
geld-geld verdienen im internet snel geld  

verdienen 

 

Ontvang ik echt geld hier?  

Ja, een "beloning programma" wordt voorgesteld aan alle leden van Klikot. Klikot beloond 

zijn leden in overeenstemming met hun bijdrage aan Klikot, zonder beperkingen – - Het 

aantal nieuwe leden die zich hebben geregistreerd op Klikot als gevolg van je uitnodiging, en 

de frequentie en omvang van hun gebruik op Klikot; - Het aantal nieuwe gebruikers die zich 

hebben geregistreerd op Klikot als gevolg van de uitnodigingen door jouw zijn verzonden ( en 

ook door hun genodigden - tot 5 niveaus), en de frequentie en omvang van hun gebruik op 

Klikot; - Het aantal en de kwaliteit van je inhoud die je uploadt of je beschikbaar maakt in of 

via Klikot, die bezoekers en vrienden aantrekt waardoor het Klikot verkeer toeneemt.  

Hoe Marketing je kan belonen?  

1.Registreer je nu gratis! 

http://bit.ly/inuPcY 

2.Je nodigt mensen uit op de website 

Nodig mensen uit op Klikot, zodat ze in je marketing-boom verschijnen.  

3.Zij nodigen meer mensen uit op de website 

Wanneer je genodigden (eerste niveau van de leden van je marketing boom) gebruikers 

uitnodigen die zich ingeschrijven op Klikot dan worden zij tweede niveau leden in uw 

marketing boom, het tweede niveau genodigden geregistreerd als derde niveau leden, en zo 

verder tot 5 niveaus.  

4.Leden, die toetreden op de website, in je marketing-boom produceren marketing 

punten voor je 

Voor elke dag dat een van je marketing-boom leden Klikot gebruikt, krijgt je marketing-

punten op basis van zijn positie in je marketing-boom (1 punt voor het eerste niveau lid, 0,5 

punt voor de tweede niveau, en zo verder ...) Het maximumbedrag van de marketing-punten 

dat je kunt krijgen op een dag zijn de "dagelijkse potentiële marketing punten".  

5.Marketing punten worden omgezet in echt geld aan het eind van elke dag. 

Aan het einde van elke dag vinden we de leden dat de dagelijkse minimum punten heeft 

bereikt . Punten van deze leden zullen worden omgezet in echt geld, dat zal worden 

bijgewerkt in hun account. Leden die zich niet de dagelijkse minimum punten bereikt 

ontvangt geen geld, maar zal de volgende dag weer kunnen verzamelen.  

http://www.klikot.com/nl/SignUp.aspx?advertiser_id=1449259
http://www.klikot.com/nl/SignUp.aspx?advertiser_id=1449259
http://www.klikot.com/nl/SignUp.aspx?advertiser_id=1449259


Hoe Inhoud je kan belonen?  

Alle leden die inhoud maken op de website ontvangen punten voor de bezichtigingen van die 

inhoud. Deze punten vertegenwoordigen het verkeer gemaakt op de website door de inhoud, 

en worden omgezet in geld aan het eind van elke dag. 

Samenvatting 

Nodig zoveel mogelijk mensen uit op de website. Deze mensen worden aangeduid als "van 

jou" en je zult beloond worden voor hun activiteiten op de website. Hoe meer mensen je 

uitnodigt, hoe meer geld ze voor je produceren.  

 

 

 


