
" Siapapun anda, apapun latar belakang pendidikan dan pekerjaan anda, mulai saat ini anda akan
memperoleh banyak sekali penghasilan yang tak pernah anda duga sebelumnya. Di sini anda akan

mengetahui bagaimana menjaring ratusan juta rupiah dari internet dengan cara  MUDAH dan HALAL! "

Rekan yang berbahagia...

Apakah anda ingin mendapatkan Rp. 410.700.000,- bulan ini ?
 Dan mendapatkan Rp. 1.373.550.000,- bulan depan ?
 Juga ingin memiliki KERAJAAN BISNIS milik anda sendiri ?

Ingin tau caranya ? Simak sebentar saja penjelasan saya di bawah ini...
 
 
 Sahabat, mungkin selama ini anda telah banyak mengikuti program-program penghasil duit dari internet
dengan mengikuti reseller program, beli ebook, ikut program arisan online, ikut MLM dan lain-lain...
 Namun... mungkin anda belum puas dengan apa yg anda hasilkan sekarang? Jangan-jangan balik modal
saja tidak? Padahal anda sudah CAPEK promosi kemana-mana?

Saya sudah mengalami itu semua... Dan pada kesempatan ini saya ingin agar anda tidak perlu mengalami
kegagalan itu kembali. Saya akan memberikan solusi yang lebih bijaksana tentang bagaimana cara
menghasilkan uang tambahan melalui internet dengan cara yang lebih mudah, praktis dan serba otomatis.

Okey... Sekarang saya jelaskan dulu 4 faktor penting yang harus anda periksa lebih dahulu sebelum
bergabung dengan sebuah website bisnis. Sebuah website bisnis yang baik seharusnya memiliki
kriteria-kriteria di bawah ini :

1 Produk yang layak dan pantas dihitung dari jumlah investasi yang anda keluarkan.
 Sebelum bergabung dengan sebuah website penghasil duit, lihat dulu produk utamanya! Jangan
tergiur oleh banyaknya produk yang disediakan. Karena ada banyak sekali produk-produk MURAHAN
bisa didapatkan dengan GRATIS dan dijadikan produk utama oleh pengelolanya.

2 Sistem, cara kerja dan Marketing Plan yang benar-benar membantu membernya.
 Jangan mau jadi sapi perahan saja! Lihat dulu apakah memang benar-benar program tersebut memiliki
sistem yang membantu member-membernya.

3 Fasilitas dan Sarana member yang memadai.
 Ini penting! Karena anda akan sangat terbantu untuk mengembangkan jaringan anda. Sebuah website
penghasil duit yang baik harusnya memiliki fasilitas-fasilitas mesin promosi untuk digunakan oleh
semua membernya.

4 Support yang baik dari Sponsor dan Pengelolanya.
 Tentu untuk bergabung anda ingin tau dulu siapa sponsor anda dan siapa pengelola website tersebut
bukan? Anda tidak ingin seperti membeli kucing dalam karung? Karena berapapun nilai investasi yang
anda keluarkan adalah berharga.

 Cek dulu 4 faktor penting di atas sebelum bergabung dengan sebuah website peluang bisnis. Masalah harga
mungkin relatif, ada yang bilang mahal tetapi ada juga yg bilang murah. Yang jelas bagi saya nilai investasi
yang dikeluarkan untuk program NetJutawan ini adalah MURAH bila dibandingkan dengan nilai produk dan
semua fasilitas yang saya dapatkan.
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 Produk NetJutawan dotcom

"Script PHP untuk program affiliasi, reseller, mlm dan arisan online"

Produk utama yang dijual oleh NetJutawan adalah sebuah Script PHP untuk membangun website bisnis
yang serba otomatis, atau biasa kami sebut  Script Paket Mesin Uang Otomatis. Anda bisa dengan mudah
saja membuat sebuah website bisnis menggunakan script ini karena sangat mudah diinstall dan anda tidak
perlu belajar pemograman PHP lagi. Bukan teori atau ebook, tetapi benar-benar produk script SIAP PAKAI.

Script Paket Mesin Uang Otomatis ini sangat cocok anda gunakan untuk :
 1. menjual ebook atau software secara online dengan sistem reseller
 2. membuat website arisan online dengan sistem randomizer
 3. membuat website komunitas MLM untuk mengembangkan jaringan/merekrut downline
 4. membuat website presentasi
 5. membuat website organisasi
 6. bahkan untuk membuat website pribadi sekalipun. 

Dengan demikian berarti anda bisa disebut  telah MEMILIKI MESIN UANG SENDIRI! Anda telah memiliki
bisnis online sendiri dan anda juga telah bisa disebut sebagai seorang pebisnis internet!

 TEST DRIVE !!!
 Untuk melihat demo scriptnya

 KLIK DISINI

Sangat mudah digunakan, anda hanya perlu edit sedikit konfigurasi saja, maka website anda sudah jadi
secara otomatis. Produk Paket Mesin Uang ini dikemas dalam CD dan akan dikirimkan ke alamat rumah
anda sehari setelah pembayaran diterima. Bukan cuma itu saja, di dalam CD juga terdapat banyak sekali
bonus yang sangat bernilai dan pasti akan sangat bermanfaat untuk mendukung kegiatan bisnis online anda
nantinya.

Ini dia Mega Bonus yang juga anda dapatkan dalam CD tersebut :

1. Software web server.
Untuk membantu anda melakukan pengetesan script pada komputer pribadi anda, Software ini dilengkapi
dengan PHP server, MySql server dan Apache server. Install software ini pada komputer anda, dan miliki
web server sendiri di rumah anda. 

2. 569 Template website.
Berisi 569 buah template untuk membuat tampilan website anda menjadi lebih indah dan menarik. Anda
cukup melakukan editing pada file-file html menggunakan html editor seperti Microsoft FrontPage.
Menggunakan template-template ini kegiatan desain website anda akan 100x lebih mudah. 

3. 350 koleksi Fonts.
Berisi 350 koleksi fonts dalam berbagai rupa. Gunakan koleksi fonts ini untuk memperindah tampilan tulisan
pada website anda ataupun untuk membuat desain logo dan tulisan gambar-gambar yang akan anda buat.
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4. 30 Script PHP dengan Hak jual ulang kembali
Berisi sebanyak 30 buah script yang bisa anda jual ulang kembali dengan 100% keuntungan untuk anda.
Beberapa script diantaranya adalah : Script randomizer untuk e-gold dan stormpay, 3x3Matrix, nXnMatrix,
HYIP_pro, Safelist, PHP-Paidmail, GetPaidToClick dan beberapa script e-gold games lainnya. 

5. 32 Best seller ebook dan Ebook untuk belajar Internet, PHP dan MySQL.
Berisi koleksi puluhan ebook terlaris. Dengan ebook-ebook ini anda bisa mendapatkan tips dan cara-cara
untuk :
 -. Membuat website yang baik dan sales letter yang menarik.
 -. Meningkatkan trafik website anda.
 -. Cara membuat iklan yang baik dan bagaimana mengiklankannya.
 -. Membuat file PDF secara instan dan mudah
 -. Membuat ebook dan mendesain cover ebook anda sendiri.
 -. Teknik-teknik menjalankan MLM yang baik.
 -. Teknik-teknik mendapatkan keuntungan dengan cara menjual produk-produk dengan lisensi jual
ulang(resell rights).
 -. Belajar gratis tentang internet, ecommerce , php dan MySQL dalam bahasa Indonesia.
 -. Tips dan trik marketing yang baik.
 -. Dll... 

6. Puluhan Software utiliti.
Berisi puluhan software untuk membantu kegiatan anda. Diantaranya adalah : software pembuat banner,
pembuat ebook, desain Box 3D, software pencari email dan pengirim email secara massal, html encryptor,
php editor, winzip, winrar dll... 

 Bagaimana produknya ? Sangat layak bukan ?

Biaya untuk mendapatkan Script PHP dan semua Mega Bonus ini hanyalah Rp. 200.000,- saja sekali
seumur hidup! Murah!! Anda tidak akan menemukan harga yang lebih murah dimanapun.

Bukan cuma itu saja... 

Dengan membeli produk ini, maka anda secara otomatis akan menjadi member NetJutawan dotcom dan
berhak untuk ikut serta dalam Money Making Progamnya.
 Anda bisa mendapatkan tambahan income Ratusan Juta sampai Satu Miliar Rupiah. Ya! Bukan basa basi!

Silahkan baca terus sahabat... Karena anda akan mengetahui bagaimana cara menjaring ratusan juta rupiah
dari internet dengan cara mudah dan halal...

3/10



Money Making Program

 Money Making Program yang sangat menguntungkan semua membernya dengan menggunakan sistem
terbaru di bisnis Internet sekarang :
 
 1. Straight Autodownline System (SAS)

Straight Autodownline System menjamin anda mendapatkan minimal 2 direct downline dan maksimal 10
direct downline tanpa bekerja ! SAS bekerja berdasarkan tanggal/waktu bergabung dan anggota yang
belum memiliki minimal 2 direct downline. Sehingga dapat dipastikan bahwa yang bergabung pasti akan
mendapatkan downline gratis tanpa susah payah.

Kepada setiap member yang bergabung dengan NetJutawan dotcom tanpa sponsor/referral link maka
kepada member tersebut akan diberikan seorang sponsor yaitu Paid Member terakhir NetJutawan dotcom.

Misalkan anda bergabung dan menjadi Paid Member pada NetJutawan dotcom saat ini. Maka anda adalah
Paid Member kami yang terakhir atau yang paling muda. Maka kepada setiap pengunjung yang melakukan
pendaftaran, anda akan dijadikan sponsornya. Anda akan tetap dijadikan sponsor selama belum ada Paid
Member lagi setelah anda atau selama anda masih memiliki jumlah downline kurang dari 10 orang.

Jelas terlihat bahwa tanpa harus mencari downline anda bisa mendapatkan keuntungan. Semua dapat
dibuktikan secara nyata dan transparan.

2. Unlimited Matrix 3 Level

Sistem ini yang memberikan penghasilan yang tak terbatas. Jumlah direct downline anda tidak dibatasi
dengan kedalaman 3 level. Anda berhak menentukan sendiri berapa jumlah matrix yang anda inginkan.
Sebagai contoh, mungkin anda ingin 10x3 saja, atau 20x3,  30x3 bahkan nx3. Ini berarti UNLIMITED
INCOME untuk anda!
  

3. Double Income System

Anda berhak mendapat 2 Komisi sekaligus untuk 1 orang yang berhasil anda referensikan :

1. Sponsorship Bonus (SB) :
Bonus yang anda dapatkan dari downline-downline anda.
 Jumlah yang anda dapatkan untuk setiap levelnya adalah :
 -. Level 1 : Rp. 25.000,- 
 -. Level 2 : Rp. 25.000,- 
 -. Level 3 : Rp. 50.000,- 
  
2. Recruitment Bonus (RB) :
Sebesar Rp. 10.000,- adalah bonus yang anda dapatkan dari Pengelola untuk setiap direct downline yang
berhasil anda referensikan untuk bergabung.
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 Ok, sekarang mari kita hitung-hitungan sedikit....

Sebelumnya mari kita pasang target yang ideal bagi kita untuk mendapatkan keuntungan sebanyak -
banyaknya dengan waktu yang sesingkat - singkatnya. Ini perlu sebagai motivasi kita untuk lebih giat dan
semangat.

1. Target Minimal (Mengajak 10 rekan bergabung dalam 1 Minggu)  
 dan begitu juga rekan-rekan anda ini sedalam 3 level. Maka pendapatan yang anda terima adalah :

Sponsorship Bonus anda :   
 Minggu 1                 =   Level 1   =   10  x  Rp. 25.000,-                           =  Rp. 250.000,-
 Minggu 2                 =   Level 2   =   10  x  10  x  Rp. 25.000,-                 =  Rp. 2.500.000,-
 Minggu 3 dan 4       =   Level 3   =   10  x  10  x  10 x  Rp. 50.000,-        =  Rp. 50.000.000,-
                                                                                                                  =  Rp. 52.750.000,-
 Recruitment Bonus anda : 
 10   x   Rp.10.000,-   =  Rp. 100.000,-

Maka total pendapatan anda untuk 10 direct downline saja adalah : 
 Rp. 52.750.000,- + Rp. 100.000,- = Rp. 52.850.000,-/bulan

2. Target Menengah (Mengajak 20 rekan bergabung dalam 1 Minggu)  
 dan begitu juga rekan-rekan anda ini sedalam 3 level. Maka pendapatan yang anda terima adalah :

Sponsorship Bonus anda :  
 Minggu 1                 =   Level 1   =   20  x  Rp. 25.000,-                           =  Rp. 500.000,-
 Minggu 2                 =   Level 2   =   20  x  20  x  Rp. 25.000,-                 =  Rp. 10.000.000,-
 Minggu 3 dan 4       =   Level 3   =   20  x  20  x  20 x  Rp. 50.000,-        =  Rp. 400.000.000,-
                                                                                                                  =  Rp. 410.500.000,-
 Recruitment Bonus anda : 
 20   x   Rp.10.000,-   =  Rp. 200.000,-

Maka total pendapatan anda untuk 20 direct downline saja adalah : 
 Rp. 410.500.000,- + Rp. 200.000,- = Rp. 410.700.000,-/bulan

3. Target Maksimal (Mengajak 30 rekan bergabung dalam 1 Minggu)  
 dan begitu juga rekan-rekan anda ini sedalam 3 level. Maka pendapatan yang anda terima adalah :

Sponsorship Bonus anda :  
 Minggu 1                 =   Level 1   =   30  x  Rp. 25.000,-                           =  Rp. 750.000,-
 Minggu 2                 =   Level 2   =   30  x  30  x  Rp. 25.000,-                 =  Rp. 22.500.000,-
 Minggu 3 dan 4       =   Level 3   =   30  x  30  x  30 x  Rp. 50.000,-        =  Rp. 1.350.000.000,-
                                                                                                                  =  Rp. 1.373.250.000,-
 Recruitment Bonus anda : 
 30   x   Rp.10.000,-   =  Rp. 300.000,-

Maka total pendapatan anda untuk 30 direct downline saja adalah : 
 Rp. 1.373.250.000,- + Rp. 300.000,- = Rp. 1.373.550.000,-/bulan

WoW.... Luar biasa...!!!!
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Kondisi seperti ini sangat mungkin bisa anda dapatkan, hanya dengan memiliki 10 sampai 30 direct downline
saja anda berpeluang memperoleh penghasilan Rp. 52.850.000,- sampai Rp. 1.373.550.000,- dalam 1 Bulan
secara langsung masuk ke rekening Bank anda.

Menarik bukan? Bukan itu saja! Kita sebagai member juga bener-bener dibantu dengan disediakannya
banyak sekali alat-alat promosi dan marketing untuk mengembangkan jaringan. Kita benar-benar
dimanjakan!

Biaya untuk mendapatkan semua keuntungan ini hanya   Rp.200.000,-  saja untuk
seumur hidup!

 Mari segera bergabung bersama saya, Milikilah kerajaan bisnis milik anda sendiri! dan dapatkan ratusan juta
rupiah dari Money Making Programnya!

Oh ya, kita juga diberikan GARANSI FREE UPDATE untuk setiap produk dan bonus tanpa harus membayar
kembali! Dan  GARANSI UANG KEMBALI  jika dalam 12 bulan anda tidak puas bersama kami.

Dapatkan semua keuntungan ini :

1. Produk Script Php untuk membangun kerajaan bisnis milik anda sendiri yang dikemas dalam sebuah CD
dan akan dikirimkan ke alamat rumah anda.

2. Ratusan koleksi software, script, ebook, template website dan fonts bernilai RIBUAN DOLLAR untuk
membantu kegiatan bisnis anda

3. Mengikuti Making Money Program NetJutawan dotcom untuk menghasilkan penghasilan tambahan yang
tak terhingga jumlahnya.

4. Akses tak terbatas ke dalam Member Area yang berisi Tips dan Trik serta strategi-strategi Internet
Marketing.

5. Akses tak terbatas menggunakan semua fasilitas Marketing Tools untuk mengembangkan jaringan anda.

6. Mendapatkan support dan dukungan penuh dari pihak pengelola dan sponsor anda.

7. Mendapatkan informasi-informasi penting dan ide bisnis tentang internet marketing.

8. Dan yang paling penting : Garansi 12 bulan uang kembali jika anda tidak puas.

Bagaimana rekanku ? Sudah siap untuk menghasilkan UANG ? Jangan ragu... Jangan biarkan keraguan
menghalangi kesuksesanmu! Mari segera bergabung bersama saya dan mari kita kejar bersama target
penghasilan Rp. 52.850.000,- sampai  Rp. 1.373.550.000,- bulan ini !
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Sistem Pembayaran dan Pendaftaran

Sebanyak Rp.100.000,- dari uang anda akan dibagikan sebagai komisi kepada Sponsor-sponsor anda (3
level) dan sisanya adalah untuk biaya Produk dan ongkos kirim CD.

Rincian pembagian uang yang anda kirimkan :  
 1. Sponsor Level 1 , yaitu saya sendiri sebanyak Rp. 25.000,- 
 2. Sponsor Level 2 , sebanyak Rp. 25.000,- 
 3. Sponsor Level 3 , sebanyak Rp. 50.000,- 
 4. dan untuk biaya produk (CD)+ongkos kirim sebanyak Rp. 100.000,-
 
 Total : Rp.200.000,- 

   

NB : Transfer biaya komisi sponsor anda lakukan langsung. Data rekening Sponsor dan Pengelola akan
dikirimkan ke email anda setelah mengisikan formulir pendaftaran...

Mari bergabung bersama saya segera, Klik di sini untuk daftar...

  

 
 
 Terima kasih sahabat! Sukses Selalu!

Muhamad Iqbal

Email : qibal_m98@yahoo.com 
 Telepon : 081372046545
 Website : -. http://www.netjutawan.com/?id=qibal 
                 -.  http://www.netjutawan.com/pro/qibal 
 
 PS : Jangan sungkan bertanya kepada saya jika anda masih memilik pertanyaan seputar program ini.
  Jangan ragu lagi untuk bertindak cepat sekarang, Hasilkan pendapatan tak terhingga bulan ini.
 
 
  

NetJutawan dotcom! Komunitas Para Jutawan Internet!
 Copyright © 2005-2006 NetJutawan dotcom !
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Kesaksian Member

Berikut ini beberapa kesaksian member NetJutawan dotcom setelah berabung bersama kami. Untuk melihat
kesaksian-kesaksian lainnya, Silahkan klik di sini...

Samuel Indrajaya dari Tangerang : Saya sangat TERKEJUT melihat kelengkapan produk yang Anda miliki
di Netjutawan.com terutama 30 Script PHP yang bisa dijual kembali, WOW! Terus terang produk anda akan
membuat bisnis saya naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi! 
 Dan jika Anda benar-benar serius untuk menjalankan bisnis di Internet maka saya yakin produk-produk
netjutawan.com akan membantu Anda untuk melangkahkan kaki dengan lebih pasti menuju kesuksesan
bisnis Anda di Internet! 

   
Mario Stephen G Steve dari Malang : Sebelum ini saya pernah mencoba yang lain, memang hampir sama,
tapi ada satu perbedaan yang sangat mendasar jika dibandingkan dengan netjutawan................... kita tidak
dijadikan sapi perahan tapi diajari dan dibekali dengan semua yang ada untuk menjadi pebisnis internet,
bagaimana kita dapat membangun bisnis kita, bukan membantu mengembangkan bisnis orang lain. Sukses
kepada admin, tidak banyak orang yang mau memberi ilmu seperti ini kepada kita. Salam sukses selalu 

   
Ahmad dari Surabaya : Luaaar Biasa, netJutawan Adalah satu satunya Program yang mampu merubah
hidup anda dengan Cepat, dengan Dukungan Media Yang super lengkap, netjutawan.com juga memberikan
Kemudahan bagi para membernya, untuk mendapatkan Uang tanpa harus Harus Berpromosi dan melakukan
hal hal yang sulit, karena Sistem di desain guna Mampu memberikan Kemudahan yang luar biasa bagi para
membernya, dalam meraih sukses di masa depan. "NETJUTAWAN" Solusi Terbaik Membangun Sukses.

   
Roni Lahandaya dari Jakarta Selatan : Banyak sekali produk2 e-book yang di jual dengan sistem reseller
di jaman sekarang ini, tapi saya rasa semua isi dan penjelasannya tidak jauh berbeda satu sama lainnya, tapi
netjutawan memang memberikan sesuatu yang lain dari produknya, jadi jangan ragu tuk bergabung, di
sinilah tempat yang tepat buat anda untuk membeli satu rangkuman cara cepat membuat website yang
sedang trendy di jual di pasaran online pada saat ini. Sukses buat rekan2 netjutawan.com

   
Ary Kuswoyo dari Probolinggo : Dengan bergabung di Net Jutawan saya bisa mendapat tambahan
pendapatan saya dan bisa tau tentang dunia internet melalui cd yang di kirimkan ke pada saya,isinya sangat
membantu sekali dan saya langsung mendapatkan Downline padahal saya ikut belum tiga hari sudah
mendapatkan Downline,lagian bisnis ini bisa membantu ekonomi yang lemah.majulah terus Net Jutawan
jangan menyerah sebelum kemiskinan tuntas.

   
Vahendri Agus dari Padang : Wow...Luar biasa, benar-benar produk yang luar biasa. Coba
bayangkan...tanpa perlu repot-repot mikir kerangka website. Saya sudah bisa bikin web bisnis sendiri.
Terimakasih kepada NetJutawan.com atas produknya. Terutama kepada Bapak Elwin H.Gultom. Salam
sukses. 
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Jaslam Ahsani Syamsu dari Nabire : Awalnya saya cuma mencob-coba untuk daftar di net.jutawan untuk
mengobati rasa penasaran saya. Setelah saya mendaftar ternyata program yang ditawarkan sangat menarik.
terima kasih & smoga kesuksesan selalu menyertai kita semua. 

   
irwan hermawan dari Bandung : net jutawan memang website yang saya cari selama ini, sejak mulai
mengenal internet 2 bln yang lalu akhirnya saya menemukan apa yang saya cari selama ini website yang
benar benar luar biasa yang membimbing saya sebagai pemula untuk memiliki bisnis sendiri di internet
BENAR BENAR BISNIS SENDIRI !!!!! 

   
Soelistio Janoearso dari Manado : netjutawan.com adalah salah satu alat bantu pemasaran online yang
cukup mudah penggunaannya bagi orang awam yang baru belajar internet dan dijamin bisa ! Anda hanya
tinggal KLIK untuk memasarkan produk anda. Jika anda serius, semua hal menjadi mungkin.

   
Rakhmat Setyawan dari Samarinda : wow..memang keren sekali netjutawan. produknya bisa dikatakan
paling lengkap. apalagi script siap pakainya.kemudian bonus-bonusnya juga oke banget. nggak ada yang
ngalahin.pokoknya kalau nggak join rugiiii banget... 

   
ahmad rustam dari MATARAM : Dengan membayar rp 200000 maka jalan menuju jutawan ada di hadapan
anda dan anda tidak perlu untuk membayar aktivitas setiap bulannya dan anda telah mendapatkan mesin
uang yang akan mengalirkan uang ke tabungan peribadi anda, dan tunggu apa lagi segera bergabung
bersama kami 

   
Hidayat Abrar dari Tangerang : Salam sukses selalu! Alhamdulillah,saya puas dengan kerjanya program ini
ditambah lagi dengan Cd yang diberikan. saya benar-benar langsung memperoleh downline sehari setelah
aktif menjadi paid member dan Cd yang diberikan juga benar-benar berisi semua program yang dibutuhkan
untuk berbisnis online dengan sukses, good...good...good... 

   
Agus Purnomo dari Jakarta Timur : Program netjutawan dengan SASnya memang luar biasa. Saya awam
dengan pembuatan website. Tapi dengan Program dari NetJutawan, semuanya jadi mudah. Dan SASnya
membantu saya mendapatkan referral/downline. Trims Bang Elwin. 

   
Aria Santoso dari Jakarta : Pertama kali melihat promo website-nya, saya skeptis sekali. Apa iya ada
sistem yg bisa mencarikan downline sehingga bisa mengembalikan investasi kita. Kemudian saya coba saja
bergabung dengan harapan mendapatkan software yang bisa berguna untuk mempelajari bagaimana
membangun bisnis internet. Namun sangat mengagumkan, bahwa sebelum saya sempat berpikir kapan ada
downline yg akan ditempatkan dibawah saya, tidak sampai selang satu hari saya sudah mendapat downline
dari SAS. Artinya, janji NetJutawan memang terbukti! 

   
Yulia Anggraeni dari Yogyakarta : Tadinya saya ragu untuk ikut sebagai member Net Jutawan, tapi karena
ingin tahu akhirnya saya bergabung. Waktu itu saya berpikir, kembali modal saja sudah untung, berarti
"nothing to lose" kalau tidak kembali juga ya.. hitung-hitung amal sekaligus untuk membuktikan rasa
penasaran saya.. Tetapi ternyata sekarang selain kembali modal saya malah dapat untung.... Asyik kan,
tahu-tahu rekening makin bertambah terus. So buat rekan-rekan yang masih ragu untuk bergabung... Jangan
ragu segeralah mendaftar karena saya sudah membuktikannya..., sekarang giliran anda...! 

   

9/10



uripah dari BERAU : Dalam kondisi perekonomian seperti saat ini seseorang yang memiliki penghasilan
tetap akan merasakan betapa sulitnya memberikan yang terbaik bagi keluarga mengingat gaji yang
pas-pasan jika anda seorang penggemar internet cobalah anda kunjungi web http://www.netjutawan.com
sebagi solusi untuk menyelesaikan masalah anda

   
Sumiatie dari Palangka Raya : Saat pendaftaran aku sempet bingung waktu menghadapi masalah
pembayaran, karena ternyata semua sponsorku menggunakan account BCA, dan itu menyulitkanku dengan
masalah biaya transfer, karena di palangkaraya tidak ada BCA. 
 Akan tetapi ternyata atas saran sponsorku & kerjasama mereka yang baik akhirnya saya hanya perlu
transfer melalui pengelola saja....saya sangat berterima kasih dan bangga atas pelayan Bpk. Gultom yang
memberikan terbaik pada member2nya... & saya sangat yakin...ini akan menjadi bisnis pertamaku yang
memberikan hasil yang luar biasa...go netjutawan...sampai ketemu di puncak SUKSES... 

   
Hadi Loekito dari Gresik : Halo, Bung Elwin HG, HORAS ... saya betul-betul senang bergabung dengan
NetJutawan Dotcom, baru sebulan bergabung saya udah balik modal. Saya bersyukur mengenal Anda sejak
order MGMaster - Selain banyak ilmu yang saya pelajari saya pun optimis bakal meraih ekstra income
bersama NetJutawan. Bagi Anda yang baru lihat NetJutawan, jangan tunda bergabung, dijamin nggak bakal
rugi deh .. Bung Elwin, saya tunggu produk Anda yang lain, sukses selalu.

   
Edy Subiyanto dari Surabaya : Net Jutawan merupakan program yang hebat. Produk yang ditawarkan
merupakan produk yang dicari-cari oleh pebisnis online. Baik yang pemula maupun yang sudah mahir. Di
samping itu kita bisa mendapatkan penghasilan. Sistem yang digunakan di netjutawan akan membuat anda
merasa kagum. 

   
Basuki dari Batam : Saya ingin mengiyakan testimonial rekan2 semua. Terbukti sistem SAS sangat hebat.
Belum setengah hari website saya aktif, sudah dapat dowline. Belum lagi waktu saya cek statistik saya
ternyata hit yang saya dapatkan dalam waktu beberapa jam saja sudah ratusan....memang luar biasa. ini
pengalaman pertama saya setelah sekian lama mencoba-coba berbagai macam program tanpa hasil.THQ
banget NeTjUtAwAn ! 

   

Lihat ratusan kesaksian lainnya, Klik di sini...

Tunggu apa lagi ?
 Jangan tunda kesuksesan anda!

 Raih kebebasan finansial anda bersama kami!

Bergabunglah bersama kami sekarang juga...
Silahkan klik di sini....

NetJutawan dotcom! Komunitas Para Jutawan Internet!
 Copyright © 2005-2006 NetJutawan dotcom !
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http://www.netjutawan.com/testimonials.php?id=qibal
http://www.netjutawan.com/join.php?id=qibal
http://www.netjutawan.com/?id=qibal

