat. Azonban 
ne feledd, hogy a bevételed 
közvetlen kapcsolatban áll a 

FORGALMADDAL.

Az üzletágunkra jellemző, hogy 
az emberek követik a példádat, 
és lemásolják, amit csinálsz. Az 
ismerőseid meg fogják tőled 
kérdezni, hogy melyik összeg-
gel indultál, és látni fogod, hogy 
nagyon gyakran ők is pontosan 
azt választják majd.

Rendben, szóval vannak elle-
nérvek a professzionális, 1685 
vagy 685 dolláros indulás ellen? 
ELLENE nincsenek, de MELLET-
TE számos érv szól.

Sok szerencsét, kívánjuk, 
hogy a jövőd szempontjából 
legjobb döntést sikerüljön 
meghoznod!

Az alábbi 6 elindulási lehetőséged van:

10$           =      10$
10$ + 25$         =      35$
10$ + 25$ + 50$        =      85$
10$ + 25$ + 50$ + 100$       =    185$
10$ + 25$ + 50$ + 100$ + 500$     =    685$
10$ + 25$ + 50$ + 100$ + 500$ + 1000$    =  1685$



Ismerős bónusz
A marketing tervünk első, és egyben központi bevételi forrása az 
Ismerős Bónusz. A következőképpen működik: minden tag egy 
3x3x3-as rendszerben kerül elhelyezésre feletted. Ez azt jelenti, 
hogy minden tag felső vonalában az 1. szinten csak 3 partner van.

Tehát ha a szponzorodnak pél-
dául már van három partnere 
az első szintjén, és az egyikük 
te vagy, a következő helyzet 
alakulhat ki: a szponzorod to-
vábbi tagokat szerez, akik a 
második szintre kerülnek elhe-
lyezésre – vagyis közvetlenül 
FÖLÉD!!!

Így akár több értékesítési part-
nert is kaphatsz „ajándékba”.

A marketing terv értelmében 
azonnal jutalékban részesülsz 
az általuk kapott bevételek 
után.

Még ennél is fontosabb azon-
ban, hogy a felső vonaladban 
van egy vagy több értékesíté-
si partner. Ha elkezdik aktívan 
kiépíteni a vállalkozásukat, 
bevétel keletkezik az Ismerős 
Fádban. Ezekből a bevételek-
ből ugyanúgy keresel, mintha a 
saját partnereidtől származtak 
volna.

Ez nagyon vonzóvá teszi a Fu-
turenet Ismerős Fa rendszerét. 

Azonban sose hagyatkozz ki-
zárólag ezekre az ajándékokra! 
Sokkal jobb, ha az első naptól 
kezdve magad is aktív vagy, 
és a lehető legtöbb partnert 
meggyőzöd a csatlakozásról.

A következő oldalakon meg fo-
god ismerni a 100% Matching 
Bónuszt, amiből azonnal meg-
érted, miért jó, ha te is aktív 
vagy.

Az Ismerős Fa Bónusz által 5 
szintig bezárólag részesülsz a 
feletted keletkezett bevételből.

A következő jutalékok illetnek 
meg:

1. szint fölötted    5%
2. szint fölötted    5%
3. szint fölötted  10%
4. szint fölötted  10%
5. szint fölötted  15%

Az Ismerős Bónusz önmagá-
ban is hatalmas bevételi lehe-
tőséget jelent. Ahogy azt már 
korábban többször is emlí-
tettük, a Futurenetnél csupán 

EGYSZER kell befektetned, és 
a visszatérő bevételen alapu-
ló, állandó passzív jövedelemre 
tehetsz szert.

Hogyan működik mindez?

A választ lejjebb, az Új Pozíció 
Bónusz leírásával együtt talá-
lod meg.

A hálózati marketinges üzletág 
által kínált egyik legfantaszti-
kusabb lehetőség az állandó 
bevételen alapuló passzív jö-
vedelem. Az állandó bevétel 
azonban általában rendszeres 
befektetéshez van kötve az ér-
tékesítési partnerek esetében.

Valójában a piacon levő cégek 
többségének esetében havi fi-
zetési kötelezettségekkel ren-
delkezel. Pontosan emiatt tar-
tózkodnak sokan az üzletághoz 
való csatlakozástól.

A legfőbb oka annak, hogy sok 
cégből idejekorán kiábrándul-
nak és kilépnek emberek az, 
hogy nem készek arra, hogy 

havi rendszerességgel pénzt 
invesztáljanak az adott lehető-
ségbe.

A Futurenet képében egy fan-
tasztikus megoldást találtunk. 
Az első alkalom után soha töb-
bet nem kell saját zsebből fi-
zetned, viszont az értékesítési 
partnereid folyamatos bevételt 
fognak generálni ennek ellené-
re is.

Hogyan működhet mindez? 
Egyrészt a jövedelmed nagyon 
kis részéből szintén bevételt 
generálsz. Másrészt pénzhez 
jutsz az Új Pozíció Bónuszból.

Most eláruljuk, hogyan fordít-
hatod át akár te vagy bárme-
lyik partnered a jövedelmed kis 
részét új bevételi forrássá, és 
új pozícióvá a globális Ismerős 
Fán.

A feletted levő 3., 4. és 5. szin-
tekből származó első bevétel új 
jövedelmi forrásokba és pozíci-
ókba kerül befektetésre. 

Nézzünk egy konkrét példát a 
100 dolláros Ismerős Fa ese-
tében:

Amint eléred az első 100 dol-
lárnyi bevételt a 3.-5. szin-
teken, ez a pénz egy új po-
zícióba kerül befektetésre 
számodra.

Ezen felül minden Ismerős Fá-
ban lehetőséged van 3 új po-
zíciót szerezni INGYENESEN. 
Ezt hogyan teheted meg? Az 
Új Pozíció Bónusz kifejtésénél 
megtalálod a választ.

MINDEN új pozíció az alábbi 
előnyöket kínálja:

- Az új pozíciók további Média 
Pontokat adnak

- Az új pozíciód a globális Is-
merős Fa legalacsonyabb sza-
bad helyére kerül elhelyezésre, 
vagyis a legideálisabb helyre

- Az új pozíciók új bevételi le-
hetőségeket jelentenek

Mivel a rendszer miden érté-
kesítő partner számára egy-
formán működik, biztos, hogy 
lesznek olyan értékesítési part-
nerek az Ismerős Fádban, aki-
ket nem te vagy az egyik saját 
partnered szponzorált.

Ha egy nemzetközi hálóza-
ti marketinges szupersztár 
szponzorált, most te is része 
vagy a csapatának és az Isme-
rős Fájának.
Ugyanez a későbbiekben akár 
a te csapatod tagjává is válhat 
egy másik Ismerős Fában, és 
ettől kezdve jövedelmet kapsz 
a bevételei után.
Minden Ismerős Fával tovább 
nőnek a bevételi lehetőségeid.

Ez vonatkozik minden értéke-
sítési partneredre. A következő 
oldalakon megismerkedhetsz 
a 100% Matching Bónusszal, 
és megláthatod, hogyan profi-
tálhatsz többszörösen is az új 
pozíciókból.
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Matching bónusz
Kedves Futurenet ismerősök, és leendő tagok! Eljött az ideje, hogy 
figyelmetekbe ajánljuk a legfantasztikusabb találmányt a hálózati 
marketing megalkotása óta: a 100% Matching Bónuszt.

A hálózati marketing lényege 
mások támogatása a siker el-
érésében. A támogatásért a 
jutalmad a mások jövedelme 
után kapott bevétel. 

A Matching Bónusz képében a 
Futurenet a legfantasztikusabb 
jutalmat kínálja neked azért 
cserébe, ha segítesz a part-
nereidnek sikeressé válni, és 
pénzt keresni.

A Matching Bónusz a szemé-
lyes partnereid Ismerős Bó-
nuszból szerzett bevételei után 
20-100% jutalékot kínál szá-
modra.

A Matching bónusz áttekintése

Frontline partner   Matching Bónusz

      1                              20%
      3                              40%
      5                              60%
      6                              80%
      8                             100%

Ha csak egy személyes partne-
red van, aki részesül Ismerős 
Bónuszban, te ennek az ösz-
szegnek a 20%-át kapod meg.

Tegyük fel, hogy a személyes 
partnered 200 dollárt Isme-
rős Bónuszt kap ezen a héten. 
Ebben az esetben te 40 dollár 
Matching Bónuszt kapsz - ter-
mészetesen a saját Ismerős 
Bónuszodon felül.

A 20% kezdésnek nem rossz, 
de szeretnénk, ha ennél több 
Matching Bónuszt is kapnál. 
Ha három személyes partnert 
szponzorálsz, a Matching Bó-
nuszod megduplázódik.

Lássunk egy másik példát. Há-
rom személyes partnered van. 
Ezen a héten mindhárman 
200 dollár Ismerős Bónuszt 
kapnak, vagyis összesen 600 
dollárt. A Matching Bónuszod 
40%, vagyis 240 dollárt kapsz. 
Nem rossz, ugye? Ha a hónap-
ra vonatkozó teljes bevételedet 
nézzük, összesen 960 dollárt 
keresel csak a Matching Bó-
nuszból.

Ahogy a fenti táblázatban is 
láthatod, 5 személyes partner 
60%, 6 személyes partner pe-
dig 80% Matching Bónuszt je-
lent.

Természetesen mi legszíveseb-
ben 100% Matching Bónuszt 
fizetnénk neked.

Ehhez 8 személyes partnerre 
van szükséged.
A 100% Matching Bónusz pá-
ratlanul jövedelmező ajánlat. 
Lássuk az előbbi példát. Van 8 
partnered, személyenként 200 
dollár Ismerős Bónusszal. Ez 
összesen 1600 dollár bevételt 
jelent számodra Matching Bó-
nusz formájában.

Számold csak ki, mit jelent ez 
egy teljes hónapra nézve: a 
végeredmény 6400 dollár Mat-
ching Bónusz.

Ebben a példában azt feltéte-
leztük, hogy a partnereid 800 
dollár bevétellel rendelkeznek. 
Azonban a Futurenet rendsze-
rében te és a partnereid en-
nél jóval nagyobb bevételre is 
szert tehettek.

Számold ki magadtól, mi tör-
ténik, ha te és a partnereid 
aktívan részt vesztek az 500 
és 1000 dolláros marketing 
tervekben. Minden bizonnyal 
egyértelműen látszik, hogy ez 
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sokkal több bevételt jelent.

Most számold ki, mi történik, 
ha keményen dolgozol a szer-
vezeted kiépítésén. Néhány 
hónap vagy év múlva 10, 20, 
50 vagy még több személyes 
partnered is lehet. Számold ki, 
mennyi bevételt jelent számod-
ra, ha ezek a partnerek mind a 
hat marketing tervben számos 
Ismerős Fából keresnek!

Te minden esetben 100% 
Matching Bónuszt kapsz!!!

Ezért érdemes teljes gőzzel 
belevágni, és a lehető legtöbb 
személyes partnert szerezni.

FUTURENET 20
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Unilevel bónusz
A modern marketing tervek több bónusz rendszert egyesítenek. 
Az Ismerős Bónusz és Matching Bónusz után most egy újabb 
fajtát szeretnénk neked bemutatni: az UNILEVEL BÓNUSZT.

A jogosultságodtól függően a 6. szinttől kezdve akár a 10. szintig 
bezárólag is bevételre tehetsz szert.
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Az Ismerős Bónusszal szemben 
az Unilevel Bónusz a rendszer 
szervezési módjából fakadó-
an a 6-10. szinten megjelenő 
partnereiden alapul.

Mit jelent mindez? Az Ismerős 
Fád első szintjén elhelyezhe-
tő emberek számának korlátja 
3. Emiatt lesznek olyan part-
nerek, akik az Ismerősi Fában 
a 2., 3. vagy még magasabb 
szintre kerülnek fölötted.

Az UNILEVEL BÓNUSZ eseté-
ben lényegtelen, hogy az adott 
partner hol helyezkedik el az 
Ismerős Fádban. A bónusz 
szempontjából  minden szemé-
lyesen szponzorált partnered 
az első szinten helyezkedik el.
Legyen akár 5, 10, 20 szemé-
lyes partnered, mindannyian 
az első szintet alkotják. A ké-
sőbbiekben a személyes part-
nereid által szponzorált tagok 
a második szintre kerülnek, és 

így tovább.

A szervezeted építése során 
meg fogod látni, hogy a part-
nerek szám a másolódásnak 
köszönhetően hamar eljut a 
6-10. szintre. Az ezeken a 
szinteken elhelyezkedő partne-
rek jövedelméből származik az 
Unilevel Bónusz bevételed.

Az Unilevel Bónusz jogosultsá-
god a saját marketing terved-
ben (10- 1000 dollár) szemé-
lyesen szponzorált partnerek 
számától függ.

A következő példához lássuk a 
100 dolláros marketing tervet.

Ha ebben 6 személyes partner-
rel rendelkezel, jogosulttá válsz 
a 6. szintű Unilevel Bónuszra 
vagyis a 6. szinten keletkezett 
minden jövedelem után 2%-ot 
kapsz.

7 személyes partnerrel a 7. 
szinten keletkező jövedelmek 
3%-a a jutalmad.

Ha 8 személyes frontline tagod 
van, a 8. szint után 4% jár, 9 
személyes partner esetén a 9. 
szint után 4%-ot kapsz, ha pe-
dig sikerül elérni a 10 szemé-
lyes partnert, a 10. szinten 6% 
Unilevel Bónusz lesz a részed.

Az Unilevel Bónusz lehetővé 
teszi, hogy stabil bevételre 
tegyél szert az egész szer-
vezeteden keresztül. Cégünk 
szintről-szintre neked kedvező 
módon megnövelte a százalé-
kokat. Minden egyes szinttel 
egyre többet kereshetsz, és 
egyre több partnered lesz, ami 
szintén több bevételt jelent.



Új pozíció bónusz
Már sokszor olvashattad: a Futurenetnél tényleg csak egyszer 
kell befektetned a saját pénzed, hogy a termékekből származó 
folyamatos bevételből passzív jövedelemre tehess szert. Hogyan 
működik mindez?

Az elvet már megismerhetted 
az Ismerős Bónusz fejezet so-
rán. A 100 dolláros marketing 
tervben az első 100 dollár jö-
vedelméből minden partner 
automatikusan pozíciót vásá-
rol. Ez az új pozíció aztán to-
vábbi bevételt termel.

Emellett a rendszer folyamato-
san garantál INGYENES új po-
zíciókat is!

Minden egyes új pozíció fan-
tasztikus új bevételi lehetősé-
geket kínál. Ne feledd: ez RÁD 
és az ÖSSZES PARTNEREDRE 
is vonatkozik.

Ezen a ponton szeretnélek em-
lékeztetni a 100% Matching 
Bónuszra.

Minden új pozícióval tovább nő 
a partnered jövedelmi potenci-
álja, neked pedig lehetőséget 
ad a 100% Matching Bónusz 
elérésére!

Mikortól kaphatsz folyamato-
san ingyenes pozíciókat?

A rendszer úgy van kialakítva, 
hogy új pozíciókat és Média 

Pontokat kap ingyenesen min-
den alkalommal, amikor az Is-
merős Fád 4-5. szintjén új ta-
gok érkezése miatt jövedelem 
keletkezik. Ez a szabály az első 
és minden későbbi Ismerős 
Fádra egyaránt vonatkozik. 

Mit kell ehhez tenned?

Ingyenes új pozícióhoz akkor 
juthatsz, amikor 50 új, bevételt 
generáló tagod lesz 4 szinttel 
fölötted.

Elméletileg a negyedik szinten 
81 új tag számára van hely. Az 
első ingyenes új pozíciót akkor 
kapod meg, amikor eléred az 
50 új tagot.
Az új pozíció a lehető legala-
csonyabb helyen jön létre a 
globális rendszeren belül - 
vagyis a legideálisabb helyen.

További kettő ingyenes pozí-
ció is a tied lehet, az 5. szin-
ten lévő új tagok és bevételeik 
függvényében.
A második pozíciót akkor ka-
pod meg, amikor az ötödik 
szinten eléred a 75 új tagot.
A következő ingyenes új pozí-
ció a következő 75 új tag eléré-

sével lesz a tied, vagyis ami-
kor eléred a 150 új tagot az 5. 
szinten.

Ahogy azt láthatod az Új Po-
zíció Bónusz folyamatosan új 
Média Pontokat kínál, melyeket 
a multimédiás ajánlataink meg-
vásárlására fordíthatsz. Ezen 
felül a Bónusszal természete-
sen új bevételi forrásokhoz is 
jutsz. Ne feledd: az új pozícióid 
mindig a legelőnyösebb helyen 
jönnek létre a globális Ismerős 
Fán belül. Így olyan új part-
nerekhez juthatsz, akiket nem 
te vagy a személyes csapatod 
szponzorált.

Számos más tényező mellett ez 
az a rendszer, ami a Futurene-
tet a piacon elérhető legjobb 
online üzletté teszi.
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Webinárium előadói bónusz
A vállalkozásod bemutatásának és népszerűsítésének legújabb 
módjai az élő online prezentációk, más néven WEBINÁRIUMOK. 
A tapasztalt leaderek heti több alkalommal, vagy akár napi 
rendszerességgel is kínálnak különböző nyelveken tartott 
webináriumokat. Leendő partnerként ezeken keresztül juthatsz 
legkönnyebben információkhoz. Ha az ajánlatunk érdekel, és 
meggyőzött, a webináriumainkra meghívhatsz más érdeklődőket 
is.
A webináriumainkat egyrészt 
érdeklődőknek és leendő ta-
goknak szánjuk, másrészt 
tréningek, oktatások és ren-
dezvények lebonyolítására is 
használjuk.

A Futurenet a webináriumokat 
különböző nyelveken is kínálja. 
Ez lehetővé teszi, hogy a vállal-
kozásodat nemzetközi környe-
zetben is népszerűsítsd.
A jövőben tervezzük a webiná-
riumok téma- és nyelvválaszté-
kának bővítését.

Szeretnénk meghívni TÉGED 
is, hogy légy részese ennek a 
fejlődésnek, és profitálj a WE-
BINÁRIUM ELŐADÓI BÓNUSZ-
BÓL.

Rendelkezel tapasztalattal élő 
meetingek vagy webináriumok 
tartásában? Vagy esetleg kép-
zett webináriumi előadóvá sze-
retnél válni?

Köszöntünk a Futurenetnél!

A Webinárium Előadói Bónusz 
egyfajta „fiz fizetést” kínál. Ez 
akár havi 5000 dollár is lehet.

Természetesen ez az összeg az 
értékesítésből származó bevé-
teleden felül értendő.

Ha szeretnél webinárium 
előadónak jelentkezni, és We-
binárium Előadói Bónuszt kap-
ni, az angol nyelvű jelentkezé-
sedet a következő email címre 
várjuk:
webinar@futurenet.club

A jelenleg elérhető webináriu-
mokat megtekintheted a hon-
lapunkon:

www.webinars.futurenet.club 
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Hogyan kereshetsz pénzt?
Sikeresen beindítottad a vállalkozásodat. Most terjeszkedni 
szeretnél, és minél hamarabb pénzt keresni. Hogyan tudod ezt 
megtenni, és milyen lépéseket kell hozzá követni? Olvasd el a 
magazin utolsó fejezeteit, és választ kapsz ezekre a kérdésekre!

A bevételed alapját a Future-
net marketing terve képezi. Ezt 
úgy alakítottuk ki, hogy segít-
ségével bárki megvalósíthassa 
a fantasztikus állandó jövedel-
met.

Mik a jellemzői a díjazási rend-
szerünknek? Nos, számos 
olyan tulajdonsága van, ami a 
marketing tervünket igazi kü-
lönlegességgé teszi.
Először is, nagyon egyszerű. A 
teljes magyarázatot megtalá-
lod a következő oldalakon és 
a 4 marketing tervet tárgyaló 
videóban.
A Futurenet marketing terve a 
termékekből származó bevé-
telek 90%-át elosztja az érté-
kesítési partnerek közt. Ezzel 
az egész marketinges iparág 
egyik legjövedelmezőbb lehe-
tőségét kínáljuk.

Ahogy már korábban említet-
tük, nincsenek havi követelmé-
nyek vagy további költségek, 
amiket a saját zsebedből kell 
finanszíroznod. Ennek ellenére 
te és a partnereid elérhetitek, 
hogy állandó bevételetek le-
gyen. Ezáltal ez a fantasztikus 
rendszer állandó jövedelmet 

biztosít számotokra.

A Futurenet marketing tervé-
nek részeként olyan kliensek és 
értékesítési csapatok bevételé-
ből is profitálhatsz, akiket nem 
te vagy az értékesítési partne-
reid hívtak meg.
Talán egy nemzetközi marke-
tinges szupersztár szponzo-
rált téged itt, a Futureneten. 
A rendszerünk kialakításából 
eredően könnyedén előfordul-
hat, hogy ez a szupersztár a 
későbbiekben a te csapatod 
részévé válik, vagyis te is ré-
szesülsz a bevételeiből.

A Futurenet az egyéni aktivi-
tást tökéletesen jutalmazza a 
100% Matching Bónusz rend-
szerrel. A továbbiakban kifejt-
jük, ez hogyan működik.

Dőlj hátra, és ízlelgesd a kö-
vetkező mondatot: „A 100% 
Matching Bónusz jóvoltából te 
is megkapod azt az összeget, 
amit a saját magad által szpon-
zorált értékesítési partnereid 
együttesen kapnak az Ismerős 
Bónuszaikból.„
Ha 8 személyesen szponzo-
rált tagod van a Futurenetnél, 

és mindegyikük 1000 dollár 
Ismerős Bónuszt kap, A MAT-
CHING BÓNUSZBÓL SZÁRMA-
ZÓ BEVÉTELED 8000 DOLLÁR 
LESZ!

Figyelmesen olvasd át az egész 
magazint! A megoldást a ke-
zedben tartod - ez lehet a kul-
csa annak, hogy elkezdődjön 
az a bizonyos pozitív fordulat 
az életedben.

Oszd meg ezt az információt 
minden ismerősöddel. Meg fo-
god látni, hogy sokan ugyanígy 
lelkesedni fognak!
A következő lépés a Futurenet 
vállalkozásod offline és online 
népszerűsítése. Ismét látni fo-
god, hogy sokan mennyire ér-
deklődnek a lehetőség iránt, 
és csatlakoznak aktív tagként, 
hogy felépítsék a saját vállal-
kozásukat.
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A Futurenet tagság 
előnyei

Először is, a tagság által hoz-
záférést kapsz fantasztikus és 
folyamatosan bővülő multimé-
diás kínálatunkhoz. Bármikor 
használhatsz egy új terméket 
is.

A klub tagjaként egészen biz-
tos, hogy remekül fogod ma-
gad érezni.

Jól érezni magad lényeges, de 
egy vállalkozás elindításakor 
a legelső célod az, hogy pénzt 
keress.

Ha követed a rendszert, meg-
osztod másokkal a terméket és 
az üzleti lehetőséget, egészen 
biztos, hogy lesznek, akik csat-
lakoznak hozzád. Ha ez meg-
történik, megvalósul az első 
bevételed.

Ezen felül a személyes partne-
reid, illetve azok, aki az ajánlá-
sodon keresztül válnak partne-
rekké, ugyanúgy követhetik ezt 
az egyszerű üzletépítési tervet. 

Ezzel a csapatod növekedésbe 
kezd, a növekedés pedig to-
vábbi jövedelmet eredményez 
számodra.

A rendszeres új pozícióknak 
köszönhetően folyamatosan 
növeled a bevétel-teremtési 
potenciálodat, és egyre köze-
lebb kerülsz a passzív jövede-
lemről szóló álom valóra váltá-
sához.

A passzív jövedelem (vagy-
is amikor minimális munkával 
vagy erőfeszítéssel kereshetsz 
pénzt) minden ember álma, és 
a Futurenet Multimédia Háló-
zati Klub segítségével TE most 
elérheted. Képzeld el, milyen 
fantasztikus érzés, amikor a 
Futurenet alkalmazás óránként 
többször is jelez az okostelefo-
nodon, és te tudod, hogy min-
den jelzés azt jelenti, hogy is-
mét pénzt kerestél.

Van róla foglamad, milyen 
könnyű új személyes partne-

reket találni, ha a telefonod 
állandóan csipog? A további 
személyes partnerek rövid-, 
közép-, és hosszútávon is nö-
velik a passzív bevételedet.

Most a Futurenet Multimédia 
Klub tagjaként valódi, képzett 
online marketing szakemberré 
válhatsz. Csatlakozz hozzánk 
ebben az izgalmas lehetőség-
ben, és hamarosan nagyon 
büszke lehetsz majd arra, amit 
felépítettél!
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Ezeket az információkat olvasva és a videókat nézve biztos 
felmerül benned egy kérdés: hogyan tudok profitálni a Futurenet 
Multimédia Hálózati Klub tagságomból?
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HOGYAN
TOVÁBB?

A magazinunkból és a videókból rengetek információt kaphattál 
a fantasztikus Futurenet ajánlatunkról. Ha tapasztalt értékesítési 
szakember vagy, akkor pontosan tudod, mit kell tenned a saját 
sikeres vállalkozásod kiépítése érdekében.

Célunk azonban az is, hogy az újonnan érkezetteknek szintén 
megmutassuk, hogyan indíthatják el a sikeres Futurenet 
vállalkozásukat.
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Napjainkban az információ a 
legnagyobb érték. Neked már 
átadtuk a tudást, ami ahhoz 
szükséges, hogy felépítsd a sa-
ját, sikeres vállalkozásodat a 
multimédia szektorban.

Mit gondolsz, ez a tudás máso-
kat is érdekelhet?
Egészen biztosan!

Most a te feladatod, hogy ezt 
a tudást másoknak is átadd. 
Hogyan teheted ez meg? Köny-
nyedén: tedd ugyanazt, mint 
amit a szponzorod tett veled. 
Hívd meg a barátaidat, ismerő-
seidet, családtagjaidat, üzlet-
feleidet, bárkit, akit ismersz a 
személyes weboldaladra, ahol 
megtalálják a rövid bemutat-
kozó videónkat és a teljes mul-
timédia magazinunkat.
Ezen felül a különböző nyelve-
ken kínált WEBINÁRIUMAINK-
RA is meghívhatod a barátai-

dat, hogy megismerkedjenek 
az üzlettel.

Az ismerőseiden túl a web-
oldaladat online és offline is 
népszerűsítheted. Tégy egy 
próbát, és használj ki minden 
adódó lehetőséget új potenciá-
lis partnerek szerzésére. A kü-
lönböző tréning kurzusainkon 
bemutatjuk neked a sikeres 
promóciós csatornákat. Egyes 
országok esetében konkrét 
kapcsolatokkal, weboldal láto-
gatókkal és potenciális partne-
rekkel is ellátunk.

Meg tudsz hívni másokat, 
hogy nézzék meg a webolda-
lad, a bemutatkozó videót és 
a multimédia magazint?

Hát persze, erre BÁRKI képes. 
Sőt, mindannyian napi rend-
szerességgel csináljuk, amikor 
meghívunk másokat különféle 

weboldalakra. Csak ugyanezt 
kell tenned most is, és a vállal-
kozásod növekedni fog.

Tudjuk, hogy erre mindenki ké-
pes. Sosem volt ennyire egy-
szerű elindítani és sikerre vinni 
a  saját vállalkozásodat.

Használj ki minden alkalmat 
arra, hogy tovább képezd ma-
gad - ragadd meg a szpon-
zorod, felső vonalad, más le-
aderek és a cég által kínált 
lehetőségeket. A célunk, hogy 
egy igazi online marketing 
szakértőt faragjunk belőled.

Reméljük, hogy helyesen 
döntesz, és a Futurenet ré-
szévé válsz.  Kívánjuk, hogy 
rengeteg új partnered legyen, 
akik ugyanezt teszik majd! 
Kezdj neki nagy lendülettel, és 
építsd fel a sikeres vállalkozá-
sod pár hónap vagy év alatt!



Emberi üzlet

A hálózati marketinges üzletág 
több mint ötven éve létezik. Az 
első úttörőknek mobiltelefo-
nok, internet és fax nélkül kel-
lett boldogulniuk.

A korai években a hálózati 
marketing első sorban az em-
berek közötti kapcsolatokra 
koncentrált. Egy sikeres háló-
zat kiépítéséhez főhőseinknek 
telefonhívásokat kellett bonyo-
lítaniuk és személyes találko-
zókat szervezniük.

Mit gondolsz, manapság mi 
működik a legjobban? Még 
napjainkban, a világháló, a 
közösségi hálózatok és más 
modern kommunikációs tech-
nológiák idején is a személyes 
beszélgetések, telefonhívások 
bizonyulnak a leghatékonyabb 
módszereknek.

A hálózati marketingben a siker 
titka az emberekkel kialakított 
személyes kapcsolatokban - a 
legjobb esetekben egyenesen 

barátságokban - rejlik. Semmi 
sem pótolhat egy személyes 
beszélgetést.

A modern kommunikációs 
technológiák elterjedésével, 
mint az internet, email, kö-
zösségi hálók, Google fordító, 
webináriumok, stb. az értéke-
sítési üzletág teljesen átala-
kult. Manapság fantasztikus 
lehetőségek nyílnak arra, hogy 
világszerte bárkivel kommu-
nikálhassunk, nyelvi korlátok 
nélkül. Ezek a technikai lehető-
ségek lehetővé teszik, hogy ér-
tékesítési partnerek százaiból 
vagy akár ezreiből álló csapa-
tokat építs ki - sokkal gyorsab-
ban, mint az régebben lehetsé-
ges volt.
  
Az internet korlátlan lehe-
tőségeket biztosít a globális 
hálózati marketingnek. Ez 
az a pont, ahol a fenti meg-
jegyzéseink fontossá válnak: 
a hálózati marketinges vállal-
kozásod továbbra is emberek 

közötti üzletről szól. Használd 
ki az internet által nyújtott le-
hetőségeket új kapcsolatok ki-
alakítására. A következő lépés 
azonban legyen egy telefonhí-
vás, vagy még inkább egy sze-
mélyes találkozó!

A Futurenet vállalkozásokkal 
kapcsolatos minden technikai 
információ elérhető számodra 
és az értékesítési partnereid 
számára videók, multimédiás 
magazinok (mint amit most ol-
vasol), prezentációk, tréningek 
és webináriumok formájában. 
Tanulmányozd át mindet!

Az értékesítési partnereidet a 
személyes vagy telefonbeszél-
getések során bátorítsd a pro-
fesszionális hozzáállásra! Ala-
kíts ki személyes kapcsolatot 
a partnereiddel! Gyűjts magad 
köré olyan embereket, készek 
arra, hogy tűzön-vízen át is 
kövessenek!
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Légy te is tagja a sikeres, globálisan működő Futurenet 
Multimédia Hálózati Klubnak! A Futurenet egy lenyűgöző és 
zseniális lehetőséget kínál neked a saját online vállalkozásod 
felépítésére.




