
برنامه همکاری

WISELING



از درآمدکسبنحوه
 طریق

 
بهما معرف

دیگران

هکدهد یمرا امکاناینشما بهما با همکاری
انبهتوجهبدون دعوتفرد گذاریرسمایهمی  
مایهرس بهوابستهرا سودیشما،توسطشده

کا گذاری یکهمیشهشما .کنیددریافترسر
یو کرد خواهید دریافترا پاداشر  نکتهنمهمیر

ما گزاریرسمایهیبرنامهدر شما مقام،
.است

ا شمدرصد پاداش و سود هرچه از جایگاه باالتری برخوردار باشید، 

.نیز بیشتر خواهد بود

Wiseling



چرا این برنامه سرمایه گذاری گزینه ی 

درستی است؟

کایو تیمبی   پاداشاین.بودخواهد ٪۱۴شبکهدرشماطریقازجدیدگذارانسرمایهکردندعوتپاداشوایدرسیده۶جایگاهبهشما :مثالبرای شما شر

یک:مثالعنوانبه.شودیمتوزی    عدارند،شما از تریپایی   سطحکه گذاریسرمایههستید۳سطحدارایکهشماتیمدردالرهزار۲۶،۱۰سطحدر شما شر

کا پاداش٪۸-شماپاداش٪۱۴:شودمیتوزیعزیرشرحبهشماپاداش.کندمی دریافت(دالر۶۰۰)٪۶شمانتیجهدروبودخواهد۳سطحبا شما شر

۰کردخواهید 

ودکسبشرکایفعالیکهیکتیمازدعوتشدگانراتشکیلمیدهند،س

.ودپاداشفقطبینشرکایداراییکجایگاهتوزیعمیش.خواهندنمود

ازکشمابدوندرنظرگرفتنجایگاهشرکایخودپاداشیرابرایهری

.سرمایهگذاریآناندریافتمیکنید

.امکانساختنتیمدرعرصٔهبینالمللی



+4$

+81$

+48$

+81$

+32$

+ ۸۱$

+ ۴۸$

+ ۸۱$

+ ۳۲$

+ ۴$

۵۰ردیف 

۲۰ردیف 

۹ردیف  

۸۱۰$

جایگاه ۵



ما برنامه ارجایع را  با این تصویر  آنالی   یم کنیم

داریدراارجاعیبرنامه۱۰جایگاهشما،مثالبرای

اکچر را دریافت خواهید نمود٪۲۲شماارجاعیبرنامهموازینبامطابق تی  شما دارای پار . از درآمد ارجایع  از هر ساختار  یا اسیر

:  در تیم های جایگاههای زیر هستید

برای . خواهد بود٪۴را دریافت خواهید نمود و  درصد پارتی  شما ٪۲۲از ٪۱۸شما۱جایگاهماکسیممباپارتنراز-۱جایگاه 

خواهددالر 1800٪ درآمد شما 18با،استبودهدالر 10.000٪ ، شمایه گذاری پارتی  شما  در این مرحله 18=٪4-٪22مثال 

 .بود

-22 :بودخواهد۱۶شماپارتنردرصدو۲۲دریافت خواهید نمود، درصد  شما ٪۱۶شما۲جایگاهماکسیممباپارتنراز-۲جایگاه 

 .بودخواهددالر 1600٪ درآمد شما  برابر 16با،بودهدالر 10.000٪،  برای مثال شمایه گذاری پارتی  در این رشته 16=6٪

،بودخواهد۱۸شماپارتنردرصدو۲۲درصد شما .  ٪ دریافت خواهید نمود14شما  3جایگاهماکسیممباپارتنراز-۳جایگاه 

دالر 1400٪ ورودی شما  برابر 14با،بودهدالر 10.000٪، برای مثال شمایه گذاری پارتی  در این رشته 14=٪8-22مثالبرای

.بودخواهد

،بودخواهد 12شماپارتنردرصدو۲۲درصد شما .  ٪ دریافت خواهید نمود10شما 5جایگاهماکسیممباپارتنراز-5جایگاه 

دالر 1000٪ درآمد شما  برابر 10با،بودهدالر 10.000٪، برای مثال شمایه گذاری پارتی  در این رشته 10=٪12-22مثالبرای

.بودخواهد

برای،بودخواهد 14شماپارتنردرصدو۲۲درصد شما .  ٪ دریافت خواهید نمود8شما 6جایگاهماکسیممباپارتنراز-6جایگاه

.بودخواهددالر 800٪ درآمد شما  برابر 8با،بودهدالر 10.000٪، برای مثال شمایه گذاری پارتی  در این رشته 8=٪14-22مثال

برای،بودخواهد 16شماپارتنردرصدو۲۲درصد شما .  ٪ دریافت خواهید نمود6شما 7جایگاهماکسیممباپارتنراز-7جایگاه 

خواهددالر 600٪ ورودی شما  برابر 6با،بودهدالر 10.000٪، برای مثال شمایه گذاری پارتی  در این رشته 6=٪16-22مثال

.بود

18%

16%

14%

6%

8%
10%

10



فیاتدارایی های 
فاق ارز فیات هر روز از دوشنبه تا جمعه اتهای خود باسودیه از زیر مجموعه

۰یم افتد
ده گذاری از تاری    خ رسمایه گ ۲۴ذاری دریافت سود در این نوع از برنامه های سیر

میبازگرداندهگذاریسپردهدورهمدتپایانازپساولیهپول .کشدمیطولساعت

۰شود
:کنیدگذاریسرمایهذیلدیجیتالارزباتوانیدمیشما

Btc Eth Ltc USD(T)-RC20 Payeer Perfect Money

ستمارزیفیاتبرایبیشترکشورهاازسی. قدرتدولتکلیدتعیینارزشپولفیاتاست. ارزفیاتیکوسیلهپرداختیقانونیاستکهارزشآنتوسطدولتتایینمیشود

تنیبرکاالهاشدهارزفیاتدرتعیینارزشمناقصهقانونیجایگزیناستانداردطالوسایرسیستمهایمب. خریدکاالهاوخدمات،سرمایهگذاریوپساندازاستفادهمیکنند

.است



مجازیهایسپرده
جمعهتادوشنبهازروزهرمجازیارزباخود هایمجموعهزیر از سودیه

.افتدمیاتفاق
۲۴گذاریسرمایهتاریخازگذاریسپردههایبرنامهازنوعایندرسوددریافت

.باشدکاریروزیکبعدروزاینکهبرمشروط،کشدمیطولساعت
.میشوددرجشمایروزانههایسوددرشمااولیهسرمایه

:کنیدگذاریسرمایهاتریومبیتکوینباتوانیدمیشما

استفادهتوزیعشدهواینسپرده،نوعیپولدیجیتالاستکهبهعنوانواسطهدرمبادالتبهزبانساده

ردیابیبرخالفسیستمهایبانکیسنتی،اینمعامالتازطریقیکسیستمجهانیدیجیتال.میشود

طهوشخصبدوننیازبهواس( دریکمحیطبیمانند)مستقیماًبینشرکتکنندگانمیتواندمیشودکه

.ثالثاتفاقبیفتند



ده صنعتر هایسیر
دههایبرنامهنوعایندر  معهجتا دوشنبهاز روز هر دیهسود گذاری،سیر

در قطفرا رسمایهو سود توانید یماما ،کنید یمکسبسود روزانهشما .است
دهدورهپایان .کنیدبرداشتسیر

نکهایبرمشروط،کنیدمیدریافتسپردهافتتاحازپسساعت۲۴راسوداولین

.باشدکاریروزیکبعدروز

دهمدتپایاندر اولیهرسمایه .شودیمبازگرداندهسیر
:کنیدگذاریرسمایهزیر طریقاز توانید یمشما 

Btc Eth Ltc USD (T) -RC20 Payeer Perfect Money



به معت  رسمایه رسمایه گذاری در صنعت 

گذاری برای آینده یا به طور دقیق  تر در 

توسعه ، فناوری های جدید و دانش جدید 

.است

را که برای کار عالوه بر این ، شمایه گذاری در شمایه های انسان  بسیار مهم است ، زیرا افراد فعال در صنعت آنچه
.ITتولیدی الزم است، خواهند ساخت،  از پزشیک تا



www.wiseling.com


