
THE GCC GROUP -
prawdziwa (r)ewolucja 
w produkcji, finansach
i logistyce

Oparta na wyjątkowym koncepcie Smart Intelligent Network 
Community.
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LUDZIE Z PASJĄ
Jesteśmy zespołem 50 kreatywnych ludzi, profesjonalistów i 
entuzjastów nowych technologii, którzy zdecydowali się podążać 
za swoimi marzeniami i zmieniać świat. 

Założycielem, właścicielem i prezesem firmy GCC Group jest Jan 
M. Pasboel, doświadczony przedsiębiorca, od lat działający na 
rynku światowym. Wraz z nim podjęliśmy wyzwanie 
wprowadzania jego wizji w życie i wspólnego budowania lepszej 
przyszłości!

Nasza główna siedziba znajduje się w samym sercu Europy –
Polsce. Przyjdź i spotkaj się z nami!
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DRUK 3D - NOWA 
REWOLUCJA 
PRZEMYSŁOWA
jest tu i teraz!
Przedstawiamy koncepcję globalnej sieci druku 3D w 
ramach 3D Print Points – nowoczesnej i przyjaznej 
użytkownikom platformie internetowej, łączącej 
właścicieli drukarek 3D, projektantów graficznych z 
klientami indywidualnymi i biznesowymi. 
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CZYM JEST 
druk 3D? 

Jedynym ograniczeniem w druku 
3D jest nasza wyobraźnia. 
Różnorodność materiałów, 
używanych w drukowaniu 3D 
pozwala nam na tworzenie 
obiektów nie tylko plastikowych 
ale również stalowych, 
wykonanych z brązu, srebra, 
złota, tytanu, ceramiki i wielu 
innych o wielu kształtach i ze 
skomplikowanymi elementami. 

Jest to technologia umożliwiająca tworzenie 
trójwymiarowych obiektów z pliku cyfrowego w każdym 
geometrycznym kształcie.

PERSONALIZACJA kluczem do 
sukcesu w produkcji.
Druk 3D jest uznawany za 
największą szansę rozwoju 
produkcji ze wzglęgu na 
możliwość personalizacji 
produktów. Dzięki zastosowanej 
technologii, możliwe jest 
znaczne zmniejszenie kosztów 
magazynowania i transportu 
produktów. 
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PRZYSZŁOŚĆ nabiera
realnych kształtów

Druk 3D zrewolucjonizuje świat biznesu, jaki obecnie znamy. Eksperci szacują, że 
w ciągu kolejnych trzech lat ta gałąź przemysłu zanotuje wzrost o 500% ze 
zdumiewającym rocznym przyrostem 45.7%.

W ciągu następnych 10 lat, druk 3D zdobędzie ponad 20% udziałów w globalnej
produkcji.

Źródło: http://www.cnbc.com/id/101542669
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Stworzyliśmy własną platformę z dostępem do druku 3D 
na całym świecie! 

Chcesz być częścią tej rewolucji?

JESTEŚMY PIERWSZĄ
firmą opartą na marketingu 
sieciowym, która
wprowadza pojęcie
globalnego druku 3D.
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POZNAJ nową, 
rewolucyjną 
walutę cyfrową!

Druk 3D to rewolucja w produkcji i logistyce. 
Wspieramy rozwój nowych technologii przez 
stworzenie własnej kryptowaluty – TheGCCcoin, 
która zrewolucjonizuje światowy rynek finansowy.

Poznaj naszą kryptowalutę – pokochasz jej zalety! 
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CZY WIESZ, CZYM JEST
kryptowaluta?

Możesz jej używać tak samo, jak tradycyjnych pieniędzy w środowisku elektronicznym – przy 
użyciu laptopa, smartfona lub dowolnego urządzenia podłączonego do internetu, płacąc za 
zakupy i codzienne wydatki. Jej wyjątkowe cechy sprawiają, że ludzie coraz chętniej 
korzystają z kryptowaluty:

 Najtańsze transakcje – koniec z płaceniem instytucjom finansowych gigantycznych 

prowizji za każdą transakcję

 Szybkie transfery – niezależnie od miejsca, do którego przesyłasz pieniądze

 Niezależna od rządów i systemów bankowych

 Brak ograniczeń – nie musisz wymieniać na inne waluty, nawet wtedy, gdy przebywasz w 

innym kraju

Nadszedł czas na (r)ewolucję – kryptowaluty są już powszechnie akceptowanym środkiem 

płatniczym w wielu miejscach na świecie! 

To innowacja, która zmieni świat finansów.
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 Zarabiaj pieniądze, kiedy ktoś inny je wydaje! Tak! Część wszystkich transakcji w
TheGCCcoin wraca do ciebie nawet wtedy, kiedy śpisz! Pieniądze, które pracują dla ciebie! 

 Pomagasz nam chronić naturę – TheGCCcoin to kryptowaluta przyjazna środowisku – część 
z każdej transakcji przeprowadzonej gdziekolwiek na świecie jest przekazywana na cele 
proekologiczne. Pomóż nam ratować naszą planetę! 

 Czerp korzyści z Ecosystem24 – naszego klucza do zdobycia globalnego rynku. Ecosystem24 
to 24 portale internetowe dające dostęp do popularnych produktów i usług na całym 
świecie, które możesz nabyć za pomocą TheGCCcoin i tradycyjnych walut. TheGCCcoin –
jedyna waluta cyfrowa, która tworzy swój własny globalny rynek, popyt i podaż!

 …płać za wszystko w mgnieniu oka! TheGCCcoin to szybkie transakcje nawet na małe 
sumy, jak np. kawa na wynos!

TheGCCcoin to produkt, jakiego jeszcze nie było na rynku!
Nowoczesna, innowacyjna kryptowaluta wyposażona w wiele wyjątkowych zalet 
niespotykanych nigdzie indziej!

CZYM JEST TheGCCcoin?
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Czym jest
ECOSYSTEM24? 

Ecosystem24 stanie się największą siecią portali stworzoną po to, by 
umożliwić ludziom kupowanie najpopularniejszych produktów i usług za 
pomocą naszej kryptowaluty – TheGCCcoin.

Wszystkie 24 portale są zintegrowane ze sobą, by maksymalnie ułatwić 
nawigację po stronach i dokonywanie zakupów. Nie trać więcej czasu na 
rejestrację i logowanie się na różne strony –wszystko, czego Ci potrzeba, 
to jedno konto na wszystkie serwisy!

Naszym głównym produktem jest 3D Print Points, ale na pewno 
pokochasz również Better Bet – portal z zakładami sportowymi i grami, 
GCC Travel – gdzie znajdziesz najlepsze oferty na wakacje i podróże oraz 
GCC TakeAway – na którym zamówisz jedzenie szybko i tanio!

Klucz do podobju rynku światowego!
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0,024% prowizji od każdej transakcji przeprowadzonej na naszych
portalach w Ecosystem24 oraz pomiędzy portfelami cyfrowymi
TheGCCcoin wraca do ciebie! Zarabiasz nawet wtedy, kiedy śpisz!

Przekazujemy 0,024% od każdej transakcji na zielone projekty, np.
sadzenie nowych drzew, ochrona zagrożonych gatunków zwięrząt oraz
redukcja poziomu CO2 w atmosferze.

0,040% prowizji jest przeznaczone na dalszy rozwój portali Ecosystem24
oraz na kryptowalutę TheGCCcoin. Dzięki temu wciąż się rozwijamy i
poszerzamy naszą ofertę.

UDZIAŁ W PROWIZJACH OD 
TRANSAKCJI - jak to działa?
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POMYŚL…
O TRANSAKCJACH
i zdobądź udziały od każdego zakupu 
dokonanego na  portalach Ecosystem24 w 
każdym miejscu na świecie! 

Usiądź wygodnie i ciesz się swobodą finansową!
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BĄDŹ CZĘŚCIĄ SINC
Połączyliśmy ze sobą koncepcję globalnego druku 3D z 
wyjątkową kryptowalutą i stworzyliśmy wyjątkową 
społeczność działającą w ramach SINC (z ang. Smart 
Intelligent Network Community). Dzięki SINC wszyscy ludzie 
oraz nasza planeta czerpią korzyści z dwóch najbardziej 
oczekiwanych rewolucji: przemysłowej i finansowej!
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Dołącz do najlepszego systemu opartego na marketingu sieciowym! 
Wzięliśmy wszystko, co najlepsze z innych systemów – niezależność, 
wolność, siłę osobistej rekomendacji – i pozbyliśmy się wszystkich 
wad network marketingu, by stworzyć tę niepowtarzalną 
społeczność!

SINC – najlepsza okazja 
tej dekady!

Dołącz do SINC i ciesz się biznesem prowadzonym na zasadach Fair 
Play:

 brak odgórnego limitu sprzedaży
 brak resetowania punktów
 brak comiesięcznych lub rocznych opłat za członkostwo
 nie kupujesz produktów – wystarczy, że polecisz zakup innym!
 …dołącz raz i pozostań AKTYWNY NA ZAWSZE!
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 Pomóż nam się rozwijać – dołącz do najlepszego systemu i zdobywaj
niesamowite nagrody i bonusy za swoje rekomendacje + udziały w
prowizjach od transakcji do 125.000 EUR tygodniowo!

 Zdobywaj kolejne pozycje w naszej społeczności, by czerpać korzyści z
udziału w Trzeciej Rewolucji Przemysłowej – druku 3D! Z naszym
portalem 3D Print Points zyskasz dostęp do najbardziej innowacyjnego
sektora gospodatki. Wraz z innymi serwisami Ecosystem24 i
kryptowalutą TheGCCcoin możesz tylko zyskać!

 Zbieraj i płać TheGCCcoin – nasza kryptowaluta i jej wyjątkowe zalety
to niezbędnik dla każdego, kto działa w biznesie i każdego, dla kogo los
naszej planety nie jest obojętny!

CO MOŻESZ ROBIĆ
w ramach naszej społecznośći?
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POLECAJ nasze produkty. Za każdą sprzedaż z twojego polecenia, 
otrzymasz First Order Bonus i punkty Personal Customer Volume, 
które:

 kwalifikują cię do Binary Bonus
 kwalifikują cię do Matching Bonus
 określają poziom twojego Matching Bonus
 kwalifikują cię do kolejnej pozycji w SINC, dzięki której zdobywasz 
udziały w prowizjach od transakcji w kolejnych portalach 
Ecosystem24 i innych biznesach!

JAK TO
DZIAŁA?
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First Order Bonus to 10%+10%= 20% prowizji obliczanej na podstawie ceny produktu,
który poleciłeś. Bonus ten jest przesyłany bezpośrednio na twoje konto gotówkowe, za pomocą
którego możesz:

 wypłacać pieniądze w EUR lub Bitcoin
 kupić inne produkty GCC Group
 dokonywać kupna / sprzedaży na giełdzie TheGCCcoin

Osoba, która zarekomendowała tobie nasz produkt również otrzyma od nas 3% prowizji zwanej
Assistance Bonus, zaś osoba, która zarekomendowała nasz produkt tej osobie, otrzyma od nas
2% Assistance Bonus, co łącznie daje 5% prowizji. Jest to nasz sposób na podziękowanie całej
społeczności za pomoc.

First Order Bonus i Up-line Assistance Bonus mogą łącznie wynosić aż 25%! *

* Dodatkowe 10% First Order Bonus to promocja dostępna do 12 grudnia 2016 roku

FIRST ORDER BONUS
ponad standardami
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START – ta pozycja nie uprawnia cię jeszcze do otrzymywania udziału w prowizjach za transakcje. Zaczynasz tutaj 
przez dołączanie do nas. Zdobywaj punkty PCV przez rekomendacje, aby zdobyć następną pozycję SINC.

IRON – zdobądź 18 PCV, by otrzymać udziały w prowizjach ze sprzedaży na jednym portalu Ecosystem24 –
TakeAway – stronie poświęconej zamawianiu jedzenia online.

BRONZE – zbierz 88 PCV i zdobądź dostęp do udziału w transakcjach na dwóch dodatkowych portalach 
Ecosystem24 = trzech łącznie! 

SILVER – zdobądź co najmniej 488 PCV i otrzymaj udziały w prowizjach od transakcji z ośmiu dodatkowych portali 
Ecosystem24 – 11 łącznie – w tym GCC Travel, najlepszej wyszukiwarce hoteli i wycieczek. Zdobywaj punkty 
poprzez rekomendację różnych produktów 3D.

GOLD – uzbieraj 1.888 PCV ze sprzedaży produktów (w tym co najmniej jeden pakiet 3D Explore) i otrzymaj udziały 
w prowizjach od transakcji z ośmiu dodatkowych portali = 19 łącznie, w tym Beter Bet – portalu z zakładami 
sportowymi online. 

PLATINUM 3D – uzbieraj 2.888 PCV w tym przynajmniej jeden sprzedany pakiet 3D Pro oraz jeden aktywny punkt 
druku 3D i otrzymaj dostęp do udziałów w prowizjach od transakcji ze wszystkich 24 portali! Weź udział w trzeciej 
rewolucji przemysłowej – DRUKU 3D – poprzez dzielenie prowizji od transakcji na naszym portalu 
www.3DPrintPoints.com. 

TITANIUM  – zbierz 6.888 PCV (w tym przynajmniej jeden pakiet 3D Master). Będziesz otrzymywał prowizje nie 
tylko z Ecosystem24, ale również te generowane przez klientów z całego świata, a dodatkowo otrzymasz zyski z 
naszego portalu 3D Print Points!

Rozwijaj pozycje SINC
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ZARZĄDZAJ SWOIM ZESPOŁEM i zdobywaj punkty Business 
Customer Volume, które są generowane przez zakupy dokonane 
przez wszystkich członków i klientów, którzy znajdują się w twojej 
strukturze poniżej ciebie bez względu na to, czy pozyskałeś ich 
osobiście. Punkty BCV i PCV tworzą wspólnie punkty Binary Volume, 
które:
 służą obliczaniu twojego Binary Bonus  - możesz zdobyć aż do
100.000 EUR tygodniowo!
 służą obliczaniu twojego Matching Bonus  - możesz zdobyć do 
25.000 EUR tygodniowo!
 określają twoją SALES RANK (Rangę Sprzedażową) – dzięki której 
zdobywasz dodatkowe bonusy i nagrody
 określają twój COMMUNITY BONUS  – dzięki któremu nagradzamy 
osoby w twojej organizacji, które pomogły ci w osiągnięciu twojej 
SALES RANK

JAK DZIAŁAJĄ
punkty binary volume?
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KWALIFIKACJA: Zbierz jedynie 200 PCV w każdej odnodze w swojej strukturze sprzedażowej i zakwalifikuj się do Binary Bonus. Prowizja
jest generowana ze sprzedaży produktów w twojej organizacj i obliczana na podstawie zgromadzonych punktów BV (PCV i BCV razem)
w twojej górnej i dolnej odnodze.

Każdej niedzieli otrzymasz 20% punktów BV zgromadzonych w słabszej odnodze bezpośrednio na swoje konto gotówkowe
(1 BV= 1 EUR).

BINARY BONUS

LICZBA ZWERYFIKOWANYCH PUNKTÓW DRUKU 3D (OSOBIŚCIE 
SPRZEDANE PAKIETY 3D PRO)
(zlokalizowane minimum 8km / 5 mil od siebie)

MAKS. LICZBA OSÓB W TWOJEJ GÓRNEJ ODNODZE LICZONA 
DO BINARY BONUS

MAKS. LICZBA OSÓB W TWOJEJ DOLNEJ ODNODZE LICZONA 
DO BINARY BONUS
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MATCHING
BONUS
KWALIFIKACJA:
200 PCV zebrane w każdej odnodze kwalifikuje cię 
jednocześnie do pierwszego poziomu Matching Bonus! 
Ten sam warunek uzyskania Binary Bonus, upoważnia 
cię jednocześnie do uzyskania Matching Bonus! 

Matching Bonus to prowizja obliczana na podstawie 
Binary Bonus zdobytego przez osoby, które zakupiły 
produkt bezpośrednio z twojego polecenia (poziom 1), 
osób, które zakupiły produkt od twoich bezpośrednich 
klientów (poziom 2), ich klientów (poziom 3) aż do 
poziomu 7!

Kalkulacja Matching Bonus odbywa się w tym samym czasie co dla Binary 
Bonus. Obowiązują te same zasady dotyczące zdobytych punktów.

POZIOM / PCV 200/200 800 2.000 5.000 10.000 15.000 25.000

Poziom 1 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Poziom 2 1% 1% 2% 2% 2% 2%

Poziom 3 1% 3% 5% 5% 5%

Poziom 4 2% 3% 5% 5%

Poziom 5 2% 3% 5%

Poziom 6 2% 3%

Poziom 7 2%

3% 4% 5% 10% 15% 20% 25%
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Każdego tygodnia twoje punkty Binary Volume (punkty PCV i BCV) są 
konwertowane na Binary Bonus. Po obliczeniu twojego bonusu, twoje 
saldo zostaje zaktualizowane (punkty BV użyte do kalkulacji bonusu są 
odejmowane z obydwu odnóg, aby nie były liczone podwójnie). 

Jak zatem ustalić, kto jest prawdziwym mistrzem zarówno w 
sprzedaży bezpośredniej, jak i w budowaniu własnego zespołu? Nie 
ma problemu! Zachowujemy wszystkie punkty Binary Volume zebrane 
w twojej słabszej odnodze, aby móc śledzić twoje postępy i nagradzać 
cię za twój rozwój!

Tabela pokazuje Sales Ranks, czyli rangi, które możesz zdobyć oraz 
nagrody, które możesz otrzymać za swoje zasługi w naszej 
społeczności! *
* Jednorazowa płatność.

SALES RANK BONUS
- przyjmujesz wyzwanie?
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Wiemy, że zdobycie najwyższych rang sprzedażowy wymaga wiele pracy. Zdajemy
sobie również sprawę z tego, że Liderzy nie osiągnęliby wszystkiego, gdyby nie ich
zespoły. Wszyscy pracujemy na wspólny sukces. Jako społeczność, wspieramy siebie
nawzajem i wspólnie dążymy do osiągania celów.

Dlatego stworzyliśny Community Bonus – nasz sposób na podziękowanie wszystkim
za wspólne starania w osiąganiu coraz lepszych wyników!

Kiedy Lider zespołu zdobywa jedną z Rang Sprzedażowych, osoby znajdujące się na
trzech poziomach w jego strukturze otrzymują do podziału Community Bonus!*

* Jednorazowa płatność.

COMMUNITY BONUS

RANK PEARL OPAL EMERALD SAPPHIRE RUBY DIAMOND DOUBLE 
DIAMOND 

TRIPLE 
DIAMOND 

BONUS 2.500 GCC 5.000 GCC 10.000 GCC 25.000 GCC 2.000 EUR 4.000 EUR 10.000 EUR 20.000 EUR 
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 Prowizje od transakcji wygenerowane w Ecosystem24 są konwertowane na punkty BCV 
(1 BCV = 1 EUR)

 Punkty Binary Customer Volume generowane przez każdy portal Ecosystem24 są 
równomiernie dzielone ze wszystkimi. Punkty przydzielane są zgodnie z uzyskaną pozycją 
SINC, uprawniającą do udziałów z wybranych portali.

 System kalkuluje wygenerowane punkty BCV, które kierowane są w górę odnóg w 
strukturze, a następnie przydziela zdobyte punkty odpowiednio do zajmowanej pozycji. 

 W następnym cyklu płatności, punkty BCV są konwertowane na Binary i Matching Bonus 
zgodnie z obowiązującymi zasadami lub – jeśli nie jesteś jeszcze zakwalifikowany do 
bonusów – zostaną one zgromadzone na twoim koncie do czasu uzyskania kwalifikacji. 

PRZYKŁAD: BCV wygenerowane przez portal TakeAway są dzielone ze wszystkimi od pozycji Iron i wyższej. Z 
kolei prowizje z 3D Print Points, dzielone są między posiadaczy pozycji Platinum3D i Titanium. Następnie, 
system dystrybuuje punkty w górę odnóg i przyznaje punkty BCV zgodnie z osiągniętą pozycją (Iron wysyła 
punkty BCV każdej pozycji wzwyż, Platinum3D do Platinum3D i Titanum). Twój końcowy udział uzależniony 
jest od twojej pozycji w SINC, wielkości twojej organizacji oraz ilości prowizji od transakcji wygenerowanych 
na poszczególnych portalach Ecosystem24. 

UDZIAŁ W PROWIZJACH OD 
TRANSAKCJI i model binarny
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Osoby odwiedzające nasz sklep trafiają na niego za pomocą linku  polecającego. Do 
wyboru jest wiele opcji:

 Zostań naszym klientem - kup jeden z naszych produktów 3D i zacznij swoją przygodę 

z drukiem 3D!

Wybrałeś już produkt? Teraz masz niepowtarzalną okazję, żeby zdobyć kartę 

rabatową Ecosystem24 Discount Card z naszą kryptowalutą TheGCCcoin GRATIS!

 Jesteś już klientem? Oszczędź 38 EUR i dołącz do naszej Społeczności – za jedyne 50 

EUR 

Możesz również dołączyć do nas bezpośrednio poprzez kupno pakietu Affiliate only

bez dodatkowych produktów za 88 EUR.

Pamiętaj: możesz zostać naszym Członkiem tylko raz!

PIERWSZE KROKI
jak dołączyć? 
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Za każdym razem kiedy dokonujesz zakupu któregoś z naszych 
pakietów 3D, możesz otrzymać Kartę Rabatową Ecosystem24 
GRATIS! Jest to elektroniczny voucher, który uprawnia cię do:

 otrzymania 10% zniżki na wybrane oferty Ecosystem24
 otrzymania naszej kryptowaluty TheGCCcoin i przechowywania 
jej na cyfrowym portfelu

Nie przegap tej okazji!

PIERWSZE KROKI
Karta Rabatowa 
Ecosystem24
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6.838 EUR *

WSZYSTKO W JEDNYM 
(3Doodler + skaner + drukarka)
Wstęp do druku 3D subskrypcja
Zestaw modeli 3D 
Filamenty 3D

DARMOWA 10% KARTA 
RABATOWA Ecosystem24
+ 55.000 GCC**

3.088 PCV

* Koszt dostawy i cła nie są wliczone w cenę. ** Dostarczenie w dniu publicznej emisji w tym roku.

2.838 EUR*

Drukarka 3D BQ Hephestos 2 
Wstęp do druku 3D subskrypcja
Zestaw modeli 3D 

DARMOWA 10% KARTA 
RABATOWA Ecosystem24 
+ 20.000 GCC**

1.288 PCV

1.838 EUR*

Skaner 3D Sense 3D
Wstęp do druku 3D subskrypcja
Zestaw modeli 3D 

DARMOWA 10% KARTA 
RABATOWA Ecosystem24
+ 14.000 GCC**

888 PCV

88 EUR

---------------------

---------------------

---------------------

38 EUR*

Wstęp do druku 3D 
subskrypcja

DARMOWA 10% KARTA 
RABATOWA Ecosystem24 
+ 150 GCC**

18 PCV

138 EUR*

Wstęp do druku 3D 
subskrypcja
Zestaw modeli 3D 

DARMOWA 10% KARTA 
RABATOWA Ecosystem24 
+ 600 GCC**

84 PCV

438 EUR*

3Doodler 2.0 
Wstęp do druku 3D subskrypcja
Zestaw modeli 3D 

DARMOWA 10% KARTA 
RABATOWA Ecosystem24 
+ 2.500 GCC**

238 PCV

WYBIERZ PRODUKT i zacznij swoją przygodę z drukiem 3D!
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EKOLOGICZNE INICJATYWY 

Jako firma dbająca o środowisko naturalne, łączymy biznes z proekologicznym
podejściem. Pomaga nam w tym nasze wyjątkowe rozwiązanie.

Emisja dwutlenku węgla pochodząca z poboru energii koniecznej do wykonywania
wydruków 3D i wydobywania naszej kryptowaluty jest neutralizowany poprzez
przekazanie jego równowartości na ZIELONE KONTO. Zebraną kwotę wraz z 0,024%
prowizji od transakcji przekazujemy na projekty ratujące środowisko natualne.

Rozwijając naszą społeczność, masz szansę nie tylko zwiększać swój dochód, ale
również przyczyniasz się do zmniejszenia negatywnego wpływu działalności ludzi na
ekosystem i naszą ziemię!

Dbamy o środowisko naturalne i jego stan. Dlatego nasza platforma 3D 
Print Points oraz kryptowaluta TheGCCcoin wspierają projekty ekologiczne. 
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MOŻESZ ZDOBYĆ 
WSZYSTKO, 
CZEGO 
ZAPRAGNIESZ!

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach zawartych w prezentacji bez konieczności informowania o nich. Wprowadzone zmiany mają natychmiastowej zastosowanie.

www.TheGCCGroup.com

www.3DPrintPoints.com
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