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SAHIBI KIMDIR
Mark Verdellen

Mark Verdellen, ak,f kariyeri boyunca hep girişimci olmuştur. 
Kendi şirke,nde bir IT danışmanı olarak başladı ve daha sonra 
kripto para biriminin onun için doğru yol olduğunu öğrendi. IT 
alanında 20 yıldan fazla deneyime sahip,r.  

Mark Verdellen, insanların ek gelir akışları elde etmelerine 
yardımcı olmanın bir yolu olarak 2019'un sonunda ImpulsX 
şirke,ni kurmustur. Temelde temsil eKği özgürlükten dolayı 8 
yıldan fazla süredir yapNğı kripto para birimi konusunda 
tutkulu. ImpulsX aracılığıyla size pasif bir gelir kaynagi sunmak 
is,yor.

https://www.facebook.com/mverdellen

https://www.linkedin.com/in/markverdellen/
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PASIF SISTEM

-Pasif gelir elde etme imkanı
-Üye yazmadan (Netwerk yapmadan) 
paranızı artırabilirsiniz
-ImpulsX’e $10 lik paket ile baslayip 
para kazanma imkani

IMPULSX PASSIVE SYSTEM
-Haftalık pasif ödemeler

-Kariyer (Career) planı
-Matrix komisyonları  (2 x 20 Matrix)



PASIF SISTEM

Pasif gelir elde edin
10 dolarlık paketler satın alın

Platformda 10 ABD doları tutarında reklam kredisi alacaksınız

Paketlerinizden haftalık  
yaklaşık % 2,5 kar kazanın

Satın alınan her paket miktari, Kripto Ticaretine dayalı ticaret 
fonuna gider
Şuanda toplam kapitalimiz 3 bot ve desteğe bölünmüştür; 
• nBot: EurekaX'te swing işlemleri (USDT çiVleri) 
• Vadeli işlem botu: Binance USDT vadeli işlemlerinde günlük işlemler / hızlı 

işlemler 
• Bitsgap bot: çeşitli borsalarda arbitraj [care[ 
• ERK, IPX ve diğer ImpulsX Limited kripto holdingleri tara_ndan desteklenir 
• ImpulsX.club eği[m ve [caret programı tara_ndan desteklenir



“Bileşik faiz, dünyanın 
sekizinci harikasıdır. Bunu 
anlayan hak ediyor ... 
Anlamayan ... ödüyor.” 

- Albert Einstein
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Not: sınırsız sayıda paket alabilirsiniz!https://www.madinvestor.net/ImpulsX/CalculatorImpulsX

Bileşik faiz örneği
1000 $ (100 paket) yatırdınız

36 aydan sonra  
bileşik faizden aylık gelir

12 ay sonra aylık gelir

24 aydan sonra aylık gelir

https://www.madinvestor.net/ImpulsX/CalculatorImpulsX
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DEPOZİTOLAR VE ÇEKİLMELER

-Her Pazartesi yatırım getirinizi ve 
komisyonlarınızı alırsınız
-Para çekme işlemleri günde bir kez yapılır
-BTC, ETH, USDT, LTC, TRX, ERK 
ile para çekebilirsiniz

-BTC, ETH, USDT, LTC, TRX ile para yatırabilirsiniz
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Matrix Bonus her 
paket için 0,20 $

Doğrudan 
komisyon % 10

Tazminat planı



GÜMÜŞ
Ödeme yapan 2 kullanıcı 
tavsiye edin ve minimum 
10 paket sahibi olun ve 8. 

seviyeye kadar ödeme 
alın

ALTIN ELMAS

YAKUT ZÜMRÜT
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KARİYER PLANI

KOMİSYON KAZANIN

Paket satın alarak 4 seviyenin kilidini açarsiniz

Ödeme yapan 5 kullanıcı 
tavsiye edin ve minimum 
100 paket sahibi olun ve 

12. seviyeye kadar ödeme 
alın

Ödeme yapan 10 kullanıcı 
tavsiye edin ve minimum 
500 paket sahibi olun ve 

15. seviyeye kadar ödeme 
alın

Ödeme yapan 30 kullanıcı 
tavsiye edin ve minimum 
1000 paket sahibi olun ve 
17. seviyeye kadar ödeme 

alın

Ödeme yapan 50 kullanıcı 
tavsiye edin ve minimum 
2500 paket sahibi olun ve 
20. seviyeye kadar ödeme 

alın
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ÖRNEK DEĞERLER

1000 $ koydunuz (100 paket)

10 kişiyi doğrudan yönlendirdiniz! 
1000 $ yatırım yapan

10.000 $ x % 10 = Doğrudan 
Komisyonlar: 1000 $

İlk 10 kişiden matris komisyonu: 10 kişi x 100 
paket = 1000 paket x 0,20 $  

Matris komisyonunuz = 200 $

Yapınızdaki her paket  
için 0,20 $ alacaksınız 

Ekibinizin diğer insanları davet edeceğini ve ayrıca 
üst ekibinizden / liderinizden yayılacağınızı 
unutmayın.  
20 seviyeye kadar paket başına 0,20 $ kazanırsınız! 
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HIZLI BAŞLANGIÇ

1. Sizi bu işletmeye davet eden kişiden kayıt baglantisi linkini isteyin=
2. İlk paketinizi kaydedin ve satın alın. BTC, ETH, USDT, LTC ve TRX ile 
para yatırabilirsiniz

4. Üst ekibinizden bir web semineri programı isteyin ve insanları ImpulsX 
Pasif web seminerlerine davet edin, böylece bu şirket hakkında her şeyi 
öğrenebilirler.

3. Komisyon kazanmaya başlayın



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

MEETING ID: 990 8008 4324
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Her Salı  
Her Perşembe  
Her Cuma

20:00 CET
13:00 CET
20.00 CET

Web seminerleri:

https://zoom.us/j/99080084324


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

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

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

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

Social Media

-Marketing tools: http://madinvestor.net/impulsx
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https://twitter.com/ImpulsxOfficial
https://twitter.com/ImpulsxOfficial
http://madinvestor.net/impulsx
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BUGÜN KATILIN
VE KAZANMAYA BAŞLAYIN 


