
 

Φθηνά κοσμήματα και αξεσουάρ !  
 

Τι είμαστε και τι κάνουμε ; 

 Είμαστε μια εταιρία που προμηθεύει εσάς και τους γύρο σας με φθηνά κοσμήματα πρώτης 

διαλογής και διάφορα αξεσουάρ, αλλά και οτιδήποτε άλλο θελήσει ο πελάτης στις χαμηλώτερες 

τιμές της αγοράς ! 

 Προσφέρουμε συνεχώς τη δυνατότητα να βγάλεις το δικό σου κέρδος το οποίο θα αυξάνετε 

συνεχώς εκθετικά ! 

Ας αναλύσουμε λοιπόν πως μπορεί κάποιος να αυξήσει τα κέρδη του εκθετικά ! 

 

Ο πρώτος τρόπος που μπορεί κάποιος να βγάλει κέρδη από την εταιρία μας είναι να γίνει συνεργάτης μας.  

Από τη στιγμή που κάποιος γίνετε συνεργάτης έχει αμέσως το 30% του κέρδους της τιμής που πουλάει ένα προϊόν η εταιρία 

μας με το προνόμιο να το φτάσει έως και 55% χωρίς να έχει επενδύσει ούτε ένα ευρώ!!! 
Ας δούμε ένα παράδειγμα για να γίνει ποιο κατανοητό! 

   

      Ας υποθέσουμε ότι η εταιρία έχει αυτό το κόσμημα στην τιμή των 10 ευρώ !  

Ο συνεργάτης εφόσον καταφέρει να κλίσει κάποια παραγγελία 

για αυτό κανονικά με βάσει αυτά που είπαμε πριν θα πρέπει να πάρει 3 ευρώ , όμως στον συνεργάτη δύνεται η 

δυνατότητα να το πουλήσει όσο θέλει και να κρατήσει τα κέρδη αυτά! 

Π.χ Αν το κόσμημα η εταιρία το πουλάει 10 ευρώ και ο συνεργάτης καταφέρει να το πουλήσει 15 θα έχει κέρδος 

10*0,3+5 = 3 + 5= 8 ευρώ ΚΑΘΑΡΑ! Στην ουσία η δουλειά του συνεργάτη είναι να κλίνει παραγγελίες και να 

παίρνει το ποσοστό του! 

 

Τι γίνετε όμως στη περίπτωση που ο συνεργάτης θέλει να βγάλει παραπάνω κέρδος ;   

Σε αυτή τη περίπτωση για κάθε 10 ΕΝΕΡΓΟΥΣ συνεργάτες που θα φέρνει στην εταιρία ο συνεργάτης θα 

κερδίζει ένα 5% επιπλέον και αυτό μπορεί να γίνετε μέχρι να φτάσει στο 55% !  
*ενεργός συνεργάτης είναι αυτός που έχει κλίσει τουλάχιστον 5 παραγγελίες ! 

Ας δούμε ένα σχετικό παράδειγμα ! 
Για χάρη συντομίας θεωρούμε το κάθε κόκκινο βέλος ως 5 συνεργάτες.  

 

 

 

 

                         

Σχήμα 1. Ποσοστό συνεργάτη 30%                                                                                   Σχήμα 2.  Ποσοστό συνεργάτη 35% 

    ΕΤΑΙΡΙΑ 

   ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 

 

 

    ΕΤΑΙΡΙΑ 

   ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 

 

 



 

Στο Σχήμα 1 ο συνεργάτης δεν έχει φέρει κανένα άλλο συνεργάτη στην εταιρία επομένως δεν έχει κανένα άλλο 

κέρδος πέρα του 30% των πωλήσεων που θα κάνει !  

Στο Σχήμα 2 όμως ο συνεργάτης έχει φέρει 10 επιπλέον συνεργάτες στην εταιρία επομένως το κέρδος του αυξάνετε 

κατά 5% δηλαδή πάει στα 35% !  

Είναι φανερό λοιπόν ότι όσους περισσότερους ΕΝΕΡΓΟΥΣ συνεργάτες φέρει κάποιος στην εταιρεία τόσο 

περισσότερο θα είναι το κέρδος του ! 

Ας το δούμε και σε γράφημα! 

 

 

 

 

Ο δεύτερος τρόπος που μπορεί κάποιος να βγάλει κέρδος από την εταιρία μας είναι να μας προμηθεύει !!! 

  Ναι καλά άκουσες να μας προμηθεύει! Η εταιρία μας έχει ανάγκη από καλλιτεχνικά χέρια που θα δημιουργούν 

μοναδικά κοσμήματα , αξεσουάρ ,μπιζού , στολίδια το οτιδήποτε ξεχωριστό μπορεί να σκαρφιστεί ο νους!  

Στην περίπτωση αυτή που κάποιος θέλει να συνεργαστεί με αυτόν τον τρόπο με την εταιρία μας κρατάμε το 

προνόμιο να έχουμε την αποκλειστικότητα στα δημιουργήματα αυτά και σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης 

αυτού του κανόνα θα διακόπτετε η οποιαδήποτε συνεργασία αμέσως ! 

Επίσης για να υπάρξει συνεργασία τα πράγματα θα πρέπει να ελεγχθούν ως προς τη μοναδικότητα , την ποιότητα 

και την πρωτοτυπία τους, θα πρέπει να υπάρχει φωτογραφικό υλικό το οποίο θα διαφημίζεται εφόσον όλα τα 

παραπάνω είναι εντάξει !  

Κάθε πότε γίνετε η πληρωμή ; 

Οι πληρωμές γίνονται με το που πληρωθεί η παραγγελία την ίδια στιγμή ή την επόμενη εργάσιμη μέρα ! 

 

 

 

30% 
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Πωλήσεις 

30% 

35% 
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Ακόμη και εδώ βλέπουμε πως 

το μέλος-συνεργάτης που έχει 

φέρει  50 συνεργάτες έχει τα 

μεγαλύτερα κέρδη καθώς 

κερδίζει το 55% των 

παραγγελιών που θα φέρει 

στην εταιρία ! 



 

 

Με συμφέρει να ασχοληθώ με την εταιρία σας ; 

Η ερώτηση αυτή για τους περισσότερους θα μοιάζει αστεία, σαν εταιρία δεν μπορούμε να σας 

απαντήσουμε σε αυτό, όμως μπορούμε να σας δώσουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ώστε 

να απαντήσετε εσείς ! 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ                                                                                                            ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

1. Δεν χρειάζεται εγγραφή                                                                                                                Δεν έχουν βρεθεί ακόμη….   

2. Δεν χρειάζεται κεφάλαιο 

3. Δουλεύεις όποτε και ότι ώρα θες 

4. Μπορείς να δουλεύεις από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μεγάλα κέρδη 

5. Πληρώνεσαι κάθε φορά που κάποιος σου αγοράσει κάτι 

6. Είσαι ανεξάρτητος χωρίς αφεντικά που θα σε «διατάζουν» 

7. Γνωρίζεις κόσμο  

8. Δουλεύεις από παντού, δεν χρειάζεται να είσαι εκλοβισμένος κάπου 

9. Έχεις καθαρά κέρδη  

10. Φτιάχνεις όνομα στην αγορά 

11. Έχεις ένα πολύ μεγάλο εισόδημα το οποίο μπορεί να σε ζήσει  

12. Δεν έχεις να χάσεις τίποτα να δοκιμάσεις  

και ένα σωρό άλλα…  

 

Εσύ θα χάσεις την ευκαιρία ;  

 


