


                                           GreatestOpportunity  
 

A GreatestOpp 2013-ban alakult cég, hivatalosan bejegyezve és hitelesitve a Dominikai  
Köztársaságban 2013 április 25-én. 

 
  
A cég VALÓS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET folytat, tehát a "GO" nem egy pénz-játék, és 
nem ponzi! A cég fő profilja a szakembereiknek köszönhetően a Forex-trading, ezen belül is 

az EUR/USD devizapárokkal történő kereskedés. Másik pedig az internet marketing 
kereskedés.  

 
 

A "GO" a tagjai és befektetői pénzét kezeli, és a devizapiacon keletkezett haszon jelentős 
részét visszaosztja tagjai közt. 

 
A Forex devizapiac naponta több mint 4.9 trillió dollárt mozgat, ennek egy kis szelete a  

"GO“vállalaté és a vállalat befektetőié. 
 

A "GO" weboldala DDoS-védett és SSL-hitelesített. 
 
 







                                                               ÜZLETI TERV 
 
                 Jövedelmed alapja  saját befektetésed és az általad szponzorált tagok.  
 

Nem kötelező szponzorálni, de nagyon profitáló, a különböző csatornákon érkező juttatások                
miatt. 

 
A rendszer használatának feltétele a havidíj fizetése. 

  
Három csomag közül választhatsz  

Aktivitási Csomagok:   
 

Bronze: $ 10 
  Silver: $ 50 

     Gold: $ 100 
 

A csomagok különböző  jövedelmet generálnak!!! 
A csomagokat nem lehet  halmozni!!! 

 



4 BEVÉTELI FORRÁS: 
                                1. Profit 

 2. Havi aktivitási bónusz 
                                                    3. Befektetési bónusz 
                                                    4. Napi profit bónusz 
 

A profit, a befektetési és napi profit bónuszok  automatikusan a befektetési 
számládra kerülnek. 

A havi aktivitási bónusz az e-Walletre kerül és a tagok maguk döntik el, hogy 
befektetik vagy máshová utalják.  

  
A Profit naponta generálódik a Befektetési Számládon.  

Profit = az aktuális összeg a befektetési számládon + kamat.  
 A kamat mértéke Napi 0.8-1.2% között mozog. 

A profit a kamatos kamattal generálódik!!!! 
  
 
 



                                 Havi Aktivitási Bónusz 
  

Két struktúra: 
                                                                -  Bináris  fa  
                                                                - Szponzorálási fa 

 
A Bináris fa automatikusan kényszeritve töltődik fentről-lefelé, balról-jobbra a  rendszer 
által, ami azt jelenti, hogy 2  új tag kerül minden tag alá. Ahhoz, hogy a bináris fában 2 új tag 
legyen alattad, semmi teendőd nincs , mert ahogy az új érdeklődők érkeznek,  az ágak alul 
kezdenek töltődni.   
 
A bináris fában a pénz felfelé megy összesen 21 szint mélységből, abban az esetben, ha 
minden havidíj be lett fizetve alattam, és a havidíj összegétől függően az alábbiak szerint: 
  
Az alattam                                                       Az Én csomagom                                      
lévő csomagja                                    Bronze                Silver                     Gold                                                                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bronze                                               USD 0.25            USD 0.35          USD 0.4 USD 
Silver                                                  USD 0.25            USD 1                USD 1.5 
Gold                                                   USD 0.25            USD 1                USD 3.5 
  
  



                            Befektetési Bónusz 
  
A Szponzorálási fából két szintről van jövedelem .  
Az első szinten a direktekjeid helyezkednek el. A direktek száma nincs limitálva!  
A második szint a direktjeid szponzoráltjait foglalja magában.  
 
A Befektetési Bónusz akkor generálódik, amikor az első vagy második szinten alattam lévő 

emberek pénzt fektetnek be a Befektetési Számlájukon.  
A felfelé jövő pénz, a befektetés egy adott százaléka az alábbi táblázat szerint: 
  
A szponzor                  
Aktivitási                                                        A szponzor szintje 
Csomagja                                 Közvetlen szponzor      Közvetett szponzor  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                   
                                              
 Bronze                                                   5  %                                2,5 % 
 Silver                                                     7  %                                3,5 % 
 Gold                                                     10 %                                5    % 
  

A befektetési bónusz 50%-ka befektetési számlába, a másik 50% pedig az e-Wallett-be 
kerül!!! 

  



Napi Profit Bónusz 
  

Ez a bónusz a szponzorálási Network-ben generálódik szintén 2 szint mélységben.  
  

A koncepció: a szponzor minden nap kap százalékos visszafizetést  a napi profitból azok után, 
akik az első vagy második szinten alatta vannak,  az alábbi táblázat szerint: 
 
A szponzor                  
Aktivitási                                                        A szponzor szintje 
Csomagja                                 Közvetlen direkt            Közvetett direkt 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                
                                              
 Bronze                                                   5  %                                2,5 % 
 Silver                                                     7  %                                3,5 % 
 Gold                                                     10 %                                5    % 
 
  



PÉNZ KIVÉTEL A GREATESTOPP IRODÁBÓL 
 

A befektetések hozama kivehető: 
                                                               1. Profit 
                                                               2. Havi Aktivitási bónusz 

3. Befektetési bónusz 
4. Napi profit bónusz 

 
A profit, a befektetési és napi profit bónuszok  automatikusan a befektetési számládra 

kerülnek. 
A havi aktivitási bónusz az e-Walletre kerül és a tagok maguk döntik el, hogy befektetik vagy 

máshová utalják.  
 
Két lépésben tudok pénzt kivenni a befektetési számlámról:  
 
1. A Befektetési számládon lévő pénz adott százalékát naponta tudod kivenni  Kivételi  %-on 

keresztül az e-Wallettedben.  
2.   Tudsz  pénzt utalni bankszámládra az E-Wallettedből  a kivenni kívánt összeg pontos     
       meghatározásával.  
       A kivételi százalék beállitható napi szinten 0 és 100 % között. 
 

AJÁNLOTT VISSZAFORGATÁSI ARÁNY AZ ELSŐ 120 NAPBAN 100 %, UTÁNA 80-85 %  

A tőke 90 napig termel napi 0.8-1.2% kamatos kamatot 



BEFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 

 

Jelen pillanatban csak bank utalással lehet befizetni. 
 

Befizetési határidő: 2013 Október 12!!!!! 

Addigra mindenki gondoskodjon a pénz beérkezéséről, hogy már azonnal 
jogosult legyen a jutalékból. 

 Ha legkésőbb 2013 október 15-ig nem érkezik be a pénz akkor elveszíted a 
VIP pozíciódat.  

Ha még 2013 október 15. előtt elküldted a pénzt átutalással, akkor jelezd a cég 
felé emailben az utalási bizonylatot csatolva az info@greatestopp.com cimre, 

hogy a pénz úton van és akkor megvárják a pénz beérkezését. 

 

 Ha kiesel akkor csak 6 hónap után tudsz újra regisztrálni!!!   

A mátrixban, csak a soron következő, szabadon álló üres helyet 
tudod elfoglalni.  

mailto:info@greatestopp.com
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HIVATALOS GLOBÁLIS INDULÁS  

2013 OKTÓBER 12 

 

EZ A  VONAT NEM VÁR, VELED VAGY NÉLKÜLED           

ELINDUL!!!  

 

HOZZ EGY  JÓ DÖNTÉST MOST ÉS LÉGY TE IS UTASAINK KÖZÖTT!  

 

KELLEMES UTAZÁST ÉS SIKERES CÉLBAÉRÉST KIVÁN MINDENKINEK 

A GREATESTOPP CSAPATA  

 

 


