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SOBRE O
NOPING

O NoPing Tunnel é um aplicativo para plataformas Windows, denominado 
‘Tunneling’. Sua principal função é melhorar a qualidade da conexão entre o 
usuário e o jogo. 

1 ping - tempo de resposta entre o jogo e o usuário.
2 packet loss - perda de informações enviadas entre o usuário e o jogo.
3 spikes - aumento repentino do ping devido a grandes fluxos de informações entre o jogo e o usuário.

Tunneling é uma conexão segura e de alta velocidade criada por meio de 
servidores dedicados que conectam o usuário com jogo. Com milhares de 
servidores dedicados ao redor do mundo, somos capazes de mudar a rota 
padrão feita pela conexão do usuário. Assim é possível medir a latência de 
rotas alternativas, entre o usuário e o servidor, a partir dai conseguimos 
encontrar a melhor rota existente para o usuário. O resultado disso é uma 
performance muito superior no jogo, com ping¹ extremamente menor, fim dos 
packet losses² e spikes³.  

COM
NOPING

SEM
NOPING

O que é tunneling?



Assista o vídeo: https://goo.gl/HmUY8o

Como funciona?



O NoPing vai muito além do que um túnel tradicional. A tecnologia 
desenvolvida por nossa equipe criou um cliente próprio que permite que 
façamos coisas únicas no mundo. Nosso usuário experimenta jogar seu jogo 
realmente livre de problemas de conexão. Tornamos ele mais competitivo e 
satisfeito, porque elevamos seu desempenho no jogo, assim ele se interessa 
mais e consequentemente vai jogar mais e por mais tempo.

Uma das novas ferramente que desenvolvemos é um sistema de conexões 
simultâneas. Ele nos permitiu extinguir diversos problemas provenientes de 
conexão. Batizamos essa função de Multi Connection. NoPing™ é o único a 
aceitar mais de uma conexão para jogos, basta ter mais de uma conexão com 
a internet. O nosso software usa todas as internets ao mesmo tempo e 
seleciona a melhor com o jogo em tempo real, garantindo a melhor 
performance dentre elas, essa função erradicou problemas com queda de 
conexão, spikes, pings altos, e lags. Multi Connection é indispensável para 
Gamers assíduos, ou Gamers profissionais, aqueles que querem  ou precisam 
de uma performance ainda melhor, já que com a combinação das internets só 
o menor ping sera usado.

Diferencial

Conexões Simultâneas



É muito comum nos dias de hoje os  ataques DDoS⁴ , principalmente no 
mundo dos gamers, esse ataques derrubam o serviço e interrompem a 
utilização do mesmo. Pensando nisso desenvolvemos uma função de conexão 
segura, para que o nosso usuário nunca seja afetado por nenhum tipo ataque 
ou qualquer problema eventual que um de nossos servidores possa ter, 
chamado de Safe Connection, contamos com um serviço de detecção de 
interrupção de serviço, se o nosso proxy sofrer qualquer tipo de interrupção 
nosso sistema migra o usuário para outra de nossas maquinas dedicadas sem 
que ele perceba, ou seja, sem lags, freezes ou quedas.
 

Prevenção de ataques

4 DDoS - Denial of Service, são milhares de requisições maliciosas simultâneas, feitas por maquinas    
zumbis que visam invalidar o alvo por sobrecarga.



PLANOS E
PREÇOS

R$ 15.61 /mês*
* para plano de 12 meses 

ANUAL (OFF: 22%)

R$ 16.65 /mês*
* para plano de 6 meses 

SEMIANUAL (OFF: 17%)

R$ 18.63 /mês*
* para plano de 3 meses 

TRIMESTRAL (OFF: 7%)

R$ 18.63 /mês*
* para plano de 3 meses 

TRIMESTRAL (OFF: 7%)

R$ 19.90  /mês*
* para plano de 30 dias

MENSAL

R$ 19.90  /mês*
* para plano de 30 dias

MENSAL

R$ 8.90  /semana*
* para plano de 7 dias

SEMANAL

 Mais de 100 jogos suportados

 Mais de 400 servidores dedicados

 Otimização Inteligente

Redução em até 80% de latência

Função Tibia SmartExit

Suporte técnico avançado 24h



PROGRAMA DE
AFILIADOS
Ganhe dinheiro fazendo o que gosta!



POR QUE ME
AFILIAR?

GANHE DINHEIRO JOGANDO
Sendo nosso afiliado você pode lucrar ofere-
cendo o NoPing para seus amigos.

SISTEMA DE RECORRÊNCIA
Se a pessoa voltar a adquirir o NoPing, não 
importa onde, você ira ganhar novamente.

KEYS PARA SORTEIO
Dependendo do seu nível de afiliado, você 
pode ganhar várias keys para sortear.

ACESSO ILIMITADO
Todos afiliados podem usar o NoPing sem 
custo algum. (a partir do nível Prata)

CUPONS DE DESCONTO
Dependendo do seu nível de afiliado, você 
tem acesso a cupons de desconto exclusivos.

SISTEMA DE AFILIADOS EM CONJUNTO
Chame seus amigos para serem afiliados e 
ganhe ainda mais Npcoins.

Vantagens de fazer parte



NÍVEIS

Todos os parceiros que tenham acordo maiores do que o ouro hoje vão manter a mesma porcentagem, mas eles vão receber o 
valor de filiação do ouro e após atingir as metas de vendas dos outros níveis, começa a receber o valor de filiação de acordo.

Bronze

10%

Prata

20% + conta de acesso ilimitado
5 Keys de 7 dias para sortear por mês

Ouro

30% + conta de acesso ilimitado
10 Keys de 7 dias para sortear por mês

Platina

40% + conta de acesso ilimitado
15 Keys de 7 dias para sortear por mês

Diamante

50% + conta de acesso ilimitado
20 Keys de 7 dias para sortear por mês

Ganhos & Benefícios



GANHO POR
INDICAÇÕES

VOCÊ

15%50% 8% 7%

PRESIDENTE

1ºDIRETOR
INDICADO POR

VOCÊ

INDICADO PELO
2º DIRETOR

INDICADO PELO
2º DIRETOR

3ºDIRETOR

INDICADO PELO
3º DIRETOR

GERENTE

INDICADO PELO
3º DIRETOR

GERENTE

3ºDIRETOR

2ºDIRETOR
INDICADO PELO

1º DIRETOR

10%

INDICADO PELO
1º DIRETOR

2ºDIRETOR

INDICADO PELO
2º DIRETOR

3ºDIRETOR

INDICADO PELO
3º DIRETOR

GERENTE

INDICADO PELO
3º DIRETOR

GERENTE

Exemplo ao lado corresponde aos ganhos do nível “Diamante”.

Afiliados em conjunto

Diamante
Ganhos por indicação: 50%, 15%, 10%, 8%, 7%
Ganhos por recorrência: 10%
20 Keys de 7 dias para sortear por mês



VOCÊ
PRESIDENTE

BRONZE

PRATA

OURO

PLATINA

DIAMANTE

10%

20%

30%

40%

50%

10%

20%

30%

40%

50%

5%

8%

10%

12%

15%

5%

8%

10%

12%

15%

2%

4%

5%

6%

8%

1%

3%

4%

5%

7%

1%

3%

5%

7%

10%

1ºDIRETOR
INDICADO POR

VOCÊ

2ºDIRETOR
INDICADO PELO

1º DIRETOR
INDICADO PELO

2º DIRETOR

3ºDIRETOR
INDICADO PELO

3º DIRETOR RECORRÊNCIAS

GERENTE

3%

5%

6%

7%

10%

Afiliados em conjunto



STREAMING FACEBOOK (GRUPOS E FANPAGE)

Você escolhe qual é a
sua principal categoria

YOUTUBER

Bronze: Todos que pedirem parceria e avaliarmos 
que tem potencial de crescimento.

Prata: Alcançar até 15% da base de inscritos em 
pelo menos 4 videos me uma semana, no caso de 
vídeos diários, no caso de vídeos semanais analisar 
o mês ou atingir 10 vendas por semana contando 
com a árvore que ele criar 

Ouro: Alcançar até 30% da base de inscritos em 
pelo menos 4 videos me uma semana, no caso de 
vídeos diários, no caso de vídeos semanais analisar 
o mês ou atingir 30 vendas por semana contando 
com a árvore que ele criar 

Platina: Atingir 45 vendas por semana contando 
com a árvore que ele criar 

Diamante: Atingir 75 vendas por semana contan-
do com a árvore que ele criar 

Bronze: Todos que pedirem parceria e avaliarmos 
que tem potencial de crescimento.

Prata: Caso ele tiver com mais de 50 pessoas 
simultâneas ou atingir 10 vendas por semana 
contando com a árvore que ele criar 

Ouro: Caso ele tiver com mais de 300 pessoas 
simultâneas ou atingir 30 vendas por semana 
contando com a árvore que ele criar 

Platina: Atingir 45 vendas por semana contando 
com a árvore que ele criar 

Diamante: Atingir 75 vendas por semana contan-
do com a árvore que ele criar 

Bronze: Todos que pedirem parceria e avaliarmos 
que tem potencial de crescimento.

Prata: Ter 5 mil curtidas na pagina ou 150 pessoas 
no grupo ou atingir 10 vendas por semana contan-
do com a árvore que ele criar. 

Ouro: Ter 10 mil curtidas na pagina ou 500 pes-
soas no grupo ou atingir 30 vendas por semana 
contando com a árvore que ele criar.

Platina: Atingir 45 vendas por semana contando 
com a árvore que ele criar.

Diamante: Atingir 75 vendas por semana contan-
do com a árvore que ele criar.

BLOGS / SITES CLÃS E GUILDAS 

Bronze: Todos que pedirem parceria e avaliarmos 
que tem potencial de crescimento.

Prata: Ter mais de 10 mil acessos por mês ou 
atingir 10 vendas por semana contando com a 
árvore que ele criar.

Ouro: Ter mais de 80 mil acessos ou atingir 10 
vendas por semana contando com a árvore que 
ele criar. 

Platina: Atingir 45 vendas por semana contando 
com a árvore que ele criar.

Diamante: Atingir 75 vendas por semana contan-
do com a árvore que ele criar.

Bronze: Todos que pedirem parceria e avaliarmos 
que tem potencial de crescimento.

Prata: Atingir 10 vendas por semana contando 
com a árvore que ele criar.

Ouro: Atingir 30 vendas por semana contando 
com a árvore que ele criar.

Platina: Atingir 45 vendas por semana contando 
com a árvore que ele criar.

Diamante: Atingir 75 vendas por semana contan-
do com a árvore que ele criar.

NÍVEIS
Requerimentos por categoria



VAMOS
COMEÇAR?

Veja como é fácil começar

Faça seu cadastro no site do NoPing
www.nptunnel.com1 Divulgue seu link em suas midias sociais 

para seus seguidores.3

Acompanhe em tempo real todas as 
transações feitas e ganhe dinheiro!4Veja em qual nivel de afiliado voce se encaixa 

atualmente.2

Este guia de afiliados foi desenvolvido em novembro de 2017. Periodicamente a porcentagem de ganhos e benefícios pode sofrer reajustes sem aviso prévio.


