BITCLUB NETWORK MARKETING PLAN GREEK 2017
Το BitClub Network έχει κατασκευάσει ένα από τα μεγαλύτερα mining pool στον κόσμο
και συνεχίζει την ανάπτυξη του κάθε μήνα, καθώς συνεχώς νέα μέλη αγοράζουν
εξοπλισμό και συμμετέχουν στο pool εξόρυξης. Προς το παρόν, μπορούν σε αυτό να
συμμετέχουν όλοι (εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες) και να πάρουν το μερίδιό τους από
τα bitcoin τα οποία παράγονται καθημερινά στην εξόρυξη.
Τα περισσότερα mining pool στον κόσμο δεν πληρώνουν προμήθειες συστάσεων, και αν
το κάνουν, μπορεί να είναι μοναδικές και δεν συνεχίζονται.
Το BitClub Network είναι διαφορετικό. Έχει ένα ισχυρό marketing plan που βασίζεται στις
συστάσεις και προσφέρει στα μέλη του μια μοναδική ευκαιρία για επιπλέον εισόδημα.
Είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος τι είναι το Bitcoin Mining. Στην ουσία είναι μία
μηχανή εκτύπωσης χρημάτων. Ειδικοί υπολογιστές εξόρυξης συνδέονται στην πρίζα και
αρχίζουν να παράγουν Bitcoin. Τα bitcoin μπορούν να μετατραπούν σε χρήματα και αυτό
σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΕΡΔΙΖΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ?
Προσφέρουμε 3 Bitcoin Mining pool...

Για κάθε μερίδιο (pool) που αποκτήσατε, θα λαμβάνεται ημερήσια πληρωμή εξόρυξης.
Αυτές οι προμήθειες καταβάλλονται στο πορτοφόλι σας στο BitClub και κάθε pool έχει τις
δικές της απαιτήσεις για να χρησιμοποιήσει ένα ορισμένο ποσοστό των κερδών σας για
επέκταση, συντήρηση, ηλεκτρισμό, ψύξη και άλλα έξοδα.
Ο λόγος που το σχέδιο κερδών μας είναι τόσο συναρπαστικό είναι επειδή πληρώνεστε
προμήθειες από ΚΑΘΕ πρόσωπο με το οποίο μοιράζεστε αυτή την ευκαιρία. Κάθε φορά
που θα κερδίζουν Bitcoin από τα pool εξόρυξης, θα κερδίσετε και εσείς ένα ποσοστό και
αυτό βάση την τοποθέτηση τους στο Level Up.

#1 BINARY TEAM CYCLE BONUS

Μόλις ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας με $ 99 (αξίας Bitcoin), θα λάβετε μια θέση
στη δομή δυαδικού δέντρου (binary tree).
Αμέσως μετά μπορείτε να προσκαλείται νέα μέλη στο Bitclub και μπορούν να
τοποθετηθούν στην ΑΡΙΣΤΕΡΗ ή στην ΔΕΞΙΑ πλευρά σας.
Για να λαμβάνεται τις δυαδικές προμήθειες από το binary, θα πρέπει να αποκτήσετέ
τουλάχιστον ένα από τα pool μας και να κάνετε μία προσωπική εγγραφή αριστερά σας
και μία στα δεξιά σας.


Για κάθε pool $ 500 λαμβάνεται 3 Credits





Για κάθε pool $ 1.000 λαμβάνεται 6 Credits
Για κάθε pool $ 2.000 λαμβάνεται 12 Credits
Για κάθε Founder pool ( και τα 3 pool μαζί) $ 3.500 λαμβάνεται 21 Credits

15 Credits αριστερά + 15 Credits δεξιά = 1 Cycle
1 CYCLE = $ 200 (σε αξία Bitcoin)
Όλες οι πωλήσεις, συμπεριλαμβανομένης το spillover στο αριστερό και το δεξί σας πόδι,
θα υπολογίζονται στο συνολικό δυαδικό σας τζίρο.
Πόσα CYCLE ανά ημέρα μπορώ να κάνω; - Ο αριθμός εξαρτάται από την βαθμίδα
σας (Rank).

#2 BINARY MATCHING BONUS

Έχουμε Binary Matching Bonus $10 σε Bitcoin, για κάθε $200 binary cycle που κάνει
συνεργάτης σας έως και 10 levels στο δέντρο εγγραφής σας.
Για το Level 1 και Level 2 δεν χρειάζεται να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις καθώς
όλοι ξεκινούν από την αρχή με την βαθμίδα Miner.
Για όλα τα υπόλοιπα επίπεδα θα πρέπει να πληρείται τις προϋποθέσεις, επιτυγχάνοντας
την απαιτούμενη βαθμίδα που αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα.
Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις τότε θα γίνει αναζήτηση στο δέντρο αναδοχής μέχρι
να βρεθούν τα 10 άτομα που θα πάρουν το συγκεκριμένο bonus.

BITCLUB RANKING SYSTEM

* Δεν μπορεί να υπολογιστεί περισσότερο από 50%, στο συνολικό απαιτούμενο τζίρο,
από ένα σκέλος στο δέντρο εγγραφής. Ένα σκέλος στο δέντρο εγγραφής ξεκινάει από
την προσωπική εγγραφή και κάτω (όχι δυαδικά πόδια). Μετά την επίτευξη, υπάρχει
μηνιαία απαίτηση για να συνεχίζεται να πληρείται τις προϋποθέσεις της βαθμίδας. Ο ίδιος
κανόνας του 50% ισχύει και για τον μήνα.
Όταν κάποιος πληροί τις προϋποθέσεις κάποιας βαθμίδας, θα πληρωθεί αντίστοιχα τον
επόμενο ημερολογιακό μήνα. Για να διατηρηθεί θα πρέπει να πληρούνται οι μηνιαίες
προϋποθέσεις. Εάν δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις, τότε ο συνεργάτης θα επιστρέψει στην
βαθμίδα στην οποία πληροί τις προϋποθέσεις έως ότου επιτευχθούν.

#3 LEVEL UP BONUSES - (FULL SHARES)
Αυτά που θα δείτε από εδώ και κάτω θα σας ξετρελάνουν.
Το Level up μπόνους σας πληρώνει σε άπειρο βάθος και κερδίζετε χρήματα ανάλογα με
την ομάδα (Team) στην οποία βρίσκεται ο προσωπικός σας συνεργάτης.
Υπάρχουν 4 ομάδες.

Level-up Team 1: Full Shares

Οι πρώτες 2 προσωπικές σας εγγραφές, που θα αγοράσουν τουλάχιστον ένα μερίδιο
(pool) θα τοποθετηθούν στο team 1 (ομάδα).
Κερδίζεται 5% για κάθε pool (Full Shares) μου θα αγοράσουν. Δεν θα κερδίζετε
προμήθειες από κανένα άλλο συνεργάτη από αυτήν την ομάδα, εκτός από τους
συγκεκριμένους 2. Τα κέρδη θα μοιραστούν στους αναδόχους σας (upline ή uplines).

Level-up Team 2: Full Shares

Η 3η, 4η και 5η προσωπική σας εγγραφή, που θα αγοράσουν τουλάχιστον ένα μερίδιο
(pool) θα τοποθετηθούν στο team 2.
Κερδίζεται 6% για κάθε pool (Full Shares) μου θα αγοράσουν. Θα λαμβάνεται επίσης 1%
για τις κάθε 2 πρώτες προσωπικές εγγραφές των συνεργατών αυτών και για τις 2 πρώτες
προσωπικές εγγραφές των επόμενων και αυτό θα συνεχίζεται έως το άπειρο βάθος.

Level-up Team 3: Full Shares

Η 6η, 7η και 8η προσωπική σας εγγραφή, που θα αγοράσουν τουλάχιστον ένα μερίδιο
(pool) θα τοποθετηθούν στο team 3.
Κερδίζεται 7% για κάθε pool (Full Shares) μου θα αγοράσουν. Θα λαμβάνεται επίσης 2%
για τις κάθε 2 πρώτες προσωπικές εγγραφές των συνεργατών αυτών και για τις 2 πρώτες
προσωπικές εγγραφές των επόμενων και αυτό θα συνεχίζεται έως το άπειρο βάθος
(παρόμοια με το Team 2).
Θα λαμβάνετε επίσης 1% από όλους τους συνεργάτες της ομάδας 3, όταν θα γράψουν
τον 3ο, 4ο και 5ο προσωπικό τους συνεργάτη. Αυτό θα συνεχίζεται έως το άπειρο βάθος
για κάθε 3ο, 4ο και 5ο συνεργάτη της ομάδας 3.

Level-up Team 4: Full Shares

Από τον 9ο συνεργάτη και μετά τοποθετούνται όλοι στο Team 4.
Κερδίζεται 8% για κάθε pool (Full Shares) μου θα αγοράσουν. Θα λαμβάνεται επίσης 2%
για τις κάθε 2 πρώτες προσωπικές εγγραφές των συνεργατών αυτών και για τις 2 πρώτες
προσωπικές εγγραφές των επόμενων και αυτό θα συνεχίζεται έως το άπειρο βάθος.
Θα λαμβάνετε επίσης 1% από όλους τους συνεργάτες όταν θα γράψουν τον 3ο, 4ο και
5ο προσωπικό τους συνεργάτη. Αυτό θα συνεχίζεται έως το άπειρο βάθος για κάθε 3ο,
4ο και 5ο συνεργάτη.
Επιπλέον 1% θα λαμβάνετε από όλους τους συνεργάτες όταν θα γράφουν τον 6ο, 7ο και
8ο προσωπικό τους συνεργάτη. Και αυτό θα συνεχίζεται έως το άπειρο βάθος.

*Generational Bonuses: (Full Shares)

Αν κάποιος από το Team 4 δημιουργήσει το δικό του Team 4, τότε δεν λαμβάνεται
κάποιο από τα παραπάνω μπόνους. Για να συνεχίζεται όμως να κερδίζεται προμήθειες
από τον όγκο που δημιουργείτε, θα κερδίζετε 2% σε 3 Generational Bonus τα οποία
πληρώνουν ως εξής:

Generation 1 = 1% (Team 4 από Team 4)


Όταν ένας προσωπικός σας συνεργάτης της Ομάδας 4, γράψει τον 9ο συνεργάτη
του και έχει την δική του Ομάδα 4, τότε θα λαμβάνετε 1% για ΚΑΘΕ αγορά και
επαναγορά που γίνεται σε όλα αυτά τα μέλη.

Generation 2 = 0.5% (Team 4 από team 4 από team 4)


Όταν ένας προσωπικός σας συνεργάτης της Ομάδας 4, δημιουργήσει την δικιά
του ομάδα 4 και ένας από την εκείνη την ομάδα γράψει επίσης τον 9ο συνεργάτη
του και έχει την δική του Ομάδα 4, τότε θα λαμβάνετε 0,5% για ΚΑΘΕ αγορά και
επαναγορά που γίνεται σε όλα αυτά τα μέλη.

Generation 3 = 0.5% (Team 4 από team 4 από team 4 από team 4)




Τέλος, προσθέτουμε ακόμα μία γενιά. Όταν ένας προσωπικός σας συνεργάτης
της Ομάδας 4, δημιουργήσει την δικιά του ομάδα 4 και ένας από εκείνη την
ομάδα δημιουργήσει την δικιά του ομάδα 4, και ένας από εκείνη την ομάδα
γράψει τον 9ο του συνεργάτη του και κάνει την δική του Ομάδα 4, τότε θα
λαμβάνετε 0,5% για ΚΑΘΕ αγορά και επαναγορά που γίνεται σε όλα αυτά τα
μέλη.
Αυτό μπορεί να ακούγεται περίπλοκο, αλλά μην ανησυχείτε. Παρακολουθούμε τα
πάντα. Εσείς θα πρέπει να εστιάσετε στην υποστίρηξη και την ανάπτυξη της
ομάδας σας και εμείς θα υπολογίζουμε τις προμήθειες για εσάς.

#4 LEVEL UP BONUSES
(REPURCHASE/PARTIAL SHARES)
Αυτό το μπόνους χρησιμοποιεί την ίδια δομή του Level Up με τα Full Shares (ποιο πάνω
στο # 3). Η μόνη διαφορά είναι ότι κερδίζετε ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ προμήθειες για όλα τα
επιπλέον μερίδια (partial shares and re-purchases) από τις ομάδες σας του Level Up.
* ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δεν πρόκειται για δεύτερη δομή!
Υπάρχει μόνο μία δομή προς τα πάνω και μέσω αυτής της δομής πληρώνουμε τα Full
Shares (σύμφωνα με τα ποσοστά στο # 3) και στη συνέχεια πληρώνουμε τα Partial
Shares (Μερικά Μερίδια) με τα παρακάτω ποσοστά. Το κάναμε αυτό για να
διατηρήσουμε την ίδια δομή στις πληρωμές.

Level-up Team 1: (Repurchase/Partial Shares)

Οι πρώτες δύο προσωπικές σας εγγραφές θα τοποθετηθούν στο Team 1 στο Level-up
και θα κερδίσετε 10% για ΟΛΑ τα Repurchase που θα κάνουν και αυτό για πάντα.
* Περιλαμβάνονται όλα τα μερίδια που επαναγοράζονται αυτόματα.

Level-up Team 2: (Repurchase/Partial Shares)

Τα επόμενα τρία μέλη που θα γραφτούν προσωπικά από εσάς (3ος, 4ος και 5ος) θα
τοποθετηθούν στο Team 2 της ομάδας σας και θα κερδίσετε ένα μπόνους 12% για ΟΛΑ
τα Repurchase που θα κάνουν και αυτό για πάντα.
Θα λαμβάνεται επίσης 2% από τις κάθε 2 πρώτες προσωπικές εγγραφές των
συνεργατών αυτών και για τις 2 πρώτες προσωπικές εγγραφές των επόμενων και αυτό
θα συνεχίζεται έως το άπειρο βάθος

Level-up Team 3: (Repurchase/Partial Shares)

Τα επόμενα τρία μέλη που θα γραφτούν προσωπικά από εσάς (6ος, 7ος και 8ος) θα
τοποθετηθούν στο Team 3 και θα κερδίσετε ένα μπόνους 15% για ΟΛΑ τα Repurchase
που θα κάνουν και αυτό για πάντα.
Θα λαμβάνεται το 5% από τις κάθε 2 πρώτες προσωπικές εγγραφές των συνεργατών
αυτών και για τις 2 πρώτες προσωπικές εγγραφές των επόμενων και αυτό θα συνεχίζεται
έως το άπειρο βάθος (ακριβώς όπως στην Ομάδα 2).
Θα λαμβάνετε επίσης 3% από όλους τους συνεργάτες της ομάδας 3, όταν γράφουν τον
3ο, 4ο και 5ο προσωπικό τους συνεργάτη. Αυτό θα συνεχίζεται στο άπειρο βάθος για
κάθε 3ο, 4ο και 5ο συνεργάτη της ομάδας 3.

Level-up Team 4: (Repurchase/Partial Shares)

Από τον 9ο συνεργάτη και μετά τοποθετούνται όλοι στο Team 4.
Κερδίζεται 18% για κάθε επαναγορά τους για πάντα. Θα λαμβάνεται επίσης 8% για τις
κάθε 2 πρώτες προσωπικές εγγραφές των συνεργατών αυτών και για τις 2 πρώτες
προσωπικές εγγραφές των επόμενων και αυτό θα συνεχίζεται έως το άπειρο βάθος.
Θα λαμβάνετε επίσης 6% από όλους τους συνεργάτες όταν γράφουν τον 3ο, 4ο και 5ο
προσωπικό τους συνεργάτη. Αυτό θα συνεχίζεται στο άπειρο βάθος για κάθε 3ο, 4ο και
5ο συνεργάτη.
Επιπλέον 3% θα λαμβάνετε από όλους τους συνεργάτες όταν γράφουν τον 6ο, 7ο και 8ο
προσωπικό τους συνεργάτη. Αυτό θα συνεχίζεται στο άπειρο βάθος.

Generational Bonuses: (Repurchase/Partial
Shares)
Αν κάποιος από το Team 4 δημιουργήσει το δικό του Team 4, τότε δεν λαμβάνεται
κάποιο από τα παραπάνω μπόνους. Για να συνεχίζεται όμως να κερδίζεται προμήθειες
από τον όγκο που δημιουργείτε, θα κερδίζετε 4% σε 3 Generational Bonus τα οποία
πληρώνουν ως εξής:

Generation 1 = 2% (Team 4 από Team 4)


Όταν ένας προσωπικός σας συνεργάτης της Ομάδας 4, γράψει τον 9ο συνεργάτη
του και έχει την δική του Ομάδα 4, τότε θα λαμβάνετε 2 % για ΚΑΘΕ αγορά και
επαναγορά που γίνεται σε όλα αυτά τα μέλη.

Generation 2 = 1% (Team 4 από team 4 από team 4)


Όταν ένας προσωπικός σας συνεργάτης της Ομάδας 4, δημιουργήσει την δικιά
του ομάδα 4 και ένας από εκείνη την ομάδα γράψει τον 9ο συνεργάτη του και έχει
την δική του Ομάδα 4, τότε θα λαμβάνετε 1% για ΚΑΘΕ αγορά και επαναγορά
που γίνεται σε όλα αυτά τα μέλη.

Generation 3 = 1% (Team 4 από team 4 από team 4 από team 4)


Τέλος, όταν ένας προσωπικός σας συνεργάτης της Ομάδας 4, δημιουργήσει την
δικιά του ομάδα 4 και ένας από την εκείνη την ομάδα δημιουργήσει την δικιά του
ομάδα 4, και ένας από εκίνη την ομάδα γράψει τον 9ο του συνεργάτη του και έχει
την δική του Ομάδα 4, τότε θα λαμβάνετε 1% για ΚΑΘΕ αγορά και επαναγορά
που γίνεται σε όλα αυτά τα μέλη.

#5 RESIDUAL INFINITY BONUSES:
Μας αρέσει να δίνουμε στους ηγέτες μας κίνητρα για να αναπτυχθούν και να
μεγαλώσουν. Για αυτό προσφέρουμε ένα επιπλέον μπόνους το οποίο πληρώνει πολύ
καλά.
Τα ποσοστά που βλέπετε στον παρακάτω πίνακα μπορούν να σημαίνουν τεράστιες
προμήθειες, μια και χρησιμοποιούμε μια δυναμική αναζήτηση για να βρούμε την επόμενη
βαθμίδα πληρωμής.

Builder: Αποκλεισμός από τον 3 Builder στην ομάδα σας.
Pro Builder: Αποκλεισμός από τον 3. Pro Builder στην ομάδα σας.
Master Builder: Αποκλεισμός από τον 2 Master Builder στην ομάδα σας.

