
ENLIVEN ALOITUSPAKETIT

Katso sivun lopusta analyysi bisnekselle!

Suomen Business Pack -peruspaketti (1 Business Center) 

 
 

Yksi Business Center
Omat sivut ja oma toimisto (back office) 
Yksi NITRO FX pullo ja näytepakkaus, joka sisältää 8 kpl 15 ml:n 
pulloja.
Yksi NITRO FXâ„¢ -pullo, 60 ml 
Yksi perusaloituspaketti

Hinta: 298 USD  -noin 235 EUR

Hyödyt:
- Yksi tulokeskus team bonus palkkiojärjestelmässä (business center)
- Soveltuu hyvin ihmisille jotka haluavat hankkia paljon asiakkaita, mutta eivät 

rakentaa merkittävästi verkostoa.

Suomen Executive Business Pack -paketti (3 Business Centeriä) 

  

Kolme Business Centeriä
Omat sivut ja oma toimisto (back office)
Kolme NITRO FX -näytepakkausta, jotka sisältävät 8 kpl 15 ml:n 
pulloja.
Yksi NITRO FX -pullo, 60 ml
Yksi perusaloituspaketti

Hinta:  599 USD – 472 EUR

Hyödyt:
- Kolme tulonlähdettä team bonus palkkiojärjestelmässä (3 business centers)
- Mahdollistaa neljä kertaa suuremmat team bonus palkkiot peruspakettiin verrattuna.
- Soveltuu hyvin ihmisille jotka haluavat rakentaa verkostoa.
- Saat 24 näytepulloa jotka voit heti jakaa eteenpäin. Lisäksi Enliven lehtiä ja muita 

työkaluja joiden avulla voit alkaa heti jakamaan tietoa liiketoiminnasta.



Suomen Silver Business Pack -paketti (Silver-sijoitus ja 3 Business Centeriä) 

 

Kolme Business Centeriä
Omat sivut ja oma toimisto (back office)
Kaksitoista NITRO FX -näytepakkausta, jotka sisältävät yhteensä 
96 näytepulloa
Yksi NITRO FX -pullo, 60 ml
Yksi perusaloituspaketti

  

Hinta: 1599 USD, noin 1259 EUR

Hyödyt:

- Saat parhaimman aloituksen businekseen, koska saat todella paljon tuotteita, 96 
näytepulloa, Enliven lehtiä ja muita työkaluja

- Saat kolme tulokeskusta team bonus palkkiojärjelmässä (3 business centers).
- Mahdollistaa neljä kertaa suuremmat team bonus palkkiot peruspakettiin verrattuna.
- Soveltuu edustajille jotka haluavat saada parhaan mahdollisen alun businekseen ja 

lähteä liikkeelle nopeasti!
- Saat 100% auttamisbonusta kaikista henkilökohtaisesti sponsoroiduista 

edustajista (heidän team bonuksistaan). 
o Esim. Jos autat 5 edustajaa ansaitsemaan $1000 team bonusta, ansaitset itse 

$5000! 
- Unilevelissä saat passiivisia tuloja viidennelle tasolle asti heti alussa! 
- Perusaloituspaketissa saat passiivisia tuloja kolmannelle tasolle asti.

Näytteille tulee paljon hintaa

Enlivenin systeemissä tulee näytteille järjettömästi hintaa. Katso vaikka! 
(Muuntokerroin valuuttakurssi 24.04.2007)

Paketti USD $ Euroa € Pulloja Hintaero Hinta/pllo Litraa Hinta/litra
Halvin 298 221 8 0,12
Keskimmäinen 599 443 24 223 9,28 0,36 618,72
Kallein 1599 1183 96 963 10,03 1,44 668,57

Paketeissa on merkittävin ero sisällön puolesta se, kuinka monta näytepulloa paketti 
sisältää. Tulokeskus sisältyy kaikkiin paketteihin eli oikeus värvätä uusia pelaajia 
järjestelmään. Oma tuote eli 60 ml pullo sisältyy kaikkiin paketteihin. Jos kalliiseen 
pakettiin sisältyy joitakin Enlivenin mainoslehtiä, niin niille ei kannata laskea paljon 
hintaa. Palkkiojärjestelmän edut kalleimman ja halvimman vaihtoehdon välillä ovat 
huijausta: mitä enemmän sijoittaa, sitä enemmän häviää samalla todennäköisyydellä. 
Olennaista on se, että osallistujilta veloitetaan noin 9-10 euroa 15 millilitrasta noni-
tököttiä. (0,015 litraa)Lääkkeetkin tulevat halvemmiksi ja tehoavat tauteihin paremmin.



Pyramidipeliä

”Jos autat viittä kaveria ansaitsemaan 1000 euroa, niin saat itse 5000 euroa”. 

Tämä tarkoittaa sitä, että ylätasolla oleva saa 50 % niistä palkkioista, mitä alempana 
oleva. Yhdessä nämä kuusi henkilöä saavat varmasti enemmän kuin itse ”tuotteet” 
myynyt henkilö. Tämä on yksi piirre pyramidipeleissä: tuotteen myyvä henkilö saa 
vähemmän kuin puolet kaikista myyntitapahtumasta maksetuista palkkioista. 

Tee testi omasta yrityksestäsi sivulla

http://www.kolumbus.fi/petteri.haipola/verkostomarkkinointi/testi.html

http://www.kolumbus.fi/petteri.haipola/verkostomarkkinointi/testi.html
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