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Saját
Webáruház
Az első és legfontosabb, amiről tudnod kell, hogy mi
vagyunk a világ egyetlen Hybrid Network Marketing
rendszere, ahol saját webáruházad lehet és ahol
network-öt IS építhetsz, de ha nem akarsz, senkit
sem kell felhívnod, senkivel se kell találkoznod, de
saját webshopot üzemeltethetsz teljesen egyedül,
ahol bárki vásárolhat a világ bármely pontjáról.
Van online boltod, van raktárad, van terméked, van
futárod, van csapatod, van marketing terved és
tudásod.
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Hybrid
Network
Marketing
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Természetesen mindenkinek azt ajánljuk, hogy próbálja ki magát a
hálózatépítésben is, ugyanis a TopAZ Club stabil és kipróbált
rendszerének, az egyedülálló és átlátható üzleti modellnek, a gyors
kifizetési rendszernek és a magas jutalékoknak köszönhetően a
webshop és a network marketing értékesítés EGYÜTT olyan
eredményeket hoz, amelyekkel valóban megváltoztathatod az életed,
ha hajlandó vagy dolgozni.
Cserébe, ha belekezdesz nem kell majd “titokban” küldeni senkinek
az információkat a klubról, mivel átlátható és működő üzleti modellel
rendelkezünk, így bárki, bármikor letöltheti például ezt a
tájékoztatót is anélkül, hogy akár csak az e-mail címét megadná.

3000 € havonta?

Légy olyan, mint Sanyi!

TOPAZCLUB.NET

Légy olyan,
mint Sanyi!
Ő itt Sándor, aki az ötödik hónap után 3000 eurós
havi bevétellel rendelkezik a TopAZ Clubban,
minimális bekerülési költség mellett, úgy, hogy már
nem kell sehol máshol dolgoznia, hiszen a második
aktív hónapja után már a TopAZ Club a “főállása”.
Sándor kb. annyit, dolgozik, mint bármilyen rendes
munkahelyen, cserébe biztosan tudja, hogy pár
hónapon belül olyan körülményeket teremt a
családja számára, ami ma csak a komoly
felsővezetőknek adatik meg és amikor eljön az ideje,
elképesztő anyagi stabilitás mellett engedi el a
gyerekeit a nagyvilágba, olyan oktatás és tapasztalat
mellett amire (sajnos) még külföldön is kevés a
példa.
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2974,5 € / hó
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Sanyi a negyedik hónap végén már szintet lépett, így a
megnövekedett jutalékkal 2700 eurónyi webshop forgalom
mellett (amit mindössze a 15 törzsvásárló és a 35 új vevő
segítségével ért el) Sándor egyre ügyesebb a klubtagság
értékesítésében is. Ennek köszönhetően négy új partnert hozott a
TopAZ Clubba, amiből 750 EUR a direkt jutaléka. Erre jön az
“aprólék” (a bináris és pl. a tagsági díjból érkező jutalékok) 74.5
euró értékben. A TopAZ Club havidíj és a webshop
üzemeltetéséhez szükséges API díj mellett Sándorunk úgy
döntött, hogy már 500 eurót költ marketingre és promóciós
anyagokra, hogy a következő hónapban még több terméket
értékesítsen a webshopban és még több partnert hozzon a
klubba, így a költségek levonása után 2974,5 EUR a bevétele.
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INNEN IGAZÁBÓL CSAK
FELFELÉ VEZET AZ ÚT!

Hogyan csinálta?
Kérd a kompenzációs
prezentációnkat, ahol
Sándorunk első öt
hónapján vezetünk
végig, míg eléri az
álomfizetését.
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Mint látod nem szeretjük mások idejét
rabolni, épp ezért kezdtük a lényeggel.
De nézzük miben különbözik még a
TopAZ az ismert és tévesen hasonlónak
gondolt rendszerektől.

In medias res

A TopAZ Clubban te és minden partnered mindig tudja mit kap
a befektetett munkájáért cserébe: a hálózatépítő és a webshop
tulajdonos is tudja mennyi a kiadása és a bevétele, mint ahogy
azt is, hogy azt mikor és milyen formában kapja meg.
Nálunk nincsenek kódolt varázsszámok, nincsenek furfangos
belső pontok, nincs titkos rendszer, nincs kiskapu. Mi abban
hiszünk, hogy ha mi átlátható és tiszta feltételeket biztosítunk
neked az üzleted építéséhez, akkor neked tényleg nem kell
mással foglalkozni csak azzal amivel pénzt kerhetsz, legyen ez
a network marketing, vagy pedig a világ legjobb webshopjának
igazgatása. De leginkább a kettő együtt.
Ez egy munka. Ez a te saját “vállalkozásod”, amiben - mint a
való világban is - ha nem dolgozol eleget, nem lesz annyi
bevételed. Mi nem keltünk senkiben hiú reményeket, így nem
mondjuk azt, hogy “hátradőlve, napi 1-2 órás netezgetéssel
megkeresheted egy yacht árát”. A yacht vásárlás ugyan
stimmel, de csak ha komolyan veszed TopAZ Club lehetőségeit
és szorgalmasan, folyamatosan építed az üzleted, cserébe - ha
ez minden vágyad - meglesz a hajó is.
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Mit adunk?
Röviden? Mindent!
A szuperkedvezményes termékvásárlás lehetősőgén felül egy működő, az első
pillanattól pénzt termelni képes komplett webáruházat adunk a
klubtagjainknak, egy teljes körü szolgáltatáscsomagban.
A webáruházban pedig a nagykereskedésekben és a partnereinknél
megtalálható termékeket tudod árulni bárkinek, bármikor, bárhol, mint
bármilyen webshopban. Amit a TopAZ tagsággal megspórolsz, az nem kevés: a
termékkör kitalálásának, a webshop felépítésének, lefejlesztésének és - amibe
a legtöbben bele sem gondolnak - az üzemeltetésének a beláthatatlan időt és
anyagi forrásokat felemésztő költsége. Mi adjuk a komplett, működő online
boltot, a raktárkészletet, a technológiát, a leírásokat, a képeket, az oktatást, a
marketing anyagokat, a futárszolgálatot. Tényleg mindent!
A shop tulajdonosok dolga mindössze annyi, hogy népszerűsítik a saját
webáruházukat ott ahol szeretnék, úgy ahogy szeretnék, és a nyereség 70%a az övék. A fennmaradó 30%-ból pedig részesülnek mindazok, akiknek köze
volt, ahhoz, hogy ez az adott webshop létrejött, üzemel és pénzt termel.
Ilyen egyszerű. Nincs mellébeszélés, nincs bullshit!
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A tudás
hatalom

A TopAZ Clubot tapasztalt és már sikeres
üzletemberek építették fel: a tizenéves szakmai
tapasztalattal rendelkező hálózatépítő, a marketingkommunikációs veterán stratéga és nagy tudású,
kifejezetten
network
marketingre
szakosodott
fejlesztők legjobb tudása van benne.
Ám jól tudjuk, hogy a fejlődés és a tanulás
elengedhetetlen. Minél sikeresebb vagy, a biztos
tudás annál fontosabb. Épp ezért a TopAZ Clubban
válogatott és (ami a legfontosabb) bizonyított
oktatási anyagokat és célorientált tréningeket
találsz, üres lózungok, fájó Coelho idézetek és hosszú,
értelmetlen, öntömjénező előadások nélkül. Értékes
és hatékony marketing, kommunikációs és egyéb
anyagokkal is találkozhatsz a személyes fiókodban,
amit akkor és ott nézel meg, amikor csak szeretnél.
A kizárólag a klub tagjainknak elérhető fórumunkon
pedig az alapítók is napi szinten segítenek és
válaszolnak
a
sikeres
üzlettel
kapcsolatos
kérdéseidre.
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Tudjuk, hogy közhelyesen hagngzik, de ettől
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még igaz: egyre nehezebb egzisztenciális
biztonságot kialakítani ebben a szokásosnál
is kiszámíthatatlanabb “új” világban. A TopAZ
Club olyan lehetőséget kínál, ahol önerőből,
stabil és hosszútávon is kiszámítható jövőt
építhetsz saját magadnak.
Reméljük hamarosan aktív tagjaink között
üdvözölhetünk!

Jössz?
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