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StiforP - Odhlate tajemnství úspěchu !!!StiforP - Odhlate tajemnství úspěchu !!!
Dostává se Vám k dispozici  první 
(časově omezený)  materiál,  který 
by  Vám  měl  povědět  něco  o 
pracovní příležitosti,  která je Vám 
schopna  zajistit  menší  příjem  k 
Vašim  současným příjmům.  Nebo 
dynamický  příjem  navíc,  nebo 
dokonce  finanční  a  časovou 
nezávislost.  Na každém z Vás je, 
jak tuto příležitost uchopí. Dovolte 
nám,  prosím,  abychom  Vám 
představili tuto příležitost, která už 
nenechala chladnými okolo 20.000 
lidí po celém světě. 

Jedná se o příležitost domácího podnikání, práce z domova prostřednictvím síťového makretingu, 
která jde 100% realizovat prostřednictvím internetu. Viděli  jste projekt domácího podnikání  pro 
všechny, kteří alespoň trochu pracují s počítačem a umí používat internet, který by jim zaručil se 
skutečně malou investici si vydělat peníze v řádu stovek a tisíců dolarů měsíčně? Projekt snadný, 
dobře duplikovatelný, který nemá jazykové nebo národnostní omezení? Pokud jste jej ještě neviděli, 
pak my Vám jeden takový v tomto manuálu představíme. 
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Co je to StiforP?Co je to StiforP?  
StiforP je  marketingový  systém  reklamy  a  propagace, 
který funguje na principu síťového marketingu. Vytvořila jej 
společnost  HWU Training Corp LLC, což je společnost s 
ručením omezeným sídlící v USA v Kalifornii, založena 14. 
srpna 2009 zabývající  se  školením firem a jednotlivců  v 
oblasti  marketingu  a e-learningu  čili  školení-
samovzdělávání.  Dne 20. července 2011 zahájili  prodejní 
systém na internetu, který měl rozšířit jejich sortiment a 
přejali model mlm obchodu za účelem rozšířit své služby do 
celého  světa.  A  tak  vznikl  StiforP.  Společnost   HWU 
Training Corp LLC navazuje na tradici  jen o něco málo 
starší společnosti AlivaMax, která jako tradiční mlm firma 
nabízí na internetu prodej zdravotní a omlazující kosmetiky. 
Mezi  američany,  ale později  nyní  ve verzi  pre-launch čili 
celosvětově dobývá trh taktéž metodou network prodeje.

Zakladatelem myšlenky StiforP a internetového podnikání v oblasti propagace a reklamy pro každého je 
Nauder Khazan,  který více jak 21 let pracuje v průmyslu síťového marketingu a jako týmový leader 
pracoval v několika firmách internetového, ale i přímého prodeje.  Nauder Khazan je spolu s manažery 
Michael Blainem a  Benem Glinsky generálnímředitelem a zakladatelem společnosti   HWU Training 
Corp LLC, která vyvinula systém s pracovním názvem StiforP corporate a která spustila ve světě  vlna 
nezávislých distributorů a finanční příležitost pro všechny. 
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Co může StiforP nabídnout?Co může StiforP nabídnout?   

Tak  především jednoduchý  marketingový  systém s  produkty,  které 
můžete v budoucnu využít pro sebe, nějaké své podnikání, projekty či 
za  jiným  účelem.  A  pokud  nepotřebujete  tyto  produkty  ke  svým 
činnostem,  pak  se  můžete  StiforP  zúčastnit  a  získat  pozici  v 
celosvětovém systému, který vám bude vydělávat i bez větší aktivity. 
Některé služby budou funkční až v po 20.09.2011. Budou se postupně 
zavádět jeden po druhém, avšak to nám nebrání v tom již dnes tento 
systém začít používat, protože řada produktů je funkční již dnes. 

Ve Stiforp se prakticky každou hodinu registrují další a další členové 
(možná budoucí klienti) ve fázi pre-enroll čili verzi zdarma. Někteří z 
nich pak zaplatí up-grade a zakoupí si MĚSÍČNÍ nebo ROČNÍ členství a 
tím se stanou klienty StiforP. V momeňte, kdy vy si zakoupíte jednu 
z variant členství uzavře se Vaše lineární pozice. A vznikne Vám nárok 
na  tvoření  vlastní  prodejní  sítě  klientů.  Dá  se  říci,  že  tím,  že  se 
stanete klientem se zároveň automaticky stáváte distributorem této 
příležitosti a služeb StiforP. Stáváte se tak enroll členem a máte status DISTRIBUTOR. Jste tedy klientem-
partnerem. Máte tedy možnost –> nárok na to propagovat StiforP a prodávat jejich služby prostřednictvím 
kompletní  nabídky,  kdy  nabízíte  celý  systém  formou  uzavření  členství  –  registrace  přes  subdoménu, 
partnerský  odkaz.  Je  to  zjednodušená  metoda,  kde  nic  osobně  neprodáváte,  nikde  nikoho  osobně 
neoslovujete a přeci můžete docela seriózně vydělat.  StiforP spojil zkušenosti z marketingu společnosti 
AlivaMax, ale i na základě předloh jiných již fungujících systémů multi level marketingu, které používají 
schéma binárního matrixu jako metodu odměňování ve zprostředkovaném prodeji. 
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Jak se prostřednictvím StiforP vydělává? Jak se prostřednictvím StiforP vydělává? 
Jak je to možné, že mohu díky tomuto projektu vydělat? 
Je to prosté. Člověk, který Vám zaslal tento materiál Vám určitě zaslat i svůj referenční link. Přes tento 
referenční link vložíte své údaje jako jméno, email a základní konktaktní údaje a společnost Vám otevře 
systém pro tzv. REVIEW čili náhled. Během 10 dní si můžete svůj účet ve verzi zdarma, tzv. PRE-ENROLL 
prohlédnout a zvážit zda-li se jedná o přiležitost pro Vás.

Pokud se rozhodnete, že chcete využívat produktů a služeb StiforP a zároveň na této přiležitosti vydělávat, 
pak si aktivujete jednu s verzí partnerského členství, měsíčníměsíční či ročníroční, o čem jste si přečetli na předchozí 
straně a zaplatíte vstupní poplatek + první měsíční, nebo první roční poplatek za používání služeb. Platby 
jsou prováděny platební  bankovní  kartou je  jedno zda-li  měsíční  nebo roční.  Upozorňujeme,  že kartu 
musíte mít nastavenou pro placení na internetu. Což většina karet od Visa až po Maestro má automaticky 
nastaveno bankou, ale jsou ještě takové, kde limit a možnost platit na internetu není. V takovém případě 
musíte zavolat nebo se stavit do Vaší banky a nastavit si platby na internetu, což většinou nestojí nic, nebo 
jen symbolicky poplatek. 

HWU Training Corp LLC čili  StiforP vydělává metodou multi level marketingu, což je prodej přímého 
nebo zprostředkovaného prodeje, na jehož základě dostáváte provize pokud produkty nebo systém jako 
celek doporučíte někomu dalšímu a ten začne produkty využívat. O tomto principu si povíme něco více na 
konci tohoto dokumentu. Důležité je vědět, že Váš poplatek za používání služeb se dělí a kalkuluje mezi 
další partnery, čímž i Vy na základě zpětného řetězce (který se Vám později vytvoří) budete vydělávat na 
základě svého nebo cizího doporučení peníze. 
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ProduktyProdukty
Po 20.září 2011, kdy je systém oficiálně spuštěn můžete očekávat v rámci 

své StiforP kanceláře tyto zajímavé a často přínosné produkty

1. TISKOVÝ MLUVČÍ – VIDEO
Skutečná osoba se objeví na Vaších stránkách a osloví Vašeho potenciálního zákazníka. Tento mluvčí jistě každého zaujme. 
Prozatím slouží jen pro potřeby StiforP to se ale bude později rozvíjet
2. Interaktivní flash prezentace
Přidejte si flash prezentaci na Váš web a zaujměte zákazníky. Video jistě zaujme klienty více než psané slovo, zůstane i déle 
v paměti
3. Kontrolor návštěvnosti
Umožní Vám vidět kdo a odkud se dívá na Vaše internetové stránky. Případně i jeho email, pokud k tomu dá svolení a 
zaregistruje se.
4. Autoresponder
Využítí pákového systému. Nechte systém pracovat za Vás. Zasílejte třeba další nabídky do celé své klientské struktury, aniž 
by to byl spam. Získejte možnost oslovit třeba i několik tisíc lidí najednou z celého světa.
5. Organizátor kontaktů
Organizujte své kontakty, rychle a uspořádaně. Mějte vždy svůj systém. Aniž byste museli mít další aplikace po ruce.
6. StiforP ROTÁTOR
Vynikající nástroj, který umožní řídit několik webů přes jediný odkaz
7. Bannery, reklama
Úspěch v tradičních kamenných obchodech je tvořen naustálým přísunem nakupujících zákazníků. Klíčem k úspěchu 
internetového obchodů je stálý přísun návětěvníků Vašeho webu. Potřebujete pro to dobrou reklamu? StiforP nabízí několik 
způsobů: Zprávy, bannery, emaily, virtuální vizitky.
8. Konferenční hovor, telemost
Jeden z nejlepších nástrojů. Můžete volat a pozvat do konferenční místosti až 100 lidí kdekoli po internetu. 
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StiforP marketingový plánStiforP marketingový plán
Marketingový  plán  je  u  společnosti  síťového 
marketingu  jakýsi  jízdní  řád,  předem  daný 
soupis  pravidel  a  nároků  na  provize,  kterých 
může jednotlivý distributor u mlm společnosti 
dosáhnout.  Zde  máte  v  příštích  několika 
stranách uvedeno, jak lze prostřednictvím této 
příležitosti vydělat:

Možnosti, které nám dává StiforP:

 .: 3 příjmy na základně marketingového plánu
 .: týdenní a měsíční výplaty
 .: výplaty na mezinárodní kartu nebo AlertPay
 .: podpora celé organizace, dostatek informací

Své zisky vyděláváte na:

FAST STAR BONUSY  ---  bonusy za aktivace okamžitý zisk (výplaty týdně)
MĚSÍČNÍ KOMISE --- prodejní obraty (výplaty jednou za měsíc)
TÝMOVÉ BONUSY --- peníze za školení svého týmu, bonus za práci Vašich lidí

(výplaty jednou za měsíc)
POWERLINE BONUS --- jednorázové bonusy na začátku spolupráce
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Představujeme Kompenzační plán StiforPPředstavujeme Kompenzační plán StiforP
Těžiště celé přiležitosti  StiforP spočívá v úžasných nástrojích, 
které  již  dnes  můžete používat  a  některé jsou připravovány 
proto,  aby vám pomohli  doslova explodovat s jakoukoli  Vaší 
nabídkou.  Budete  chtít  a  přímo  toužit  po  tom,  aby  Vaši 
obchodní  partneři  používali  stejné  produkty,  a  proto  jim 
nabídnete tento business,  protože dostanou za velice nízkou 
cenu produkty, které jinde dostanou za desítky nebo i stovky 
dolarů  měsíčně.  Z  toho  důvodu  sestavil  StiforP dynamický 
kompenzační  plán,  který Vám pomůže získat  více než jen 
kontakty a peníze!

Ve  skutečnosti  můžete  vydělat  až  2.047.5  USD,  aniž  byste  zaregistrovali  jediného  člověka.  Co  to 
znamená? Neznamená to to, že nebude dělat vůbec nic! Bez práce nejsou koláče nikde! Ovšem znamená to 
to, že systém je nastaven tak výhodně, že ve Vaší prodejní síti se objeví vždy několik partnerů, kteří budou 
mít  motivaci,  aby  registrovali  další  klienty,  protože  za  to  jsou  dostatečně  finančně  ocenění.  A  pokud 
skutečně nechcete osobně registrovat další lidi, nebo se Vám povede jen málo osobních prodejů, pak se 
Vám síť vytvoří díky práci lidí ve struktuře nad Vámi a později i práci klientů-partnerů ve struktuře pod 
Vámi, kteří rozšiřují tuto příležitost dál. Tímto způsobem pod Vás padají i lidé z celosvětového fondu, čím 
se Vám pomalu, ale jistě tvoří síť. 

Kdo je trpělivý a využívá produkty ke svým potřebám, platí  si  tyto produkty v rámci měsíčního nebo 
ročního členství a tím má AKTIVNÍ STATUS může skutečně získat příjem i bez osobních registrací. 
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1.1. POWERLINE BONUSYPOWERLINE BONUSY
Každý den se více a více lidí připojuje ke StiforP buď pro využívání produktů 
STIFORP nebo za účelem budování tohoto  STIFORP obchodu, díky tomuto 
kompenzačního  plánu,  nebo  využijí  obojího.  Začněte  vydělávat  tím,  že  si 
blokujete (uzavřete) svou pozici. Ve skutečnosti dostanete zaplaceno za první 3 
lidi ve své POWERLINE jen za to, že si uzavřete svou pozici. 

2.2. FAST START BONUS – Rychlé bonusy za aktivaceFAST START BONUS – Rychlé bonusy za aktivace
Neboli rychlé odměny za aktivaci. Za každého člověka, který se prostřednictvím Vašeho referenčního 
odkazu přihlásí a později aktivuje a vybere si jednu z variant členství (MĚSÍČNÍ nebo ROČNÍ) získáte vždy 
peněžení bonus. 

OSOBNÍ - FAST STAR BONUSY
Vždy, když se na Vás někdo zaregistruje vytvoříte tak  jeden prodej. 
Tento prodej vygeneruje okamžitý bonus. Bonus je roven  25 dolarům 
(což je přibližně 400-500,-Kč dle aktuálního kurzu dolaru). Zaregistrujete 
OSOBNĚ (tedy přes referenční odkaz) 5 lidí a máte okamžitě 125 USD. 
Čili 2000-2500,- Kč. To je částka, kterou můžete klidně získat za jeden 
den  práce.  Pro  tuto  částku  mnohdy  brigádníci  pracují  14  dní,  nebo 
zaměstnanci 1 týden. Není to snad zajímavé? 
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SÍŤOVĚ – FAST START BONUSY

To není vše. Pokud dosáhnete personální kvalifikace  4 STAR 
nebo 5 STAR, pak se Vám otevírá možnost získávat registrační 
bonusy  i  za  lidi,  které  zaregistrují  Vaši  klienti.  Touto  cestou 
dostáváte  možnost  sbírat  2  dolary  za  zaregistrování  klientů 
Vaším přímých lidí a po 1 dolarů za další 3 levely. Teoreticky. 
Pokud přivedete 5 lidí, kteří taktéž přivedou každý alespoň 3 
další až do 5 levelu pak jenom za aktivace a vstup těchto lidí 
do businessu vyděláte:

1. úroveň 5x25 USD = 125 USD
2. úroveň 25x2 USD = 50 USD
3. úroveň 125x1 USD = 125 USD
4. úroveň 625x1 USD = 625 USD
5. úroveň 3125x1 USD = 3125 USD
celkově ====================

Celkově získáte 125+50+125+625+3125 = 4050 dolarů jen za 
to,  že  Vaši  partneři  udělají  to  samé,  co  vy  a  chtějí  si  také 
vydělat.  A 4050 USD jen za zapojení  lidí  do businessu to je 
přibližně 70.000,- Kč. A to by mohlo být jenom na začátek. 
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3.3. MATCHING BONUSY - Týmové bonusyMATCHING BONUSY - Týmové bonusy
V  momeňte,  kdy  OSOBNĚ  zaregistrujete  alespoň  2  další 
Nezávislé  partnery,  pak  získáváte  KVALIFIKACI  1  STAR a 
vzniká Vám nárok na 50% týmový bonus za příjem každého 
z  těchto  partnerů.  Pro  představu  pokud  zaregistrujete  2 
klienty,  kteří  začnou  pracovat  a  každý  z  nich  se  dostane 
alespoň na úroveň 100 USD měsíčně, pak Vy máte 50%! A 
Váš  spolupracovník  nemusí  vydělávat  zrovna  100  dolarů. 
Vzniká Vám nárok na jakýkoli bonus za příjem Vašich partnerů, 
aniž by oni sami o něco přišli! Ať Váš spolupracovník vydělá 
20,  100,  nebo  1000  USD  měsíčně  za  každý  jeho  výsledek 
dostanete  navíc  50%  bonus.  To  je  onen  motor,  který 
namotivoval  už  v  prvních  dvou  měsících  existence  tohoto  marketingového  systému  více,  jak  20.000 
nezávislých distributorů.
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Všimněte u tabulky uvedené na předchozí straně, že dle dosažné kvalifikace získáváte určitý % bonus za 
navíc za každého člověka až do 5 generace v binární síti pod Vámi. Jen si to stručně zrekapitulujme. Pokud 
se  dostanete  na  pozici  3 STAR –  5  STAR,  pak  tyto  personální  hodnosti  ve  firmě jsou  už  skutečně 
zajímavé. Vždy, když dosáhnete určité týmové pozice otevírá se Vám možnost čerpat  třeba malý,  ale 
pravidelný bonus za práci Vašich lidí. Rozeberme si příklady jednotlivě dle jednotlivých KVALIFIKACI. U 
příkladu budeme počítač s ekvivalentem, kdy každy člověk, kterého máte v binární síti dosáhne minimální 
příjem 50 USD měsíčně ze svých komisí. 

1 STAR – pozice 1 HVĚZDA
Pozice 1 HVĚZDA je docela snadná. Zaregistrujete 2 lidi, kteří využívají 
služby a sem tam sami někoho zaregistrují a přivedou do systému nějaké 
partnery. Stačí také aby každý přivedl alespoň 2, pak se jejich síť rozvíjí do 
hloubky a padají pod ně i Vaši další lidé a lidé od up-linů zhora na základě 
metody SPIL OVER, tímto způsobem se dříve či později povede každému 
dosáhnout určitého příjmu. Pokud Vaši 2 lidé vydělají každý 50 USD měsíčně 
máte za oba tyto partnery 50% bonus z jejich příjmů (tedy 50% z 50 dolarů 
je 25 USD). 

1 STAR => 2 partneři s výdělky 50 USD měs. = 2x25 USD navíc !!! (=50 USD týmový příjem)
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2 STAR – pozice 2 HVĚZDY
Tato kvalifikace je přece už jen zajímavější, ale nelze na tom zbohatnout. 
Pozice 2 STAR Vám otevírá možnost pobírat 50% bonus za své přímé lidi a 
20% bonus za jejich klienty přivedené do systému. Jinými slovy 50% za  1. 
level a 20% 2. level. Což zaručí malý, ale někdy třeba i velký příjem za práci 
Vašeho týmu.

2 STAR => 2 partneři s výdělky 50 USD měs. = 2x25 USD navíc !!!
4 partneři s výdělky 50 USD měs. = 4x10 USD navíc !!! (90 USD týmový příjem)

3 STAR – pozice 3 HVĚZDY
Na pozici 3 HVĚZDY už máte nárok na týmové bonusy do 3 levelů a to už je 
první zajímavý příjem. Od pozice 3 STAR, kterou mimochodem získáváte 
automaticky při zakoupení ročního členství, získáváte jako v předchozích 
kvalifikacích 50% za přímé lidi, 20% za 2 level, ale nyní už i 10% za 3. level.
Což v souhrnu vytvoří vyšší týmový příjem v souvislosti s prací Vašeho týmu.

3 STAR => 2 partneři s výdělky 50 USD měs. = 2x25 USD navíc !!!
4 partneři s výdělky 50 USD měs. = 4x10 USD navíc !!!
8 partnerů s výdělky 50 USD měs.= 8x5 USD navíc !!! (=130 USD týmový příjem)
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4 STAR – pozice 4 HVĚZDY
Zde se posouváte již ke skutečně zajímavé personální kvalifikaci, protože je to 
již malý krok k pozici 5 STAR, která už zajišťuje skutečnou finanční nezávislost. 
Hodnost 4 HVĚZDY Vám dává oproti předchozím navíc ještě i možnost pobírat 
5% týmový bonus z čtvrtého levelu, což je slutečně překrásné, protože to 
společně s předchozími týmovými bonusy za první 3 odměňovací úrovně 
(50%,20%,10%) pro někoho už tato pozice může znamenat finanční 
nezávislost. Může to třeba vypadato takto:

4 STAR => 2 partneři s výdělky 50 USD měs. = 2x25 USD navíc !!!
4 partneři s výdělky 50 USD měs. = 4x10 USD navíc !!!
8 partnerů s výdělky 50 USD měs.= 8x5 USD navíc !!!
16 partnerů s výdělky 50 USDměs.= 16x2.5 USD navíc !!!(= 170 USD týmový příjem)

5 STAR – pozice 5 HVĚZD / RENTIÉR
U konkurenčních mlm se tato pozice nazývá DIAMANT. StiforP nemá takto 
pojmenované personální úrovně, ale 5 HVĚZD už je hodnocení, které se v 
jiných mlm společnostostech nazývá právě DIAMANT. Pozice 5 STAR získává 
navíc týmové bonusy i za 5tý level. Což jsou sice jen 3%, ale vzhledem k tomu, 
kolik je lidí na 5tém levelu je to nádhera. Nyní se podívejte, co Vás může 
čekat, pokud se stanete 5 STAR.
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5 STAR => 2 partneři s výdělky 50 USD měs. = 2x25 USD navíc !!!
4 partneři s výdělky 50 USD měs. = 4x10 USD navíc !!!
8 partnerů s výdělky 50 USD měs.= 8x5 USD navíc !!!
16 partnerů s výdělky 50 USDměs.= 16x2.5 USD navíc !!!
32 partnerů s výdělky 50 USD měs.=32x1.5 USD navíc !!! (= 218 USD týmový příjem)

Když  si  uvědomíte,  že  MATCHING  BONUSY,  čili  tým-bonusy  jsou  jen 
dodatkový  příjem  za  Vaši  práci,  kdy  naučíte  Váš  pracovní  tým,  Vaše 
spolupracovníky to samé, co sami děláte, pak se tento business duplikuje a 
Vaše  týmové  bonusy  rostou.  Jinými  slovy,  že  jste  přivedli  do  StiforP  2 
Nezávislé  distributory  a  oni  udělali  to  samé,  pak  je  to  docela  zajímavé 
ohodnocení. 

REALITA:  Členové Vašeho týmu budou mít  různě výsledky.  Každý dosáhne dle 
velikosti  své personální  sítě, dle druhů registrací  a dalších faktorů různě vysoký 
měsíční příjem, který pramení z 2.5% obratů celé jeho sítě. Tento příjem se zvýšuje 
s rozšiřováním jejich sítě, proto někdo může vydělat třeba několik dolarů, někdo 
20,  50,  někdo  100,  ale  někteří  spolupracovníci  časem  mohou  klidně  vydělat  i 
1000USD nebo i větší příjmy z čehož pak Vy dostanete 50%,20%,10%,5%, nebo 
3% podle toho, na kterém levelu se oni nachází a jaké kvalifikační pozice jste VY 
dosáhli. >> Ale dejme tomu, že jste již dosáhli pozice 5 STAR čili RENTIÉR a máte 
už nárok na všechny týmové bonusy až do 5tého levelu Vaší binární struktury. Pak 
budete mít  za své spolupracovníky různé příjmy, ale  vždy odvoditelné od jejich 
práce. Proto se vyplatí být se svými partnery v kontaktu. Pomáhat jim v začátcích a 
budovat na nich svou pozici ve firmě. Protože když jim se povede vydělat 1000 

dolarů, tak Vy máte automaticky 500 USD dolarů jen za to, že jim se to povedlo. Nezávisle na tom, kolik Vy 
vyděláte (hovoříme nyní o přímých lidech na 1. levelu). Proto myslete týmově, ikdyž pracujete na internetu. Třeba 
se  se svými  spolupracovníky  nikdy neuvidíte  nebo jen zřídka,  ale  díky  nim můžete  získat  skutečnou finanční 
nezávislosti
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4.4. KOMISE – síťový prodejKOMISE – síťový prodej

Vždy když sami zaregistrujete nějakého partnera nebo na základě metody SPIL OVER pod Vás spadnou 
lidé zhora od Vašich up-linů (lidí nad Vámi v síti), pak vždy máte za každého člověka 2.5% z jeho poplatků 
nebo  z  jeho objemu sítě.  Tyto  provize  se vyplacejí  měsíčně.  Doporučuje  se obě metody kombinovat. 
Někteří lidé pod Vás spadnou zhora, protože se pozice doplňuje a některé zaregistrujete sami. 
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Schéma výdělečného systémuSchéma výdělečného systému
Jelikož se jedná o binární systém, kdy pod sebou můžete mít jen 2 lidi a každý další padá pod tyto 2 první 
lidi, pak se Vaše síť řetězí v počtu 2+4+8+16+32+64+128+256+516+1024+2048+4096+8192+16384 
členů. Čili matrix 2x2x2... až do 14 levelů. 

Postupně  se  Vám  takto  plní  Váš  matrix  a  Vaše 
struktura sílí a nově zaregistrovaní klienti = Nezávislí 
distributoři  se  tak  řadí  na  konec  řetězce  vytváří  se 
Vaše  vlastní  skupina  partnerů.  Tato  skupina  klientu 
platí měsíční nebo roční poplatek za používání služeb a 
z  těchto  poplatků  dostáváte  2.5% vždy,  když  klient 
zaplatí!  Na  základě  měsíční  uzávěrky  se  sečtou 
všechny  komise(platby),  všechny  zisky,  které  jste 
vytvořili  firmě  na  základě  toho,  že  jste  přivedli  do 
prodejního systému nové klienty. Firma Vám vypočítá 
2.5% zisku  z  této  celé  sítě.  Jinými  slovy,  když  Vy 

zaplatíte 9.95 USD, což je měsíčně ani ne 170,- až 200,- Kč, pak se tento poplatek rozdělí na 10%, 35% 
a  55%. První část  10% je majetek firmy, o který se firma s nikým neděli  a je to zisk zakladatelů a 
provozní  kapitál  společnosti,  další  část  35% z  poplatku  se  rozděli  mezi  14  partnerů nad  Vámi  čili 
2.5%x14 distributorů a zbývající část 55% je onen zisk firmy, který firma dělí na případně týmové bonusy, 
speciální odměny a powerline bonusy. Které se ovšem kalkulují  jen do 5-6 levelů nad Vámi dle druhů 
bonusu, aby se matematicky síť nepřesitila a bylo to únosné a proveditelné. 

Váš příjem se tedy kalkuluje  do  několika  druhů příjmových složekněkolika  druhů příjmových složek,  ze  kterých se pak rozdělí  provize 
jednotlivých distributorům, kteří na svůj výkon zasloužili znásobením klientů, které přivedli do systému 
(nebo pod ně spadli). Matematicky lze tento princip přepočítat a zjistit, že všechy firemní zisky se sdílí s  
jejími distributory. Také i s těmi pasivními, což je ta geniální elegantní myšlenka na tomto businessu. :-)
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Přehled příjmových složek Vaší renty u StiforPPřehled příjmových složek Vaší renty u StiforP
I. FAST START BONUSY Připisované týdně vždy ve středu
II. MĚSÍCNÍ KOMISE Připisované měsíčně poslední dny měsíce
III. TÝMOVÉ BONUSY Připisované měsíčně poslední středa, pátek
IV. POWERLINE BONUSY Připisované měsíčně poslední dny měsíce

Jak si můžete všimnout, pak bonusy za registrace, aktivace, up-grade, čili 
všechny poplatky spojené se vstoupením Vašich partnerů do businessu, nebo 
navýšením jejich účtů na roční typ členství, tyto typy provizí se účtují vždy v 
týdenním intervalu.  Hlavní  uzávěrky  jsou  ÚTERÝ a  PÁTEK a  po  těchto 
dnech se Vám také Vámi registrovaný klient objeví i  zazamenaný ve Vaší 
administraci  (struktuře-genealogii)  do  té  doby  jej  máte  jen  v  seznamu 
kontatků označeného  zelenou  barvou,  ale  nevidíte  jej  ve  své  struktuře. 
Ničeho se neděste Vaše propojení s Vašimi partnery se projeví cca za 3-4 
dny. Později, jak se dostanete na personální pozice 3 STAR – 5 STAR, tak 
dostáváte malé bonusy i za registrování dalších partnerů hluboko v síti až do 
5-tého levelu, a tak dostáváte menší provize pravidelně každý týden, aniž Vy 
byste už pak kohokoli registrovali OSOBNĚ. Pracuje za Vás Váš systém a Vaše síť partnerů. 

No a pak jsou zde 3 příjmy, jako powerline bonusy, které dostanete jen na začátku a pak už ne, pak 
Týmové bonusy (MATCHING BONUS) a  měsíční komise čili 2.5% zisku za obraty celé struktury. Toto 
všechno získáváte v měsíční režii v posledních dnech kalendářního měsíce nebo poslední středu měsíce.
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Jak začít ve StiforP?Jak začít ve StiforP?
To je prosté. Zaregistrovat se přes link člověka, který Vám dal tento materila. Do 10 dní od nezávazné 
registrace zdarma si aktivovat vstupním poplatek účast v tomto systému a zakoupit si jednu z variant 
členství. Jaký je zde rozdíl a co ony typy členství obnáší?

MONTHLY (měsíční členství)MONTHLY (měsíční členství)
40 USD vstupní poplatek + 9.95 USD poplatek za první měsíc
(cca 50 USD čož je 850-900,-Kč) Začínáte od 0,- na pozici distributor UNRANKED.
Za každou registraci máte 25 USD + všechny uvedené příjmy, 
ovšem bez týmových bonusů. Na ty musíte zapracovat
Máte základní rozsah služeb

YEARLY (ROČNÍ ČLENSTVÍ)YEARLY (ROČNÍ ČLENSTVÍ)
50 USD vstupní poplatek + 99.95 USD poplatek za první rok
(cca 150 USD čož je asi 2500,-Kč) Začínáte od pozice 3 STAR 
(nemáte ji kvalifikačně, ale už máte nárok na provize jako 3 STAR)
Za každou registraci máte 25 USD + všechny uvedené příjmy
+ registrační FAST START BONUSY do 3. levelu
Máte kompletní rozsah služeb!!

Můžete začít měsíční a vydělat si tak na roční členství, nebo naopak si ihned koupit roční členství a začít jako 3 
STAR  čili  trojítá  hvězda  a  k  pozici  rentiéra  už  to  nemáte  daleko.  Ovšem  zaregistrovat  příslušný  počet 
distributorů musíte tak či tak, takže máte spíše nárok na provize okamžitě než na okamžitý postup. Na postup 
do 4 STAR a výše je stejně třeba zapracovat a vytvořit vlastní dynamický tým. To ovšem neznamená, že i bez 
vlastních lidí na počátku byste už nezačali pobírat docela značné provize. :-)
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Závěrem – aneb příležitost, která si Vás najde!Závěrem – aneb příležitost, která si Vás najde!
Drazí přátelé, 

žijeme v době, kde člověk, mající více, jak jeden příjem je považován za něco zvláštního. Lidé šetří a když už 
našetří nějakou korunu neinvestují, ale jen spotřebovávají. A přeci jsou to ti šťastnější, protože ostatní lidé 
nešetří  vůbec.  Větší  polovina  našeho národa,  jak  vyšlo  z  loňkských průzkumů (r.2010),  které  proběhly  v 
mediích, není schopna tvořit úspory vůbec. Realita je krutá. Chyba je na všech stranách. Na jedné straně ze 
stran  manažerů  a  finančních  trhů,  kteří  staví  podmínky  vysoce  sofitstikované,  někdy  nekompromisně  a 
zbývající část společnosti žije nějakým způsobem na základě jejich rozhodnutí.  Pak je to ze stran globální 
světové ekonomiky a rozhodnutí našich vlád, které ať chtějí nebo ne se nějakým způsobem podbízejí finančním 
trhům a bohužel svět je v dnešní době nastaven tak, že trendy v posledních desetiletích tvoří svět oligarchický 
čili na jedné straně jsou lidé nesmírně bohatí a na druhé straně jsou masy chudých, a chudších. 

Nechtěli byste s tím něco udělat? Začít u sebe? Hodně se hovoří o tom, že v Evropě, ale pomalu i v celém světě 
se ztrácí tzv. Střední vrstva. Lidé žijí buďto od výplaty k výplatě nebo z dluhu do dluhů a Ti skutečně bohatí se 
takovými věcmi dávno netrápí. Ale je zde možnost ještě něčeho jiného! Nemusíme být nechuťně bohatí (ikdyž 
můžete), ale nemusíme být, ani chudí. Je to o tom najít si nějakou dobrou finanční příležitost a začít na sobě 
pracovat. To, co si můžete přečíst v tomto materiálu je právě jedna z takových příležitostí, která Vám může 
vytvořit finanční a časovou nezávilost. Je to stav, kdy nemusíte počítat každý den peníze a nemusíte spoléhat 
na to, do kdy výjdete s posledními finančními prostředky a počítat následující datumy. Člověk, který má 2 a 
více finanční příjmů měsíčně se může lépe rozhodovat. Může mít častěji dovolenou, může si pořídit věci, na 
které dlouze někdy i doslova krvavě dlouho musel šetřit. Ovšem člověk finančně nezávislý tyto problémy nemá. 
Chtěli byste alespoň vyzkoušet něco takového? Každý má v životě moment, kdy chce sám něco změnit. Vy se 
můžete o to pokusit. Podobných nabídek, jako je ta naše je skutečně mnoho, ale ne každá Vám tvoří práci 
skutečně 100% z domova, ne každá Vám zajistí týdenní a měsíční PASIVNÍ příjmy.
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Co je to pasivní příjem? Co je to pasivní příjem? 
Pasivní příjem je finanční příjem, který Vám bude chodit na Váš účet, ikdyž se věnujete nečemu jinému, 
který je tvořen a chodí Vám ikdyž spíte. Je to příjem, který Vám chodí na účet i tehdy, pokud jste na dovolené 
nebo pokud jste mimo svůj domov. Dnes, aby člověk získal větší obnos peněz má řadu možností, ale většina z 
nich je nereálná. Abyste kupříkladu vydělali milion korun musíte buďto se stát bohatými dědici, vyhrát v nějaké 
loterii, dostat příležitost účastnit se na nějaké obrovské reklamní kampani, investovat na burze, anebo objevit 
zajímavou finanční příležitost. Ano to poslední je nejvíce pravděpodobné!

To, že vyhrajete je tak velká pravděpodobnost jako, že upadnete na shodech a dostanete z toho žloutenku. To, 
že můžete po někom dědit a to tak značně je otázka buďto velké rodiny a dobrých vztahů nebo taktéž otázka 
velkého štěstí. Obchodovat na burze nebo se účastnit nějaké velké reklamní kampaně je spíše pro člověka, 
který  má schopnosti  a  dokáže buďto  dobře  investovat,  nebo se  tomu chce dlouho učit,  nebo má nějaké 
pracovní kontakty a tím pádem i lepší možnosti. Často se to snoubí i s našim charakterem a mírou odvahy a 
chuťi zkoušet nové příležitosti. Což také není pro každého.

Ovšem pak zde jsou příležitost jako je právě StiforP a další firmy síťového marketingu. Síťový marketing je 
práva varianta zprostředkovaného prodeje. V dnešní době jsou systémy přímého a zprostředkovaného prodeje 
zjednudošené již na tolik, že stačí člověku nabídnout finanční příležitost a on už se sám stane klientem, pokud 
ho  tato  příležitost  přesvědčí  nebo  ne.  Má to  však  řadu  pozitiv.  Často  nabízíte  tento  obchod svému okolí 
osobám, které nejsou cizí a které mají své známé. Tomu se říká kladné reference. Řídíte si svůj vlastní obchod, 
domácí podnikání, které funguje na osvědčeném systému, v průmyslu starém více jak 60 let, který vytváří 
více, jak 200 bilionů amerických dolarů ročně. Nic sami neprodáváte nemusíte vlastnit žádné sklady, zboží, 
NEMUSÍTE mít dokonce vlastní peníze a investice do takového obchodu je velice NÍZKÁ. Dalo by se říci až 
směšná, oproti tomu, co takové příležitosti nabízí. 
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Pokud jste se dostali až sem je jasné, že Vás tato příležitostPokud jste se dostali až sem je jasné, že Vás tato příležitost  
minimálně oslovilaminimálně oslovila.

Kontaktujte prosím člověka, který Vám zaslal tento materiál,Kontaktujte prosím člověka, který Vám zaslal tento materiál,   
nebo se přihlašte přes jeho referenční link, který Vám zaslal onebo se přihlašte přes jeho referenční link, který Vám zaslal o  

nezávazné informace a na 10 dní máte možnost si systémnezávazné informace a na 10 dní máte možnost si systém  
prohlédnout zdarma. prohlédnout zdarma. 

Později se můžete rohodnout a vybrat si zda-li s námi chcetePozději se můžete rohodnout a vybrat si zda-li s námi chcete  
budovat svou vlastní budoucnost. Neváhejte každým dnembudovat svou vlastní budoucnost. Neváhejte každým dnem  

utíkají další pozice v tomto systému. utíkají další pozice v tomto systému. 
Neváhejte a podívejte se.Neváhejte a podívejte se. 

Mnoho štěstí a úspěchu na Vaší cestě za finanční nezávislostí!Mnoho štěstí a úspěchu na Vaší cestě za finanční nezávislostí!


