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C1 SVĚTOVÉ KANCELÁŘE

SINGAPORE SPAIN SWEDEN SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Madrid • Benalmadena Stockholm • Göteborg Dubai

V příštích 12 měsících se otevře několik dalších důležitých technologických a členských center C1!
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DALŠÍ GENERACE NA DOSAH
Vykročte do budoucnosti s Web3 a Metaverse.

V dnešní moderní době se prakticky všechno v technice a životě rychle mění. Způsob, 
jakým hrajeme hry, nakupujeme, stýkáme se a pracujeme. Tato technologie se neustále 
vyvíjí rychlostí a neustále mění naše životy k lepšímu.

Crowd1 přináší platformu, kterou mohou využívat miliony lidí a budovat své vlastní 
úspěšné podniky v kryptoprůmyslu nové doby. V tomto odvětví v současnosti dominují 
méně než 4 % světové populace a zbytku populace dáváme neuvěřitelnou příležitost dostat 
se na palubu. Takže se připoutejte a pevně držte, další generace je připravena vyrazit na 
nadzvukovou jízdu do Metaverse!

C1 je největší síťová společnost na světě

Nyní můžete být jeho součástí

Cesta ke hvězdám jednou za život

Pojďme společně zlepšit svět....
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+ 50 MILIONŮ ČLENŮ PO CELÉM SVĚTĚ
s dosavadní působností ve více než 185 zemích
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C1 ČLENSKÝ RŮST
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Vítejte v Crowd1, největší světové platformě crowd marketingu s 
neuvěřitelnými 50 miliony přidružených společností po celém světě!

Crowd1 poskytuje exkluzivní přístup k nejmodernějším produktům a 
průmyslovým znalostem, aby vám, motivovaným průkopníkům 
moderní éry, poskytl vedoucí postavení. Jako Crowd1 Affiliate máte 
svobodu užívat si tyto skvělé produkty pro sebe a také je prodávat 
své rostoucí síti.

BUĎTE  ORIGINÁLNÍ

BUĎTE CROWD1
Toto výkonné produktové portfolio je v popředí světa nové 
generace Web3, kryptoměn a blockchainu, stejně jako neustále se 
vyvíjejícího virtuálního světa Metaverse. To nabízí Crowd1 Affiliates 
příležitost jednou za život vybudovat ziskové a udržitelné 
podnikání.

Staňte se nyní součástí tohoto 

revolučního odvětví. Díky snadno 

použitelným produktům a technologiím

jsme tu, abychom vám 

pomohli zahájit silnou a 

úspěšnou kariéru ve zcela 

novém prostředí

vzrušující digitální věk!

NTATION
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JONAS ERIC WERNER
Zakladatel Crowd1

Jonas Eric Werner je vizionářský a motivovaný zakladatel Crowd1, 
přední platformy crowd marketingu s více než 50 miliony členů po 
celém světě.

Se svými rychle rostoucími plány na expanzi a jasnými nápady na 
nové produkty, nemluvě o jeho kinetické energii, je hnací silou této 
revoluční společnosti, která mění hru.

Werner si s sebou přináší rozsáhlé zkušenosti v oboru, o čemž svědčí 
ohromující 25letý úspěch jako podnikatel a obchodník. Klíčem k 
exponenciálnímu růstu Crowd1 byl multi-hyphenát se širokou škálou 
zájmů a činností, jeho touha po životě a cílevědomé zaměření.
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PROFILY ŘEDITELŮ
JOHAN WESTERDAHL

Více než 50 milionů členů owd1 má skutečně u nohou 
zlatý důl. Společně s fantastickým dalším

produktové portfolio generace a jasná vize budoucnosti 
metaverse staví Crowd1 do záviděníhodné pozice 
vedoucí na přední noze. Tvrdou prací na vybudování 
pevných základů a robustní struktury podpoříme 

exponenciální růst. Opravdu věřím, že s touto mocnou 
strukturou bude rowd1 prosperovat a půjde od úspěchu 

k úspěchu.“

výkonný ředitel

Ve své nové roli generálního ředitele pro Crowd1 má Johan bohaté zkušenosti 
a je skutečným průkopníkem v zajišťování toho, že zákazníkům, 
zaměstnancům a zainteresovaným stranám jsou poskytovány zásadní 
znalosti, nejlepší nástroje a jasný plán k dosažení úspěchu.

Johan, přirozeně rozený vůdce, vyzařuje integritu a empatii, dvě skvělé 
dovednosti v jeho vedení a jeho schopnost strukturovat odvážnou vizi je 
vždy cítit v celém podnikání.

ROBERT FLOHR
Důvěra a transparentnost jdou ruku v ruce s Johanovou vizí úspěchu 
Crowd1 v dosahování hvězd. Tyto vnitřní hodnoty, spolu s jeho rozsáhlými 
odbornými znalostmi, zajistí, že budoucnost Crowd1 bude mít pevný 
základ nyní a ještě dlouho do budoucna.

výkonný předseda

Robert má za sebou dlouhou a význačnou kariéru hlavního poradce a 
konzultanta velkých finančních institucí a technologických společností. Jako 
předseda Crowd1 přináší do své role klidný, ale dynamický postoj, který zajistí, 
že vize nové generace bude dodána s pevným rámcem.

„Crowd1 má nyní vše na svém místě, aby mohl růst

silnější. Crowd1 je stále mladá společnost
ale s tímto revolučním portfoliem produktů 
nové generace a přední vizí pro svět 
Metaverse. Věřím, že Crowd1 si udrží svou 

pozici předního světového byznysu v tomto 
rozvíjejícím se odvětví.“

S přesvědčivou odpovědností za koordinaci finančního růstu a pokrytí Crowd1 
do budoucna Robert sestavil skvělý tým, který bude podporovat a 
upřednostňovat bezpečnou a ziskovou cestu pro všechny zúčastněné. To 
zajistí členům, přidruženým společnostem, zaměstnancům i akcionářům 
přístup ke smysluplným procesům a praktickým pracovním tokům pro udržení 
vedoucí platformy na trhu.
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VIZE:

Nabídnout udržitelné podnikání...
                   Příležitost pro každého.....

OBCHODNÍ PREZENTACE

CÍLE:

pc
Psací stroj
Pomozte lidstvu vzkvétat tím, žeumožníme všem šanci na úspěch...

pc
Psací stroj



C1
DALŠÍ
GENERACE
Crowd1 je v popředí tohoto odvětví a umožňuje 
pozitivní a působivou změnu v životech milionů 
lidí po celém světě.

Nabízí členům a přidruženým společnostem bezkonkurenční příležitosti, jak se 

zapojit do činnosti jednorožců, kteří se starají o blockchainový trh. Crowd1 jako 

takový poskytuje členům včasný přístup k takovým vzrušujícím technologiím, jako 

jsou kryptoměny, Web3, NFT, virtuální hraní, GameFi atd. Je to ideální vstupní bod, 

jak se stát průkopníkem v tomto revolučním novém světě.

Crowd1 byl uveden v přední průmyslové publikaci Business for Home jako s 
plánem kompenzace za nejlepší přímý prodej.
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TOTO JE NEJSILNĚJŠÍCH 100 DNÍ V 
HISTORII NETWORKMARKETINGU!

Staňte se svědky toho nejúžasnějšího uvedení v tomto odvětví! Crowd1
je v popředí nové generace světa Web3, kryptoměn a blockchainu, stejně
            jako vznikajícího digitálního podnikuMetaverse. 
         Umožňujeme vám budovat dlouhodobě udržitelný
           podnikání v nejvíce vzrušující době pro průmysl.

Milion způsobů za pouhých 100 dní, C1 vám dává superschopnost
napsat svůj vlastní osud a stát se největšími průkopníky

tohoto dechberoucího nového světa.
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BALÍČKY NOVÉ GENERACE
Balíčky Crowd1 jsou nejinovativnější, nejvýkonnější a nejžádanější v 
oboru. Tyto balíčky, které obsahují ikonický Crowd1 NFT, stejně jako 
pečlivě vybrané produkty a funkce, nejlepší příležitosti poskytované naším 
mimořádným kompenzačním plánem a fantastické bonusy, nabízejí 
přidruženým společnostem plný přístup k nové digitální hranici. Více o 
tom, co je součástí balíčků, se dozvíte zde.



PŘEDSTAVUJEME
CROWD1 NFT
Jste připraveni na budoucnost? Budete, když budete 
nejvyhledávanějším artefaktem ve vesmíru: A Cro

Spustili jsme nejrevolučnější, nezaměnitelný token, který 
se dostal na trh, a Crowd1 Affil první v řadě. Tyto NFT 
pojmenované podle živlů budou součástí balíčků nové 
generace a dostanou vás do mimořádných výšin.



C1Link poskytuje vysoce výkonný, důvěrný, efektivní a 
bezpečný peněženkový systém po celém světě. Okamžitě 
dostupné z jakéhokoli místa určení, určené pro všechny!

C1Link je výkonný globální peněženkový systém Crowd1, který spojuje 

přidružené společnosti s novým digitálním světem Web3, Metaverse, Crypto, 

NFT a výkonnými digitálními aktivy.

Peněženka je váš účet pro ukládání digitální hodnoty. První 
hodnotou je váš Crowd1 NFT, který otevírá dveře do Metaverse a 
Crypto. Držíte klíč do nového velkolepého světa digitálních aktiv.



CROWD1 NFT:
CROWD1 CRYPTO TOKENY

Crowd1 NFT je cenným aktivem v nové digitální 
oblasti Web3. S vaším výkonným NFT odemknete 
skvělou hodnotu Crowd1, jako jsou kryptoměny, 
tokeny a blockchain.

Crowd1 nabídne jako první úžasnou příležitost přístup k cenným Crowd1 Crypto Tokenům při 
jejich uvedení na trh v roce 2023 prostřednictvím výkonných Crowd1 NFT. Druhou příležitostí je 
ponechat si Crowd1 NFT výměnou za výrazné slevy při nákupu dalších Crowd1 kryptotokenů, 
partnerských tokenů a dalších výkonných budoucích služeb a produktů.



ZEMĚ
ZAČÍNÁ NOVÝ ŽIVOT

Balíček Crowd1 Earth Package je pevným základem, na 
kterém můžete stavět své podnikání.

POWERED WITH

OBCHODNÍ PREZENTACE
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VZDUCH

TAKE FLIGHT

Cestujte vzhůru rychlostí meteoru s Air Pac Další krok od
Země s rozšířenými příležitostmi, pokud jde o bonusy,
marketing a produkty.

POWERED WITH
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VODA
CREST OF A WAVE

Udělejte další krok s Water Pa a využijte všechny
příležitosti, které nabízí, včetně vylepšených bonusů.

POWERED WITH

OBCHODNÍ PREZENTACE
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OHEŇ
FORGE A NEW PATCH

Fire Package je plně zásobený Crowd1 Pa
nejexkluzivnější a nejmimořádnější.

POWERED WITH

OBCHODNÍ PREZENTACE
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Metaversy je revoluční online virtuální obchodní hra založená na blockchainu, kde
máte šanci Play2Earn v reálném čase. Metaversy je průlomová obchodní hra, která
všechno změní. Budete začínajícím podnikatelem, obchodníkem, který chce soutěžit             
se všemi ostatními, aby byl nejlepší obchodník se všemi. Nejlepší obchodníci každý 
měsíc získají neuvěřitelné odměny další způsob, jak prolomit bariéry a dostat se do 
budoucnosti.
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Dosud nebylo nic jako PLANET IX: revoluční online strategie založená na blockchainu
hra, kde je vaším herním polem virtuální kopie Země. Tento herní moloch obsahuje jedinečný herní 
token PIX, NFT a odměny prostřednictvím Play2Earn – což z něj dělá jednu z nejpopulárnějších 
digitálních her současnosti. PLANET IX, trvale mezi nejlépe hodnocenými tituly na Polygonu, mění 

herní pole pro digitální hry založené na NFT. PLANETA IX se otřese
vaše podnikání a otřeste svůj herní zážitek.
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Soutěžte v turnajích a získejte úžasné odměny. Vstupte do světa odměn s jedinečným 
kreditním systémem, který vám umožní utrácet za skutečné i virtuální odměny. Více funkcí a 
turnajové hry, které vám poskytnou plnohodnotný herní zážitek na konzoli. Nový způsob 

hraní, který kombinuje plné funkce webu s odměnami a herní prvky v jediném kanálu.
Soutěžte v turnajích typu head to head. Rozdrťte konkurenci ve hře hráč vs hráč

turnaje s cílem vyhrát ceny, odznaky a status.
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GameOut je inovativní herní společnost, která dynamicky mění odvětví příležitostných her a esportů.                     
GameOut poskytuje platformu Miggster +, silné a přirozené partnerství s C1,

                         GameOut se snaží stát se přední mobilní herní společností
            na světě, využívající novou generaci světa Web3 a Metaverse.
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Mindoe je fantastický nový způsob, jak se začínající podnikatelé učit, rozvíjet své dovednosti,
a stát se mistry svého řemesla. Díky širokému výběru zábavných kurzů, které připravuje 

tým špičkových trenérů, jedni z největších odborníků a lídrů ve svých oborech,
profesní rozvoj je v bezpečných rukou. Mindoe k tomu nabízí zvláštní příležitost

rozvíjet se, růst a stát se mistrem podnikání, kterým jste vždy chtěli být.
Tak na co čekáš?



1 2 3

PŘIPOJTE SE K DAVU SDÍLEJTE PRODUKTY BÝT ODMĚNĚN!
Získejte sponzorovaný partnerský odkaz a 

začněte svou cestu k úspěchu. Užijte si používání

přelomové produktové portfolio!

Jděte více do hloubky a doporučte produkty 
ostatním jako člen. Můžete se také 
rozhodnout rozšířit svůj vlastní dav jako a

průkopnický podnikatel.

Status podnikatele opravňuje přidruženého k

plně využívat bonusy a pobídky nabízené od
Crowd1 a samozřejmě všechny výhody a
ocenění bonusy za aktivní členství.
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NADZVUKOVÝ
ÚSPĚCH

VELVYSLANEC
LEVEL 19-21

SENIOR PREZIDENT
LEVEL 16-18

PREZIDENT
LEVEL 13-15

ŘEDITEL
LEVEL 10-12

MANAŽER
ÚROVEŇ 7-9

KOORDINÁTOR
ÚROVEŇ 4-6

VEDOUCÍ TÝMU
ÚROVEŇ 1-3
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KOMPENZAČNÍ PLÁN
Hlavní body kompenzačního plánu:

SALES
BONUS

CROWD
BONUS

MATCHING
BONUS

RESIDUAL
  BONUS
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NEUVĚŘITELNÉ UDÁLOSTI NA SVĚTOVÉ TŘÍDĚ
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ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI:Tato prezentace a jakýkoli materiál šířený v souvislosti s ní nepředstavuje nabídku ani výzvu k nákupu produktů Crowd1 za účelem účasti na jakémkoli kompenzačním plánu. Zde uvedené informace mohou být neúplné a slouží pouze pro informační účely a Crowd1 je může kdykoli upravit. Všechna práva vyhrazena. Pro organizátora nebo účastníka programu je 
nezákonné přesvědčovat kohokoli, aby provedl platbu slibující výhody plynoucí z toho, že přiměje ostatní, aby se připojili. Nenechte se zmást tvrzením, že vysokých výdělků lze snadno dosáhnout. Není k dispozici v: Americká Samoa, Antarktida, Bělorusko, Kuba, Guam, Íránská islámská republika, Irák, Korejská lidově demokratická republika, Severní Mariany, Portoriko, Svatý Bartoloměj, Svatý 
Martin (francouzská část), Svatý Martin (nizozemská část ), Jižní Súdán, Súdán, Sýrie, Východní Timor, USA, Menší odlehlé ostrovy Spojených států amerických, Venezuela, Panenské ostrovy (USA), Západní Sahara. Tato prezentace může být provedena ve více jazycích. Pokud mezi anglickou jazykovou verzí této Prezentace a jakýmkoli jejím překladem vznikne rozpor, bude rozhodující anglická verze.



Vítejte v Crowd1 Family!

Crowd1 byl spuštěn ve Stockholmu ve Švédsku v roce 2019
s jedinečnou vizí pozitivního dopadu.

V následujících letech získaly pravomoci miliony lidí po celém světě
díky neomezenému potenciálu růstu, který poskytuje Crowd1.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI:Tato prezentace a jakýkoli materiál šířený v souvislosti s ní nepředstavuje nabídku ani výzvu k nákupu produktů Crowd1 za účelem účasti na jakémkoli kompenzačním plánu. Zde uvedené informace mohou být neúplné a slouží pouze pro informační účely a Crowd1 je může kdykoli upravit. Všechna práva vyhrazena. Pro organizátora nebo účastníka programu je 
nezákonné přesvědčovat kohokoli, aby provedl platbu slibující výhody plynoucí z toho, že přiměje ostatní, aby se připojili. Nenechte se zmást tvrzením, že vysokých výdělků lze snadno dosáhnout. Není k dispozici v: Americká Samoa, Antarktida, Bělorusko, Kuba, Guam, Íránská islámská republika, Irák, Korejská lidově demokratická republika, Severní Mariany, Portoriko, Svatý Bartoloměj, Svatý 
Martin (francouzská část), Svatý Martin (nizozemská část ), Jižní Súdán, Súdán, Sýrie, Východní Timor, USA, Menší odlehlé ostrovy Spojených států amerických, Venezuela, Panenské ostrovy (USA), Západní Sahara. Tato prezentace může být provedena ve více jazycích. Pokud mezi anglickou jazykovou verzí této Prezentace a jakýmkoli jejím překladem vznikne rozpor, bude rozhodující anglická verze.

OBCHODNÍ PREZENTACE

Přeloženo z angličtina do čeština - www.onlinedoctranslator.com

Nyní když už jste se rozhodli zbývá už jen představit Vám svět CROWD1

https://www.onlinedoctranslator.com/cs/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution
pc
Razítko



ZÚČASTNIT SE

WEBINÁŘE
A TO

DALŠÍ AKCE

Přeloženo z angličtina do čeština  .onlinedoctranslator.com

5 KROKŮ K ÚSPĚCHU....

Aktivuj si
peněženku

Vyber si
 balíček

Využijte
  FEAR OF LOSS

Kontaktuj
     své
  přátele

Zůčastni se
   webinářů
   a eventů
    Crowd1

https://www.onlinedoctranslator.com/cs/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


ZAČNĚTE STOUPAT PO ŽEBŘÍČKU

1 Akční plán: 2 Sestavte si svůj seznam:
• Kolik hodin denně si můžete vyhradit na
učení?
• Kolik hodin týdně můžete strávit

na své cestě k růstu?
• Kolik kontaktů máte v telefonu?

• S kolika lidmi se můžete tento
týden spojit, abyste představili
sebe a tuto příležitost?

Segmentované
Přístup

• Ženypodnikatelé

• Maminka-podnikatelé

• Vášeň-podnikatelé

• Digi-podnikatelé

• Chtít-representi

Crowd1 si klade za cíl nabídnout udržitelné, ziskové, poutavé a duplikovatelné příležitosti pro každého.

OBCHODNÍ PREZENTACE

1. vaši přímo známí lidé
2. reference vašich přímo známých lidí
3. váš kruh vlivu
4. reference vašeho okruhu vlivu
5. váš vnější kruh vlivu
6. reference týmů



ZÁKAZNÍCI ČLENOVÉ PODNIKATELÉ

ZÁKAZNÍK
ZÁKLADNA

STARTOVAČE
V PODNIKÁNÍ

ROZVÍJEJÍCÍ SE
VŮDCI

Získáte nárok na:
• Body aktivity

(Nákup a aktivace)
• Zákaznický prodejní bonus

Získáte nárok na:
• Prodejní bonus
• Davový bonus
• Vyrovnávací bonus
• Zbytkový bonus

Spolu s provizemi,
máte šanci získat nárok na:

• Strach ze ztráty Bonus/Bonus nastartování
• Pobídky
• Konference
• Cash Awards
• Odměny a uznání

Doporučené čtení:
• Kompenzační plán
• Mentoring a koučování ze strany Upline

OBCHODNÍ PREZENTACE

PŘEDSTAVTE A PREZENTUJTE PLÁN (STP1)

A SDÍLEJTE PRODUKT (STP2)



JEDINEČNÉ    PŘÍLEŽITOSTI

NÁSLEDUJ NÁS




