
YOURFITWAY

Chodź, graj, zarabiaj!



Do tej pory nie było globalnego
projektu opartego o prosty
i nowoczesny produkt, dostępny
dla każdego w którym każdy
może zarabiać pieniądze.

• bez granic

• bez ograniczeń

• bez konkurencji

• nieograniczone możliwości

• ekologiczne



Wiedza

ekspercka

Działalność

ekologiczna

Aplikacja

Działalność

dobroczynna

Budowa

społeczności

Model 

biznesowy



YOURFITWAY 

Budujemy społeczność ludzi, którzy
chcą żyć zdrowo, otaczać się ludźmi
podobnymi do nich oraz takimi którzy
chcą zarabiać na rynku globalnym
poprzez promocje naszej aplikacji.

Tworzymy nieograniczone możliwości
naszym partnerom



MISJA
poprawa jakości życia i zdrowia 

osób na całym świecie

❤

Jesteśmy organizacją turkusową, uczącą się. 



10 000 000

Użytkowników aplikacji

YFW

21.12.2022

NASZ CEL



Połączenie spółki 

technologicznej, marketingu  

i korporacji.

Franczyza

Akcje dla najlepszych

Bonusy Managerskie



Globalny projekt Budujemy Trzon Firmy



RYNEK 

• Gier

• Aplikacji

• Celów

• MLM

• Reklamy 

• Sportu

• Mikropłatności



Kamienie milowe
• Pieniądze za chodzenie z puli użytkowników.

• Pieniądze za chodzenie od sponsorów.



YFW Coin

• globalny środek płatniczy (w app)

• za którym stoi społeczność ludzi, 

• którzy chodzą, nadają swoim krokom wartość 

i polecają tą drogę innym 

• sponsorzy będą płacić za reklamę w aplikacji 

naszym coinem co będzie zwiększało jego wartość.

• z każdym krokiem, zwiększając wartość YFWC

• 100.000 użytkowników 



Sprzedaż i tunele

sprzedażowe



PRELAUNCH
Zajmij pozycję! 



SOFTLAUNCH
6 listopada
2020 roku

Zaczynamy!!! 



Go Global

10.000.000 



Chiny

Rynki

niemieckojęzyczne,

rosyjskojęzyczne,

hiszpańsko i
portugalskojęzyczne



Franczyza -
Przedsiębiorcy



WIELE KANAŁÓW 
DYSTRYBUCJI 

Sieci sprzedaży

Influencerzy

Gamerzy 

Sportowcy

Studenci

Media

Aktywiści Ekologiczni 

Firmy dla pracowników

Vouchery firmowe



Zwiększyliśmy liczbę programistów
i poprawiamy wszystko
co jest do poprawienia.



• Każdy użytkownik będzie wiedział ile kalorii spalił

oraz ile „energii zebrał” Czyli kroko-energię

• Każdy użytkownik będzie wiedział, ile zaoszczędził dzisiaj i od 

początku używania aplikacji dwutlenku węgla oraz spalin, których

nie wyemitował.

• Każdy będzie mógł zobaczyć, ile zaoszczędził spalin i dwutlenku

węgla jego zespół (czyli partnerzy, których pozyskał bezpośrednio

i pośrednio oraz ich klienci).

Ekologia i pomiary



• Użytkownicy będę mogli rywalizować z innymi

użytkownikami na ilość kroków.

• Użytkownicy będą mogli dobierać się w zespoły

i rywalizować z innymi zespołami na ilość kroków, 

zaoszczędzonych spalin oraz dwutlenku węgla.

• Powstaną ligi firmowe, użytkowników oraz sponsorów

Grywalizacja



• Podsumowanie aktywności: dzienne, tygodniowe, 

miesięczne i roczne od początku założenia konta

• Czas aktywności

• Intensywność ćwiczeń

Więcej statystyk



• Chcemy namawiać ludzi, aby jeździli do pracy

rowerem, zamiast autem i za to będziemy ich

nagradzać!

Rower



• 50% przychodu ze sprzedaży z reklam zostanie przekazana do puli

pieniężnej. Firmy będą skupować YFC

• Nagrody dla aktywnych od sponsorów.

Większa pula nagród



• Stworzyliśmy sklep dla partnerów.

• Nawiążemy współpracę ze sponsorami, dzięki czemu nasi 

użytkownicy będą mogli wymieniać YFWC na nagrody

lub nagrody z dopłatą.

Zmień YFW Coiny na nagrody



Narzędzia



SPORT I DIETA



Dodawaj zdjęcia

Zdobywaj kolejne poziomy
i osiągniecia za ich realizację

Ustawiaj nowe cele



Tablica

4 kategorie postów:

• o wszystkim

• dieta

• ćwiczenia

• motywacja



Dieta -
Przepisy

lub
stwórz
własny!

Szukaj swoich ulubionych przepisów



Zbuduj i zaplanuj 

swoje posiłki

Dieta –

Posiłki



Kontroluj i planuj
swoją dietę

gdziekolwiek jesteś

Dieta – Posiłki



Przeglądaj ćwiczenia
i stwórz własny plan 

treningowy

Ćwiczenia



Ćwiczenia

Twórz swój plan treningowy 
kontrolując liczbę

serii i podnoszony ciężar



Ćwiczenia

Mierz i monitoruj
swoje efekty



YOURFITWAY 

Webinary/live 

na fb

Materiały
promo
online

Business 
Momentum

i Mastermindy

Grupy
wsparcia

FB/Telegram

System 

szkoleń

Vouchery –

app 30 dni



NASZYM CELEM JEST ZBUDOWANIE ZIELONYCH PŁUC ZIEMI 

– MILION DRZEW

• Od każdego użytkownika, który opłaca aplikację i z niej korzysta przekazujemy $1 

za każdy rok członkostwa na 7Health Foundation.

• Możliwość przekazania $1, $2 lub $5 datku mi na fundację od przy każdej wypłacie.

• Możliwość zamiany wygranej tygodniowej na posadzenie drzewa.

• Dodatkowe akcje mające na celu poprawę zdrowia u ludzi na świecie.

Każde drzewo produkuje tlen dla 4-5 ludzi. 

Motywujemy naszych 

partnerów i użytkowników do tego, 

aby zamienili samochód na nogi.



Spółka giełdowa



Spółka giełdowa

Pakiet akcji dla

najlepszych 17 

partnerów i najlepszych

pracowników.

Kwalifikacja 10.000 

użytkowników - umowa

przyrzeczenia akcji



Środa 9 września o g. 20.00
Mastermind dla Blacków Ambasadorów i Blacków

Planowanie Celów



ZDROWIE

GRA

SPOŁECZNOŚĆ

ZARABIANIE

YOURFITWAY 
WALKER

EKOLOGIA

EKSPERCI



IPHONE 11 SAMSUNG S20lub

PROMOCJA SPRZEDAŻOWA

IPHONE 11 lub SAMSUNG S20



Warunki uczestnictwa:

1. posiadanie pakietu BLACK lub BLACK AMBASSADOR

oraz

2. sprzedaż własna na poziomie min. 5 000 $ 

np. 2 x BA lub 5 x B lub 3 x B + 1 x BA itp.

Promocja trwa od 01.09.2020 do 05.10.2020

PROWIZJA + NAGRODA

PROMOCJA SPRZEDAŻOWA

IPHONE 11 lub SAMSUNG S20



Jak zgłosić się i wziąć udział w promocji:

Wypełnij formularz - https://cutt.ly/TflSb3K

Do formularza dodaj potwierdzenie swoich odpowiedzi (ilości partnerów na 

danych pakietach) dołączając print screen z twojego wirtualnego biura

PROMOCJA SPRZEDAŻOWA

IPHONE 11 lub SAMSUNG S20

https://cutt.ly/TflSb3K


Warunki uczestnictwa:

- dla posiadaczy pakietu BLACK AMBASSADOR – bezpłatne*

- dla posiadaczy pakietu BLACK – 1000 PLN/ 280$*

- dla posiadaczy pakietu GOLD – 2500 PLN/ 680$*

*uczestnik pokrywa koszty swojego dojazdu, pobytu i wyżywienia

EKSKLUZYWNE SZKOLENIE STACJONARNE 

z Danielem Koniecznym

PAŹDZIERNIK 2020



od 06.11 cena za pakiety 

WZRASTA

GOLD – 100 $ - 200 $

BLACK – 1 000 $ - 2 000 $

BLACK AMBASSADOR – 2 500$ - 5 000$

PAMIĘTAJ

PROMOCJA SPRZEDAŻOWA

IPHONE 11 lub SAMSUNG S20



Dla nas liczy 
się każdy 
Twój krok!!!



Startujemy

6 listopada!


