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Kedves Olvasó!

Büszkén mutatjuk be a FreedomXpress Global üzleti prezentációját, melyen keresztül meghívunk, 
hogy vegyél részt velünk a következő online kereskedelmi óriás felépítésében és tapasztald  
meg általa, milyen az igazi szabad és prosperáló élet! Amennyiben szeretnéd,  
egy új fejezetet indíthatsz el életedben, mely az anyagi függetlenségről,  
a szabadságról és az önmegvalósításról fog szólni!

Vállalatunk részéről minden adott, hogy egy gyümölcsöző partnerség vehesse 
kezdetét és veled együtt teljesíthessük be küldetésünket,  
melyet következőképpen fogalmaztunk meg:

„Küldetésünk, hogy szabad és prosperáló életet teremtsünk  
minden partnerünk és családtagjaik számára 
és felkészítsük őket arra, hogy ezt a küldetésünket  
ők is beteljesíthessék majd mások életében!”



Nagy valószínűséggel mindenki ismeri ezeket a cégeket és akár napi szinten is használja szolgáltatásaikat. 
Sőt, szinte biztos, hogy ajánlottuk is már őket másoknak, annak ellenére, hogy ezek a vállalkozások ezért 
a tevékenységünkért egy centet sem fizettek nekünk. Pedig ezeket a vállalatokat mi, 
felhasználók tettük naggyá.

A FreedomXpress üzleti modelljében a felhasználók kapták a kulcsszerepet, hiszen a vállalat 
a network marketinget választotta üzleti platformja kiépítésének eszközéül és ennek 
keretein belül a vállalat, teljes forgalmának tetemes részét visszaosztja azoknak,  
akik részt vesznek a divíziói népszerűsítésében.

Mekkora üzleti potenciált jelent ez számodra? Ehhez ismerned kell mekkora  
az online kereskedelemben rejlő piaci potenciál!



1995-ben a világ  
lakosságának csupán 1%-a  

rendelkezett  
internet-hozzáféréssel

2020-ban az online  
kereskedelem elérte a  
4280 milliárd dolláros*  
éves forgalmat

Az online kereskedelemi 
piac, évente  
kb 20% százalékkal* 
növekszik

Csak az USA online   
kereskedelmi forgalma   
500 milliárd dollár évente

Ma a világ  
lakosságának 58%-a  

rendelkezik
internet-hozzáféréssel

Ez a szám,  
közel 10%-kal 

növekszik évente

Piaci Potenciál

Napi szintű internet-felhasználók száma több mint
4 milliárd fő

A FreedomXpress potenciális célközönsége
a világ népességének 58%-a

2021-ben a várható online kereskedelem mérteke
4891 milliárd USD*

A FreedomXpress üzleti vállalkozásod földrajzi korlátok nélkül,
100% online építheted

*Forrás: eMarketer, 2021. 01. 14. T10305



A világ e -kereskedelmi piacának 1%-a

Az e-kereskedelem a világ jelenleg leggyorsabban növekvő iparága. 
Évről évre, kb 600-700 milliárd dollárral növekednek globálisan  
az e-kereskedelem bevételei. A FreedomXpress Global eltökélt célja,  
hogy a network marketing iparágban eddig még sohasem látott  
koncepcióval, ennek az elképesztő forgalomnak egy tekintélyes szeletét  
hasítsa ki és ossza meg hálózatunk tagjaival! Vállalatunk célja,  
hogy a dropshipping üzletágunk erejét kihasználva a globális e-kereskedelmi  
forgalom 1%-a felett diszponáljon, mely cél elérésével a világ első számú  
network marketing vállalatává váljunk!
Hogyan működik a dropshipping?

Miért kedvezőbb út ez tagjaink számára, mint hagyományos webáruházat építeni?
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Hagyományos vagy Dropshipping webáruház?

Hagyományos, webáruház alapú vállalkozás elindításába  
kezdeni megfelelő ismeretek, képzettség, apparátus és tőke nélkül, 
szinte öngyilkosság!
Amennyiben hagyományos e-kereskedelmi modellben kívánjuk 
webáruház alapú vállalkozásunkat működtetni, a következő feladatok 
fognak ránk várni:

- webáruház informatikai fejlesztése, vagy bérlése
- informatikai infrastruktúra kiépítése
- raktárkészlet beszerzése, kezelése és nyilvántartása
- webáruház versenyképes reklámozása
- elektronikus fizetési szolgáltatás biztosítása
- kiszállítás / logisztika
- számlázás
- garanciák kezelése
- ügyfélszolgálat
- mindezek tőkeigénye
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A Dropshipping webáruház üzleti modellje

A dropshipping üzleti modell sikere és elterjedésének oka abban rejlik, 
hogy anélkül tudjuk működtetni saját e-kereskedelmi vállalkozásunkat, 
hogy a korábbiakban felsorolt feltételeket mind teljesítenünk kellene.
Affiliate partnerként jelentkezhetünk a vállalat saját nemzetközi  
webáruházának affiliate programjára, melynek köszönhetően 
egy nemzetközi webáruház raktárkészletét használhatjuk. 
Nem lesz gondunk a logisztikára és a számlázásra, illetve  
a társaság kezeli a garanciális és ügyfélszolgálatos eseteket is. 
Nincs más dolgunk, mint hogy az affiliate linkünket használva 
reklámozzuk a webáruház termékeit és szolgáltatásait, mintha 
az a sajátunk lenne. Vásárlás esetén minden infrastrukturális kérdést  
a vállalat webáruháza, a ZAMNIA biztosít, affiliate tevékenységünkért 
pedig a megvalósult forgalmak függvényében jutalékot fizet.

Hát nem fantasztikus? Saját webáruház, rizikó és tőkeigény nélkül!
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Saját Webáruház Dropshipping

Saját webáruház fejlesztése

Raktárkészlet és nyilvántartása

Óriási reklámköltségek

Kiszállítás és logisztika

Számlázás

Garanciák kezelése

Saját ügyfélszolgálat

Komoly tőkeigény

Partner webáruház használata

Nem kell saját raktárkészlet

Kisebb költséggel is üzemeltethető

Partner webáruház szállít ki

Partner webáruház számláz

Partner webáruház kezeli a garanciákat

Nincs szükség saját ügyfélszolgálatra

Egyszeri, kisebb összegből is megvalósítható
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Váltsd meg saját Dropshipping licensedet és profitálj
passzívan dropshipperek százainak, vagy akár ezreinek
forgalmából

A FreedomXpress lehetővé teszi számodra, hogy egy egyszeri díjért
cserébe, a vállalat nemzetközi webáruházához, a ZAMNIA-hoz megváltsd
a dropshipping licensedet.
Különböző dropshipping licenseink segítségével életed végéig
részesülhetsz teljesen passzívan azon affiliate partnerek forgalmazásai
után járó jutalékokból, akiket közvetlenül te, vagy akár az általad kialakult
struktúra csatlakoztatott a dropshipping üzletágunkhoz.

Az affiliate partnereink csupán saját forgalmazásuk árrései után
szerezhetnek nyereséget. Viszont azok, akik megváltják dropshipping
licenseiket, akár 8 unilevel szinten keresztül élvezhetik az affiliate 
partnerek és más license tulajdonosok által létrejött nemzetközi
„mini webáruház lánc” által termelt passzív bevételeket!

Elképzelted már valaha milyen lehet több száz, vagy akár több ezer
webáruház forgalmából részesülni?
Ezt tudja nyújtani számodra a dropshipping üzletágunk!

Nincs havi díj, nincs megújítási díj!



Az alábbi táblázat azt mutatja meg, hogy adott összegű saját  
vásárlási utalvány foglaló megfizetésével, hány unilevel szinten  

keresztül vagyunk árrés jutalékra jogosultak

A táblázatban szereplő százalékban kifejezett jutalékok alapját, minden esetben  
a zamnia.com kereskedelmi árrései adják, nem pedig a termékek teljes vételára!

CSOMAGOK EUR 50 EUR 250 EUR 750 EUR 1490 EUR 4990
LEVEL 1 25% 25% 25% 25% 25%

LEVEL 2 - 10% 10% 10% 10%

LEVEL 3 - - 10% 10% 10%

LEVEL 4 - - 5% 5% 5%

LEVEL 5 - - - 5% 5%

LEVEL 6 - - - 5% 5%

LEVEL 7 - - - - 5%

LEVEL 8 - - - - 5%



A gyorsítósáv

Közösségi webáruházunk sikeressége a következő két ponton múlik:

 1. Sikerül-e kialakítanunk olyan lojális törzsvásárlói kört, akik folyamatosan a zamnia.com-on vásárolnak.
2. Tudunk-e egy olyan rövid     -távú és gyorsan fizető affiliate rendszert biztosítani, ami a hosszú távú  
    üzleti terveinket támogatja.

Nem véletlenül fogalmazódtak meg a fenti pontok bennünk, hiszen a mai felgyorsult világunkban, 
egyre inkább megnövekedett a gyors üzleti eredmények iránti igény, illetve mint minden 
webáruháznak, így a Zamniának is meg kell küzdenie az ár-összehasonlító oldalak, sok 
esetben felületesnek bizonyuló szolgáltatásaival! Felismerve és reagálva ezekre  
a kihívásokra, megszületett egy üzleti GYORSÍTÓSÁV koncepciója, mely megoldást 
nyújt a fenti pontokra és amelyet STORE névre kereszteltünk el!

Képzelj el egy olyan közösségi webáruházat, amelynek köszönhetően  
soha többé nem kell az ár-összehasonlító oldalakat böngészned, 
hiszen biztos lehetsz benne, hogy az itt elköltött minden egyes cented,  
a 13,5-szeresét képes majd megtermelni számodra! A gyorsítósáv  
a közösségi webáruház felépítésében résztvevő affiliate partnereknek  
is lehetőséget ad arra, hogy emberek tízezreinek, vagy akár százezreinek 
jövőbeli több éves költései után szerezzenek gyors -és látványos bevételeket!

Ugye hihetetlennek tűnik? Mi mégis megalkottuk!

* A FreedomXpress Global és a Zamnia webáruház közösségi webáruházat alkotnak, ahol  
nincs lehetőség befektetést eszközölni, minden ismertetett előny és eredmény a közösség vásárlási  
szokásaitól és mértékétől függ, TILOS a programot befektetésként továbbajánlani, vagy akként értelmezni!



Üdvözlünk a gyorsítósávon, üdvözlünk a Store-ban!

Létrehoztunk minden partnerünk számára egy különleges, úgynevezett Loyalty/Hűség számlán, melyen minden egyes Zamnián történt vásárlásunk 
árrésének 10%-át jóváírjuk. A számla különlegessége abban rejlik, hogy míg más oldalakon a hűségpontokat beváltva jó esetben ajándéktárgyakhoz 
juthatunk, a Loyalty számlán gyűjtött összegeket idővel úgynevezett unitokra válthatjuk be, melyek képesek megtermelni a jóváírt összegek 
10-szeresét!

Közösségi webáruházunk igazi ereje a közösségben rejlik, hiszen a Loyalty számlákból született unitok más törzsvásárlók unitjaihoz 
kapcsolódnak egy bináris szabályt követve, mely értelmében minden egyes unithoz saját, vagy mások két további unitja csatlakozhat,  
és így tovább. Az így kialakult közösségi bináris unitfa, a közösség vásárlásainak köszönhetően képes folyamatában megtermelni és kifizetni 
számodra a unit megszületéséhez szükséges összeg 10-szeresét!

Öt különböző Store osztályt hoztunk létre, hiszen mindannyian más-más vásárlói szokásokkal és anyagi lehetőségekkel rendelkezünk!

Minél magasabb Store osztályba szeretnénk unitot szerezni, annál több jóváírást kell összegyűjtenünk a Loyalty számlákban  
és annál nagyobb összegeket fognak a magasabb Store osztályokba tartozó unitok számunkra megtermelni!

* A FreedomXpress Global és a Zamnia webáruház közösségi webáruházat alkotnak, ahol nincs lehetőség befektetést eszközölni, minden ismertetett előny és eredmény 
a közösség vásárlási szokásaitól és mértékétől függ, TILOS a programot befektetésként továbbajánlani, vagy akként értelmezni!

Loyalty wallet
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Foglalózd le későbbi vásárlásaidat és hagyd, hogy rendszerünk kitermelje költéseid fedezetét!

Amennyiben nem szeretnéd megvárni, míg a vásárlásaidból unitok keletkeznek, akkor lehetőséget biztosítunk számodra, 
hogy a Loyalty pénztárcádban - mint későbbi vásárlásaid foglalójaként - tetszőleges összeget helyezz el előre!

Miért jó ez?

A rendszer nem tesz különbséget azon összegek között, amelyek a Loyalty számlán a múltban történt vásárlások után járó jóváírásokból  
keletkeztek, vagy a jövőben tervezett vásárlásaid foglalójaként helyezted el őket. Így lehetőséged nyílik még azelőtt unitokat szerezni 
a rendszerben, hogy vásároltál volna a webáruházunkban. Ez egy tiszta win-win helyzetet teremt, hiszen az összeget későbbi vásárlásaid  
szándéknyilatkozataként - vagyis foglalóként - helyezed el a Loyalty számládon, amit később, kiegészítve fogsz elkölteni, így mi biztosak  
lehetünk abban, hogy lojális törzsvásárlóra találtunk személyedben, te pedig cserébe élvezheted a rendszerünk nyújtotta előnyöket 
és egy kis munkával, megtermeltetheted akár a későbbi költéseid teljes fedezetét, vagy akár még többet is!

A különböző Store osztályokban, különböző összegekért cserébe lehet unitokat szerezni a Loyalty számládról! Bármelyik Store osztályban 
is szerezz unitokat, azok mindegyike a unit megszületéséhez szükséges összeg 10-szeresét képes számodra megtermelni!

A FreedomXpress pontos kifizetési tervét kérd attól a személytől, aki ezt a prezentációt megmutatta neked! A Store program részletes 
leírását és a unitok bináris rendszerét is abban fogod megtalálni!

* A FreedomXpress Global és a Zamnia webáruház közösségi webáruházat alkotnak, ahol nincs lehetőség befektetést eszközölni, minden ismertetett előny és eredmény 
a közösség vásárlási szokásaitól és mértékétől függ, TILOS a programot befektetésként továbbajánlani, vagy akként értelmezni!

STORE 1 STORE 2 STORE 3 STORE 4 STORE 5

UNIT ÉRTÉK 40 EUR 135 EUR 400 EUR 1 350 EUR 4000 EUR
EREDMÉNY 405 EUR 1 350 EUR 4 050 EUR 13 500 EUR 40 500 EUR



Légy a FreedomXpress közösség megbecsült vezetője!
Minősülj BMW autós programunkra és vedd át vezetői autódat,  

melyet mi finanszírozunk!

BMW SERIES 1

BMW SERIES 3

BMW SERIES 5

BMW SERIES 7
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Ha nem voltál ott az Amazon, az Ebay, vagy az Alibaba indulásánál, 
hogy kihasználd a  korai felismerők versenyelőnyét, most itt az alkalom, 
hogy cselekedj és végre ne csak  nézd mások sikereit, hanem te 
is részese légy a sikernek!

Szélesre tárjuk előtted a kapunkat, hogy közösen építsük fel 
a FreedomXpress Globalt, az online kereskedelem következő 
nagy óriását és legyünk annak egyenrangú haszonélvezői!

Mihamarabb tanulmányozd át oldalunkon a FreedomXpress 
Kompenzációs tervét, hogy láthasd, az iparág  jelenleg  
legtöbbet fizető hibrid-bináris rendszerét alkottuk meg 
partnereink számára!



Minősülj a FreedomXpress vezetői rangjaira!

Vedd át a vezetői szintekkel járó presztízs termékeket, svájci karórádat, 
majd vezesd akár saját tulajdonú sportautódat és ünnepeljük közös  
sikereinket a közös incentív luxus utazásainkon!
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Tapasztald meg a network marketing igazi vagyonteremtő erejét! Érd el az elnöki  
és nagyköveti rangokat és élvezd a vele járó életstílust a FreedomXpress-től kapott 
saját tulajdonú Mercedes S-osztályban, vagy az általad kiválasztott sportautódban  
és ébredj a vállalattól kapott saját tulajdonú luxus ingatlanodban, amely esetében  
a te döntéseden múlik, hogy a világ mely részén vásároljuk meg neked!



Ez egy egyszer az életben adódó lehetőség, ragadd meg és ne engedd el!

A FREEDOMXPRESS Kompenzációs terve és további prezentációi a cég hivatalos weboldaláról érhetőek 
el. Tanulmányozd át őket minél hamarabb, kövess minket közösségi média oldalainkon, hogy mindig  
a lehető leggyorsabban informálódhass az aktualitásokról és más fontos információkról! Kívánunk sok sikert  

az üzleted felépítéséhez! 
freedomxpressglobal.com


