DIAMANTOVÁ JISTOTA
Vaše příležitost
Vaše diamanty jsou pro vás dostupné již od $ 60 měsíčně.
Můžete pravidelně ukládat $ 60 nebo násobky ($120, $180, $240…$600…$1,200…) na nákup Vašich diamantů, diamantových
šperků a diamantových hodinek .
Získáte měsíčně podíl z obchodního obratu společnosti až do výše 10-ti násobku Vašich vkladů.

$ 60.00
až 10x z Vašich vkladů
získáte rostoucí podíl na celkovém
obratu naší společnosti až do výše 10x
Vašeho vkladu.
$60 …. $ 600
$120 …. $ 1200
$180 … $ 1800

$240 …. $2400
$ 300 … $3000
$ 600 … $6000

Měsíčně platíte $ 60 nebo násobky
$120 | $180 | $240 | $600 | $1200…

Kdykoliv si můžete vybrat diamanty,
diamantové hodinky nebo diamantové šperky
v našich showroomech nebo na e-shopu.

V případě, že budete řádně hradit Vaše
měsíční splátky, získáváte navíc Loyalty
bonus.

4zdroje

4způsoby

. Vaše osobní doporučení
ostatním lidem
. Lidé doporučení lidmi ve
struktuře nad Vámi
. Lidé doporučení lidmi ve
struktuře pod Vámi
. Lidé, kteří se stanou
klienty prostřednictvím
našich online kampaní po
celém světě

. Vaše osobní doporučení
. Pozvání na prezentace v
diamantových klubech
. Váš doporučitelský link
zaslaný emailem,
whatsappem, viberem,
skypem …
. Sdílení našich kampaní na
Vašich sociálních sítích
nebo na Vašem webu

Vašeho Loyalty bonusu

Každý měsíc

$ 600.00
DIAMOND
INTERNATIONAL
CLUB

5% měsíčně
Z každé měsíční platby každého
vašeho klienta, kterého doporučíte.

LOYALTY BONUS

Pozvěte Vaše přátele osobně, pošlete
jim link mailem, whatsapem, SMS
zprávou nebo sdílejte naše kampaně s
Vaším unikátním affiliate kódem.

Obchod bez žádných hranic a limitů

jak doporučit

REFERRAL BONUS

5%

Každý měsíc z plateb Vámi
doporučených klientů

DIAMANTOVÁ JISTOTA
Proč a do jakých diamantů investujete?







Do diamantů, které jsou celosvětově vůbec nejvíce používané ve š̌perkařství.
V absolutní většině všech prodávaných diamantových šperků na světě jsou právě tyto diamanty.
Je po nich celosvětově největší poptávka.
Mají nejlepší poměr cena / výkon.
Jejich cena je stabilní a dlouhodobě jen roste .

O společnosti D.I.C.

Za projektem stojí společnost s více než desetiletou tradicí na trhu . Diamanty na vás čekají uložené v sejfech na
různých místech světa, tak abychom maximálně vyhověli vašim potřebám.
Showroomy s diamantovým klubem naleznete momentálně v těchto městech :

Praha

|

Bratislava
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|

Sofia

|

Dubaj

