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Χιλιάδες χρόνια πριν, οι κάτοικοι της Γαλλικής
Πολυνησίας ταξίδευαν με μεγάλα κανό από νησί σε
νησί, εξερευνώντας την περιοχή για κάτι καλύτερο.
Μαζί τους μετέφεραν μόνο ότι ήταν απαραίτητο για
να επιβιώσουν. Το φρούτο ΝΟΝΙ ήταν πάντα μαζί
τους για τις θεραπευτικές του ιδιότητες στην υγεία
τους.

Η είναι η πρώτη εταιρία
στον κόσμο που έφερε τον χυμό
στην σύγχρονη αγορά έχοντας την αποκλειστική
φροντίδα και εκμετάλλευση των φυτών ΝΟΝΙ σε όλη
τη Γαλλική Πολυνησία

Η ανακάλυψε ότι τα
πλούσια ηφαιστιογενή εδάφη δίνουν περισσότερη
αφθονία σε ότι αναπτύσσεται στην Γαλλική
Πολυνησία.
Η ανόργανη ύλη στο έδαφος, σε συνεργασία με το
καθαρό νερό και το τροπικό κλίμα των νησιών
δημιουργούν το ιδανικότερο περιβάλλον για την
ανάπτυξη του φυτού ΝΟΝΙ.

Tahitian Noni International
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Παρατηρώντας το αισθησιακό καταπράσινο λιβάδι μέσα στο πυκνό
δάσος της Ταϊτής, αυτό που μπορούσε να δει ο John Wadsworth ήταν
μόνο δέντρα Νόνι. Οραματίζονταν ένα μέλλον όπου όλοι οι άνθρωποι
σε όλο το κόσμο θα μπορούσαν να ωφεληθούν από αυτό το
καταπληκτικό φυτό. Αυτό το μέλλον είναι το ΤΩΡΑ!

Ο John και ο συνέταιρός του Stephen Story και οι δύο επιστήμονες
τροφίμων, άρχισαν να δίνουν αυτό το μοναδικό χυμό, στις οικογένειές
τους και σε φίλους, όπου είδαν καταπληκτικά αποτελέσματα. Όλα
ήταν ακριβώς όπως τους τα είχαν περιγράψει οι κάτοικοι της Γαλλικής
Πολυνησίας. Μετά από αυτή την προσωπική εμπειρία ήταν σίγουροι
ότι ο χυμός είχε μία ιστορία αιτιολογημένη.

Εκτιμώντας το ενδιαφέρον και τη μοναδικότητα της ανακάλυψής τους
και φορτισμένοι από τη μεγάλη επιθυμία να βοηθήσουν όλους τους
ανθρώπους της γης, ξεκίνησαν αμέσως να σχεδιάζουν
ένα τρόπο για συγκομιδή, επεξεργασία και βελτίωση της γεύσης του
χυμού, ώστε ναμπορούν να το δώσουν σε όλο το κόσμο.

Πεπεισμένοι από την πολύχρονη εμπειρία τους στην έρευνα και τη
σφοδρή επιθυμία να δημιουργήσουν ιστορία, ο Stephen και ο John
ήταν έτοιμοι για το επόμενο βήμα.

Προσέγγισαν διάφορα άτομα τα οποία αμέσως αναγνώρισαν
την τεράστια ευκαιρία,
παρουσάζοντάς την

σ’ αυτούς και
σχεδιάζοντας πώς να

δημιουργήσουν

Από το Όνειρο στην Πραγματικότητα

μία μοναδική εταιρία.



Το 1996 oi πέντε ιδρυτές άρχισαν να προωθούν το χυμό
TAHIAN NONI ® στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Όλοι μαζί συμπληρώνουν 90 χρόνια εμπειρίας στο
NetWork Marketing και αυτός είναι ο λόγος που η
Tahitian Noni International έφθασε στη κορυφή.

Η Tahitian Noni International πέτυχε τον πρώτο μήνα
40 χιλιάδες δολάρια τζίρο. Σήμερα ο τζίρος έχει περάσει τα
40 εκ. δολάρια το μήνα με συνεχόμενη ανάπτυξη.

Η Tahitian Noni International παρουσίασε συνολικά κέρδη
μέσα σε οκτώ χρόνια πάνω από 2 δις. δολάρια, με
ανάπτυξη σε περισσότερες από 70 χώρες, απασχολεί
περισσότερους από 1000 υπαλλήλους και έχει πάνω από
μισό εκατομμύριο Ανεξάρτητους Συμβούλους Προϊόντων,
σε όλο τον κόσμο.
Έχει καθιερώσει
την ηγετική της
θέση παγκοσμίως
στα προϊόντα
ΝΟΝΙ.



Από μία εντυπωσιακή πρώτη χρονιά των
τζίρου σε ένα εκπληκτικό

νούμερο των σε μόλις
λειτουργίας, η

κέρδισε την θέση της
ως μία από τις ταχύτερες εταιρίες σε
ανάπτυξη στο κόσμο, όλων των εποχών.

Με λειτουργία σε περισσότερες από
, η

συνεχίζει να επικρατεί στην αγορά
προϊόντων ΝΟΝΙ.

6 εκ. δολαρίων
2 δις. δολαρίων

8 χρόνια Tahitian
Noni International

70
χώρες Tahitian Noni International

“Το 2004 η Tahitian Noni International είναι ακόμη η
ταχύτερη σε ανάπτυξη ιδιωτική εταιρία των τελευταίων
20 ετών, που βρίσκεται στη λίστα του Inc 500.”

Dr Scott O. Baird
President, Griffin Hill

Κεντρικά Γραφεία - Provo, Utah





Από την πρώτη μέρα η εξαντλητική
και σχολαστική έρευνα έχει παίξει
σημαντικό ρόλο στην τυποποίηση

του χυμού TAHITIAN NONI®.

Η μοναδικότητα του ΝΟΝΙ έχει
κερδίσει την προσοχή ερευνητών και
επιστημόνων των οποίων οι εργασίες

και έρευνες έχουν δημοσιευθεί
στα ποιο φημισμένα παγκοσμίως

περιοδικά και εφημερίδες.

Ως υποχρέωση προς το ΝΟΝΙ και όλων των ανθρώπων που πίνουν χυμό
TAHITIAN NONI®, η Tahitian Noni International έχει δημιουργήσει και
λειτουργεί τα ποιο ολοκληρωμένα και σύγχρονα εργαστήρια έρευνας στον
κόσμο, αποκλειστικά αφιερωμέναστη μελέτη τουφυτούΝΟΝΙ.

Η έρευνα είναι σπουδαία διότι όλα τα μέρη του φυτού ΝΟΝΙ (ρίζες, σπόροι,
άνθη, φύλλα και φρούτα), έχουν ιδιαίτερα ευεργετήματα για την υγεία του
οργανισμού.

Αυτές οι συνεχείς έρευνες εγγυώνται την σταθερή υψηλή ποιότητα του
προϊόντος, που είναι και το μυστικό τηςTahitianNoni International.

Κτηνίατροι, εκπαιδευτές,
κτηνοτρόφοι και φιλόζωοι

από όλο τον κόσμο
ανακαλύπτουν ότι τα

προϊόντα
για ζώα είναι το κλειδί για

την βελτίωση της ποιότητας
ζωής των ζώων τους

TAHITIAN NONI





Οι περισσότεροι άνθρωποι κερδίζουν χρήματα χρησιμοποιώντας
τον παραδοσιακό τρόπο εργασίας. Δηλαδή ανταλλάσσουν το
χρόνο τους με χρήμα. Το πρόβλημα είναι πόσο χρόνο μπορούμε
να ανταλλάσσουμε κάθε μέρα!

Ένας γιατρός μπορεί να βλέπει πολλούς ασθενείς σε μία μέρα.
Ένας μηχανικός αυτοκινήτων μπορεί να επισκευάζει πολλά
αυτοκίνητα την ημέρα. Όσο έχουμε την υγεία μας και στεκόμαστε
στα πόδια μας και έχουμε μία εργασία, μπορούμε να
ανταλλάσσουμε το χρόνο μας ώστε να κερδίζουμε χρήματα.

Όταν όμως δεν μπορούμε να διαθέσουμε το χρόνο μας για να
κερδίσουμε χρήματα, λόγω ασθένειας ή απόλυσης ή μιας
κακοτυχίας, τότε το χρήμα σταματάει να έρχεται.

Ο παραδοσιακός τρόπος εργασίας δεν είναι τελικά αυτός που
μας παρέχει ασφάλεια, σιγουριά για ένα μόνιμο εισόδημα το
οποίο χρειαζόμαστε. Το συμπέρασμα είναι ότι ο παραδοσιακός
τρόπος παραγωγής χρήματος δεν μας επιτρέπει να
δημιουργήσουμε ένα μόνιμο - επαναλαμβανόμενο εισόδημα.

Το εισόδημά σας εξαρτάται από το τι κάνετε εσείς μόνος σας.
Ενώ το μόνιμο επαναλαμβανόμενο εισόδημα εξαρτάται από το τι
κάνατε στο παρελθόν βοηθώντας και άλλους ανθρώπους.



Το μόνιμο - επαναλαμβανόμενο εισόδημα είναι ένας από τους ποιο
δυναμικούς τρόπους που μπορούμε να είμαστε οικονομικά
ανεξάρτητοι. Φανταστείτε πως θα αισθανόσασταν εάν είχατε τη
δυνατότητα να κάνετε όλα αυτά που θέλετε να κάνετε και δεν
Μπορείτε!
Για τους περισσότερους, η αίσθηση του ότι δεν πρόκειται ποτέ
να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι, είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο
που δεν μπορούν να απολαύσουν τη ζωή τους Η οικονομική
μας ανεξαρτησία μας δίνει ελεύθερο χρόνο ώστε να μπορούμε
να χαρούμε την οικογένειά μας, τα προσωπικά μας ενδιαφέροντα,
να έχουμε δηλαδή το χρόνο ώστε να κάνουμε αυτά που δεν
μπορούσαμε να κάνουμε πριν.

Αυτό που χρειάζεται είναι να βρείτε μία εργασία που σας επιτρέπει
να δημιουργήσετε ένα μόνιμο – επαναλαμβανόμενο εισόδημα
βασιζόμενο στον πολλαπλασιασμό του χρόνου που διαθέτετε
για ανταλλαγή.
Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η επόμενη ακμάζουσα βιομηχανία των
τρισεκατομμυρίων, που κατά μεγάλο βαθμό οφείλεται στην έρευνα
για την φροντίδα της υγείας του ανθρώπου, είναι αυτή που μπορεί
να δημιουργήσει εκατομμυριούχους σε μικρή ηλικία (baby boomers)!
Στην κορυφή της λίστας με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η αγορά
των φυσικών, υγιεινών προϊόντων και διατροφής.
Η είναι μεταξύ των ηγετών αυτής της
πανίσχυρης βιομηχανίας. Δείτε τα γεγονότα! Για όσους έχουν μεγάλες
απαιτήσεις οι δυνατότητες τώρα είναι απεριόριστες.

Tahitian Noni International



Με το ανώτατης
τεχνολογίας
πρόγραμμα
Υπολογιστών
που διαθέτει η Tahitian
Noni International
μπορεί και παρακολουθεί
περισσότερες από 70 παγκόσμιες αγορές και πληρώνει
τις προμήθειες των διανομέων της εβδομαδιαίως.

Πως λειτουργεί

Το σχέδιο αμοιβών της TahitianNoni International δίνει
τη δυνατότητα δημιουργίας εισοδήματος με δύο τρόπους,
πρώτον με πωλήσεις λιανικής και δεύτερον μέσω
επαναλαμβανόμενου εισοδήματος.

Κάθε διανομέας της Tahitian Noni
International έχει την ευκαιρία να
αγοράζει σε τιμή χονδρικής και να
πουλάει σε τιμή Λιανικής.



Το Bonus Γρήγορης Εκκίνησης (Fast Start Bonus) έχει σχεδιαστεί για
να δίνει γρήγορο εισόδημα.
Αυτό το bonus πληρώνεται εβδομαδιαίως και προκύπτει από το τζίρο
που πραγματοποιείται από τους νέους διανομείς του δικτύου σας,
στα πρώτα 5 επίπεδα, κατά τη διάρκεια των πρώτων 60 ημερών
τους. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται επ’ αόριστον για τους νέους
διανομείς που εισέρχονται στα πρώτα 5 επίπεδα του δικτύου σας,
χωρίς να έχει σημασία σε ποιο επίπεδο έχουν τοποθετηθεί.

Μετά τις 60 ημέρες ο τζίρος διαφοροποιείται όπως στη φάση 2.

Σημείωση: Παρακαλώ ενημερωθείτε από το εγχειρίδιο πολιτικήε της Tahitian Noni
International όπου εξηγεί το σχέδιο πληρωμών και τις τροποποιήσεις του με λεπτομέρεια.

20%από την 1η σας γενιά

5% από την η σας γενιά2

5% από την η σας γενιά3

5% από την 1η σας γενιάαπό την η σας γενιά4

10%από την 1η σας γενιάαπό την η σας γενιά5
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Επίπεδο 1

Επίπεδο 1

Επίπεδο 1

Επίπεδο 1



Η Δυναμική Συμπίεση
πληρώνει το ποσοστό
που αναγράφεται σε
κάθε επίπεδο μέχρι τον
επόμενο δικαιούχο σε
τίτλο ασχέτως βάθους
επιπέδων.Διασφαλίζει
Την απρόσκοπτη
πληρωμή του 53%

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ
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Ένα μυστικό για να δημιουργήσετε επαναλαμβανόμενο εισόδημα είναι
να εκμεταλευθείτε την ραγδαία εκθετική ανάπτυξη.
Ένα μικρό ποσοστό από μία τεράστια ανάπτυξη προϊόντος μπορεί να
σημαίνει σημαντική δημιουργία πλούτου.
Η Tahitian Noni International είναι μεταξύ των καλύτερων ευκαιριών για
τη δημιουργία ενός τέτοιου εισοδήματος

Το σχέδιο προμηθειών μας έχει σχεδιαστεί συνεπώς, να επιστρέφει το
53% στους Διανομείς, χωρίς να μένουν αδιάθετα στην εταιρία.
Η Δυναμική Συμπίεση εγγυάται ότι όλο το 53% να διανέμεται κάθε
στιγμή. Με τον ισορροπημένο τρόπο πληρωμής, αμείβονται εκείνοι που
δουλεύουν πραγματικά.

“Θα προτιμούσα να έχω το 1% της
προσπάθειας εκατοντάδων

ανθρώπων, παρά το 100% της δικής
μου προσπάθειας”

J. Paul Getty - Worlds First Billionaire

Σημείωση: Παρακαλώ ενημερωθείτε από το εγχειρίδιο πολιτικήε της Tahitian Noni
International όπου εξηγεί το σχέδιο πληρωμών και τις τροποποιήσεις του με λεπτομέρεια.

Η εταιρεία μοιράζει το 2% του συνολικού μηνιαίου τζίρου
της μεταξύ των διανομέων που αυξάνουν κατά 35% τον
τζίρο τους από τον προηγούμενο μήνα

Η εταιρεία μοιράζει το 3% του συνολικού μηνιαίου τζίρου
της μεταξύ των προσοντούχων Diamonds, Double
Diamonds and Triple Diamonds

Η εταιρεία μοιράζει το 3% του συνολικού
μηνιαίου τζίρου της μεταξύ των προσοντούχων
διανομέων της λέσχης Black Pearl

Ένα εκπληκτικό τέταρτο πρίμ έχει ανακοινωθεί,
θα ακολουθήσουν λεπτομέρειες.
Με το access marketing δεν υπάρχουν όρια.



TAHITIAN NONI is a tradamark of Tahitian Noni International, Inc.




