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Vážený(á) čitateľ(ka)!

S hrdosťou Vám predstavujeme obchodnú prezentáciu FreedomXpress Global, 
prostredníctvom ktorej Vás chceme pozvať, aby ste sa zúčastnili budovania ďalšieho online 
obchodného gigantu na internete, vďaka ktorému môžete zažiť skutočný a prosperujúci život! 
Ak chcete, môže sa vo Vašom živote začať nová kapitola, ktorú bude charakterizovať finančná 
nezávislosť, sloboda a sebarealizácia!

Zo strany našej spoločnosti je už všetko pripravené, aby sa mohlo začať naše produktívne 
partnerstvo a mohli tak spoločne s Vami splniť naše poslanie, ktoré sme charakterizovali 
nasledovne:

„Naším poslaním je vytvoriť slobodný a prosperujúci život pre všetkých našich partnerov a 
ich rodiny, pripraviť ich na splnenie nášho poslania v živote druhých!”



Pravdepodobne, každý pozná tieto spoločnosti, prípadne každodenne využíva ich 
služby. Takmer isté však je, že sme ich už aj ponúkli známym, napriek tomu, že nám 
tieto spoločnosti za našu činnosť nezaplatili ani cent. Keďže sa tieto firmy rozrástli, 
práve vďaka nám, používateľom.

V obchodnom modeli poločnosti FreedomXpress dostali kľúčovú úlohu používatelia, 
pretože spoločnosť si za svoj nástroj a vybudovanie svojich obchodných platforiem 
vybrala network marketing, v rámci čoho 66% svojho celkového obratu vráti tým, ktorí 
sa podieľajú na propagácií divízie.

Aký obchodný potenciál to pre Vás znamená? K tomu potrebujeme vedieť, aký je 
trhový potenciál online obchodovania.



V roku 1995 malo prístup na 
interenet iba 1% obyvateľtsva

Dnes má prístup na 
internet 55% 
obyvateľstva

Toto číslo rastie o 
takmer 10% ročne

V roku 2017 dosiahlo online 
obchodovanie ročné tržby vo 
výške 2.300 miliárd dolárov

Trh online obchodovania 
rastie o cca. 1000 miliárd 
dolárov ročne

Samotný obrat online 
obchodovania v USA 
predstavuje 500 milliárd 
dollárov ročne

Denný počet používateľov internetu je viac  ako
4 milliárd

Potencionálnou cieľovou skupinou FreedomXpressu je 
55% obyvateľstva sveta

Očakávaný svetový obrat online obchodovania v tomto roku 
predstavuje 2800 milliárd USD

Cez FreedomXpress svoj obchodný podnik, môžete bez 
zemepisnej bariéry, 100% budovať online 

Trhový potenciál



Na online obchodnej platforme spoločnosti sme skombinovali tri úspešné 
obchodné aktivity, vďaka ktorým už  v minulosti získali iné spoločnosti 
vedúce postavenie na trhu. Možnosť online aukčného nákupu, ponuka 
jedinečných a stálych kupónových ponúk a riešenie dropshipping. Naším 
cieľom je, pomocou využitia multiplikačnej sily network marketingu, vytvoriť 
online obchodnú komunitu, ktorej používatelia sa zúčastnia procesu ako 
ponúkatelia aj ako kupujúci. Vzhľadom k tomu, že zákazníkov a ponúkateľov 
viažu k používaniu spoločnej online obchodnej stránky a inzercie finančné 
výhody, môžu počítať so stabilným a rastúcim obratom, ktorej časť rozdelí 
naša spoločnosť medzi používateľmi, ktorí propagujú stránku. Podľa plánov 
spoločnosti sa bude neustále rozširovať online platforma pridaním nových 
obchodných divízií, ktoré budú predstavovať nový zdroj príjmu pre 
budovateľov siete z obratov nových odvetví. Pasívne sa podielať na 
každodenných nákupoch iných ľudí, až do konca života? 
Áno, skutočne ide o vážnu obchodnú príležitosť!



DealKodex – Nakupujte vždy so zľavou

Prvá divízia našej online platformy je založená na vývoji systému inteligentných kariet, 
vďaka ktorým sa môžu stať každodenné nákupy lacnejšie a jednoduchšie.
Registrácia do systému je rýchla, jednoduchá a bezplatná potrebujete jedine 
odporúčateľský odkaz. Následne si môžete v našom internetovom obchode vybrať 
najvhodnejší obchodný balík. Za celkovú kúpnu hodnotu balíka, teda za 100% si 
môžete nakúpiť v jednej z partnerských spoločností našej spoločnosti, ako je uvedené 
v Podmienkach používania. Zoznam spoločností nájdete na adrese 
www.dealkodex.com. 
Partnerské spoločnosti sa môžu bezplatne zaregistrovať na DealKodex, ako výmena 
za nimi ponúknutú stálu zľavu. Toto riešenie je vzájomne prospešné pre 
poskytovateľov služieb aj zákazníkov. Najväčšími nákladmi pre podnikateľov 
predstavujú náklady na reklamu a marketing, ktorých návratnosť je neistý. U nás 
môžete svoje ponuky posielať zadarmo, hoci aj niekoľko státisícom potencionálnych 
zákazníkov. A na oplátku môžu zákazníci vždy nakupovať za výhodnejšie ceny, ako sú 
tie trhové zaručenie z kontrolovaného a spoľahlivého zdroja.



Každý zákazník registrovaný na našej platforme dostane plastovú kartu, ktorá ho identifikuje s 
čiarovým kódom a QR kódom. Zákazníci potom môžu pohodlne používať svoju kartu pri každom 
nákupe, ktorá automaticky pripíše zľavy a môžu použiť svoje zostatky.
Obchodovanie s našou spoločnosťou si nevyžaduje nákup a inštaláciu  špeciálnych nástrojov za 
ďalšie náklady, ktorý komunikuje s naším systémom, potrebujete iba internetové pripojenie, 
pretože karty je možné ľahko spravovať prostredníctvom webového rozhrania. Ak obchod nemá 
potrebnú infraštruktúru, môže si ju zakúpiť za cenu približne dvoch vstupeniek do kina, čo 
predstavuje čítačku čiarových kódov, no na identifikáciu kariet je možné použiť smartphone 
schopný čítať QR kód. Je to pohodlné pre zákazníkov, pretože nemusia mať so sebou desiatky 
vernostných kariet. Na jednej karte môžu evidovať a používať zľavy hoci aj z nespočeného 
množstva obchodov a vždy môžu nakupovať u našich partnerov so zľavami. Je to pohodlné pre 
poskytovateľov služieb, pretože používanie systému neznamená dodatočnú administratívu pre 
zamestnancov ani pre účtovníctvo. Všetko je automatizované, ľudský zásah je takmer zbytočný, v 
podstate ide toľko, ako platba kartou.



Zbohom obťažujúce telefonáty! Pozvite svojich priateľov tým, že odovzdáte darček, ktorý ste 
dostali od nás!

Naša spoločnosť vám ku každému obchodnému balíku dá ako darček určitý počet 
propagačných kreditov, s ktorými môžete licitovať na uverejnené aukcie popredných svetových 
značiek na aukčnom portáli spoločnosti, na stránke www.zanguu.com,  s istotou a vedomím, že 
cena dražených produktov nikdy neprekročí 10% trhovej ceny tovaru. Inými slovami, na ZanGu 
sa môžete dostať k produktom a službám prémiových značiek s minimálne 90% cenovým 
zvýhodnením. 
Využite tento fantastický nástroj, aby ste ľahko a jednoducho duplikovali svoj obchod 
prostrednícstvom darovania! Pomocou funkcie svojej vlastnej webovej kancelárie, pošlite svoje 
dražobné kredity svojim priateľom a potom sledujte procesy pomocou používania nášho 
systému.
Vďaka ZanGu už nikdy viac nemusíte telefonicky obťažovať svojich známych, už od prvého 
okamihu budete mať pozitívny a príjemný zážitok so spoločnosťou vďaka metóde darovania!
Vítame vás vo svete automatizovaného budovania obchodu XXI. storočia!



1% svetového trhu elektronického obchodu
 
V súčasnosti je elektronický obchod najrýchlejšie rastúcim odvetvím vo svete. Výnosy z 
elektronického obchodu medziročne rastú celosvetovo o viac ako 1000 miliárd dolárov. 

Odhodlaným cieľom FreedomXpress Global je odkrojiť značný kúsok tohto neuveriteľného 
obratu a rozdať ho medzi členmi siete a to ešte nikdy nevidenou koncepcou v odvetví network 
marketingu!

Cieľom našej spoločnosti je využiť silu nášho odvetvia dropshipping, aby sme disponovali  s 
viac ako 1% -om globálneho obratu elektronického obchodu. Dosiahnutím tohto cieľa sa 
staneme spoločnosťou číslo jeden na svete.

Ako funguje dropshipping?

Prečo je budovanie dropshippingu pre našich členov výhodnejšie ako budovanie tradičného 
internetového obchodu?



Internertový obchod - tradičný alebo Dropshipping?
 
Spustenie obchodovania založeného na tradičnom internetovom obchode bez 
počiatočných vedomostí,  zručností, vybavenia a kapitálu je takmer samovražda!
Ak chcete prevádzkovať svoj internetový obchod založený na tradičnom modely 
elektronického obchodu, čakajú nás nasledujúce úlohy:

- IT vývoj internetovej stránky alebo prenájom
- nákup, riadenie a evidencia skladových zásob
- konkurencieschopné reklamovanie internetového obchodu
- zabezpečenie služby elektronického platenia
- dodávanie a logistika
- fakturácia
- spravovanie záruk
- zákaznícka linka
- potrebný kapitál



Obchodný model internetového obchodu Dropshipping 

Úspech a rozšírenie obchodného modelu dropshipping spočíva v tom, že 
môžeme prevádzkovať vlastný elektronický obchod bez toho, aby sme splnili 
podmienky zverejnené vyššie. 
Ako Affiliate partner sa môžeme prihlásiť do vlastného medzinárodného affiliate 
programu internetových obchodov spoločnosti, vďaka čomu používame 
skladové zásoby medzinárodného obchodu, respektíve spoločnosť spravuje 
záručné prípady a zákaznícku linku.
Našou povinnosťou je len reklamovanie produktov a služieb internetového 
obchodu používajú odkaz affiliate, ako by bol náš. V prípade nákupu zabezpečí 
všetky infraštrukturálne otázky internetový obchod našej spoločnosti ZAMNIA a 
za našu affiliate činnosť nám zaplatí provízie v závislosti od realizovaného 
obratu.
Nie je  to fantastické? Vlastný internetový obchod bez rizika a kapitálovej 
požiadavky!



Vývoj vlastnej internetovej stránky

Skladové zásoby a evidencia

Obrovské náklady za reklamu

Dodávanie a logistika

Fakturácia

Spravovanie záruk

Vlastná zákaznícka linka

Potreba vážneho kapitálu

Využívanie internetového obchodu Parner

Nepotrebujete vlastné skladové zásoby

Prevádzkovanie za nižšie náklady

Dodáva internetový obchod Partner

Fakturuje internetový obchod Partner

Záruky spravuje internetový obchod 
Partner

Nepotrebujete vlastnú zákaznícku linku

Hotové aj z menšej jednorázovej sumy

Vlastný internetový obchod Dropshipping



Zameňte si vlastnú Dropshipping licenciu a profitujte pasívne z obratu stoviek 
alebo tisícok dropshipperov

FreedomXpress Vám umožní, aby ste si zamenili svoju dropshipping licenciu k 
medzinárodnému internetovému obchodu ZAMNIA za jednorazový poplatok. 
S pomocou rôznych dropshipping licencií sa môžete úplne pasívne podieľať  až do 
konca života na províziách z obratu affiliate partnerov, ktorí sa k nášmu 
dropshipping obchodnému odvetviu pripojili pomocou Vami vybudovanej štruktúre 
alebo ste ich pripojili priamo Vy.

Naši affiliate partneri môžu profitovať len z cenového rozpätia vlastného obratu, 
avšak tí, ktorí si zamenia svoju dropshipping licenciu si môžu až cez 8 unilevel 
úrovní vychutnať pasívne výnosy „mini reťazca internetového obchodu“, ktorý 
vytvorili affiliate partneri a majitelia iných licencií!

Už ste niekedy premýšľali o tom, aké je podieľať sa na obrate stoviek alebo niekoľko 
tisícok internetových obchodov?
Toto Vám vie poskytnúť naše obchodné odvetvie dropshipping!

Žiadny mesačný poplatok, žiadny poplatok za obnovenie!



Naša spoločnosť rozdeľuje 70%  zo súm vytvorených v rámci  elektronického obchodovania 8 úrovní unilevel, afiliate partnerom a majiteľom licencii.
Spoločnosť si ponechá 20% súm, ktoré vznikli po cenových rozpätiach, respektíve zvyšných 10% vyčlení každý mesiac tzv.  e-commerce pool, z ktorého sa potom partneri môžu podieľať v rámci úplne 
pasívneho programu vyplácania, ktorí po zakúpení licencii získali tzv .e-commerce share. To znamená, že prostredníctvom e-commerce pool-u sa môže ktokoľvek  pasívne podieľať z medzinárodného 
obratu všetkých zúčastnených mini internetových obchodov! 

Vyplatenie Affiliate a  license obchodných balíkov

EUR50 EUR250 EUR500 EUR750 EUR1500 EUR5000 EUR12.500

0% 20% 25% 25% 25% 25% 25%

LEVEL2 0% 0% 0% 10% 10% 10% 10%

LEVEL3 0% 0% 0% 10% 10% 10% 10%

LEVEL4 0% 0% 0% 0% 5% 5% 5%

LEVEL5 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5%

LEVEL6 0% 0% 0% 0% 0% 5% 5%

LEVEL7 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5%

LEVEL8 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5%

LEVEL1



Staňte sa cteným vedúcim komunity FreedomXpress

Kvalifikujte sa do nášho programu BMW a prevezmite si svoje 
auto, ktoré vám budeme financovať my!

BMW7&X

BMW5

BMW3



Ak ste neboli pri štarte Amazon, Ebay alebo Groupon, aby ste využili konkurenčnú výhodu 
skorých objaviteľov, tak teraz máte príležitosť konať a konečne sa len neprizerať úspechu 
druhých, ale byť súčasťou úspechu!

Otvárame pred Vami bránu, aby sme mohli spoločne vybudovať a byť rovnocennými 
užívateľmi FreedomXpress Globalu, ďalšieho gigantu online obchodovania!

Čo najskôr si na našej stránke preštudujte FreedomXpress plán odmien, v rámci ktorého 
sme vytvorili najpoužívanejší hybridný binárny systém v priemysle a našim partnerom 
zaplatíme 66% celkového obratu našej spoločnosti!



Kvalifikujte sa na vedúce postavenia FreedomXpress, prevezmite si 
prestížne produkty, ktoré patria k vedúcim úrovniam, neskôr luxusné 
švajčiarske hodinky a oslavujme úspechy na našich spoločných 
zájazdoch!!



  Zažite silu vytvárania bohatstva network marketingu. Dosiahnite postavenie prezidenta alebo 
veľvyslanca a vychutnávajte si životný štýl, ktorý k tomu patrí, či už vo vlastnom Mercedese radu S 
alebo Porsche, ktoré Vám daruje naša spoločnosť, alebo sa prebúdzajte vo vlastnom luxusnom 
byte, o ktorom sa môžete rozhodnúť, v ktorej časti sveta Vám ho kúpime!



Ide o jednorázovú životnú príležitosť, využite ju a už nepustite!

Plán odmien a ďalšie prezentácie spoločnosti sú k dispozícii na oficiálnych webových stránkach spoločnosti, preštudujte si ich čo najskôr, 
sledujte nás na našich sociálnych sietiach, aby ste sa čo najrýchlejšie dozvedeli o aktuálnych a ďalších dôležitých informáciách!

K budovaniu obchodu Vám prajeme veľa úspechov!

www.freedomxpressglobal.com
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