
Mandura about everything! 

 

Te különlegesnek érzed magad? 

Érdekel mi tartja lázban Európát? 

Mit szólnál, ha miután csatlakozol, mindenki CSAK 

ALÁD tud csatlakozni? 

Most, választ kapsz mindenre! 

 

 

 

 

 

 



Miért érdemes a cégbe regisztrálni? 

 Nem vezetőket, hanem átlagembereket keresnek, igen alacsony indulási díjjal, és a 

legkorszerűbb könnyen használható, ingyenes marketing eszköztárral 

 Plusz bónuszként a cég egyedülállóan magas  százalékot: 20%-ot oszt vissza a cég teljes 

bevételéből melyből 20 szinten a legalsó szinttől kezdve már részesedhetsz) nincs 

keresztvonalazás 

 Egyedülálló, zseniális mégis  igen igazságos és korrekt marketingterv, amiről szaklapok írnak 

 Páratlan termék, amiről hosszú tudományos cikkek írnak 

 Szimpatikus szellemiségű, emberbarát cég! Minden egyes eladott Mandura ital árából egy 

rászoruló kisgyermek étkezését támogatják. Ráadásul abban az országban ahol azt eladták. 

Ezenkívül a cég számos qualitatív tevékenységet folytat, hogy segítse a rászoruló embereket. 

Ezért a cégre nagyon odafigyelnek.  

 Tőkeerős cég! Európában 29 országot nyit meg a cég,saját gyártással, logisztikával 

mikrobiológiai  laboratóriummal rendelkezik raktárt, irodát készül nyitni minden országban, 

nemsokára elérhető lesz a magyar nyelvű hivatalos weboldal is 

 Páratlan siker: Ez a cég komoly elismeréseket kapott. Ez a cég 1,6 millió dolláros forgalmat 

csinált két hónap alatt Európában. Ez olyan teljesítmény, amit más cégek 10-20 év alatt érnek el. 

 Ez a cég Amerikában több ezer mlm cég közül emelkedett ki 2 év alatt az első 5 közé, amit más 

cégek csak 10-20 év alatt érnek el.  

 

Hogy mi a sikerének a titka?  

 

Kiderül, ha elolvasod kik a vezetői, milyen termékeket dobott piacra, milyen egyedülálló 

marketingtervet tett le az asztalra, milyen marketingeszközöket ad ingyen az emberek kezébe, 

és milyen hatékony oktatási struktúrával rendelkezik. 

Fiatal amerikai cég a figyelem középpontjában 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Többek között a cég megkapta a DSA tagságot,(Nemzetközi Marketing Szövetség) amit csak 

nagyon kevesen, Magyarországon is csak 4 mlm cég kapott meg. A DSA tagság egy garancia 

arra, hogy jó helyen dolgozol, mert ezek a cégek a DSA etikai kódex szerint dolgoznak 

 

Kattints erre a szövegre, és nézd meg videón. 

http://www.directsellingnews.com/index.php/site/comments/mandura_a_royal_family/
http://www.youtube.com/watch?v=2QfMmOaI1-U


A XXI század üzleti modellje: 

A Mandura az első a világon, amely az internet óriási erejét maximálisan kihasználja az 

üzletépítéshez. Olyan marketingeszközöket kapsz a kezedbe, amellyel nagyon könnyű dolgozni- 

magad is csodálkozni fogsz, hogy milyen gyorsan tudod építeni a hálózatod. 

Az mlm egy olyan iparág, amely az internettel ötvözve verhetetlen, pláne ha wellness mlm-ről 

beszélünk. 

2012 végére 3 milliárd ember lesz az interneten. 

A  network marketing iparág az internettel ötvözve az elkövetkező 5 évben többet fog eladni, mint az 

elmúlt 30 év alatt. Most a kezedben egy olyan lehetőség, amely maximálisan igazodik a jövőhöz, 

abszolút a trend irányába halad. 

A Mandura által kifejlesztett egyedi marketingeszközök segítségével, a regisztrációkért szinte meg 

sem a kell dolgoznod, a regisztráció szinte automatikussá válik . 

 

Ez a még egy olyan kombináció, ami verhetetlenné teszi az üzletet.  

 

Ez már szinte túl szép hogy igaz legyen ugye?   Pedig igaz.  

 

Ez az üzlet az elmúlt 20 év legnagyobb durranása lesz, ehhez nem kell nagy 

jóstehetség.  

Ez az üzlet már most rengeteg embert mozgatott meg! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2QfMmOaI1-U
http://xplodemyincome.blogspot.com/2010_04_05_archive.html


A MANDURA VEZETŐI: 

 

Casey Yarbrough, vezérigazgató:  

Rendkívüli tehetség, és rendkívül sikeres, tapasztalt üzletember, frissen végzett 

diplomásként került közel a hálózati marketinghez az Excel Communications 

vállalatnál. Öt éven belül, Casey és felesége egy 10.000 főből álló hálózatot épített 

fel, 100.000 állandó vásárlóval. Később a cég pénzügyi tanácsadója és nemzetközi 

marketing igazgatójaként megduplázta a cég bevételét, amely akkor elérte a 

2.000.000.000 dollárt. Két éve  saját céget is alapított, melynek ma is sikeres 

vezetője, és amelynek neve Mandura Corporate. 

Tom Quinn, pénzügyi vezérigazgató: 

 

Tom Quinn egyetemi diplomáját a Jacksonville egyetemen szerezte. Igazi 
vezető egyéniség, emellett pénzügyi zseni, ő irányítja a cég pénzügyi részlegét, 
és ő az, aki tudja, hogyan kell felépíteni és működtetni egy nemzetközi 
adminisztrációs oktatási és információs hálózatot. Több mint 20 éves szakmai 
tapasztalatával járul hozzá, a Mandura fejlesztéséhez. 

 

 

Daniel Montgomery, logisztikai igazgató: 

 

Brilliáns elme, aki igen fiatalon kitűnt tehetségével, szorgalmával és különleges 
személyiségével. Rendkívül fiatalon lett az amerikai piac egyik legnagyobb 
építőipari cégének fejlesztési és logisztikai igazgatója. Ma is számos qualitatív 
tevékenységet folytató szervezet vezetője. Ő szorgalmazta többek között, hogy 
a Mandura vállalat, éhező afrikai gyermekeket is támogasson. Vezetői 
képességei és mélyreható tapasztalata az, amely lehetővé teszi, hogy a 
Mandura logisztikája tökéletesen és zökkenőmentesen működjön. 

 

Stephen Spartley multimédia igazgató: 

 

Sokéves tapasztalattal rendelkezik, és kimagasló tehetség multimédia és 
internet-marketing területen egyaránt.  21 díjat nyert nemzetközi grafikai és web-
design területen. Ő alkotta meg és működteti azt a nemzetközi informatikai 
hálózatot,  melynek köszönhetően, a világ, különböző pontjain élő munkatársak a 
legkorszerűbb marketinges eszközöket kihasználva, sikeresen és hatékonyan 
tudnak dolgozni.  

  

 

http://homebasedbusiness.com/profiles/blogs/mandura-ceo-casey-yarbrough-1


Egy kis kitérő a helyes táplálkozásról 

 

Statisztika: a felnöttek 70% a gyermemek 90%-a nem eszik megfelelő mennyiségű zöldséget, 
gyümölcsöt. Az emberek többsége közel sem eszik annyi gyümölcsöt és zöldséget amely biztosítaná 
a minimális mennyiségű tápanyagot, ami a betegség elkerülése miatt szükséges. 

 

Néhány rémisztő adat:  

 Évente 70 kg műanyagot eszünk ( 5,2 kg ételfesték, 2,5 kg gyomorirtónak megfelelő vegyi 
anyagok és egyéb adalékok.) 

 A lakosság 90 szenved kezdődő C-vitamin hiányban. 
 Magyarországon 3 millió allergiás él és ez a szám folyamatosan nő. 

 Minden 2. ember szív- és érrendszeri betegségben hal meg. 
 Minden ember naponta 0,5 kg mesterségesen ízesített élelmiszert fogyaszt. 

A hiányos táplálkozás okozta civilizációs betegségek: 

1. Szív és érrendszeri megbetegedések: szívinfarktus, érelmeszesedés és agyvérzés, magas 
vérnyomás 

2. Mozgásszervi megbetegedések: reumatikus megbetegedések, ízületi bántalmak, a 
gerincoszlop és a porckorong megbetegedései. 

3. Emésztőrendszeri megbetegedések többsége: a máj epehólyag, hasnyálmirigy, vékony - és 
vastagbél megbetegedése, Anyagcsere betegségek: elhízás, cukorbetegség, májkárosodás, 
epekő, vesekő, köszvény 

4. Allergiák nagy része. 
5. Fogbetegségek: fogszuvasodás, fogínysorvadás, fogínyvérzés és a szabálytalan fogsor. 
6. Fertőző betegségek iránti fogékonyság: ami a gyakran visszatérő légzőszervi gyulladásokban 

és hurutokban, valamin hólyaghurutban és vesemedence gyulladásban nyilvánul meg. 
7. Rák kialakulásában is bizonyos mértékben szerepet játszik. 

Melyek ennek az okai? 

 Az élelmiszereink tápanyagtartalma rohamosan csökken, miközben feldúsulnak bennük a 
hormonszármazékok és kemikáliák. 

 A környezetszennyezés egyre jelentősebb méreteket ölt. 
 Az élet felgyorsult, a stressz, és a terhelés nő. 
 A bizonytalanság növekedése komoly lelki megterhelést jelent a mindennapokban.  

Elmondható, hogy a betegségek 70-75 %-át a helytelen táplálkozási szokások és a 
tápanyaghiányos élelmiszerek okozzák. Sajnos azonban szervezetünk védekező 
mechanizmusának fenntartásához a lehető legalaposabban összeválogatott étrend sem 
elegendő. 
 

Miért van szükség táplálékiegészítőre? 
 

Mert a föld szennyezettsége miatt már a zöldségek, gyümölcsök tápanyagértéke is jelentősen 
csökkent, sőt, a talajból káros anyagokat vesznek fel. A táplálék-kiegészítők antioxidáns tartalma 
megvéd minket a súlyos betegségeket okozó, a környezetszennyezés következtében minket 
erőteljesen támadó szabadgyökökkel szemben. Szerepük sokoldalú: erőteljes antioxidáns hatás 
mellett, védőszerepük bizonyított a sejt vizes közegében, oxidációs ártalmakkal szemben, 
antiallergiás, antiphlogisticus szerepük is optimális. Az utóbbi évek kutatásai igazolták szerepüket a 
tumorok kialakulásának, recidivájának, áttételképződésnek megakadályozásában. Az ellenálló 
képesség magas szinten tartása, a sejtjeink folyamatos védelme, szervezetünk megbomlott 
egyensúlyának visszaállítása a mai világban kulcskérdés. 

  
 

 



A MANDURA ITAL: 

 

Szaklapok írnak arról, hogy az aloe felfedezése óta nem volt ilyen hatásos 

egészségmegőrző,vitalizáló táplálék kiegészítő, mint a MANDURA ITAL. Egy nagyon különleges italról 

beszélünk, ami 4 nagyon különleges gyümölcsből áll.  Ez a 4 gyümölcs 4 különböző helyen terem: 

 

Durian:  

Itt jön a király! Itt jön egy legenda! Ö a földön a 

legtökéletesebb, legtápanyagdúsabb gyümölcs a Földön 

Hazájában akkora becsben tartják, hogy vannak Buddha 

szobrok, melyeket duriánnal a fején ábrázolják. 

Tápanyagértéke annyira tökéletes hogy vannak időszakok 

amikor hazájában csak ezt fogyasztják. Oda vannak érte mert 

az íze különleges. Az érett durián azonnal lepotyog a fáról és 

nyomban heves harc indul meg érte Malajziában, 

Indonéziában, Tájföldön, Szingapúrban és a Fülöp- szigeteken  

 

Megtalálható benne magas koncentrátumban az összes antioxidáns, nyomelem, ásványi anyag, 

értékes szénhidrátok, értékes zsírsavak (omega3, omega6) sőt még fehérje is.   

Azonnali energiaforrás, bioredbullnak is szokták hívni. A Durian emeli a szerotonin 

(boldogsághormon) szintet – rendszeres fogyasztásával egy állandó kellemes közérzet, jókedv alakul 

ki.  Ha rendszeresen fogyasztunk duriánt sokkal később fáradunk el, magas „phyto-tpányag” taralma 

miatt .A Durian erőssé tesz - Az izomzatra jó hatással van a magas protein tartalom 

A Durian sejtszintű méregtelenítő. Magas antioxidáns tartalma miatt nagyon hatásos öregedés gátló. 

A durian minden tápanyagot tartalmaz amire az emberi szervezetnek szüksége van.  

 

Mangosztán: 

 A hazájában, gyümölcsök királynője néven emlegetik. 

Érdekessége, hogy az első termés 15 év alatt érik be, és 

fantasztikusan finom. Antioxidáns értéke a legmagasabb a 

világon!  Az általunk eddig ismert gyümölcsök közül a szilvának 

van a legmagasabb antioxidáns szintje. Ezt orac értékben 

állapítják meg. A szilváé 5700, a mangosztáné ennek a 

tizenhétszerese, azaz: 97ezer. Mire jó ez a hihetetlenül magas 

antioxidáns tartalom? Az erős antioxidánsok  visszaszorítják a 

szabadgyökök működését. Emiatt a degeneratív sejtek 

működését nagymértékben gátolja. A leghatékonyabb 

immunrendszertámogató, ha ezt fogyasztjuk garantáltan nem 

kapunk el fertőző betegséget! A legintenzívebb öregedésgátló.A 

legintenzívebb méregtelenítő.  

 

 

mangosztan.doc


 

 

Acay Berry 

Szintén bámulatos antioxidáns! Megóvja látásunk élességét, 

érrendszerünket, segíti az optimális testsúly megtartását, 

ellensúlyozza a szabadgyökök káros hatásait, segít a vizelettartási 

problémák megelőzésében. 

 

 

 

Bluberry  

Ez első számú táplálék kiegészítő forrás, Amerikában.  

Antioxidáns szintje nagyon magas! Olyan anyagokat 

tartalmaz, amik segítenek karbantartani a mentális 

egészséget. Erősíti az idegrendszert, segít meggyógyítani és 

megfiatalítani az izmokat azáltal, hogy csökkenti az LDL, és 

fenntartja a HDL koleszterin-szintet. Omega3 és omega6 

zsírsavat sok aminosavat tartalmaz nagymértékben, ezért 

nagyon jó a szívbetegségben szenvedőknek.  

Baktériumölő, gyulladáscsökkentő és antimutagén 

tulajdonsága van.  

Olyan tápanyagokat tartalmaz, amelyek pozitív hatással vannak a szervek fejlődésére. Ezek sejtvédő 

hatásuknál fogva segítenek megőrizni a szervezet egészséges működését, csökkenthetik 

bizonyos gyermekkori betegségek előfordulásának rizikóját, hatással vannak az egészséges 

felnőtt szervezet kifejlődésére  Észak-amerikai indián törzsekben használják régebb óta, gyermekek 

fejlődésének elősegítése és az idősebbek egészségének megőrzése céljából.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Nincsenek források az aktuális dokumentumban. A MANDURA ITAL a 

legkeresettebb tápláléki-kiegészítő Amerikában. 

Miért?  

Ez az ital 4 dolog miatt együtt  verhetetlen. Tökéletes táplálék -kiegészítő mert minden szükséges 

tápanyagot tartalmaz megfelelő arányban , adalékanyagok nélkül,. Nagyon finom és olcsó és még jól 

is néz ki.  Ez a négyes kombináció együtt csak nagyon  kevés táplálék-kiegészítőről mondható el.  

Adagolása naponta fél deci. Bármilyen korú ember fogyaszthatja, terhes nőknek is kifejezetten 

ajánlják. 

 

Miért az aseptic palackozási eljárás? 

 

A termék aseptic, a jelenleg legkorszerűbb palackozási 

eljárással készül, ami azt jelenti, hogy a termékben nincs 

semmiféle tartósítószer, vagy vegyszer, viszont 2 év 

szavatosság érhető el. Ma, amikor minden élelmiszer, sőt 

rengeteg táplálék kiegészítő is tele van vegyszerekkel, ezt 

fontos kiemelni.  Jelenleg ez legfejlettebb palackozási 

eljárás! A termék megfelel a gyógyszeripari 

előírásoknak. A cég rendelkezik külön mikrobiológiai 

laboratóriummal, gyártósorral is, sőt a logisztika is 

komoly tervezői munka eredménye 

 

Itt megnézheted a gyártási folyamatot  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_JGSencoz7U


MANDURAMISSZIÓ 

 

 

Ez egy nagyszerű cég! Minden egyes eladott Mandura ital árából egy rászoruló kisgyermek 

étkezését támogatja a cég abban az országban ahol azt eladták. Ezenkívül a cég számos 

qualitatív tevékenységet folytat, hogy segítse a rászoruló embereket.  

 

 

 
 

 

 

Nézd meg videón hogyan támogatja a cég a rászoruló gyerekeket! 

         Nézd meg videón, hogyan támogatja a cég a rászoruló embereket! 

 

Magyarországon 25 ezer gyermek éhezik! Vannak olyan helyek a világon, ahol a helyzet 

még sokkal rosszabb. Ezért, tudni kell, hogy minden palack eladott Mandura ital árából 

egy gyermek kap egy meleg ételt, ott ahol azt eladták. Fontos, hogy ez számunkra nem 

csak a pénzről szól, hanem egy lehetőségről, hogy egy kicsit jobbá tegyük ezt a világot.  

 

Mikor elfáradsz ebben az üzletben, gondolj arra, hogy ha valaki általad vásárol egy 

palack Mandurát, nem csak az egészségért tettél valamit, hanem egy éhes gyermeknek 

adtál újra meleg ételt. Én személy szerint ezért is dolgozom. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Y1bZumIMhgQ
http://www.youtube.com/watch?v=D2CHvJ69JNg


TRIM ZSÍRÉGETŐ: 

 

Ez a termék óriási sláger és siker, most Amerikában.   

 

Dr William Kreamer az Universíty of Connecticat  docense, és orvos-

biológus tanszékének vezetője  nemzetközi szinten elismert kutató 

fejlesztette ki.  

 

 

 

A termék magas koncentrátumban leptint tartalmaz. .A cukorbetegeknek nagy hír, hogy a leptin képes 

csökkenteni a vércukorszintet és hosszabb ideig normál tartományban tartani  azt. Kizárólag a leptin 

szint az, ami meghatározza azt is, hogy a szervezet mennyi zsírt halmoz fel, vagy éget el. A magas 

leptin szint csökkenti az éhségérzetet, a szervezetben nem rakódik le a zsír, hanem felhasználásra 

kerül, azaz elég, nagyrészt az izmokban. 

Ehhez jön még a leptinnek az a tulajdonsága is, hogy növeli az adipoonetin szintet. Ez az a hormon, 
amely segít az izmok építésében. Ezért nemcsak a fogyni vágyóknak, de a sportolóknak is ideális a 
termék. 

 

A hatása: nagymértékben segít csökkenteni a problémás területek kerületét. Amerikai statisztika 
szerint 4-6 hét alatt 6-8 kiló fogyás és kb. 10-15 cm kerület-csökkenés érhető el.  Csökkenti az 
éhségérzetet, és segít zsírt veszteni mindenféle beavatkozás nélkül. Segít az izmok felépítésében.  

A piacon kapható zsírégetők nagy részében igenis van vegyszer, és elég soknak a hatása is 

vitatott. Ebben nincs vegyszer, vagy más káros anyag, kizárólag növényi eredetű és nagyon 

hatásos. Ehhez képest, és a piacon kapható zsírégetőkhöz képest nagyon barátságos ára van. 6000 

forintnak megfelelő összeg. 90 db kapszulát tartalmaz, naponta kettőt ajánlott bevenni belőle. Teljes 

mértékben felszívódik! 

 



MARKETINGTERV 

Mire keresik a választ azok akik egy új üzlettel találkoznak? Hogy tudok elindulni, mennyit fogok 
keresni, mennyire és mikor leszek eredményes? A Mandura mindezekre a kérdésekre a lehető 
legjobb választ adja. A Mandura, az első olyan cég  ami megvalósítja a LINEÁRIS  kompenzációs 
terv-et. Ez egy zseniális és merőben új megközelítése az MLM marketingnek, amellyel meg fogja 
reformálni a network marketing piacot itt Európában is. Más cégek 5 év alatt sem tudták elérni azt a 
regisztrációs számot ami mi 1 hónap alatt okoztunk. 

Mit jelent a lineáris terv?  

Miután csatlakozol bárki más az összes országból csak alád tud csatlakozni. Igen, ezt azt jelenti, hogy 
az első nap már TÖBB SZÁZ fő lehet alattad!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jutalékrendszer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit is jelent az autoship?  

Nem kell minden hónapban beállítanod a rendelésedet. A rendszer automatikusan leveszi havonta a 
kártyádról az általad beállított összeget és házhoz küldi  a terméket!  

 
Ide kattintva megnézheted, hogyan tudod beállítani az autóship-et 

Itt lépj be az oldaladra és állítsd be az autoship-et 

 

QV pontok 

Mi a QV? 

A QV az általad választott autoship-től függ:: 

30 dollárra beállított autoship = 30QV 

55 dollárra beállított autoship = 55QV 

100 dollárra beállított autoship = 100QV 

200 dollárra beállított autoship = 200QV 

http://www.youtube.com/watch?v=KaRe_S77Coc&feature=related
https://www.mandurabackoffice.com/login.php


A beállított autoshipe-edtől azaz a QV értéktől, függ az is, hogy hány generációt tudsz építeni.  

Mi a generáció? 

1. generáció a saját hálózatodban közvetlenül hozzád csatlakozók csoportja. 

2. generáció a közvetlenül hozzád csatlakozók által behozott emberek. 

3. generáció, a 2. generációhoz közvetlenül csatlakozók, majd az általuk csatlakozott emberek, és így 
tovább… 

Az alábbi képen azt láthatod, hogy melyik autoship-el hány generációt tudsz építeni, és hány 
terméket tudsz vásárolni:  

One Line  One Team  One Vision

1db                2db                  4db                          8db 12db

1gen. 
2gen.
3gen.     -
4gen      -
5gen.     -
6gen.     -
7gen.     -
8gen.     -

1gen. 
2gen.
3gen.
4gen
5gen.    -
6gen.    -
7gen.    -
8gen.    -

1gen. 
2gen.
3gen.
4gen
5gen.
6gen.
7gen.     -
8gen.     -

1gen. 
2gen.
3gen.
4gen
5gen.
6gen.
7gen.
8gen.

1gen. 
2gen.
3gen.
4gen.
5gen.
6gen.
7gen.
8gen.

30$ 55$ 100$ 200$ 248$

 

 30 dollárra beállított autoship = 30QV pontérték- ezzel 2 generáció forgalma után vagy jogosult 
jutalékra 
 
„A legtöbb mlm céggel az a baj hogy hiába jó a termék, az indulási költség több tízezer forintba 
kerülnek. Nehezen találni olyan munkatársakat, akik meg tudnak fizetni komoly indulási díjakat. Sok 
embernek van szüksége kereset kiegészítésre, de nem mindegy , hogy egy vállalkozást milyen 
összeggel lehet elindítani. A Mandura üzlet a kisemberek ideális mlm üzlete, mert rendkívül kis 
összeggel már el lehet indulni. Ezzel az összeggel pedig már ugyan olyan mértékű jutalékokra is 
jogosulttá válik. Regisztrációs díj nincs, nagyon könnyű a hálózatépítés, mert a havi aktivitás 
alacsonysága és az ingyen használható korszerű marketingeszközök miatt nagyon sok ember 
számára elérhető ez a hálózatépítés” 
 
55 dollárra beállított autoship= 55 QV pontérték - ezzel 4 generáció forgalma után vagy jogosult 
jutalékra 
 
100 dollárra beállított autoship = 100 QV pontértékkel- ezzel 6 generáció forgalma után vagy 
jogosult jutalékra 
 
200 dollárra beállított autoship= 200 QV pontértérték – ezzel 8 generáció forgalma után vagy 
jogosult jutalékra 



A belépők után kapott jutalékok – Group volumen bónusz GV 

(Saját hálózatod által generált bónuszok, vagyis beléptetések/havi autoshipe-ek utáni forgalom) 

Fontos kiemelni, hogy a te jutalékaidat, GV (az általad behozott személyek, a Te közvetlen 
csoportod) pontjaidat nem befolyásolja, hogy melyik havi autoshipe-t választod, ez csak a 
generációk számát érinti! 

 A belépők után viszont különböző jutalékot kapsz attól függően, hogy hogyan állították be az 
AUTOSHIPJÜKET: 

30 dolláros belépő/vásárlás a te hálózatodban –> 30 GV pont neked -> 2,5 dollárt kapsz  

55 dolláros belépő/vásárlás a te hálózatodban –> 55 GV pont neked -> 5 dollárt kapsz  

100 dolláros belépő /vásárlás a te hálózatodban –>100 GV pont neked -> 10 dollárt kapsz  

200 dolláros belépő/vásárlás a te hálózatodban –>  200 GV pont neked -> 20 dollárt kapsz 

 

 

 

 

 

 

 



Hogyan alakulnak ki a GV pontok? 

Amit a képen látsz azt 1 hónap leforgása alatt sikerült elérnem a Mandurával….  

 

Számítási példa a kép alapján (ha az összes generációm forgalmát nézem 31 emberrel) 
 
Az első generációban 21 ember van 
14 100 dolláros belépőm = 1400 GV    
 2 55 dolláros belépőm = 110 GV    
 5 30 dolláros belépőm = 150 GV     

21 (belépő)  összesen: 1660 GV     

 

A 2. generációban 7 belépő van: 

4 100 dolláros belépő= 400 GV    

3 30 dolláros belépőm = 90 GV     

7 (belépő) összesen: 490 GV    

 

A 3. generációban 3 belépő van: 

1 100 dolláros belépő= 100 GV   10 dollár 

2 30 dolláros belépőm = 60 GV    5 dollár 

3 (belépő) összesen: 490 GV    

Tehát ahogy a képen is látod összesen 31 emberrel dolgozom, és 2310 GV pontom van. Ha ők 
rendszeresen fizetik az autoshipjüket a 2310 pont utáni jutalékot havonta én is megkapom. De 
ennél jóval több emberrel fogok együtt dolgozni, ennek a nagyszerű marketingtervnek 
köszönhetően. 



Ha csak öt emberrel dolgozol és ők is csak öt embert hoznak 100 dolláros belépővel: 

   

1. generáció 5 $10  =   $50        Per Hó

2. generáció 25 $10  =   $250      Per Hó
3. generáció 125 $5    =   $625      Per Hó
4. generáció 625 $5    =   $3,125   Per Hó

5. generáció 3,125 $5    =   $  ?        Per Hó
6. generáció 15,625 $5    =   $  ?        Per Hó

7. generáció 78,125 $5    =   $  ?        Per Hó
8. generáció 390,625 $5    =   $  ?        Per Hó

Group Volume Bonus

 

 

TV – Team Volumen Bónusz - A nemzetközi hálózat által generált forgalom 

 

A nemzetközi hálózatodat azok az emberek alkotják, akik időben utánad tőled függetlenül regisztráltak 
bármelyik országból.  

 

 

Mivel a regisztrációk száma percenként 2-3 ember, a te nemzetközi hálózatod naponta több száz fővel 
emelkedik. Ezért naponta több ezerrel is növekszik a nemzetközi hálózatod után kapott pontjaid, azaz 
a TV pontjaid száma. 

 

 



TV – Team Volumen Bónusz - A nemzetközi hálózat által generált forgalom 

Tehát a nemzetközi hálózatodból származó jutalékod TV-nek, Team Volume bonus-nak hívják. 

A Team Volume bonus-t csak úgy tudod megkapni, ha  a megfelelő GV pontod is megvan 
hozzá, vagyis TE is csapatot építesz!  A következő szintre lépéshez a a saját csapatod által 
generált forgalom (GV) és a nemzetközi hálózat által generált forgalom (TV) pontszámoknak, 
arányban kell lenniük egymással! 

A következő szintre minősüléshez el kell érni a szinthez szükséges GV és TV pontot is, mivel  naponta 
akár 4-500 ember kerül a nemzetközi hálózatodba, így a TV pontok naponta akár néhány 1000 ponttal 
is emelkedhetnek. 

A képen azt láthatod, hogy az öt szintnél,  következő szintre lépéshez, mennyi GV és mennyi TV pont 
kell: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉS ITT JÖN A LÉNYEG: 
 
A cég a forgalmának a 20 %-át fizeti ki a Lineáris rendszerben, 20 szinten 1% - 1%-ot (Pool) 
kerül szétosztásra. Vagyis a cég a csoportbónusz és egyéb jutalékok mellett kiosztja teljes 
bevételének, 20%-át.  Ez azt jelenti, hogy a legkisebb szinttől kezdve, minden munkatárs részesül, 
nem csak az általa létrehozott hálózat, hanem a cég teljes bevételéből is, méghozzá 20 szinten!  
Ehhez más cégeknél igen magas szinteket kell elérni, és a visszaosztás is csak maximum 6%.  
 
Vagyis:  
20% visszaosztás 20 szinten. Minden szinten, 1% kerül kiosztásra, és ezt az egy százalékot azok 
között osztják fel, akik ugyanazon a szinten vannak. Mivel, minden következő szinten egyre 
kevesebben vannak, annál kevesebbel osztódik az 1%, ezért minden szinten magasabb jutalékot 
kapsz. Vagyis 1% egyre magasabb összeg, mert ezt az egy százalékot egyre kevesebb felé kell 
osztani.  Ahányadik szinten vagy annyiszor részesülsz az 1%-ban. 
 
 

 
 

 

 



MARKETINGESZKÖZÖK: 

A Mandura rengeteg segítséget ad neked abban, hogy elérd a célod, de ne felejtsd el, a  sikered 
jórészt azon múlik, hogy használod-e, és jól használod-e az elérhető kész eszközöket! 
Természetesen én majd segítek neked abban, hogy mit hol és hogyan használj, de ez minden 
esetben egyéni. 

Milyen eszközök állnak rendelkezésre? 

Saját web-iroda: 

Itt tudod megnyitni a Mandurától kapott névre szóló hivatalos, angol oldalad, ahonnan 

regisztrálni tudod az új munkatársakat, megnézheted a hálózatod, pontjaid jutalékaidat. 

Youinet: 

A mandura magyar tagjainak, magyarok által készített un. közösségi oldal, az iwiw oldalához hasonló 
számos funkció megtalálható rajta. 

Emellett ez egy toborzó rendszer, az online hálózatépítés leghatékonyabb eszköze, ami személyes 
asszisztensedként képes működni, aki aktívan részt vesz hálózatépítésedben. A felső vezetés tagjai 
közül valaki, vagy egy tapasztaltabb hálózatépítő mindig ott van a fórumon, így chat formájában 
bármikor kérhetsz segítséget. A rendszer plusz egy interaktív, személyes toborzó oldalt biztosít 
számodra és egy sor feladatot végez el helyetted a nap 24 órájában bármikor. Feliratkozás itt!  

Youninet VIP: 

 Személyes, interaktív toborzó oldal 
 Dupla Opt-In feliratkozó rendszer 

 Listakezelése, listára levélküldés 
 Automatikus üzleti link küldése 
 Belső IM (instant messenger) 
 V.I.P. Képzések, Tréningek 
 V.I.P. Tartalmak elérése 

 Személyes Bannerek 
 Személyes Widget! 
 SEO lehetőség 

Ide kattintva tudod megrendelni a Youninet VIP tagságot. 

Saját magyar üzletépítő-ajánlói weboldal videóval: 

Ez a te saját magyar mandura - weboldalad. Létrehoztunk helyetted egy Videós Toborzó rendszert, 

ami helyetted dolgozik éjjel nappal, tájékoztat, feliratkoztatja az érdeklődőket! Ez a rendszer Neked 

akkor is pénzt termel, mikor éppen nyaralsz, vagy alszol! Ennek a használatával garantáltan sikeres 

leszel a Mandura üzletben és egyre több pénzt fogsz keresni hónapról hónapra! A Videós tájékoztató 

alatt található adatlapra regisztrálók azonnal a Te e-mail fiókodba vannak elküldve és Neked csak 

regisztrálnod kell a Mandura weboldalon saját magadhoz!  

A Videós Toborzó oldal mintáját itt megtekintheted, ilyen lesz a tiéd is! ->  

Itt tudsz hozzájutni a SAJÁT névre szóló ajánlói weboldaladhoz! 

 

https://www.mandurabackoffice.com/login.php?out=true
https://www.mandurabackoffice.com/login.php?out=true
http://youninet.com/modules.php?name=terms
http://youninet.com/modules.php?name=tobset&xmode=1
http://www.mandurateam.biz/strummererika/
http://www.mandurateam.biz/megrendeles/


Mandura, magyar toborzó-ajánlói weboldal: 

Ez a legújabb olyan toborzó weboldal, (onlinewordbusiness.eu) ahol a jelölted profi videós 
prezentációt, bemutatót kap a manduráról, a termékekről és a jutalékrendszerről . A jelöltedet bátran 
ideküldheted, mert nem tartalmaz ajánlói linket, ami máshoz eltérítené esetleg.  

Kattinsd ide és nézd meg a Mandura magyar ajánlói weboldalt 

Ezzel a linkkel egyidejűleg, és minden elképzelhető helyen, az információt csak a  saját ajánlói 
weboldalad linkjével együtt tedd elérhetővé! Én azt tanácsolnám, hogy a saját weboldaladra tedd fel 
ezt a linket, illetve ha levelet írsz, a saját weboldalad linkje után, add meg ennek az oldalnak az 
elérhetőségét is.  

Magyar oktató oldal: 

Ezt az oldalt nem csak prezentációs célra használhatod, hanem oktatási célból  is készült. A 
prezentáción kívül, még találsz rajta motivációs videókat, szakmai mlm videókat, teljes filmeket, sőt 
egy letölthető e-book-ot is! 

Plusz hírlevélre is fel tudsz iratkozni, amelyben információkat találsz arról, hogyan indítsd el az 
üzleted, hogyan használd a rendelkezésre álló eszközöket, mit célszerű és mit nem célszerű tenned 
forgalmad növekedése érdekében. 

Kattints ide és nézd meg az elindítás.hu oldalt. 

Web-konferencia, webinárium, érdeklődőknek: 

Újabb eszköz és egyben hatalmas segítség a kezedben. A jelöltedet nem kell elcibálnod egy 

bemutatóra, csak ajánld neki a bemutató web-konferencia linkjét. Bárki szabadon becsatlakozhat, a 

prezentáció ideje alatt kérdéseket tehet fel! Ha érdeklődőd van, feltétlenül használd ki ezt a 

lehetőséget. Az elérhetőségek: 

Web-konferencia, webinárium, időpontok és elérhetőségek 

 Ha linkekre kattintasz az azokban megjelölt időpontokban, már a konferenciateremben leszel: 

1.Az általános prezentáció: 

Minden nap este 1/4 10-től. 

2.Elindítás.hu webkonferenciája.  

Hétfő, szerda, péntek este 8-tól prezentáció! 

Kedd, csütörtök este 8-tól üzleti képzés!    (Ez kifejezetten ajánlott!) 

3.Youinet – web-konferencia 

Webkonferencia azoknak, akik a youinet közösségi oldalt használják. Ha már regisztrált tagja vagy a 

mandurának, megadjuk az elérhetőséget. 

Hétfőn és csütörtökön 21.00 órától! 
 
 

 

http://www.onlineworldbusiness.eu/
http://www.onlineworldbusiness.eu/
http://www.onlineworldbusiness.eu/
http://www.onlineworldbusiness.eu/
http://www.onlineworldbusiness.eu/
http://elinditas.hu/
http://www.hotconference.com/conference,18875042
http://www.hotconference.com/conference,82590243
http://www.hotconference.com/conference,82590243
http://www.hotconference.com/conference,37258991
http://www.hotconference.com/conference,37258991


Rengeteg online marketinganyag, videók, amelyeket felhasználhatsz, abban is segítünk, hogy 

mit, hol és hogyan! 

Csupán néhány a sok közül: 

Mandura regisztráció lépésről-lépésre magyar nyelven! 

 

 

Mandura webiroda használat és funkciók 1. rész! 

 

 

Mandura webiroda használat és funkciók 2. rész! 

 

 

Mandura regisztráció – adatmódosítások! 

 

 

Usernév pótlása - Mandura regisztráció segítség! 

 

 

Mandura regisztráció - Autoship módosítása: 

 

One Line  One Team  One Vision
 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=bP6ryPrasFU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=suFf_2FJTnw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=EmRbjIgCQN4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=TDM8-H3m1ug&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=wNQjyvWdTcM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=KaRe_S77Coc&feature=related


Propay master card dombornyomott kártya: 

A jutalékok felvételét a Propay internetes rendszeren keresztül heti két, vagy havi rendszerességgel 

utalja a cég. Ezt a kifizetési rendszert használja nagyon sok mlm cég Amerikában, mert bevált, 

biztonságos és gyors.  Dombornyomott, eurocard, mastercard bankkártyával a jutalék felvehető és 

ugyanúgy használható minden kifizető helyen bármelyik bank, hasonló bankkártyáival. 

Ezt a kártyát a web irodádban tudod megrendelni, kettő, maximum négy hét alatt elkészül és postán 

küldik meg neked! 

Fontos, hogy most készülj fel a termék kifizetésre! 

Emlékezz: a  Mandura Cég a regisztrációkor bank kártya számot is kért,  

amiről le tudja majd vonni a rendelt termékek árát. 

 

Aki (nagyon helyesen) megadta a bankkártya számát,  és a levonáshoz szükséges biztonsági kódot is 

ő gondoskodjon arról, hogy legyen elegendő pénz a számláján.  Forintszámla is lehet,  

mert a bankok automatikusan konvertálják a forintot dollárra. 

 

  A bank kártyának internetes fizetésre alkalmasnak kell lennie.  

   VISA, Mastercard, Discover, American Express  dombornyomott kártya kell, MÁS NEM JÓ. 

    

EZT LEHET TENNI: 

Be kell menni a bankfiókodba és kérhetsz a meglevő bankszámládhoz egy   VIRTUÁLIS WEB 

KÁRTYÁT.  Ez általában INGYENES. Ez egy "alszámla" amire annyi összeget raksz át mindig, amennyi 

szükséges. Ennek a számát vezesd fel a Mandurás Back Office irodádban a My Account menüpont 

alatt a Billing Information almenüben. Ekkor a Mandura Cég csak erről az alszámláról tudja majd 

levenni a termékek árát, és senki sem fér hozzá a Te eredeti bank kártyádhoz. 

 

Olyan is van, hogy valakinek nincs is használható bankszámlája. 

Akkor kérj segítséget valakitől, akinek van a fent említett alszámlája is. Kérd meg Őt, hogy egyszeri 

alkalommal hagy használd a bankszámláját! Fizesd be a pénzt az Ő bankszámlájára, vezessetek át 

pénzt az Ő alszámlájára, és annak a számát adjátok meg a Mandura Back Office-ban, a biztonsági 

kóddal együtt.  

Így biztosítva lesz a Te termék kifizetésed és nem lesz veszélyeztetve a pozíciód a LINEÁRBAN. 

 

 

 

 

 

 



Miért érdemes a mi csapatunkba regisztrálni? 

1. A mi módszerünkkel a hálózatunkba tartozó munkatársak naponta akár 1-2 szintet is ugranak!  

 

2. Felhalmozott tudásunkat 100%-ban másolható interneten elérhető formában és nyújtjuk át neked 

személyes beszélgetéseken, és folyamatos, telefonos, e-mailes, skype-os, webkonferenciás 

kapcsolattartás formájában. 

 

3. Küldünk egy exkluzív hírlevél sorozatot, amellyel NÉGY NAP ALATT megtanítunk a rendszer 

alapjaira! Amíg mások még az információ után rohangálnak, és hajtják a szponzorukat, te "képben 

leszel", hogy időveszteség nélkül építsd az üzletedet, és az oktatási sorozatunk segítségével már 

másolódhat is alattad a rendszer! 

 

4. Egy kétszer a mi csapatunk is web-konferenciát szervez:  

Az egyik a toborzó webkonferencia, ahová elhívhatod a jelöltjeidet, hogy meghallgassák a 

prezentációt.  

Kattints erre a linkre pénteken este 6 órakor 

( Belépés: Username (Teljes neved), e-mail címed, aztán a szürke mezőben kattints a „ JOIN” gombra) 

A másik webkonferencián felteheted a kérdéseidet, értesülhetsz az újdonságokról, és üzletépítési 

képzést tartunk, ahol megtanítunk a módszereinkre. Ez a webkonferencia interaktívabb, mint a 

hivatalos céges webkonferenciák:, belekérdezhetsz, szóban, írásban 

Kattints erre a linkre kedden este 7 órakor 

( Belépés: Username (Teljes neved), e-mail címed, aztán a szürke mezőben kattints a „ JOIN” gombra) 

5. Ügyfélszolgálat, skype  a nap 24 órájában  

 

6. Egyedi ötletekkel és megoldásokkal is próbáljuk segíteni haladásodat 

7. Ezeken kívül: 

Nagyon sok mindenben tudunk segíteni. -> Alkalmazunk olyan eszközöket, amelyek segítségével nem 

kell ismerősöket megkeresni, telefonálgatni. -> Az interneten on-line marketing segítségével ráadásul 

egyszerűen ingyen megcsinálható. -> Olyannyira hogy téged fognak megkeresni, naponta legalább 

két ember. ->  Ha elérhető leszel, számíthatsz a támogatásunkra. ->Pont ebben különbözik ez az mlm 

rendszer a többitől. -> Így nagyon gyorsan tudsz haladni és naponta akár egy szintet is ugorhatsz.  

Most még időben vagyunk, hogy elkezdjük a munkát!  

 

Készítette: Strummer Erika & Sebestyén Balázs 

MI MÁR VONALBAN VAGYUNK! ÉS TE?  

Erika skype címe: erika_kozbeszerzes Balázs skype címe: balazsseb 

 

Ne feledd: A siker döntéseid függvénye! 

Ez az üzlet alapjaiban fogja megreformálni a Network Marketing piacot! 

https://hasznosonnek.webex.com/hasznosonnek/e.php?AT=WMI&EventID=136274487&PW=95512a1a1055151e0504&RT=MiMyMg%3D%3D
https://hasznosonnek.webex.com/hasznosonnek/e.php?AT=WMI&EventID=136274487&PW=95512a1a1055151e0504&RT=MiMyMg%3D%3D
mailto:erika.strummer@gmail.com?subject=mandura%20support
mailto:1sebestyenbalazs@gmail.com?subject=mandura%20support
http://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action.html

