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Disclaimer
Belangrijk om te weten :
• The Box is geen beleggingsproduct
• The Box is geen financieel product
• Het aankopen van Boxen / Cash Trade Tokens is
volledig voor eigen risico
Deze presentatie is voor informatie en educatie doeleinden
Resultaten behaald in het verleden bieden geen garanties voor de toekomst
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Welkom
Welkom bij de presentatie van The Box
Dit is een uniek programma met een uniek verdienmodel
Wij willen veel mensen helpen aan een extra cashflow met
een uniek systeem
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Deze presentatie
• Wat is The Box ?
• Hoe wordt mijn geld besteed ?
• Hoe verdient The Box zijn geld ?
• Wat kan ik verdienen ?
• Zit ik ergens aan vast ?
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In het kort
• Starten vanaf een aankoop van 50 Euro
• Jij ontvangt een winstdeling over jouw persoonlijke Boxen
• Op den duur ga je commissies verdienen over boxen in jouw
structuur
• Je hoeft geen mensen aan te brengen
• Je hoeft niks te verkopen
• Er zijn geen verplichtingen
• Anoniem
• Heel eenvoudig concept
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Community Opportunity
The Box is een Community Opportunity waarbij we
samenwerken zodat iedereen een wat extra kan
verdienen door het aankopen van een Box.
Belangrijk: ‘Forced Matrix’
Iedereen die start, krijgt eerstvolgende vrije plaats in de
matrix op dat moment.
We hebben geen sponsoren, iedereen is belangrijk.
Er zijn wel tipgevers
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Het Product
In The Box zit een Cash Trade Token (CTT).
Deze kost 50 euro.
Je mag een onbeperkt aantal tokens bezitten.
Iedere token levert je een winstdeling op.
Door de verkoop van Boxen/tokens die in jouw structuur
vallen, ontstaat structuurcommissie
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Hoe wordt je geld gebruikt?
Van iedere verkochte Box wordt het geld als volgt verdeeld:
• Investering in cryptocurrency, die de komende jaren enorm
in waarde zullen toenemen
• Versterking kaspositie
• Bedrijfskosten
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Verdiensten
We kennen 2 verdien stromen :
1. Winstdeling over je eigen persoonlijk gekochte Boxen
2. Structuurcommissie uit de 3 x 10 matrix
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Winstdeling
1. Winstdeling over je eigen gekochte Boxen
tussen 0% en 0,25% per Box per week
€ 0,125 per Box per week
€ 6,50 per Box per jaar

13% winstdeling per jaar per Box
Je kunt onbeperkt Boxen kopen. Er is géén limiet.
10

5

27-11-2020

Commissie
2. Structuur commissie
Iedereen neemt deel in een matrix van 3 x 10
Je krijgt dus over maximaal 10 lagen uitbetaald
Als er Boxen in jouw matrix komen dan ontvang jij
commissie
Je bent altijd commissie gerechtigd
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De Matrix

Jij

3x10

Etc.
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Structuur Commissie
Posities
Laag 1

% per week

Max per laag

3

0 - 0,04 %

€

0,06

Laag 2

9

0 - 0,08 %

€

0,36

Laag 3

27

0 - 0,12 %

€

1,62

Laag 4

81

0 - 0,16 %

€

6,48

Laag 5

243

0 - 0,20 %

€

24,30

Laag 6

729

0 - 0,24 %

€

87,48

Laag 7

2.187

0 - 0,28 %

€

306,18

Laag 8

6.561

0 - 0,32 %

€ 1.049,76

Laag 9

19.683

0 - 0,36 %

€ 3.542,94

Laag 10

59.049

0 - 0,40 %

€ 11.809,80
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Hoe werkt het
• Koop 1 of meerdere boxen
• De boxen worden ‘geforceerd’ geplaatst op de eerste vrije
plek van links naar rechts en van boven naar beneden.
• Iedereen in de structuur gaat commissie verdienen
• Matrix wordt optimaal gevuld
• The Box vult zelf ook lege plekken op in de matrix
• Mensen die boxen kopen worden op lege plaatsen gezet.
Als jouw matrix aan de beurt is, dan onder jou
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Extra boxen
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Kenmerken van The Box
• Je kunt onbeperkt boxen kopen
• Je zit nergens aan vast
• Geen targets, geen verkoopverplichting
• The Box is volledig anoniem, je ziet geen namen in de matrix
• Geen KYC
• We hebben in The Box geen sponsoren
• Commissies worden berekend op basis van het aantal boxen in
de persoonlijke structuur van 3 x 10.
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Kenmerken vervolg
•
•
•
•
•
•

In en uitbetalen via Bitcoin of
Als je in Global Tech zit : GT plus en GTFTA token (dagkoers)
Minimum uitbetaling is 50 euro in cryptocurrency
Je kunt vanuit je commissie onbeperkt nieuwe Boxen kopen
Looptijd commissie berekening is van Maandag t/m Zondag
Door de geforceerde plaatsing hebt je altijd de beste plek in de
matrix !

17

Forced Matrix
Voordelen:
• Iedereen verdient veel sneller commissies
• Iedereen verdient veel meer commissies
• Jouw matrix zal veel sneller gevuld zijn
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20 / 80 Regel voor iedereen
Van jouw commissie is maximaal 80% opvraagbaar is dat van
20% nieuwe boxen worden aangekocht.
Voordeel
• Matrix groeit organisch iedere week, dus ook jouw commissie
• Mensen gaan sneller en meer verdienen
Je bent vrij om meer boxen te kopen als je dat wilt
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Hogere verdiensten
Je gaat een hoger % van je verdiensten moeten herinvesteren.
De 80% – 20% wordt 70% – 30%, 60% – 40% of zelfs 50% – 50%
Voordeel
• Hoe meer mensen verdienen, hoe sneller de matrix groeit
• Mensen gaan sneller en meer verdienen
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Winstdeling / Commissies
• Worden vanaf 1 april gegenereerd
• Er wordt nog steeds gewerkt aan de site
• Ze zullen binnenkort correct vermeld zijn op de site

21

Nieuwe Members Inschrijven:
thebox.global
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Dank voor je aandacht!
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