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Reinventando os negocios e a economia das pessoas
Na MiningVIP queremos por nas tuas mãos o
potencial das criptomoedas.
Por este motivo, através de MiningVIP todos as
pessoas no mundo podem adquirir os
conhecimentos necessários para administrar as
suas criptomoedas de uma forma muito simples
e acessível.
A nossa premissa é oferecer toda a formação e
informação necessária para se poder alcançar os
melhores resultados através dos nossos
serviços.
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Com a MiningVIP tu escolhes: criar as tuas
próprias criptomoedas, rentabiliza-las ou ambas
as opções.

OS NOSSOS SERVIÇOS

CLUB DE MINERAÇÃO

FORMAÇÃO CONTÍNUA

Equipamentos de mineração própria,
com máquinas de última geração

Aprende ao teu ritmo com ajuda dos
nossos profissionais

SERVIÇOS EXCLUSIVOS

SEÇÕES AO VIVO
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Entrada preferencial para nossos
parceiros e mais

Sessões semanais para estares
atualizado com tudo

25/10/2018

BUY-SELL VIP
Graças à nossa operação Buy-Sell VIP de compra e venda, nossos
clientes obterão uma fantástica taxa de juros mensal de 10%
sobre o empréstimo durante 12 meses.
Mês após mês, os juros serão pagos na conta bancária do
proprietário e, no final dos 12 meses, o reembolso do empréstimo
contribuído.
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BUY-SELL VIP
Dependendo do seu pack, o
depósito do empréstimo pode ser
maior ou até mesmo ilimitado.

MASTER

O empréstimo concedido será
sempre um múltiplo de $578.84

DIRETOR
EXECUTIVO
PROFISSIONAL

Sem limite

BÁSICO

Sem limite
Sem limite

START

Ate $11,576.88
Ate $5,788.40
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Ate $1,157,68

BUY-SELL VIP
EXEMPLO: Pack Profissional, com empréstimo de
$11,576.68 e contabilizando 12 meses completos.
Mês 10

Mês 12

$1,157.68
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$1,157.68

$1,157.68
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Total Benefício: $13,892.16
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PLANO REFERIDO

BÔNUS BS VIP

25/10/2018

Ganha por Recomendar
- OPCIONAL -

IMPORTANTE: O Bónus BS VIP está limitado a um máximo de $290 mensais do 2º ao 5º nível, para todos
os clientes que não tenham nenhuma operação de Buy-Sell VIP activa.

BÔNUS BS VIP
De acordo com os objetivos (50% ou 100%) para atingir mensalmente, desenvolvemos o BS VIP Bonus, onde você pode receber comissões
até cinco níveis de profundidade da sua equipe, máximo de 5% ao mês sobre o empréstimo concedido pelos clientes em unilevel.
De acordo com o objetivo
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De acordo com o objetivo
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$8,682.53
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De acordo com o objetivo
$4,630.68

De acordo com o objetivo

De acordo com o objetivo
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OBJETIVO GLOBAL MUNDIAL:
Novembro 2018 – $34,730.10 | Dezembro 2018 – $57,883.50 | Janeiro 2019 – $115,767.00 | Fevereiro 2019 – $202,592.25 | Março 2019 – $300,994.20 | Abril 2019 – $445,702.95

IMPORTANTE: O Bônus VIP da BS começará a ser cobrado a partir do segundo mês de operação do depósito do cliente.
O Bónus BS VIP está limitado a um máximo de $290 mensais do 2º ao 5º nível, para todos os clientes que não tenham nenhuma operação de Buy-Sell VIP activa.

BONO BS VIP
EJEMPLO: Ganhos da duplicação do equipamento.

$2,315.34

De acordo com o objetivo
pessoas
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Nível 1
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De acordo com o objetivo
pessoas
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$173.65
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8
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Nível 4

32

$277.84

$555.68

Nível 5

Total Mês

$567.26

$1,134.52

Total Ano
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$8,682.53

$6,807.10 $13,614.20

$11,576.70

De acordo com o objetivo
pessoas

2,5%
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Nível 1

4

$463.07
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16

$520.95

$1,041.90

Nível 4
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$1,389.20

$2,778.41

32

$1041.90

$2,083.81

Nível 5

64

$2,778.41

$5,556.82

Total Mês

$2,127.22

$4,254.44

Total Ano $25,526.62 $51,053.25

Total Mês

$5,672.58 $11,345.17

Total Ano $68,071.00 $136,141.99

OBJETIVO GLOBAL MUNDIAL:
Novembro 2018 – $34,730.10 | Dezembro 2018 – $57,883.50 | Janeiro 2019 – $115,767.00 | Fevereiro 2019 – $202,592.25 | Março 2019 – $300,994.20 | Abril 2019 – $445,702.95

IMPORTANTE: O Bônus VIP da BS começará a ser cobrado a partir do segundo mês de operação do depósito do cliente.
O Bónus BS VIP está limitado a um máximo de $290 mensais do 2º ao 5º nível, para todos os clientes que não tenham nenhuma operação de Buy-Sell VIP activa.

ESTÁS DENTRO?

Queres desfrutar conosco de um
um extraordinário Cruzeiro?
Obtém até 28 de fevereiro de 2019 o seguinte objetivo do BuySell VIP:
Contribuição mínima em cinco níveis de $17,365.20,
dos quais o mínimo de $5,788.40 têm que ser no primeiro nível
E vem conosco no mês de março para aproveitar alguns dias
ótimos, onde descobrirás em primeira mão o novo produto da
MiningVIP…
Se dobrares este objetivo, podes vir com um acompanhante

EVENTO
NACIONAL

30 MARÇO 2019
Reconhecimento de posições
e
apresentação do novo produto

BARCELONA
Não perca a oportunidade de compartilhar
um extraordinário sábado com todos nós e
descobre a autêntica filosofia que nos une e,
como podes começar a mudar teu futuro
enquanto desfrutas da caminhada.
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CLUB DE MINERAÇÃO

ago-15
1,40$

EVOLUÇÃO DO ETH

ago-16
11,68$

Desde agosto de 2015
ago-17
386,14$

+7.400%
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ago-18
284,55$

CLUB DE MINERAÇÃO
Contrato de aquisição da participação na mineração
Acesso em tempo real à produção do equipamento através do teu escritório virtual
Mineração de criptomoedas durante 60 meses
Cobranças mensais na tua CARTEIRA DE CRIPTOMOEDAS

Histórico de Produção - Pack Executivo $3,170
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Janeiro 2019

0,11480000ETH

COMO COMEÇAR?

PROFISSIONAL

EXECUTIVO

+$28.94 /ano*

+$28.94 /ano*

+$28.94 /ano*

+$28.94 /ano*

Acesso ao Escritório Virtual

Acesso ao Escritório Virtual

Acesso ao Escritório Virtual

Acesso ao Escritório Virtual

Acesso ao Escritório Virtual

Club de Mineração

Club de Mineração

Club de Mineração

Club de Mineração

Club de Mineração

Formação

Formação

Formação

Formação

Formação

Plano de Referidos(1)

Plano de Referidos(1)

Plano de Referidos(1)

Plano de Referidos(1)

Plano de Referidos(1)

Equivalente a 500 pontos

Equivalente a 1000 pontos

Equivalente a 2000 pontos

Equivalente a 5000 pontos

Equivalente a 10000 pontos
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$793

$1,585

(1) Ganhos semanais do bônus

$3,170

DIRETOR

MASTER

BÁSICO

$7,924

*IVA não incluído
binário, limitado ao dobro dos pontos equivalentes da sua adesão.

$15,848
+$28,94 /ano*

COMO COMEÇAR?

¿Preparados, prontos? START…!!!
Start

$115.77/ano*
Acesso ao Escritório Virtual

Começa a Minerar o teu Futuro
desde somente $115.77 com a
MiningVIP.

Formação MiningVIP
Plano de Referidos(1)
Obséquio de criptomoedas (2)
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Equivalente a 100 pontos

Descobre como podes cambiar
a tua vida acedendo às nossas
formações, ao serviço Buy-Sell
VIP y muito mais…

*IVA não incluído
binário, limitado ao dobro dos pontos equivalentes da sua adesão.
(2) Presente de moedas criptografadas produzidas pela empresa por 11 meses

(1) Ganhos semanais do bônus
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PLANO DE REFERIDOS

BÔNUS DIRETO

BÔNUS BINARIO

Por cada cliente que adquira
algum dos packs de
mineração, gera umas incríveis
comissões dentro da tua
Equipa.

Graças ao nosso Sistema de
Referidos podes gerar enormes
rendimentos que são
proporcionais á Equipa que
construas.

BÔNUS DE EQUIPA

BÔNUS VIP

Na MiniingVIP premiamos a
liderança, repartindo o 5% dos
pontos globais gerados entre os
nossos Clubes.

Recebe magníficos prémios a
partir da qualificação de Zafiro,
apenas alcançando alguns pontos
em sua Equipa de Trabalho.

BÔNUS DIRETO
Por cada pessoa direta que
você incorpora na sua
Equipe de Trabalho,
receberás uma
compensação de 5% dos
pontos da sua adesão.
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Pack Start
Pack Básico
Pack Profissional
Pack Executivo
Pack Diretor
Pack Master

100 pontos = $5.79
500 pontos = $28.94
1.000 pontos = $57.88
2.000 pontos = $115.77
5.000 pontos = $289.42
10.000 pontos = $578.84

1 ponto = 1.16 dólar

BÔNUS BINÁRIO
Quanto maior tua Equipa de Trabalho,
maior será a compensação.

O trabalho binário duplica o poder da
tua Equipe, e de conseqüência seus
ganhos.
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O poder do BINÁRIO
Mês

Membros

1

2

2

4

3

8

4

16

5

32

6

64

7

128

8

256

9

512

10

1024

11

2048

12

4096

8190 pessoas na tua Equipa Binário
1 ponto = 1.16 dólar
É necessário um mínimo de 1 direto e 100 pontos em cada lado do binário para sua activação

BÔNUS BINÁRIO
Comece a gerar comissões, com
apenas duas pessoas.

Quanto maior a Filiação maior o
limite de ganhos semanais do
Binário.

Para ativar seu binário
é necessário ter um direto a
esquerda e outro a direita, com um
mínimo de 100 pontos em cada
lado.
START

PROFISSIONAL

máximo $231.54 a semana

máximo $2,315.34 a semana

15% binário

15% binário

BÁSICO

15% binário

máximo $1,157.67 a semana
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DIRETOR

15% binário

máximo $11,576.70 a semana

EXECUTIVO

15% binário

máximo $4,630.68 a semana

1 ponto = 1.16 dólar
É necessário um mínimo de 1 direto e 100 pontos em cada lado do binário para sua activação

MASTER

15% binário

máximo $23,153.40 a semana

BÔNUS BINÁRIO
Ganha 15% sobre os pontos
acumulados na tua Equipa Menor.

1 Ponto equivale a 1.16 Dólar
Equipa
Esquerda
Pack Start

100

Pack Start

100

Binário Activação

Pack Diretor

5.000

Pack Executivo

2.000

Pack Diretor

5.000

100 pontos

Pack Diretor

5.000

750€

Pack Profissional

1.000

150€

Pack Executivo

2.000

300€

Pack Executivo

2.000

300€

TOTAL
14/02/2019

Equipa
Direita

10.100

12.100

1 ponto = 1.16 dólar
É necessário um mínimo de 1 direto e 100 pontos em cada
lado do binário para sua activação

100 pontos

5.000 pontos

1.000 pontos

2.000 pontos

5.000 pontos

$1,736.52

2.000 pontos

5.000 pontos

BÔNUS DE CLUBE
BRONZE
- Mínimo de 5 pessoas na tua
equipa, 2 dos quais têm que
ser clientes diretos, no máximo
4 clientes por diretos.

RUBÍ
- Mínimo de 100 pessoas na
tua equipa, dos quais 3 têm
que ser clientes diretos, no
máximo 50 clientes por
direto.

DIAMANTE
- Mínimo de 500 pessoas na
tua equipa, dos quais 6 têm
que ser clientes diretos, no
máximo de 170 clientes por
direto.

DIAMANTE NEGRO
- Mínimo 2000 pessoas na
tua equipa, dos quais 10 têm
que ser clientes diretos, no
máximo de 500 clientes por
direto.

PRATA
- Mínimo de 10 pessoas na
tua equipa, dos quais 2 têm
que ser clientes diretos, no
máximo 4 clientes por direto.

OURO
- Mínimo de 25 pessoas na tua
equipa, dos quais 2 têm que
ser clientes diretos, no
máximo 20 clientes por direto.
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Em todos os clubes, tem que se
cumprir com um mínimo de pelo
menos 20% das pessoas na
equipe menor, exclusivamente da
sua organização pessoal

SAFIRA
- Mínimo de 50 pessoas na
tua equipa, dos quais 2 têm
que ser clientes diretos, no
máximo 40 clientes por
direto.

ESMERALDA
- Mínimo de 250 pessoas na
tua equipa, dos quais 4 têm
que ser clientes diretos, no
máximo de 100 clientes por
direto.

IMPORTANTE: As pessoas com um Pack Promo contam como metade e os Packs Start cada 10 como 1

DIAMANTE AZUL
- Mínimo de 1000 pessoas na
tua equipa, dos quais 8 têm
que ser clientes diretos, no
máximo de 250 clientes por
direto.

BÔNUS DE EQUIPA
A MiningVIP se destina 5% dos pontos faturados mensais a 6
Fundos de Liderança repartidos em partes iguais.

No final de cada mês se pertenceres a algum dos Clubs por
cumprires os objectivos de qualificação definidos, terás direito a
cobrar dos Fundos de acordo com as qualificações que tenhas
alcançado.
EXEMPLO: Acumulando no mês um total de $60.000 repartir-seiam da seguinte forma entre os membros dos respectivos Fundos:
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CLUB

$ Fundos

Membros

Recompensa

Safira

$10,000

40

$250

Rubí

$10,000

20

$500

Esmeralda

$10,000

12

$830

Diamante

$10,000

8

$1,250

Diamante Azul

$10,000

4

$2,500

Diamante Negro

$10,000

2

$5,000

1 ponto = 1.16 dólar

BÔNUS DE EQUIPA
EXEMPLO: Neste mesmo exemplo um DIAMANTE NEGRO RECEBERIA em um só mês a
recompensa dos 6 Fundos ou seja:

DIAMANTE NEGRO = $250 + $500 + $830 + $1,250 + $2,500 + $5,000

TOTAL: $10,330
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CLUB

$ Fundos

Membros

Recompensa

Safira

$10,000

40

$250

Rubí

$10,000

20

$500

Esmeralda

$10,000

12

$830

Diamante

$10,000

8

$1,250

Diamante Azul

$10,000

4

$2,500

Diamante Negro

$10,000

2

$5,000

1 ponto = 1.16 dólar

BÔNUS VIP
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Recebe esta esferográfica MontBlanc
personalizada ao chegares à qualificação de
Zafiro com 75.000 pontos exclusivamente da
sua organização pessoal.

BÔNUS VIP
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Recebe um extraordinário telemóvel de ultima
geração, ao chegares à qualificação de Rubí com
150.000 pontos exclusivamente da sua
organização pessoal.

BÔNUS VIP
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Recebe um extraordinário computador portátil,
ao chegares à qualificação de Esmeralda com
300.000 pontos exclusivamente da sua
organização pessoal.

BÔNUS VIP
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Recebe um extraordinário relógio Rolex, ao
chegares à qualificação de Diamante com
1.000.000 pontos exclusivamente da sua
organização pessoal.

BÔNUS VIP
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Recebe um extraordinário automóvel, ao chegares
à qualificação de Diamante Azul com 2.500.000
pontos exclusivamente da sua organização
pessoal.

BÔNUS VIP
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Recebe um extraordinário Desportivo, ao chegares
à qualificação de Diamante Negro com 5.000.000
pontos exclusivamente da sua organização
pessoal.

VIAGEM À REPÚBLICA DOMINICANA
Queres vir conosco à
República Dominicana?
Consegue a qualificação Zafiro com $144,710 de faturação
até de 20 de Março de 2019 e acompanhas-nos no
Primeiro Encontro Internacional de Liderança.
Desfruta de umas extraordinárias férias junto ao
corporativo, onde ainda poderás assistir a formações
magnificas, que darão a esta viagem momentos
inesquecíveis na tua vida.
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Mínimo dois diretos e um máximo de 60% da faturação por direto.

— Para se receber as comissões do sistema de referências, é essencial
estar em dia com o pagamento da quota anual.

— Em nenhum momento é garantido qualquer tipo de retorno fixo
nos packs contratados.

— A quota anual não será reembolsável se tiveres feito alguma gestão
dentro do Escritório Virtual.

— Cada pack contratado possui o seu próprio contrato de
participação nas contas, disponível no Escritório Virtual.

— O montante de cada pack destinado à mineração, não será
reembolsável em nenhuma circunstancia.

— Existen varias medidas de segurança e bloqueios que estão
disponíveis para garantir a sustentabilidade econômica do plano de
compensação.

— Cada pessoa pode, no máximo, ter uma conta em seu nome, como
indivíduo e outra como pessoa jurídica.
— Os packs de Mineração estão sujeitos ao pagamento da quota
anual
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— Os rendimentos de mineração expressos nesta apresentação
sempre correspondem a rendimentos pasados.

— A empresa realiza uma política de atualização constante, dos seus
produtos e/ou serviços, é possível que as informações contidas
neste documento já não se encontrem atualizadas.

— As informações contidas neste documento não fazem parte de
nenhum orçamento ou contrato, são consideradas precisas e
confiáveis e podem ser modificadas sem aviso prévio.

www.miningvip.com
AVISO LEGAL
O presente documento é de caracter informativo e não
constitui de modo algum a prestação de um serviço de
assessoria profissional.
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A informação contida neste documento é de
propriedade da Wellness and Finances S.L., não sendo
de distribuição geral, por isso não pode ser copiado,
reproduzido ou utilizado por terceiros para nenhum
propósito.
Aqueles que o receberam, foi por sua vontade e a seu
pedido e são conhecedores da sua privacidade e
confidencialidade.
WELLNESS AND FINANCES, S.L. B90343617 - Inscripción en el Registro Mercantil de Sevilla Tomo 6437, Folio 81, Hoja SE-115194, Inscripción 1ª

