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� Az Emgoldex alapítója a német Gold&Silver Physical Metals társaság

� A Gold&Silver Physical Metals tevékenységét tekintve, német és svájci
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� A Gold&Silver Physical Metals tevékenységét tekintve, német és svájci
gyártóktól származó, tömb formájú nemesfémek adásvételével foglalkozik

� Emellett a társaság biztosítja ügyfelei számára a nemesfémek felelősségteljes
megőrzését és tárolását, egy speciális svájci vagy németországi
nemesfémmegőrzőben

� A társaság a kereskedést világszinten folytatja



Gold&Silver
Physical Metals KG

EMGOLDEX  
Sheikh Zaued Road,

European 
Administrative Offise
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Physical Metals KG
Lerchenauerstrasse 18 rgb,

DE- 80809 München,
Deutschland

www.goldsilvermetals.com

Regisztrációs szám
HRA 93019

Sheikh Zaued Road,
Jumairah Lake Towers, 

Indigo Tower, 704
P.O.Box 340531,

Dubai, UAE
www.emgoldex.com

Regisztrációs szám
IC/2681/10

Administrative Offise
Lerchenauerstrasse 18 

rgb,
DE- 80809 München,

Deutschland

Tel.+49 89 32496355
Fax.+49 89 32496351
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A társaság marketing programja – a Goldex

A Goldex koncepciójának kidolgozásakor a társaság a legjobb és az idő 
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A Goldex koncepciójának kidolgozásakor a társaság a legjobb és az idő 
által leginkább kipróbált megoldásokat vette alapul, és egyesítette őket 

egy újszerű marketing programban.

A program lehetőséget nyújt a webüzlet ügyfeleinek, hogy a társaság 
termékeinek sikeres reklámozásáért marketing fizetségben 

részesüljenek.



A program létrehozásának célja

1. A társaság szempontjából:
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Növelni az eladási mennyiséget és kiszélesíteni az értékesíteni
kívánt termékek piacát

2. Az ügyfelek szempontjából:

Igen kedvező áron befektetési aranytömbökhöz jutni, ezen kívül
részesülni a marketing tevékenység után járó fizetségben és részt
venni a webüzlet jövedelmének elosztásában.



� 2010-ben a társaság kidolgozta a GOLDEX programot, amelyben az 1 és a 100 
gramm közötti befektetési nemesfémtömbök hatékony értékesítését tűzte ki célul.

� Az 1 és 100 gramm közötti tömbök a világhírű Emirates Gold DMCC gyártó 
termékei.

� Az eladás növelése és az Emirates Gold termékeinek nemzetközi piacokon való 
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� Az eladás növelése és az Emirates Gold termékeinek nemzetközi piacokon való 
terjesztése a program webüzletén keresztül valósul meg.

� A programban résztvevők, a termékek reklámozásáért és új vásárlók bevonásáért 
jutalom kifizetésében részesülnek.

� A kifizetéseket csak befektetési arany vásárlására lehet fordítani.

� A társaság garantálja, hogy igény esetén visszavásárolja ügyfeleitől a befektetési 
aranytömböket, az aktuális legjobb árfolyamon.



Miért érdemes 
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fizikai aranytömböket

vásárolni és birtokolni?



1.A fizikai arany máshoz nem mérhető garanciát biztosít a befektetések
megóvásához.

2. Az értéke és a nagy likviditása miatt az arany az egyetlen, mindenki által

Page � 11
YOUR LOGO

2. Az értéke és a nagy likviditása miatt az arany az egyetlen, mindenki által
egyformán elismert nemzetközi valuta.

3. Az arany értékére nincsenek hatással a szociális és politikai változások, a
háborús konfliktusok, illetve a természeti katasztrófák.

4. A papírpénzzel szemben az arany kifejezetten értékálló befektetésnek számít.

5. Az arany biztonságot nyújt az inflációval szemben.



Az arany értéke változatlan maradt az elmúlt 100 év ben
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19061906
Ford T Ford T ModelModel
Ár: 850 Ár: 850 USUSDD

Aranyban kifejezve:  Aranyban kifejezve:  42,542,5 unciauncia

1 1 uncia arany uncia arany = = 20 20 USUSDD

20201010
Ford Ford ExplorerExplorer
ÁrÁr:: 52 5052 500 US0 USDD

Aranyban kifejezve: Aranyban kifejezve: 42,542,5 unciauncia

1 1 uncia arany uncia arany = = 12351235 USUSDD



1.A fizikai arany máshoz nem mérhető garanciát biztosít a befektetések
megóvásához.

2. Az értéke és a nagy likviditása miatt az arany az egyetlen, mindenki által
egyformán elismert nemzetközi valuta.
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3. Az arany értékére nincsenek hatással a szociális és politikai változások, a
háborús konfliktusok, illetve a természeti katasztrófák.

4. A papírpénzzel szemben az arany kifejezetten értékálló befektetésnek számít.

5. Az arany biztonságot nyújt az inflációval szemben.

6. A természeti erőforrások és a földkéreg tartalékainak folyamatos kimerítése
miatt, az arany egyre nehezebben érhető el és egyre ritkábbá válik. Ebből
adódóan mindig lesz rá kereslet. Sőt, ez a kereslet, értékével egyetemben
valószínűleg még inkább növekedni fog.



USD EUR

Aranyárfolyam   2000 - 2010
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2000 év 281            272

2005 év 428            320

2010 év 1237 1000

440%         368%

Egy kép          1000 szóval ér fel
Egy grafikon 10000 szóval ér fel
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Az Emirates Gold DMCC termékei

Aranytömbök 1-t ől 100 grammig
999,9/1000 tisztasággal 
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999,9/1000 tisztasággal 
Gyártó: Emirates Gold DMCC

Minden tömb rendelkezik a gyártó által mellékelt 
minőséget igazoló tanúsítvánnyal

A társaság garantálja, hogy a lehet ő legjobb 
árfolyamon vásárolja vissza ügyfeleit ől az 

aranytömböket 



A MARKETING PROGRAM ÜZLETI MODELLJE
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A tömbarany rendelés összértéke  – 7000.00 euro
(teljes vagy részleges befizetés)

Rendelési előleg befizetése  500.00 euro értékben
Az összegekbe beletartozik:
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Egy 1 grammos aranytömb, előleg a nagyobb méretű 
befektetési tömbökre (maximum 100 grammig), illetve az 

internet szolgáltatás díja a szerződés egész idejére

A Rendelés két ciklusának teljesítése a Főasztalon 

Kreditek jóváírása 3500.00 + 3500.00 euro értékben

A Rendelés átdolgozási díja – 7% (490.00 euro)

Új Rendelés leadása



FELTÉTELEK:

1.: ÖSSZESEN 2 ÚJ VÁSÁRLÓ AJÁNLÁSA
2.: 540.- Euro ELŐLEG BEFIZETÉSE
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A társaság szakemberei által kidolgozott eladási rendszer ma gában foglalja
a modern marketing legjobb elemeit

1. A Rendelések tulajdonosai közösen dolgoznak azon, hogy Rendelésekkel
töltsék fel az asztalukat.
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2. A Rendeléseknek két ciklust kell teljesíteniük a Főasztalon.

3. Az újratöltő (reinvesztáló) rendszer, a második ciklus befejezése után,
lehetősséget nyújt az azonnali, új Rendelés leadására.

4. Vezetőt követő rendszer.

5. Lehetőség korlátlan mennyiségű ciklus teljesítésére és részesedésre a
jutalmazásból.

6. Klasszikus, rendszerben felépülő, többszintes marketing.



Előleg 540,00 euro

4321 85 76

Főasztal – els ő ciklus
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3500 EuroA Rendelés átlép a második ciklusba 

Az asztal két új asztalra osztódik



FIGYELEM!
Amikor Ön bekerül az eladási ciklusba, a 4.-ik, 3.-ik és 2.-ik szinteken már 
elhelyezett vásárlói rendeléseket talál, vagyis Ön egy működő csapatba 

érkezik. Így nem kényszerül arra, hogy egyedül dolgozzon, hanem beolvad 
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érkezik. Így nem kényszerül arra, hogy egyedül dolgozzon, hanem beolvad 
egy kollektívába, ahol igénybe veheti a tagok segítségét, hogy minél 

hatékonyabban valósíthassa meg a marketing tevékenységet és az új 
vásárlók bevonását.

Az aktiválás után az Ön Rendelése kihelyezésre kerül az adott Asztal első 
szintjén, vagyis a nyolc cellát tartalmazó legfelső sorban.

A kollektíva alapvető és egyben legfőbb feladata, hogy közös er őfeszítéssel 
rendelésekkel töltse be az adott asztal első szintjét.



Főasztal

1. szint

2. szint 2. szint

1. szint

Gilbert Caroline Daniel Robert

Inga Basil Felix Gregor Kurt Maria Erhard Hilda
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2. szint

3. szint

4. szint 4. szint

3. szint

2. szint

Frank

Ramona Valentin

Gilbert Caroline Daniel Robert

3500 3500 EUROEURO



Főasztal

1. szint
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Az asztal két új Rendelési asztalra osztódott 
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4. szint

3. szint

2. szint

Ramona

Gilbert Caroline

Inga Basil Felix Gregor

Valentin

Daniel Robert

Kurt Maria Erhard Hilda

3500 3500 EUROEURO 3500 3500 EUROEURO



1 2 3 4 5 76 831 2 87654

Második ciklus a F őasztalon Második ciklus a F őasztalon

Előleg befizetés:  540,00 euro
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3500 Euro

A Vásárló teljesítette a rendelést

3500 euro + 3500 euro = 7000 euro

Új rendelés leadása

3500 Euro
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G

ÜzletfelépítésÜzletfelépítés
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Vezetői program

A vezetői programba lépés feltétele, hogy a Vásárló rendelése két új Rendeléssel
bővítse (első ciklusban) a Főasztalt, majd ez a két Rendelés újabb két-két Rendelést
hozzon az asztalhoz (első ciklusban). Amennyiben mind a hét Rendelés elér az első
ciklus jutalmazási szakaszába, az első Rendelés tulajdonosa elindul a vezetői
programban.
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8

75000е -22,5 €

10000е -25,0 €

9

11

25000е -27,5 €

50000е -29,5 €

100000е -31,0 €

10

12200000е -32,0 €
A rendelések el őrehaladása a Vezet ői programban

A Vezetői program jutalmazásának kiszámítása

A vezetői programban kiosztott pontok a
következő módszer a lapján kerülnek
kiszámításra:
A vásárlói rendelés után jóváírt kredit pontok
mennyissége elosztódik egy állandó értékkel,
ami esetünkben 500

Egyenes eladás után az egységek 
értéke minden szinten megszorzódik 

3500 / 500 = 7,0 egység
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6

5

2

1

4

7

250е -12,5 €

7,5 €

500е -15,0 €

2500е -20,0 €

5000е -22,5 €

100е -10,0 €

3

1000е -17,5 €

értéke minden szinten megszorzódik 
az egységek összegével

7,5 € х 7,0 = 52,50 €

Strukturális eladás esetén a 
szintek közötti különbözet 
szorzódik meg az egységek 
mennyiségével

(12,5 € - 7,5 €) х7,0 = 35.00 €



7

7,5 7,5 euro x 100 = 750 euroeuro x 100 = 750 euro

Előrelépés a második szintre
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7 Előrelépés a második szintre

A szintek közötti különbség 2,5 euro



100000 E               

50000 E           

10000 E        

25000 E         

€ 22,5

€ 25,0

€ 27,5

€ 29,5

€ 31,0

X

XIXI

VII

VIII

X
+ 1,5 x    50000 = € 75000

VII

VIII

IXIX
+ 2,0 x    25000 = € 50000

+ 2,5 x  15000 = € 37500

+ 2,5    x    5000  = € 12500

XIIXII € 32,0
200000 E               + 1,0 x  100000 = € 100000
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5000 E     

2500 E 

1000 E

500 E

100 E

250 E

I € 7,5  

€ 10,0

€ 12,5

€ 15,0

€ 17,5

€ 20,0

€ 22,5VII VII

VI

V

VI

V

IV IV

IIIIII

IIII

+ 2,5    x    2500  = € 6250

+ 2,5    x    1500  = € 3750

+ 2,5    x     500  = € 1250

+ 2,5    x      250  = € 625

+ 2,5 x  150  = € 375

+ 2,5 x  100  = € 250
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