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4Dream 4 Freedom – Impian Menuju Kesuksesan

komunitas sosial keuangan terbaru di tahun 2015
dengan teknologi yang tercanggih, sekuriti website yang
kuat dan para leader networker yang punya loyalitas dan
komitmen tinggi.

Trauma dengan Bisnis Online, MLM, Investasi, Forex.
Kami sangat pahami karena kamipun sama pernah berfikiran seperti itu!
DREAM4FREEDOM dengan Konsep REVOLUSIONER akan
mengantarkan Anda untuk mencapai kesuksesan.
Segera Ambil Kesempatannya !
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5MARKETING PLAN D4F
Marketing Plan Dream For Freedom dirancang dengan sangat
sempurna dan sangat-sangat menguntungkan para member atau
Partisipan, karena ketika Anda bergabung di Komunitas Dream
For Freedom, sebenarnya Anda tidak perlu merasa kesulitan
ataupun pusing memikirkan bagaimana caranya untuk mencari
Downline, karena sebagai Partisipan, Anda sudah mendapatkan
keuntungan 1% perhari dari paket yang Anda ambil.
Selain itu sistem yang kita gunakan adalah sistem binari 2 kaki,
sehingga secara otomatis Anda akan mendapat limpahan
Downline dari Upline Anda. Namun Bonus yang Anda dapatkan
tidak sebanding ketika Anda mampu mensponsori atau merekrut
downline Anda sendiri.
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BONUS PASIF

- Deviden atau Dana Anda berkembang 1% pehari dari
Paket yang diambil
- Stop di hari ke 15 atau 15% per 15 hari.
- Auto Send Dream (SD) 100% 1x24 jam setelah GF
masuk
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