O que é HIPERCASHonline?
HIPERCASHonline é uma nova oportunidade de ganhar rendimentos extra,
manipulando somente produtos de primeira necessidade, onde podemos obter os
mesmos artigos que já estamos habituados a comprar, quase diariamente porque são
artigos de uso corrente nas nossas vidas, alimentos, produtos de higiene pessoal,
produtos de limpeza, etc. Na HIPERCASHonline chegamos à conclusão que, se
habitualmente compramos e usamos estes artigos, porque não ganhar dinheiro por isso?
Com um sistema de compensação baseado na recomendação boca a orelha, o êxito é
garantido, combinando a bem sucedida indústria do Marketing Multinível, com o
mercado da alimentação.

Que produtos comercializa a HIPERCASHonline?
Produtos básicos de consumo massivo imprescindíveis como azeite, arroz,
massas, charcutaria, produtos de limpeza, bebidas, etc.

De que marcas são os produtos?
Em Portugal, a HIPERCASHonline tem marcas Nacionais e Internacionais
conhecidas, como Ariel, Coca-Cola, Nestlé, Atum Ramirez, Wc pato, etc., ou seja, as
mesmas marcas e produtos que já compramos hoje, em qualquer hipermercado, e que
seria impossível descrever aqui.

Existe um catálogo físico ou virtual para ver os produtos?
Existe um catálogo virtual publicado no escritório oficial HIPERCASHonline.
Não há catálogo físico.

Tenho que vender produtos?
Não temos que vender nada! Apenas temos que qualificar mensalmente, fazendo
a nossa compra de produtos que já hoje consumimos regularmente em nossa casa, no
valor de 50 PV’s (moeda interna, normalizadora dos rendimentos da companhia), e que
equivale aproximadamente, a 100€ (entre 80 e 120€, dependendo das margens dos
produtos comprados).
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Os preços dos produtos que encontro em HIPERCASHonline são
competitivos?
SIM! Não são mais baratos nem mais caros que os preços normais de mercado.
Não compramos na HIPERCASHonline por ser mais barato ou mais caro. O conceito
HIPERCASHonline é o conceito de um negócio. Compramos porque simplesmente,
vamos comprar no nosso negócio. Somos nós que compramos no nosso negócio e
somos nós a ganhar os rendimentos. Se não comprarmos no nosso negócio e formos
comprar a outros, o rendimento vai para os outros. Por outro lado, usar os produtos do
nosso cabaz de compras mensal, para formar um negócio, e os preços serem parecidos
com os que encontramos noutros supermercados perto de nós, não deixa dívidas que
não há nada a perder neste conceito.

A que lugares chegam os envios?
As compras chegarão a todos os lugares, dos países onde HIPERCASHonline
tenha actividade.

Quanto tempo leva a chegar a compra a minha casa?
A compra chega no máximo em 72 horas, em qualquer parte do o território
nacional, a partir do momento em que o pedido sai de HIPERCASHonline. Em
Portugal, a prática tem demonstrado que são, normalmente, 48 horas (exceção para as
ilhas, que tem envios às 2ªs feiras e entregas às 6ªs).

O que é uma matriz forçada?
Poder-se-á dizer que “matriz forçada” é um organigrama dinâmico, limitado a
um determinado nº de posições por pessoa.
É também, no nosso caso, um plano que projeta formas de compensação de pagamentos
dentro do Marketing Multinivel. Chama-se de matriz “forçada” porque o seu desenho é
delimitado inicialmente em 5 posições por pessoa, promovendo a garantia de um
crescimento em “profundidade” (níveis preenchidos após a nossa entrada).
Esta matriz HIPERCASHonline foi criada com o objectivo de favorecer os novos
aderentes e, ajudar os que pensam que não irão ter sucesso.

Como funciona o sistema?
Simples. Só temos que fazer a nossa compra de aproximadamente 100€, através
da loja virtual HIPERCASHonline, qualificando e assim ficar ativos, para podermos
receber as comissões dos diversos níveis. Para se obterem estes ganhos, devemos
convidar outras pessoas para que façam o mesmo que nós. Quantas mais pessoas
entrarem na equipa, preenchendo os diversos níveis, mais dinheiro se ganhará.
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Quando essas pessoas se inscrevem, são colocadas nos lugares vagos da nossa
matriz. Como esta é forçada a 5 por 10 (5 de largura e 10 de profundidade), vão se
enchendo os primeiros níveis (nível 1 com 5 pessoas, nível 2 com 25 pessoas, o 3 com
125 etc.)
Estes lugares da matriz, tanto podem ser preenchidos pelas pessoas patrocinadas
por nós, como patrocinadas pelos nossos patrocinadores ou pelos nossos patrocinados.
Embora comecemos a receber comissões logo que tenhamos pessoas ativas
colocadas na nossa matriz, quando atingirmos o preenchimento dos 2 primeiros níveis,
ganhamos uma comissão de, pelo menos 135€. Como resultado direto, teremos a nossa
compra grátis e já estamos a ganhar dinheiro extra.
Se queremos ganhar mais dinheiro, teremos que fazer crescer a rede, na qual
todos devem qualificar mensalmente e registar pelo menos 5 pessoas cada um, para
assim, a rede crescer rapidamente.
De facto, cada um só tem de registar 5 pessoas que façam a sua compra
mensalmente e estas 5 pessoas, por sua vez que façam o mesmo e assim
sucessivamente.
É tão simples quanto isto; faz a tua compra mensal, convida 5 pessoas a que
façam o mesmo. Ajuda essas 5 pessoas a convidar outras 5 pessoas. Estas que façam o
mesmo. Nada mais simples!

Quanto mais se pode ganhar desses níveis?

O sistema de compensação utilizado pela companhia é uma matriz forçada de
5×10. Para ganhar as comissões dos vários níveis as pessoas tem que fazer uma compra,
todos os meses, da mesma maneira que tu.
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No primeiro nível: Uma vez completo ganhas 35,00€ mensais. (referentes a 14%
das compras realizadas pelos distribuidores desse nível)
Segundo nível: Uma vez completo ganhas 100,00€ mensais. (referentes a 8% das
compras realizadas pelos distribuidores desse nível) Somando os dois níveis 135€.
Terceiro nível: Uma vez completo ganhas 437,50€ mensais. (referentes a 7% das
compras realizadas pelos distribuidores desse nível) Somando aos níveis anteriores dá
um total de 572,50€.
Quarto nível: Uma vez completo ganhas 937,50€ mensais. (referentes a 3% das
compras realizadas pelos distribuidores desse nível) Somando aos níveis anteriores dá
um total de 1.510,00€.
Quinto nível: Uma vez completo ganhas 2.031,25€ mensais. (referentes a 1,30%
das compras realizadas pelos distribuidores desse nível) Somando aos níveis anteriores
dá um total de 3.541,25€.
Sexto nível: Uma vez completo ganhas 3.906,25€ mensais. (referentes a 0,50%
das compras realizadas pelos distribuidores desse nível) Somando aos níveis anteriores
dá um total de 7.447,50€ mensais.
Quer isto dizer que com o sexto nível completo estás a ganhar mais de 7 mil
euros mensais, somente por fazeres o teu pedido e apoiar a tua equipa.
Os restantes níveis (do 7º ao10º) é muito dinheiro como podes observar na
imagem anterior, mas para chegar a este ponto é necessário muito empenho, persistência
e dar apoio à tua equipa.

Tenho eu que preencher cada um dos meus níveis?
Não. Os níveis são preenchidos da esquerda para a direita, da seguinte forma:
1. - Por pessoas que já estão na rede, por cima de ti e que indicam mais pessoas.
2. - Por pessoas que tu indicas.
3. - Por pessoas indicadas pelas pessoas que tu indicaste.

ENTRE TODOS AJUDAREMOS A PREENCHER OS NÍVEIS DE CADA
DISTRIBUIDOR, NÃO ESTARÁS SÓ!

Que tenho de fazer para conseguir que as pessoas adiram a este projecto?
A melhor maneira de conseguir novos distribuidores é contar o que se está a
passar contigo, podes fazê-lo online e também offline. Se o fizeres online, podes contar
aos teus contactos, podes fazer amigos nas redes sociais, etc. Se o fizeres offline, podes
contar aos teus familiares, aos teus amigos, vizinhos, colegas de trabalho, etc.
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Posso indicar pessoas de outros países?
Sim, sempre e quando HIPERCASHonline esteja a operar nesse país. Neste
momento temos Portugal em actividade plena e temos Espanha, França e Brasil em préregistos. Qualquer um de nós pode iniciar uma rede noutro país e quando tiver uma rede
já minimamente interessante, contatar a HIPERCASHonline, para passar a pré-registo.

O que acontece se deixo de comprar mensalmente?
Se estivermos 3 meses (seguidos ou alternados no mesmo ano civil) sem fazer a
compra, cairemos para o final da matriz, perdendo todos os lugares que tínhamos na
matriz. Continuando a não comprar, continuaremos a cair na matriz. Seremos
eliminados se não renovarmos a licença anual.

Que formas de pagamento aceita a companhia?
A companhia aceita as formas de pagamento normais:
 Cartão de crédito (nesta modalidade aconselhamos a que utilizes o sistema
MbNet);
 Transferência bancária.

Que tenho de fazer para participar?
Para fazer parte deste projeto tem que se registar através de um distribuidor (se
não conhece nenhum, entre em contato comigo, pois terei muito gosto e interesse, em
ajudar a criar uma forte equipa), fazer um consumo mensal de aproximadamente 100€
em produtos de primeira necessidade e indicar pessoas para que façam o mesmo, para
assim ganhar as respetivas comissões.

Qual é o melhor momento para entrar neste negócio?
O melhor momento é agora, pois estamos na fase de pré-registos, estando
definida a abertura da loja para dia 1 de Outubro de 2013.
Logo avançaremos com Espanha, França e Brasil. Muitos países se seguirão.
Uma boa percentagem dos milionários da indústria do Multinível, entram nos respetivos
negócios, durante a fase de formação das suas empresas.
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