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ONLINE ADVERTEREN
De markt van online adverteren is ontwikkelt in razend tempo en vandaag haalt 
het al een omzet van biljoen dollars per dag.

Standaard advertenties in kranten, radio of TV hebben hun top behaald en zien 
zelfs een terugloop in hun omzet.

Totaal verschillend van het opkomend fenomeen online adverteren.

Dit is jouw kans!



Over de hele wereld, zijn 
er meer dan 1 biljoen websites

Om interessant te blijven  en omzet te genereren hebben 
ze allemaal hetzelfde doel. Ze hebben veel bezoekers en 
verkeer nodig.

Met het FutureNet Advertising Programma, welke gekoppeld is 
aan het social media platform hebben we de perfecte 
oplossing.



Weet je waarom social media platforms zoveel omzet 
halen? Het antwoord is erg simpel: Met adverteren.
Hoe kan je nu mee profiteren van deze online 
advertentie wereld waar biljoenen in omgaan.
Begin nu met geld verdienen nu het hot is. Maak de 
juiste keuze!

FUTURENETADVERTENTIE PROGRAM
Kijk 10 advertenties / dag
Door deze simpele actie verdien je jouw geld.  Commissie 
wordt elke 30 minuten verrekend 
Registratie van nieuwe klanten of verkoop producten is niet 
vereist

FutureNet= Social Media Platform

















HOE WERKT HET?

Je hebt 2mogelijkheden

1. Koop AdPacksen maak jouw eigen advertentie zodat de verkopen op jouw site hoger worden
2. Koop AdPacks, (max.1000)

Kijk 10 advertenties per dag, krijg jouw % bonus, welke gebaseerd zijn op het inkomen van het bedrijf 
.

Om te beginnen met geld verdienen, koop je tenminste 1
AdPack t.w.v. $50
Na betaling, heb je 800 views van jouw advertentie
Om gekwalificeerd te worden voor jouw bonus, moet je elke dag 
10 advertenties klikken.
Hoe meer AdPacks je aanschaft des te hoger jouw bonus per dag

(1 account kan maximaal1000 adpacks. 
Maximaal 1 account per adres



HOE WERKT HET PROGRAMMA?

Koop een adpack t.w.v. $50 en klik 10 advertenties per
dag, je ontvangt jouw % bonus op basis van het inkomen
van het bedrijf.
Als jouw Adpack zijn waarde van max. value $60, dit
AdPack wordt “gesloten” en $60 waarde staat op jouw
onine account.
Jouw inkomen kan je laten uitbetalen op jouw bankrekening
of je koopt nieuweAdPacks



HOE WERKT HET PROGRAMMA?

Zoals je kan zien, is het bedrag van jouw inkomen bij
Future Advertentie Programma hangt af van het aantal
AdPack dat je hebt.

Hoe meer AdPacks je hebt, hoe hoger jouw percentage van
het bedrijf dat je verdiend.

Hoe meer AdPacks je hebt hoe meer advertenties je kan 
maken, waardoor je meer bezoekers op jouw site krijgt.

Het is geen vereiste om mensen aan te brengen of 
producten te verkopen om te kunnen verdienen!



EN NU IN CIJFERS…

aantal adpacks totaal
winst per 4 
maanden winst per jaar %

1 $50 $10 $30 60%

10 $500 $100 $300 60%

100 $5000 $1000 $3000 60%

1000 $50,000 $10,000 $30,000 60%
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Actief inkomen
Bij aanbeveling van FutureAdpro bij jouw 
vrienden, kan jouw inkomen nog meer 
stijgen en kan je 1000 AdPacks nog sneller 
bereiken.

Laat iedereen deze fantastische opportunity 
om een inkomen met FutureAdPro zien. Je 
ontvangt inkomen voor het aanbrengen van jouw 
netwerk’s aankopen tot 5 levels diep.



OVERVIEW

STATUS

I II III IV V
Charge for a year

$ 0,00$ $ 30,00 $ 80,00 $ 130,00 $ 180,00

Charge for 1months

$ 0,00 - $ 8,00 $ 12,00 $ 16,00

Commissions
Level 1:3% Level 1:4%

Level 2:1%
Level 1:6%
Level 2:3%
Level 3:1%

Level 1:7%
Level 2:3%
Level 3:1%
Level 4:1%

Level 1:8%
Level 2:4%
Level 3:1%
Level 4:1%
Level 5:1%

Max. AdPacks amount

50 150 300 500 1000

Landing Page. SponsorSystem



LEADER MANAGER
100Adpack 300Adpack

DIRECTOR
600Adpack

PRESIDENT
1000Adpack

2.500 4.000

CAREER PLAN

500

10

Personal  
Partners

15

Personal  
Partners

20

Personal  
Partners

30

Personal  
Partners

1.500

Total Team Partners in First 5Levels

JUNIOR  
LEADE
R

JUNIOR  
MANAGE
R

JUNIOR  
DIRECTOR

JUNIOR  
PRESIDENT

100

Adpacks

300

Adpacks

600

Adpacks

1000

Adpacks



iPhone6 Samsung Galxy S7

Mac BookPro



FUTURENET  
MARKETING SYSTEEM

Bij uitbetaling van commissie inBy withdrawing 
commissions in FutureAdPro, 5% van het bedrag 
gaat automatisch in jouw positie upgrade in Friends 
Tree Matrix, inclusief de Royal position.

In het FutureNetmarketingplan verdien je 
10 levels diep en 50% Matching Bonus.  
Daarnaast kan je jezelf kwalificeren voor 
Leader  Bonus.
Vraag jouw sponsor meer over het FutureNet
Marketing Plan.



JOUW START
1. Schrijf je gratis in via de link van degene die jou hier heeft uitgenodigd.

2. Start met jouw eigen AdPacks. Beslis hoeveel AdPacks jij nodig hebt voor een 
succesvolle start.  Meer AdPacks = Meer geld

3. Bekijk elke dag 10 advertenties van andere klanten en verdien jouw geld.

4. Beslis of je wel of niet actief wil zijn.

5. Als je wil, selecteer jouw status positie waarmee je wilt starten. Het werkt 
hetzelfde. Hoe hoger jouwstatus positie is, hoe meer geld je verdient.
































