
Dobrý den franšízanti a přátelé Vertery!  
 
Společnost neustále přichází s novými věcmi pro naše členy a proto 
je dobré upozornit na tuto limitovanou akci, která pokračuje od 
8.května a končí posledním dnem v měsíci květnu. 
 
VYUŽ IJTE NA MAXIMUM TUTO LIMITOVANOU NABÍDKU 
NA WR TOKENY !!! AKCE SE VZTAHUJE I NA NÁKUP WR 
KONTRAKTŮ  ! ! !  

                                                                              10.-31.kvě tna 
2019  
 
!  WR tokeny ! - tento měsíc velké množství už  i  u malých 
balíčků .  Staň te se i Vy ,,akcionář i ”  společnosti Vertera. 
Díky držení tokenů ,  získáváte každý  měsíc podíl na obratu 
celého holdingu, vyplácený  v EURech na váš  bankovní 
účet  !! ! !  

 
 
WR tokeny budou v budoucnu nepostradatelnou součástí 
a platební hodnotou společnosti ve všech č innostech !!!  
 
Pokud někdo z Vašich stávajích partnerů, nebo nově zaregistrovaný 
člen využije možnost nákupů WR tokenů v akci, Vy jako doporučitel 
získáváte kromě 15 % finačního bonusu za pozvání, 10% WR tokenů 
z doporučeného balíčku a také podle obratu vašich přímých přátel 
některý z úžasných dárků, které firma dala jako bonus k této akci.  
( kompletní přehled naleznete níže ) 
 
HLAVNÍ CENA JE POBYT S TOP LÍDRY V Ř ÍJNU 2019 V 
MEXICO. 
 
Zde máte jednoduchý př íklad 1 jak dovolenou získat a co to pro 
Vás bude ještě znamenat finančně. Pokud vyvinete aktivitu a 3 vaši 
lidé v přímé linii do 31.5.2019 udělají obrat v akci 1,5 mil.RUB, 
získáváte dovolenou v Mexicu.  
Kromě toho získáváte :  
15% ponus za pozvání :  3x 26.255 Kč  = 78.765 Kč   

10% v WR tokenech : 3x 80.000 WR tokenů = 240.000 WR 
tokenů  

dále podíl v binárním programu: zde mohou být výpočty různé, 
nicméně vždy dbejte na to, aby Vaše franšíza byla dostatečná na 
vyplacení plného bonusu z bináru. 



Tady budu vycházet z předpokladu, že 2x v bináru bude na levé 
straně 2400 BPV a vpravo 1200 BPV. Vyplácí se ze slabší nohy 25% 
= 150 USD = cca. 3300 + další peníze za karieru.  
 
Ne každý dosáhne na dovolenou, proto je od firmy skvělé, že kromě 
finančních bonusů, rozdává ješ tě  praktické dárky a to už  od 
obratu 10.000 RUB což  je cca. 3500 Kč . A to je opravdu 
snadné a dostupné pro každého.  
 
př íklad 2 
 
Vaši dva kamarádi v přímé linii si koupí WR tokeny dohromady za víc 
než 70.000 RUB 

2x 39.900 RUB = cca. 27900,- Kč  
Co to znamená pro Vás? 

15% bonus za pozvání = 4190 Kč  pro Vás 

10% v tokenech = 4585x2 = 9170 WR tokenů  

Binár : 25% z 100 BPV = 25 USD = cca. 550 Kč  
 
a můžete si vybrat jeden z těchto 5 dárků !!! 
 
Dárky za obrat 70 000 rublů: 
1. kávovar Nespresso DeLonghi 
2. Dárkový poukaz Tous / Pandora 
3. Fujifilm INSTAX MINI instantní tisková kamera 
4. Masážní podložka Pranamat ECO 
5. Elektrolux zvlhčovač vzduchu 
 
 
To je velmi zajímavá akce pro všechny, kdo chtějí např. nové 
telefony, počítače apod. Za šíření myšlenky dál, nejen dostanete 
pěkně zaplaceno, ale ještě bonus od firmy.  
 
Pošlete tuto informaci do svých týmů. 
 
Přejí příjemné dny 
 
                     Tomas Erben 
                       TEAM LEADER CZ a SK 
                            network@vertera.cz 
                              +420602722467 
 
 

	


