Cách để phân biệt
Tốt và Xấu

Nguyên lý hoạt động
của Đa cấp / Kim tự
tháp

Nguyên lý hoạt
động của LEO
www.LearnEarnOwn.com

Làm giàu nhanh

Đa cấp và Kim tự tháp là các mô hình 'làm giàu nhanh',
và hứa hẹn với mọi người là họ có thể thu được số
tiền đáng kể trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Phần thưởng cho các Thành viên LEO dựa trên mức
nỗ lực mà một cá nhân đặt vào để phát triển doanh
nghiệp của họ. Cần thời gian để xây dựng một thu
nhập bền vững.

Thu nhập dựa trên tuyển
dụng

Các mô hình Kim tự tháp thưởng cho bạn khi bạn ghi
danh người khác.

LEO không trả tiền cho bạn để tuyển dụng những
người khác. LEO làm việc với các cá nhân và chủ
doanh nghiệp độc lập, những người này chỉ được trả
tiền khi họ bán được sản phẩm.

Thu nhập dựa trên hiệu quả

Mô hình Đa cấp không đòi hỏi các nhà đầu tư làm bất
cứ việc gì mà vẫn có lợi nhuận cao. Các nhà đầu tư
được kể rằng lợi nhuận sẽ đến rất dễ dàng và không
có rủi ro.

LEO mang đến một kế hoạch trả tiền cho hiệu quả làm
việc, trong đó Thành viên kiểm soát thu nhập của họ
dựa trên lượng công việc mà họ đầu tư vào doanh
nghiệp của mình.

Bán sản phẩm

Mô hình Đa cấp không bán bất cứ thứ gì. Họ đòi hỏi
tiền nhưng rất mơ hồ khi giải thích số tiền đó sẽ làm
gì hoặc sẽ đi đâu.

LEO bán sản phẩm. Các thành viên và khách hàng
mua sản phẩm mà họ có thể sử dụng. Chi tiết đầy đủ
về sản phẩm và công dụng của chúng đều được giải
thích công khai trong cửa hàng web trước khi yêu cầu
tiền thanh toán.

Đảm bảo thu nhập

Các mô hình Đa cấp hứa hẹn mức lợi nhuận cao, ổn
định cho các nhà đầu tư - họ thường nói chính xác là
bao nhiêu và sử dụng các từ như ‘đảm bảo’.

LEO không phải là một doanh nghiệp đầu tư. LEO
không đảm bảo về thu nhập và chúng tôi đào tạo các
thành viên của mình rằng phần thưởng chỉ có được
khi bạn làm việc chăm chỉ và tập trung.

Rút tiền thu nhập

Việc rút khoản đầu tư của bạn từ một mô hình Đa cấp
có thể bất khả thi. Các công ty này không thể tồn tại
nếu mọi người rút khoản đầu tư hay lợi nhuận của họ,
vậy nên họ sẽ lập nên các rào cản để ngăn tiền của
bạn không được rút ra.

Chúng tôi cung cấp một vài cách để các Thành viên
có thể rút lợi nhuận của họ. Khoản lợi nhuận đó có thể
được nhìn thấy rất dễ dàng, và các phương thức rút
khác nhau đều được thể hiện một cách rõ ràng và chỉ
dẫn rút tiền cũng rất minh bạch và dễ tiếp cận.

Minh bạch

Các mô hình Đa cấp và Kim tự tháp đều rất cố gắng
che giấu bản chất kinh doanh đích thực của họ trước
các nhà đầu tư và người ngoài.

LEO rất cởi mở và minh bạch. Kế hoạch Tiếp thị của
chúng tôi luôn sẵn có cho công chúng trên website
của chúng tôi. Cách để một người có thể kiếm thu
nhập từ bán sản phẩm của chúng tôi cũng rất rõ ràng.

