Dus jij wilt meer weten? Leuk! Dan gaan we je nu uitleggen hoe jij goud in
handen krijgt!
Global Intergold
De gouden combinatie bestaat uit meerdere inkomensstromen. We beginnen
met goud: Global Intergold, een bedrijf dat handelt in Fairtrade goud. Dankzij
netwerkmarketing groeit het bedrijf snel. En daar word je rijkelijk voor beloond.
Hoe?
Je investeert eenmalig €275 (plus transactiekosten €290). Vervolgens word je
geplaatst op een zogenaamde ‘tafel’, de Global Smart tafel:

Stel, jij bent Dennis. Jij komt in het onderste vakje te staan. De twee vakjes
daarboven worden gevuld door jouw twee mensen, bijvoorbeeld Petra en Niels.
Petra en Niels brengen ook twee mensen aan. Zodra Petra, Thomas en Fleur
heeft ingeschreven, ontvang jij een bonus van €450. En als Niels, Jessica en Tim
heeft ingeschreven, ontvang jij weer een bonus van €450.
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Van deze bonus, gaat €275 naar een nieuwe Global Smart tafel, want waarom
doen we dit niet opnieuw? ;-) Bovendien opent er een tweede tafel, namelijk de
Global Pro. Deze kost €450, maar de verdiensten zijn hier veel hoger. De tweede
ronde houd je netto meer over, omdat je Pro tafel dan al is geopend. De Global
Pro ziet er als volgt uit:

Zodra er mensen zijn ingeschreven op plek A, B en C, ontvangt Dennis (jij dus)
€1200. Dit geldt ook voor de sectie D, E en F en G, H en I. In totaal ontvang jij voor
de Global Pro dus €3600. Uiteraard open jij, na de derde sectie, van jouw winst
weer een nieuwe Pro van €450 en je begint weer op een nieuwe tafel. De nieuwe
tafels worden automatisch geopend. Daar hoef je dus niets voor te doen.
Eenmalig twee mensen
Jij volgt altijd jouw sponsor. Jouw sponsor is degene die jou heeft ingeschreven of
onder wie jij terecht bent gekomen. Dat betekent dat jouw mensen jou dus
volgen en dat je niet opnieuw twee mensen hoeft te zoeken wanneer je aan een
nieuwe tafel begint. Steeds als iemand zijn 2 mensen inschrijft, draait je tafel.
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Leadership bonus
Over het bedrag wat jij verdient, betaal je 15% leadership bonus. Dit gaat naar de
leaders. In Nederland zijn op dit moment slechts een paar leiders. Ons doel is
om iedereen in dit team leader te maken, zodat wij een deel van die 15% bonus
ontvangen.
Tweede inkomensstroom
En dit is nog niet alles. De kracht zit namelijk in de synergie met een ander
verdienmodel. Met je verdiende geldstroom kun je moeiteloos door naar een
tweede inkomstenstroom, waarmee jouw inkomen kan oplopen tot duizenden
euro’s passief per maand!
Samenvatting
Iedere ronde waarbij jij door de Smart tafel valt, houd jij €490 netto aan goud
over (op de eerste ronde na, omdat je dan voor de eerste keer een Pro tafel
koopt). Hier zijn de kosten voor een nieuwe tafel en de 15% leadership al van af.
Voor iedere ronde waarbij jij door de Pro tafel valt, houd jij €2610 netto aan
goud over. Ook hier zijn de kosten voor een nieuwe tafel en de leadership al af.
Voor beide tafels verdien je per ronde €3100 netto aan goud. De Smart is kleiner
dan de Pro. Dat betekent dat je vaker door de Smart valt, dan de Pro. Hoe vaak je
door de tafel valt, kunnen wij niet zeggen. Dat is afhankelijk van hoe snel mensen
worden ingeschreven.

Onbeperkt tafels draaien
Het aantal rondes is niet aan een maximum gebonden. Dat betekent dat het
spelletje steeds herhaald kan worden en je iedere ronde weer gaat verdienen!
Teamwork
Om beloningen te ontvangen, moet je twee mensen hebben. Het is niet verplicht,
maar wel van belang dat je meer mensen aanbrengt en daardoor helpt een zo
groot mogelijk team samen te stellen. Zo kunnen we mensen helpen die moeite
hebben met mensen aanbrengen. We doen dit met zijn allen. Teamwork is key!
En daarna?
Nadat jij jouw eerste winst hebt ontvangen, stap je daarmee in een ander
verdienmodel. Hierbij geldt ook weer dat je commissies ontvangt over de
mensen die jij aanbrengt. Bij dit verdienmodel mag je maximaal vijf mensen
inschrijven onder jouw sponsornummer. Heb je meer mensen? Top! Dan
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verdelen we die mensen onder de mensen die moeite hebben met mensen
aanbrengen.
En hoe leuk is het dat jij sowieso al twee mensen hebt wanneer je in dit
verdienmodel stapt? Jij neemt jouw mensen van Global Intergold namelijk
gewoon mee!

Veelgestelde vragen
Is dit legaal?
Ja, dit is volkomen legaal. Global Intergold is in alle landen van de wereld
goedgekeurd en alle papieren zijn keurig op orde.
Ik heb een fulltimebaan. Kan ik dit wel combineren?
Deze manier van geld verdienen, valt zeker goed te combineren met een baan.
Het enige wat jij hoeft te doen, is twee mensen vinden die dit ook gaan doen.
Vervolgens help je hen bij de inschrijving en het cirkeltje is rond.
Moet ik weer twee nieuwe mensen vinden als ik een nieuwe tafel start?
Nee, doordat jouw twee mensen jou volgen, hoef je niet steeds nieuwe mensen
te zoeken. Iedereen volgt elkaar.
Is dit een piramidespel?
Nee, dit is geen piramidespel. Bij een piramidespel verdienen de mensen aan de
top het meest. Dit is hier niet het geval, omdat iedereen evenveel verdient
wanneer hij of zij van de tafel valt. Je kunt elkaar zelfs inhalen qua inkomen
wanneer de één sneller gaat, omdat hij of zij bijvoorbeeld meer mensen heeft die
hij weg heeft gegeven aan de mensen onder hem (want je mag maar twee
personen onder jouw naam inschrijven). Bovendien heeft een piramidespel geen
product. En wij hebben goud!
Kan ik mijn geld terugkrijgen?
Lukt het je niet om binnen een jaar twee mensen te vinden, dan krijg je gewoon
je geld terug. Dit is een investering zonder enig risico.
Ik word uitbetaald in goud en zou graag euro’s willen. Hoe werkt dat
precies?
Stel je valt door de pro tafel, dan heb jij €2610 netto goud. Het goud kun je
gewoon verkopen. Wanneer jij het goud hebt verkocht, staan er euro’s in jouw
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account. Dit kan makkelijk naar jouw bankrekening of creditcard worden
verstuurd.
Er staan negatieve artikelen op internet. Wat is hiervan waar?
Google is een zoekmachine, geen onderzoeksmachine. Mensen gooien er maar
al te graag hun mening op zonder onderzoek te hebben gedaan. Het zijn
verhalen van mensen die niet geloven dat geld kan verdienen ook makkelijk kan.
Niets is minder waar! Global Intergold is 100% legaal en heeft alle zaken tot in de
puntjes geregeld. Er zijn kantoren in Zwitserland, Engeland en Mexico waar je
langs kunt gaan voor een rondleiding. Natuurlijk kun je er ook goud kopen en
verkopen. Global Intergold heeft meer dan 2,5 miljoen tevreden klanten over de
hele wereld. In Nederland zijn dat er pas 3000. Nog genoeg mensen te gaan
dus ;-)
Waar haalt Global Intergold de winst vandaan als zij steeds iedereen
moeten betalen?
De winst komt voornamelijk uit goudmijnen en aan-en verkoop van goud,
goudhandel dus. Doordat wij steeds nieuwe tafels kopen en ons verdiende goud
willen verkopen voor euro’s verdient Global Intergold gigantische bedragen.
Het lijkt mij te mooi om waar te zijn. Is het wel betrouwbaar?
Dat dachten wij in het begin ook! Het is mooi en waar ;-) Zodra je gaat zien dat
het werkt, vraag je je af: waarom niet iedereen dit doet? Van jongs af aan wordt
vaak gezegd dat je moet werken voor geld, dat je moet studeren om vervolgens
een fulltime baan moet vinden. Maar dat hoeft helemaal niet. Geld maakt geld.
Making money is in het Nederlands vertaald naar ‘geld verdienen’. In het Engels
staat er letterlijk geld maken. Dat is precies wat wij doen met de gouden
combinatie. Van geld, geld maken.
Meer weten?
Wil jij meer weten over de gouden combinatie van verdienmodellen? Iedere week
is er een online informatiebijeenkomst via Zoom (vraag naar de link door een
bericht te sturen naar 06-11391450)
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