Rewolucja w świecie zaproszeń na spotkania biznesowe.
3invite.com to innowacyjne narzędzie wspierające ludzi biznesu.
Celem narzędzia jest zainicjowanie dialogu pomiędzy ludźmi biznesu offline lub online.
Poduktem w 3invite.com jest usługa biznesowa do generowania leadów z elementami
programu motywacji finansowej w postaci marketingu wielopoziomowego.
Problemy, które rozwiązuje 3invite.com:
1.
Problem ze znalezieniem nowych partnerów, do biznesów.
2.
Eliminacja korporacji jako pośredników w kontaktach biznesowych.
3.
Wypełnienie wolnych miejsc w lokalach poprzez organizację w nich spotkań.
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W jaki sposób mogę zarobić?
● Chodząc na spotkania jako gość offline lub online
● Budując zespół partnerów - do 10 poziomu w głąb
● Pasywnie jako inwestor - liczba osób ograniczona
● Polecając miejsca spotkań offline
● Będąc właścicielem lokalu, w którym odbywają się spotkania

Otrzymuje wynagrodzenie ze struktury. Status utrzymuje się jeśli w ciągu
ostatnich 30 dni zostały odbyte przez niego minimum 3 spotkania i nie ma
znaczenia czy jako organizator, czy jako gość.

Aktywny

Brak wynagrodzeń ze swojej
struktury

1 etap 1500 VIP3i / 100 $
2 etap 1500 VIP3i / 125 $

4 etap 2000 VIP3i / 175 $
5 etap 3000 VIP3i / 200 $

1. Status użytkownika: Aktywny
2. 15% z obrotu globalnego dla
inwestorów

Mniej
niż
3 VIP3i

1. Status użytkownika: Aktywny
2. 15% z obrotu globalnego dla
inwestorów
3. % z przyszłych produktów

3 VIP3i
i
Więcej

4. Automatyczne budowanie
struktury z reklam

3 etap 2000 VIP3i / 150 $

Każdy użytkownik
posiadający przynajmniej
1 VIP3i (ERC20)
uzyskuje status Inwestor
Opłaty przez:

Online

indywidualne

Dla kogo 3invite?
● Dla przedsiębiorców.
● Dla osób pracujących na etacie.
● Dla handlowców.
● Dla wszystkich zainteresowanych tematyką biznesu.

Organizator

Offline

grupowe

indywidualne

Podział procentowy z każdej monety
wpadającej do systemu 80% w sieć
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25% dla zaproszonego
15% sieć pierwsza linia
9% sieć druga linia
3% sieć trzecia linia
1% sieć czwarta linia
1% sieć piąta linia
1% sieć szósta linia
1% sieć siódma linia
1% sieć ósma linia
1% sieć dziewiąta linia
1% sieć dziesiąta linia
15% jest dzielone proporcjonalnie między każdym
inwestorem który posiada VIP3i
3% dla właścicieli miejsc spotkań offline *
3% dla partnerów, którzy znaleźli miejsca spotkań
offline (jeśli aktywni)
* 6% tylko za spotkania online na konkursy i
nagrody

