Je hebt vanuit je interesse op de knop gedrukt die je leid naar meer inlichtingen over Cashback
World.
Cashback World is een shopping community dat zijn leden, waarvan het lidmaatschap trouwens
gratis is, een Cashback geeft en shopping punten toekent voor al hun aankopen bij de
aangesloten partners. De cashback is in de vorm van 1% tot 5% op het bedrag van hun aankoop,
de shopping punten worden toegekend naargelang het soort van aankoop.
Cashback World is van de My World groep en is gesticht 2003 en gevestigd in Oostenrijk, het is
een bedrijf dat werkt in 54 landen en heeft de ambitie om het grotste shopping platform ter
wereld te worden.
Cashback World is zeer gemakkelijk te herkennen aan het logo.

Maar er is in de My world groep veel meer dan alleen maar Cashback World, maar daarover kan
je meer te weten te komen tijdens één van onze seminars die op regelmatige tijdstippen
gegeven worden of kan je uitgenodigd worden voor één van de webinars.
Hier beperken we ons tot een voorstelling van Cashback World, de shopping community en
Lyconet, het marketeers platform, waar je met Cashback World nog mooi kan gaan verdienen.

Maar eerst even over Cashback World, de shopping community.
Natuurlijk moet je zoals bij ieder lidmaatschap geregistreerd zijn, dit kan je doen door je aan te
melden via deze link https://cbw.to/2p7ypy waardoor je op een registratie pagina van je aanbeveler,
wij dus, terecht komt.
Hier ga je een aantal gegevens invullen en dat je hierna gaat bevestigen, door de bevestiging is je
aanvraag ingediend en zal je een mail ontvangen op het mailadres dat je opgegeven hebt, deze mail kan
zeer goed in je “spam” terecht gekomen zijn, vergeet dus ook daarin niet te kijken, door je mailadres te
bevestigen is je account aangemaakt, hier moet je nog wel een wachtwoord aanmaken en bevestigen, je
login is het mailadres waarmee je geregistreerd bent. Vanaf nu kun je eigenlijk al gaan shoppen,
Cashback krijgen en shopping punten verzamelen.
Wanneer je zichtbaar bent in onze back office als shopper, zenden we je een welkomstmail, met in
bijlage een korte maar duidelijke handleiding, hoe je account te vervolledigen en hoe je van de shopping
kaart optimaal gebruik kan maken.

In de App die je gedowload hebt kun je alles bijhouden, je link die je aan familie en vrienden kunt geven
terugvinden, actions & deals vinden, het aantal shopping punten dat je verzameld hebt en het bedrag
aan cashback dat je vanaf €10 zal ontvangen op je bankrekening. elke week op Dinsdag worden de
kortingen en vergoedingen uitbetaald.

Maar er is natuurlijk veel meer wat je met Cashback World kan doen, je kan er ook geld mee verdienen,
als marketeer kan je een eigen netwerk van klanten en marketeers opbouwen, waar je aardige
commissies op verdient.

Om je te registreren als marketeer kun je op deze link drukken https://lyco.to/qubh8n waardoor je op
de Lyconet website terecht komt, daar druk je op “register”, je komt in een login venster waar je inlogd
met de login en wachtwoord van Cashback World. Je komt op een registratie pagina, waar je nogmaals
een aantal gegevens dient in te vullen. Ga voor reseller, dit is de nieuwe vorm van marketeer, de
inschrijving kost €299, met inbegrip van een eVoucher van €50, die je kunt gebruiken om zlef te shoppen
of om je eerste vijf marketeers al direkt actief te maken door ze een eVoucher van €10 aan te bieden,
die zij op hun beurt weer kunnen gebruiken om te gaan shoppen, of weg te schenken.
Het is geen verkoop, je bied mensen een opportuniteit aan, door hen gratis lid te maken van de
Cashback World shopping community, simpelweg door een link te delen en hun een app te laten
downloaden.

Cashback World en Lyconet zijn geweldige opportuniteiten voor mensen die een eigen business uit
willen bouwen en die een lange termiijn visie hebben, en die geld willen verdienen.
Je wordt verwelkomt in een team van internationele marketeers, die je zullen bijstaan en begeleiden
met raad en daad. Je kan seminaries volgen waardoor je nog meer zult groeien, en dus ook meer gaan
verdienen. Lyconet heeft veertien verdien modellen, natuurlijk zou het te lang duren als we hier
uitgebreid moesten over gaan uitwijden, dus dat houden we voor een seminar of tijdens een persoonlijk
gesprek.
Dus als je plannen hebt om een eigen business op te zetten en uit te bouwen, of je zoekt een switch in
hetgeen je doet, dan is Lyconet en Cashback World een prachtige opportuniteit die je niet mag voorbij
laten gaan.

Als marketeer/reseller van Cashback World, kun je deelnemen aan de grootste seminaries
georganiseerd ter wereld, zoals dit jaar het Elite Leader Seminar in de Veltins arena te Gelsenkrichen,
een event waar 45.000 resellers aan deelnamen.

Het Elite seminar voor 2020 zal ook in deze arena plaatsvinden, de verwachtingen zijn dat 65.000
resellers zullen deelnemen. Een driedaags seminar met trainingen van de grootste en succesvolle
netwerkers en motivators ter wereld.

Nog vragen, aarzel niet contact met ons op te nemen, onze gegevens vind je op de contact pagina van
deze website.

