Ви купили смарт-ваучер
Нордшип за 50 євро.
Що ви отримуєте?
Ваш смарт-ваучер і ще 199 таких же ваучерів дозволяють нам відкрити
1 магазин, або як ми його називаємо Територіальне Представництво.
Таке Представництво обслуговує близько 20.000 покупців на рік.
Середній чек покупки складає близько 8 євро.
Відповідно, річний оборот становить приблизно 160.000 євро.

Прибуток від роботи Представництва дорівнює
10% від обороту і ми розділимо його:
5% - власникам ваучерів, за чий
рахунок відкрито Представництво.
5% - компанії "Нордшип-Україна"
За підсумками року, на 200 ваучерів буде розподілено близько 8.000 євро.

Ми заплатимо за Вас податки і ви отримаєте на руки
32 євро чесного пасивного доходу. Це не точна
цифра, але ми гарантуємо, що не менше 50% річних.
Ви можете не чекати закінчення року і отримувати
доходи від ваучерів щомісячно.
Ми не обмежуємо Вас в кількості ваучерів і тільки
Вам обирати необхідний об'єм пасивного доходу.

Це надійніше та прибутковіше за
депозит будь-якого банку України.
Гарантією Вашого доходу є попит населення країни на товари
широкого вжитку, а ріст ринку перевищує наші можливості.
Очікується, що у 2020 році ринок виросте ще на
15% і досягне об'єму в 87.2 млрд грн, або близько
3.3 млрд євро.
Нам є куди рости - навіть 700 Представництв
Нордшип-Україна, відкритих в кожному районі України,
можуть охопити не більше 4% від потреб ринку!

Отже, як Ви бачите, все досить прозоро,
просто і надійно! Зробіть вірний вибір!
І нам не страшна майбутня фінансова криза …

Найкращий час - сьогодні!
Додаткові умови першого етапу:
Перші 1.000 ваучерів продаються за ціною в еквіваленті 50 євро.
Усі наступні ваучери будуть продаватися з націнкою в 20% ПДВ, тобто за ціною близько 60 євро.
Перші 3.000 ваучерів не обмежені за часом, тобто довічні - поки існує компанія "Нордшип-Україна"
або її правонаступник.
Наступні 7.000 ваучерів обмежені 15 роками обороту.
Наступні 10.000 ваучерів обмежуються 10 роками обороту.
Умови другого етапу будуть розроблені Радою партнерів і представлені до кінця 2020 року.

