Construa uma Renda Fantástica.
Ganhe comissões apenas divulgando
Os produtos da maior fábrica de
Semi-joias do Brasil.
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NOSSOS PRODUTOS
A Imagem Folheados possui uma
vasta linha de bijouterias
folheadas a ouro e prata. São
produtos bastante procurados e
com preços muito acessíveis. A
maior parte dos nossos clientes
são lojistas e sacoleiras que
compram por atacado para
poder revender e quase sempre
retornam ao nosso site para
comprar novamente. Por isso a
procura pelos nossos produtos
tende a crescer cada vez mais.
Não fique fora dessa! Faça parte
você também de nossa equipe
de afiliados e comece a lucrar.

SEU PLANO DE APOSENTADORIA. COMECE
IMEDIATAMENTE. CADASTRO GRÁTIS!
Não perca tempo! Comece agora mesmo a faturar com nosso
sistema! Nosso programa possui um lucrativo sistema de
comissionamento, baseado em Marketing de Rede, onde
nosso afiliado ganha não só através de clientes indicados por
ele (venda direta), mas também das vendas realizadas por
outros afiliados indicados por ele e posicionados em até 5
(cinco) níveis abaixo dele (venda indireta). E não é só isso!
Clientes indicados que retornam ao nosso site e compram
novamente, continuam gerando comissões para nossos
afiliados INDEFINIDAMENTE (comissão perpétua)! Além disso
nosso sistema possui uma das melhores comissões já pagas
por programas de afiliados no Brasil! Que outro sistema lhe
oferece tantas vantagens?
PORQUÊ A IMAGEM FOLHEADOS OFERECE O MELHOR
PLANO DE MARKETING DA ATUALIDADE?
Por quê ela possui um inovador programa de afiliados, onde
você encontrará um ótimo recurso para aumentar seus
ganhos através de indicações feitas por você através dos mais
variados recursos encontrados atualmente. Um dos nossos
grandes diferenciais em relação a muitos programas de
afiliados é que você não precisa necessariamente possuir um
site na internet para poder participar.
Se você tem um site na internet, poderá lucrar simplesmente
apresentando aos visitantes nossos banners, imagens ou links
em seu site. Se você não tem um site na internet, poderá
utilizar de outros recursos tais como: classificados virtuais,
fóruns, grupos de discussão, redes sociais, envio de
mensagens (autorizadas) aos seus amigos, parentes e pessoas
de seu relacionamento e até mesmo anúncios em jornais de
sua cidade.

“ A verdade que o Governo esconde. Não haverá dinheiro suficiente
para todos os aposentados futuramente”

PORQUÊ AFILIAR-SE AO NOSSO PROGRAMA?
Sendo nosso afiliado você só tem a ganhar. Além
dos lucros que podemos oferecer, você perceberá
que ser nosso parceiro é mais do que ter um
trabalho ou uma renda extra. É fazer parte de uma
família unida e solidária. Conheça abaixo algumas
das vantagens de trabalhar conosco:
SAIBA MAIS- CADASTRE-SE AGORA
WWW.IMAGEMFOLHEADOS.COM.BR/PA
RCERIA/?A=56838

Facilidade em vender(Produtos de fácil
aceitação)
Melhor proteção de comissionamento
Forma de comissionamento eficaz
Comissão Perpétua (vitalícia)
Flexibilidade de horário e Transparência
Quanto mais você trabalha, mais você ganha.

CINCO ANOS PARA SUA LIBERDADE FINANCEIRA
Acredite. É isso mesmo. Se você começar agora e trabalhar com empenho e
dedicação, em cinco anos ou menos você poderá estar gozando da vida que sempre
mereceu com mais Dinhneiro, Liberdade e Qualidade de Vida.

DOBRE SUA RENDA AINDA ESTE ANO

DINHEIRO.UMA NECESSIDADE BÁSICA
O dinheiro é uma das maiores necessidades humana e independente do que se possa pensar a
respeito da pobreza, ninguém consegue ter uma vida completa, realizada e bem sucedida sem ter
bastante dinheiro. Nenhuma pessoa consegue maximizar seu potencial, talento e bondade sem ter
dinheiro em abundância. Ser rico e acumular um patrimônio suficiente para conquistar a
independência financeira deveria ser uma das maiores responsabilidade da vida humana.
Não adianta se apegar a conceitos furados sobre dinheiro ou sobre pessoas que são muitos ricas.
Esqueça toda essas bobagens ou desculpas inventadas por quem não tem capacidade para gerar
fortuna. Você pode ser uma pessoa boa e muito rica e através da sua riqueza transformar a vida
de uma ou várias pessoas.
Agora, atente para o seguinte. Fortuna tem que ser construída passo a passo e o fato é que
ninguém fará isso por você. O dinheiro segue certas leis e de posse delas você pode atingir a
independência financeira de maneira honesta e honrada. Você já imaginou um mundo sem
pobreza ou miséria. Pense nisto. Cadastre-se: www.imagemfolheados.com.br/parceria/?a=56838
,

Rendaativa.Soluções Financeirass
Sucesso e Boa Sorte.
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