БОНУСНА ПРОГРАМА

Мережа зв’язку третього покоління
(стандарт CDMA 2000 1x EV-DO, 800 МГц),
створена компанією «Телесистеми України»
у грудні 2006 р.
Ліцензія НКРЗУ АВ № 120348 від 20.09.2006р.

Технологія 3G, яку сьогодні використовує мережа PEOPLEnet,
— найсучасніша еволюційна ланка в галузі комунікацій
Еволюція людства — це еволюція бажань

o
o
o
o

спілкуватися зі своїми близькими і отримувати насолоду від спілкування
мати під рукою доступ до мережі і не бути скутими довжиною дроту
бути на зв’язку будь-коли та будь-де
щоб разом з їхніми бажаннями
зростали можливості їхньої мережі

Спеціалізований дилер мобільного зв’язку
Дилерський договір № 92 від 13.09.2007р.
Бренд «Перпетум МОБІЛ» був створений
у 2005 р. після об’єднання двох потужних
компаній – «Манєфон» та «Скайлінк»

Компанія надає широкий спектр послуг
та професійні консультації у галузі мобільного зв’язку,
має значний досвід на ринку телекомунікацій
Дистриб’юційна мережа компанії охоплює
майже всі великі міста України
та багато районних центрів

Перпетум – створений для руху!

Мобільні можливості
З нами можна:
1) користуватися послугами 3G за ексклюзивними тарифами:
- мобільний радіотелефонний зв’язок високої якості
- мобільний Internet високої швидкості
(безкоштовно: хостінг, сейф даних, електронна пошта)
- мультимедійні послуги

2) рекомендувати людям 3G та отримувати:
- знижки на послуги мобільного зв’язку
- знижки на придбання мобільних пристроїв 3G
- гроші (оплату за надані послуги)
3) заохочувати інших робити перше і друге,
створити власну мобільну команду
користувачів послугами 3G

Мобільні тарифи
Спеціальний тарифний план «Стандарт +»

+ 100 грн
на рахунок!

Плата за з’єднання

0 грн

Вихідні дзвінки у мережі PEOPLEnet

0,05 грн/хв

Вихідні дзвінки по Україні

0,70 грн/хв

Вихідні дзвінки міжнародні

від 1 грн/хв

Вихідні SMS у мережі PEOPLEnet

0,05 грн

Вихідні SMS по Україні

0,25 грн

Вихідні SMS міжнародні

0,70 грн

Вихідні МMS у мережі PEOPLEnet

0,05 грн

Вихідні МMS по Україні

0,50 грн

Вихідні МMS міжнародні

1 грн

WAP

0,75 грн/МБ

Internet

0,08 грн/МБ

Авансовий платіж – 195 грн
Вартість стартового пакету клієнта – 84 грн
Мінімальний щомісячний платіж – 50 грн
Тарифи вказані з ПДВ, без урахування ПФ 7,5%

Мобільні пристрої 3G
Ціни за умови підключення до тарифного плану «Стандарт +» та підписання додаткової угоди

LG TD-636

295 грн

Motorola L7c

Pantech
PC-7300

1145 грн

ZTE Evolution

495 грн

1245 грн
995 грн
(спец. ціна
до 31.01.08)

Motorola K1m

Motorola RAZR
V3c pink

Motorola RAZR
V3c grey

1495 грн

1545 грн

1695 грн

USB-модеми

Data Card ZTE MY39

745 грн

Data Card
Sierra Wireless AC 580
ZTE AC8700 C-motech
CCU-550
845 грн

745 грн

C-motech
CCU-650U

745 грн

745 грн

Мобільні агенти
Знову якась акція?
- Це не акція, а постійна бонусна програма!
Що потрібно для постійного отримання бонусів?
- Стати мобільним агентом!

Просто рекомендуючи людям підключення до PEOPLEnet,
отримуйте бонуси і витрачайте їх на власні розмови та Internet
А можна зайнятися справою більш серйозно,
адже ще ніколи власна справа у галузі
мобільного зв’язку не була такою доступною!
Для цього достатньо мати:
 підключення до «Стандарт +», аванс 195 грн
 пристрій 3G – від 295 грн
 стартовий пакет агента – 420 грн
 дві успішні рекомендації

Мобільні бонуси
підключення, грн
агент

клієнт

трафік
(1 рік)

1

120

40

4%

2

50

10

2%

3

25

5

1%

4

50

10

2%

5

75

15

3%

рівень

ДОДАТКОВІ БОНУСИ

Статистика підключень, кількість бонусів та ваучери
доступні у приватному кабінеті (віртуальному офісі)

ваучер
знижка
до 4 % на
придбання
ваучеру
номіналом
50, 100 або
200 грн
у Internetмагазині

Мобільна команда
1. Пропозиція для справжніх професіоналів,
здатних досягти видатних результатів:
ЛІДЕРСЬКИЙ БОНУС: + 1% трафіку щомісяця
УМОВА: трафік мобільної команди – мінімум 100 000 грн щомісяця
ЛІДЕРСЬКИЙ БОНУС: 1001 грн за нові командні підключення щомісяця
УМОВА: мінімум 50 нових підключень у «Стандарт +» на команду щомісяця

2. Пропозиція для лідерів, здатних вирощувати нових лідерів:
Мінімальний трафік
щомісяця, грн

Лідерів
на 1 рівні

БОНУС
від реалізації ваучерів

250 000

2

1%

500 000

4

1,5 %

900 000

8

2,5 %

Юридичне забезпечення діяльності
Угода (письмова)
про надання послуг
мобільного зв’язку

Додаткова
угода
(письмова)

Агентський договір
(усний або письмовий)
Письмовий договір може
бути укладений тільки
з юридичною особою
або з фізичною особою підприємцем

Правила
користування
мережею
мобільного
зв’язку

Маркетинг-план

“ Сьогодні люди хочуть бути більш мобільними,
мати більше вибору й більше свободи, щоб жити по-своєму ”
Роберт Кійосакі

Мобільні люди
вже реєструються тут:

http://www.p-mobile.net.ua

