
Skilyrði til að dekka eigin notkun 

Byrjunarpakkar  |   Kostar  |  Tekjur    |  Fjöldi  |    BV 

Brons                          $125          $15                1           77 

Silfur                           $300          $50                3         165 

Gull                             $500        $100                5         275 

Platinum                 $1.000        $150                12       350         

Demantur               $1.600       >$500              19        610 

Fjölþrepa – markaðskerfi 

Í grunninn þarf aðeins 2 félaga, einn til hægri og einn til 

vinstri. Hóparnir tveir geta vaxið fræðilega út í hið 

óendanlega með 2 félögum.   Jafnvægið hægri/ vinstri  

greiðir þóknun vikulega  660 BV og 330 BV = $50 

Meðaltalspöntun er u.þ.b. 130 BV. 

Áætlaður launaseðill 

Kynslóð   |    Mánuður      |         Fjöldi  (samtals)    |      Tekjur á mánuði 

(Þú)                        1                             2                                         5 þ.kr   (*) 

2.kynsl.                  2                             4            (6)                      15 þ.kr 

3.kynsl.                  3                             8          (14)                      35 þ.kr 

(*)  í þessu dæmi 380PV pr. félagi 

Markmiðið er að dekka X39™ lífsstíls kostnaðinn.  

  

Miðað við gengi 140 kr/$  er verðið: 

    Algengt verð: ($100) 14.000,- + (Sending) kr. 4300 + (VSK) kr. 3.500,-  = kr. 21.800,- 

    Besta verð  (Maintance kit):    ($83)  eitt sendingargjald + VSK               = kr. 15.100,-   

Mánaðarlegur kostnaður 

Sá sem vill dekka eigin kostnað þarf að vera meðlimur (Brand parnter) hjá LifeWave. 

Því fylgja engar skuldbindingar en hins vegar fær viðkomandi greitt fyrir að aðstoða 

aðra að gera pöntun eða setja upp ákskrift. 

Til að dekka eigin kostnað þá  dugar fyrir viðkomandi að vera með Brons 

byrjunarpakka.   Brons félagi getur verið með allt að 60 þ.kr ($400) þóknun á mánuði í 

punktakerfinu (BV). 

Að dekka kostnað vegna eigin notkunar 

LifeWave umbunar félaga sem setur nýjan viðskiptavin í áskrift  (preferred customer) $20 

á mánuði.  Þannig dekka um 5 áskrifendur þinn kostnað miðað við þú njótir besta verðs.     

Betri leið!  Veldu 2 vini sem vilja líka dekka sinn kostnað 

Það hljómar sem betri leið að velja 2 félaga í stað 5, ekki satt?  Þá nýtum við eiginleika 

og kosti fjölþrepa markaðskerfis. 

 

Þú veittir því athygli að hér á síðunni við hliðina eru byrjunarpakkar og X39™ með „BV“ 

sem stendur fyrir Business Volume.   Þessir punktar breytast vikulega í pening með 

eftirfarandi reglu, 330 BV <-> 660 BV = $50.   

Félagar fá sent debetkort sem þeir nota til að 

greiða fyrir sína eigin notkun.    

LifeWave greiðslukort 

Þegar félagar (brand parnters) kaupa eða eru í áskrift af X39 myndast 77 BV (punktar). 



Dekkaðu  

þinn kostnað 

Hvernig? 

Veldu 2 félaga sem vilja 

líka dekka sinn kostnað 

www.lifsbylgja.is 

                                                        Að dekka eigin notkun   

      Notaðu 7 daga kerfið 3-3-1 til að velja þína 2 vini sem vilja nota, njóta og dekka sína notkun. 

                                                             Að bjóða   

                            (Hér er hugmynd, senda texta, hitta eða hringja!) 

 

„Hæ Sigga,  ég er þessa vikuna að velja 2 félaga sem vilja koma með mér í mjög áhugaverðan 

heilsueflandi lífsstíl sem felst í litlum plástri sem inniheldur ekkert annað en „ljóseindir“ sem 

örva líkamann nokkra klukkustundir á dag til að kveikja á stofnfrumunum og margt fleira 

áhugavert.  Þetta kostar ekki mikið miðað við ávinninginn, en að nota þetta sem lífsstíl þá 

gerir margt smátt eitt stórt.  Fólki er gefinn kostur á að dekka eigin notkun á einfaldan máta 

með því að velja 2 vini sem vilja það líka.  Hefurðu áhuga að skoða málið með mér?   

                                 Það má skoða nánar hér www.lifsbylgja.is   

                 Að bjóða 21  vinum og ættingjum næstu 7 daga og 2 a.m.k. verða með.   
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                                                3-3-1 kerfið næstu 7 daga 

      (3)  Bjóddu þremur vinum á dag næstu 7 daga (3 x 7 = 21). 

      (3)  Daginn eftir fylgir þú eftir þeim sem þú bauðst. 

      (1)  Einn af þeim vill skoða með miklum áhuga að vera með. 

Eftir vikuna hefur þú boðið 21 og fylgt eftir.  A.m.k. 2 af þeim vilja vera með.    


