
 

Presentatie tekst Global InterGold 

Dia 1 

Welkom bij de presentatie van Global InterGold.  

 

Global InterGold is gewoon een webshop waar je goud kunt kopen en verkopen.  

 

Dia 2 

Het bedrijf heeft vestigingen in meerdere landen: 

• Geneve in Zwitserland 

• London in Great Britain 

• Webshop en kantoor in Mexico 

• Binnenkort webshop en kantoor in de Filippijnen 

• Binnenkort webshop en kantoor in India 

• Plannen tot het openen van meerdere kantoren in Europa 

 

In London zit het hoofdkantoor en het administratiekantoor. Dit is geen bezoekadres. Het is de 

plaats waar de “core” business, de handel in goud,  plaats vindt. 

Wij hebben te maken met de webshop, gevestigd in Geneve. 

    

 

Dia 3 

Dit is de inschrijving van het bedrijf in London. Een soort van KvK inschrijving, dus een 

volkomen legaal bedrijf. 

 

Dia 4 

Het management : 

Mr Costas Polemitis : directeur hoofdkantoor van Global InterGold’s administratieve team 
Mr. Rubin Siposki : algemeen directeur 
Mr Gyorgy Fuzesi : directeur van ontwikkeling en innovatie van Global Intergold 
 

 

Dia 5 

Momenteel is Global InterGold actief in 218 landen en deelstaten en heeft meer dan 2,7 miljoen 

klanten wereldwijd, waarvan op dit moment 1400 klanten in Nederland.  

 

Dia 6 

Het bedrijf heeft als visie dat Goud bereikbaar moet zijn voor iedereen, dus voor jou en voor mij!  

De webshop verkoopt goud vanaf 1 tot 100 gram. De inkoop van 1 gram is ongeveer 35 euro en 

de verkoop van 1 gram is ongeveer 48 euro. Dit wisselt dagelijks. 

 

Dia 7 

Dit is een kijkje in de webshop. Aan de rechterkant zie je de verschillende goudbaren en hun 

gewichten. Aan de linkerkant zie je dagprijs in euro’s per kilogram.  

 

Dia 8 



 

Waarom investeren in goud?   

 

Stel jij zet €275 op de bank, daar ontvang je geen rente meer op. Als je de inflatie meerekent, 

moet je zelfs geld meebrengen.  

Goud is een zeer veilig spaarmiddel want goud behoudt zijn waarde. Goud blijft altijd goud, over 

een jaar, over 5 jaar en over 10 jaar….  

 

 

Dia 9 

De afgelopen 10 jaar is de waarde van goud 400 % gestegen. 

 

Dia 10 

Global InterGold werkt met 24 karaat zuiver goud. Dit is handelsgoud en niet geschikt voor  het 

maken van sieraden. Het goud is daar te zacht daarvoor.  

 

Het bedrijf werkt samen met vier goudhuizen (gekleurde verpakkingen) uit Oostenrijk, 

Duitsland, Zwitserland en Australie. Al deze bedrijven leveren FAIRTRADE goud. De waarde van 

het goud wordt bepaald door de Londense goudbeurs, die werkt met een dagprijs. Deze dagprijs 

wordt elk kwartier bijgesteld. 

 

Dia 11 

Global InterGold heeft ook zijn eigen goudmerk. Dit is een enorm traject wat betekent dat Global 

InterGold wel wat in zijn mars heeft!  

Op elke eigen unieke goudbaar staat de bedrijfsnaam. Vervolgens volgt het logo en daaronder 

staat het gewicht van het goud. Elk goudstaafje heeft ook zijn eigen unieke goudcode. 

 

Dia 12 

Global InterGold heeft twee soorten klanten, namelijk: 

- Klanten die goud kopen direct via de webshop; heel leuk voor € 275 goud. Dit zal in 

waarde stijgen door de jaren heen. 

- Klanten die goud kopen indirect via het Global Intergold marketing programma. Hiermee 

kun je van € 275 € 7000 goud maken. 

 

Het budget dat Global Intergold aan marketing wil besteden geeft ze niet uit aan 

reclamecampagnes en vertegenwoordigers. Het bedrijf maakt dus geen directe reclame via de 

televisie, billboards, folders enz. Ze gunnen dit budget aan de tevreden klant als zij 2 klanten 

werven voor de webshop. Hiermee wordt je dan heel goed beloond in goud. 

De nieuwe klanten worden dus direct benaderd dmv aanbeveling of mond-tot-mond reclame.  

 

Dia 13 

Hier zie je de vijf tafels in het marketing programma. Een tafel is een reeks van bestellingen voor 

goud. 

Heel belangrijk : Je doet dit niet alleen maar met een groot team. We verplaatsen ons met elkaar 

door de tafels en gaan van uitbetaling naar uitbetaling. 

 

IEDEREEN begint op de smart tafel, waarbij je €275 investeert, eenmalig uit de portemonnee. De  

opbrengst is 2 x € 450.  



 

 

Vanuit de eerst gemaakte winst gaat iedereen naar de Pro tafel, waarvan de investering €450 is. 

De opbrengst is 3 x 1200 oftewel €3600. Vanuit deze winst heb je een keuze om te investeren in 

de Goldline,€ 1050 met een opbrengst van €4000. 

 

Dan ga je ook op al deze tafels tegelijkertijd verdienen!  

 

Er is ook nog een vierde en vijfde tafel maar zover zijn we nog niet in Nederland. 

 

De totale winst, als je één keer alle tafels hebt doorlopen, is €13.400 bruto!! Dit kun je herhalen 

zo vaak als jij wilt !!!!! 

 

Dia 14 

Het marketingprogramma werkt als volgt: 

 

Je investeert eenmalig een bedrag van €275 en komt vervolgens op de Smart table terecht. 

Daarnaast heb je de keuze of je ook nog €450 investeert voor de Pro table. Je verdient dan op 

twee tafels tegelijkertijd. 

 

Iedereen heeft maar één taak : twee klanten werven die ook € 275 willen investeren voor het 

aankopen van goud dmv deelname in het marketingplan!  

 

Het derde punt, ZEER BELANGRIJK, is dat jij jouw klanten ook helpt en ondersteunt met het 

vinden van twee nieuwe klanten!  Laat ze niet “in de steek” maar blijf ze helpen. 

 

Dia 15 

De webshop van Global Intergold is wettelijk verplicht tot een 14 dagen volledige geld-terug-

garantie. 

Dus als een klant binnen 14 dagen beslist de aankoop terug te trekken,  krijgt de klant het geld  

100 % retour. 

 

Dia 16 

En dan………een uitbetaling ! 

 

• Alle uitbetalingen worden gedaan in goud!  

• Iedereen verdient hetzelfde voor het voltooien van een tafel. Het maakt niet uit hoeveel 

klanten jij hebt. € 900 voor de Smart Table en € 3600 voor de Pro Table.  

• Van elke uitbetaling gaat 15% terug naar het bedrijf voor het Leiderschap programma.  

• De bedragen worden aan de hand van de dagprijs van de London Goud Beurs overgezet 

naar grammen goud.   

 

Dan heb je keuzes : 

• Je kunt het geld zolang in de back office laten staan als jij wilt, het is daar veilig 

• Je kunt het goud thuis laten bezorgen door een koerier. Je moet thuis zijn om je te 

legitimeren, ze geven geen goud af aan de buurvrouw 

• Je verkoopt het goud terug aan het bedrijf en ontvangt daar geld voor, je ontvangt dan 

minder want Global Intergold is een goudbedrijf en wil dus liever in goud uitbetalen 



 

• Je kunt er coupons van verkopen om nieuwe klanten op de tafel te plaatsen 

 

 

 

Dia 17 

Uitleg marketingplan 

 

 

 

Dia 18 

Globale uitleg van de tafels:  

• We werken in Nederland nog maar op twee tafels. 

• Je investeert eenmalig €275 uit de portemonnee 

• 2 klanten werven 

• Opbrengst Smart Table 2 x €450  

• De eerste €450 winst wordt gebruikt voor inschrijving op de Pro Table 

• Opbrengst Pro Table 3 x €1200  

• Je verdient dan op 2 tafels 

 

Verdere uitleg: 

• Elke tafel heeft 3 levels.  

• Iedereen start vanaf level 1, dat is helemaal bovenaan. Level 2 en 3 zijn al gevuld met 

bestaande klanten. Level 3 is de uitbetaalpositie en daarop staat slechts één persoon. 

• Uitbetaling in secties; zowel de linkerkant als de rechterkant brengen € 450 op 

• Als de tafel vol is gaat de persoon op level 3 (uitbetaalpositie) “door de tafel” en start 

opnieuw op de volgende tafel en volgt hierbij degene die hem/haar ingeschreven heeft) 

• Van elke uitbetaling gaat 15% af voor het leiderschap programma  

 

Dia 19 

Dit is het verloop van de Smart Table  

 

1. We starten met de tafel van Jaap 

2. Jaap heeft 2 klanten geworven, Petra en Niels 

3. IEDEREEN HEEFT MAAR ÉÉN OPDRACHT VOOR GLOBAL INTERGOLD : 2 KLANTEN 

WERVEN. 

4. Petra werft haar twee klanten; An en Wim 

5. Linker sectie van de tafel is vol dus Jaap uitbetaling van €450 

6. Drie keuzes na de eerste uitbetaling van € 450 

7. Niels is ook aan het werk gegaan en heeft 2 klanten ingeschreven; Corrie en Wil 

8. Niels heeft de rechter sectie van de tafel gevuld en Jaap ontvangt €450 

9. De tafel van Jaap is inmiddels vol 

10. Jaap gaat “door de tafel” en herinvesteert €275 

11. Zijn volgende Smart Table is de tafel van de persoon die hem heeft ingeschreven. Je volgt 

dus altijd je sponsor! 

 

 



 

Dia 20 

Dit is het verloop van de Pro Table  

 

1. We starten met de tafel van Jaap 

2. Jaap heeft 2 klanten geworven, Petra en Niels, en Debbie is ook op deze tafel terecht 

gekomen 

3. De eerst drie klanten (A-B-C) zijn gevolgd vanaf de Smart Table 

4. Linker sectie van de tafel is vol dus Jaap uitbetaling van € 1200  

5. De tweede drie klanten (D-E-F) zijn gevolgd vanaf de Smart Table 

6. Middensectie van de tafel is gevuld en Jaap ontvangt € 1200 

7. De derde drie klanten (G-H-I) zijn gevolgd vanaf de Smart Table 

8. Rechtersectie van de tafel is gevuld en Jaap ontvangt € 1200 

9. De tafel van Jaap is inmiddels vol 

10. Jaap gaat “door de tafel” en herinvesteert € 450 

11. Zijn volgende Pro Table is de tafel van de persoon die hem heeft ingeschreven. Je volgt 

dus altijd je sponsor! 

12. Ook hier gaat van elke uitbetaling 15 % af voor het leadership 

 

Dia 21 

Dit succesvolle concept trekt al volle zalen in andere landen. 

Italie meer dan 60.000 klanten. 

Mexico, booming business. Mexico heeft binding met goud want daar zijn de drie grootste 

goudmijnen te vinden. 

In Nederland zijn we nog niet zo ver… 

 

 

Dia 22 

Dit is mogelijk, binnen 14 dagen 2 x uitbetaling op de Goldline = 2 x € 1450 

 

Dia 23 

 

Waarom vertellen we steeds dat je van € 275 aan goud naar € 7000 aan goud gaat ? 

We sparen voor het setje op de foto. Als je van elke goudbar één hebt is het setje (op de foto) 

compleet en dit setje vertegenwoordigt een waarde van € 7000 aan goud. 

 

Momenteel zijn er 1300 klanten in Nederland.  

Dit is de beste tijd om je in te schrijven!  We staan pas aan het begin. De markt in Nederland met 

18 miljoen inwoners ligt nog helemaal open. Ook in België en Duitsland zijn er slechts enkele 

klanten ingeschreven. 

 

Dia 24 

Is er risico?? 

 

Nee, deelnemen is risicoloos.  

Wanneer jij geen twee klanten kan vinden, waar je één jaar de tijd voor krijgt, dan ontvang je na 

het verlaten van eerste tafel  € 275 terug en dan heb je 3 mogelijkheden: 

• Opnieuw starten op de tafel 



 

• Goud nemen 

• Goud verkopen en geld naar jouw bankrekening laten storten  

Kanttekening : je moet actieve mensen inschrijven. Opa en oma van 90 jaar inschrijven, die geen 

klanten werven, geeft wel enig risico. 

 

 

 

Dia 25 

Samenvatting over het bedrijf: 

Gewoon goed oplezen 

Support; omdat bedrijf wereldwijd werkt wordt jouw vraag vaak binnen half uur beantwoord op 

welke tijd dan ook. 

 

 

 

 

Dia 26 

Wil je dit verhaal nogmaals horen; elke maandag t/m donderdag om 20.00 uur professionele 

uitleg van het concept. Elke dag een andere spreker; maandag John, dinsdag Johnny, Woensdag 

Corrie en donderdag Jurgen. Laat het concept op deze manier goed aan jouw nieuwe mensen 

uitleggen en hun vragen worden ook direct beantwoord. 

Altijd dezelfde link voor de Zoom presentatie 

 

https://zoom.us/j/3402476022 

 

Dia 27 

 

Global Intergold kan jouw leven compleet veranderen !!! 

 

 

https://zoom.us/j/3402476022
https://zoom.us/j/3402476022

