


Ansvarsfraskrivelse… 
… det med småt
Mens vi bestræber os på at sikre, at vi repræsenterer alle 
produkter, gennemgået i denne præsentation og 
produkternes potentiale for indkomst, så skal det bemærkes, 
at al udsagn om indtjenings-potentiale kun er et skøn over, 
hvad vi tror, du muligvis kan tjene. Der er ingen garanti for, 
at du opnår disse indkomstniveauer, og du accepterer, at 
indtjenings potentialet kan variere fra person til person. Som 
med enhver virksomhed kan dine resultater variere og vil 
være baseret på din individuelle indsats, forretningserfaring, 
ekspertise og lyst til arbejdet. Der er ingen garantier for at 
du opnår succes. De anvendte eksempler på de næste slides 
er beregnet ud fra de opgivne forudsætninger, og du kan 
ikke påregne, at du kan opnå de samme resultater som i 
eksemplerne. Hver enkelt persons succes afhænger som 
nævnt af hans eller hendes baggrund, dedikation, ønske og 
motivation. Vi kan ikke garantere for dine fremtidige 
resultater og/eller succes. Brug af vores information, 
retningslinjer og produkter sker på dit eget ansvar, og du 
accepterer, at STAKE-IT ikke er ansvarlig for din succes eller 
fiasko i din virksomhed.. 



• Stake-it er 100% danskejet. 

• Stake-it opererer hovedsageligt

indenfor trading & staking af

Krypto valuta

• Produkt rewards på mellem 0,80 % 

og 4,17 % pr. måned.

• Udvikling, ledelse og service udføres 

af et team af enkeltpersoner med 

omfattende viden og erfaring på 

bank- og kryptovalutamarkedet.

• Stake-it er i besiddelse af egen coin, 

som kaldes ADF

• Salgskanalerne er drevet igennem

Affiliate Marketing



Wallets og sikkerhed

• Køb & stake på dine 
egne wallets, ingen 
andre har adgang

• Betaling & transaktioner,  
du kan betale direkte fra 
wallet på mange 
webshops

• Sikkerhed, 2FA (2 Factor 
Authentication) sikrer at 
INGEN kan få adgang

Hvad er Krypto



Investeringer og 
opsparing

• Investering, du kan 
investere i både 
blockchain, coins, mining
og staking

• Besparelser, du kan 
placere dine midler i en 
eller flere coins og få en 
værdiforøgelse

• Der er ingen inflation i 
kryptovaluta

Hvad er Krypto



Adgang og 
pålidelighed

• Du kan gennemføre P2P 
(person til person) 
transaktioner

• Når du er oprettet, har du 
alle dine midler ved 
hånden til enhver tid

• Du har ikke brug for en 
bank eller pengeautomat 
for transaktioner og 
betaling

Hvad er Krypto



Mission
oAt etablere 

førsteklasses 
handelstransaktion 
på ADF-coin

oAt etablere og 
opbygge en 
pålidelig og 
troværdig affiliate
løsning

oAt udvikle ADF-coin
til en coin som alle 
velrennomerede
kryptobørser MÅ 
have



Vision
o Udvikling af

pålidelige staking 
løsninger med 
baggrund i ADF coin

o Sikre, pålidelige og 
rentable 
placeringsløsninger
til alle medlemmer

o Opbygge en
betydelig sekundær 
indkomst for vores 
affiliates



Hvad er en ADF 
coin?

o ADF coinen er en ERC20 coin, 
indlejret i Ethereum blockchain

o ADF er en value/staking coin

o Stake-it ejer 450.000.000 ADF coins

o ADF har pt en værdi på $0.05 *)                     

o Med de transaktioner der foretages i 
og med ADF-coinen, etablerer vi en
handelshistorik, som i sidste ende vil
muliggøre notering på kryptobørser.



Produkterne



Produkt 
1,2% pr. md

800

Produkt Max 2,5% 
pr. md. 
4000

Produkt Max 4,17% 
pr. md. 
10000

Samlet 
beløb Afkast

Samlet 
beløb Afkast

Samlet 
beløb Afkast

År 1 800 115 4000 1.200 10.000 5.000

År 2 915 132 5200 1.560 15.000 7.501

År 3 1047 151 6760 2.028 22.501 11.252

År 4 1198 172 8788 2.636 33.753 16.878

År 5 1370 197 11424 3.427 50.630 25.317



Slut på

Produkt Præsentation

Spørgsmål?

Næste:

Business Præsentation



Din Konto & Din Business

Du kan vælge mellem 2 forskellige muligheder...

Får fra 9,6 % til 50% i 

tilvækst hvert år

Alle fordele en kunde har + 
ekstra indkomst hver uge

baseret på dit team som

affiliate

Kunde Affiliate

Derudover endnu mere som 
du stiger til Manager, 

Director, National Director
eller Global Director



0,8 % to 4,14 % pr. md. i rewards
Staking rewards

Rewards bonus Reward bonus i 4 niveauer – 35% til 

90%

Matching Bonus 25% i 4 niveauer



Få én eller flere rewards…

Reward bonus

• 90% af level 1 – Krav: 2 affiliates

• 52% af level 2 – Krav: 4 affiliates

• 35% af level 3 – Krav: 6 affiliates – min. 25.000 USD

• 35% af level 4 – Krav: 8 affiliates – min. 100.000 USD

Matching bonus

• 25% af hvert level op til 4



Ranks

• Team Leader  2 affiliate 90% Level 1

• Manager 4 affiliates 52% level 2

• Director 6 Affiliates 35% level 3

• National Director 8 Affiliates 35% Level 4



Direct sponsored

Personal volumen

Business Volume

Referal Bonus

Reward Bonus

Director
(D)

6

$0

$25000

Level 3

National
Director 

(ND)

8

$0

$100000

35%

Level 4

35%

Team
Affiliate 

(TA)

0

10%

Team 
Leader

(TL)

2

$0

$100

Level 1

Manager 
(MA)

4

$0

$200

52%

Level 2

90% 

Ranks



Ranks
Direct sponsored

Senior V.P. 
(SVP)

20

$0

$10000000

Executive
V.P.

(XVP)

25

$0

$25000000

Personal volumen

Business Volume

Global
Director 

(GD)

10

$0

$500000

Vice 
President

(VP)

15

$0

$2500000 

25%

Level 3.

25%

Level 4.

Matching bonus

Level 1.

25%

Level 2.

25%



Rewards eksempel på director
400 USD produkter

Levels Customers Commission Package Rewards

Level 1 8 3200 400 31.68

Level 2 40 16000 400 91.52

Level 3 160 64000 400 246.04

Total 83200 369.24



Rewards eksempel på national director
800 USD produkter

Levels Customers Volume Package Rewards

Level 1 8 6400 800 69.12

Level 2 40 32000 800 199.68

Level 3 160 128000 800 537.60

Level 4 480 384000 800 1612.80

Total 550400 2419.20



Rewards eksempel på national director
4000 USD produkter

Levels Customers Volume Package Rewards

Level 1 8 32000 4000 720

Level 2 10 40000 4000 520

Level 3 12 48000 4000 420

Level 4 20 80000 4000 700

Total 200000 2360



5 key points du skal huske…

Op til 50% tilvækst hvert år – som kunde

Reward tilskrivning dagligt

Betaling med kreditkort eller Krypto valuta

Sikker placering, vækst baseret på trading & staking

Hurtig compound af profit



• Tak for din tid

• Ønsker du mere information så kontakt
den person, der har inviteret dig til denne
præsentation.

• Og vi vil gerne se dig på vores næste
møde; vi holder dem hver uge

• (hold dig opdateret på sociale medier).

• For mere information check vores…

• Facebook

• Telegram

• Whatsapp

• www.stake-it.net


