
FAQ	
• Hoeveel geld kan ik verdienen met de 

website?  
• De website heeft geen vaste winstgevendheid. De winstgevendheid is 

afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals de advertentiekosten en de 
efficiëntie, het aantal terugbetalingen aan klanten, hoe snel aankopen 
worden bevestigd, enz. Tijdens een uitgebreide test van het systeem 
toonde de MarketRobot een winstgevendheid tussen 25 en 35% winst per 
maand op het advertentiebudget bedrag. 

	

Hoe werkt het systeem? 
1. Het Global Product Analysis and Promotion systeem analyseert 

de trends op het gebied van sociale media en zoekopdrachten. De 
analyseresultaten worden gebruikt om de sleutelwoorden en 
trends die regionaal aan populariteit winnen, te selecteren. 

2. Programma's/producten die overeenkomen met regionale 
trends worden voornamelijk geselecteerd omdat ons platform 
verbonden is met cashback programma's van talrijke websites 
(meer dan 50). 

3. Het marketingteam bestelt reclame op basis van de trends in een 
bepaalde regio met behulp van Google Ad-woorden, Yandex 
Direct, sociale media en andere internet platforms. 

4. Nadat klanten die door de reclame zijn aangetrokken een 
product of dienst hebben gekocht, stelt de Cashback Program 
Operator ons op de hoogte van de cashback via de API en 
verschijnt er een aangroei met de "Pending" status in uw 
persoonlijke account. 
Voor meer informatie over Cashback Operators verwijzen wij u 
naar https://ai.marketing/nl/ Daar vindt u ook informatie over 
de cashback bevestiging tijd, de bedragen en de individuele 
bevestiging tarieven voor elke operator. De verstrekte waarden 
zijn gemiddeld en kunnen variëren.  

5. Nadat de Cashback Programma Operator een aankoop bevestigt 
(als de klant bijvoorbeeld niet vraagt om het gekochte ticket of 
product terug te betalen of te retourneren), ontvangen wij 
cashback en krijgt u 55% van het cashback bedrag terwijl 
ai.marketing website 45% krijgt. Cashback bevestiging tijd 



afhankelijk van het cashback programma en kan 16 tot 60 dagen 
duren. De cashback die u ontvangt wordt weergegeven in de 
"Cashback"-account. 

6. De 45% van de cashback die ai.marketing ontvangt, vormt 
voornamelijk de inkomsten van het bedrijf. Deze fondsen 
worden gebruikt om de bedrijfsactiviteiten te dekken en om het 
MarketBot Protect-fonds te ondersteunen. Het MarketBot 
Protect-fonds dekt betalingen aan klanten wanneer klanten het 
product of de dienst terugbetalen en de cashback operator de 
uitbetaling annuleert. 
 

	
Voorbeeld:	

1. Tegen de feestdagen ontdekt ons analysesysteem dat de 
woordcombinaties "last minute tour", "cheap ticket" en "book 
hotel" trendy zijn geworden. 

2. Wij selecteren cashback programma's van websites in de 
reisindustrie zoals OneTwoTrip, Boeking, Teztour, enz. 

3. Wij bestellen massale reclame in de geselecteerde gebieden. 
4. Nadat klanten aankopen hebben gedaan, zullen de overlopende 

posten op uw account verschijnen als "In afwachting van" in de 
"Verkoop" sectie van uw account. 

5. Nadat de cashback is bevestigd door de Cashback Program 
Operator, wordt het geld ontvangen op de "Cashback"-rekening 
en is het beschikbaar voor opname. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Hoe gebruik ik de website stap voor stap? 
1. Financiering. 

Eerst en vooral moet u uw Reclamebalans financieren. Ga naar het 
herlaadgedeelte op ai.marketing en financier het Reclamebalans met 
alle beschikbare middelen. Op dit moment worden Bitcoin, Ethereum 
en Tether geaccepteerd. We werken aan het toevoegen van Visa en 
MC-kaarten betaalmethoden. 

2. Het lanceren van een Advertising CampaignModeration 
van reclamecampagnes bij Google Ad-words, Yandex Direct en andere 
sociale media duurt meestal tot 48 uur. Binnen 48 uur zal MarketBot 
geld van het advertentiesaldo afschrijven om de reclamecampagnes 
te starten (u ziet uw Advertentiebudget in de sectie Stats). De 
reclamecampagnes zullen worden gelanceerd en de verkoop zal 
beginnen nadat de matiging is voltooid. 

3. Accrual of CashbackNa 
de klanten die door de reclame worden aangetrokken, doen ze 
aankopen, krijgen de cashbackaggregaten cashback en kunt u in de 
rubriek "Verkoop" zien met de status "In afwachting van". De 
cashback zal beschikbaar komen nadat is bevestigd dat de klant geen 
teruggave of terugbetaling heeft aangevraagd. 
Bevestigingsvoorwaarden kunnen verschillen van de ene aggregaten 
tot de andere. Voor meer informatie over gemiddelde 
bevestigingsperiodes, zie https://ai.marketing/nl/ 

4. MarketBot ProtectAls 
de klant om een teruggave of terugbetaling vraagt, wordt de 
transactie gedekt door MarketBot Protect Fund en ontvangt u nog 
steeds het verschuldigde geld. Het geld dat door MarketBot Protect 
Fund wordt terugbetaald, wordt echter bijgeschreven op het budget 
van uw reclamecampagne, op de advertentierekening in plaats van op 
uw cashback-rekening. 

5. Opname van geld. 
Aggregators credit geld na aankopen worden bevestigd. Daarna 
wordt het geld overgemaakt van de "Pending" naar de "Cashback" 
rekening en komt het beschikbaar voor opname. 
 

 
 
 



Hoe kan geld worden opgenomen? 
Ga naar de rubriek "Verzenden" en maak uw geld over naar een koude 
portemonnee en stuur het vervolgens naar de wisselaar of gebruik het op 
een andere manier naar eigen goeddunken. 

 
 

Zijn er limieten voor opnames of 
toeslagen? 

Er zijn geen grenzen voor top-ups, maar men moet onthouden dat het 
systeem een reclamecampagne lanceert alleen wanneer het saldo $ 10 en 
meer is. Er zijn geen beperkingen voor opnames. 

 
Het is duidelijk dat men kan herladen met 
Bitcoin of ETH. Maar wat is USDT? Is het 

een betalingssysteem? 
Tether USDT is een stabiele crypto currency (stabiele munt) gekoppeld aan 
de Amerikaanse dollar. Met behulp van deze munt beschermt u zich tegen 
de volatiliteit van de crypto valuta. 

 
 

Wat betekenen verschillende rekeningen? 
Cashback-rekening is het geld dat u heeft verdiend. 
Advertentiesaldo is het bedrag van uw Advertentiecampagnebudget. 
Kredietrekening is tijdelijk niet-gebruikte middelen van het 
Ontwikkelingsfonds die na afloop van de reclamecampagne moeten worden 
terugbetaald. De winst wordt op uw cashback-rekening gestort en u kunt 
deze naar eigen goeddunken gebruiken. 
In	afwachting is een deel van de cashback-rekening die het bedrag van de 
vergoeding bevat voor de aankopen die nog niet door de aggregators zijn 
bevestigd. 

 



Waar kan ik mijn rekeningnummer 
vinden? Welke kaart zie ik dat er is 
toegevoegd aan mijn account? 
Wanneer een persoonlijke rekening wordt geregistreerd bij ai.marketing, 
wordt er standaard een kaart geopend om het geld dat u verdient te 
crediteren. Het kaartnummer is ook uw rekening-ID. 

 
Ik zie cashback op mijn kaart, maar de 
status is "pending". Wat betekent dat? 
Het betekent dat de klanten die in de advertentie worden genoemd, een 
product of dienst hebben gekocht en dat de exploitant van het cashback 
programma u op de hoogte stelt van de cashback die zal worden 
opgebouwd nadat de aankoop is bevestigd. Als gevolg daarvan heeft u een 
opbouw in uw persoonlijke rekening die wordt weergegeven in de 
"Hangende" sectie. 

 

Wat moet ik doen om de transacties van 
klanten te bevestigen? 

Je hoeft niets te doen. U dient te wachten tot de cashback die voor aankopen 
is opgebouwd, bevestigd is door de operatoren van het cashback 
programma en het  cashback bedrag van "Pending" naar uw "Cashback"-
account wordt overgemaakt. Dan kan uw winst worden opgenomen met 
behulp van elke geschikte methode. 

 
 

 
 
 
 



Hoe lang blijft cashback in "Pending" 
status? 

Dit is afhankelijk van de operator van het cashback programma en kan 16-
60 dagen duren. Bevestigde cashback wordt weergegeven in de "Cashback"-

account. Voor meer informatie over de gemiddelde conformatie 
voorwaarden  verwijzen wij u naar https://ai.marketing/nl/. 

 
 

Wie bepaalt waar en wanneer een 
reclamecampagne wordt gelanceerd met 

geld uit onze reclamebalansen? 
Het wereldwijde systeem voor productanalyse en -promotie analyseert de 
trends op het gebied van sociale media en zoekopdrachten. Sleutelwoorden 
en trends die aan populariteit winnen met een account voor de regio 
worden geselecteerd op basis van de analyseresultaten. 
Aangezien onze website verbonden is met cashback programma's van vele 
websites (ongeveer 50), selecteren we de programma's/producten die 
overeenkomen met de regionale trends. 
Het marketingteam bestelt reclame op basis van de trends in een bepaalde 
regio met behulp van Google Ad-woorden, Yandex Direct, sociale media en 
op internet platforms  
 
 

Ik zie een "Spending" sectie in "Stats". Wat 
betekent dat? 

De  “spent” toont het deel van uw reclamebalans dat al is besteed voor 
reclame promotie. 

	

 
 
 
 



U schrijft dat ik mijn winst kan intrekken 
met elke methode die mij het beste 

uitkomt. Maar ik zie geen enkele methode 
in mijn account. 

U moet wachten tot de cashback die u hebt opgebouwd ("Stats" sectie) 
bevestigd is door de operatoren van het cashback programma. 
Wanneer het cashback bedrag van de "Pending" rekening wordt 
overgemaakt naar de "Cashback", zal u verschillende methoden ter 
beschikking hebben om uw cashback op te nemen. 

	
 

Ik heb me aangemeld op mijn account bij 
ai.marketing en heb mijn reclamebalans 
gefinancierd. Moet ik nog verdere acties 

ondernemen? 
U moet wachten tot de cashback die u hebt opgebouwd ("Stats" sectie) 
bevestigd is door de operatoren van het cashback programma. 
Wanneer het cashback bedrag van de "Pending" rekening wordt 
overgemaakt naar de "Cashback", zal u verschillende methoden ter 
beschikking hebben om uw cashback op te nemen. 

 
 
 
 
 
 
 



Ik heb me aangemeld op mijn account bij 
ai.marketing en heb mijn reclamebalans 
gefinancierd. Moet ik nog verdere acties 

ondernemen? 
Je hoeft nu niets te doen. Wacht tot het opgebouwde cashback bedrag 
("Statistieken") bevestigd is door de operators van het cashback 
programma en het cashback bedrag van de "Pending" naar de "Cashback"-
rekening wordt overgemaakt. Daarna kunt u uw cashback opnemen met 
behulp van alle beschikbare methoden. 

 
Kan ik geld opnemen van mijn 

Reclamebalans? 
Geld kan niet worden opgenomen uit het Reclamebalans, omdat het uw 
Reclame campagnebudget is. U kunt geld opnemen dat u hebt verdiend met 
uw reclamecampagne. 
 
 

Hoe lang duurt het om winst te maken 
nadat het Reclamebalans is gefinancierd? 

We hebben 48 uur nodig om de belangrijkste gebieden te bepalen en 
reclame te maken. 
We kunnen niet zeggen hoe lang de reclamecampagne zal lopen. We 
debiteren geld van uw rekening, kopen reclame (views) en beginnen een 
agressieve reclamecampagne. De reclamemiddelen debiteren geld in 
verhouding tot het aantal views. Niemand kan precies zeggen hoe snel al 
het geld zal worden besteed en hoe snel uw reclame zal worden bekeken. 
Het enige wat we kunnen zeggen is dat kleinere bedragen sneller worden 
uitgegeven, terwijl grotere bedragen langzamer worden uitgegeven. 
Er is een tabblad met het geld dat wordt uitgegeven in de ³"Stats³" en de 
reclamecampagne zal werken totdat uw reclamebudget voorbij is. 
 

 
 
 



Hoe kunt u geld verdienen op uw website? 
1. De snelste methode om geld te verdienen is de financiering van uw 

reclamebalans. Dan zal MarketRobot reclame bestellen en krijgt het 
geld terug. Na bevestiging van de aggregaten wordt de cashback 
overgezet van ³"in afwachting van³" status naar ³"Cashback³" account 
en kunt u deze opnemen met behulp van de meest handige methode. 

2. Verdienen zonder enige investering. U kunt deelnemen aan de 
evenementen van het bedrijf en taken uitvoeren die door het bedrijf 
worden aangeboden. 

 
Wat is mijn aandeel in de bevestigde 

cashback? 
Nadat een aankoop is bevestigd door de exploitant van het cashback 
programma, krijgt u 55% van de cashback en de overige 45% gaat naar 
ai.marketing. 

 
Welke andere producten biedt 

ai.marketing aan? 
ai.marketing biedt ook een dienst voor bedrijven: het verbeteren van de 
verkoop door het integreren van MarketBot op de website van de klant en 
het ondersteunen van reclamecampagnes met behulp van GPAP-algoritmen. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar: https://ai.marketing/nl/about 

 
 


