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ZAŁOŻYCIEL
Mark Verdellen

Mark Verdellen jest przedsiębiorcą całe swoje życie. Swoją 
karierę zaczął jako konsultant w branży komputerowej, a 
następnie założył własny biznes, gdzie po pewnym czasie 
wyruszył ścieżką kryptowalut, co okazało się dla niego 
właściwe. W tym momencie Mark posiada ponad 20 lat 
doświadczenia w branży IT. 

W 2019 roku Mark założył firmę ImpulsX, której celem jest  
stworzenie dodatkowego przychodu dla każdego użytkownika. 
Mark jest pasjonatem kryptowalut, którymi zajmuje się już 8 
lat. Jego celem jest przede wszystkim wolność, która się z nimi 
wiąże. Głównym celem ImpulsX jest oferowanie opcji dochodu 
pasywnego dla wszystkich użytkowników.https://www.facebook.com/mverdellen

https://www.linkedin.com/in/markverdellen/
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IMPULSX SYSTEM PASYWNY

-Start w biznesie już od $10
-Budowa przychodu pasywnego

-Plan kariery
-Pozycja w Matrycy (2 x 20 Matryca)

-Możliwość wykorzystania procentu składanego
-Zarabianie bez konieczności polecania
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Zbuduj przychód pasywny

Kupując paczkę za $10 otrzymujesz kredyt reklamowy, który 
możesz wykorzystać na platformie. Każda kupiona paczka 
zostaje zainwestowana w Crypto Trading.
Aktualnie Kapitał jest podzielony na 3 boty a także wspierany przez 
dodatkowy przychod: 
• nBot: swing trades na Giełdzie EurekaX (USDT pary) 
• Futures bot: dzienne transakcje/swing trades na Binance USDT-futures 
• Bitsgap bot: arbitrage trade’y na kilku giełdach 
• Wspierany przez by ERK, IPX a także inne crypto na ImpulsX Limited 
• Wspierane przez ImpulsX.club training i trading program

Zarabiaj około 2.5%  
tygodniowo na swoich paczkach



“Procent składany to ósmy 
cud świata. Ci, którzy go 
rozumieją, zarabiają na 
nim. Ci, którzy nie 
rozumieją, muszą go 
zapłacić.” 

- Albert Einstein
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PRZYKŁAD PROFITÓW Z UŻYCIEM 
PROCENTU SKŁADANEGO

PS: Nie ma limitu paczek!https://www.madinvestor.net/ImpulsX/CalculatorImpulsX

Zakup 100 paczek ($1000)

Przychód pasywny po  
24 miesiącach

Przychód pasywny po  
12 miesiącach

Przychód pasywny po  
36 miesiącach

https://www.madinvestor.net/ImpulsX/CalculatorImpulsX
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WPŁATY I WYPŁATY

-Naliczenia z inwestycji są w każdy 
poniedziałek
-Wypłaty odbywają się raz dziennie
-Wypłaty można robić w BTC, 
ETH, USDT, LTC, TRX i ERK

-Wpłaty można robić używając BTC, ETH, 
USDT, LTC, TRX



Bonus z Matrycy 
$0.20 za każdą paczkę

Prowizja 
bezpośrednia 10%

PLAN MARKETINGOWY
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SILVER
Rejestracja 2 partnerów 

A także posiadanie 
10 własnych paczek

by Zarabiać  
z 8 poziomów 

GOLD
Rejestracja 5 partnerów 

A także posiadanie 
100 własnych paczek

by Zarabiać  
z 12 poziomów 

DIAMOND
Rejestracja 10 partnerów 

A także posiadanie 
500 własnych paczek

by Zarabiać  
z 15 poziomów 

RUBY
Rejestracja 30 partnerów 

A także posiadanie 
1000 własnych paczek

by Zarabiać  
z 17 poziomów 

EMERALD
Rejestracja 50 partnerów 

A także posiadanie 
2500 własnych paczek

by Zarabiać  
z 20 poziomów 
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PLAN KARIERY
ZARABIAJ PROWIZJE

Kupowanie paczek automatycznie odblokowuje 4 poziomy
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Przykład Zarobków
Zakup 100 paczek ($1000)

Dołączyło 10 osób bezpośrednio
Które zakupiły paczki za $1000

$10,000 x 10% = 
Prowizja bezpośrednia: $1000

Prowizja z matrycy oparta na 10 osobach: 
10 osób x 100 paczka = 1000 paczek x $0.2  

Twoja prowizja z Matrycy = $200

Za każdą paczkę w swojej
strukturze otrzymujesz $0.20

Pamiętaj, że każda osoba która dołączy do 
biznesu również zaprosi inne osoby do 
struktury. Również osoby powyżej Ciebie/Twoi 
liderzy, będą zapraszać i rejestrować osoby, 
które mogą zająć pozycje w Twojej strukturze 

Za każdą paczkę otrzymasz $0.2  
z 20 poziomów struktury
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SZYBKI START

1. Poproś osobę, która zaprosiła Cię do biznesu o link rejestracyjny.
2. Zarejestruj się i kup swoje pierwsze paczki. Możesz zakupić paczki 
używając BTC, ETH, USDT, LTC i TRX

4. Poproś osobę, która zaprosiła Cię do biznesu o rozkład webinarów 
oraz zaproś potencjalnych partnerów na ImpulsX webinar by mogli 
dowiedzieć się więcej.

3. Zacznij zarabiać pierwsze prowizje.



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

MEETING ID: 990 8008 4324
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🇬🇧Wtorek    
🇬🇧Czwartek  
🇬🇧Piątek    

20:00 CET
13:00 CET
20.00 CET

Webinary:

https://zoom.us/j/99080084324


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

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

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

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

Media Społecznościowe

-Marketing tools: http://madinvestor.net/impulsx
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https://twitter.com/ImpulsxOfficial
https://twitter.com/ImpulsxOfficial
http://madinvestor.net/impulsx


SYSTEM PASYWNY

DOŁĄCZ TERAZ
I ZACZNIJ GENEROWAĆ
ZYSKI JUŻ DZIŚ!


