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De vanligaste frågor och svar
Tycker du att det är jobbigt, tidsödande och dyrt att få in nya potentiella kunder till din organisation?
Den här sidan är först i världen med att erbjuda dig kandidater (Leads) i realtid (fräscha) till ett otroligt lågt pris via
Betalkorten Visa / MasterCard / EuroCard. Köp hur många kandidater du vill och när du vill, precis efter dina behov.
Dessutom får du betalt när någon annan av dina vänner eller bekanta köper kandidater. Via ett sinnrikt automatiskt
bonussystem som gynnar dig och din business.
Varför köpa kandidater av oss?
Det är snabbt, enkelt och prisvärt. Vi levererar fullständiga kontaktuppgifter till kunder som upptäckt att det lönar sig i både tid och
pengar att handla av oss.
Hur ser vår landnings sida ut och vad får kandidater veta innan de fyller i sina uppgifter?
Kandidaterna som säljs via mlmstore.org har frivilligt läst och blivit informerade och aktivt själva valt att få veta mer om möjligheten
med affärsidé att tjäna extra pengar hemifrån genom att fylla i sina kontaktuppgifter på en av våra landnings (rekryterings) sidor.
Kandidaterna har inte informerats vad MLM är eller vad det betyder. Vi kan inte ange hur vår landnings sidor ser ut eller är ingående
utformade. Men man kan säga att våra landnings sidor är generellt utformade för att passa många typer av olika MLM bolag. Som ex
Agel, Herbalife, Oriflame, Mary Kay, Tupperware, Amway mm.
Vilka uppgifter lämnar kandidaten ut?
Förnamn, efternamn, telefonnummer, e-postadress, ålder. Sedan hämtas automatiskt även land, region och stad.
Hur kontrolleras kandidatens uppgifter?
mlmStore.org har inga anställda som kontrollerar en kandidats uppgifter. Alla uppgifter som kandidaten lämnar kontrolleras
automatiskt via landning sidans 30 tal algoritmer och filter. Vissa av dessa filter gör en sökning mot några av de existerade uppgifts
utlämnings företag som innehåller adresser och telefonnummer. Detta för att kunna garantera med 99 % sannolikhet att ingen
lämnar in felaktiga uppgifter eller någon annans uppgifter. Minsta åldern som vi accepterar på en kandidat är 26 år men det kan vi
inte garantera då vi helt enkelt inte har en lögndetektor som kan kontrollera detta.
Bonussystemet hur funkar den? Och hur gynnar den mig?
Du får betalt när någon annan av dina vänner eller bekanta köper kandidater. De enda du måste göra är att tala om för dina vänner
eller din organisation att när de registrerar sig på mlmStore.org så måste de ange din referensnummer i samband med registreringen.
Referens nummer hittar du på sidan ”Min Bonus”. Utbetalning sker i samband med din ”påfyllning” av pengar från din Bank till
mlmstore.org Bank. Det är de enda sätt att ”flytta över” sin Bonus. Bonus utbetalas med 5 % av den totala omsättning som referens
kunder totalt handlat för. På sidan ”Min Bonus” har du fullständig informations som ligger till grund för Bonusens storlek. Med
Referens kunder menas alla mlmstore.org kunder som kontohavaren har delgivit sitt 32 tecken långa referens nummer och dessa
referenser har skrivit aktivt in kontohavarens referens nummer vid registrering av kontot.
Betalningssätt / Säkerhet
Betalningssätt sker genom Visa / MasterCard / EuroCard. mlmstore.org använder DIBS som betalningstjänst vilket garanterar att
informationen du skickar är krypterad och säker. Dibs använder DIBS Defender och auktorisation med 3D-Secure. Du kan läsa mer
om säkerhet här: http://www.dibs.se/ Dessutom använder mlmStore.org Dibs egna betalningsfönster vilket garantera och värdesätter
din säkerhet främst. mlmStore kompromissar aldrig gällande säkerhet och användaren är alltid konfidentiell. Uppgifter om kandidater
och användaren av mlmStore används endast av mlmStore och delges aldrig till tredje part eller andra försäljningsorganisationer eller
andra samarbetspartners.
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Min Bank
mlmStore Banken är din “virtuella“ bank där du flyttar över pengar från din vanliga bank via ditt betalkort.
För att du ska kunna handla Leads måste du fylla på ditt konto hos mlmStore.org med pengar. Vi har gjort så för att du inte ska
behöva ta fram ditt betalkort stup i kvarten. mlmStore.org använder 3DSecure som innebär att man inte kan handla med ett stulet
kort. Så Glöm inte att ta med din lilla “bank dosa” som du använder när du loggar in på din internet bank som ex Nordea. Det är
denna dosa som du efter att du fyllt i kortuppgifter måste ha till hands för att verifiera dig.

Så här mycket har du på din mlmStore Bank.
Det ser du bara när du loggat in och är
inloggad. Tänk att du automatiskt loggas ut
efter 20 minuter inaktivitet på sidan.

Tryck på Bank knappen för att komma till
mlmStore Banken.
Så här mycket har du på din mlmStore Bank

Välj vilka betalkort du vill betala med. Du
kan betala med VisaCard, EuroCard och
MasterCard. Ditt betalkort måste vara
ansluten till 3Dsecure för att vi ska kunna
godkänna din betalning

Du väljer mellan 4 olika belopp i Euro. 25,
50, 100, 500.
Din epost adress går inte att ändra
i efterhand just nu. Det blir möjligt i
framtiden

När du uppdaterar
dina uppgifter så glöm
inte trycka på knappen
“Uppdatera uppgifter“

Det är viktigt att noga kontrollerar alla dina
uppgifter. För din och vår säkerhet behöver
vi även ditt mobilnummer, har du skype kan
du även lämna detta.
mlmStore.org har genomgått mycket
sträng certifiering och förhållningsregler via
Trustkeeper. Det innebär att vi är 3D secure
certifierade.
Tryck här för att betala med betalkort
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Köp Leads / Varukorgen
Kom ihåg att du måste ha medel (Pengar) innestående på mlmStore.org Bank innan du kan köpa leads från mlmStore.
För att flytta över pengar från din Bank till mlmStore Bank se sidan 3

Så här mycket har du på din mlmStore Bank.
Det ser du bara när du loggat in och är
inloggad. Tänk att du automatiskt loggas ut
efter 20 minuters inaktivitet på sidan. Du ser
summan under “Bank“

Din varukorg. Visar alltid din
senaste kandidat som du lagt i
varukorgen.

Välj vilket land du vill handla leads
ifrån. Oftast är det Svenska Leads

När du ska gå vidare och slutföra
betalningen för dina leads så
trycker du på knappen “Update /
Checkout“

Du kan alltid gå tillbaka till leads sidan
för att lägga fler leads i varukorgen

Här finns förnamnet och
efternamnet men du ser bara
initialer. Du ser kandidatens
alla uppgifter först när du
köpt kandidaten.

Tryck på delete knappen om du inte
önskar att köpa denna kandidat
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Trycker du på köp Leads knappen så
hamnar du på denna sidan.
Tryck i rutan “Buy” om du
vill lägga denna leads i
varukorgen.
Kandidatens pris är alltid i Euro

Tryck på “Buy Now”
knappen om du vill köpa
dessa kandidater. Se till
att ha innestående pengar
på mlmStore Banken när
du trycker här. Om du inte
har pengar så får du ett
meddelande om det och
ombeds att fylla på pengar.
Gå isåfall till Bank och fyll
på pengar!
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