GANHE DINHEIRO PUBLICANDO ANÚNCIOS NA INTERNET

Olá amigos. Que bela sexta-feira hoje não?

Foi justamente por isso que ele foi escolhida para inserir em sua vida financeira – você que já
vem ganhando dinheiro com anúncios na internet e você que ainda não descobriu ainda essa
nova forma de lucros extras – mais uma forma de ganhar um pouco mais.

CADASTRE-SE: http://www.uprivatebanking.com/barthoraimundo

Clique na bandeira do Brasil canto superior direito (para ficar em português) e depois clique
em “REGISTRAR” no
canto superior
esquerdo.

CADASTRE-SE NA MODALIDADE "PERSONAL"

PUBLIQUE ANÚNCIOS DE 2ª A 6ª FEIRA NA INTERNET (esse é o trabalho)

Trata-se do UNIVERSAL PRIVATE BANKING MASTERCARD , um cartão de uso
internacional (uma conta bancária internacional) que é aceito, hoje em 210 países, sem limites
ou fronteiras.
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FASES:

1ª fase – até 09 de JUNHO você faz o seu cadastro “grátis” e recebe grátis” o seu site para
iniciar a montagem de sua rede.

2 fase – de 10 até 14 de JUNHO você efetua o pagamento “ÚNICO” de U$ 20 (vinte dólares –
que hoje representa cerca de R$ 40,00, quarenta reais) e garante sua posição na Rede Binária
Mundial

3ª fase – dia 17 de JUNHO – é a fase FINAL trata-se da abertura da sua conta no UNIVERSA
L PRIVATE BANKING
e a liberação de todas as vantagens do sistema
UNIVERSAL FORTUNE
. Em 24 hs sua conta estará disponível para transações.

Em 10 dias úteis seu cartão + a documentação da sua conta chegará no endereço indicado
na sua inscrição (claro que até lá você já terá um bom valor acumulado, mesmo porque poderá
acompanhar tudo acessando seu site).

Existem 5 modalidades de cadastro. A que melhor se encaixa para nós que estamos iniciando
(mesmo porque é possível fazer um upgrade/alteração no cadastro) é a
PERSONAL
onde você inicia com todas as vantagens do
SISTEMA FORTUNE
+
10%
em bonus extra na sua conta com todos os demais bônus disponíveis +
UNIVERSAL MASTERCARD
.

OS BONUS SÃO:
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CASH BACK – 10% creditado na sua conta (trata-se do seu ganho individual)

CASH CARD – 20% do que é gasto com todas as contas PERSONAL é dividido entre “todos”
que possuem esse tipo de conta.

CASH DIRECT – 25% creditado para você todas as vezes que alguém indicado por você abrir
uma conta (efetivar o pagamento
ÚNICO de 20 dólares)

CASH UNIVERSAL – 1% MENSAL de todos os valores pagos referentes ao primeiro depósito
(20 dólares na abertura da conta) –
DISPONÍVEL SÓ
PARA CONTAS “UNIVERSAL”

CASH PRIVATE – 1% MENSAL de todos os valores pagos referentes ao primeiro depósito (20
dólares na abertura da conta) –
DISPONÍVEL SÓ PARA
CONTAS “PRIVATE”

TRANSAÇÕES FINANCEIRAS (recebimento de seus lucros)

Como já se trata de uma conta bancária (com cartão e tudo) não há necessidade de indicar
uma conta corrente para receber seus ganhos, correto?

Seus lucros vão se acumulando no seu cartão e você pode usar sacando, pagando contas ou
até mesmo realizando compras.

Para começar a ganhar (após o pagamento que confirma sua adesão) você precisa ter no
mínimo 2 amigos cadastrados/convidados por você. Você pode convidar quantos quiser.

2 amigos são necessários para o início bem sucedido do negócio (está fácil concorda? 2
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pessoas você consegue convidar dentro de sua própria casa, no trabalho, na academia, etc.)

Convém esclarecer que os administradores do cartão não te cobram mensalidades e nem te
obrigam a ter qualquer gasto (como se estivesse consumindo algum tipo de produto)

CADASTRE-SE: http://www.uprivatebanking.com/barthoraimundo
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