
Üdvözlünk a  
Mi Lehetőségünk 

Bemutatóján!  
 

A Siker NEKED és másoknak is, BÁRMELY 
 Otthoni Munka Alapú Üzletben, Itt Kezdődik 



$tiforpTM  - Nehéz időket élünk manapság! 

A Gazdasági  KATASZTRÓFA, DEPRESSZIÓ és 
RECESSZIÓ, épp ebben a pillanatban történik! 
 

  Cégek elbocsátanak. 
  Nincs többé biztos munkahely. 
  Nagy bankok és cégek mennek tönkre. 
  Masszív adósságokat halmoz fel a kormány 
 Egyetlen lehetőség, hogy vállalkozzunk, de  
    a  hagyományos üzletek és a Franchise 

rendszerek túl drágák, rizikót hordoznak és 
magas a csőd rátájuk 

A jó hír ezek ellenére az , hogy az 
Otthoni Direkt Eladási üzletek 
egyszerűen robbanásszerűen 
fejlődnek és egyre több ember 
kezdi ezt a fajta kereseti 
lehetőséget kihasználni. 



$tiforpTM  - a Direkt Értékesítési Iparágról . 

A Network Marketing/Direkt Eladási Iparág egyre idősebb 
és egyre nagyobb elismerést élvez a nagyközönség előtt! 
 

Sok szakértő 130 milliárd dolláros iparágnak becsli, amely 
egyre nagyobb évről évre,  pontosan a hagyományos 
munkavállalás visszaszorítása miatt. 
 

A Milliárdosok egyre több MLM céget vesznek meg és 
egyre jobban elismerik a térhódításukat. 
 

A kutatások azt mutatják, hogy körülbelül 200 millió 
ember világszerte már ezt a pénzkereseti lehetőséget 
választotta. 
 

És mindannyijuknak szükségük van Marketing eszközökre 
és a legfrissebb minőségi Információra, hogy eleget 
tegyenek a mai gyorsuló világ igényeinek függetlenül attól 
milyen üzletet hirdetnek , a legtöbb Network Marketing 
Cég nem adja ezeket  az eszközöket hozzá és ezért Mi a 
$tiforp-nál, megjelentünk és bölcsen kitöltöttük ezt az űrt! 



$tiforpTM  - Mi adjuk a Csákányt és a Lapátot a Direkt Eladási Iparághoz. 

Egy érdekes tény..., a Kalifornia  
aranyláz idején nem az aranyásók 
keresték legtöbb pénzt, hanem azok 
akik árulták az ásáshoz való eszközöket 

Ma sincs ez másképp! 
A Nagy Pénz abban fekszik, hogy Mi 
biztosítsunk: 
 

•Eszközöket 
•Képzést 
•Információt 

A $tiforp biztosítja ezeket az  alapvető eszközöket, képzéseket és információkat , amelyekre 
minden MLM Direkt Eladási Cégnek szüksége van a sikerhez,  az állandóan változó  Világunkban. 
 

Jó eszközökkel, képzéssel és információkkal sikeres lehetsz bármilyen Otthoni Üzletben, még ha 
cseréled is a lehetőségeket. Bármilyen Marketingest meg tudsz közelíteni félelem nélkül az 
elutasítástól, mivel mindenkinek szüksége van ezekre az eszközökre, amiket mi ajánlunk,  

ezzel  teremtve, kivétel nélkül - IGAZI, ÁLLANDÓ - bevételt az összes $tiforp-os  
tagnak a következő évtizedekre! 



$tiforpTM  - Gondos tervezéssel és hatalmas tapasztalattal a háta mögött. 

Nauder Khazan úr által alapítva és 
irányítva. 
 
21 év tapasztalat az iparágban,  
sikeres értékesítő és Cégtulajdonos. 
 
Nagy tapasztalattal rendelkezik a  
pénzügyi szektorban. 
 
Célja , hogy segítsen komoly pénzügyi 
sikereket elérni az egyszerű  hétköznapi  
nem  hálózatépítő embereknek is. 

A Stiforp Küldetésnyilatkozata 
 

" A Network Marketing egy állandóan változó iparág. Az ami működött 20, 10 
vagy 5 évvel ezelőtt nem feltétlenül működik ma is. Sok cégnek van ma kiváló 
terméke, kifizetési terve és nagyszerű vezetősége. Sajnos sokan nem biztosítják 
a megfelelő marketing eszközöket, amelyek elengedhetetlenek a sikerhez a 
mai állandóan változó körülmények között. 
 

A mi küldetésünk a $tiforpnál segíteni mindenkit aki az Otthoni Marketingben 
tevékenykedik, függetlenül attól milyen céget képvisel és biztosítani számukra 
a legújabb eszközöket és képzéseket, hogy a siker esek maradjanak és mind ezt 
olyan áron, amelyet MINDENKI megengedhet magának. 
 

Terveink között van az is, hogy ingyenes és nem egymásba ütköző juttatási 
rendszert kialakítsunk a tagjainknak és ezzel passzív jövedelemhez segítve egy 
olyan piacon ahol 300 millió ember tevékenykedik. Sokan látni fogják, hogy  
amit mi kínálunk  az jobban és gyorsabban fogja fellendíteni saját üzletüket." 



A Cég 

Termékei 
 

 

Minden amire szükséged van NEKED 

vagy bárkinek, aki a Direkt Eladási 

Iparágban tevékenykedik hogy segítse 

BÁRMELY Otthoni Munka alapú online  

Üzletét, szakszerűen és azonnal a 

regisztráció után. 



Most már Te is profi módon be tudod mutatni a saját Otthoni Üzletedet, teljesen 
profi képet mutatni róla, mint ahogyan a nagyok is csinálják. Gyorsan és könnyen 
meg tudod ezt  tenni a saját STIFORP Online Management Centeredben. 

$tiforpTM - a Mi Eszközcsomagunk 

Általános 
Feliratkozó Oldalak 

Általános 
Flash Oldalak 

Beszélő Személyek  
A  Kapuoldaladon 

Eszközválasztó és létrehozó  
Kapcsolati Manager 

AUTOMATA  Válaszküldő  
Üzletvezetési és Tréning Center 

Perceken belül beállíthatod és már használhatod is! 



1. Válaszd ki a Lead Capture Page menüt 
2. Válaszd ki a Beszélő Személyt (opcionális) 
3. Válaszd ki a Flash Movie-t (opcionális) 
4. Illeszd be a saját MLM üzlet linkjét 
5. Válaszd ki , szerkesztd meg és add hozzá 
    a saját, Automata-Válasz üzeneteidet 
6. Kösd össze a Kapcsolat Managereddel 
7. Kezdje saját kampányát! 

$tiforpTM - Hogyan Működik? A Rendszer Beállítása! 



$tiforpTM - Hogyan Működik az Online Üzleted Manager Központja 

•  Hozzáférhetsz és kiválaszthatod 
    a saját eszköz csomagod 
•  Beállíthatod és rendezheted a  
    saját online kampányodat 
•  Rendezheted és ügy intézheted  
    a  saját számládat 
•  Követheted saját üzletedet  
    valós időben 
•  Rendezheted a kapcsolat listádat 
•  Ellenőrizheted a saját keresetedet  
    és kikérheted a saját jutalékaidat 
•  Ellenőrizheted a jutalék tervet  
    és a vezetők pozícióját 
•  Hozzáférhetsz a csoportod  
    kapcsolat információjához 
•  Kapcsolatba léphetsz a cég 
    segítség központjához 
•  Figyelheted a cég fejlődését 
•  Hozzáférhetsz a könyvtáradhoz 

 
        Egyéb más előnyök mellett 

Karnyújtásnyira minden amire szükséged van! 



$tiforpTM - a Mi Eszközeink és Üzleti Csomagunk NAGYON Értékes. 

Mind ez kevesebb mint egy csésze kávé ára, vagy beállíttatni 
a helyes keréknyomást a gépkocsinkban! 

Hihetetlen Érték Ügyfelek és Tagok számára egyaránt. 



Pénzkereseti 

Lehetőség. 

 

 

 

Magas juttatási rendszer azoknak akik 

továbbajánlják a termékeinket. 



Tartalmazza 
egyszeri 40 $ 

belépési 
költséget és a 
Havi 9.95 $-t 

Tartalmaz 
egyszeri 50 $ 

belépési  
költséget és az 
Évi 99.00 $-t 

Kedvezmény 20% 

Segítsd a többieket is a csúcsra, hogy Te is előbb felkerülj! 

$tiforpTM - Promóciós és Jutalmazási Lépcsőfokok! 

25 $ Gyorsindítási 
Bónusz + végtelen 

Mélységből 
 jutalék. 

Mátrix eredmény 
8,191.50 $ 

Matching bónusz 
1. vonal + 50%-os 
2. vonal + 20%-os  
3. vonal + 10%-os  
4. vonal +   5%-os 
5. vonal +   3%-os  

  
  

 
25 $ Gyorsindítási 
Bónusz + végtelen 

mélységből  
jutalék. 

Mátrix eredmény 
8,191.50 $ 

Matching bónusz 
1. vonal + 50%-os 
2. vonal + 20%-os  
3. vonal + 10%-os  
4. vonal +   5%-os 

  
  

25 $ Gyorsindítási 
Bónusz + végtelen 

mélységből  
jutalék. 

Mátrix eredmény 
8,191.50 $ 

Matching bónusz 
1. vonal + 50%-os 
2. vonal + 20%-os  
3. vonal + 10%-os  

  
  

25 $ Gyorsindítási 
Bónusz + végtelen 

mélységből 
jutalék. 

Mátrix eredmény 
8,191.50 $ 

Matching bónusz 
1. vonal + 50%-os 
2. vonal + 20%-os  

  
  

25 $ Gyorsindítási 
Bónusz + végtelen 

mélységből 
jutalék. 

Mátrix eredmény 
4,495.50 $ 

Matching bónusz 

1. vonal + 50%-os  

25 $ Gyorsindítási 
Bónusz + végtelen 

mélységből  
jutalék. 

Mátrix eredmény 
2,044.50 $ 

 
  

 2 személyesen 

szponzorált Aktív 

4 Star forgalmazó, 

vagy 300 aktív tag. 

Lennie kell 500 

aktív tagnak a 

Mátrixban. 

 Személyesen 

legyen befizetve 

 2 személyesen 

szponzorált Aktív 

forgalmazó,  

 2 személyesen 

szponzorált Aktív 

1 Star forgalmazó, 

vagy 12 aktív tag. 

Lennie kell 15 

aktív tagnak a 

Mátrixban. 

 2 személyesen 

szponzorált Aktív 

2 Star forgalmazó, 

vagy 30 aktív tag. 

Lennie kell 50 

aktív tagnak a 

Mátrixban. 

 2 személyesen 

szponzorált Aktív 

3 Star forgalmazó, 

vagy 100 aktív tag. 

Lennie kell 300 

aktív tagnak a 

Mátrixban. 



$tiforpTM – 1. Jövedelem az első teljesítmény után! 

Minden nap, az emberek folyamatosan csatlakoznak a STIFORPHOZ, hogy használják a  
fantasztikus marketing eszközeinket és hogy kihasználják a rendkívüli kifizetési  
rendszerünket. Te is elkezdhetsz pénzt keresni attól a pillanattól, amikor csatlakoztál és 
elfoglaltad a saját pozícióját a rendszerünkben! 

A Powerline bónusz 
Jutalmak 2$ + 1$ + 1$ = 4,0$ 

A Powerline Bónusz egy olyan fajta jutalom amelyet a cég kifizeti rögtön készpénzben 
azért mert megtetted az első lépést és csatlakoztál! 
 

A cég azt mondja ezzel: Köszönöm, hogy elkötelezted magad és annak ellenére hogy ez egy 
egyszeri juttatás, megtetted az első lépést, hogy a többi juttatási rendszerben is részt vehess 
 

'Csak azok kerülnek a Mátrixodba, akiket Te hozol be vagy akiket a Te szponzorod hoz be és akik a 
Spillover miatt Hozzád kerülnek. Azok akiket nem Te hoztál be, vagy akik nem a Te  felső 
szponzorvonaladhoz tartoznak , nem kerülnek be a Te Mátrixodba! 



$tiforpTM – 2. Belépési Bónusz és a Végtelen Csapat Bónusz 

Keressél 25 dollárt minden új behozott tag után és további jutalékokat 2 és 3 
szintről + 4 és 5 csillag után már végtelen Csapat Bónuszt kapsz. 
•Minden egyes tag után akit behozol a csapatban a cég megjutalmaz egyszeri 25     

dollárral amit már azon a héten kifizet! 
•Ráadásként a cég kifizet további 2 dollárt minden tag után akiket Ők hoznak be a 

céghez és 1 dollárt az általuk behozott új tagok után! 
•És amint eléred a 4 és 5 csillag minősítést keresni fogsz további 1-1 dollárt 

minden egyes újonnan regisztrált tag után a végtelen mélységig! 

Minél többet dolgozol , annál nagyobb a jutalékod. 
Ez mindenki számára egyenlő indulási lehetőséget biztosít! 

A példa szerinti bevétel: 920 dollár' 
Feltételezve hogy senki a csapatodban nem érte el a 
4 vagy 5 csillag minősítést. Nem tartalmazza a többi 

bevételi területről származó jutalékokat. 



$tiforpTM – 3. Mátrix általi Hosszú távú Passzív Bevétel 

A Mátrixod egy fix struktúra által 
töltődik amit erőltetett építésnek 
hívnak. Példa: 2 tag kerül a Te 1. 
szintedre, 4 tag a Te 2. szintedre, 8 
tag a Te 3. szintedre és így tovább. 

Amikor elfoglalod saját helyed a STIFORP-nál, kapsz egy saját üzleti 
központot, a következő üres helyen a szponzorod 2x14 Mátrixában 

Erőltetett Töltés / Lépcsőzetesen oda kerülnek az új tagok ahol a 
Te üzletednek arra a legnagyobb szüksége van. 



$tiforpTM – 3. Mátrix általi Hosszú távú Passzív Bevétel 

Saját Mátrixod valahol a Szponzorod Mátrixában kezdődik. 

A Te szponzorod és a tagok akik 
feletted helyezkednek el hozhatnak 
új tagokat a Te mátrixodba 

Hozhatsz új 
tagokat a saját 
mátrixodba 

A tagok akik már a Te 
mátrixodban vannak 
hozhatnak új tagokat is 

     Felsővonal segíti az alsóvonalat, az alsóvonal segít Neked! 



$tiforpTM – 3. Mátrix általi Hosszú távú Passzív Bevétel 

Kereshetsz 2,047.50 dollárt anélkül, hogy egyetlen tagot is behoznál  
a mátrixodba vagy,  8,191.50 dollárt, ha behozol  néhány tagot 

Lassú vagy gyors növekedés - Te döntöd el! 



$tiforpTM – 4. a Végtelen Mélységű Követő Bónusz 

Azon felül, hogy kereshetsz 8,191.50 $-t a saját mátrixodból meg a 
belépési bónusszal és a Powerline bónusszal, megkeresheted 50%-át az 
összes személyesen behozott tag saját mátrixának. És ezt megteheted 
akár ÖT MÉLYSÉGIG függetlenül attól, hogy hol helyezkednek el a saját 
mátrixodban! 

Szint Csapat méret Számítás Bónusz 

L1 10x1=10 10x500$x50% 2500$ 

L2 10x5=50 50x400$x20% 4000$ 

L3 50x3=150 150x300$x10% 4500$ 

L4 150x2=300 300x200$x5% 3000$ 

L5 300x1=300 300x100$x3% 900$ 

Példa szerinti bevétel: 14900 dollár' 
Ez csak számpélda. Attól függ a bevételed, mennyire vagy  
ügyes és mennyire dolgozol. A rendszer rögtön kifizeti a 

jutalékot, ahogy eléred a bizonyos szintet. 
 Nézd meg a Jutalék tervet a további információkért. 

5 Csillagos Üzletépítő Bevételi Példája 

Csak a Saját Beléptetési  Fa után! 

Tulajdonképpen amennyiben behozol akár 100 tagot a 
Követő bónuszt megkeresheted  több száz tag után is. 
 

Ez az Unilevel struktúra határtalan lehetőséget biztosít számodra, 
mert végtelen sok tagot hozhatsz be a saját első szintedre. 



Kiemelkedő 
Jövedelmi 
Lehetőség 

Komoly Jutalék Rendszerünk van arra, hogy megjutalmazza  
azokat, akik tovább ajánlják másoknak is a termékeinket! 



$tiforpTM – Online Regisztráció 

Az Online 

Regisztráció 

kezdete 

Kattints rá 

a JOIN felratra 



Írd be a saját 

személyes adataid. 

Válassz egy egyedi 

felhasználónevet  

és jelszót. 

$tiforpTM – Online Regisztráció 



$tiforpTM – Online Regisztráció 

Válaszd ki a  
Neked  tetsző 
csomagot! 



$tiforpTM – Online Regisztráció 

Írd be a befizetési 
adatokat, fogadd el 
 a szerződési 
feltételeket és nyomd 
meg a SUBMIT 
menügombot 



Nézd át az 

irodádat,  lépj 

kapcsolatba a 

szponzoroddal, 

állítsatok be 

mindent és nézd 

meg a kezdési 

tanácsokat. 

$tiforpTM – Gratulálunk! 



Üdvözlünk a $tiforp -b an , ez  egy Hatékony Üzleti 
Lehetőség, amelyet a Világ  gyorsan elfogadott 
Itt megvan minden, ami a Direkt Értékesítési 
Iparágban szükséges a sikerhez. 
Élvezd az eszközöket, élvezd a Lehetőséget. 
Kürtöljük el a világnak, hogy a $tiforp megjött! 

$tiforpTM – Nagy léptekkel menetel! 



Szeretettel Üdvözlünk 
és  

Köszönjük a Bizalmadat! 
 
 

Ilyen egyedülálló lehetőség mint a Stiforp 
egyszer adatik az ember életében. Cselekedj 
most, hogy biztosítsd a saját pénzügyi 
jövődet. Használd az eszközeinket és építsd a 
saját MLM üzletedet is. Segíts Nekünk abban, 
hogy  elterjedjen ez, az egész Világon! 


