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FutureNetคืออะไร?

FutureNet
รวม 5 สว่นออนไลน์

1.เคร่ือข่ายสงัคมอินเตอร์เน็ต

2.มลัติมีเดีย

3.ผลติภณัฑ์ออนไลน์

4.เกมส์ออนไลน์

5.ธุรกิจออนไลน์



FutureNet แพลตฟอร์มมลัติมีเดีย

ข่าวแง่ดีของแพลทฟอร์ม

ท าไมเราชอบเคร่ือข่ายสงัคมอินเตอร์เน็ต?
・หาข้อมลูง่าย
・แสดงความรู้สกึสบาย
・ได้ประสบการณ์มาก

คนอ่ืนๆหาก าไรได้เช่นคณุได้ไหม?



FUTERNET

PRODUCTS

เว็บไซต์เคร่ือขา่ยสงัคมออนไลน์ของเรา



ผลติภณัฑ์ของ
FUTURENET



ผลิตภณัฑ์ของFutureNet 



หน้าแรกของเว็บไซต์ของเรา & วีดีโอและอีเมลล์



Future-บลอ็ก และ ตวัอยา่งWWW 



Futureเกมส์ออนไลน์



เลน่ Futureเกมส์ออนไลน์



ยงัเพิ่งเร่ิมจริงๆ...

จะพบผลิตภัณฑ์ท่ีน่าประทับใจและน่าท่ึงได้ต่อไป
ใน FutureNet 



นโยบายการตลาดFutureNet 



โบนสัเคร่ือขำ่ยสงัคมออนไลน์

โบนสัมลัติมีเดีย

โบนสักำรขำย

โบนสัโฆษณำ

โบนสัเพื่อน

โบนสัจบัคู่

โบนสัผูน้ ำ (ไมจ่ ำกดั)

แผนงำนอำชพีนำน (รำงวลั)

นโยบายการตลาด



โบนสัเครือ่ข่ายสงัคมออนไลน์



โบนสัเคร่ือข่ายสงัคมออนไลน์

เรำช ำระเงนิกบักิจกรรมตำ่งๆในเครือขำ่ยสงัคมออนไลน์

คณุจะได้รางวลัจากการกิจกรรมในแพลตฟอร์ม FutureNet. รายได้จากโฆษณาFutureNetแบง่แยกระหว่างผู้ใช้แพลตฟอร์ม
FutureNet.

โบนสัเคร่ือสงัคมออนไลนเ์ป็นรางวลัส าหรับผู้ใช้แพลตฟอร์ม. จะค านวณทกุวนัตามสคริปต์พิเศษโดยค านึงถึงพารามเิตอร์ท่ี
เจาะจงจากกิจกรรมของคณุ. 

พารามเิตอร์จะเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะตารางรายการ FutureNet ท่ีใช้ในเตรือข่ายสงัคมภายใน

โบนสัเคร่ือขำ่ยสงัคมออนไลน：์โบนสัค านวณโดยพารามเิตอร์ท่ีเก่ียวกบักิจกรรม.



โบนสัมลัติมีเดยี



โบนสัมลัติมีเดีย

คณุสำมำรถขำยไฟลม์ลัติมีเดียโดยอปัโหลดแพลตฟอรม์

คณุมีไฟลม์ลัติมีเดียไหม? คณุขำยกบัคนอ่ืนๆไดโ้ดยใชแ้พลตฟอรม์FutureNet. อปัโหลดไฟลข์องคณุ ใน"ผลิตภณัฑ"์ ดว้ยระบุ
รำคำที่คณุตัง้ไว.้หลงัจำกนัน้คนอ่ืนดำวนโ์หลดไฟลค์ณุจะรบัเงนิได.้

ขอเตรียมลิงกภ์ำยนอกเพื่อเก็บผลิตภณัฑข์องคณุและเซิรก์บัFutureNet

คณุจะไดก้ ำไร 50% ในรำคำขำยมลูค่ำ.อีก 40% ไปที่กำรวำงแผนกำรตลำดและอีก 10% เป็นค่ำคอมมิชชัน่ของFutureNet.

หมำยเหต：ุสำมำรถอปัโหลดผลิตภณัฑส์ ำหรบัขำยเทำ่นัน้

โดยสมำชกิ PREMIUM หลงัจำกรบั

ขอ้ตกลงและขอ้รบัรอ้งจำกFutureNet

สรำ้งรำยไดอ้อนไลนก์บัเรำ



โบนสัการขาย



โบนสัการขาย

1.  Level 5%
2.  Level 5%
3.  Level 5%
4.  Level 5%

5.  Level 5%
6.  Level 3%

7.  Level 3%
8.  Level 3%

9.  Level 3%
10.Level 3%

เม่ือขายผลติภณัฑ ์ของFutureNแต่ละคร ัง้คุณจะรบัเงนิ 

30% ในมูลค่า

คณุจะรับกำรแตง่ตัง้ระดบัใน10ชัน้ตำมกำรขำยแตล่ะครั้งในทีม

กำรซ้ือสินคำ้ไมไ่ดส้ะสมคะแนนโบนสั

• หนำ้แรกเว็บไซตF์uture Page
• วีดโีอดมลลF์uture
• บลอ๊กFuture
• Future-Cloud
• ตวัอย่ำงของเว็บไซต์

• กำรสนนัสนนุ System
• เกมสF์utureNet 



โบนสัโฆษณา

คุณจะรบัรายได2้0%จากลกูคา้โฆณา

หากคุณน าลกูคา้เขา้โฆษณาในFutureNet พวกเขาจะเชือ่มต่อกบัคุณต่อได ้

หลงัจากน ัน้แต่ละคร ัง้คุณจะไดร้บัค่าคอมมิชช ัน่โดยตรง 20%



กลายเป็นพรีเม่ียม(Premium)สมาชิกและเชิญซือ้
เมทริกซ์(MATRIX)



พรีเม่ียมเมทริกซ์
Premium  MATRIX



+ 10 % Media Point
+ Career Plan
+ Leader Bonus

+ 15 % Media Point
+ Ref Link at FutureNet Page
+ Career Plan
+ Leader Bonus

+ 20 % Media Point
+ Ref Link at FutureNet 
Page
+ Career Plan
+ Leader Bonus

เมทริกซ์แบบธรุะกิจ



แบบชดุพรีเม่ียม



แบบชดุธุระกิจ



โบนสัเพือ่น



โบนสัเพ่ือน
ระบบพำรท์เนอรเ์ป็นเหมอืนตน้ไม.้ในแตล่ะชัน้มเีพื่อนพำรท์

เนอรส์ำมคน.มีมำกกว่ำสำมคนแลว้จะตัง้ระดบัใหมแ่ละคณุ

ขึน้ระดบัสงูอีก.



โบนสัเพ่ือน
จ่ายคา่คอมมิชชัน่ได้ถงึ 10 ระดบั
3x10 เมทริกซ์

โบนสัเพ่ือน



Level Partners Percent Commisions

1 3 5% 27.75$

2 9 5% 83.25$

3 27 5% 249.75$

4 81 5% 749.25$

5 243 5% 2.247,75$

6 729 5% 6.743,25$

7 2.187 5% 20.229,75$

8 6.561 5% 57.6229,75$

9 19.683 5% 182.067,75$

10 59.049 5% 546.203,25$

เพื่อนต้นไม้ในแพคเกจพิเศษ (185 $)

โดยไม่มีโบนสัจบัคู่

819.291,00$
* This is just an example, not an income promise or a guarantee. Your income depends on your  
turnover.



โบนสัจบัคู่



โบนสัการจบัคู่

โบนสักำรจบัคู่ค ำนวณโดยรำยได:้ ตน้ไมเ้พื่อนโบนสั

พารท์เนอรส์่วนตวั= โบนสัจบัคู่ สงูสดุ 50%

เพื่อจะไดร้บัโบนสัจบัคู่ไมจ่ ำเป็นตอ้งมีคณุสมบตัใิด ๆ

คณุเชญิพารท์เนอรท่ี์ท้่ีไดร้บัโบนสัในตน้ไมข้องเขำจำก 10% ถึง 50% 
ของรำยได!้ ปริมำณโบนสัจบัคู่ขึน้อยูก่บัแพคเกจที่เป็นเจำ้ของ



โบนสัการจบัคู่



รบัโบนสัจบัคู่ สงูสดุ 50%จากพารท์

เนอรส์่วนตวั 

พารท์เนอรส์่วนตวั

รบัโบนสัจบัคู่สงูสดุ50%จากพารท์เนอรแ์ต่ละคน

พารท์เนอรส์่วนตวั

พารท์เนอรส์่วนตวั
พารท์เนอรส์ว่นตวั



アウトラインテキストの書式を編集するにはクリッ
クします。

 2レベル目のアウトライン

 3レベル目のアウトライン

 4レベル目のアウトライン

 5レベル目のアウトライン

 6レベル目のアウトライン

 7レベル目のアウトライン

 8レベル目のアウトライン

 9レベル目のアウトライン

พารท์เนอรส์่วนตวั

พารท์เนอรส์่วนตวั=โบนสัจบัคู ่

สูงสุด 50%

พารท์เนอรส์ว่นตวั พารท์เนอรส์่วนตวั พารท์เนอรส์ว่นตวัพารท์เนอรส์่วนตวั

ถำ้คณุมพีารท์เนอรส์่วนตวัหลำยคน.
ถำ้คณุอยูใ่นต ำแหนง่พิเษษ

คณุรบัโบนสัจบัคู่50%จำกแตล่ะ่คน



โบนสัผูน้ า



โบนสัผู้น า (ไม่จ ากดั)

โบนสัผูน้ ำใหค้ณุรบัรำยได ้% จำกโครงสรำ้งของคณุโดยไมจ่ ำกดัไมเ่กี่ยวกบัระดบัใด ๆ. จ ำนวน
ของรำยได%้ที่คณุรจะรับแลว้แตค่ณุสมบตัขิองคณุ

หำกพารท์เนอรส์่วนตวัของคณุยงัมสีิทธ์ิไดถึ้งระดบัโบนสัผูน้ ำ.คณุจะไดร้บั%ขอ้แตกตำ่ง

ตวัอย่าง:
หากคุณมีสทิธ์ิไดร้บัโบนสัผูน้ า 4% และพารท์เนอรส์่วนตวัของคุณมีคุณสมบตัิโบนสัผูน้ า 2%. 

กลุ่มคุณทุกคนจะไดร้บั 2% โดยไม่จ ากดัใด ๆในระดบั. และจากกลุ่มอืน่คุณอกีไดร้บั 4%

โบนสัผูน้ าของคุณ

ถา้คุณไดร้บัโบนสัผูน้ า 7% ในกลุ่มและคู่คุณคนหนึง่ในหมู่พารท์เนอรส์่วนตวัของคุณไดร้บัโบนสัผูน้ า 7%

แลว้   คุณมีสทิธ์ิไดร้บัส่วน 5% ในWORLD POOL



ถา้คุณไดร้บัโบนสัผูน้ า7% ในกลุ่มและคู่คุณคนหนึง่ในหมู่พารท์เนอรส์่วนตวัของคุณไดร้บัโบนสัผูน้ า7%แลว้   

คุณมีสทิธ์ิไดร้บัส่วน5%ในWORLD POOL

โบนสัผู้น า

Requirements

ขอ้เรยีกรอ้ง
Total  

Turnover

มลูคา่การ
ซือ้ขายรวม

Monthly  

Turnover

มลูคา่การซือ้
ขายตอ่เดอืน

Turnover 

division

สว่นผล
ประกอบการ

1

มพีารท์เนอรส์ว่นตวั6คน:คู่
สว่นตวั3คนและมคีูอ่กี3คน 2.000$ -

สงูสดุ50%จากทมีของคณุ

2

มพีารท์เนอรส์ว่นตวั3คนและมี
คนคณุสมบตั1ิคน 10.000$ -

สงูสดุ50%จากทมีของคณุ

3

มพีารท์เนอรส์ว่นตวั3คนและมี
คนคณุสมบตั2ิคน 25.000$ -

สงูสดุ50%จากทมีของคณุ

4

มพีารท์เนอรส์ว่นตวั3คนและมี
คนคณุสมบตั3ิคน 100.000$ -

สงูสดุ50%จากทมีของคณุ



โบนสัผู้น า

Requirements

ขอ้เรยีกรอ้ง

Total  

Turnover

มลูคา่การ
ซือ้ขายรวม

Monthly  

Turnover

มูลค่าการซื้อขายต่อ

เดอืน

Turnover 

division

ส่วนผลประกอบการ

5

มพีารท์เนอรส์ว่นตวั3คนและมี
คนคณุสมบตั3ิคน และ มี

พารท์เนอรส์ว่นตวั6คนและมี
คนคณุสมบตั3ิคน

250.000$ 5000$ สงูสดุ50%จากทมีของคณุ

6

มพีารท์เนอรส์ว่นตวั3คนและมี
คนคณุสมบตั5ิคน และ มี
พารท์เนอรส์ว่นตวั6คนและมี
คนคณุสมบตั4ิคน

500.000$ 15.000$ สงูสดุ50%จากทมีของคณุ

7

มพีารท์เนอรส์ว่นตวั3คนและมี
คนคณุสมบตั6ิคนและ มพีารท์
เนอรส์ว่นตวั6คนและมคีน
คณุสมบตั5ิคน

1.000.000$ 25.000$ สงูสดุ50%จากทมีของคณุ

ถา้คุณไดร้บัโบนสัผูน้ า 7% ในกลุ่มและคู่คุณคนหนึง่ในหมู่พารท์เนอรส์่วนตวัของคุณไดร้บัโบนสัผูน้ า 7%แลว้   

คุณมีสทิธ์ิไดร้บัส่วน 5% ในWORLD POOL



แผนงำนอำชพีนำน



แผนงานอาชีพนานFutureNet

PORSCHE PANAMERA



ผลประกอบกำรคำ้จำกทกุแพคเกจ

และกำรอพัเกรด

ผลประกอบกำรจำกกำรขำยสนิคำ้

1$ =  1 คะแนน

1$  =  2 คะแนน

(ถา้ซื้อสนิคา้โดยใชมี้เดยีพอ้ยนท์ไม่ไดค้ะแนน)

ระบบการให้คะแนน

นบัคะแนนจากโครงสรา้งของคุณทัง้หมดใหเ้ขา้สู่แผนอาชพีของคุณ



แผนงานอาชีพ

มารท์โฟน แท็บเลต็ / แลป็ท็อป

ขอ้เรยีกรอ้งของมารท์โฟน
20.000 คะแนน

พำรท์เนอรแ์บบธรุะกิจ5คน 

ขอ้เรยีกรอ้งแท็บเลต็ / แลป็ท็อป

50 000 คะแนน

พำรท์เนอรแ์บบธรุะกิจ7 คน
มคีณุสมบตัสิ ำหรบัรำงวลัมำรท์โฟน

ค าประกาศรางวลัเหล่านี้ (มารท์โฟน / แท็บเลต็ / แลป็ท็อป)โดย 

บรกิารจดัส่งสนิคา้. แต่ละรางคุณจะไดร้บัเพยีงคร ัง้เดยีว
คะแนนส ำหรบัวฒิุแบ่งเป็นมลูค่ำกำรซ้ือขำยจำก 3 ทีมในกำรรวมกนัใด ๆ : 40%, 30%, 30%



แผนงานอาชีพ

คุณวุฒิการเดินทาง:

150,000 คะแนน

มีพารท์เนอรส์่วนตวั10คนและมีพารท์เนอรธุ์ระกจิ3คน และ มีคุณวุฒิท่ีจะ
รบัมารท์โฟนแท็บเลต็ /แลป็ท็อป แลว้

รำงวลัแตล่ะอย่ำงคณุจะไดร้บัเพียงครัง้เดยีว

คะแนนส าหรบัวุฒิแบ่งเป็นมูลค่าการซื้อขายจาก 3 ทีมในการรวมกนัใด 
ๆ : 40%, 30%, 30%



ขอ้เรียกรอ้ง:

1.200.000 คะแนน

มีพารท์เนอรส์่วนตวั1000คนและมี

พารท์เนอรธ์ุระกจิ15คน มีพารท์เนอรท่ี์

มีคุณวุฒิ3คน และ มีคุณวุฒิท่ีเดนิทาง

ไปได ้

ขอ้เรียกรอ้ง:

1.500.000 คะแนน

มีพารท์เนอรส์่วนตวั2000คนและ

มีพารท์เนอรธ์ุระกิจ20คน มีพารท์

เนอรท่ี์มีคุณวุฒิ3คน และ มี
คุณวุฒิท่ีเดนิทางไปได ้

ขอ้เรียกรอ้ง:
1.800.000 คะแนน

มีพารท์เนอรส์่วนตวั3000คนและ

มีพารท์เนอรธ์ุระกจิ30คน มีพารท์

เนอรท่ี์มีคุณวุฒิ3คน และ มี

คุณวุฒิท่ีเดนิทางไปได ้

Audi A3 Audi A4 Audi A6

แผนงานอาชีพ Car Program

คะแนนส าหรบัวุฒิแบ่งเป็นมูลค่าการซื้อขายจาก 3 ทีมในการ
รวมกนัใด ๆ : 40%, 30%, 30%



アウトラインテキストの書式を編集するにはクリッ
クします。

 2レベル目のアウトライン

 3レベル目のアウトライン

 4レベル目のアウトライン

 5レベル目のアウトライン

 6レベル目のアウトライン

 7レベル目のアウトライン

 8レベル目のアウトライン

 9レベル目のアウトライン

รางวลัพิเศษ: Porsche Panamera

ขอ้เรยีกรอ้ง:

3.500.000 คะแนน

มีพารท์เนอรส์่วนตวั5000คนและมี

พารท์เนอรธุ์ระกจิ30คน มีพารท์

เนอรท่ี์มีคุณวุฒ3ิคน และ มีคุณวุฒิ

ท่ี the Car Program

ตอ้งมีคะแนนพารท์เนอรร์วมต ์5.000.000

คะแนนตัง้แต่โครงการรถยน

คะแนนส าหรบัวุฒิแบ่งเป็นมูลค่าการซื้อขายจาก 3 ทีมในการรวมกนัใด ๆ : 
40%, 30%, 30%



アウトラインテキストの書式を編集するにはクリッ
クします。

 2レベル目のアウトライン

 3レベル目のアウトライン

 4レベル目のアウトライン

 5レベル目のアウトライン

 6レベル目のアウトライン

 7レベル目のアウトライン

 8レベル目のアウトライン

 9レベル目のアウトライン

วิธีการช าระเงิน

บตัร

เครดติ

ช ำระเงนิออนไลน์ โอนเงนิธนำคำร

ประมวลผลกำรช ำระเงนิ

กำรช ำระเงนิของFutureNet



วิธีการถอนเงิน
Bank Transfer

แตล่ะคนสำมำรถจะถอนเงนิออกจำกบญัช ีOnline ดว้ยรหัสท่ีลงทะเบียน

ทกุคนสำมำรถขำยรหัสใหก้บัพำรท์เนอรท่ี์ลงทะเบียนใหม่

เฉพำะพารท์เนอรท่ี์มตี ำแหนง่ "Premium" เทำ่นัน้สำมำรถถอนเงนิได ้

จ ำนวนเงนิมำกกวำ่ตอ่ไปนี:้

20 $ - เฉพำะ Bitcoin 50 $ - ใชวิ้ธีกำรถอนเงนิทัง้หมด



เพ่ิมเงนิ
มคีวำมสขุ

เพ่ิมเพื่อน

ประสบกำรณ์
เชิญเขา้ร่วมกบัเรา

FutureNet 
Club



พร้อมท่ีจะไปผจญภยัใหมไ่หม?

เชญิมำรวมกนั

หำเงนิมำกมำยดว้ยมี

ควำมสขุ


