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SOBRE O FUNDADOR
Mark Verdellen

Mark Verdellen foi um empresário durante toda a sua carreira 
a5va. Começando como consultor de TI em seu próprio negócio 
e depois descobrindo que a criptomoeda era o caminho certo 
para ele. Ele tem mais de 20 anos de experiência em TI. 

Mark fundou a empresa ImpulsX no final de 2019 como uma 
forma de ajudar as pessoas a obter fontes de renda adicionais. 
Ele é apaixonado por criptomoeda, o que faz há mais de 8 anos 
e pela liberdade que ela representa e através da ImpulsX ele 
quer oferecer a você uma forma de obter uma renda passiva.

https://www.facebook.com/mverdellen

https://www.linkedin.com/in/markverdellen/
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SISTEMA PASSIVO

-Pagamento passivo semanal
-Possibilidade de compor
-Você pode deixar seu dinheiro 
crescer, sem consultar

SISTEMA PASSIVO IMPULSX

-Comece em um negócio a partir de apenas ($ 10)

-Comissões de matriz (matriz 2x20)
-Plano de carreira
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GANHE UMA RENDA PASSIVA
Compre pacotes de $ 10

Você receberá $ 10 de crédito de anúncio na plataforma.

Ganhe cerca de 2,5% semanalmente 
lucros em seus pacotes

Para cada pacote comprado, os fundos vão para o fundo de 
negociação que se baseia na Crypto Trading

Atualmente o capital está dividido em 3 bots e apoios 
• nBot: negociações de swing em EurekaX (pares USDT) 
• Futures bot: day trades / swing trades em Binance USDT-futuros 
• Bitsgap bot: negociações de arbitragem em várias bolsas 
• Apoiado por ERK, IPX e outras par]cipações criptográficas da ImpulsX Limited 
• Apoiado pelo programa de treinamento e negociação ImpulsX.club



“Juros compostos é o 
Oito maravilhas do mundo. 
Aquele que entende isso, 
Ganha ... Aquele que 
Não ... paga.” 

- Albert Einstein
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PS: Não há limite de número de pacoteshttps://www.madinvestor.net/ImpulsX/CalculatorImpulsX

EXEMPLO DE COMPOSIÇÃO
Você comprou 100 pacotes ($ 1.000)

Renda mensal 
após 36 meses  
de composição

Renda mensal 
depois de 12 meses

Renda mensal 
depois de 24 meses

https://www.madinvestor.net/ImpulsX/CalculatorImpulsX
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DEPÓSITOS E RETIRADAS

-Todas as segundas-feiras você verá seu ROI e 
comissões

-Os retiradas são feitos uma vez por dia

-Você pode sacar em BTC, ETH, 
USDT, LTC, TRX, ERK

-Você pode depositar em BTC, ETH, USDT, LTC e TRX
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Bônus de matriz 
$0.20 cada pacote

Comissão direta 
10%

PLANO DE COMISSÃO



SILVER
Indique 2 usuários pagantes 

E possuir no mínimo  
10 pacotes

Desbloqueie e receba 
Até o nível 8

GOLD DIAMOND

RUBY EMERALD
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PLANO DE CARREIRA

GANHE COMISSÕES

Comprar pacotes já desbloqueia 4 níveis

Indique 5 usuários pagantes 
E possuir no mínimo  

100 pacotes
Desbloqueie e receba 

Até o nível 12

Indique 10 usuários pagantes 
E possuir no mínimo  

500 pacotes
Desbloqueie e receba 

Até o nível 15

Indique 30 usuários pagantes 
E possuir no mínimo  

1000 pacotes
Desbloqueie e receba 

Até o nível 17

Indique 50 usuários pagantes 
E possuir no mínimo  

2500 pacotes
Desbloqueie e receba 

Até o nível 20
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EXEMPLO DE GANHO

Você comprou 100 pacotes ($ 1000)

Você indicou 10 pessoas diretamente!
Que também comprou 100 pacotes ($ 1000)

$ 10.000 x 10% = 
Comissão direta: $ 1000

Comissão de matriz das primeiras 10 pessoas: 
10 pessoas x 100 pacotes = 1000 pacotes x $ 0,2 

Sua comissão de matriz = $ 200

Para CADA pacote dentro do seu 
estrutura, você receberá $ 0,20

Lembre-se de que sua equipe convidará outras pessoas 
e você também terá repercussões de seu upline / líder. 
Você receberá $ 0,2 por pacote até 20 níveis abaixo!
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INÍCIO RÁPIDO

1. Peça à pessoa que o convidou para esta empresa um link de registro
2. Registre-se e compre seu primeiro pacote. Você pode depositar com 
BTC, ETH, USDT, LTC e TRX

4. Solicite ao seu upline uma programação de webinar e convide as 
pessoas para os webinars Passivos ImpulsX para que possam aprender 
tudo sobre este negócio

3. Comece a ganhar comissões



Zoom Link: hkps://zoom.us/j/99080084324

MEETING ID: 990 8008 4324
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Todas as terças-feiras às  

Todas as quintas-feiras às  
Todas as sextas-feiras às

20:00 CET

13:00 CET
20.00 CET

Webinars:

https://zoom.us/j/99080084324


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

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

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

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

MÍDIA SOCIAL

-Ferramentas de marketing: http://madinvestor.net/
impulsx
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https://twitter.com/ImpulsxOfficial
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http://madinvestor.net/impulsx
http://madinvestor.net/impulsx
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JUNTE-SE HOJE
E COMECE A GERAR
SEUS LUCROS


