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5 REDENEN OM VOOR AI MARKETING TE KIEZEN
👇👇👇👇👇👇👇👇👇

1. Dagelijks inkomen

2. Een eenvoudig en duidelijk verdienmodel

3. Onbeperkt opnemen

4. Marktbot risicoverzekering

5. Meer dan 200 partners



Kunstmatige 
intelligentie wordt 

gebruikt door grote 
merken. AI Marketing 

en zijn robot 
genereren 

advertenties die 
werken en veel 

verkopen genereren.

Uw rol is eenvoudig en 
lucratief. Financier 

reclamecampagnes en 
verdien 25 tot 35% winst op 

uw  investering.



Gegarandeerd 

minimaal 25 
tot 35%

➔ Elke verkoop die u financiert, levert u geld op.

Voor een aankoop van 100 dollar :
(ongeveer 85€) 

$ 45 voor 
de robot +

$ 55 
voor jou



Julie Defevere

VERTROUWDE PARTNERS

Opleiding en begeleiding

gegevensvergelijking en analyse

Advies en ondersteuning



WERKING VAN DE ROBOT Cashback = 
teruggave 

van geld op 
een gedane 

aankoop.

1. u betaalt om een   reclamecampagne via sociale 
netwerken te financieren

2. wacht 48 uur voor de lancering van de 
advertentie

3. start van reclamecampagne

4. eerste verkoop gemaakt. Cashback 45/55

5. cashback termijn afhankelijk van het bedrijf

6. cashback-betaling

7. uw advertentiebudget intrekken of opdrijven



Waar komt het geld vandaan?

● Verkoper betaalt commissie aan 
cashback service

● Cashback service is klaar om de winst 
te delen met degenen die de verkoop 
bevorderen

● Marketbot trekt potentiële klanten aan 
met behulp van massareclame

● U vormt reclamebudget en heeft recht 
op uw aandeel in de commissie



Betaalwijze en opnames

1. Mastercard

2. Visa

3. Maestro

4. Apple pay

5. Bitcoin, Etherum, Tether 
ERC-20

6. Perfect money

7. Payeer 



Afhankelijk van uw 
investering werkt 

de robot en 
gebruikt hij uw 

advertentiebudget 
om zijn 

advertentiecampag
nes te financieren.

Wanneer het 
budget opraakt, 

herstart je de 
robot door 
opnieuw te 

investeren, of je 
kiest ervoor om 

je robot te 
stoppen

Hoe hoger het 
advertentiebudget, 
hoe meer de robot 

zal werken en u 
geld zal opleveren.



➔ Een beetje extra 
voor mensen die in 
Europa zijn, je kunt 
zelfs geld 
terugkrijgen met je 
kassatickets! Een 
beetje geld 
terugkrijgen bij uw 
boodschappen is 
altijd leuk

+ VOORDELEN



Julie Defevere

Er is een heel MLM-gedeelte 
voor degenen die zich willen 

ontwikkelen met rangen 
waarmee je een grote 

jackpot of een maandelijks 
inkomen kunt genereren. 

Maar het onderdeel is echt 
niet verplicht, alleen de 

robot zelf stelt je al in staat 
om passief inkomen te 

verzekeren.

MLM DEEL


