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TENTANG KAMI 

 

Tentang kita 

Myrightad berafiliasi dengan Employing dan Empowering, sebuah entitas yang dirancang oleh 

profesional di bidang industri memiliki gabungan pengalaman pemasaran lebih dari 20 tahun. 

myrightad iklan dikonseptualisasikan sebagai proposisi menang bagi semua anggota. Memiliki 

keunikan dan tak terduga outlook telah menyebabkan fajar era baru di bidang pemasaran & iklan serta 

perusahaan berusaha untuk menyediakan jasa kualitas rapi semua di bawah satu atap. Sebagai 

Distributor, Anda memiliki kontrol, otoritas, kekuatan untuk menentukan pasar. Myrightad adalah salah 

satu jaringan terbesar konsumen tumbuh karena media saluran, pasar, dan sistem pemasaran yang 

digulung menjadi satu. Hal ini memungkinkan Anda untuk membuka nilai benar Anda dan mendapatkan 

kekayaan, keyakinan, kedudukan sosial dan hormat melalui beberapa saluran. 

Myrightad dijalankan oleh sebuah tim dari berdedikasi dan ‘internet-pintar’ individu. Semua anggota tim 

profesional ketika datang ke subjek internet marketing, Dalam  membuat uang di internet. 

Kami adalah profesional di pemasaran semua produk, Layanan dan bisnis 

Tim kami telah mencoba setiap peluang bisnis dibayangkan yang pernah dibuat tersedia (dalam alasan, 

dan tidak termasuk konyol), dan kami telah membuat banyak kesalahan – tetapi kami juga telah 

membuat sukses besar dari banyak jenis pekerjaan bisnis dari rumah. Pengalaman semacam ini adalah 

apa yang akan mengarah Anda di jalan sukses sendiri bisnis Anda, dengan menggunakan pengetahuan 

pasar, dan penelitian yang terpercaya kami. Silahkan merasa bebas untuk melihat-lihat website kami, 

Dan kami  menambahkan terus-menerus secara rinci dan hubungi kami jika diperlukan. 

Nama saya adalah Michael Mack, dan saya telah selalu memiliki minat dalam bekerja dari rumah, dan 

ketika internet mulai, saya melihat banyak cara untuk meningkatkan pendapatan saya-iklan menjadi 

salah satu dari mereka, serta mencoba multi-level marketing, situs ini adalah tentang apa yang kita 

merasa bekerja, dan apa yang kita telah mencoba, dan diteliti. Apa pun tujuan Anda di internet; baik itu 

mendapatkan penghasilan tambahan, menciptakan bisnis paruh waktu, atau jika Anda bersikeras 

menjadi besar berikutnya internet sukses.Myrightad dapat membantu Anda dengan cara apapun yang 

Anda butuhkan. Kami menggunakan sistem sangat terlatih dalam pemasaran dan promosi teknik, 

dengan dicoba dan diuji metode untuk membawa Anda yang terbaik dalam bisnis online. 

http://bit.ly/RxUCiD
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SIAPA KAMI 

 

Siapa kami? 

myrightad.com adalah usaha bisnis yang bertujuan untuk menyajikan iklan yang ditargetkan dalam cara 

yang jauh lebih komprehensif dan menguntungkan untuk pengiklan maupun penonton. 

Selain itu, anggota kami tidak hanya bisa memiliki manfaat menjadi bagian dari sebuah portal iklan 

bertarget kelas dunia tetapi mendapatkan kesempatan un-equivalent mampu untuk mengejar 

pemasaran jaringan. Dengan rencana kompensasi yang unik dan inovatif kami.anggota tidak tertinggal di 

semangatnya untuk bisnis yang sukses. 

Iklan online dengan myrightad 

BPK (biaya Per Klik) atau PPC (Pay per click) adalah ketika pengiklan membayar setiap kali pengguna 

mengklik daftar mereka dan diarahkan ke situs web mereka.hanya mengklik listing. Sistem ini 

memungkinkan iklan spesialis untuk memperbaiki pencarian dan memperoleh informasi tentang pasar 

mereka. Di bawah bayar per klik sistem harga, pengiklan membayar untuk hak untuk terdaftar di bawah 

serangkaian target kaya kata-kata yang mengarahkan lalu lintas relevan dengan situs web mereka, dan 

hanya membayar bila seseorang mengklik daftar mereka yang menghubungkan langsung ke situs web 

mereka. BPK berbeda dari CPV setiap klik dibayar terlepas dari apakah pengguna membuat situs target. 

BPA (biaya Per tindakan atau biaya Per akuisisi) atau PPF (membayar Per kinerja) periklanan berbasis 

kinerja dan umum di afiliasi pemasaran sektor bisnis. Dalam skema pembayaran ini, penerbit membawa 

semua risiko menjalankan iklan, dan pengiklan membayar hanya untuk jumlah pengguna yang 

menyelesaikan transaksi, seperti pembelian atau sign-up. Model ini mengabaikan setiap inefisiensi 

dalam corong konversi situs web Penjual. Berikut ini adalah varian umum BPA: CPL (biaya Per Lead) 

iklan BPA iklan identik dan didasarkan pada pengguna mengisi formulir, mendaftar untuk newsletter atau 

beberapa tindakan lain yang terasa pedagang akan mengakibatkan penjualan. 
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TUJUAN 

 

Myrightad mengelola untuk menyediakan lingkungan bisnis yang menggantikan kesenjangan antara 

layanan mewah dan rumpun orang biasa yang melampaui penghalang dari usia, agama, bahasa, 

wilayah, pemain dan keyakinan danMyrightad mencoba untuk menjadi diakui sebagai salah satu 

organisasi utama yang mengerti kebutuhan individu dan perusahaan sekarang dan di masa depan. 

Etika dan Outlook 

pendirian bisnis  harta karun memiliki nilai-nilai universal kejujuran, integritas, membuka minda, 

keunggulan, perbaikan diri dan saling menghormati. Kami dan akan terus memberikan pelayanan terbaik 

dan kepuasan pelanggan sepenuhnya. menahan diri dan bertanggung jawab untuk anggota kami, mitra, 

karyawan dan distributor. 

Anda berada di tangan yang aman 

Ada ratusan peluang di luar sana namun bisa menakutkan. Dengan begitu banyak cara untuk membuat 

uang diiklankan di Surat Kabar, majalah dan online dapat menjadi sulit dan memakan waktu untuk 

menemukan kesempatan yang tepat untuk Anda. Terlibat dengan salah satu dapat menjadi mahal juga. 

Cepat daftar fitur 

 Sepenuhnya berbasis browser, tidak ada download 

 Biaya rendah – hemat biaya Myrightad merupakan penyedia layanan lengkap pemasaran 

 Template Premium 

 Reputasi manajemen jaringan 

 Media sosial yang menghubungkan 

 Dukungan secara online dan offline 
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Apa yang kita lakukan 

 

Apa yang kita lakukan? 

myrightad adalah sebuah portal iklan bertarget yang secara bersamaan menawarkan anggotanya 

kesempatan unik jaringan sehingga tidak hanya meningkatkan potensi penghasilan mereka tetapi juga 

pada saat yang sama mendorong kesadaran yang lebih baik tentang produk yang diiklankan di sini. 

Oleh karena itu MyRightAd adalah puncak dari yang terbaik dari apa e-commerce yang ditawarkan 

adalah jaringan, kesadaran, insentif, aksesibilitas,transparansi. Sistem kami di sini di MyRightAd 

memastikan bahwa setiap anggota mendapatkan yang paling dari keanggotaan dan bahwa kita 

memperpanjang yang terbaik dari upaya kami dalam memastikan dukungan pelanggan yang memadai 

dan tepat waktu untuk semua anggota kami. 

 

 

10 LANGKAH KESUKSESAN 

 

1. Brainstorming ide-ide untuk alternatif dengan membahas keterampilan inti Anda dengan teman, 

Keluarga, Jaringan kontak dan konselor. 

2. Melebihi harapan. Selalu memberikan Anda semua, satu ratus dan sepuluh persen. Tidak 

memberitahu dunia apa yang dapat Anda lakukan, menunjukkan hal itu. 

3. Mengembangkan kebiasaan tindakan. Membuat rencana setiap malam untuk hari 

berikutnya. Mengelola waktu Anda dengan baik, dan Anda akan membuat sebagian besar dari 

setiap hari. Lebih tindakan Anda dapat mengambil setiap hari, semakin cepat Anda akan mencapai 

tujuan Anda 
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4. Mencari cara untuk mengembangkan keterampilan baru yang akan membuka jalan bagi 

kebangkitan. 

5. Mencari orang-orang pintar. Kita tidak mungkin seorang ahli dalam segala hal. Orang-orang yang 

berhasil meninggalkan petunjuk. Mencari orang lain yang sukses yang dapat membantu Anda di 

sepanjang jalan.Meningkatkan pengetahuan orang lain untuk membantu meningkatkan keadaan 

Anda. 

6. Membuat garis waktu. Memecah tujuan utama Anda ke beberapa tujuan yang lebih kecil dan 

memilih tanggal yang tepat ketika Anda merencanakan pada mencapai tujuan 

masing-masing. Menjadi spesifik dan tepat adalah kunci. Memecah tujuan Anda ke 5 tujuan 

kecil. Tujuan terakhir dari garis waktu menjadi tujuan utama Anda. 

7. Dapatkan jelas apa yang Anda inginkan. Kesuksesan sejati tidak terjadi secara kebetulan. Anda 

harus memilih untuk menjadi sukses. 

8. Rencana ke depan. Meluangkan waktu untuk membuat rencana untuk setiap kemungkinan yang 

mungkin timbul. Dari bencana alam untuk masalah keuangan yang tak terduga, Anda akan perlu 

untuk memiliki rencana yang dapat mudah diakses untuk mendapatkan Anda melalui waktu yang 

sulit. 

9. Tetap fokus. Tanggung jawab keluarga, pekerjaan, TV, dan kehangatan tempat tidur Anda sendiri 

dapat mengalihkan semua perhatian Anda dari tugas di tangan. Menghapus gangguan sebanyak 

yang Anda bisa dari kantor rumah Anda dan tetap fokus. 

10. Tidak berkecil hati. Sukses tidak datang dalam semalam. Itu akan membutuhkan dedikasi, kerja 

keras dan banyak usaha ekstra untuk mewujudkannya. 

 

 

MARKETING PLAN 

MyRightAd memastikan bahwa setiap anggota mencapai banyak saluran generasi pendapatan 

dengan tak terduga aksesibilitas dan efisiensi dapat ditiru. Untuk alasan ini kami membawa ke 

ambit anggota kami sukses rencana kompensasi yang purveys empat bentuk berbeda namun 

kurung pendapatan. Dan seperti biasa itu semua dimulai dengan langkah kecil. 

Keanggotaan 

Keanggotaan tunggal oleh pembelian AdStation untuk jumlah $100. AdStation 

disebut AdStation utama dan masa berlakunya AdStation utama untuk 44 minggu 

iaitu dari tanggal penempatan AdStation utama akan tetap aktif selama 44 minggu, 

dengan setiap minggu pendapatan rata-rata menjadi $6. Pendapatan ini mingguan 

sebesar $6 ini tidak stagnan seperti akan mengungkapkan lebih lanjut. 

AdStation tambahan penghasilan 
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Kita harus diingat bahwa setiap AdStation tambahan biaya $100, jumlah yang tetap konstan 

terlepas dari skenario. Masa berlakunya AdStation tambahan adalah untuk minggu 44. 

Sekarang penambahan AdStation baru meningkatkan pendapatan mingguan sebagai 

berikut:  Dua AdStation-$7Tiga AdStation-$8Empat AdStation-$9Lima AdStation-$10 

 

Penghasilan referral 

Sebagai dan ketika anggota merujuk anggota lain untuk mengambil Main AdStation atau AdStation 

tambahan di bawah sponsor id sendiri, sponsor menerima $10 sebagai rujukan AdStation 

pendapatan. Proses ini terus seterusnya dan sebagainya. 

 

 

 

Penghasilan biner 1: 1 

Untuk memenuhi syarat untuk penghasilan biner wajib bagi anggota untuk merujuk/sponsor minimal dua 

anggota  untuk AdStation utama di bawah anggota / sendiri ID yaitu satu anggota utama AdStation di 

sisi kiri (LHS) dan kedua satu di sisi kanan (RHS). 

Anggota harus benar-benar untuk pemeliharaan rasio 1: 1 yaitu untuk penghasilan biner sangat 
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penting untuk membuat pasangan AdStation dan mengatur anggota di LHS dan RHS dan 

demikian pula sesudahnya. 

Catatan:  Sisi kekuatan AdStation anggota akan meneruskan untuk hari berikutnya dan 

pembatasan harian mendapatkan adalah $1000. 

Pendapatan biner akan memulai hari Anda memenuhi syarat dan Anda akan 

mendapatkan penghasilan harian seperti yang ditunjukkan dalam tabel di 

bawah ini: 
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PENGIKLAN KAMI 

 

Periklanan dari produk produk ternama di dunia. 
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HUKUM LEGALITAS 

 

 

LIBERTY RESERVE 

 

JUAL BELI LIBERTY RESERVE 

Membeli menjual Liberty Reserve  Liberty Reserve merupakan sistem pembayaran. Anda dapat 

menyimpan nilai dalam dolar AS dan transfer pembayaran kepada orang lain dan menerima pembayaran 

dari orang lain. Ini aman, handal, dan rahasia.Pembayaran tidak dapat dibatalkan (yaitu, mereka tidak 

dapat dikembalikan).Liberty Reserve adalah instan, real-time mata uang untuk perdagangan 

internasional.Hanya dalam beberapa menit, Anda dapat mengirim dan menerima pembayaran dari siapa 

pun, di mana saja anda berada. Jadi Anda dapat memilih di bawah Liberty Reserve distributor sesuai 

negara Anda. 
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TANYA JAWAB 

Bagaimana cara saya melakukan pembayaran investasi? 

Jawaban: Anda dapat melakukan pembayaran dengan akun Liberty Reserve anda ke account Liberty 

Reserve MyRightAd.atau melalui bank wire,westren union,perfect money next egopay dan payza 

Apakah pembayaran keanggotaan saya $100 dapat dikembalikan 

Jawaban: Tidak.pembayaran Anda tidak dapat dikembalikan. 

Bagaimana saya menghasilkan uang dengan myrightad.com? 

Jawaban: Anda menghasilkan uang dengan melihat iklan sesuai join ads yang di miliki dan mengajak 

orang lain untuk bergabung myrightad.com. 

Bagaimana cara menerima komisi saya? 

Jawaban: Ada dua jenis pendapatan AdStation komisi dan pendapatan GroupStation dan komisi dibayar 

langsung ke pendapatan ini menurut usaha Anda. 

Kapan saya bisa cashout penghasilan? 

Jawaban: Anda dapat cashout penghasilan dengan jumlah minimum di atas $12. 

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproses permintaan cashout saya? 

Jawaban: Dibutuhkan waktu 3 hari kerja. 

Berapa banyak orang yang dapat mengajak/sponsori? 

Jawaban: Tidak ada batasan untuk merujuk orang-orang bergabung dengan myrightad.com program. 

Jadi, lebih banyak orang Anda mengajak / sponsor langsung ke myrightad.com, Anda mendapatkan 

penghasilan $ 10 pada setiap member anda. 

Apakah Saya mendapatkan penghasilan ketika anggota mengambil AdStation tambahan? 

Jawaban: ya Anda akan mendapatkan penghasilan $ 10 pada AdStation tambahan setiap anggota.yang 

anda sponsori. 
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