Vietnam

Công ty đầu tư bạn có thể tin tưởng!
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Chào mừng đến với Bitrola
thế kỷ 21 là thế kỷ của công nghệ phát triển nhanh nhất với
Internet. Hôm nay nhiều người trực tuyến thu nhập & Carrier
xây dựng cơ hội có sẵn. Tuy nhiên, các giao dịch trực tuyến là
phổ biến nhất & Good cơ hội bao giờ hết.
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Kinh doanh giống như rủi ro & thưởng. Các quan sát
thích hợp & Timing thời gian hoàn hảo có thể làm cho
ai triệu phú trong kinh doanh. Bitrola là một nền tảng
cho những nhà đầu tư những người muốn thực hiện lợi
nhuận tối đa với nguy cơ tối thiểu thông qua kinh
doanh. Đây là một cơ hội để kiếm tiền tốt thông qua
đầu tư &gt; chương trình giới thiệu tuyệt vời của chúng
tôi.
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Là gì Bitrola
Bitrola là một cơ sở kinh doanh trực tuyến U. K công ty làm việc kể
từ 2011 nghề trong Forex & Cryptotiền tệ. Bitrola có đội ngũ kinh
nghiệm tốt trong kinh doanh vì vậy số tiền nhà đầu tư của chúng
tôi luôn ở trong tay an toàn & Secure.
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Làm thế nào nó hoạt động?
Bitrola cung cấp để kiếm tiền cho các nhà đầu tư và
các chi nhánh của chúng tôi cũng. Awesome chương
trình của chúng tôi giúp các nhà đầu tư để bảo đảm
tiền của họ với rủi ro tối thiểu & Referral chương trình
giúp đạt được quyền tự do tài chính tốt nhất.
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Phút đầu tư: $100
👉 Max đầu tư: không giới hạn

👉 Nhận được hàng ngày 1% trở về đầu tư của bạn cho 200 ngày
trong BITCOIN.
👉 Giới thiệu Ủy ban: 2%/ngày trong 200 ngày tại BTC.
Tất cả các thu nhập trong ví BITCOIN của bạn như
blockchain/zebpay...

👉Earn Referral Ủy ban về số tiền đầu tư tuyến dưới lên đến 9 cấp
hàng ngày không giới hạn....
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Giả sử nếu bạn giới thiệu một người. Vì vậy, ông là
ở cấp độ 1 của bạn. Vì vậy, nếu ông đã đầu tư
$100, sau đó bạn cũng kiếm được 0,50% mỗi ngày
đầu tư $100 của mình vĩnh viễn. Tương tự như vậy,
bạn có thể kiếm được từ tất cả 9 cấp độ.
Cấp độ 1

50%

Cấp 2

30%

Cấp 3

20%

Cấp 4

20%

Cấp độ 5

10%

Cấp độ 6

10%

Cấp độ 7

10%

Cấp 8

20%

Cấp 9

30%
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Thu nhập hàng tháng tiền bản quyền của các thành viên sẽ
tài trợ $5000 trực tiếp giới thiệu & $10.000 kinh doanh từ tổng số
đội mỗi tháng sẽ nhận được đủ điều kiện để thu nhập hàng
tháng tiền bản quyền. Tiền bản quyền thu nhập phân phối 10%
tổng doanh thu hàng tháng của công ty trong tất cả các
Royalty.

Cấp

SỐ TIỀN ĐẦU
TƯ

Nhân

%

THU NHẬP
HÀNG NGÀY
USD

Cấp độ 1

100

10

0,50%

5

Cấp độ 2

100

100

0,30%

30

Cấp độ 3

100

1000

0,20%

200

Cấp độ 4

100

10000

0,20%

2000

Cấp độ 5

100

100000

0,10%

10000

Cấp độ 6

100

1000000

0,10%

100000

Cấp độ 7

100

10000000

0,10%

1000000

Cấp 8

100

100000000

0,20%

20000000

Cấp 9

100

1000000000

0,30%

300000000
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Xin lưu ý
Không có điều kiện để nhận được Hoa hồng cho cấp 1.
Nhưng đối với 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cấp 9 hoa hồng giới thiệu sau
điều kiện được áp dụng....

Trong cấp độ 1 của bạn hoàn thành $2000 tổng số kinh
doanh, sau đó bạn có đủ điều kiện để kiếm được 2/3 cấp
hoa hồng.
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▪ Trong cấp độ 1 của bạn hoàn thành $5000 tổng số
kinh doanh, sau đó bạn có đủ điều kiện để kiếm
được thứ 4 hoa hồng cấp.
▪
▪ Trong cấp độ 2 của bạn đã hoàn thành $10000
tổng số doanh nghiệp, sau đó bạn có đủ điều kiện
để kiếm được cấp 6 & 7th hoa hồng.
▪
▪ Trong cấp độ thứ 3 của bạn hoàn thành $20000
tổng số kinh doanh thông qua các nhóm của
bạn, sau đó bạn có đủ điều kiện để kiếm được 8,
Hoa hồng cấp 9.
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TIỀN THƯỞNG THEO DÕI NHANH:
Nếu bạn tài trợ 10 chỉ đạo trong 10 ngày với số tiền
cùng một gói mà bạn đang tham gia sau đó bạn sẽ
có thêm 100% số tiền nguyên tắc...

www.bitrola.com

Ví dụ:
Giả sử bạn tham gia với $100 sau đó bạn sẽ có được
thêm $100 nhanh theo dõi tiền thưởng một thời gian.
Bạn có thể rút tiền thưởng này ngay lập tức... Đầu tư
của bạn $100 vẫn tiếp tục thu nhập ROI hàng ngày
1% như bình thường...
Nếu bạn & Team của bạn thực hiện một kế hoạch để
đạt được tiền thưởng này theo dõi nhanh, sau đó bạn
có thể làm cho 10 × 10 trùng lắp nhanh chóng, dễ
dàng... 10 × 10 trùng lắp tiềm năng là rất lớn...
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Kiểm tra quan trọng.
Người dùng có thể đăng ký chỉ có một tài khoản với một email ID
&amp; số điện thoại.
Thu hồi tối thiểu $50
Thu hồi chỉ có thể vào thứ bảy. Thu hồi trong BTC Debits vào ngày
Chủ Nhật & in tài khoản tiền tệ Fiat địa phương chỉ vào ngày thứ
năm.
Không làm việc thu nhập ROI 100% đi vào ví tiền rút. Làm việc tiền
thưởng 50% đi để thu hồi Wallet & 50% đi vào E-Wallet. 50% E-Wallet
có thể sử dụng để đầu trang tài khoản mới với 50% Gold Wallet. 50%
Gold Wallet có thể mua từ hệ thống.
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e) 10% khấu trừ trên tất cả các loại tiền rút như phí
dịch vụ.
f) tài khoản cần được hoạt động để nhận được tất cả
các loại tiền thưởng làm việc.
g) tài khoản không thể chuyển từ một thành viên đến
một tên thành viên khác.
h) thứ bảy chủ nhật ROI không tạo ra.
i) tài khoản có thể REDTOP với cùng một hoặc nhiều số
tiền. Không với số tiền ít hơn.
j) quản lý có quyền chặn tài khoản trong trường hợp
các hoạt động đáng ngờ hoặc rửa tiền.
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Công
Kim cương

Kiếm tiền hàng ngày làm việc thưởng
$150

Đôi kim cương

Kiếm tiền hàng ngày làm việc thưởng
$400

Crown
Diamond

Thu nhập hàng ngày làm việc tiền
thưởng $700

Ambassador

Thu nhập hàng ngày làm việc tiền
thưởng $1500
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Thu nhập hàng tháng nhuận bút:
Các thành viên sẽ Spencer $5000 trực tiếp giới thiệu &
$10.000 kinh doanh từ tổng số đội mỗi tháng sẽ nhận
được đủ điều kiện để thu nhập tiền bản quyền hàng
tháng. Tiền bản quyền thu nhập phân phối 10% tổng
doanh thu hàng tháng của công ty trong tất cả các
Royalty.
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Nhiệm vụ & Vision
Nhiệm vụ:
Nhiệm vụ của chúng tôi là để cho nền tảng an toàn cho các nhà
đầu tư cũng như các nhà lãnh đạo tốt để thực hiện ước mơ của
họ và mục tiêu.

Tầm nhìn:
Bitrola đang làm việc để được toàn cầu số một trong những nền
tảng giao dịch an toàn nhất cho nhà đầu tư & Traders bởi 2020.

Cảm ơn bạn
Điểm đến cuối cùng cho thaønh tích
www.bitrola.com

