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OM STIFTEREN
Mark Verdellen

Mark Verdellen har været iværksæ1er hele sin ak2ve karriere. 
Begynder som IT-konsulent i sin egen virksomhed og senere 
finder ud af, at cryptocurrency var den rig2ge vej for ham. Han 
har over 20 års erfaring inden for it. 

Mark startede virksomheden ImpulsX i slutningen af 2019 som 
en måde at hjælpe folk med at opnå yderligere 
indkomststrømme. Han brænder for cryptocurrency, som han 
gør i over 8 år, og den frihed, den repræsenterer, og igennem 
ImpulsX vil han 2lbyde dig en måde at få en passiv indkomst på.

https://www.facebook.com/mverdellen

https://www.linkedin.com/in/markverdellen/
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-Ugentlig passiv betaling
-Mulighed for sammensætning
-Du kan lade dine penge vokse 
uden at henvise

IMPULSX PASSIVT SYSTEM

-Start i en virksomhed fra kun ($ 10)

-Matrixkommissioner (2x20 Matrix)
-Karriereplan

PASSIVT SYSTEM



Tjen en passiv indkomst
Køb $ 10 pakker

Du modtager $ 10 i reklamekredit på platformen.

Tjen omkring 2,5% ugentligt 
overskud på dine pakker

For hver købt pakke går midlerne til handelsfonden, som er 
baseret på Crypto Trading

Aktuelt er kapitalen opdelt i 3 bots og backings 
• nBot: swing handler på EurekaX (USDT-par) 
• Futures bot: dag handler / swing handler på Binance USDT-futures 
• Bitsgap bot: arbitrage handler på forskellige børser 
• StøTet af ERK, IPX og andre kryptobesiddelser fra ImpulsX Limited 
• StøTet af ImpulsX.club trænings- og handelsprogram
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“Sammensat rente er 
Otte vidunder i verden. 
Den, der forstår det, 
Tjener det ... Han som ikke 
gør Betaler det  ...” 

- Albert Einstein
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PS: Ingen begrænsning af antal pakkerhttps://www.madinvestor.net/ImpulsX/CalculatorImpulsX

SAMMENSÆTNINGSEKSEMPEL
Du købte 100 pakker ($ 1.000)

Månedlig indkomst 
efter 36 måneders 
sammensætning

Månedlig indkomst 
efter 12 måneder

Månedlig indkomst 
efter 24 måneder

https://www.madinvestor.net/ImpulsX/CalculatorImpulsX


INDLÆG OG INDTAGELSER

-Hver mandag ser du dit investeringsafkast og 
provisioner
-Træk udføres en gang om dagen
-Du kan trække dig tilbage i 
BTC, ETH, USDT, LTC

-Du kan indbetale i BTC, ETH, USDT, LTC, TRX
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Matrix-bonus $ 0,20 
for hver pakke

Direkte provision 
10%

KOMMISSIONENS PLAN
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SØLV
Henvis til 2 betalende  

brugere Og ejer  
min. 10 pakker

Lås op og få betalt 
Indtil niveau 8

GULD
Henvis til 5 betalende  

brugere Og ejer  
min. 100 pakker

Lås op og få betalt 
Indtil niveau 12

DIAMANT
Henvis til 10 betalende  

brugere Og ejer  
min. 500 pakker

Lås op og få betalt 
Indtil niveau 15

RUBIN
Henvis til 30 betalende  

brugere Og ejer  
min. 1000 pakker

Lås op og få betalt 
Indtil niveau 17

EMERALD
Henvis til 50 betalende  

brugere Og ejer  
min. 2500 pakker

Lås op og få betalt 
Indtil niveau 20
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     KARRIEREPLAN

TJEN KOMMISSIONER

At købe pakker låser allerede 4 niveauer op
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TJENINGSEKSEMPEL

Du købtr 100 pakker ($ 1000)

Du henviser 10 personer direkte!
Som også købte 100 pakker ($ 1000)

$ 10.000 x 10% = 
Direkte provision: $ 1000

Matrixkommission fra de første 10 personer: 
10 personer x 100 pakker = 1000 pakker x $ 0,2 

Din matrixprovision = $ 200 

For HVER pakke inden for din 
struktur modtager du $ 0,20

Husk at dit team vil invitere andre mennesker, og du 
får også spillover fra din upline / leder. 
Du får $ 0,2 pr. Pakke op til 20 niveauer nede!
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HURTIG START

1. Bed den person, der inviterede dig til denne virksomhed, om et 
registreringslink
2. Tilmeld og køb din første pakke. Du kan indbetale med BTC, ETH, 
USDT og LTC 

4. Bed din upline om en webinar-tidsplan og inviter folk til ImpulsX 
Passive webinars, så de kan lære alt om denne forretning

3. Begynd at tjene provision



Zoom Link: h1ps://zoom.us/j/99080084324
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Hver tirsdag 
Hver torsdag kl 
Hver fredag kl

20:00 CET
13:00 CET
20.00 CET

Webinarer:

MØDE-ID: 990 8008 4324

https://zoom.us/j/99080084324


-ImpulsX Facebook: https://www.facebook.com/groups/1041942506253206

-ImpulsX Twitter: https://twitter.com/ImpulsxOfficial

-ImpulsX Telegram-gruppe: https://t.me/impulsxpassive

-ImpulsX Youtube Channel: https://www.youtube.com/
channel/UC-rPZkbyaXO_Rz9Vt7sJgUg

SOCIALE MEDIER

-Marketingværktøjer: http://madinvestor.net/impulsx
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https://twitter.com/ImpulsxOfficial
https://twitter.com/ImpulsxOfficial
http://madinvestor.net/impulsx
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BLIV MEDLEM I DAG
OG START GENERERING
DINE RESULTATER


