Apostila Global Partner

Nessa apostila, você vai aprender a tirar o máximo de proveito
do sistema da Global Partner. Periodicamente, ela poderá ser
atualizada, de acordo com as sugestões dos próprios
participantes.
Como a tendência é muitas pessoas se interessarem pela nossa
comunidade, vai ser necessário um material que você possa
usar para orientar, multiplicando-se além da sua capacidade
presencial.
Servirá também para saber quem é realmente sério, em termos
de querer aprender, sem recorrer a você todo o tempo, pois
sempre que a pessoa pedir uma informação, você pode dizer
simplesmente para ela: veja o item “tal” da apostila.

1. Porque a atividade da Global Partner está dentro da lei
Está de acordo com Código Civil em seu artigo 538 que diz:
“Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade,
transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra.”
Isso quer dizer que não há nada que proíba a atividade de enviarmos dinheiro
para outras pessoas.

2. Porque a Global Partner está tendo grande aceitação
- https://www.youtube.com/watch?v=b2GHwtdD8Lw

3. Como funciona a Global Partner
- https://www.youtube.com/watch?v=tT8E3xNyIbg

4. Como administrar seu negócio Global Partner
- https://www.youtube.com/watch?v=CI8txbvP07w

5. Como receber doações
- https://www.youtube.com/watch?v=BuekHASknsg

6. Como cadastrar pessoas
Para cadastrar pessoas na comunidade, basta você usar o link
https://www.globalpartnermult.com com o login que você usou para se
cadastrar.
Por exemplo, o meu link pra cadastrar pessoas é
https://www.globalpartnermult.com/celso

7. Como abrir uma conta Mibank
Essa operação é muito simples. Basta você acessar
https://account.mibank.solutions/#/signup - e ir preenchendo.
É preciso atentar para a necessidade de um e-mail válido para poder confirmar
a conta.

8. Como configurar a conta Mibank no escritório virtual da
Global Partner
Acesse o escritório virtual da Global Partner, vá em “Meu Cadastro”, “Contas
Recebimento” e preencha os espaços com seu “Nome Titular Mibank” e
“Número Conta Mibank”.
Depois, clique em “Gerar Código de Autorização”.
Vá ao seu e-mail, pegue o “Código de Autorização”, cole no espaço
correspondente da Global Partner e clique em “Salvar conta”.

9. Como enviar doações
Primeiramente, dentro do seu escritório virtual, clique no botão verde –
“Enviar Ajuda – Realizar doações”.
Defina um valor ao seu alcance, múltiplo de 100, e siga as instruções, até a
geração da ordem.
Abra seu escritório virtual, pelo menos, 2 vezes ao dia, para ver se apareceram
os beneficiários da sua doação. Quando eles aparecerem, siga conforme o
vídeo abaixo.
- https://www.youtube.com/watch?v=oh4TmL1T-P4

10. Como usar o dinheiro que está na conta Mibank
- https://www.youtube.com/watch?v=7cZyoNNG2rI

11. Estratégia para aumentar seus ganhos na Global Partner
Uma pessoa pode começar doando 1 mil reais e chegar, no 6º mês, por meio
de reinvestimentos dos rendimentos, com quase 15 mil reais.
A pergunta é: quanto estou precisando para começar a mudar a minha vida?

