Twoja szansa WowApp!
Przede wszystkim musisz wiedzieć, że WowApp to darmowa aplikacja
mobilna oraz na komputery stacjonarne, którą można wykorzystać dokładnie
w taki sam sposób, jak inne komunikatory, z których dotychczas korzystałeś.
Służy ona do czatu tekstowego, rozmów audio i video oraz prowadzenia
konwersacji grupowych, w trakcie których można uczestnikom przesyłać pliki
i zdjęcia.
Firma oddaje 70% wpływów z reklam, które są wyświetlane wewnątrz
aplikacji. W ten sposób możemy uczestniczyć w branżach: mobilnej reklamy,
która jest warta 135 miliardów dolarów rocznie oraz międzynarodowych

połączeń telefonicznych, która jest warta ponad 5 miliardów dolarów
rocznie.
W ramach aplikacji możesz korzystać ten z mechanizmu Cash Back,
czyli zwrotu części pieniędzy, jeśli tylko korzystasz z usług płatnych i wydałeś
pieniądze np. na połączenia z telefonami komórkowymi stacjonarnymi

(funkcjonalność znana np. ze Skype Out). Firma WowApp zwraca 10% tego,
co w niej wydałeś. Oczywiście rozmowy pomiędzy użytkownikami aplikacji są
ZAWSZE darmowe.
Każdy użytkownik WowApp może polecać następnych użytkowników i
otrzymywać dochody z reklamy jakie oni oglądają, aż do 8-mego poziomu

poleceń w głąb tzw. Networku. Dochody z reklam są wypłacane codziennie, a
z rozmów i zakupów wirtualnych numerów telefonu natychmiast.
Otrzymujemy je w walucie własnej firmy WowApp, czyli tzw. wowcoinsach
(żetonach wow). Kiedy zbierzemy ich więcej możemy je wymienić na dolary
amerykańskie, a następnie przelać na konto bankowe, kartę kredytową lub
PayPal.
Pytanie: Czy warto sobie zawracać głowę jakąś aplikacją do komunikacji?
Sam sobie odpowiedz na to pytanie, wiedząc że:
Skype ma obecne 74 miliony użytkowników
Ponad 8 milionów użytkowników Skype wykonuje z płatne rozmowy
Whatsapp ma ponad 900 milionów użytkowników!
WeChat ma ponad 650 milionów użytkowników!

Wyobraź sobie, że polecasz darmową aplikację WowApp kilku
znajomym i rozmawiasz z nimi przez nią, a potem oni robią to samo i za rok
czy dwa masz w swojej strukturze kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy generują
Ci dochody z oglądanych przez siebie reklam.Dołącz DZISIAJ i na własnym
przykładzie zobacz, że możesz codziennie otrzymywać % z wypływów z
reklam, jakie wyświetlane są w Twojej aplikacji, a także w aplikacjach osób,

których zaprosisz, że też korzystali z darmowej aplikacji do rozmów online!

Kliknij w ten link: **** Kliknij TUTAJ **** i dołącz klikają w żółty
przycisk na stronie, jaka Ci się otworzy. Następnie utworzysz konto podając
imię i nazwisko, adres email oraz hasło. Po kliknięciu w Create Account
zostaniesz przekierowany na stronę, gdzie automatycznie zacznie się

pobieranie aplikacji, którą zainstaluj sobie na komputerze.
Aby być w pełni aktywnym użytkownikiem musisz potwierdzić Twój
adres mailowy. Wejdź na swoją skrzynkę mailową i kliknij w przycisk
potwierdzający.
Po kliknięciu w link trafiasz do swojego konta gdzie możesz pobrać
Wowapp, jeśli we wcześniejszym kroku aplikacja nie pobrała się na Twoje
urządzenie.
Mam nadzieję, że już jesteś użytkownikiem Wowapp i zaczynasz
zarabiać na tym, że używasz tego darmowego komunikatora i dzielisz się nim
z innymi.

