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SunMoney Business Basics



Oktatási rendszerünk három alapvető 
pillérre épül. 

SUNMONEY

BOLDOGOK VAGYUNK, HOGY TE IS ÁLMAID 
MEGVALÓSÍTÁSÁT VÁLASZTOTTAD!

Cégünk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy megtanítson téged nagyon egyszerűen, akár kevés idő 
és energiabefektetéssel pénzt keresni. Ez az összeállítás tökéletesen alkalmas arra, hogy néhány 
óra leforgása alatt beleláss az üzleti modellünkbe, és elsajátítsd azokat az alapvető technikákat, 
ami által azonnal pénzt tudsz keresni.

Egyrészt bemutatunk egy olyan működőképes, és pontosan kiszámolt rendszert, amelynek segítségével nagyon 
egyszerűen kereshetsz pénzt. Ha hihetetlennek is hangzik, erre azért van egyedülálló módon lehetőségünk, 
mert a mi termékünk – amit te is megveszel és ajánlhatsz is - terméket (villamos energiát) hoz létre, ami 
folyamatos bevételt jelent neked huszonöt éven át. Egyedi, könnyen másolható rendszerről van szó, amit néhány 
óra után garantáltan tudsz alkalmazni különösebb nehézségek nélkül. A legtöbb network marketing üzletben 
elengedhetetlen a személyiséged eladása, így nagyon komoly, és adott esetben a korábbi tapasztalataidtól merőben 
eltérő képességek elsajátítására lenne szükség. A SunMoneynál ezzel ellentétben a termék adja el önmagát. A 
mi termékünk ugyanis - mint említettük - garantáltan pénzt hoz, és amennyiben csak az összeállításunk Solar 
Panel System (SPS) rendszerre vonatkozó részét olvasod el, már az elég lehet, hogy sikerre vidd terveidet. 
Amennyiben te, ismerőseid és a hozzájuk csatlakozók követik az SPS rendszert, az nagyon rövid időn belül 
meghatározó vagy kiegészítő jövedelmet jelent majd neked. Ehhez csak az szükséges, hogy mindenki komolyan 
vegye azt a néhány órát, amit életéből a SunMoney-ra szán.

Mivel tudjuk, hogy nem mindenki tud vagy szeretne egy induló üzletbe sok időt, energiát fektetni, mi ezt 
figyelembe véve összeállítottunk neked egy 2-3 nap alatt elsajátítható, professzionális disztribútori anyagot is.

Oktatási anyagaink második eleme, A SunMoney Business Pro névre keresztelt rendszerben lehetőséged van 
megismerni a SunMoney üzleti modelljét, néhány eladási technikát, marketing ötletet, tevékenységünket, 
hitvallásunkat és cégünk alapvető információit is.

Emellett a SunMoney Business Pro tartalmazza a Kasza Tamás által a SunMoney számára kifejlesztett lezárási 
technikáját is. Amennyiben pedig van kedved, és időd, úgy tovább haladhatsz, és képzéseinken megtanítjuk 
neked hogyan válj profi értékesítővé. Oktatási anyagaink Harmadik elemeként pedig az online területet vesszük 
célpontba.

Bármelyiket is választod, biztosan sikeres leszel és pénzt fogsz keresni. 
Ne feledd, a SunMoney egy olyan üzlet, ahol senki sem veszíthet.
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SUNMONEY

   MIÉRT ÉRDEMES CSATLAKOZNI A SUNMONEYHOZ?
   Miben különbözünk más network marketing cégektől?

A SunMoney a jövő üzleti modellje és akár kizárólag online is építhető. A SunMoney egy 
közösségi naperőmű, amelyben te is részt vehetsz. Mivel az általad vásárolt napelem áramot 
termel, és azt cégünk továbbértékesíti olyan cégek felé, akik az olcsóbb, és a környezetbarát 
energiaforrást preferálják, így te folyamatosan pénzt keresel az általad megvásárolt 
napelemeddel. Tehát a SunMoney egy olyan üzleti lehetőség, ahol vásárolsz valamit (legalább 
2 € értékben teljesítménycsomagot a webirodádban), ami a vásárlástól számított 25 évig pénzt 
termel. A napelemed vásárlási értékének 8-14%-nak megfelelő összegért lehet értékesíteni az 
általa megtermelt energiát minden évben. Ez szöges ellentétben áll a legtöbb network marketing, 
vagy bármilyen más üzleti lehetőséggel, hiszen a SunMoneynál a bevételed nem csak a hálózati 
fogyasztáson alapul. Mi nem csak azt a pénzt osztjuk szét a disztribútorok között, amit egy átlagos 
cég marketingköltségre szánna. Ráadásul nálunk nem kell kötelezően hónapról hónapra újra 
pénzt tenned a rendszerbe, és ennek ellenére ha nem is foglalkozol az üzleteddel, az akkor is pénzt 
fog termelni neked. Ugye milyen egyedi a SunMoney? A SunMoneynál a megvásárolt napelemed 
(annak teljesítménye) után 25 évig bérleti díjra vagy jogosult, és ez a bérleti díj, a bérleti időtartam 
alatt bizonyosan több pénzt hoz, mint amennyiért megvásároltad a napelemed. Emellett hálózati 
marketinget is végezhetsz, akár teljesen online módon is, melyhez teljes egészében biztosítjuk az 
alapokat. A SunMoney kompenzációs rendszere a legkorszerűbb bináris rendszer, mely - oktatóvideónk 
által - nagyon egyszerűen megérthető. 

Röviden összefoglalva, a SunMoneyban 4 különböző módon és forrásból kereshetsz pénzt:
1. Saját napelemed bérleti díjából 25 évig
2. Az általad közvetlenül ajánlott csatlakozók vásárlásaiból (függetlenül attól, hogy mikor és 

mennyiszer vásárolnak a SunMoneyban)
3. Az alattad épült hálózatból származó új vásárlásokból
4. Az alattad épült hálózatból származó bérleti díjakból

Ami miatt a leginkább érdemes a SunMoney-t másoknak ajánlani az az, 
hogy egyedülálló módon az általuk vásárolt napelemek bérleti díjából 
is részesedhetsz. Ezáltal nem csak a saját napelemed által létrehozott 
villamos energia termel pénzt számodra, hanem mások napeleme által 
termelt villamos energia is.

Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a SunMoney-hoz való csatlakozásod 
nem jelent semmilyen kötelezettségvállalást, és a rendszer semmilyen 
módon nem kényszerít rendszeres pénzbefizetésre.

2



SUNMONEY

   SOLAR PANEL SYSTEM
   SPS program

A SunMoney alapítóinak szándéka, hogy a világon a legszélesebb körben elterjedjen a 
környezettudatos gondolkodás. Az SPS program valójában arra lett kitalálva, hogy minél 
több ember járuljon hozzá a környezetvédelemhez, és vásároljon 20 € értékben napelemet, 
továbbá azért is, hogy ezáltal a környezettudatos embereket gazdaggá tegye. A SunMoney 
Network Oktatási Központjának álláspontja szerint, minél több környezettudatos ember lesz 
gazdag, annál több pozitív gondolkodású döntéshozó és befolyásos ember kerül meghatározó 
pozíciókba. 

Néhány környezetvédelmi programmal ellentétben azonban a SunMoney-hoz való csatlakozás 
nem viseli meg a pénztárcád, egyúttal növeled a megújuló energia arányát a Földön. A legfontosabb 
különbség - amelyre büszkék vagyunk - a SunMoney és a legtöbb üzleti lehetőség között az az, 
hogy az üzleted építését nagyon egyszerűen elkezdheted. Erre találtuk ki az SPS programot. Ez 
a rendszer rendkívül egyszerű, közérthető és bárki számára könnyen másolható. Az SPS program 
valójában megmutatja, hogy miképpen juthat valaki extra jövedelemhez, különösebb idő-, vagy 
energiabefektetés nélkül. Így ha csak pár órát tudsz, vagy szeretnél a SunMoney-ra áldozni, akkor is 
sikeres lehetsz. Ugye milyen egyszerű?

 
Felkészültél? Az életed mostantól megváltozik!

Hiszen összeállítottunk neked egy olyan programot, amit néhány perc, egy-két óra alatt elsajátíthatsz, 
és azonnal működőképesen alkalmazhatod.
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Regisztráció

SUNMONEY

   EGY 5 LÉPÉSBŐL ÁLLÓ MODELLT
   mutatunk most meg neked, amelyet követve biztosan felépülhet a megfelelő hálózatod.

Javasoljuk, hogy nézd meg ( https://www.youtube.com/watch?v=hMAChZ7IwkY ) az SPS 
programról szóló rövid videónkat, ahol vizuálisan láthatod az egész rendszer működését. A 
SunMoney kifizetési rendszere ismeretének hiányában elképzelhető, hogy bizonyos pontoknál 
kérdésed merül majd fel. Ezekre a választ megtalálhatod, ha részletesebben megismered a 
SunMoneyt. Kérjük, amíg nem ismered jobban a SunMoneyt, az SPS rendszer alkalmazásában 
pontosan kövesd az alábbi instrukciókat. Ahhoz, hogy az üzleti modellünket, és a  kompenzációs 
rendszert megértsd, érdemes megnézni az erre vonatkozó videóinkat is (Az 5 alapvideóban 
szereplő információ teljes egészében 1-2 óra alatt megérthető, és elsajátítható).

1. Lépés: Regisztrálj a SunMoney rendszerébe 

Amennyiben még nem tetted meg, első lépésben regisztrálnod kell a SunMoney rendszerébe         
(www.sunmoney.net). A regisztrációhoz egy ajánlótól kapott meghívóra van szükséged (amennyiben 
nem ismersz olyan személyt, akitől ajánlatot kaphatnál, kérlek lépj velünk kapcsolatba a www.
sunmoneynet.com weboldalon). A rendszerben való eligazodást az oktatási központunk honlapján 
lévő segédvideók megkönnyítik számodra. A regisztrációról egy e-mailt fogsz kapni a megadott e-mail 
címedre, amelyen keresztül a regisztrációt megerősítheted, és az abban szereplő belépési adataiddal 
bejelentkezhetsz a webirodádba. Javasoljuk, hogy az automatikusan generált jelszót nyomban 
változtasd meg. Mielőtt tovább haladnál olvasd el az e-mailben megküldött dokumentumot, hogy az 
alapvető dolgokkal kapcsolatban megfelelően informált legyél.
 
2. Lépés: A webirodádon keresztül vásárolj 10 W teljesítménycsomagot 20 €-ért 

Miután beléptél a webirodába, és a pénzügyek menüben a számlafeltöltési lehetőségek valamelyikével 
pénzt töltöttél a rendszerbe, menj a webáruház menü teljesítménycsomag 
almenüjébe és vásárolj 10 W teljesítményt. Amennyiben PayPallal vásárolnál, 
ezt közvetlenül is megteheted a webáruház teljesítménycsomag almenüjében 
(ez esetben a PayPal költségei a 20 €-n felül még hozzáadódnak a vételárhoz).
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3. Lépés: A Te plusz Kettő 

A rendszer egyik legfontosabb eleme, hogy mindenki csak két másik emberért felelős. 
Nem kell tömegeket beszervezni, reklámozni, marketingre, vagy bármi másra pénzt költeni. 
Csak két embert kell megkérned arra, hogy hozzád hasonlóan járuljon hozzá a világméretű 
környezetvédelmi programunkhoz, amelynek te is részese vagy. Ennek megfelelően egy 
héten belül kérj meg két embert, hogy ők is tegyék meg az első két lépést és olvassák el ezt a 
dokumentumot az SPS rendszer végéig. Bizonyos, hogy minden embernek van két ismerőse, 
aki hallgat rá, megbízik benne, és aki hajlandó 20 €-t szánni a környezetvédelemre, és az unokái 
jövőjére. 

A két csatlakozót a saját webirodádon keresztül meghívó segítségével tudod csatlakoztatni, 
ugyanúgy, ahogyan te is csatlakoztál. Két módja van a tagok meghívásának, és elhelyezésének:

 Az első mód: A webirodádban menj a hálózat menüpontra, ott a meghívás almenüre. Először 
hívd meg az első ismerősöd. A SunMoney kompenzációs rendszere miatt nagyon fontos, hogy 
a hálózatodban az embereket a megfelelő helyre helyezd el, így az első regisztrációt követően a 
webirodádon keresztül menj a láb kiválasztása almenübe, és állítsd át a (fiók-láb kiválasztás) balról 
jobbra a lábat. Miután az első regisztráció megtörtént (tehát a rendszer a regisztrációt visszaigazolta), 
és a lábat átállítottad, küldd ki az újabb meghívót. Majd a másik ismerősöd regisztrációját is kövesd 
végig a visszaigazolás fázisáig.

 A második mód: A webirodádban menj a hálózat menüpontra, ott a tag elhelyezése almenüben 
az egyik ismerősödet hívd meg a bal ágadra (láb), a másikat pedig a jobb ágadra. A meghívás 
elfogadásával a pozíciót be is töltik.

Nyomtasd ki a névlistával kapcsolatos dokumentumokat, vagy rögzítsd az adatokat az általunk 
megadott excel táblába, google spreadsheetbe, trelloba, vagy bármilyen olyan 
programba, ami az utókövetést lehetővé teszi (az említett programokra 
vonatkozóan oktatóanyagot biztosítunk). Ha jobban szeretnéd, vezesd 
papíron az adatokat. Ez esetben nagyon ügyelj, hogy megfelelően rendezd 
az iratokat.
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4. Lépés: Segíts a másolódásban

Lényege abban rejlik, hogy mindenki pontosan és időben (legfeljebb 1 hét elteltével) két tagot 
meghívjon, így a legfontosabb rész a másolódás. Abban az esetben, amikor a két ismerősöd 
regisztrált, mutasd meg nekik, hol találják a SunMoney-ról szóló alapvető információkat, 
videókat. Elképzelhető, hogy te megállsz az SPS rendszernél, ők pedig szeretnének többet 
tudni a SunMoneyról. Azonban mindenképpen segíts nekik, hogy ők is pontosan kövessék 
az SPS rendszert, és lásd el tanáccsal az ismerőseidhez csatlakozó 2-2 embert is. Kövesd ezt a 
példát a hozzájuk csatlakozókkal is. Így valójában 3 hét alatt figyelemmel kell kísérned 14 ember 
belépését, ami a legbonyolultabb esetben is csak néhány órát vesz igénybe. Kísérd figyelemmel, 
ahogy a megfelelő információkat megszerzik és gondoskodnak a 20 € teljesítménycsomag-
vásárlásokról.

5. Lépés: Kezdj el pénzt keresni a már felépült hálózatodból

Amikor a rendszerben összegyűlt 300 W teljesítmény, tehát 30 ember regisztrált alattad, akkor 
vásárold meg a “W” Üzleti Csomagot (150 €), hogy jogosult legyél hálózati jutalékra is. Az alattad 
lévő hálózat nagyságáról a hálózat - hálózati fa almenüben tájékozódhatsz. Amennyiben pontosan 
követed a rendszert, statisztikai számítások szerint nem veszíthetsz a belépésen. A rendszer 
pontos megértéséhez, és a lehetséges díjbevételek kiszámításához kérjük olvasd el az Üzletpolitikai 
Szabályzatot. Kövesd figyelemmel, hogy a 4. Lépésben említett csatlakozók is megtegyék ugyanezt.

Ahogyan nő alattad a rendszer érdemes nagyobb üzleti csomagokat vásárolni, hogy több bevételre 
legyél jogosult. Legvégső lépésként olvasd át a kompenzációs rendszer azon részét, amely az üzleti 
csomagokat mutatja be.

Minél nagyobb hálózat épül, annál nagyobb mértékű passzív jövedelemre vagy jogosult 25 évig.

Láss neki. Mi sok sikert kívánunk.

Amennyiben az SPS rendszer követésével összegyűlt a 300W teljesítmény 
alattad, jelezd ezt az Oktatási Központ felé (info@sunmoneynet.com) és 
igényeld a Zöld Konzul kitűződet.
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