
Miért jó a Jövőépítő Program?
Gazdasági közösségünkben a 2019 közepén indított Jövőépítő Program segítségével bárki,

kisösszegű, rendszeres, havi megtakarításokkal életre szóló Okosfedezetet tud létrehozni. Az

első két évben közel 1000 partner indította el saját programját, megteremtve magának egy

hosszútávú anyagi forrás alapját közösségünkön belül. Az alábbi tájékoztatóban

összegyűjtöttük a Jövőépítő Program előnyeit, segítve ezzel mentoraink munkáját, egyúttal egy

rövid, gyors áttekintést is kívánunk adni minden jelenlegi és leendő, jövőjét építő partnerünknek

erről a nagyszerű lehetőségről.

Miért előnyös az ügyfélnek?

● A havi díj fix, nem változik

● Nincs kezelési és kamatköltség

● Egyértelmű feltételek, szabályzatban rögzítve

● Naprakész nyilvántartás a felhasználói fiókban

● Nincs rizikó:

○ a program elején a teljes szerződéses összeg bekerül a partner pénztárcájába

Okosfedezet (BTH) formájában

○ nincs árfolyamkockázat

○ nincsenek rejtett költségek

○ a szerződés megszüntetése esetén sem veszíti el a tag az addig befizetett

pénzét
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● Csak közösségünk tagjai vehetik igénybe

● Korábbi Okosfedezet vásárlások is beszámítanak

● Prémium HARD-okban is részesül a partner, amelyek a program végén a korábbi

Okosfedezet vásárlásokhoz is jóváírásra kerülnek

● Kedvezményesen hozható létre vásárlási keret (CNP)

● Árfolyamnyereség lehetősége:

○ mivel a szerződéses összeg rögzített, ha emelkedik a BTC értéke, vagy később

a DBR (közösségi árfolyam szabályozás), akkor csereeszközünk értéke is

növekszik, kevesebb pénzből többet tudunk vásárolni

● Rugalmas feltételek: lehetőség van előtörlesztésre, szüneteltetésre és a fizetés

átütemezésére

● Előre tervezhető, kiszámítható, banki utalás automatizálható

● Azonnali vásárlást tesz lehetővé a rendszeren belül

● Örökölhető

● Rendszeres megtakarításra ösztönöz

● Kis ráfordítással nagy előny érhető el

● Alacsonyabb jövedelemmel rendelkező tagok számára is könnyen elérhető

○ azok is esélyt kapnak, akiknek egyébként elérhetetlen lenne az 1 BTC-s

partnerré válás és így a legnagyobb előnyök elérése

● Minden korosztálynak kedvező megoldás

● A kitűzött célok könnyebb és gyorsabb elérését teszi lehetővé

● Nagy értékű javak megvásárlásának a lehetőségét is biztosítja

● Hiteltartozással rendelkező személyek is igénybe vehetik

● Az 50 hónapos futamidő (4 év 2 hónap) egy belátható, tervezhető, vállalható időtáv

● Továbbajánlás esetén a Jövőépítő Program költsége csökkenthető, vagy akár

ingyenessé is tehető
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Miért előnyös a mentornak, mentor jelöltnek?

● Minden lezárt Jövőépítő Program 1 BTC forgalmat eredményez

● Nő a kivehető BTC-k mennyisége

● Folyamatos előleg kivételi lehetőség 50 hónapon keresztül

● Stabilitás, kiszámíthatóság

● Ajándék HARD-ok járnak

● Könnyebbé teszi az ügyfelek meghívását, regisztrálását

● Kiváló ajánlat új csatlakozóknak

● A kitűzött célok könnyebb és gyorsabb elérését teszi lehetővé
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Miért előnyös a közösségünknek?

● Nemzetközi piacra is kínálható szolgáltatás, globális termék

● A folyamatos bevétel

○ stabilitást biztosít a rendszer működtetéséhez, fejlesztéséhez

○ biztosítja a tagok részére a folyamatos, forgalomarányos BTH-BTC váltás

lehetőségét és

○ biztosítja a jogosultak részére az 1 BTC-k folyamatos, részletekben történő

kivételének lehetőségét

● Növeli az elkötelezett partnerek számát, így további ajánlásokra is számítani lehet

● Minél több a Jövőépítő Programot indító partner, annál

○ nagyobb a közösség értéke,

○ nagyobb a rendszer értéke,

○ nagyobb minden tag pénztárcájának értéke

○ és hamarabb valósul meg a teljes rendszer

● Kiváló marketing eszköz

Segédlet: Miért jó a Jövőépítő Program?
A változtatás jogát fenntartjuk.

© 2021. Minden jog fenntartva. Blockchain Solutions Zrt.
1132 Budapest, Victor Hugo u 11.

4


