
Привлечете лично нов човек с пакет ТимБилдър или подкрепете вече регистриран 
да закупи пакет ТимБилдър. Помогнете им да получат ДОПЪЛНИТЕЛНИ доходи, 

създавайки бързо своя Freedom екип.

След това помогнете на новия НБП да развие своя Freedom2 екип, 
за да може да получава още по-големи бонуси.

С 3 лесни стъпки, можете да си осигурите нов директорски клон и да спечелите един 
БЕЗПЛАТЕН* билет за Конференцията през 2015 г. (на стойност 300$).

Ето как може да стане това:

НАЙ-ДОБРАТА ВЪЗМОЖНОСТ

ДА СКОЧИТЕ ДО НИВО ДИРЕКТОР

НАПРАВЕТЕ ТОВА СПЕЧЕЛЕТЕ БОНУСИ
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През март привлечете НОВ човек с пакет 
ТимБилдър или обновете статуса на вече 
регистриран - с пакет ТимБилдър и помогнете 
на новия НБП да получи допълнителни доходи, 
развивайки бързо своя Freedom екип.

Вашият нов НБП ще спечели общо 1 200 лв.: 
Бонус от 750 лв. плюс 450 лв. от 2-ра стъпка 
ПЛЮС това, той или тя ще достигне ранг 
Директор.

Ще заработите незабавен доход, но и бъдещ 
пасивен доход в дългосрочен план.

Помогнете на новия НБП да развие своя Freedom 
екип с регистрации с пакети ТимБилдър през 
първите 30 дни от регистрацията си или от 
датата на закупуването на пакет ТимБилдър, за 
вече регистриран Бизнес партньор**.

Вашият нов НБП ще спечели общо 450 лв.: 
Бонус от 225 лв. в допълнение на 225 лв. за 
бонус Нов НБП.

Помогнете на новия НБП да развие своя 
Freedom2 Екип с регистрации с пакети 
ТимБилдър в рамките на 60 дни от своята 
регистрация или датата, на която е обновил 
пакета, с който се е регистрирал.

*Необходимо е Вашият директорски клон да бъде изграден в рамките на 60 дни от датата на регистрация или от датата на закупуването на пакет 
ТимБилдър, за вече регистриран Бизнес партньор, за да спечелите един БЕЗПЛАТЕН* билет за Конференцията през 2015 г. 
** Вашият нов НБП може да избере да развие своя Freedom екип след първите 30 дни от регистрацията си, но тогава няма да получи бонуса от 225 лв. 
от 2-ра стъпка. Въпреки това все още ще може да спечели бонус от 750 лв. при изпълнение на 3-та стъпка и да стане Директор. Необходимо е всички 
12 новорегистрирани да са с включена Автоматична доставка (100 ЛТК).
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