
Gold Coin Promóció
JTMM

Aktivitásokért extra díjak



E-kereskedelem töretlenül fejlődik.
Te is szeretnéd élvezni a rendszer előnyeit?

Netán anyagi függetlenségre vágysz?



A Covid-19 az egész világot érinti. 
Ugrásszerűen megnőtt a munkanélküliség. 

A világgazdaság mélyrepülésben van..

• Az Orosz Szövetségi Állami Statisztikai Hivatal 3,1%-os GDP esésről számolt be 2020-
ban. A Nemzetközi Valutaalap becslése szerint a GDP globálisan 3,5%-kal csökken.

• Az angol BBC arról tudósított, hogy 80 millió ember fertőzött meg, ami negatívan 
érintette a munkahelyek 80%-át és több milliárd ember mindennapi életét korlátozza 
világszerte.

• Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma arról számolt be, hogy 2020-ban az 
USA-ban 44 millió ember támaszkodik kormány által kiadott „élelmiszer-jegyekre” 
családjaik élelmezésében. Sokaknak a túléléshez többféle támogatást is igénybe kell 
vennie.



Itt a lehetőség azoknak, akik készen állnak rá
A pénzügyi függetlenséget általában a jól felkészült emberek érik el. Az okos emberek meg 

tudják teremteni maguknak az anyagi függetlenséget és gazdagságot. A körülötted lévő 

minden lehetőséget megragadva, jövőbeni vagyoni helyzeted a te kezedben van.



Gold Coin

Alap

Időszak: április 9 – július 9

Célcsoport: ÚJ tagok

(április 9. és azt követő regisztráció)

1. Szerezz egyszeri díjat (300-500) Gold Coint,

amint a teljes regisztrációs folyamatod kész.*

2. Szerezz 50%** Gold Coint árengedményként az 

első vásárlásoddal, amely a regisztrációdat 

követő 24 órán belül történik.

Megosztás

Termék 

visszajelzés

Regisztráció

Visszatérítés

100 Gold Coin = 1€ *A  regisztrációnak a JTMM Gold Coin promóciós linkjéről történt átirányítással kell megtörténnie az 

oldalra történt belépést követő 60 percen belül. 

**A vásárlási érték 50%-a. Tehát 30€ vásárlás estén annak Gold Coin értéke 3000, melynek 50%-a 

1500GC, amelyet a feltételek teljesülése esetén 15€-ra lehet átváltani az E-pénztárcában.



Gold Coin

Alap

Időszak: április 9 – július 9

Célcsoport: Visszatérő tagok

(április 9.  előtti regisztráció)

1. 300-500 Gold Coin: egyszeri díj amikor belépsz 

a JTMM rendszerben a saját oldaladra.

Megosztás

Termék 

visszajelzés

Regisztráció

100 Gold Coin = 1€

Visszatérítés



Időszak: április 9 – július 9

Célcsoport: Minden tag

1. 200 Gold Coin (napi 1x): ha megosztod a 

JTMM linkjét bármely social média felületen.

2. 1.000 Gold Coin: amikor az ajánlásod sikeres 

és új tagod befejezi a regisztrációját.

3. 200 Gold Coin: minden egyes vásárlásodra 

adott értékelésért (napi 1x)

4. 500 Gold Coin: amikor megadod az összes 

személyes információd az oldaladon (pl. 

telefonszám, Facebook oldalad, Instagram 

oldalad, stb.)

Megosztás

Termék 

visszajelzés

Regisztráció

100 Gold Coin = 1€

Gold Coin

Alap

Visszatérítés



Hogyan váltható be a Gold Coin TÉNYLEGES 

árengedményre az e-pénztárcádban
(Beváltható: 2021. augusztus 9-ig)

1. Alapfeltétel: Minden hozzád belépő 2 új tag regisztrálásával, akik 

vásárolnak is (a regisztrációt követő 24 órán belül).

2. Lehetőséged van a speciális Gold Coinjaid pénzre váltására (min. 

500 = 5€), az átváltott összeg azonnal bekerül az e-pénztárcádba. 
(ápr. 20-aug.9.)

3. Ezután az összeget felhasználhatod áruvásárláskor a JTMM 

webáruházban, vagy a saját e-pénztárcádból kérheted a megadott 

bankszámlára történő kifizetését is.

Gold Coin

Alap

Érvényesség

Gold Coin Promóció érvényessége: 2021. április 9. – július 9.

Gold Coin beválthatósága (e-pénztárcába): 2021.aug.9

Az új regisztrált termékvásárlása után járó Gold Coin a termékre vállalt 14 napos 

visszaküldési garancia lejártát követően lesz érvényesíthető, átváltható.



Jelenleg 

csak mobil 

applikáción 

működik a 

Gold Coin

Promóció



Hajrá!

Sok sikert!


