
Amikor eldöntjük azt, hogy egy vállalat programjához csatlakozunk,  

több kérdés merül fel bennünk. 

 

1. Milyen hosszú távú az üzlet? 

2. Stabil e a háttere?  

3. Ki, vagy kik irányítják az üzletet? 

4. El tudom e velük érni a céljaimat? 

5. Milyen gazdasági háttérrel rendelkezik? 

6. Vajon nem e piramis játék?   



ÜDVÖZÖLLEK 
egy új koncepcióban 

Identitást hoztunk létre 



Az ID IDENTIFICATION egy márkanév, mely alatt egy  

Biomasszából gyártott 

PET palack gyártás 

Holding irányítás 

Phoenix Group 

ID IDENTIFICATION 

TECHNOLÓGIA 

Tanácsadási 

szolgáltatások 

Pénzügyi szolgáltatások, 

pénzváltók 

ARANYBÁNYÁSZAT 

MEZŐGAZDASÁG 

Mobil telefon hálózat 

szolgáltatás 

Saját gyártmányú árúk, 

termékek kereskedelme 

PHOENIX SHIELD HOLDING 

A vállalkozások nagy része Latin Amerikai  

székhellyel rendelkezik, és évek hosszú sora 

óta sikeresen tevékenykednek 

 

cégből álló holding tevékenykedik!  18 
A holding irányításáért a PHOENIX SHIELD 

HOLDING LLC felel, mely az  

Arab Emirátusokban, Dubai-ban székel!  



Claudio Henrique Barack Obama dos Anjos 

A márkanév logója egy újlenyomat, melyet az elnökünk jobb hüvelykujjáról 

készítettek. Az újlenyomata igazolja a saját és vállalkozásainak tisztaságát!  

Elég korán kezdte az üzleti és a karitatív tevékenységét, nagy utat tett meg az elmúlt 

30 évben, ebben az évben töltötte be az ötvenedik évét.  

Claudio elismert katona, üzletember, politikus, író, újságíró, publicista és nem utolsó 

sorban családapa is.  

A Brazil légierőnél teljesített katonai szolgálatot, számítás technikát oktatott a 

katonáknak és tiszteknek. 

A víziói és az innovatívvitásai hozzájárultak Claudio hírnevéhez, és sikereihez, úgy a 

saját hazájában, Brazíliában, mint a világ több pontján is. 

Egyszerű eredetű, tudatalatti szinten felelősséget érez a bolygó ökológiájának 

megőrzéséért és az emberi társadalom egyenjogúságáért.  

Aktív politikai pályafutása óta tagja több karitatív szervezetnek, többek között mai 

napig is fő koordinátora a Brazil Vöröskereszt önkéntes szervezetének. 



Claudio Henrique Barack Obama dos Anjos 

2009-ben széles körben ismertté vált, amikor személyes meghívást kapott  

az akkori Egyesült Államok elnöke Barack Obamától az elnöki beiktatási 

ceremóniájára. Claudio és az akkori USA elnöke, már elég rég óta baráti 

viszonyt ápoltak. 

Még abban az évben 2009-ben, az USA akkori elnöke Barack Obama írásban 

utasította Claudio Henriquét, hogy a karrierük hajnala, és sorsuk egyformasága 

miatt Claudio második névként vegye fel a Barack Obama nevet, ez az eset komoly 

vihart kavart a világhálón és a médiában. 

Claudio Henrique egy elég hosszadalmas jogi procedúra után 2010-ben felvette a 

Claudio Henrigue Barack Obama dos Anjos nevet. Jelen pillanatban így van 

anyakönyvezve, tehát minden hivatalos dokumentumában ez a név szerepel. 



Claudio Henrique Barack Obama dos Anjos 

Claudio rengeteget tesz a Világ Béke szervezetének nagykövete ként, és  

2019-ben béke Nobel díjra jelölték.  

Még ugyan ebben az évben a digitális pénznemek szerepe a társadalomban,  
a vagy a vagyoni egyenlőtlenségek kiküszöbölése fogalmának szerzője 
ként Oszlóban másodjára is Nobel díjra jelölték. 

Claudio Heinrich Barack Obama 2019. Januárjában meghívást kapott a 

Spanyolországban lévő Asztúriai Hercegségbe, mint a Világ Béke Nagykövete, és itt 

Asztúria Hercegi/ez nem más, mint a Spanyol Nobel díj/ díjra jelölték, a 

világbékéért tett szolgálata miatt, címen.  

Claudiónak még gyerek korából megmaradt egy bölcs mondása, amit mindég 

megismétel:  

„Mindenki a munkájának a rabja” 



Küldetésünk:  
Értéket teremteni a társadalomnak, kiküszöbölve a vagyoni egyenlőtlenséget,  

a különböző rangok és rétegek között, illetve megtartani a társadalom  

egyenjogúságát.  
 

Célunk:  
1. A világ gazdaságának újraelosztása.  

2. Jobb és igazságosabb társadalmi jólét. 

3. Mennél több embernek anyagi függetlenséget biztosítani. 

  
 



Biomasszából gyártott 

PET palack gyártás 

Holding irányítás 

Phoenix Group 

ID IDENTIFICATION 

TECHNOLÓGIA 

Tanácsadási 

szolgáltatások 

Pénzügyi szolgáltatások, 

pénzváltók 

ARANYBÁNYÁSZAT 

MEZŐGAZDASÁG 

Mobil telefon hálózat 

szolgáltatás 

Saját gyártmányú árúk, 

termékek kereskedelme 

PHOENIX SHIELD HOLDING 

A holding irányításáért a PHOENIX SHIELD 

HOLDING LLC felel, mely az  

Arab Emirátusokban, Dubai-ban székel!  

Szót fogok ma ejteni a cégcsoport néhány 

vállalkozásairól, fejlesztéseiről, és arról  

is, hogy esetleg neked milyen  

érdekeltséged lehet ebben a témában.  

 

Vizsgáljuk meg mi rejlik az ID IDENTIFICATION mögött 



A holding néhány fontosabb cégeit szeretném kiemelni! 

Az ID DRIVER egy ugyan olyan alkalmazás, mint az ÜBER, csak ez jelenleg még Brazíliában működik, közel  

100 000 magán személyszállító már sikeresen használja az alkalmazást.  

Hamarosan az egész Dél Amerikai kontinens fogja használni az applikációt,  

Saját bankfiókkal rendelkezünk Brazíliában és a Bahamákon, rendelkezünk online és offline Fiat és Crypto  

pénzváltókkal is. 

Komoly Kriptográfiai tapasztalatainknak köszönhető, hogy olyan Crypto devizákat hoztunk létre, amely mögött 

fizikális arany és valós gazdasági termelés képez értéket. A holdingunk tokenizáló osztályán 30 IT-s programozó képez 

állandó létszámot 



Kriptográfia, avagy az ágazatok TOKENIZÁLLÁSA  

A blokklánc rendszernek köszönhetően a holding több ágazatát tokenizálta 

/digitalizálta/ ez azt jelenti, hogy olyan digitális egységeket hozott létre, mely 

mögött gazdasági termelés és valódi nemesfém képez értéket.  

 

A közeljövőben további ágazatban várható digitalizálás 

Az így létrehozott Crypto deviza alacsony volatilitása lehetővé teszi, hogy a  

digitális egységek a mindennapi gazdasági élet részévé váljanak. 

 

Akkor most nézzük meg, hogy a holding melyik cégeinél történt már meg a 

digitalizálás!   



Rendelkezünk saját aranylelő hellyel, mely 2700 hektáron terül el.  

Az ACV cégen belül rendelkezünk szakképzett bányászokkal és vájárokkal, akik kitermelik az 

aranyat a vállalat tulajdonát képező bányagépek segítségével. 

Az aranylelő helyünk komoly tartalékokkal rendelkezik, a legutóbbi felmérések szerint 

közel 500 tonnát állapítottak meg. 

 
 
 

Komoly Kriptográfiai tapasztalatainknak köszönhető, olyan Crypto devizát  

hoztunk létre, amely mögött fizikális arany képez értéket.  

Vagy más néven digitális arany. 

500 millió egységet hoztak létre, 

minden egységet 1g színarany fedez! 
1g színarany = $42,3 



Rendelkezünk egy több cégből álló nemzetközi mobil telefonhálózatot és internetet szolgáltató 

cégcsoporttal is! 

TelPop Brazília, TelPop Argentína, TelPop London. 

Csak Brazíliában a közel múltban több mint 1 Millió szerződött ügyféllel gyarapodtunk. 

  
  
Komoly Kriptográfiai tapasztalatainknak köszönhető, olyan Crypto devizát hoztunk létre,  

ahol a percdíj képez fedezetet.  

 
  
 
 

Egyedi tervezésű szolgáltatást hoztunk létre, miszerint az időt pénzé, a 

pénzt, pedig idővé tudja alakítani! 

500 millió egységet hoztunk létre, ahol 

egy perc 1coin, 1coin pedig 1USD az  

egységek mögött valós nemzetközi mobil  

percdíjak rejlenek.  



Az ALSUR cég élelmiszer termeléssel, és Export Import forgalmazással foglalkozik.  

Az ALSUR rendelkezik a MERCOSUR több mint 50% - os Export Import éves kvótájával!  

Ki a MERCOSUR? A MERCOSUR nem más, mint a Dél–Amerikai Közös Piac  

Élelmiszerért Felelős Nemzetközi Szervezete.  

Ebben a térségben közel 300 millió ember él. 

Komoly Kriptográfiai tapasztalatainknak köszönhető, olyan Crypto devizát  

hoztunk létre, amely mögött  valós mezőgazdasági élelmiszer termelés képez értéket.  

Az AGRO SOCIAL COIN fedezetéül az ALSUR és a MERCOSUR árú forgalma biztosítja a jövőt!  

500 millió egységet hoztak létre, piacra  

kerülés után minden egységnek a  

garantált alsó árértéke  

1USD-hoz lesz igazítva.  

 



Kidolgoztunk egy újítást, a szintetikus alapanyagoktól mentes élelmiszercsomagoló és  

folyadékot tároló edények gyártására, melyek maximum 100 nap alatt lebomlanak a  

természetben. 

Holdingunk egyik vállalata komoly szerződéseket írt alá a világ több pontján, azon gyártók  

gyártósorainak módosítására, melyek eddig szintetikus alapanyagokat használtak. 

Komoly Kriptográfiai tapasztalatainknak köszönhető, olyan Crypto devizát  

hoztunk létre, amely fedezetéül az új technológiával létrehozott biomassza  

Alapanyagból gyártott palack alapanyagok fognak szolgálni  

500 millió egységet hoztak létre, piacra  

kerülés után minden egységnek a  

garantált alsó árértéke  

1USD-hoz lesz igazítva.  

 



Biomasszából gyártott 

PET palack gyártás 

Holding irányítás 

Phoenix Group 

ID IDENTIFICATION 

TECHNOLÓGIA 

Tanácsadási 

szolgáltatások 

Pénzügyi szolgáltatások, 

pénzváltók 

ARANYBÁNYÁSZAT 

MEZŐGAZDASÁG 

Mobil telefon hálózat 

szolgáltatás 

Saját gyártmányú árúk, 

termékek kereskedelme 

Neked milyen érdekeltséged lehet ebben a témában? 

A holding a cégcsoportján belül 

létrehozott egy zártkörű magán 

befektetői clubot a PSC Investment.  

  
PSC Investment 8 nemzetközi 

pénzügyi engedéllyel rendelkezik, 

mely teljes körűen feljogosítja a privát 

pénzügyi vagyonok kezelésére. 

A PSC Investmant programja, hogy  a 

magán befektetőket érdekelté tegye a holding  

fejlesztéseibe való befektetésekbe. 



VÁSÁROLJ ÉVES CLUBTAGSÁGOT $47.  
Ennek fejében mindenki megkapja a holdingunk elnökének a  

könyvét, melynek címe „Új Koncepció”  

Ezen kívül használhatod a rendszer összes clubtagnak 

járó lehetőségeit! 

Több mint 2 millió termék 



 Hogyan lehetek Privát befektető? 
A PSC Investmant programja, hogy érdekelté tegye a magán befektetőket a holding fejlesztéseibe való 

befektetésekbe. A holding havonta egyszer fizet részesedést, a vásárolt befektetési csomag értékének megfelelően! 

A havi aktivitási díjat a rendszer automatikusan levonja a havi részesedésből. 

Csomag  

Elnevezése 

Csomag  

Vásárlási ára 

Havi 

Aktivitás 

IDIB 97 Pts 5 Pts 

IDIL 247 Pts 9 Pts 

IDIA 497 Pts 19 Pts 

IDI1K 997 Pts 39 Pts 

IDI2K 1997 Pts 49 Pts 

IDI4.5K 4497 Pts 69 Pts 

IDI7K 6997 Pts 79 Pts 

IDI21K 21177 Pts 239 Pts 

IDI35K 35277 Pts 299 Pts 

A havi részesedés a választott csomagod után alanyi jogon jár! 



Egy adott befektetési csomaggal csak addig működik, 

ameddig a csomag értéke meg nem ötszöröződik.  

 

A ciklusokat  többször is megismételheted! 

 

Egy személy, csak egy befektetési csomaggal 

rendelkezhet. 

    5-szörös profit 



IDIL 

IDIB 

IDIA 

IDI1K 

IDI2K 

IDI4.5K 

IDI7K 

IDI21K 

IDI35K 

Csomag  

Elnevezése 

Csomag  

Vásárlási ára 
Havi 

Clubtagság 

97 Pts 

247 Pts 

497 Pts 

997 Pts 

1997 Pts 

4497 Pts 

6997 Pts 

21177 Pts 

35277 Pts 

5 Pts 

9 Pts 

19 Pts 

39 Pts 

49 Pts 

69 Pts 

79 Pts 

239 Pts 

299 Pts 

 
 

 Hogyan jutok a pénzemhez? 
Több mint 2 millió termék  

Mivel a befektetési csomagok havi, a hálózatépítés, pedig napi profitot 

fognak termelni, ezért létre hoztak egy egyedi rendszert, mely 

segítségével gyorsan, kényelmesen és biztonságosan tudod realizálni a 

bevételeidet!. 



Hálózatépítői jutalékok, bónuszok 

A Privat Social Club Investmant 8 féle kifizetési bónuszt kínál azok 

részére, akik PSC Investmant programját tovább ajánlják! 

1. Direkt Értékesítési Bónusz  

2. Indirekt Értékesítési Bónusz  

3. Reziduális Bónusz  

4. Shopping bónusz  

5. Bináris Bónusz  

6. World Pool Galaxy Bónusz  

7. Matching Bónusz  

8. Szintre minősülési Bónusz  



Direkt és Indirekt bónuszok 

* Ezt a bónuszt azonnal  fizetik!  

IDIB 
97 

IDIL 
247 

IDIA 
497 

IDI1K 
997 

IDI2K 
1 997 

IDI4,5K 
4 497 

IDI7K 
6 997 

IDI21K 
21 177 

IDI35K 
35 277 



Aktivitási reziduális bónuszok 
IDIB 
97 

IDIL 
247 

IDIA 
497 

IDI1K 
997 

IDI2K 
1 997 

IDI4,5K 
4 497 

IDI7K 
6 997 

IDI21K 
21 177 

IDI35K 
35 277 

5.0 
IDIB 

9.0 
IDIL 

19 
IDIA 

39 
IDI1K 

49 
IDI2K 

69 
IDI4,5K 

79 
IDI7K 

239 
IDI21K 

299 
IDI35K 

* Ezt a bónuszt az aktuális időpontban  fizetik!  



Több mint 2 millió termék 

Saját márkájú termékeink és elektrotechnika 

ID University Oktatási anyagok 

GPS nyomkövetők 

TELPOP termékek 

4 féle szociális Crypto devizáink  

Különféle ruházati divatáruk és kozmetika 

Aliexpress termékei 

Brazil kávé 



Shopping bónusz vásárlásból 

Direktértékesítés 

Szint nélkül 

1. Rang 

Saját márkájú termékeink  

és elektrotechnika 

GPS nyomkövetők 

Különféle ruházati  

divatáruk és kozmetika 

ID University Oktatási  

anyagok 

Brazil kávé 

Vásárolj minden hónapban minimum 50$ értékben az E-Commerce felületről és maximum11mélységben  

megkapod a struktúrád vásárlásának a táblázatban látható százalékait!  

B C D 

B TELPOP termékek 

C 4 féle szociális 

Crypto devizáink  

D Késztermékek 

ALIEXPRES 

* Ezt a bónuszt havonta 1 alkalommal tárgyhó 15. fizetik!  

2. Rang 

3. Rang 

4. Rang 

5. Rang 

6. Rang 

7. Rang 

9. Rang 

8. Rang 

10. Rang 

11. Rang 



Shopping bónusz szolgáltatásból 

Vásárolj minden hónapban minimum 50$ értékben az E-Commerce felületről és maximum11mélységben  

megkapod a struktúrád vásárlásának a táblázatban látható százalékait!  

C 

* Ezt a bónuszt havonta 1 alkalommal tárgyhó 07. fizetik!  

B 
Szint nélkül 

1. Rang 

2. Rang 

3. Rang 

4. Rang 

5. Rang 

6. Rang 

7. Rang 

8. Rang 

9. Rang 

10. Rang 

11. Rang 

B 

C 

- TELPOP 
Telefon hálózat szolg. 

- IDLOCATIO 
Nyomkövető rendszer szolg. 

- IDUNIVERSITY 
       Oktatási szolgáltatás 



A bónusz alapja a bináris struktúra gyengébbik ágán keletkezett pontértékek pénzbeli realizálása.    

A karrier szinteket, szintén a bináris struktúra gyengébbik ágán keletkezett pontértékek fogják meghatározni. 

Bal oldal Jobb oldal 

A két kvalifikációs csomag után a rendszer nem számol fel bináris pontokat! 

A két ágról feljövő 

csomagok pontértékei 

végtelen mélységből 

1. Rang 

2. Rang 

3. Rang 

4. Rang 

5. Rang 

6. Rang 

7. Rang 

8. Rang 

9. Rang 

10. Rang 

11. Rang 

0. Rang 

Bináris bónusz 

Napi Limit 

* Ezt a bónuszt 24 óránként  fizetik  



World Pool Galaxy bónusz 

* Ezt a bónuszt évente egyszer fizetik!  

5. Rang 

6. Rang 

7. Rang 

8. Rang 

11. Rang 

9. Rang 

10. Rang 

A World Pool Galaxy Bónusz alapja az MLM iparág negyedéves árbevételének 3,8% - os  

szétosztása5. karrier szinttől, százalékos arányban! 



Matching bónusz 

* Ezt a bónuszt 24 óránként egyszer fizetik!  

6. Rang 7. Rang 8. Rang 11. Rang 9. Rang 10. Rang 

A bónusz alapja a direkt és indirekt munkatársak bináris jövedelmeiből származik,  

az elért rang alapján, százalékos arányban! Maximum a szponzor vonal három mélységéből. 



Szintre minősülésre azért van szükség, mert több bónusz alap követelménye a rang és 

minél magasabb rangot érünk el, annál több kifizetési lehetőség nyílik meg! 

Szintre minősülés 

7. Rang, pontszám + 2 direkt 5. Rang 

 

8. Rang, pontszám + 2 direkt 6. Rang, 

vagy 3 direkt 5. Rang 

 

9. Rang, pontszám + 2 direkt 7. Rang 

 

10. Rang, pontszám + 3 direkt 8. Rang 

 

11. Rang, pontszám  

+ 1 direkt 10. Rang, vagy 3 direkt 9. Rang 

1. Rang 

2. Rang 

3. Rang 

4. Rang 

5. Rang 

6. Rang 

7. Rang 

8. Rang 

9. Rang 

10. Rang 

11. Rang 



Karrier rang után járó utalvány 

GRATULÁLUNK 

GRATULÁLUNK 

GRATULÁLUNK 

GRATULÁLUNK 

GRATULÁLUNK 

GRATULÁLUNK 

1.KARRIER SZINT 4.KARRIER SZINT 

2.KARRIER SZINT 5.KARRIER SZINT 

3.KARRIER SZINT 6.KARRIER SZINT 

500 3 000 

1 000 4 000 

2 000 6 000 

1 875Pont 

4 375Pont 

11 250Pont 

18 750Pont 

50 000Pont 

106 250Pont 

E-Commerce utalvány 

E-Commerce utalvány 

E-Commerce utalvány 

E-Commerce utalvány 

E-Commerce utalvány E-Commerce utalvány 

1 Évig érvényes 1 Évig érvényes 

1 Évig érvényes 1 Évig érvényes 

1 Évig érvényes 1 Évig érvényes 



Vezetői karrier díjak 

7.KARRIER SZINT 

8.KARRIER SZINT 

9.KARRIER SZINT 

10.KARRIER SZINT 

11.KARRIER SZINT 

162.500 Pont 

15.000 
15.000IDIs 

30.000 
30.000IDIs 

50.000 
50.000IDIs 

75.000 
75.00IDIs 

100.000 
100.00IDIs 

231.250 Pont 

687.500 Pont 

3.375.000 Pont 

4.375.000 Pont 

Gyengébbik láb 

Gyengébbik láb 

Gyengébbik láb 

Gyengébbik láb 

Gyengébbik láb 



Egy adott befektetési csomaggal csak addig lehetsz 

részvényes, ameddig a csomag értéke meg nem 

ötszöröződik.  

 

A ciklusokat  többször is megismételheted! 

 

Egy személy, csak egy befektetési csomaggal 

rendelkezhet. 

    5-szörös profit 


