Att skilja på bra och
dåligt

Så här fungerar
ponzisystem/pyramid
spel

Så här fungerar
LEO
www.LearnEarnOwn.com

Bli rik snabbt

Ponzi- och pyramidsystem bygger på att man ska bli
rik snabbt, och de utlovar att man ska tjäna betydande
summor på extremt kort tid.

De tilldelningar LEO-medlemmarna får är grundade
på hur mycket arbete som en person lägger ned på att
bygga upp sin verksamhet. Det tar tid att bygga upp
en hållbar inkomst.

Rekryteringsbaserad
inkomst

Pyramidspel belönar människor för att de rekryterar
andra.

LEO betalar inte människor för att de rekryterar andra.
LEO arbetar med individer och oberoende
företagsägare, som får betalt först när produkterna har
sålts.

Prestationsbaserad inkomst

Ponzisystemen ber inte investerare att arbeta för att få
sin höga avkastning. Investerarna får höra att
avkastningen kommer lätt och riskfritt.

LEO:s affärsidé är betalt-för-prestation, där
medlemmarna styr sin inkomst genom hur mycket
arbete de lägger ned på sitt verksamhet.

Produktförsäljning

Ponzisystemen säljer inget. De ber om pengar men är
vaga när det gäller att förklara vad som görs med
pengarna eller vart de tar vägen.

LEO säljer produkter. Medlemmar och kunder köper
produkter, som de kan använda. Alla uppgifter om
produkten och hur den används förklaras öppet i
webbutiken innan man betalar.

Garanterad inkomst

Ponzisystemen lovar sina investerare ständigt höga
avkastningar – de nämner ofta exakt hur mycket och
använder ord som "garanti" och "garanterar".

LEO är inte ett investeringsföretag. LEO gör inga
utfästelser om inkomst och vi lär våra medlemmar att
belöning endast kommer genom hårt arbete och fokus.

Uttag av inkomst

Att ta ut sin investering från ett ponzisystem kan vara
omöjligt. De överlever inte om människor tar ut sina
investeringar eller vinster, så de bygger upp murar för
att förhindra att pengar tas ut ur systemet.

Vi erbjuder flera sätt för medlemmarna att ta ut vad de
tjänat. Förtjänsten är mycket lätt att se, och de olika
uttagsmetoderna visas tydligt. Instruktionerna för att
göra ett uttag är också tydliga och lättillgängliga.

Transparens

Ponzi- och pyramidsystemen jobbar hårt på att dölja
sin verkliga verksamhet för investerarna och
utomstående.

LEO
är
öppet
och
transparent.
Vår
marknadsföringsplan finns på vår webbplats,
tillgänglig för allmänheten. Hur man kan få en inkomst
av försäljningen av våra produkter är mycket tydligt
beskrivet.

