
เรียนรู้และเข้าใจพลังของ 
“5” และ “1000”

Organo™ มอบแนวทางธุรกิจสำ หรับคุณ ครอบครัว เพื่อนของคุณ เพื่อเพลิดเพลินไปกับผลิตภัณฑ์ที่คุณบริโภคอยู่เป็นประจำ พร้อมรับเงินรายได้ไป
พร้อมกัน นี่คือภาพรวมของวิธีที่ไลฟ์สไตล์ Organo™ สามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณ:

1. มุ่งมั่นเพื่อแบ่งปันตัวอย่างผลิตภัณฑ์สู่เส้นทางแห่งความสำ เร็จ:
ตรวจสอบ “4 ขั้นตอน” และ “4 คำ ถาม” ในแผนดำ เนินธุรกิจ แล้วคุณจะเข้าใจถึงวิธีง่ายๆ ในการแบ่งปันตัวอย่างผลิตภัณฑ์สู่เส้นทางแห่งความสำ เร็จ
Yคุณสามารถ ‘ซื้อและขาย” หรือ “ขาย/ซื้อ นำ เสนอตัวอย่างผลิตภัณฑ์” คุณสามารถแบ่งปัน Organo™ และสู่เส้นทางของไลฟ์สไตล์และเงินรายได้ที่คุณ
ปรารถนาโดยไม่คำ นึงถึงงบลงทุนที่คุณมี

#1 ซื้อผลิตภัณฑ์ Organo ในราคาส่งแล้วขายในราคาปลีก คุณจะได้รับเงินลงทุนของคุณคืนสองเท่า
#2 แบ่งปันตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ขายผลิตภัณฑ์ สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ คุณจะได้รับเงินจากการซื้อผลิตภัณฑ์และรับคอมมิชชั่น

2. ทำ งาน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นเวลา 4 สัปดาห์ - และรับรายได้อย่างมหาศาล
จัดกิจกรรมมิกเซอร์ 4 ครั้งต่อสัปดาห์ (2 ครั้งในวันเสาร์ 2 ครั้งในตอนกลางคืนของสัปดาห์) แล้วคุณสามารถก้าวสู่เส้นทางการมีรายได้เงินล้าน  
เรียนรู้วิธีจัดกิจกรรมมิกเซอร์ในเอกสารเริ่มต้นธุรกิจ OG เพื่อเรียนรู้วิธีง่ายๆ และสนุกสนานไปกับการแบ่งปันผลิตภัณฑ์ OG

       ตัวอย่าง: กิจกรรมมิกเซอร์ #1 - 10 คน สมัคร 2 คน กลายเป็น PC 2 คน ยอดขายปาร์ตี้ $1,000
กิจกรรมมิกเซอร์ #2 - 10 คน สมัคร 2 คน กลายเป็น PC 2 คน ยอดขายปาร์ตี้ $1,000
กิจกรรมมิกเซอร์ #3 - 10 คน สมัคร 2 คน กลายเป็น PC 2 คน ยอดขายปาร์ตี้ $1,000
กิจกรรมมิกเซอร์ #4 - 10 คน สมัคร 2 คน กลายเป็น PC 2 คน ยอดขายปาร์ตี้ $1,000

ทำ ซ้ำ อีก 3 ครั้ง ผลลัพธ์หรอ

การลงทะเบียน: 

นี่คือ $90 ต่อชั่วโมงของการทำ งาน มีงานไม่ประจำ กี่งานที่ให้รายได้ขนาดนี ้
มีงานเลี้ยงสังสรรค์สูงกว่า $1000 สมัครเพิ่มมากขึ้น เพียงเริ่มจากที่นี่

ÁØ‹§ÁÑè¹â´ÂãªŒàÇÅÒ 6 ªÑèÇâÁ§
µ‹ÍÊÑ»´ÒË�à»š¹àÇÅÒ 4 ÊÑ»´ÒË์ 

áÅÐÃÑºÃÒÂä´ŒÍÂ‹Ò§ÁËÒÈÒÅ

$490

$480

$2400

ÃÒÂä´ éÃÇÁà´×Í¹1
áÅÐ ¼ÅÔµÀÑ³±ì¢Í§¤Ø³¿Ãี$2170

âº¹ÑÊ¨Ò¡¡ÒÃ¨Ñº¤Ùè (Dual Team Bonus) 

¿ÒÊ·� ÊµÒÃ�· âº¹ÑÊ

2 â¡Å´ì  á¾ç¤ +  3 « ÔÅàÇÍÃ� + 4 ºÃÍ¹«ì+ 2 ªØ´µÑÇÍÂ‹Ò§¼ÅÔµÀÑ³±ì
($250 FSB) ($150 FSB) ($80 FSB) ($0 FSB)

ÂÍ´¢ÒÂ»ÅÕ¡
(¡íÒäÃ $1200 ã¹¡ÒÃ¢ÒÂ»ÅÕ¡) 

ÂÍ´¢ÒÂ¼ÅÔµÀÑ³±ì - $30 µ‹ÍÅÙ¡¤ éÒ= ÅÙ¡¤ éÒ40 ¤¹



คุณจะทำ วิธีนี้ได้อย่างไร

1. จัดตารางเวลาครอบครัวของคุณ
2. จัดตารางเวลาส่วนตัว/ทางศาสนาของคุณ
3. จัดตารางเวลาการทำ งานของคุณ
4. จัดตารางเวลาธุรกิจ OG ของคุณ

ใช้ชีวิตและให้ความสำ คัญในแต่ละช่วงเวลาเพื่อชีวิตที่ความสมดุลและมีความสุข
ผู้คนต้องการใกล้ชิดกับผู้ที่มีชีวิตที่มีความสุข - ดังนั้นให้ความสำ คัญแต่แบ่งเวลาสำ หรับธุรกิจ ครอบครัว ศาสนา และงานออกจากกัน

ลงทุน - เข้าร่วม

4. อบรม 1 คน - รายได้เพิ่มขึ้นสองเท่า
สอน 1 คนในทีมของคุณให้ทำ ในแบบเดียวกัน - แล้วคุณจะมีรายได้เพิ่มเป็นสองเท่า

สอน 1 คนที่ต้องการได้รับรายได้อย่างรวดเร็วและจำ นวนมหาศาลด้วย:
1. การจัดกิจกรรมมิกเซอร์ 4 ครั้งต่อสัปดาห์
2, ให้ความสำ คัญกับ 5 คนที่แสดงความสนใจต่องานเลี้ยงสังสรรค์
3. จัดงานเลี้ยงสังสรรค์และรับรายได้ $1,000 โดยเฉลี่ย

และตอนนี้คุณเป็นรูบี้
ให้ความสำ คัญ และสนุกสนานไปกับการแบ่งปันผลิตภัณฑ์ที่ผู้คนชื่นชอบ แล้วรอดูผลลัพธ์

3. เรียนรู้และปฏิบัติพลังของ “5” และ “1000”:
ตราบใดที่งานเลี้ยงสังสรรค์แต่ละครั้งคุณมี  “5” บุคคลเป้าหมายที่มีคุณสมบัติในแต่ละงาน(1 คู่นับเป็น 1 โอกาส) คุณสามารถสร้างรายได้
มหาศาลโดยการทำ งาน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้วย “$1000” ในยอดขายปาร์ตี้ คุณสามารถรับเงินรายได้แบบงานประจำ จากการทำ งานแบบงาน
ไม่ประจำ 

วิธีนี้สมเหตุสมผลไหม ใช่

ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึง 
การผสมผสานของการลงทะเบียนและ
จำ นวนที่เหมาะสมขอ งยอดขายผลิตภัณฑ์
ต่อลูกค้า

Earnings Disclaimer: Earnings are hypothetically offered and are based on a perfect world scenario to show how the compensation 
plan works and are NOT earning representations or guarantees. Actual income will depend on the amount of time and effort an 
individual devotes to their business. A solid customer foundation is an integral part of your success. A typical participant in the 
ORGANO™ Compensation Plan earns between $0 – $599 per annum. For more details please visit organogold.com
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