Kami memproduksi dan menjual peralatan yang unik.
Kami mengundang Anda untuk berpartisipasi
dalam pengembangan bisnis yang menguntungkan ini.

«AQUIX» Teknologi
IZON-flow adalah arus gas yang berputar dengan kencang. Arus gas ini adalah ikatan antara molekul yang memiliki
tegangan negatif. IZON-stream akan tertutup dan bekerja/berfungsi dengan sendirinya. IZON-equipment
menciptakan "tornado buatan" dan mengendalikan kecepatannya, yang pada akhirnya meredistribusi tekanan dan
suhu dalam aliran yang berputar tersebut. Efisiensi pemisahan aliran gas ke komponen sumber mencapai 100%.
Eksperimen dan perhitungan teoritis dalam kerangka teknologi telah dilakukan selama lebih dari 15 tahun. Lebih
dari $ 2,5 juta telah diinvestasikan dalam penelitian praktis.
Aliran gas yang masuk
Pistol pemutar
berkecapatan
tinggi
Aliran gas
yang
keluar

2004 Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan. Proses kavitasi terhadap uap air. ~ $ 0,4 juta.
Mentransformasi energi “anti-ledak” menjadi energi termal.
2006 Omsk, Rusia. Pemasangan tahap pertama. Pemurnian gas panas. ~ $ 0,5
juta. Gas dibersihkan, partikel-partiketl berukuran kurang dari 5 mikron yang
berlekatan diambil.

Confuser,
area reaktor
bekerja

2008 Omsk, Rusia. Pemasangan tahap kedua. Pemisahan gas panas. ~ $ 1 juta.
Membagi arus gas ke dalam bagian-bagian kecil, pemisahan asap ke dalam
komponen-komponen.

Penampung
(accumulator)
sisa reaksi dan
bahan mentah
yang dihasilkan

2017 Tomsk, Rusia. Pemasangan tahap ketiga. Sintesis gas panas. ~ $ 0,7 juta.
Penerimaan pada output. Peningkatan konsentrasi gas metana sintetis.
2019 Omsk, Rusia. Pemasangan proses kavitasi terhadap uap air. ~ $ 0,1 juta.
Mendapatkan minuman dengan sifat “pegas terkompresi”.

«AQUIX» Quality of Life
«СAVITATOR» mempersiapkan energi alami yang rill.
Uap air disalurkan ke dalam perangkat dengan proses kavitasi. Sebagai
akibat dari proses tersebut, minuman memperoleh "muatan energi."
Setelah pemakaian energi, ada lonjakan kekuatan, serta rasa kantuk dan
kelelahan menghilang. Energi ini sepenuhnya diserap oleh tubuh tanpa
efek samping. Dalam bentuk minuman berenergi ataupun minuman
panas, dapat digunakan kapsul dengan berbagai rasa, zat aditif dan unsur
mikro lainnya yang bermanfaat.
«IZONATOR» menciptakan suasana yang sejuk dan sehat.
Udara yang disalurkan ke dalam perangkat tersaturasi dengan ion positif.
Komposisi udara menjadi seperti udara di laut. Izonator membersihkan
udara dari partikel debu, mikroorganisme dan aerosol. Lingkungan
dengan sirkulasi udara seperti ini membantu meningkatkan laju
metabolisme dalam tubuh. Alat ini juga bekerja untuk menghangatkan
maupun menyejukkan udara. Perangkat ini menggunakan kartrid yang
dapat diganti untuk menciptakan aroma dan wewangian alami.

Pre-pemesanan untuk perangkat seri «СAVITATOR» dengan pengiriman pada kuartal keempat tahun 2019 dan
perangkat seri «IZONATOR» dengan pengiriman pada kuartal pertama 2020 telah dibuka. Sekarang, setoran awalnya
adalah € 1.480 dari biaya akhir perangkat € 3,480, pemesanan awal perangkat akan menghemat € 520. Penawaran ini
berlaku hingga 1 September 2019.
Penjualan bisnis waralaba AQUIX Quality of Life akan dimulai pada Q1 2020

«AQUIX» Tujuan Global
Tujuan global perusahaan adalah untuk menyelesaikan masalah lingkungan yang diciptakan oleh manusia secara
aman dan menguntungkan. Peralatan berbasis teknologi IZON-flow dapat menghentikan emisi hidrokarbon dan
menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk dapat digunakan kembali. Tujuan berikutnya adalah membersihkan
aliran gas dari partikel halus, aerosol, penyumbliman, dan partikel-partikel kotor yang membandel. Tujuan ini
terintegrasi ke dalam berbagai proses teknologi dan dapat dipastikan bahwa sama sekali tidak ada emisi yang
dihasilkan di tempat kerja. Perusahaan ini juga mengubah limbah perusahaan menjadi produk yang dapat dijual
sesuai permintaan pasar. Peralatan «AQUIX» memiliki ukuran dan berat yang relatif kecil.

Pemurnian gas buangan
Perangkat ini bekerja pada rentang
suhu
yang
besar.
Untuk
membersihkan aliran gas, digunakan
pemisah gradien dan filter aero
vakum inersia. Efisiensi pembersihan
partikel dapat mencapai 100%.

Produksi basa hidrokarbon
Perangkat ini mendaur ulang
berbagai limbah industri dan
rumah tangga dalam bentuk
padat, cair dan gas. Proses ini
menghasilkan basa hidrokarbon,
solar dan minyak sintetis.

Ekstraksi air dari atmosfer
Kualitas air yang dihasilkan lebih
tinggi daripada yang diperoleh dari
metode desalinasi. Biaya ekstraksi
air dari metode industrial ini lebih
murah daripada metode yang ada
pasaran saat ini.

«AQUIX» Rencana Pengembangan Produksi
Pengembangan dokumentasi. Penyesuaian infrastruktur proyek.
Pembuatan dokumentasi primer dan infrastruktur iT, peluncuran proyek secara resmi.
Pengujian produk, diperoleh dari instalasi eksperimental "CAVITATOR".
Pengembangan desain perangkat rumah tangga dan sistem industri.
Pengembangan materi AR / VR / 3D untuk penjualan, pengungkapan kemampuan peralatan.
Pendaftaran paten untuk solusi, metode, komponen dan rakitan teknologi.
Sertifikasi produk rumah tangga di negara-negara CIS (10 negara bekas Uni Soviet) dan Eropa.

Menyiapkan rantai pasokan. Memulai produksi skala kecil.
Pengiriman batch pertama peralatan rumah CAVITATOR dibayar melalui pre-order.
Peluncuran produksi kapsul dan kartrid untuk instalasi rumah tangga.
Penjualan rumah waralaba “Rady Business" “Quality of Life AQUIX ".
Pengiriman batch kedua peralatan rumah tangga IZONATOR dibayar melalui pre-order
Produksi massal dan penjualan peralatan rumah tangga.
Organisasi produksi peralatan rumah tangga yang difasilitasi oleh perusahaan-perusaahan Rusia.
Persiapan dokumentasi proyek untuk produksi massal peralatan rumah tangga.
Produksi peralatan rumah tangga yang berkesinambungan bersama dengan mitra asing.
Pasokan peralatan rumah tangga untuk pelanggan dan mitra asing.
Produksi dan penjualan instalasi industri.
Persiapan dokumentasi proyek untuk produksi pabrik industri.
Awal penjualan peralatan pembersihan dan pemroses gas/udara serta produksi air.
Produksi instalasi industri bersama dengan mitra asing.
Pasokan peralatan untuk pembersihan gas, pemrosesan gas, dan produksi air.

«AQUIX» Data Resmi
AQUIX LLC memiliki status Virtual Zone Entity (VZE) di negara Georgia. Dengan status
ini perusahaan menerima konsesi pajak hingga akhir 2023, TIN 402113565. Pada tahun
2018, perusahaan memerintahkan studi mengenai pendaftaran paten terhadap IZONFlow dan pengolahan uap air dengan kavitasi. Dalam perjalanan pekerjaan, tidak ada
aplikasi serupa yang ditemui dalam bidang ini. Pada tahun 2019 AQUIX LLC akan
menerima paten untuk metode, komponen dan rakitan, sesuai dengan standar Eropa.
Paten untuk node konstruksi dan teknologi IZON-flow
Sertifikat status perusahaan
AQUIX sebagai subjek virtual zone
Georgia

«AQUIX» Jaminan Hukum
Setelah mendapat portofolio investasi, klien perusahaan akan menerima perjanjian formal
dengan AQUIX LLC. Dokumen ini dapat didownload di akun pribadi pengguna. Klien akan secara
otomatis dimasukkan dalam daftar pemilik badan hukum. AQUIX berada dalam sistem hukum
Eropa, di mana pemilik badan hukum akan dilindungi kepentingannya.
Pendaftaran kepemilikan saham yang
sederhana, interpretasi yang luas tentang
hak properti.

Yurisdiksi tidak resmi memberikan
loyalitas pada proyek-proyek IT dan
perusahaan sains dan teknologi.
Melindungi hak pemilik saham dalam
pengembangan perusahaan dan kekayaan
intelektualnya.
Kebebasan kontrak memungkinkan
pendekatan personal dengan setiap klien.

Pekerjaan yang bebas dari
hambatan dengan mitra dari area
dengan regulasi hukum yang rumit,
termasuk rezim hukum Amerika
Serikat, Uni Eropa dan Asia.
Sistem keuangan yang aman dan
andal, yang juga bermanfaat untuk
investasi dalam aset mata uang
kripto.
Melakukan audit internal tahunan
perusahaan, sesuai dengan standar
dan persyaratan internasional.

Laporan video dan laporan keuangan akan tersedia di situs web resmi perusahaan. Pada akhir 2019,
perusahaan akan menyetujui dan menerbitkan informasi tentang prosedur pembarayan dividen
kepada pemegang saham.

«AQUIX» Kompetensi Tim
Aktivitas
Penelitian

Perlindungan
Properti
Intelektual

Pengembangan
infrastruktur dan
aplikasi IT

Pembuatan
strategi
pemasaran

Pengorganisasian
struktur yang dijalankan
oleh komunitas

Andrey Chentsov
Direktur
Ilmuwan, Kepala Insinyur

Oleg Polezhaev
Kepala Penasihat
Advokasi Hukum

Artyom Balyakno
CEO
Strgi. Pengembangan Perusahaan

Igor Vorontsov
Insinyur Teoritis
Kalkulasi Termodinamika

Andrey Kalachev
Insinyur Elektronik
Pengembangan Elektronik

Sergey Galimulin
Pemasaran, 3D Artist
Visualisasi Proses

Alexander Kolomytsev
Insinyur Desain
Dokumentasi Desain

Nikita Morozov
Insinyur Pengembangan
Pengembangan Aplikasi IT

Anastasia Balyakno
Desainer, Pengembang UI / UX
Visualisasi Interface

«AQUIX» Keuntungan Utama Proyek
Terdaftar di lingkup hukum Eropa sebagai perusahaan yang maju
dan transparan. Tim insinyur yang kohesif yang bekerja di bawah
tujuan yang sama.
Dasar ilmiah teoritis dan eksperimental yang terperinci. Berbagai
penelitian telah direncanakan untuk beberapa dekade mendatang.
Permintaan produk di pasar internasional. Kami
bernegosiasi dengan mitra strategis dari Asia dan Eropa.

sedang

Pertumbuhan yang stabil dalam nilai saham dijamin oleh
produksinya. Dividen dibayarkan dari produk yang dijual.

Perusahaan ini menciptakan "Blue Ocean". Sektor pasar baru
dalam ekonomi global. Produk perusahaan secara kualitatif
mengubah gaya hidup dan pendekatan seseorang terhadap bisnis.

«AQUIX» Target Keuangan
Pada akhir 2020, perusahaan berencana untuk mengimplementasikan dana melalui struktur distribusi
komoditas produknya sendiri seharga € 4 juta. Perusahaan akan mengalokasikan 10% dari hasil penjualan
untuk membayar dividen. Mulai awal 2021, perusahaan berencana untuk mengalokasikan 10% dari
pendapatan untuk membeli kembali saham perusahaan dari pemegangnya.
Produk yang dikembangkan
oleh perusahaan

Penjualan

CAVITATOR – penghasil energi alami

360 buah

Kapsul untuk perangkat CAVITATOR

16,000 buah

IZONATOR – menciptakan atmosfer yg sehat

180 buah

Biaya
(EUR)

Pendapatan
(EUR)

3,480

1,252,800

4

64,000

3,480

626,400

Kartrij untuk perangkat IZONATOR

1,400 buah

16

22,400

Ready business “Quality of Life – AQUIX”

24 waralaba

8,240

197,760

480,000

1,920,000

Kompleks industri
Rencana Pendapatan penjualan

4 pemasangan

4,083,360

Tujuan tim kami dalam 10 tahun adalah untuk membawa nilai saham perusahaan menjadi € 1. Untuk
melakukan ini, kami akan memfokuskan upaya dan sumber daya kami pada pembentukan struktur distribusi
komoditas untuk memasuki pasar Eropa dan Asia.

«AQUIX» Partisipasi dalam Bisnis #1
Investor memiliki akses terhadap 250 juta dari 1 miliar saham perusahaan. Jumlah saham dalam
portofolio akan berkurang. Pengurangan berikutnya dalam jumlah saham dalam portofolio akan
terjadi pada 1 September 2019. Dengan membeli portofolio keempat dengan nilai nominal yang
sama, hak istimewa dari portofolio yang lebih mahal akan diberikan kepada pemilik saham.
Portofolio investasi «AQUIX» - Harga, keuntungan dan jumlah saham
Pilihan
Portofolio

Portofolio
“Start”

Portofolio
“Standard”

Portofolio
“Partner”

Portofolio
“Premium”

3.048

12.248

51.840

218.148

Akuisisi keuntungan

-

3%

9%

15%

Diskon produk

-

1%

2%

4%

Pertemuan mitra

-

-

+

+

Harga portofolio

$ 48

$ 184

$ 736

$ 2944

Jumlah saham

«AQUIX» Partisipasi dalam Bisnis #2
Calon investor juga dapat membeli portofolio melalui paket cicilan seperti tabel di
bawah ini:
Pilihan cicilan

Jumlah cicilan

Jumlah saham

Paket $ 96

$ 16 per bulan selama 6x

4.008

Paket $ 304

$ 38 per bulan selama 8x

13.848

Paket $ 840

$ 84 per bulan selama 10x

40.048

Paket $ 1824

$ 152 per bulan selama 12x

90.848

Hingga 2020, perusahaan berencana untuk membayar kepada pemegang sahamnya €
4 untuk setiap seribu saham. Pada tahun 2021 dan seterusnya, pembayaran dividen
kepada pemegang saham akan menjadi € 6 untuk setiap seribu saham.

«AQUIX» Dividen dan Harga Saham
Menurut tim kami, dalam periode dua hingga enam tahun, AQUIX LLC akan memberikan kepada pemegang
saham penghasilan lebih dari 400% dari nilai awal mereka. Pembayaran dividen akan menjadi sebesar € 16 per
1000 saham. Karena pengiriman produk dan pembayaran dividen yang stabil, nilai saham akan meningkat
setidaknya empat kali lipat.
Grafik di bawah ini menunjukkan data dari tiga skenario produksi penjualan produk jadi. Pembayaran
dividen untuk setiap seribu saham dalam € (--●--). Peningkatan nilai saham ditunjukkan dalam % (----).

Skenario Pesimistik
Pendapatan ~ 40% per tahun

Skenario Realistik
Pendapatan ~ 80% per tahun

Skenario Optimistik
Pendapatan ~ 160% per tahun

AQUIX LLC bekerja di bidang penelitian ilmiah dan pengorganisasian produksi eksperimen. Tim kami menyadari
dan memperingatkan sebelumnya para pemegang saham mengenai kemungkinan terjadinya situasi beresiko
yang terkait dengan pembagian waktu yang disebutkan. Kami sarankan agar hanya menginvestasikan dana
bebas yang Anda miliki.

«AQUIX» Keuntungan Personal
Percaya pada relevansi tim yang dapat mengimplementasikan tujuan yang
disebutkan sebelumnya.
Risiko yang minimal. Dana tersebut diinvestasikan dalam produksi produk
serial.
Kekayaan intelektual terdaftar di lingkup hukum Eropa.
Partisipasi dalam laboratorium, kantor desain dan produksi ilmiah.
Akses prioritas untuk pengujian dan kepemilikan produk eksperimen.
Kenaikan yang cepat pada nilai saham setelah beberapa tahap produksi
perangkat.
Kantor yang nyaman, pembayaran portofolio, dividen, penjualan saham yang
mudah.
Diskon pribadi tambahan untuk pembelian peralatan dan produk perusahaan.
Akses personal terhadap pertemuan mitra yang didedikasikan untuk
pengembangan proyek AQUIX.
Kewajiban secara hukum yang bisa diwarisi.

«AQUIX» Pengembangan Bisnis Secara Aktif
Kami mengundang para mitra untuk membangun bisnis terstruktur ini dengan persyaratan yang saling
menguntungkan. Pembayaran kepada mitra dengan omset perusahaan akan lebih dari 30%. Transfer dapat
dilakukan dengan partner lain antar akun.
Mitra yang memiliki portofolio investasi menerima keuntungan tambahan
Tanpa membeli
Portofolio

Portofolio
“Start”

Portofolio
“Standard”

Portofolio
“Partner”

Portofolio
“Premium”

Mitra akan
menerima semua
pembayaran
kecuali komisi
“Leadership” dan
“Accumulation”

Mitra akan
menerima semua
pembayaran
kecuali komisi
“Leadership”

Mitra akan
menerima semua
pembayaran serta
komisi kedalaman
struktur Level 5
dengan nilai 1%

Mitra akan
menerima semua
pembayaran serta
komisi kedalaman
struktur Level 6
dengan nilai 1%

Mitra akan
menerima semua
pembayaran serta
komisi kedalaman
struktur Level 7 dan
8 dengan nilai 1%

Fair Marketing – Syarat dan Ketentuan
Fair Marketing - syarat akrual remunerasi mitra/partner atas kontribusi pribadi bagi pengembangan perusahaan.
Partner Structure - pengguna yang telah mendaftarkan akun pribadi mereka menggunakan link undangan Anda.
Turnover - volume pembelian pribadi mitra dan strukturnya yang dihitung dalam euro (€, EUR) untuk jangka 2
minggu dan satu bulan.
Pembelian pribadi - membeli kemitraan di akun Anda. Sebesar 128% dari nilainya akan dikreditkan ke omset.
Akun pribadi - akun untuk perhitungan remunerasi partner. Penarikan tersedia mulai dari € 10.

«AQUIX» Komisi Struktur
Untuk produk yang dijual di level pertama dari struktur mitra, perusahaan akan memberikan 10% dari nilai
produk kepada mitra. Misalnya, untuk portofolio mitra «Standar», di akunnya akan diberikan € 18,4. Untuk prapemesanan perangkat «CAVITATOR», perusahaan akan memberikan mitra sebesar € 148.
Komisi Struktur. Berapa banyak yang didapatkan Sergei saat timnya mulai penjualan secara aktif.
Kedalaman struktur

1

2

3

4

5

6

7

8

Jumlah komisi (%)

10

4

2

1

1

1

1

1

Perhatian: Hingga 1 September 2019, komisi Struktur diberikan dengan persentase yang meningkat. Untuk
produk yang dijual di level pertama, mitra akan dikenakan biaya 16% dari nilainya, level dua 8%, level tiga 4%
dan level empat 2%, dari nilai produk

«AQUIX» Komisi Omset
Sumber dana pembayaran didapat dari dana yang diterima oleh perusahaan dari penjualan produk. Dana ini
didistribusikan kepada mitra secara proporsional, sesuai dengan omset mereka. Perputaran omset komoditas
mitra termasuk 100% dari nilai produk yang darinya mitra menerima komisi Struktur. Pembelian pribadi mitra
dimasukkan ke dalam omset dengan jumlah 128% dari nilainya. Komisi akan mulai berlaku pada 1 September
2019.
Ketentuan akrual dan volume dana yang didistribusikan kepada mitra atas omsetnya .
Komisi

Omset

Accumulation

Leadership

Distribusi (%)

10%

8%

4%

Akrual dana

Jumat ke-1 dan ke-3 dari
tiap bulan

Jumat ke-2 dari tiap
bulan

Jumat ke-4 dari tiap
bulang

23:59
waktu Moscow

23:59
waktu Moscow

23:59
waktu Moscow

Atas penjualan dan
pembelian yang dilakukan
oleh mitra dan strukturnya
dalam dua minggu dengan
volume lebih dari € 284

Atas omset yg
terakumulasi selama
bekerja bersama
perusahaan.
Pembayarannya sebesar
€ 562

Atas omset yang masuk
pada bulan kerja
bersama perusahaan.
Dana ini didistribusikan
di antara 10 leaders

Waktu pembayaran
Ketentuan akrual dana
kepada mitra dari
pembayaran dana

Sejalan dengan bertumbuhnya perusahaan dan strukturnya, sistem pemasaran akan berubah dan dilengkapi
dengan berbagai program dan bonus loyalti. Syarat-syarat tambahan akan dikembangan bersama dengan mitra.

«AQUIX» Akun Pengguna
Mitra kami yang memberi tahu Anda tentang produk-produk
perusahaan AQUIX akan membantu dalam pendaftaran dan
menjelaskan cara penggunakannya. Anda bisa membayar peralatan
yang dipesan di muka dan membeli portofolio investasi. Anda
dapat mengunduh kontrak resmi dan mendapatkan dividen. Anda
juga dapat menjual saham dan menarik dana dari akun pribadi
Anda dengan cara yang nyaman bagi Anda.
Hati-hati! Setelah memperoleh portofolio dan memasukkan
informasi pribadi, kontrak investasi pribadi dengan data yang Anda
berikan akan dibuat dan tersedia untuk diunduh di akun.
Masukkan data Anda dengan teliti karena kontrak akan terikat
secara hukum.
Penerimaan dana dapat dilakukan melalui berbagai sistem
pembayaran seperti Sberbank, Yandex.Money, Perfect Money, dan
Advanced Cash, serta pembayaran dalam aset crypto BTC dan ETH.
Silahkan tanyakan kepada mitra kami alternatif lain untuk
pembayaran ini.
Informasi yang terkandung dalam presentasi ini adalah murni informasi dan informatif, tidak berisi serta tidak memberikan
kewajiban, ketentuan, jaminan, dan ketentuan lain yang relevan secara hukum. Materi ini bukan penawaran umum. Semua aturan,
ketentuan, prosedur untuk interaksi antara Goodwill perusahaan dan pembeli saham di perusahaan ditentukan secara eksklusif
dalam perjanjian pengguna yang dipublikasikan di situs web perusahaan.

Terima kasih untuk waktu dan perhatian Anda
yang diberikan bagi pengembangan AQUIX
Copyright © 2019 LLC«AQUIX» | All rights reserved

