
  

ÜZLETI BEMUTATÓ



  

Mit szólnál ahhoz, ha 
a GANO kávé által...

...egészségesebbé válhatnál…

...ha meghosszabbíthatná
az életedet...

...és általa a másokét is
jobbá tehetnéd?



  

Nem kell megváltoztatnod a SZOKÁSODAT…

Kávéfogyasztási
szokásodat a Gano

Excel egy egyedülálló
üzleti lehetőséggé

változtatta, a legjobbá, ami
egyben életed

legnagyobb esélye lehet!



  

Mi történne, ha naponta 
1 forintot keresnél a

10 MILLIÓ
Magyarországon felszolgált csésze kávé után?

MINDEN NAP
10 millió forintot keresnél!



  

TETSZIK 
AZ ÖTLET?
 



  

A Gano Excel mára nagyhatalommá vált a hálózati 
értékesítési rendszerek piacán (Multi-Level Marketing vagy 

Network Marketing)



  

ELŐNYÖK

A hálózati rendszerben történő értékesítés jelenleg a leggyorsabban fejlődő üzleti 
forma, mely robbanásszerűen terjed az egész világon. 

EMBEREK MILLIÓI csatlakoztak ehhez az üzletformához.

A hálózati értékesítés esetén a termék a termelőtől közvetlenül jut a fogyasztóhoz. 
- A terméket TERMELŐI ÁRON vásárolhatod meg,

- A termelő által GARANTÁLT MINŐSÉGBEN jutsz a termékhez,
- Mivel a terméket élőszóban reklámozzák (embertől emberig), a termelő több pénzt 

tud fordítani a termékfejlesztésre. Ezáltal  a hálózati értékesítési rendszerekben 
forgalmazott termékek MINŐSÉGE általában JOBB, mint az üzletekben levőké.



  

A Gano Excel által részesülhetsz
a 4 gazdasági MEGATREND-ből:

1. EGÉSZSÉG ÉS JÓLÉT
(WELLNESS)

a következő trillió dolláros iparág



  

A Gano Excel által részesülhetsz a 4 gazdasági MEGATREND-
ből:

2. KÁVÉ

● a víz után a leggyakrabban fogyasztott ital

● az árutőzsdén a 2. termék a világon
(a kőolaj után)



  

A Gano Excel által részesülhetsz a 4 gazdasági MEGATREND-A Gano Excel által részesülhetsz a 4 gazdasági MEGATREND-
ből:ből:

3. OTTHONRÓL VÉGEZHETŐ ÜZLETED
gyorsan fejlődő üzletággyorsan fejlődő üzletág



  

A Gano Excel által részesülhetsz a 4 gazdasági MEGATREND-A Gano Excel által részesülhetsz a 4 gazdasági MEGATREND-
ből:ből:

4. INTERNET

egy állandó FEJLŐDÉSBEN lévő,
90 milliárd dolláros üzletág



  

                           Kávéfogyasztó vagy?tó vagy?

            Ismersz kávéfogyasztókat?

  LÁTOD A LEHETŐSÉGET?



  

A Gano Excel életjáradékot biztosít minden általunk ajánlott 
regisztrált fogyasztó után!

A hálózati értékesítési rendszer lehetővé teszi, hogy a Gano Excel 
hűséges fogyasztóit jutalékban részesíti,

mi több…

Képzeld el, hogy fizetve lehetsz 
a hálózatodban

naponta elfogyasztott kávék után!



  

Miért válasszam a Gano Excelt?
A Gano Excel = STABILITÁS

● Egy független cég:
- a világ legnagyobb 100%-ban szerves 

Ganoderma ültetvény birtokosa és vezetője
- - saját világszínvonalú termelő egységgel rendelkezik

- saját értékesítésisaját értékesítési rendszere van a termékforgalmazó hálózata által
- - saját Kutató és Fejlesztő Bázissal rendelkezik

● Egy tartozásmentes cég

● Egy cég, amelynek vállalkozása és
piaci jelenléte van több mint 100 országban.



  

Miért válasszam a Gano Excelt?
Ganoderma lucidum = A Gyógyövények Királya

●  A leggyakrabban alkalmazott gyógymód Ázsiában, a legrégebbi 
időktől napjainkig.
● Azt a gyógynövényt, amit hajdanán a császári családok 
gyógyítására szántak, a Gano Excel által most számodra is 
elérhető.
● Független és objektív kutatások a világ minden tájáról bizonyítják 
a Ganoderma (pecsétviaszgomba) rendkívüli gyógyhatását.



  

Miért válasszam Miért válasszam a a Gano ExceltGano Excelt??
Gano Excel termékek = KiválóságGano Excel termékek = Kiválóság

●   A Gano Excel rendelkezik a A Gano Excel rendelkezik a legjobb legjobb Ganoderma alapú, Ganoderma alapú, eredeti eredeti 
és 100%-ban és 100%-ban szervesszerves, mindenki számára elérhető termékekkel., mindenki számára elérhető termékekkel.

●   A GMP ( Jó Gyártási Gyakorlat) minősítés garantálja, hogy a A GMP ( Jó Gyártási Gyakorlat) minősítés garantálja, hogy a 
termékek megfelelnek a Nemzetközi Szabványoknak.termékek megfelelnek a Nemzetközi Szabványoknak.

●   Ha az Amerikai Egyesült Államok, a világ első számú gazdasági Ha az Amerikai Egyesült Államok, a világ első számú gazdasági 
nagyhatalma, az összes szigorú hatósági szabályozásával 2004 óta nagyhatalma, az összes szigorú hatósági szabályozásával 2004 óta 
elfogadja a Gano Excel elveit és termékeit, akkor ki más ne elfogadja a Gano Excel elveit és termékeit, akkor ki más ne 
fogadná el azokat?fogadná el azokat?



  

Miért válasszam a Gano Excelt?
A Gano Excel üzlet = Egyedülálló élmény az életben

 Minden komoly vállalkozás, főleg a 
hálózati értékesítési rendszerek (network 

marketing) terén, a világon bárhol csak tartós, 
jövedelmező és általános érvényű értékek alapján 

képzelhető el. A Gano Excel rendelkezik mindezen jellemzőkkel.

  A Gano Excel International, karöltve terjesztő partnereivel, a 
világ minden részén vállalja a wellness ipar területén nyújtott

egészségi és jóléti “arany” lehetőségek szolgáltatását.

  Olyan cég, amely családként segíti tagjai gyarapodását. 
Célunk: elsőnek lenni a wellness iparban, magas szintű 

termékeket gyártva és forgalmazva.



  

Váltsd valóra álmaid és élvezd az életstílust, amit megérdemelsz!Váltsd valóra álmaid és élvezd az életstílust, amit megérdemelsz!
A Gano Excel jutalékrendszerének előnyei (Marketing terv)A Gano Excel jutalékrendszerének előnyei (Marketing terv)

●   AAlacsony induló költség: lacsony induló költség: a belépési díj 2845 forint, amit az életben egyszer, csak a a belépési díj 2845 forint, amit az életben egyszer, csak a 
regisztráláskor kell fizetni. Amit a cég ezért nyújt:regisztráláskor kell fizetni. Amit a cég ezért nyújt:

1. A Gano Excel bemutató katalógusát, ami tartalmazza a termékek és az üzleti terv 1. A Gano Excel bemutató katalógusát, ami tartalmazza a termékek és az üzleti terv 
leírását, illetve három termékmintát.leírását, illetve három termékmintát.

2. Egy virtuális internetes irodát, ahol követni tudod a saját illetve a munkatársaid 2. Egy virtuális internetes irodát, ahol követni tudod a saját illetve a munkatársaid 
cégen belül kifejtett nemzetközi tevékenységét (naponta frissítve)cégen belül kifejtett nemzetközi tevékenységét (naponta frissítve)

3. Egy személyes weboldalt, melyen promotálhatod a saját Gano-üzleted.3. Egy személyes weboldalt, melyen promotálhatod a saját Gano-üzleted.



  

Váltsd valóra álmaid és élvezd az életstílust, amit megérdemelsz!Váltsd valóra álmaid és élvezd az életstílust, amit megérdemelsz!
A Gano Excel jutalékrendszerének előnyei (Marketing terv)A Gano Excel jutalékrendszerének előnyei (Marketing terv)

●     Életre szóló tagság:Életre szóló tagság:  a Gano-tagsági státusz a Gano-tagsági státusz egy életre szólegy életre szól, függetlenül a, függetlenül a
cég keretén belül kifejtett tevékenységedtől,cég keretén belül kifejtett tevékenységedtől,

●     Fogyasztható termékekFogyasztható termékek, melyeket bárkinek ajánlhatsz, életkortól függetlenül,, melyeket bárkinek ajánlhatsz, életkortól függetlenül,

●     Árkedvezményes vásárlási jogÁrkedvezményes vásárlási jog bármikor  bármikor (termelői-lerakati áron),(termelői-lerakati áron),

● Nincs megszabott minimális rendelés, sem kötelező havi eladandó Nincs megszabott minimális rendelés, sem kötelező havi eladandó 
termékmennyiség!termékmennyiség!



  

Váltsd valóra álmaid és élvezd az életstílust, amit megérdemelsz!
A Gano Excel jutalékrendszerének előnyei (Marketing terv)

Gyűjtőrendszer!
● A begyűjtött pontok összeadódnak hónapról hónapra, ezáltal 

hamarabb elérhetsz magasabb bónusz- és elismerési szintekethamarabb elérhetsz magasabb bónusz- és elismerési szinteket

● Nem veszíted el soha az összegyűjtött pontmennyiséget, úgy az egyéni- mint a csoportpont 
mennyiséget. A havi csoportteljesítésedhez hozzáadódik a következő hónapok pontmennyisége 
– így soha nem veszítheted el az elért elismerési (karrier) szintet (még akkor sem, ha egy ideig 
nem tevékenykedsz a Gano-rendszerben)

● Következésképpen, egy felsőbb karrierszint elérése nem időhöz kötött, csakis az összegyűjtött 
csoportpontoktól függ (GPVV). Ez lehetővé teszi a Gano-rendszerben, hogy mindenki a saját 

ritmusa szerint haladhasson.

● Az elért karrierszintet és a pénzjutalékot minden hónapban 
a hónap utolsó napja szerint számolják a pontértékek alapján!



  

Gano Excel forgalmazó tagGano Excel forgalmazó tag
(part-time vagy full-time)(part-time vagy full-time)

A Gano Excel jutalékrendszerének előnyeiA Gano Excel jutalékrendszerének előnyei
(Marketing terv)(Marketing terv)

1. Kereskedelmi haszon (20 % -25 %):1. Kereskedelmi haszon (20 % -25 %):

●   EEz egy jó bevételnek számít, főleg a kezdőknek, akik nemrég léptek be a rendszerbe. z egy jó bevételnek számít, főleg a kezdőknek, akik nemrég léptek be a rendszerbe. 
Ez a direkt profit, ami a termékek viszonteladásából származik, egy jó Ez a direkt profit, ami a termékek viszonteladásából származik, egy jó 

támasz/mellékjövedelem lehet az üzleti terv magasabb szintjeinek eléréséhez, ahol támasz/mellékjövedelem lehet az üzleti terv magasabb szintjeinek eléréséhez, ahol 
messzemenően magasabb pénzösszegeket lehet keresni, mint amit ez a bevételi forma messzemenően magasabb pénzösszegeket lehet keresni, mint amit ez a bevételi forma 

biztosítani tud.biztosítani tud.

Ám ne feledd: Ám ne feledd: az értékesítésd tekintsd a hálózatépítés természetes az értékesítésd tekintsd a hálózatépítés természetes 
következményének! Akik az eladások révén próbálják felépíteni rendszerüket, azok következményének! Akik az eladások révén próbálják felépíteni rendszerüket, azok 

elbuknak az MLM-ben!elbuknak az MLM-ben!



  

Gano Excel forgalmazó tag (part-time vagy full-time)
A Gano Excel jutalékrendszerének előnyei
(Marketing terv)

2. Vezető Teljesítményi Bónusz 5 % - 40 %:
● A cég által nyújtott jutalék, amit a havi egyéni 
teljesítmény alapján számolnak. Ennek a jutaléknak 
a nagyságát (százalékban) az elért karrierszint 
határozza meg, a Gano Excel üzleti tervének megfelelően.

3. Csoport Teljesítményi Bónusz 3 % - 35 %:
● Ezt a jutalékot a saját csoportod, kiépített csapatod 
havi forgalma után kapod (szintkülönbségi bónusz). 
Kiszámításánál a Gano Excel minden szintet 
figyelembe vesz, bármely mélységig is nyúlik 
a struktúrád.



  

Gano Excel forgalmazó tag
(part-time vagy full-time)

A Gano Excel jutalékrendszerének előnyei (Marketing terv)
4. Vezető Fejlesztői Bónusz 15 %:

●   Ezt a jutalékot az Igazgatói Csoportok teljesítménye alapján fizetik. 
Öt Igazgatói Csoport mélységi szint után fizet a Cég.

Ezzel a bónusszal a Cég arra ösztönöz, hogy 
segítsd az alattad levő aktív munkatársaid 

Gano-üzletük fejlődését, hogy Ők is érjenek el 
magasabb karrierszinteket, és hogy Ők is pénzt keressenek, 

ezáltal pedig sikeres Forgalmazókká váljanak.
Akkor is megkapod ezt a jutalékot, ha egy 

általad regisztrált munkatárs, aki aktívabb nálad, 
leköröz a karrierszintben Téged. A Gano Excel értékeli, 

hogy Te voltál az a személy, aki ezt a kiváló 
Forgalmazót beléptetted a rendszerbe.



  

Gano Excel forgalmazó tag
(part-time vagy full-time)

A Gano Excel jutalékrendszerének előnyei
(Marketing terv)

5. Luxusautó Pénzalap 3 %:

●   Az üzleti tervAz üzleti terv  alapján kapsz egy bizonyos összeget (havonta, amennyiben 
teljesítetted az elteljesítetted az előírt feltételeket).

Ezt az összeget keEzt az összeget kedved szerint autó, ház stb. részletfizetéséreház stb. részletfizetésére fordíthatod.



  

Gano Excel forgalmazó tag Gano Excel forgalmazó tag (part-time vagy full-time)(part-time vagy full-time)
A Gano Excel jutalékrendszerének előnyei (Marketing terv)A Gano Excel jutalékrendszerének előnyei (Marketing terv)

6. Profit Sharing Royal Diamond 20 %:6. Profit Sharing Royal Diamond 20 %:
●RRészesedés a Gano Excel nemzetközi profitjából (6 mélységi szint).észesedés a Gano Excel nemzetközi profitjából (6 mélységi szint).
Kiszámításánál aKiszámításánál a saját struktúrád és a nemzetközi hálózat (az összes Gano-tag)saját struktúrád és a nemzetközi hálózat (az összes Gano-tag)
havi forgalmának mennyiségét veszik figyelembe. Ez a bónusz ösztönzi havi forgalmának mennyiségét veszik figyelembe. Ez a bónusz ösztönzi 
a harmonikus együttműködést a párhuzamos strukturák között, a harmonikus együttműködést a párhuzamos strukturák között, 
””a Te sikered az én sikerem is”-elv alapján. Így a Gano Excel cégen a Te sikered az én sikerem is”-elv alapján. Így a Gano Excel cégen 
belül megszűnik a versengés és a széthúzás a párhuzamos struktúrákbelül megszűnik a versengés és a széthúzás a párhuzamos struktúrák
között (és általában a Gano tagok között); minden Forgalmazó célja között (és általában a Gano tagok között); minden Forgalmazó célja 
a Gano üzlet minél gyorsabb fejlődése és növekedése országos szinten.a Gano üzlet minél gyorsabb fejlődése és növekedése országos szinten.

7. Profit Sharing Presidential 2 %:7. Profit Sharing Presidential 2 %:
RRészesedés Gano Excel nemzetközi profitjából (2 mélységi szint). észesedés Gano Excel nemzetközi profitjából (2 mélységi szint). 

Másképp mondva: a Cég részvényesévé válsz.Másképp mondva: a Cég részvényesévé válsz.



  

Gano Excel forgalmazó tag
(part-time vagy full-time)

8. Álomvakációd

9. Nemzetközi Szponzorizálás és Bónusz9. Nemzetközi Szponzorizálás és Bónusz



  

Váltsd valóra álmaid és élvezd az életstílust, amit megérdemelsz!
 A Gano Excel jutalékrendszerének előnyei (Marketing terv)

A  “Forgalmazó barátja”  politika, elérhető és megfelelő, azt sugallja, 
hogy a Gano Excel cég erős szerepvállalása az üzletben egy hosszútávú 
Profitot és Életképességet biztosít a választott üzleti modell révén.



  

Váltsd valóra álmaid és élvezd az életstílust, amit megérdemelsz!Váltsd valóra álmaid és élvezd az életstílust, amit megérdemelsz!

        Gano Excel – DSA tag                    Gano Excel – WFDSA tag
(Közvetlen Értékesítők Szövetsége)                     (                   (Közvetlen Értékesítő 

Társaságok Világszövetsége)Társaságok Világszövetsége)

GANO EXCEL = Kockázatmentes Lehetőség



  

Mit kell tenned?
LÉGY GANO-TAG!

FOGYASZD a Gano Excel termékeit!

AJÁNLD másoknak is: barátaidnak, ismerőseidnek!



  

A GANO EXCEL az utóbbi tíz év egyetlen olyan CÉGE, amely
megtalálta a tökéletes képletet a…

• • TermékTermék
• • JutalékokJutalékok
• • Megfelelő időzítésMegfelelő időzítés
• • RendszerRendszer
   között.



  

Váltsd valóra álmaidat a Gano Excel nyújtotta 
nagyszerű üzleti terv, fizetési rendszer és a kiváló 

vállalati háttértámogatás révén!



  

Meghívásunk mindig egy „nyitott ajtó” 
marad számodra, hogy eljuthass 
a „Végső Siker”-hez, amely által 
emelni tudod az életszínvonalad.

Légy részese a wellness iparnak 
a Gano Excel által!



  

MIRE VÁRSZ MÉG?
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