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1. Produkty
a) Matryce oraz nieograniczone Submatryce !
b) Mining
c) Fusion - Passive Invest (krypto trading)
d) Estate (Nieruchomości)
2. Rejestracja Konta
3. Wpłata / doładowanie naszego konta na stronie Rockwall
4. Program Partnerski
5. Przydatne informacje i linki
a) Poradnik WIDEO – link do YouTube
b) Polska Grupa Wsparcia – link do Facebook-a
c) Oficjalny Fanpage
6. Plany na przyszłość

Poradnik w postaci PDF sporządzony przez Tomasz Pawlik. Zastrzegam sobie prawo do edycji podanych treści w tym PDF.
Będzie on na bieżąco zmieniany i dostosowywany wraz ze zmianami w firmie tak aby każdy mógł promować go jako swoje materiały
promocyjne.

MATRYCE
Matryce 3x3
11 różnych matryc:
10$/25$/50$/75$/100$/
150$/200$/500$/1500$/
6000$/12000$
Każdy może mieć po
kilka, lub kilkanaście
danych matryc. Czyli jeśli
zapragniesz wykupić
sobie od razu 30 matryc
za $10 to żaden problem.
Kupowanie kilku
submatryc może
zwielokrotnić nasze zyski
z zamykania matryc.

Aby otrzymać prowizję oraz wypłaty obowiązkowo należy
zakupić matrycę za $25 !
Zasada działania matryc jest prosta: wpisz 39 osób i tym samym
zamknij matryce.
Po zamknięciu matrycy dostajesz 20-krotność ceny matrycy np.:
 Wpisujesz do matrycy za $10 (Zircon) 39 osób, które ją kupują - w tym
momencie z matrycy kupionej za $10 zarabiasz $200
 Wpisujesz do matrycy za $50 (Opal) 39 osób, które ją kupują - w tym
momencie z matrycy kupionej za $50 zarabiasz $1000
 Wpisujesz do matrycy za $12000 (Diamond) 39 osób, które ją kupują w tym momencie z matrycy kupionej za $12000 zarabiasz $240 000

Po zamknięciu każdej z matryc otwiera Ci się taka sama
nowa matryca, za którą nic nie płacisz.
Obecnie dostępne są 4 Matryce ($10,$25,$50,$75).
Oprócz profitów z zamknięcia matrycy otrzymasz tez 8% prowizji
od bezpośrednich partnerów, które są liczone od wydanych przez
nich środków na zakup matryc.

MINING
Kopalnia Ethereum

Pierwsze naliczenia startują 24.08.2017
W kopalni będą obowiązywać 3 rodzaje progów cenowych za 1MH/s:
 1-99 MH/s - $25 (dla małych inwestorów)
 100-599 MH/s - $24 (dla średnich inwestorów)
 600-4000 MH/s - $23 (dla dużych inwestorów)
Przez krótki okres po starcie będzie duża
PROMOCJA cenowa na Mh/s:
 1-99 MH/s - $23 (dla małych inwestorów)
 100-599 MH/s - $21,5 (dla średnich inwestorów)
 600-4000 MH/s - $20 (dla dużych inwestorów)
Można dokupić moc obliczeniową w każdym momencie oraz możemy
mieć nieskończoną ilość kontraktów na moc obliczeniową. Każdy zakup
Mh/s jest ważny 500 dni od daty aktywacji kontraktu. Każdy pakiet
zostanie aktywowany po 30 dniach od daty zakupu.

UWAGA !
Promocja cenowa jest ograniczona czasowo !

FUSION - Passive Invest Plan
(crypto trading)
Profesjonalni traderzy, którzy obracają naszymi pieniędzmi na
giełdzie kryptowalut generując nam naliczenia od 0% do 1,5 %
dziennie przez 150 dni.
Po 150 dniach otrzymasz od
minimum 0% aż do maximum 225%
zainwestowanej kwoty.
Traderzy są z profesjonalnej firmy,
a więc każdy, kto zainwestuje swoje
pieniądze w giełdę kryptowalut, nie
powinien czuć rozczarowania.

Należy pamiętać, że za
trading’iem stoją realni traderzy,
dlatego też nie ma tutaj żadnych
GWARANTOWANYCH zysków.
Dzielą się tylko REALNYMI
zyskami.
Wszystkie pakiety Trading’owe będą aktywowane do 5 dni od
daty zakupu.
Przykład: Jeśli zakupimy Pakiet Fusion 26.07.2017,
to pierwsze zyski dostaniemy nie później niż 31.07.2017.

ESTATE
Inwestycje w rynek nieruchomości
Rockwall Investments będzie oferować
profesjonalny holding nieruchomości
(możliwość zarobienia do 12% w skali roku)
Profesjonalna firma, która będzie inwestować
w topowe nieruchomości w Polsce jak
i za granicą.

Będą dostępne 3 różne pakiety inwestycyjne:
8% / 10% / 12% (zyski w skali roku)
w zależności od kwoty inwestycji.
Program ten będzie dostępny w nieokreślonej przyszłości
po starcie programu.
Może to być kilka tygodni lub kilka miesięcy w zależności od
tego jak szybko i sprawnie przebiegną sprawy prawne,
biurokracja oraz negocjacje z deweloperami.

REJESTRACJA
Proces rejestracji jest naprawdę bardzo prosty oraz intuicyjny.
Dla ułatwienia poniżej znajduje się zrzut ekranu z opisem
poszczególnych pól, na które trzeba zwrócić uwagę.

Twoje IMIĘ
Twoje NAZWISKO

Sprawdź, czy dane
Osoby, która poleciła
Ci ten program są
poprawne

Login Twojego
Sponsora

Nazwa Użytkownika
Tu wpisz adres e-mail
Tu wpisz numer telefonu

IMIĘ i NAZWISKO Sponsora

Tu wpisz swoje hasło
Powtórz swoje hasło
Klikając tutaj
możesz ustawić
swoje zdjęcie profilowe

Zaznaczając kratki obok,
potwierdzasz, że zapoznałeś
się z treścią Regulaminu,
którą znajdziesz po
kliknięciu w żółty link.

Pamiętaj, aby po otrzymaniu i kliknięciu w link do rejestracji,
sprawdzić czy dane Twojego SPONSORA są poprawne,
ponieważ nie będzie możliwości zmiany sponsora po
dokonaniu rejestracji !
Rejestracja oznacza zapoznanie się oraz akceptację regulaminu
firmy ROCKWALL.

Zakupy w Rockwall
Inaczej mówiąc - doładowanie konta Account Balance
Najprostszym i najlepszym sposobem aby zrobić zakupy w firmie
Rockwall Investments - nie ważne czy to będzie zakup Matryc,
Mining, Trading czy Nieruchomości - jest dodanie pieniędzy na saldo
Account Balance.
Dzięki temu - po dodaniu pieniędzy - możemy je wykorzystać na co
tylko zechcemy w programie. Także nawet jeśli ktoś zmieni decyzje i
postanowi zamiast Trading’u wybrać Mining lub któryś z innych
filarów firmy - zawsze ma możliwość zmiany decyzji.

Aby doładować swoje konto posłuż się instrukcją poniżej:
1. Zaloguj się do swojego Panelu Użytkownika
2. Kliknij w „Account Statistics” jeśli jesteś w innej zakładce
3. Kliknij w „Balance Top-Up”

Po przejściu do zakładki
Account Statistics
kliknij Balance Top-up
aby dokonać wpłaty
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4. Wybierz kwotę, zaakceptuj regulamin i kliknij żółty przycisk

„Balance Top-up”.

2. Wybierz sposób
płatności.
3. Potwierdź
zapoznanie się z
regulaminem.

1. Tutaj wpisz
kwotę, jaką chcesz
wpłacić do
programu.
4. Przejdź do
przelania
pieniędzy.

Program Partnerski
Prowizje możemy otrzymać maksymalnie z 5 linii
i przedstawiają się w następujący sposób.
Własna
Inwestycja

Obrót
Teamu

Prowizja

Ranga

$1000 >

-

5,00%

Beginner

$1000 <

$3000 <

5% / 1%

Recruiter

$3000 <

$7500 <

6% / 1% / 1%

Assistant

$7500 <

$20000 <

6% / 2% / 1%

Partner

$20000 <

$50000 <

7% / 2% / 1%

Manager

$50000 <

$150000 <

7% / 3% / 2% / 1%

Director

$150000 <

$300000 <

7% / 3% / 2% / 1% / 1%

Executive

$300000 <

$500000 <

8% / 4% / 2% / 1% / 1%

President

Będą one więc przyznawane w zależności od obrotu
i rangi w firmie wg powyższej tabeli.
Początkowo będziemy mieć 5% tylko z 1 linii
i nic więcej.
W miarę promowania programu
i powiększaniu naszego obrotu, powiększamy
również nasze zyski z polecania.
Powyższe prowizje dotyczą Mining’u oraz Trading’u
Kryptowalutami.
Za inwestycje w nieruchomości NIE MA PROWIZJI !

Przydatne Informacje i Linki
 Wszystkie prowizje i naliczenia w dolarach dzielone są na
2 salda w proporcji 50/50. Dzięki temu 50% trafia na
reinwestycję do programu (Available Balance) i można to
wydać na dowolny produkt w programie. (Nie dotyczy
zarobków z kopalni)
a 50% można wypłacić (Withdraw Funds).
 Docelowo po zbudowaniu odpowiednich rezerw
programu, procent przymusowej inwestycji będzie
stopniowo zmniejszany do 10% jednakże zasada ta może
ulec zmianie.
 Reinwestycję można ustawić w Account Settings
pomiędzy 50-100%.
 Można również przetransferować pieniądze z Withdraw
Funds do Available Balance.
 Aby otrzymywać prowizje, WYPŁATY i naliczenia
należy posiadać matrycę za $25.

PORADNIK WIDEO:
http://bit.ly/WideoPoradnikRockwall
Link do Polskiej oficjalnej grupy wsparcia:
http://bit.ly/PolskaGrupaWsparcia
Nasz Oficjalny Fanpage:
ROCKWALL INVESTMANTS

Plany na przyszłość
-kopanie innych kryptowalut (ZEC, ETC, FuturoCoin...)
-dodatkowe procesory płatnicze (dolarowe)
-płatność w kartach

-produkty matrycowe które zaskoczą każdego (pozytywnie)
-oraz kilka innych niespodzianek :)

Poradnik w postaci PDF sporządzony przez Tomasz Pawlik. Zastrzegam sobie prawo do
edycji podanych treści w tym PDF. Będzie on na bieżąco zmieniany i dostosowywany
wraz ze zmianami w firmie tak aby każdy mógł promować go jako swoje materiały
promocyjne.

