
Nền mạng Internet dành cho yêu cầu cao

TRÌNH BÀY CHUNG
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EXP ASSET Ltd. là đội ngũ các nhà quản lý, các nhà thương nhân và các nhà 
phân tích chuyên nghiệp quan tâm đến thị trường đầu tư, thị trường chứng 
khoáng tiền ảo, thị trường đầu tư thay thế, đầu tư vào khởi động CNTT, 
cũng như là chủ đề tuyên truyền các vấn đề được nêu ra phía trên. 

Công ty được đăng ký kinh doanh ở Vương quốc Anh, còn vồn đầu tư là 
250 000 £.

EXP ASSET
EXP      ASSET       LTD.
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EXP ASSET
SƠ LƯỢC VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

EXP ASSET Ltd.

•
•
• 
•

EXP ASSET Ltd. 

 là xý nghiệp quản lý nền tảng mạng Internet 
về vấn đề đầu tư – đào tạo trong lĩnh vực:

         đầu tư trên thị trường vốn và ngoại tệ
         đầu tư trên thị trường tiền ảo
        đầu tư vào khởi động CNTT
         phân xử trên thị trường tiền ảo

mang lại những công cụ và đào tạo độc đáo 
hỗ trợ cho các hoạt động giao dịch tích cực trên thị trường 
vốn – ngoại tệ.
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EXP ASSET
TRUY CẬP ĐẾN MẠNG EXP ASSET

* Live Trading Room – văn phòng nơi các nhà thương nhân thực hiện giao dịch trên thị trường vốn. Có khả năng theo dõi giao dịch trực tuyến, được các nhà thương nhân của EXP ASSET Ltd. thực hiện.

** Trade Idea – Công bố hàng ngày của các kịch bản có thể xuất hiện trên cặp ngoại tệ, 

*** TRADING CAMP – du lịch nước ngoài kết hợp với đào tạo được các nhà thương nhân của EXP ASSET Ltd. thực hiện.

EXP ASSET 

EXP ASSET

 EXP 
ASSET Ltd.

EXP ASSET

BITCOIN

EXP ASSET Ltd. 

EXP 
ASSET Ltd. 

EXP 
ASSET Ltd.

cho phép người sử dụng 120 ngày truy 
cập đến nền mạng Đầu tư – đào tạo của mình miễn 
phí thông qua việc mua các gói Cao cấp đặc biệt, 
cho phép được hưởng quyền mua các sản phẩm và 
dịch vụ của 

Tất cả các thanh toán giữa người sử dụng và
 (việc mua các sản phẩm và dịch vụ 

thông qua nền mạng , cũng như trao trả 
lãi xuất, phần thưởng và hoa hồng) được thực hiện 
trong đồng tiền ảo 

trong phạm vi mua các gói Cao cấp 
đã cho phép người sử dụng khả năng đạt được lợi 
nhuận tài chính phụ thuộc vào lãi xuất được 

thu nhận.

Phần thưởng được tính một lần trong 24 giờ cho 
mỗi một ngày làm việc (từ thứ Hai cho đến thứ 
Sáu) ở mức tính toán giao động phần trăm (0,5 – 
1,5%) phụ thuộc vào lãi xuất đạt được của 

 Với thời điểm hết hạn của gói Cao cấp 
tạm thời, người tiêu dùng bị mất khả năng nhận 
được phần thưởng.

Gói Người sử dụng nhận được: Giá của gói:

Cao cấp 1 •  Truy cập đến nền Live Trading Room* 50 - 499 $

Cao cấp 2 •  Truy cập đến nền Live Trading Room*
•  1 lần hàng ngày Trade Idea**

500 - 999 $

Cao cấp 3 •  Truy cập đến nền Live Trading Room*
•  1 lần hàng ngày Trade Idea**
•  gói học vấn dưới dạng hội thảo trên mạng

1000 - 4999 $

Cao cấp 4 •  Truy cập đến nền Live Trading Room*
•  1 lần hàng ngày Trade Idea**
•  gói học vấn dưới dạng hội thảo trên mạng
•  một lần trong năm quyền tham gia 
     TRADING CAMP***

5000 - 999 999 $

Cao cấp 5 •  Truy cập đến nền Live Trading Room*
•  1 lần hàng ngày Trade Idea**
•  gói học vấn dưới dạng hội thảo trên mạng
•  một lần trong năm quyền tham gia 
     TRADING CAMP***
•  XÁC ĐỊNH RIÊNG

Cao hơn 1 triệu $
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EXP ASSET
THÍ DỤ TÍNH TOÁN

Giá trị thí dụ 
của gói

Phần thưởng 
sau 120 ngày

Tính lãi trung bình hàng ngày: 1%

Lần tiếp theo mua gói 120$ 144$

Lần tiếp theo mua gói 144$ 172,8$

Lần thứ nhất mua gói 100$ 120$

CAO CẤP 1
Giá trị thí dụ 

của gói

Tính lãi trung bình hàng ngày: 1%

Lần tiếp theo mua gói 600$ 720$

Lần tiếp theo mua gói 720$ 864$

Lần thứ nhất mua gói 500$ 600$

CAO CẤP 2

Tổng phần thưởng sau 360 ngày: 864$Tổng phần thưởng sau 360 ngày: 172,8$

Giá trị thí dụ 
của gói

Tính lãi trung bình hàng ngày: 1%

Lần tiếp theo mua gói 1200$ 1440$

Lần tiếp theo mua gói 1440$ 1728$

Lần thứ nhất mua gói 1000$ 1200$

CAO CẤP 3
Giá trị thí dụ 

của gói

Tính lãi trung bình hàng ngày: 1%

Lần tiếp theo mua gói 6000$ 7200$

Lần tiếp theo mua gói 7200$ 8640$

Lần thứ nhất mua gói 5000$ 6000$

CAO CẤP 4

Tổng phần thưởng sau 360 ngày: 8640$Tổng phần thưởng sau 360 ngày: 1728$

Phần thưởng 
sau 120 ngày

Phần thưởng 
sau 120 ngày

Phần thưởng 
sau 120 ngày
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EXP ASSET

12 000$ 14 400$

14 400$ 17 280$

10 000$ 12 000$

24 000$ 28 800$

28 800$ 34 560$

20 000$ 24 000$

Tổng phần thưởng sau 360 ngày: 34 560$Tổng phần thưởng sau 360 ngày: 17 280$

60 000$ 72 000$

72 000$ 86 400$

50 000$ 60 000$

120 000$ 144 000$

144 000$ 172 800$

100 000$ 120 000$

Tổng phần thưởng sau 360 ngày: 172 800$Tổng phần thưởng sau 360 ngày: $86 400

XÁC ĐỊNH RIÊNG

Giá trị thí dụ 
của gói

Phần thưởng 
sau 120 ngày

Tính lãi trung bình hàng ngày: 1%

Lần tiếp theo mua gói

Lần tiếp theo mua gói

Lần thứ nhất mua gói

CAO CẤP 4
Giá trị thí dụ 

của gói

Tính lãi trung bình hàng ngày: 1%

Lần tiếp theo mua gói

Lần tiếp theo mua gói

Lần thứ nhất mua gói

CAO CẤP 4

Giá trị thí dụ 
của gói

Tính lãi trung bình hàng ngày: 1%

Lần tiếp theo mua gói

Lần tiếp theo mua gói

Lần thứ nhất mua gói

CAO CẤP 4
Giá trị thí dụ 

của gói

Tính lãi trung bình hàng ngày: 1%

Lần tiếp theo mua gói

Lần tiếp theo mua gói

Lần thứ nhất mua gói

CAO CẤP 4

Phần thưởng 
sau 120 ngày

Phần thưởng 
sau 120 ngày

Phần thưởng 
sau 120 ngày

CAO CẤP 5

THÍ DỤ TÍNH TOÁN
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EXP ASSET
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT

EXP ASSET Ltd.  gói Cao cấp 

"Direct Bonus". 

dự án tiếp thị.

cùng với việc mua cho phép tất cả mọi người sử 

dụng đến chương trình liên kết tuyệt vời với mục đích khuyến mãi, phân phối 

các sản phẩm và dịch vụ của nền mạng. Chương trình liên kết dựa trên hệ 

thống MLM "hệ nhị phân" và phần thưởng phụ dưới tên 

Chương trình liên kết được miêu tả cụ thể trong 
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EXP ASSET
DỰ ÁN TIẾP ThỊ

Mọi người sử dụng nền mạng  đều có quyền thu phục các người 
sử dụng khác để phân phối các sản phẩm và dịch vụ của  

Đối với việc duy trì cấu trúc bán và chăm sóc đến các người sử dụng thu 
phục được thì cùng với người thu phục sẽ tạo được một cấu trúc, người sử 
dụng sẽ nhận được hoa hồng của sức bán quay vòng của cấu trúc tự tạo 
nên theo . 
 
Hoa hồng sq được tính theo quay vòng của từng điểm và được trả ở mức 
10% sau khi quyết toán hiệu suất giữa nhóm yếu hơn và nhóm mạnh hơn. 

Hoa hồng sq được trả theo "nhóm yếu hơn"

Để được nhận hoa hồng sq các nhân sự phải có năng lực. (Năng lực – 2 
người tích cực, mỗi người cho một nhóm)

Tất cả hoa hồng theo dự án tiếp thị được trao trả trong thời hạn 24 giờ.

EXP ASSET
EXP ASSET.

DỰ ÁN TIẾP ThỊ

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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EXP ASSET

NHÓM PHẢI
Quay vòng của nhóm phải 1500pv

NHÓM TRÁI
Quay vòng của nhóm trái 1000pv

NHÓM YẾU
10% x 1000pv = 100$

NHÓM MẠNH
0pv

Sau khi quyết toán hiệu suất giữa nhóm trái và nhóm phải, 
trên nhóm phải còn lại  còn trong nhóm trái 500 pv 0 pv

1pv = 1$

Pv – đơn vị quyết toán nội bộ của EXP ASSET

DỰ ÁN TIẾP ThỊ
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EXP ASSET
DIRECT BONUS

Phần thưởng phụ cho các người sử dụng tích cực đang có Gói Cao cấp ở mức 

không dưới 1000 $, sẽ là phần thưởng . Phần thưởng này 

được tính trong các điểm pv đối với mọi người được trực tiếp thu phục, với điều 

kiện mua một gói bắt đầu tùy ý.

Mức phần thưởng  bao gồm  đối với mỗi một gói 

được đối tác trực tiếp mua.

1000$ * 8%= 80pv 

DIRECT BONUS

DIRECT BONUS

Thí du:

8%
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EXP ASSET
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CỦA EXP ASSET LTD.

Mục đính chính của chúng ta là thành lập lên một nền mạng trung tâm cho mọi người đầu tư cá nhân

EXP ASSET LTD

•  EXP ASSET
•
•

EXP ASSET Ltd

•
•

EXP ASSET Ltd

•
•
• 
•

Đến ngày hôm nay các dự án của . đã được thực hiện là:

khởi động và phục vụ nền mạng  
  mở chi nhánh Ba Lan của công ty Trading Room ở Vac-sa-va
  hợp tác với các nhà thương nhân của Ba Lan và trên thế giới (các nhà thương nhân thu phục

               được đến sự hợp tác với . tạo nên đội ngũ các nhà thương nhân giỏi nhất 
               từ CH Liên bang Đức và Ba Lan).

  tự thành lập nhà giới chứng riêng
  tự khởi động hệ thống thanh toán riêng dành riêng đến phục vụ các vụ chuyển tiền mặt mà

               đặc biệt là phục vụ trả tiền ngay lập tức mang đặc tính HIGH-RISK

Ngoài các hoạt động hướng dẫn đào tạo trong tương lai . sẽ tập trung vào:

  đầu tư lợi tức đến các mỏ địa chất và thị trường tiền ảo 
  đầu tư trên thị trường vốn lãi và ngoại tệ 
 đầu tư vào sự phát triển của các dự án trong lĩnh vực CNTT 
  đầu tư thay thế
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EXP ASSET
EXP ASSET Ltd.

http ://expasset.coms

CHÚNG TÔI XIN MỜI 
ĐẾN SỰ HỢP TÁC 
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