


ÜDVÖZÖLJÜK ÖNT A SG MARKET ÜGYFELEI KÖZÖTT!

KEZDŐDJÖN  AZ UTAZÁS AZ ARANY CSODÁLATOS VILÁGÁBAN 

SwissGold Market Ltd. egy nemzetközi online vállalkozás, ahol az 
ügyfelek könnyen tudnak  999,9 aranyrudakat vásárolni és eladni

• 9 éve a befektetési arany piacon
• Több mint 500 000 ügyfél a világ 196 országában
• 999,9 finom aranyrudak vétele és eladása
• Arany tárolási és szállítási szolgáltatások
• 2020 –tól cég befektet aranybányászatba. Az 

aranybányászatba történő befektetés a vállalat kiemelt 
területe. Az aranybányászat rendkívül tőkeigényes iparág, 
ezért a cég kívülről szerzi be a forrásokat. 



BÓNUSZ PROGRAM           LEADER ÖSZTÖNZŐ RENDSZER    BEFEKTETÉSI PROGRAM  

A program a vásárláshoz 
aranyrudakkal kombinált 
fizetés: személyes 
pénzeszközök + bónusz 

Ön Csapata 
aranyvásárlásai utáni 
bónusz összesen 15 %-ig

A program a fix napi hozamot ad 
az ügyfelei számára amikor 
befektet aranyba az SG Market 
platformon
A hozamokat a cég 
aranybányászata fedezi 



BEFEKTETÉSI PROGRAM
Az SG MARKET 5 BEFEKTETÉSI MODELT KÍNÁL 2022 április 1-től:

PROMO

Profit: 
0.25% /nap

7,5% /hó
Szerződés 
lejáráta: 

12 hónap

START

Profit: 
0.5% /nap

15% /hó
Szerződés 
lejáráta: 
9 hónap

STANDARD

Profit: 
0.75% /nap
22,5% /hó
Szerződés 
lejáráta: 
7 hónap

VIP
Profit: 

1.0% /nap
30% /hó

Szerződés 
lejáráta: 
5 hónap

PREMIUM

Profit: 
1,25% /nap

37,5%/hó
Szerződés lejáráta: 

3 hónap

* A Szerződés időtartama meghosszabbodik
minden egyes befizetés után a befektetési számlára

Maximum deposit:
€ 20,000

Tagsàgi díj : 280 €

Max deposit: € 20,000
Tagsàgi díj 75 €

Maximum 
deposit: € 20,000 Maximun € 10,000

Tagsàgi díj : 1050 €

2022 szeptember

Minden befektetés napi nyereséget termel a választott programtól 
függően
• A befektetés 1 és 20 000 euró között történik.
• az ügyfél NYERESÉGre jogosult hálózat építése nélkül 
• A programszerződés lejárta után A BERUHÁZÁSI ÖSSZEG VISSZA térül
az euro számlára
• A nyereséget bármikor kikérhetjük vagy újra befektethetjük 



BEFEKTETÉSI PROGRAM 

STANDARD 

VIPProfit: 
0.75% /nap
22,5% /hó Profit: 

1 % /nap
30% /hóNettó 18,5% /hó

(arany vételkor)

Nettó 25 % /hó
(arany vételkor)

18,50%/hó                5000 €       925 €   30,83 €

18,50%/hó              10000 €     1850 €   61,66 €

25 %/hó              10000 €     2500 €   83,33 €

25 %/hó                5000 €      1250 €   41,66 €

25 %/hó                1000 €       250 €      8,33 €

18,50%/hó                1000 €       185 €      6,16 €
Hó          Nap

Hó            Nap

Kivét: a hét minden napján hétfőtől-vasárnapig 

Az ügyfél eldönti miben szeretné megkapni a hozamot  ARANY-ban vagy BTC –ben
Tagsági díj  280 €

Tagsàgi díj 1050 €

18,50%/hó              20000 €     3700 €   123,32€



BEFEKTETÉSI PROGRAM 

START STANDARD 

Profit: 
0.5% /nap

15% /hó

Profit: 
0.75% /nap
22,5% /hó

Nettó 12,30% /hó
(arany vételkor) Nettó 18,50% /hó

(arany vételkor)

12,30%/hó            5000 €           615 €   20,50 €

12,30%/hó           10000 €        1230 €    41,00 € 18,50%/hó              10000 €     1850 €   61,66 €

18,50%/hó                5000 €       925 €   30,83 €

18,50%/hó                1000 €       185 €      6,16 €12,30% /hó           1000 €           123 €     4,10 €

Hó          NapHó            Nap

Kivét: a hét minden napján hétfőtől-vasárnapig 

Az ügyfél eldönti miben szeretné megkapni a hozamot  ARANY-ban vagy BTC –ben

Tagsági díj  75 €
Tagsàgi díj 280 €





AZ ügyfél  AJÁNLÁSI BÓNUSZOKra jogosult partnerei aranyvásárlásai után 
5. SZINT mélységben  1%-TÓL 7%-IG ÉRTÉKŰ BÓNUSZOKAT NYÚJTANAK KI

PÉLDA:
Az Ön első szintű meghívottja 1000 eurót fizetett be. Ebben az esetben,
a nyereséged 70 euró lesz.
Második szintű meghívottja 1000 eurót fizetett be. Ebben az esetben a nyereség 30 euró lesz.
A harmadik szintű meghívottod 1000 eurót fizetett be. Ebben az esetben,
a nyereséged 20 euró lesz

* Az ajánlóprogramban való részvétel minimális befizetése 300 euró.
A társaság az utalási százalékot a bónusz befektetési számlára fizeti ki



* A partner csak akkor jogosult az ajánlás
Program jutalékaira (unilevel), ha a VIP  
befektetési  számláján minimum 3000 euró 
sajàt tőke, a Standard befektetési  számláján 
minimum 1000 euró sajàt tőke illetve ha start 
befektetési  számláján legalább 300 euró sajàt 
tőke van

Abban az esetben, ha az ügyfélnek vannak 
partnerei, és nem felelt meg a
Ajánlóprogram feltételének , az ajánlási 
bónusz alsóvonalbeli ügyfelei aranyvásárlásai 
után járó jutalák a legközelebbi felsővonalához 
halmozódik  fel, aki teljesítette a feltételt 

€1000



LEADER ÖSZTÖNZŐ PROGRAM 

* A vezetői programba való bejutáshoz minimum 10 000 euró 
szükséges a saját befektetési számláján, és 2 direkt referált 
tag minimum 10 000 euró a befektetési számlán

Max 4 200 000 Euró kreditbónusz, ez a jutalék 
akkor jár ha a tagok aranyat vàsàrolnak 15 szint 
mèlységben

*Az egység osztója mindig 500 pl: 1000euro /500= 2 egység    
2egység*20 credit bonusz= 40 euró jutalák 



Az asztalok juttatásai 



HOGYAN LEGYÜNK ÜGYFELEK ?

REGISZTRÁCIÓ 

Regisztrációhoz meghívó linken keresztül 
kerülhet sor. Az adatok kitöltése után 
rendelkezésünkre áll a webshop  

VERIFIKÁCIÓ 

Adataink pontos ellenőrzése és kitöltése után feltöltjük a 
személyes dokumentumot. Pár órát vesz igénybe a verifikáció 

AGREEMENT 

Elolvassuk és elfogadjuk a szerződés feltételeit 

BEFIZETÉS

Befizethetünk btc/eth-ban / kártyával /payeer /perfect
money keresztül 



Az aranylapokat cégünk postán elküldi az Ön számára 
A postaköltség függ attól melyik országba kell kiszállítani a 
terméket. Európa területére 1 hét míg  Európán kívül 3 hét  
a szállítási idő
Vétel –eladás – swissgold market oldalon 

KIVÉT ARANYLAPOKBAN 

SZÁMLA A 
TRANZAKCIÓRÓL 



ADMINISZTRÁCIÓS HIVATAL 

MARKETING RÉSZLEG

LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLITMÁNYOZÁSI RÉSZLEG

KAPCSOLATFELVÉTEL 



A nyersanyag befektetés a túlélésed biztosítéka

Az elkövetkező évek túlélésének az a titka, hogy ne amerikai dollárban, hanem valódi pénzben tartsd a vagyonod. 
Vásárolj olyan dolgokat, amelyek tartják az értéküket, és cserélhetőek az egész világon. Vannak olyan árucikkek – mint pl. 
az arany és az ezüst – amelyek globális piaca képes felülemelkedni az országhatárokon, a politikán, a vallásokon és a faji 
megkülönböztetésen is. Ha valaki talán nem is kedveli másik vallását, viszont az aranyát elfogadja.

Fontos megjegyezni a válságokkal kapcsolatban, hogy a gazdagság nem tűnik el – egyszerűen csak átrendeződik.
Sok embert megbénít majd a félelem az elkövetkezendő években. Viszont a pénzügyileg intelligens emberek számára 
életre szóló lehetőség lesz ez az időszak. Akik nem értenek a pénzügyekhez, azoknak javaslom, hogy vásároljanak 
legalább valamennyi aranyat és ezüstöt – annyit amennyit megengedhetnek maguknak – hogy megvédjék magukat az 
inflációtól. Ha magas pénzügyi intelligenciával rendelkezel, tartsd nyitva a szemed, keresd az ajánlatokat. Ahogy 
összeomlanak az eszközárak, állj készen, csapj le és vásárold fel őket.
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