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Kilka Słów Wstępu
Skoro czytasz te słowa, to oznacza, że jesteś osobą zainteresowaną
osiągnięciem sukcesu finansowego i podejmujesz ten temat
z przekonaniem, że wdrożę Cię w tajniki systematycznego zarabiania
satysfakcjonujących pieniędzy.
Pamiętaj! Musisz spełnić dwa podstawowe warunki: przeczytać uważnie tego
ebooka i zastosować wskazówki w nim zawarte - to da Ci możliwość
zrealizowania celu jakim jest dochód pasywny.
Zapewne nie raz ktoś proponował Ci wejście w jakiś biznes, a być może już
jesteś w którymś z nich. Pewnie to już będzie czysta fantastyka, ale dodam,
że nie musisz w tym projekcie wdrażać nowych produktów i cudownych
rozwiązań.
Przejdźmy więc do szczegółów…

Świat Kryptowalut
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Świat Kryptowalut
Zacznijmy od definicji! Rozproszony system księgowy bazujący na
kryptografii, przechowujący informacje o stanie posiadania w umownych
jednostkach. Tak oto wygląda definicja kryptowaluty…
Innymi słowy, to stan posiadania związany z poszczególnymi portfelami w
taki sposób, by kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz
odpowiadającego mu klucza i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej
jednostki.
Najpopularniejszą kryptowalutą jest oczywiście bitcoin, jednak istnieje wiele
innych kryptowalut, które określa się mianem altcoinów, w tym uznawana za
młodszego brata bitcoina - ethereum.
Ethereum, to platforma walutowa służąca do obsługi kryptowaluty ETH, ale
to także platforma wykorzystująca technologię blockchain służącą do
zawierania tzw. inteligentnych kontraktów. Dzięki zdecentralizowanej sieci
użytkownicy mają możliwość budowania aplikacji, tworzenia skryptów, czy
zawierania umów.
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Independent Enterprise

Independent Enterprise
Independ Ententerprise, to Polska kopalnia kryptowaluty ethereum, która
swoją siedzibę ma w Pabianicach, a ponieważ jest to nasz rodzimy produkt
posiada kilka bardzo istotnych zalet, m.in. pomoc 24/7, strona w języku
polskim, materiały niezbędne do promocji, webinary (wtorki, czwartki i
niedziele, godzina 21.00). Poniżej link do webinaru…
http://tegonieuczawszkole.pl/webinarindependententerprise

Trzy Możliwości Zarabiania
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Trzy Możliwości Zarabiania
PIERWSZA MOŻLIWOŚĆ - KONTRAKTY
Możesz kupić jeden lub wiele kontraktów na wydobywanie ethereum - ceny
kontraktów zaczynają się od 111$. Po 31 dniach od zakupu takiego
kontraktu na Twoim koncie rozpoczyna się ETH, a kontrakt działa przez 18
miesięcy. Kryptowalutę możesz trzymać lub od razu sprzedać na giełdzie
zamieniając ETH na złotówki. Jeżeli chcesz mieć kontrakt za 555$ musisz
mieć dwa niższe, czyli w tym wypadku za 333$ oraz 111$. Podsumowując:
zarabiasz pasywnie przez 18 miesięcy.
DRUGA MOŻLIWOŚĆ - NETWORK BONUS
Jest to kolejny sposób na zarabianie - otrzymujesz tutaj 5% od każdego
kontraktu do 10 poziomu. Nie ma tutaj żadnego znaczenia jaki masz
wykupiony kontrakt. Na starcie masz odblokowane 2 poziomy w matrycy.
Jeżeli chcesz odblokować kolejne poziomy to musisz pozyskać
bezpośrednich poleconych - tyle osób, by ilość ich równała się danemu
poziomowi. Czyli na przykład dla 3 poziomu są to 3 osoby, dla 5 poziomu 5
osób, dla 7 poziomu 7 osób, itd. Podsumowując: polecasz kopalnię i
zarabiasz z prowizji.
TRZECIA MOŻLIWOŚĆ - FOREMAN BONUS
Tym razem 5% wydobycia z kontraktów osób bezpośrednio poleconych zarabiasz 5% od wydobytych kryptowalut osób, które zarejestrowały się
przez Twój link polecający. Budujesz grupę współpracowników i masz
pasywny dochód przez 18 miesięcy (dokładnie tyle ile są aktywne kontrakty
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Trzy Możliwości Zarabiania
Twoich partnerów). Podsumowując: zarabiasz procenty za wydobyte
kryptowaluty Twoich partnerów, którzy dzięki Tobie dołączyli do projektu.

Jak Wystartować W Tym Biznesie
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Jak Wystartować W Tym Biznesie
Po pierwsze! Dokonaj rejestracji - link poniżej…
http://tegonieuczawszkole.pl/independententerprise
Warunkiem rejestracji w tym biznesie jest wykupienie minimalnej mocy
obliczeniowej: ALPHA MINI za 111$. Dzięki temu rozwiązaniu nie ma
pustych rejestracji…
Klikasz w ikonkę rejestracji (REGISTER). Wypełniasz pola: email, nick oraz
pole z hasłem. Dalej wybierasz kontrakt jaki chcesz kupić, np.:
111$/333$/555$ itd. Kolejny etap - DEFAULT CURENNCY, czyli jest to pole
gdzie wybierasz czym zapłacisz za dany kontrakt. Dalej podajesz
PAŃSTWO z jakiego jesteś i przechodzisz niżej. Tutaj akceptujesz regulamin
(wymagane pola z czerwoną gwiazdką), reszta to różne informacje związane
z projektem, które będą przychodzić na emaila. Również warto je zaznaczyć,
ale nie jest to konieczne. Na koniec klikasz przycisk REGISTER i rejestrujesz
się przechodząc do ostatniego etapu.
Dalej jest finalizowanie płatności, czyli musisz opłacić kontrakt jaki wybrałeś.
Możesz płacić albo BTC (bitcoin), ETH (ethereum), czy też LTC (litecoin).
TOTAL AMOUNT TO SEND - tutaj mamy podaną kwotę jaką musimy
zapłacić. SEND TO ADDRESS, czyli adres na jaki płacimy. TIME LEFT FOR
US TO CONFIRM FUNDS - tutaj mamy czas w jakim musimy zapłacić za
dany kontrakt.

Jak Wystartować W Tym Biznesie
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UWAGA! Gdy robisz przelew nie odświeżaj strony jak również nie cofaj się.
Strona musi być cały czas otwarta do czasu, aż płatność zostanie
zatwierdzona, a na emaila otrzymasz informację o przebiegu płatności.
PIERWSZE LOGOWANIE
Logowanie do swojego biura będziesz mógł wykonać po tym jak otrzymasz
emaila od COINPEYMENT (obsługuje płatności dla kopalni) - będzie to info,
że środki wpłynęły na konto i zostały zaksięgowane. Gdy dostaniesz takiego
emaila warto odczekać około godziny - w tym czasie zostanie aktywowany
Twój biznes.
WYPŁATY
Wypłaty odbywają się 5 dnia każdego miesiąca - otrzymujesz określoną
liczbę ETH, którą wydobyłeś w danym miesiącu swoją pulą wydobywczą.
Wszystkie środki widzisz oczywiście na bieżąco w panelu admina na swoim
koncie.

Promowanie Projektu
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Promowanie Projektu
Wiedzę dotyczącą sposobów zdobywania poleconych znajdziesz na grupie,
do której serdecznie zapraszam Cię. Link poniżej…
http://tegonieuczawszkole.pl/podziemnecentrumpropagandy

Podsumowanie
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Podsumowanie
Jesteś osobą gotową na sukces? Wystartuj! Start każdego z nas jest
dokładnie taki sam. Najtrudniej jest rozpocząć i zrobić ten pierwszy krok…
Zdradzę Ci teraz tajemnicę sukcesu.
Sekret tkwi w tym, by nie przejść obok tego obojętnie wmawiając sobie: „No
tak, fajna opowieść - kiedyś tego spróbuję…”. Problem jest w tym, że kiedyś
najczęściej nigdy nie nadchodzi, a droga przez kiedyś prowadzi do nikąd…
W tym schemacie kolejność nie jest przypadkowa. Jest ona tak ułożona, by
gwarantowała przejście z punktu A - start, do punktu B - sukces.
Życzę Ci wielu sukcesów osobistych i zawodowych…

Nota Prawna
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Nota Prawna
Ten materiał ma pomóc Ci osiągnąć sukces, ale musisz mieć świadomość,
że pomimo, iż prezentowane są tutaj praktyczne rozwiązania, to nie są one
jednakowo skuteczne dla wszystkich. Wszelkie porady należy szczegółowo
przeanalizować, porównać z własnym przypadkiem i dopiero wprowadzić w
życie. Podjęcie jakichkolwiek działań jest Twoją odpowiedzialnością.
Opracowanie to, nie jest poradnikiem inwestycyjnym w rozumieniu
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie
informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów
finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

