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Versi Bahasa Indonesia
File Bisnis Plan NBC terbagi menjadi 2 jenis file: Format PDF dan Format DOC.
File Bisnis Plan yang berformat PDF dapat didownload public/semua orang sedangkan yang berformat DOC hanya
bisa didownload member yang sudah memiliki lisensi MRR (berbayar).
File bisnisplan versi DOC hanya dapat didownload oleh member yang sudah paid, dan dapat diedit/diubah sesuai
kreasi masing-masing member.

Tentang Bisnis Lisensi MRR NBC
Untuk membeli Lisensi MRR (Master Resale Righs/Hak Untuk menjual kembali, Anda harus memiliki URL link
reff/email dari member yang sudah aktif/berbayar agar bisa mendaftar, tanpa link/email yang valid tidak bisa
mendaftar. Hanya member yang memiliki Lisensi MRR yang dapat menjual kembali Resell melalui link reffereall yang
dimilikinya.
Aplikasi web NBC adalah Aplikasi penjualan bersistem hybrid/hibrida antara Revenue Share, Sistem Royalti Multi
Level, dan Refferal Multi Level. Untuk memudahkan member dalam membangun bisnis yang dibangun bersama NBC.
Dengan sistem ini member hanya perlu menjual 5 unit lisensi member NBC untuk mendapatkan hasil yang signifikan,
dengan modal hanya 2.5$ (33rb IDR), bisa menghasilkan 244.140.5$ (3.2M). Karena sistem hibrida yang diterapkan.
Sebuah sistem yang sempurna dan stabil untuk memulai karir membangun bisnis dengan cara yang mudah.
Tentu saja sistem ini dapat dipergunakan oleh semua orang yang ingin memulai bisnis, karena modal awalnya
murah, hanya 33rb saja setara dengan sepiring KFC jika kita iseng sendirian makan di kedai franchise yang terkenal di
seluruh dunia itu.
Menjual lisensinya juga sangat mudah, semua orang bisa membelinya kapan saja tanpa menimbulkan beban
keuangan yang rutin, hanya 33rb, hasilnya juga susah untuk dilupakan, 3.2 Miliar, hanya dengan menjual 5 lisensi
MRR NBC.
Modal sepiring jajan KFC seharusnya bisa Anda manfaatkan untuk menghasilkan keuntungan ribuan kali lebih banyak
yang bisa Anda pergunakan untuk modal hidup yang lainnya, daripada hanya sekali jajan iseng yang nikmatnya hanya
sesaat.
Step-step proses yang Anda harus lakukan untuk memulai bisnis NBC Adalah:
1. Memiliki Akses Internet
2. Memiliki Perangkat Smartphone
3. Memiliki Akun Wallet/Dompet NBC.
4. Membeli Bitcoin untuk membayar Lisensi NBC
5. Mendaftar member di web NBC
6. Membayar Lisensi MRR NBC
7. Menjual 5 unit Lisensi NBC (boleh lebih, tidak terbatas)
8. Membantu reff/yang membeli Lisensi NBC agar dapat mandiri.
9. Selesai.
Keuntungan Anda berbisnis Lisensi MRR NBC adalah:
1. Tidak perlu modal yang besar, hanya 33rb (unit terkecil).
2. Tidak perlu berurusan dengan logistik, beli barang, kirim barang, kena macet dijalan, cuaca panas/hujan, dsb.

3. Tidak perlu berususan dengan segala urusan keuangan, semua komisi dikirim instan tidak perlu menunggu,
tidak perlu request/proses, semuanya langsung masuk ke dompet rekening bitcoin Anda, bisa langsung
menggunakan kartu ATM untuk membelanjakannya.
4. Tidak menyita waktu Anda yang berharga, cukup menggunakan smartphone Anda, tidak perlu pergi kemanamana, tidak perlu bertemu dengan klien, cukup tawarkan pada teman/orang yang Anda temui, target
penjualan hanya 5 unit.
5. Dapat melatih teknik marketing, bagi yang belum terbiasa kegiatan menjual, Anda dapat melatih skill
penjualan Anda di NBC. Dan skill ini sangat berharga, karena dalam semua hal kegiatan hidup kita intinya
adalah penjualan/marketing. Contoh: ketika Anda mencari pekerjaan, kegiatan ini adalah tentang enjual
skill/kemampuan Anda. Semua hal dalam hidup kita semuanya tentang penjualan/marketing.
6. Pasar yang luas, dengan menggunakan bisnis online NBC, webnya berbahasa Inggris dan didalamya terdapat
google translate, pasar lisensi MRR mencakup seluruh dunia, ada 3 Miliar pengguna Internet di dunia,
potensi pasar Anda sangat besar. Padahal secara perorangan yang disarankan hanya perlu menjual 5 unit
lisensi MRR.
7. Web portal yang sederhana dan ringan, Anda tidak perlu mengakses internet dengan volume yang besar,
web NBC hampir tanpa grafis, sehingga beban aktifitas Anda di NBC tidak memerlukan paket data yang
besar.
8. NBC bergaransi uang kembali 10 kali lipat modal Anda (1000%), jika Anda tidak memberoleh untung 100%
(5$) ketika berhasil menjual 5 unit lisensi MRR NBC, NBC akan mengembalikan modal Anda 10x lipat.
9. Cepat balik modal, hanya perlu menjual 3 unit lisensi MRR NBC agar balik modal (3$).
10. Tidak ada target penjualan, Anda tidak dibatasi waktu, tidak ada time out, semuanya terserah Anda, karena
NBC menyadari, tidak sama kecepatan semua orang dalam belajar marketing ini.
(next membuat wallet/dompet Bitcoin)

Membuat Wallet/Dompet Bitcoin
Dompet/Wallet Bitcoin ini dapat dipergunakan untuk membeli/menjual Bitcoin dan sebagai money changer Anda
nantinya. Serta dapat dipergunakan sebaai Hedge Fund untuk melindungi harga Bitcoin Anda dari fluktuasi harga
pasar.
Membuat Wallet Luno (https://www.Luno.com)
Wallet Luno bisa diakses dari web, Apple, dan Android

Atau Membuat Wallet (https://www.bitcoin.co.id)

Sama dengan Luno, tetapi memiliki aplikasi Wallet dan Trading yang terpisah, hanya dapat diinstall di Android.
Anda cukup membeli Bitcoin 50rb rupiah untuk mengisi dompet ini dan membayar biaya keanggotaan di NBC, dan
masih akan tersisa. (biaya lisensi MRR 2.5rb (33rb), selebihnya adalah biaya transaksi exchanger dan transfer antar
wallet).
(next mendaftar di web NBC)

Membuat akun di web NBC
Anda dapat membuat akun di web NBC dengan mengaksesnya di halaman (https://nbc1.web.id/id)
Bacalah dengan teliti semua yang dituliskan di halaman tersebut dan Anda akan menemukan tombol pendaftaran
member:
Anda cukup memilih tombol yang berwarna biru, Pendaftaran Member
Bitcoin2.5
Jika yang dibawahnya ada tombol untuk pendaftaran Bitcoin25, jika Anda
masih pemula mohon diabaikan saja, nanti Anda akan bisa mencobanya di
kemudian hari.
Bedanya hanyalah jumlah produk, harga dan komisi per penjualannya saja.
(10 kali lipat lebih besar).
Gibawahnya juga terdapat tombol untuk bergabung dengan Chat Group
Official NaNo Bitcoin Club, silahkan pilih bergabung yang mana, duaduanya sama, perbedaannya hanya jika telegram dapat memuat 5000
member sekaligus, sedangkan Whatsapp maksimal hanya 256 member.
Yang paling bawah terdapat tombol link untuk mendownload Bisnis Plan
ini.

Berikutnya adalah halaman pendaftaran, silahkan diisi dengan data yang
benar, agar nantinya ada dapat memverifikasi akun Anda via email, dan
dapat merecover akun Anda jika lupa user id dan atau passwordnya.
Pergunakan Password gabungan dari 6 huruf dan angka dan huruf
kecil/besar (minimal 6 karakter)
Dan yang paling bawah isi chaptcha dengan menuliskan kalimat yang
tertulis di halaman putih tersebut di kolomnya.
Jika Anda telah memiliki akun wallet coinbase sebelumnya, samakan email
NBC dengan email yang digunakan untuk coinbase.
Gunakan alamat menggunakan akun gmail atau yahoo, jangan
menggunakan email yang berasal dari microsoft (hotmail.com,
outlook.com, live.com) karena NBC telah mencapai overquota di akun
tersebut. Sehingga email yang dikirim ke server microsoft tidak akan
pernah sampai.
Jika proses pendaftaran berhasil, server kami akan mengirimkan email
klarifikasi pembuatan akun Anda, jika Anda tidak menemukan di Inbox,
mungkin masuk ke folder spam karena server kami baru pertama kali
mengirim ke Inbox Anda.
Setiap email yang kami kirimkan, perhatikan bagian judulnya yang merupakan member ID yang Anda perlukan untuk
login di portal NBC.

Jika email dari server kami terlambat, untuk memverifikasinya silahkan diulangi proses pendaftaran dari awal
menggunakan email yang sama, jika kemudian ditolak, maka pendaftaran Anda sebelumnya sudah valid, dan hanya
tinggal menunggu email dari server kami sampai.
Ketika Anda login yang pertama kali, maka akan kembali bertemu form yang harus diisi sampai tuntas, data ini
berguna sebagai info bagi refferal Anda untuk dapat menghubungi Anda. Isi semuanya pada bagian yang required
saja. Dan hanya refferall Anda yang dapat membaca informasi ini sedangkan yang lain tidak bisa mendapakannya,
karena setiap member memiliki sponsor yang berbeda-beda.
(next membayar biaya Lisensi MRR (Master Resell Rights)

Membayar Lisensi MRR (Master Resale Rights)
Setelah
Anda
menyelesaikan
semua
tahap
pendaftaran,
proses
selanjutnya
adalah
(https://nbc1.web.id/bitcoin2.5), masukkan user id Anda (temukan di judul email NBC), dan password

login

Di layar tersebut terdapat data sponsor Anda, orang yang mengajak Anda
berbisnis lisensi MRR di NBC.
Silahkan download kontaknya untuk menambahkan di daftar kontak Anda
di Smartphone agar Anda dapat menghubungi sponsor Anda untuk
meminta bantuan pengetahuan tentang NBC.
Anda juga dapat join di group Official Nano Bitcoin Club (NBC) di Whatsapp
atau Telegram dan Mendownload Bisnisplan yang Anda baca saat ini.
Untuk membayar biaya Lisensi MRR silahkan klik tombol Pay with Bitcoin
dan Anda akan menuju ke layar pembayaran
Klik Bitcoin Address, maka Anda akan menemukan
gambar seperti terlihat di samping.
Silahkan copy paste angka pembayaran, dan
Address Pembayaran, sebagai jumlah dan tujuan
pembayaran Anda dari wallet Bitcoin yang sudah
Anda miliki.
Selesaikan proses ini sebelum 15 menit, sebelum
terjadi time out, dan Anda harus mengulangi dari
awal menekan tombol Pay with Bitcoin.
Setelah proses pembayaran selesai, Anda tidak akan bertemu lagi dengan tombol Pay with Bitcoin, untuk mencegah
terjadinya pembayaran ulang, dan tombol tersebut akan berubah menjadi link download Lisensi MRR yang Anda beli
beserta dengan produk ebook nya dalam satu paket yang terdiri dari 14 buku sekaligus, daftar Lisensi dan Buku
tersebut dapat Anda temukan di web NBC, https://nbc1.web.id/id.
Setelah proses pembayaran ini, Anda berhak menjual kembali Lisensi dan Ebooknya dalam jumlah dan cara yang
tidak terbatas, karena sudah menjadi milik Anda, 14 Ebook berlisensi MRR seharga 14$, jadi dalam tahap ini Anda
sudah untung 14$-2.5$ = 11.5$ (secara material produk).
(next Menjual Kembali/Resell Lisensi MRR NBC)

Menjual Kembali/Resell Lisensi MRR NBC
Setelah Anda memiliki Lisensi MRR, artinya berhak menjual kembali Lisensi tersebut kepada orang lain yang
membutuhkannya.
Dalam hal ini tidak ditentukan bagaimana cara Anda menjualnya kembali, terserah cara Anda menjualnya. Dan 100%
keuntungannya untuk Anda. Mungkin Anda akan kebingungan bagaimana cara menjualnya kembali.
Tetapi NBC menyediakan solusi bagi Anda agar lebih mudah mendapatkan manfaat dan keuntungan dari memiliki
Lisensi MRR tersebut, digabung dalam satu paket bisnis yang kami sebut NBC Bitcoin2.5.
Dengan membeli Lisensi dari Web NBC Anda berhak memiliki link refferall NBC, dengan format sebagai berikut:
https://nbc1.web.id/id/?email=........ (isi titik-titik dengan email yang Anda gunakan untuk mendaftar NBC)
atau
https://nbc1.web.id/bitcoin2.5/daftar.php/?email=....... (link reff spesifik bitcoin2.5 langsung ke pendaftaran)
Link ini hanya bisa dipergunakan/valid untuk member NBC yang telah membeli Lisensi dari NBC.
Karena mungkin terlalu panjang, dapat Anda pendekkan menggunakan situs https://goo.gl
Sehingga terlihat seperti ini
https://goo.gl/cGe7hh

(contoh)

Kemudian Anda dapat menggunakan link reff ini sebagai web replika penjualan Anda sendiri.

Apa yang Anda dapatkan dengan menggunakan link tersebut sebagai sarana penjualan Lisensi MRR?
Kami Anggap semua member melakukan penjualan 5 unit Lisensi MRR agar perhitungannya mudah (pada
pelaksanaannya boleh kurang atau lebih tergantung kemampuan masing-masing).
1. Keuntungan penjualan = 5 x 1$ = 5$ (balik modal 100% + keuntungan 100% dari 2.5$)
2. Keuntungan royalti penjualan lisensi MRR (0.1$ sampai 9 generasi) = 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 =
2441405 x 0.1$ = 244.140.5$ (bisa enable/disable bila tidak menginginkan komisi ini).
Jika dirupiahkan, potensi bisnis dari bisnis Lisensi MRR ini = 244.140.5$ atau setara dengan 3.2 Miliar rupiah hanya
dari modal 2.5$ (33rb rupiah).
Potensi bisnis yang luar biasa, hanya menjual 5 unit Lisensi MRR bisa menghasilkan potensi penghasilan sebesar itu.
Cara menggunakan link Refferal di Grup Bisnis Online Facebook
Gunakan Aplikasi Wahatsapp/FB Messenger dll untuk berkomunikasi dengan prospek.
1. Pendekkan Link Reff NBC anda menggunakan http://goo.gl
2. Link reff sebelum dipendekkan tertulis sebagai berikut (contoh)
https://nbc1.web.id/id/?email=emailanda@gmail.com setalah dipendekkan akan menjadi:
https://goo.gl/fN0PJI

3. Buatlah artikel untuk posting di web/group bitcoin yang membernya banyak seperti:
a. https://www.facebook.com/groups/BITCOIN.FORUMS/ (43rb member)
b. https://www.facebook.com/groups/xBitcoin/ (20rb member)
c. https://www.facebook.com/groups/ID.Bitcoin/ (20rb member)
d. https://www.facebook.com/groups/BITCOINDONESIAN/ (36rb member)

Dengan memposting promo link reff di 4 lokasi diatas, iklan kita sudah memiliki pasar potensial lebih dari
100rb prospek.
Contoh: Saya biasa memposting gambar yang bisa berbicara banyak di web:
Hari ke 61, komisi NBC tembus 90jt.

Dibawahnya saya tuliskan komentar untuk bergabung di grup wa yang saya buat, agar tidak menjelaskan
secara berulang-ulang. Dan alamat web dari cuplikan gambar tersebut:
https://nbc1.web.id/id
Contoh: https://chat.whatsapp.com/HhB2ffQZMuk4M5L4RtlilW (silahkan dibuat versi grup wa Anda.)
Atau jika ingin lebih dasyat lagi silahkan di posting di grup yang berbahasa Inggris:
https://www.facebook.com/groups/BitcoinUsersPH/ (120rb member)
https://www.facebook.com/groups/1693356290951228/ (14rb member)
https://www.facebook.com/groups/620330264797018/ (17rb member)
https://www.facebook.com/groups/bitcoinsmalaysia/ (9rb member)
Dan masih banyak lagi yang lainnya.
Untuk komunitas yang berbahasa Inggris Anda bisa memodifikasi link reff anda dengan menghilangkan /id
Contoh: https://nbc1.web.id/?email=emailanda@gmail.com
Dipendekkan dengan goo.gl menjadi: https://goo.gl/C9hfcw
Ebook MRR yang disediakan NBC menggunakan bahasa Inggris, agar Anda bisa menjualnya ke seluruh dunia.

Fitur-fitur lain ebook marketing NBC (14 buku):
1.

Ebook NBC 2.5$, memiliki fitur lisensi MRR (Master Resell Rights), yang artinya dapat dijual kembali,
detailnya berbeda di setiap MRR contohnya di screenshot berikut:

Di setiap buku NBC ada lisensinya untuk masing-masing buku, yang menunjukkan buku tersebut legal secara
internasional dapat dijual kembali.
2. Tanpa undangan dari link reff member NBC yang berbayar, tidak ada yang bisa mendaftar untuk menjadi
member dan membeli buku NBC, hanya member NBC berbayar yang memiliki kesempatan untuk
mendapatkan keuntungan dari penjualan ebook NBC.
3. Penjualan ebook NBC tidak melibatkan aktivitas tambahan apapun untuk membuat web, pengiriman barang,
cara pembayaran, dll. Semuanya dikerjakan secara otomatis oleh server NBC.
4. Fokus Anda adalah menjual unit ebook NBC, membantu pembeli Anda agar dapat menjual lagi ebook NBC
via link reff masing-masing.
5. Startup Franchise bisnis NBC terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, hanya 2.5$ bitcoin, atau setara
dengan 33.000 rupiah. Penjualan kembali melalui link reff akan sangat mudah karena rasio potensi
pendapatan yang cukup besar dibandingkan modal yang dikeluarkan.
6. Dengan mengikuti program NBC, Anda bisa belajar bagaimana melakukan teknik marketing yang efisien dan
menghasilkan penjualan, dengan membaca bukunya terlebih dahulu sebelum mempraktekkannya, sebuah
pelajaran yang akan sangat berguna seumur hidup Anda, karena tanpa marketing hidup akan menjadi sangat
susah untuk dilalui, misalnya:
a. Untuk mencari pekerjaan, anda butuh menjual/marketing kemampuan Anda pada saat interview.
b. Untuk mencari jodoh juga memerlukan keahlian marketing agar didapatkan yang sesuai dengan
keinginan.
c. Dan semua bisnis yang ada di dunia membutuhkan keterampilan marketing agar sukses tumbuh dan
menghasilkan keuntungan.
7. Kegiatan resale ebook ini tidak akan mengganggu aktifitas kerja kantor yang sudah Ada, legal secara hukum,
tidak melanggar DMCA/hak cipta.
8. Kegiatan Resell ini tidak akan merugikan orang, tidak membuat bangkrut pembelinya, bahkan memberi
kesempatan kepada teman/pembeli yang Anda tawarkan sebuah kesempatan hidup baru dengan menekuni
bisnis online yang tidak merepotkan dan memberikan prospek penghasilan yang lumayan, bahasa

sederhananya seperti menawarkan orang untuk menukar modal 2.5$ dengan 244.150,5$ (33rb menjadi
3.2M kurs IDR).
9. Akhir kata saya mencopas sebuah artikel seseorang dari facebook, walaupun bahasanya sedikit vulgar, tetapi
bisa dipertimbangkan makna nya:
Kerja di Bank : cari nasabah (orang)
Kerja di Koperasi : cari nasabah juga (orang)
Kerja di finance : pasti cari nasabah (orang)
Salesman : cari pembeli (orang)
Jual Ikan dipasar : cari pembeli (orang)
Jual pulsa : cari pembeli (orang)
Di kantor-kantor buka lowongan kerja : cari karyawan (orang)
Counter : nunggu pembeli (orang)
Ojek : cari penumpang (orang)
Sopir taksi : cari penumpang (orang)
Di warung : cari pembeli (orang
PLAZA, MALL jualan : cari pembeli (orang)
Mindahin barang juga : cari orang
JUAL otak' : cari pembeli (orang)
Lalu saudara bilang malas bisnis cari-cari orang...???
ADA AQUA???
Manusia itu saling membutuhkan...
�

�

�

�

Saatny kt kerja cerdas n menghasilkan...!

Semoga sukses ….
Salam …
Nano Bitcoin Club (Maret 2017)
Fitur tambahan yang baru:
1. Pond Of Referral (Hanya untuk member berbayar, yang reff aktifnya kurang dari 20)
Halaman ini adalah kumpulan member NBC yang belum berbayar lebih dari 2 minggu sejak mendaftar oleh
tawaran sponsor lama.
Anda bisa menghubungi member ini untuk mengganti sponsonya ke nomor ID Anda melalui menu
Configuration > Change Sponsor.
2. Change Sponsor (Hanya untuk member yang belum berbayar)
Halaman ini disediakan untuk member yang sudah 2 minggu tetapi belum berbayar dan ingin ganti sponsor.
Halaman ini bisa diakses dari Menu Configuration>Change Sponsor.
3. Test Auto WD (Hanya untuk member berbayar)
Halaman ini disediakan untuk menguji proses terima dan kirim pembayaran yang diproses secara auto oleh
server, terdapat delay 1 menit.

Pengujian auto WD ini harus menggunakan wallet account coinbase untuk menghindari perbedaan jumlah
penerimaan dan pengiriman karena berubahnya kurs bitcoin ketika pending.
Pengujian auto WD ini bisa digunakan member untuk bukti WD ketika diminta oleh reff. Tersedia dalam
pecahan 1$ dan 0.1$.
4. Dalam keadaan overload sistem proteksi akan memberikan pesan error ketika mengakses web NBC. Anda
bisa mencoba kembali mengakses NBC 5 menit kemudian.
5. Sistem statistik data di NBC sering mengalami perbedaan data dan delay, hal ini disebabkan karena proses
aktivasi dilakukan secara instant, sedangkan pengiriman bitcoin seringkali mengalami delay (pending),
dimohon untuk tidak panik, jika dalam 24 jam masih ada perbedaan silahkan dilaporkan ke email
nasatyo@gmail.com.
Gunakan wallet coinbase untuk transaksi dengan NBC untuk mengurangi faktor delay tersebut dan transaksi
antar wallet coinbase tidak dikenakan fee.

