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O que o Klikot?

O Klikot (Empresa do Grupo Sigma Wave) é um novo tipo de rede social, baseado no princípio de que a 
comunidade deve ser recompensada pelas suas contribuições.

Já lá vai o tempo em que as Redes Sociais recebiam pelos anúncios que tinham nos 
seus sites, ficavam multimilionárias e não repartiam os lucros com os usuários.

O Klikot obtém rendimentos pelos anúncios que tem no site, paga aos seus usuários por referidos, por 
inserção de conteúdo e não impede a colocação de outra propaganda, bem como links para outros sites e 
fontes externas, tornando-se assim numa fonte de renda bem atraente e diferenciada no segmento.

O Klikot paga aos seus usuários, conforme a sua contribuição. Nossos programas de referências e de 
conteúdos são completamente gratuitos e estão disponíveis apenas para utilizadores registados. Você não 
precisa pagar nenhuma taxa de participação, a fim de receber os pagamentos. Usamos algoritmos e medidas 
técnicas para analisar o seu contributo. Fazem em único discrição, embora considerando diversos factores, 
incluindo, sem limitação:
- O número de novos usuários que se registaram para Klikot como resultado do seu convite (os seus 
"convidados") a frequência e o âmbito da sua utilização de Klikot; 
- O número de novos usuários que se registaram para Klikot como resultado dos convites feitos por seus 
convidados (e também pelos seus convidados - até 5 níveis), e a frequência e o alcance de seu uso de Klikot; 

- A quantidade e a qualidade do conteúdo que você enviar, distribuir, divulgar, transmitir ou disponibilizar 
de outra forma ou através Klikot. 
 

Conteúdo gerado pelo usuário em Klikot

O Klikot não garante que qualquer conteúdo que deseja colocar no site será publicado ou que vão colocá-lo 
indefinidamente. Ao publicar o conteúdo em Klikot, você aceita responsabilizar-se por quaisquer 
consequências resultantes do destacamento do conteúdo.

Links para outros sites

O Klikot pode conter links para conteúdos publicados em outros sites ou fontes externas, fornecidas por 
terceiros. O Klikot não monitoriza esses sites e conteúdos. 

Ao ligar para um determinado site, eles não endossam ou patrocinam o seu conteúdo, ou confirmam a sua 
exactidão, credibilidade, autenticidade, fiabilidade, validade, integridade ou legalidade. Não assumem 
qualquer responsabilidade por tais terceiros websites ou conteúdo, ou sua disponibilidade. 
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Propagandas

Os usuários do Klikot podem incluir anúncios pagos, links patrocinados e informações comerciais (as 
propagandas). Ao clicar nas propagandas, você é transferido para um site de um anunciante ou recebe outras 
mensagens, informações ou ofertas de anunciante e de outros. 

Como ganhar dinheiro através de conteúdo? 

Um membro que cria conteúdo no site de conteúdo quando recebe pontos que o conteúdo seja visto. Estes 
pontos representam o tráfego no site criado pelo conteúdo, e são transformados em dinheiro no final de cada 
dia. 

Será que eu realmente vou ganhar dinheiro aqui?
Como ganhar dinheiro através de marketing?

1. Você convida as pessoas para o website
Convidar pessoas para Klikot. Eles serão registados na sua árvore de marketing. 

2. Eles convidam mais pessoas para o website
Os convidados directos (os membros do nível da sua árvore de marketing) vão convidar mais 
usuários para Klikot. Estes usuários se tornarão membros de nível 2 da sua árvore de marketing. Em 
seguida, o membro de segundo nível, irá convidar membros do terceiro nível, e assim sucessivamente até 5 
níveis.

3. Membros na sua árvore de comercialização entram no site e produzem pontos de comercialização para 
você.
Por cada dia que um de seus membros da árvore de marketing entra no Klikot, você recebe pontos de 
comercialização com base na sua posição na árvore de marketing (1 ponto por membro de primeiro grau, 0,5 
pontos por membro de segundo nível, e assim por diante...) A quantidade máxima de pontos de 
comercialização que você pode ganhar num dia é o "diário pontos de comercialização de potencial".

4. Os pontos de Marketing são transformados em dinheiro real no final de cada dia.
No final de cada dia, o Klikot localiza os membros que passam diariamente os pontos mínimos. Estes pontos 
serão transformados em dinheiro real que será actualizado na sua conta. Membros que não façam o mínimo 
de pontos de passagem diária não receberão o dinheiro naquele dia, mas será capaz de marcar pontos 
novamente no dia seguinte.

Na prática: cada membro directo seu rende-lhe $0.02 por dia, bastando para isso entrar uma vez nesse dia; 
dia em que ele não entre, não gera $0.02 para você;
cada membro indirecto seu até ao 5.º nível gera-lhe $0.01 por dia, isto nos dias em que entrar pelo menos 
uma vez no Klikot.

IDIOMAS: Multilínguas, incluindo o português.

Resumo



Faça um esforço e convidar muita gente para o site. Essas pessoas irão estar associado à sua conta e você 
ganhará dinheiro para a sua actividade no site. Quanto mais pessoas você convidar, mais dinheiro que irá 
produzir para si. 

Para começar a ganhar, registe-se carregando no banner abaixo. É GRÁTIS!
Não perca mais tempo. Lembre-se: tempo é dinheiro.Nós oferecemos-lhes uma variedade de serviços e 
maneiras de usar o conteúdo Klikot, o seu próprio conteúdo ou de outros usuários. Você pode fazer upload, 
distribuir e-mail, divulgar, transmitir ou tornar o seu conteúdo, como pode ser disponível ao usar Klikot 
(para fins de conveniência, receberá o nome de todas essas acções como o "Post" ou "missão").

Para começar a ganhar, registe-se carregando no banner abaixo. É GRÁTIS
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