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 ای شارژ پالس

 چیست؟ "ای شارژ پالس"
 برای شرکت کنندگان در طرح درآمد زایی است. eCharGe ای شارژاپ  بلند مدت برنامه ای شارژ پالس

 !(بخون از اینجاچیه؟ طرح درآمدزایِی اپ ای شارژ ) 

و با باال بردن تعداد دعوت های  شویدمی وارد این طرح  "آموزا عنوان "کارب مشتری فعالاولین جذب شما با 
مرحله به مرحله جایزه های بزرگتری رو دریافت  منجر شود( مشتری فعالخود)دعوت هایی که به جذب  موفق

 خواهید کرد.

طراحی شده که در  جایگاه 12، فرادجذب شده توسط ا مشتری های فعال  بر اساس تعداد کل  ،ای شارژ پالسدر 
 .است شما در نظر گرفته شده عملکردهر کدام پاداش های مختلفی برای 

نوع و پیچیده است ولی بطور خالصه شما مت پالسای شارژ ها در آنپاداش ها و شیوه محاسبه و تخصیص 
 بعنواِن:

 جایزه تومان 1,500تا  مشتری فعال با جذب هر: کارآموز .1
 جایزه تومان 2,000تا  فعالمشتری  با جذب هر: کاردان .2
 جایزه تومان 2,500تا  مشتری فعال با جذب هر: کارشناس .3
 جایزه تومان 3,000تا  مشتری فعال با جذب هر: ارشد کارشناس .4
 جایزه تومان 3,500تا  مشتری فعال با جذب هر :سرپرست .5
 جایزه تومان 3,500تا  مشتری فعال با جذب هر: مدیر .6
 جایزه تومان 4,000تا  مشتری فعال با جذب هر: مدیر پیشرو .7
 جایزه تومان 4,500تا  مشتری فعال با جذب هر :مدیر راهبردی .8
 جایزه تومان 5,000تا  مشتری فعال با جذب هر: مدیر ارشد .9
 تومان جایزه 6,500تا  مشتری فعال با جذب هر :َجممدیر  .10
 تومان جایزه 7,000تا  جذب هر مشتری فعالبا :  مدیر ارشد َجم .11
تومان جایزه  150,000تا پاداش ترغیب +  تومان 5,500با جذب هر مشتری فعال تا  حرفه ای :مدیر  .12

 میگیرید!!!!!
درصد از پاداش آنها 25از طرفی از جایگاه سرپرست به بعد، وقتی افرادی که دعوت کرده اید ارتقا پیدا میکنند، 

 به شما تعلق می گیرد. "پاداش سرپرستی"با عنوان 

دریافت  "پاداش مدیریت"درصد پاداش سرپرستی، درصدی هم بعنوان  25، عالوه بر مدیر به بعداز جایگاه 
 درصد به باال تعیین می شود.( 7میکنید. )که بر حسب جایگاه از 

که جذب می کنید  "یمشتری فعال" به بعد، عالوه بر پاداش سرپرستی و مدیریت به ازای هر َجماز جایگاه مدیر 
 می گیرید! "َجمپاداش "

به شما تعلق میگیرد که  "پاداش ترغیب"به نام  باال پاداشیای عالوه بر پاداش های در جایگاه مدیر حرفه
شارژ و اینترنت  تومان 1000حداقل  eCharGeپ های فعال شماست که در روز از اَ مشتریاساس تعداد بر

 خرند.می

https://t.me/echarge/402
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 ای شارژ پالس

 :"ای شارژ پالس"ی پاداش ها
در ای شارژ پالس جایزه های متنوعی دریافت خواهید کرد که شرح آنها و زمان واریز شدن آنها به اعتبارتان را 

اصطالح که از این به بعد با آنها زیاد مواجه  سهمی توانید در جدول زیر ببینید؛ اما پیش از آن به تعریف این 
 خواهید شد توجه کنید:

"پاداش تعیین شده برای هر جایگاه به جایگاه بعدی برسید  طالیی فرصتدر صورتی که در  فرصت طالیی:
"  آن جایگاه را دریافت می کنید! طالیی 

 گردد "مشتری فعال"دعوت موفق : دعوتی که در نهایت منجر به جذب یک 

حداقل ساعت بعد از قبول دعوت شما،  72که حداکثر تا  هر مشتری ایمشتری فعال: 
 انجام دهد.خرید تومان  5000به مبلغ 

 واریز پاداش به اعتبارزمان  توضیح پاداش
مشتری پاداش 
 فعال

تومان پاداش نصب اپ" که در اپ ای  500یا همان "
 شارژ دریافت میکنید.

 مشتری فعالهمزمان با ثبت هر 

در جایگاه  مشتری فعالهر جذب پاداشی که برای  پاداش جایگاه
 خودتان دریافت می کنید.

 روزانه )هر روز برای روز قبل(

 پاداش ارتقا
پاداشی که برای رسیدن به جایگاه بعدی دریافت 

 می کنید.
اولین روز کاری بعد از روزی که به جایگاه 

 بعدی رسیدید.

از روزی که به جایگاه اولین روز کاری بعد  "فرصت طالیی"پاداش رسیدن به جایگاه بعدی در  پاداش طالیی
 بعدی رسیدید.

 پاداش سرپرستی
که "دعوت ارتقاء )+طالیی("  پاداش های"% از  25

 فق"ِ شما دریافت کرده اند.های مو
مشتری اولین روز کاری بعد از روزی که "

 " شما به جایگاه بعدی برسد.فعال

 پاداش مدیریت
که "دعوت های  جایگاهی" پاداش های"درصدی از 

 .موفق"ِ شما دریافت کرده اند
 روزانه )هر روز برای روز قبل(

 َجمپاداش 

" است که بطور جذب مشتری فعالهمان پاداش "
به ازای  و " می گوییمَجمخالصه به آن "پاداش 

در جایگاه مدیر جم به بعد  "مشتری فعالجذب هر "
 به شما داده می شود

 روزانه )هر روز برای روز قبل(

 پاداش ترغیب
های فعال شما در جایگاه مدیر پاداش خرید مشتری

که هرچه تعداد خریداران بیشتر  باشدحرفه ای می
 شود، پاداش ترغیب بیشتر خواهد شد.

 روزانه )هر روز برای روز قبل(

 

 خود دریافت میکنید " مشتری فعال"جذب هر اضافه بر تمامی پاداش هایی است که برای  َجمتوجه: پاداش 
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 ای شارژ پالس

میزان هر کدام از پاداش ها در جایگاه های مختلف با هم فرق میکند و بطوری طراحی شده است که با ارتقا 
 کنید نیز بیشتر و بیشتر خواهند شد؛یافتن و باال رفتن از جایگاه ها، جایزه هایی که دریافت می 

 شرح این پاداش ها را در جدول زیر میتوانید ببینید:

 

 جدول جایگاه های "ای شارژ پالس":

 جایگاه

تعداد 
مشتری 
فعال 
برای 
 ورود

تعداد 
مشتری 
فعال تا 
جایگاه 
 بعدی

پاداش 
مشتری 
 فعال

پاداش 
 جایگاه

پاداش 
 ارتقا

فرصت 
 طالیی

پاداش 
 طالیی

پاداش 
 َجم

جمع 
پاداش 

 ها

پاداش 
 سرپرستی

پاداش 
 مدیریت

 4 1 کارآموز
500 

 تومان
- 

500 
 تومان

 روز 3
500 

 تومان
- 

1500 
 تومان

- - 

 5 5 کاردان
500 

 تومان
 تومان 500

500 
 تومان

 روز 3
500 

 تومان
- 

2000 
 تومان

- - 

 10 10 کارشناس
500 

 تومان
 تومان 500

500 
 تومان

 روز 5
1000 

 تومان
- 

2500 
 تومان

- - 

کارشناس 
 ارشد

20 30 
500 

 تومان
 تومان 1000

500 
 تومان

 روز 10
1000 

 تومان
- 

3000 
 تومان

- - 

 50 50 سرپرست
500 

 تومان
1500 

 تومان
500 

 تومان
 روز 15

1000 
 تومان

- 
3500 
 تومان

25% - 

 100 100 مدیر
500 

 تومان
1500 

 تومان
500 

 تومان
 روز 20

1000 
 تومان

- 
3500 
 تومان

25% 7% 

مدیر 
 پیشرو

200 300 
500 

 تومان
2000 

 تومان
500 

 تومان
 روز 30

1000 
 تومان

- 
4000 
 تومان

25% 8% 

مدیر  
 راهبردی

500 500 
500 

 تومان
2500 

 تومان
500 

 تومان
 روز 60

1000 
 تومان

- 
4500 
 تومان

25% 9% 

مدیر 
 ارشد

1000 1000 
500 

 تومان
3000 

 تومان
500 

 تومان
 روز 120

1000 
 تومان

- 
5000 
 تومان

25% 10% 

 1000 2000 مدیر َجم
500 

 تومان
3500 
 تومان

500 
 تومان

 روز 120
1000 

 تومان
1000 

 تومان
6500 
 تومان

25% 11% 

مدیر 
 ارشد َجم

3000 1000 
500 

 تومان
3500 
 تومان

500 
 تومان

 روز 120
1000 

 تومان
1500 

 تومان
7000 
 تومان

25% 12% 

مدیر 
 حرفه ای

4000 1000  
500 

 تومان
3500 
 تومان

 - روز 90 -
1500 

 تومان
5500 
 تومان

25% 15% 
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 ای شارژ پالس

  می باشد. "مشتری فعال"پاداش ها در جدول باال، به ازای هر 
  و "پاداش ترغیب"  حذف شده، پاداش های "ارتقا" و "طالیی"  "ایمدیر حرفهآخر یعنی "جایگاه در

 .شده است آنها جایگزین
 
 رساند :به اتمام می راشارژ پالس ای طرحزیر  حالت 2در یکی از ای حرفه مدیر 

 ایروز پس از ورود به جایگاه مدیر حرفه 90 -1
 روز 90مشتری فعال در مدت کمتر از  5000رسیدن به تعداد  -2

 

اگر می خواهید با ویژگی ها و شرح جوایزی که در هر جایگاه به شما پرداخت خواهد شد دقیق تر آشنا شوید 
 به ادامه مطلب توجه کنید:

 کار آموزجایگاه اول:
 می شوید. ای شارژ پالسوارد طرح  کار آموزنوان با ع خود مشتری فعالاولین  جذبشما با 

 .دیکندریافت می  مشتری فعالپاداش  تومان 500 مشتری فعال با جذب هر کار آموزدر جایگاه 

 .جذب کنید مشتری فعال 4برای رسیدن به جایگاه بعدی باید 

ا جمع)  مشتری فعالتومان به ازای هر  500را دریافت می کنید: مبلغ  پاداش ارتقا با رسیدن به جایگاه بعدی،
 تومان(  2000

 فرصت طالییدرصورتی که: در  اما؛ را نیز دریافت کنید پاداش طالییمی توانید همراه پاداش ارتقای خود، شما 
 !روز، به جایگاه بعدی رسیده باشید 3تعیین شده یعنی 

 تومان( می باشد. 2000ا جمع)  مشتری فعالتومان برای هر  500پاداش طالیی در جایگاه کارآموز 

 1500تا  1000 مشتری فعالبرای هر  ؛مشتری فعال 5وع جمو رسیدن به م با گذراندن جایگاه کارآموزبنابراین 
 !می گیریدپاداش  تومان

 کاردانجایگاه دوم: 
 ید.وش می کاردان خود مشتری فعالامین  5با ثبت شما 

 دریافت می کنید. مشتری فعالپاداش  تومان 500 مشتری فعال با جذب هر کارداندر جایگاه 

 دریافت میکنید. پاداش جایگاههم  تومان 500 مشتری فعال با جذب هر آنعالوه بر 

 .جذب کنید مشتری فعال 5برای رسیدن به جایگاه بعدی باید 

ا جمع)  مشتری فعالتومان به ازای هر  500را دریافت می کنید: مبلغ  پاداش ارتقا با رسیدن به جایگاه بعدی،
 تومان(  2500
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 ای شارژ پالس

 فرصت طالییرا نیز دریافت کنید! درصورتی که: در  پاداش طالییاما می توانید همراه پاداش ارتقای خود، 
 روز، به جایگاه بعدی رسیده باشید، 3تعیین شده یعنی 

 تومان( می باشد. 2500ا جمع)  مشتری فعالتومان برای هر  500 کاردانپاداش طالیی در جایگاه 

 2000تا  1500 مشتری فعالبرای هر ؛ مشتری فعال 10وع جمو رسیدن به مکاردان بنابراین با گذراندن جایگاه 
 پاداش می گیرید! تومان

 کارشناسجایگاه سوم: 

 ید.وش میکارشناس  خود مشتری فعالامین  10شما با ثبت 

 دریافت می کنید. مشتری فعالپاداش  تومان 500 مشتری فعال با جذب هرکارشناس در جایگاه 

 دریافت میکنید. پاداش جایگاه تومان 500 مشتری فعال با جذب هر

 .مشتری فعال جذب کنید 10برای رسیدن به جایگاه بعدی باید 

ا جمع)  مشتری فعالتومان به ازای هر  500را دریافت می کنید: مبلغ  پاداش ارتقا با رسیدن به جایگاه بعدی،
 تومان(  5000

 فرصت طالییرا نیز دریافت کنید! درصورتی که: در  پاداش طالییاما می توانید همراه پاداش ارتقای خود، 
 روز، به جایگاه بعدی رسیده باشید، 5تعیین شده یعنی 

بنابراین با  تومان( می باشد. 10000ا جمع)  مشتری فعالتومان برای هر  1000 کارشناسپاداش طالیی در جایگاه 
تومان  2500تا  1500 مشتری فعالبرای هر ؛ مشتری فعال 20 مجموعو رسیدن به کارشناس گذراندن جایگاه 

 پاداش می گیرید!

 کارشناس ارشدجایگاه چهارم: 
 ید.وش میکارشناس ارشد  خود مشتری فعالامین  20شما با ثبت 

 دریافت می کنید. مشتری فعالپاداش  تومان 500 مشتری فعال با جذب هرکارشناس ارشد در جایگاه 

 دریافت میکنید. پاداش جایگاه تومان 1000 مشتری فعال با جذب هر

 .مشتری فعال جذب کنید 30برای رسیدن به جایگاه بعدی باید 

ا جمع)  مشتری فعالتومان به ازای هر  500را دریافت می کنید: مبلغ  پاداش ارتقا با رسیدن به جایگاه بعدی،
 تومان(  15000

 فرصت طالییرا نیز دریافت کنید! درصورتی که: در  پاداش طالییاما می توانید همراه پاداش ارتقای خود، 
 روز، به جایگاه بعدی رسیده باشید، 10تعیین شده یعنی 

 تومان( می باشد. 30000ا جمع)  مشتری فعالتومان برای هر  1000 شدکارشناس ارپاداش طالیی در جایگاه 
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 ای شارژ پالس

 2000 مشتری فعالبرای هر ؛ مشتری فعال 50 مجموعو رسیدن به کارشناس ارشد بنابراین با گذراندن جایگاه 
 تومان پاداش می گیرید! 3000تا 

 سرپرست: َجمجایگاه پن

 پاداش سرپرستیید و از این جایگاه به بعد شما وش میسرپرست  خود مشتری فعالامین  50شما با ثبت 
 دریافت می کنید!!

از  %25ند، به اندازه نمای مشتری فعالخود شروع به جذب اگر افرادی که دعوت کرده اید  :پاداش سرپرستی
شما  ، بهفت کرده باشند( الوه پاداش طالیِی آنها؛ اگر دریا)بع دریافت کرده اند این افراد های ارتقائی کهپاداش

 .پاداش سرپرستی می گوییم پاداش داده می شود که به آن

 دریافت می کنید. مشتری فعالپاداش  تومان 500 مشتری فعال با جذب هرسرپرست در جایگاه 

 پاداش جایگاه دریافت میکنید. تومان 1500 مشتری فعال با جذب هر

 .مشتری فعال جذب کنید 50برای رسیدن به جایگاه بعدی باید 

ا جمع)  مشتری فعالهر تومان به ازای  500را دریافت می کنید: مبلغ  پاداش ارتقا رسیدن به جایگاه بعدی،با 
 تومان( 25000

 فرصت طالییرا نیز دریافت کنید! درصورتی که: در  پاداش طالییاما می توانید همراه پاداش ارتقای خود، 
 روز، به جایگاه بعدی رسیده باشید، 15تعیین شده یعنی 

 تومان( می باشد. 50000ا جمع)  مشتری فعالتومان برای هر  1000 سرپرستپاداش طالیی در جایگاه 

تا  2500 مشتری فعالبرای هر ؛ مشتری فعال 100 مجموعو رسیدن به سرپرست بنابراین با گذراندن جایگاه 
 تومان پاداش می گیرید! 3500

طالیی، در زمانی که به جایگاه بعدی برسید به شما توجه: پاداش سرپرستی همانند پاداش ارتقا و پاداش 
 پرداخت خواهد شد.

 مدیرجایگاه ششم: 
 !!!می گیرید پاداش مدیریتو از این جایگاه به بعد  یدوش میمدیر  خود مشتری فعالامین  100ت شما با ثب

درصدی از پاداش ، خود شروع به جذب مشتری فعال نماینداگر افرادی که دعوت کرده اید  پاداش مدیریت:
 جایگاههایی که این افراد دریافت کرده اند ، به شما پاداش داده می شود که به آن پاداش مدیریت می گوییم.

همانند پاداش سرپرستی، بر اساس عملکرد افرادی که دعوت کرده اید و پاداش هایی که به آنها این پاداش نیز 
 جایگاه متفاوت است.رصد آن در هر تعلق گرفته تعیین می شود؛ اما د

 است. %7پاداش مدیریت در این جایگاه 

 دریافت می کنید. مشتری فعالپاداش  تومان 500 مشتری فعال با جذب هرمدیر در جایگاه 
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 دریافت میکنید. پاداش جایگاه تومان 1500 مشتری فعال با جذب هر

 .مشتری فعال جذب کنید 100برای رسیدن به جایگاه بعدی باید 

ا جمع)  مشتری فعالهر تومان به ازای  500را دریافت می کنید: مبلغ  پاداش ارتقا رسیدن به جایگاه بعدی،با 
 تومان( 50000

 فرصت طالییرا نیز دریافت کنید! درصورتی که: در  پاداش طالییاما می توانید همراه پاداش ارتقای خود، 
 روز، به جایگاه بعدی رسیده باشید، 20تعیین شده یعنی 

 تومان( می باشد. 100000ا جمع)  مشتری فعالتومان برای هر  1000 مدیرپاداش طالیی در جایگاه 

 3500تا  2500 مشتری فعالبرای هر ؛ مشتری فعال 200 مجموعو رسیدن به مدیر بنابراین با گذراندن جایگاه 
 تومان پاداش می گیرید!

 کنید.دریافت می  پاداش سرپرستی %25همچنین عالوه بر آن، 

نکته: پاداش مدیریت بصورت روزانه محاسبه می شود؛ یعنی هر روز پاداش مدیریت مربوط به عملکرد زیر 
 ه های شما برای شما محاسبه و پرداخت خواهد شد.مجموع

 مدیر پیشروجایگاه هفتم: 
 ید.وش میمدیر پیشرو  خود مشتری فعالامین  200شما با ثبت 

 دریافت می کنید. مشتری فعالپاداش  تومان 500 مشتری فعال هربا جذب مدیر پیشرو در جایگاه 

 دریافت میکنید. پاداش جایگاه تومان 2000 مشتری فعال با جذب هر

 .مشتری فعال جذب کنید 300برای رسیدن به جایگاه بعدی باید 

ا جمع)  مشتری فعالتومان به ازای هر  500را دریافت می کنید: مبلغ  پاداش ارتقا با رسیدن به جایگاه بعدی،
 تومان(  150000

 فرصت طالییرا نیز دریافت کنید! درصورتی که: در  پاداش طالییاما می توانید همراه پاداش ارتقای خود، 
 روز، به جایگاه بعدی رسیده باشید، 30تعیین شده یعنی 

 ومان( می باشد.ت 300000ا جمع)  مشتری فعالتومان برای هر  1000 مدیر پیشروپاداش طالیی در جایگاه 

تا  3000 مشتری فعالبرای هر ؛ مشتری فعال 500 مجموعو رسیدن به مدیر پیشرو بنابراین با گذراندن جایگاه 
 تومان پاداش می گیرید! 4000

 دریافت میکنید. یتپاداش مدیر هم  %8و  پاداش سرپرستی %25 همچنین عالوه بر آن،

 مدیر راهبردیجایگاه هشتم: 
 ید.وش میمدیر راهبردی  خود مشتری فعالامین  500شما با ثبت 
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 دریافت می کنید. مشتری فعالپاداش  تومان 500 مشتری فعال با جذب هر مدیر راهبردیدر جایگاه 

 دریافت میکنید. پاداش جایگاه تومان 2500 مشتری فعال با جذب هر

 .کنیدمشتری فعال جذب  500برای رسیدن به جایگاه بعدی باید 

ا جمع)  مشتری فعالتومان به ازای هر  500را دریافت می کنید: مبلغ  پاداش ارتقا با رسیدن به جایگاه بعدی،
 تومان(  250000

 فرصت طالییرا نیز دریافت کنید! درصورتی که: در  پاداش طالییاما می توانید همراه پاداش ارتقای خود، 
 یده باشید،روز، به جایگاه بعدی رس 60تعیین شده یعنی 

 تومان( می باشد. 500000ا جمع)  مشتری فعالتومان برای هر  1000 مدیر راهبردیپاداش طالیی در جایگاه 

 3500 مشتری فعالبرای هر ؛ مشتری فعال 1000 مجموعو رسیدن به  مدیر راهبردیبنابراین با گذراندن جایگاه 
 تومان پاداش می گیرید! 4500تا 

 دریافت میکنید. پاداش مدیریتهم  %9و  پاداش سرپرستی %25 همچنین عالوه بر آن

 مدیر ارشدجایگاه نهم: 
 ید.وش میمدیر ارشد خود  مشتری فعالامین  1000شما با ثبت 

 دریافت می کنید. مشتری فعالپاداش  تومان 500 مشتری فعال با جذب هرمدیر ارشد در جایگاه 

 دریافت میکنید. پاداش جایگاههم  تومان 3000 مشتری فعال با جذب هر آنعالوه بر 

 .مشتری فعال جذب کنید 1000برای رسیدن به جایگاه بعدی باید 

ا جمع)  مشتری فعالتومان به ازای هر  500را دریافت می کنید: مبلغ  پاداش ارتقا با رسیدن به جایگاه بعدی،
 تومان(  500000

 فرصت طالییرا نیز دریافت کنید! درصورتی که: در  پاداش طالییاما می توانید همراه پاداش ارتقای خود، 
 روز، به جایگاه بعدی رسیده باشید، 120تعیین شده یعنی 

 تومان( می باشد. 1000000ا جمع)  مشتری فعالتومان برای هر  1000 مدیر ارشدپاداش طالیی در جایگاه 

تا  4000 مشتری فعالبرای هر ؛ فعالمشتری  2000وع جمو رسیدن به ممدیر ارشد بنابراین با گذراندن جایگاه 
 تومان پاداش می گیرید! 5000

 دریافت میکنید. پاداش مدیریتهم  %10و  پاداش سرپرستی %25 همچنین عالوه بر آن

 َجممدیر جایگاه دهم: 
 می گیرید!!! َجمپاداش می شوید و از این جایگاه به بعد  َجممدیر خود  مشتری فعالامین  2000شما با ثبت 
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به ازای  و " می گوییمَجم" است که بطور خالصه به آن "پاداش مشتری فعالهمان پاداش "جذب : َجمپاداش 
 . اضافه دریافت میکنیدتومان  1000مبلغ  عالوه بر تمام پاداش های قبلی" مشتری فعالجذب هر "

 دریافت می کنید. مشتری فعالپاداش تومان  500 مشتری فعال هربا جذب  َجممدیر در جایگاه 

 دریافت میکنید. پاداش جایگاهتومان هم  3500 مشتری فعال با جذب هرعالوه بر آن 

 .مشتری فعال جذب کنید 1000برای رسیدن به جایگاه بعدی باید 

ا جمع)  مشتری فعالتومان به ازای هر  500را دریافت می کنید: مبلغ  پاداش ارتقا با رسیدن به جایگاه بعدی،
 تومان(  500000

 فرصت طالییرا نیز دریافت کنید! درصورتی که: در  پاداش طالییاما می توانید همراه پاداش ارتقای خود، 
 روز، به جایگاه بعدی رسیده باشید، 120تعیین شده یعنی 

 تومان( می باشد. 1000000ا جمع)  مشتری فعالتومان برای هر  1000 ،َجممدیر پاداش طالیی در جایگاه 

 می گیرید! پاداش َجمتومان هم  1000جذب شده،  مشتری فعالبعالوه اینکه به ازای هر 

تا  5500 مشتری فعال؛ برای هر مشتری فعال 3000وع جمو رسیدن به م َجممدیر بنابراین با گذراندن جایگاه 
 تومان پاداش می گیرید! 6500

 دریافت میکنید. پاداش مدیریتهم  %11و  پاداش سرپرستی %25همچنین عالوه بر آن 

 تومان پاداش بگیرید! 6500تا  مشتری فعال، به ازای هر َجمبنابراین در نهایت شما می توانید در جایگاه مدیر 

  مدیر ارشد َجمجایگاه یازدهم: 

 برای جذب  باید می شوید و از این جایگاه به بعد مدیر ارشد َجمخود  مشتری فعالامین  3000شما با ثبت 
 کنید!!! تالش بیشتر ،مشتری فعال

 دریافت می کنید. مشتری فعالپاداش تومان  500 مشتری فعال با جذب هر مدیر ارشد َجمدر جایگاه 

 دریافت میکنید. پاداش جایگاهتومان هم  3500 مشتری فعال جذب هربا عالوه بر آن 

 جذب کنید. مشتری فعال 0010برای رسیدن به جایگاه بعدی باید 

)جمعا  فعالمشتری هر تومان به ازای  500دریافت می کنید: مبلغ را  پاداش ارتقا با رسیدن به جایگاه بعدی،
 تومان(  500000

 فرصت طالییرا نیز دریافت کنید! درصورتی که: در  پاداش طالییاما می توانید همراه پاداش ارتقای خود، 
 .روز، به جایگاه بعدی رسیده باشید 120تعیین شده یعنی 

 ومان( می باشد.ت 1000000)جمعا  هر مشتری فعالتومان برای  1000 مدیر ارشد َجم،پاداش طالیی در جایگاه 

 کنید.دریافت می پاداش مدیریتهم  %12و  پاداش سرپرستی %25همچنین عالوه بر آن 
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پاداش تومان  1500شده باشند  مشتری فعالبعالوه اینکه به ازای هر کدام از دعوت های موفق شما که تبدیل به 
 می گیرید! َجم

 7000تومان تا  4000از  مشتری فعالبنابراین در نهایت شما می توانید در جایگاه مدیر ارشد َجم، به ازای هر 
 تومان پاداش بگیرید!

  ایمدیر حرفه :دوازدهمجایگاه 

می شوید و در این جایگاه عالوه بر جذب مشتری فعال ای مدیر حرفهامین مشتری فعال خود  4000شما با ثبت 
 کنید. ترغیب  eCharGeخرید شارژ و اینترنت از َاپ های فعال قبلی خود را نیز به مشتریباید 

 دریافت می کنید. پاداش مشتری فعالتومان  500با جذب هر مشتری فعال ای مدیر حرفهدر جایگاه 

 دریافت میکنید. پاداش جایگاهتومان هم  3500عالوه بر آن با جذب هر مشتری فعال 

 کنید.دریافت می پاداش مدیریتهم  %15و  پاداش سرپرستی %25همچنین 

جایگزین آنها  "پاداش ترغیب"حذف شده و  "طالیی"و  "ارتقا"ای" ، پاداش های در جایگاه آخر یعنی "مدیر حرفه
 شده است.

 تومان 1000حداقل  کهی فعال شما اه مشتریبه ازای تعداد  در هر روز باشد کهپاداش ترغیب به این صورت می
 باشد :به شما پاداش ترغیب تعلق میگیرد که بصورت زیر می اندخریدهشارژ و اینترنت 

o تومان 30,000 روز قبلمشتری های فعال شما در  از نفر 100 خرید 
o  تومان 60,000نفر از مشتری های فعال شما در روز قبل  200خرید 
o  تومان 100,000نفر از مشتری های فعال شما در روز قبل  300خرید 
o  تومان 150,000نفر به باال از مشتری های فعال شما در روز قبل  400خرید 

 

 

 !توجه
  به اعتبار فرد در اِپ ای شارژ واریز خواهد شد. شما می توانید با استفاده از این اعتبار شارژ  پاداش هاتمامی

 و بسته اینترنت بخرید؛ و یا درخواست واریز وجه به حساب بانکی خود را بدهید:

 شرایط تبدیل اعتبار به پول نقد

 .محاسبات و واریز پاداش ها در روز های کاری و غیر تعطیل انجام خواهد شد 
  روز قبل هستند، بنابراین در صورتی که در آمار  24تمامی آمار هایی که ارائه می شوند، حداکثر تا ساعت

 عملکرد خود تا لحظه ارائه آمار تفاوتی مشاهده کردید این موضوع را در نظر بگیرید. مشاهده شده و
  پ اَ ، زمانی است که فرد دعوت شده مشتری فعال جذبمعیار محاسبه زمانeCharGe  را نصب کرده و با

ساعت از زمان  72تومان در کمتر از  5000خرید شارژ یا بسته اینترنتی یا پرداخت قبض به مبلغ حداقل 
 و نه زمان ارسال دعوت.  دعوت نمایدتایید دعوت، اقدام به 

http://echargesite.com/CashOut.pdf
https://cafebazaar.ir/app/org.rayanmehr.echarge.app/?l=Fa
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 :شرکت در طرح ای شارژ پالس به معنی پذیرفتن شرایط و ضوابط شرکت در طرح ای شارژ پالس می باشد 
 مطالعه شرایط و ضوابط شرکت در طرح ای شارژ پالس

 
 :در صورت بروز هر گونه مشکل و یا سوالی لطفا با ما تماس بگیرید 

02189710 
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