


Η CUSTWIN ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2014.

Είναι εταιρία μάρκετινγκ και προώθησης πωλήσεων. Σκοπός της είναι να δημιουργήσει
σχέση αμοιβαίας ωφέλειας ανάμεσα σε καταστήματα (εταιρίες, οργανισμούς παροχής
υπηρεσιών, φυσικά, Ιντερνετικά κ.λπ.) και πελάτες.

Δημιουργεί μια κοινότητα αγοραστών – μελών που έχουν εξαιρετικά προνόμια λόγω της
κατανάλωσης που πραγματοποιούν σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό
δημιουργούνται πιστοί και τακτικοί πελάτες στις επιχειρήσεις αυτές και επιτυγχάνεται
αύξηση πωλήσεων για τα καταστήματα και διαρκώς αυξανόμενη επιστροφή χρημάτων
για τα μέλη – πελάτες.

Μέχρι τον Ιανουάριο του 2019 έχει συνολικά 6.100 εγγεγραμμένα μέλη που έχουν
πραγματοποιήσει αγορές αξίας περίπου 3.600.000 ευρώ σε συνεργαζόμενα καταστήματα
με σύνολο κινήσεων αγορών περισσότερο από 102.000.

Για την περίοδο 2019 – 2020 στόχος είναι η αύξηση μελών κατά 40% – 200% και
συνεργαζόμενων καταστημάτων κατά 100% - 400%.

Επίσης μέσα στο 2019 αναμένεται να οριστικοποιηθούν αποκλειστικές συμφωνίες για
παροχή στα μέλη μας ειδικών τιμών και αυξημένων επιστροφών χρημάτων από εταιρίες
με υψηλής ποιότητας συμπληρώματα διατροφής και καλλυντικά καθώς επίσης και
προγράμματα ασφάλισης υγείας με ομαδικό χαρακτήρα και εκπτωτικές τιμές.

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2019 προγραμματίζονται σημαντικές εκδηλώσεις και
καμπάνιες προώθησης για την ανάπτυξη των εγγραφών μελών και των αγορών τους.

Με βάση τα παραπάνω, για την περίοδο 2019 – 2020, η προσδοκώμενη αύξηση τζίρου σε
συνεργαζόμενα καταστήματα είναι από 250% - 600%.



Πρόγραμμα Premium Member

Από 01/06/2019 η CUSTWIN δημιουργεί μια νέα κατηγορία μελών: την κατηγορία
Premium μέλους. Η κατηγορία αυτή είναι διαφορετική από τις 3 ήδη υπάρχουσες: απλού
μέλους, Pro μέλους και Leader μέλους.

Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της η CUSTWIN προσφέρει την ευκαιρία σε παλιά
και νέα μέλη της να συμμετέχουν στην ανάπτυξη της αποκομίζοντας μέρισμα από τα
έσοδά της ως μέλη με ειδική σχέση μαζί της (Premium).

Κάθε μέλος PREMIUM έχει το προνόμιο λήψης μερισμάτων με βάση τον ανά μήνα
πραγματοποιημένο τζίρο των μελών της CUSTWIN στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Το
ποσοστό διανομής επί του τζίρου ορίζεται σε 0,80%.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι χωρίς ημερομηνία λήξης. Το μέλος μετέχει στη
διανομή μερισμάτων για πάντα. Η ιδιότητα του PREMIUM μέλους μεταβιβάζεται
οποιαδήποτε στιγμή σε άλλο μέλος με απλή αίτηση.

Το μέρισμα αποδίδεται μηνιαία στα μέλη που συμμετέχουν.
Το μέρισμα έχει ως ανώτερο όριο το 70% του κεφαλαίου ετησίως.
Το μηνιαίο μέρισμα θα υπολογίζεται με ελάχιστο πραγματοποιημένο τζίρο ανά μήνα τις
100.000 ευρώ.
Ημερομηνία έναρξης λήψης του μερίσματος : 01/06/2019
Τα μερίσματα θα εμφανίζονται στο Cwallet του μέλους ανάμεσα στις πρώτες 10 ημέρες
κάθε μήνα.

Το πρόγραμμα Premium έχει ως αρχικό στόχο την δημιουργία κεφαλαίου ύψους 500.000
ευρώ.

Για να μετέχει ένα μέλος στο πρόγραμμα Premium θα πρέπει να συμμετέχει στην
δημιουργία του κεφαλαίου αυτού καταβάλλοντας ποσό από 2.000 έως 10.000 ευρώ και
λαμβάνοντας αντίστοιχο μερίδιο στη λήψη μερισμάτων.

Παράδειγμα : Ένα μέλος που μετέχει στο κεφάλαιο με 5.000€ σε ένα τζίρο μηνιαίο π.χ.
500.000€ θα λάβει (5.000/500.000*0,80*ΤΖΙΡΟΣ/100 = 40). Στο παράδειγμά μας το
κεφάλαιο του θα έχει μηνιαία απόδοση 40€, ετήσια 480€ άρα περίπου 10%. Όσο
μεγαλώνει ο τζίρος θα μεγαλώνει αντίστοιχα και το αναμενόμενο μέρισμα. Π.χ. σε
μηνιαίο τζίρο 1.500.000€ το ετήσιο μέρισμα θα είναι περίπου 30% του κεφαλαίου κάθε
μέλους. Η διαρκής ανάπτυξη της εταιρίας μπορεί να φέρει το ετήσιο μέρισμα μέχρι 70%
του κεφαλαίου.

Κάθε Premium μέλος έχει κάθε λόγο να επιθυμεί και να βοηθάει στην διαρκή ανάπτυξη
της CUSTWIN διότι αυτό θα μεγιστοποιεί την μηνιαία απόδοση του μερίσματός του.



Πρόγραμμα Σύστασης Premium Member

Όσα μέλη Premium επιθυμούν να συστήσουν άλλα μέλη στο πρόγραμμα μετέχουν σε
ειδικά κίνητρα.

Για κάθε μέλος που συστήνουν στο πρόγραμμα έχουν Bonus 15% επί του κεφαλαίου
συμμετοχής του νέου Premium μέλους καθώς και 5% επί του κεφαλαίου μελών που θα
προκύψουν από συστάσεις αυτού. Το bonus αυτό αποδίδεται κάθε μήνα στο Cwallet κάθε
μέλους.

Παράδειγμα : Ένα Premium μέλος συστήνει 3 άλλα μέλη με κεφάλαιο 3.000€ το καθένα
και αυτά συστήνουν από 2 άλλα μέλη με το ίδιο κεφάλαιο. Το μέλος που έκανε την αρχική
σύσταση θα λάβει bonus (3Χ3.000Χ15%+6Χ3.000Χ5%) = 2.250€.

Οι συστάσεις αυτές είναι ανεξάρτητες από την αρχική σύσταση στην CUSTWIN. Οι αρχικές
συστάσεις συνεχίζουν να ισχύουν για όλα τα γνωστά bonus του βασικού σχεδίου
αμοιβών της CUSTWIN.

Διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα

1. Το ενδιαφερόμενο μέλος εμβάζει το ποσό συμμετοχής στο λογαριασμό της
CUSTWIN, αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο του και τον κωδικό μέλους του.

2. Αποστέλλει mail στο info@custwin.com με συνημμένο το αποδεικτικό του
εμβάσματος και αναγράφει το ονοματεπώνυμο του, τον κωδικό μέλους του, τον
αριθμό ταυτότητας και το ΑΦΜ του καθώς επίσης και το ονοματεπώνυμο του
συστήσαντα στο πρόγραμμα με τον κωδικό μέλους του με κείμενο «Παρακαλώ να με
εντάξετε στο πρόγραμμα Premium με ποσό συμμετοχής χχχχχ ευρώ».

3. Η CUSTWIN αναμένει το τραπεζικό έμβασμα στο λογαριασμό της. Μόλις αυτό φανεί
στέλνει στο mail του μέλους το αποδεικτικό συμμετοχής του στο πρόγραμμα με
έναρξη λήψης μερισμάτων τον αμέσως επόμενο μήνα.

Στην επόμενη σελίδα υπάρχουν τα στοιχεία της εταιρίας καθώς και υπόδειγμα αποστολής
mail και βεβαίωσης συμμετοχής.

mailto:info@custwin.com


Υπόδειγμα αποστολής mail συμμετοχής

Προς : info@custwin.com
Θέμα : Συμμετοχή στο πρόγραμμα Premium
Ονομάζομαι Κάπως Κάπου και έχω κωδικό μέλους ΧΧΧΧΧΧΧ. Η ταυτότητα μου : ΧΧΧΧΧΧ
και το ΑΦΜ μου : ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ. Ο Συστήσας μου είναι ο Δείνας Κάποιος με κωδικό μέλους
ΧΧΧΧΧΧΧ. Παρακαλώ να με εντάξετε ως Premium member με ποσό συμμετοχής χχχχχχ
ευρώ.

Στοιχεία Εταιρίας

CUSTWIN INTERNATIONAL LTD
16192 Coastal Highway, Lewes, 19958, Delaware, USA, EIN: 35-2570478
IBAN: DE92700111106053276910, Bank: Handelsbank,  BIC/SWIFT : DEKTDE7GXXX

Υπόδειγμα βεβαίωσης συμμετοχής


