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www.dicholding.com

Firma została założona w 2005 roku i wkrótce stała się bardzo ważnym międzynarodowym graczem w branży diamen-
towej i jubilerskiej.Jesteśmy wiodącą firmą biżuteryjną z własną produkcją oryginalnej biżuterii diamentowej specjalizu-
jącą się w inwestycjach diamentowych dla inwestorów indywidualnych na całym świecie. DIC jest udziałowcem Beurs
voor Diamanthandel w Antwerpii, jednej z najstarszych giełd diamentowych na świecie. W 2014 roku firma została
członkiem DDE Dubai Diamond Exchange. Obecnie DIC otworzyło swoje showroomy w Pradze (CZ), Bratysławie (SK)
Sofii (BG) i Dubaju (ZEA).



Dlaczego warto zainwestować w diament

jest ponadczasowy-w ciągu ostatnich 100 lat cena diamentów wzrosła i nigdy nie spadła znacząco w porównaniu z innymi inwestycjami

jest międzynarodowo uznany - kupuj w Europie, sprzedawaj w dowolnym miejscu na świecie. Działa jako międzynarodowa waluta

jest niezniszczalny - nie można go złamać, nie można go zarysować, nie ma na niego wpływu kwas, 
substancje zasadowe lub woda

jest dyskretny - jeśli nie chcesz, nikt go nie zobaczy oprócz ciebie. Nie ma zapisów ani rejestrów diamentów

jest skoncentrowany i mobilny - umieszczasz ogromne zasoby w bardzo małej objętości. 
Możesz łatwo przenieść go z miejsca na miejsce
jest łatwy do zbycia - łatwo i szybko wymienić  diament na pieniądze na całym świecie

jest piękny - widok najtwardszego z natury kamienia, jest czarujący

Najlepszy prezent na ważne wydarzenia życiowe: narodziny dziecka, ślub,
 rocznicę ślubu, urodziny, rocznice urodzin, ukończenie szkoły, przebaczenie, pojednanie.
To dar, który jest niezapomniany. 
Podarowanie lub posiadanie diamentowego kamienia to wspaniałe uczucie.
To nie tylko emocje. Istnieje również racjonalne rozumowanie. 
Biżuteria diamentowa zachowała swoją wartość przez setki lat. 
Diament jest podstawą tradycji i jest przekazywany w rodzinach z pokolenia na pokolenie.

Tradycja i pasja w biżuterii diamentowej

WZROST
REGULARNY

WARTOŚCI



Zabezpiecz swoją przyszłość diamentami

Twoja szansa
Wygodny i sprawdzony sposób na oszczędzanie i ochronę Twoich pieniędzy

Oszczędzanie na diamenty i biżuterię od 60$ miesięcznie lub wielokrotność 60$, czyli 120, 180, 240, .. aż do 6000$

Za zaoszczędzone pieniądze możesz w każdej chwili wybrać diamenty lub biżuterię, wystarczy tylko dodać lokalny podatek VAT.

Zaczynasz oszczędzać pieniądze, kiedy tylko chcesz.

Wstrzymaj lub anuluj płatności, kiedy tylko chcesz

Nie płacisz żadnych opłat ani kar.

Dzięki Bonusowi Lojalnościowemu (Loyalty Bonus) zyskujesz udział w obrotach firmy, 
a tym samym stopniowo zwiększasz swój pasywny dochód
Ale otrzymujesz znacznie wyższe dochody dzięki swojej proaktywności

60$
OD

MIESIĘCZNIE



Bonus za Polecenia (Referral Bonus)

Za każdego zdobytego osobiście przez Ciebie  klienta otrzymujesz 5% jego miesięcznej płatności.
Klientom możesz osobiście wyjaśnić projekt lub zaprosić ich na prezentację.

Bonus za Polecenie (Referral Bonus) nie ma limitu, zależy tylko od tego, ilu masz klientów.

Lub wyślij im link partnerski z WhatsApp, vibem, e-mailem, komunikatorem, wyślij im link do naszych 
prezentacji i kampanii online lub udostępnij te kampanie za pośrednictwem mediów społecznościowych. 
Część linku afiliacyjnego to Twój unikalny kod, więc system rozpozna, że   ci klienci są twoi.

5% każdego miesiąca
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Bonus Lojalnościowy  (Loyalty Bonus LB)

Jeśli zaoszczędzasz $180 miesięcznie, masz wykupione 3 pozycje w systemie (3 x 60 $),
a twój maksymalny miesięczny bonus lojalnościowy to $1 800 (3 x $600).

Do 10 krotności Twojej miesięcznej wpłaty
Każda twoja miesięczna płatność ($60) tworzy pozycję, pod którą rośnie struktura opłacanych przez klientów pozycji ($60 każdy) 
w systemie tójkowym do pięciu linii w dół. Po wypełnieniu się wszystkich pozycji w twojej strukturze, twój Bonus Lojalnościowy 
wynosi $600 miesięcznie, czyli 10 razy tyle ile wpłacasz i oszczędzasz. Co miesiąc wypłacamy na twoje konto bankowe 
Bonus Lojalnościowy (Loyalty Bonus) nawet gdy jest mniejszy od $600.

Twoja struktura Lojalności budowana jest przez:
Twoich klientów
Klienci, którzy zostali pozyskani do programu przez klientów w twojej strukturze
Klienci, którzy zostali przyjęci przez klientów nad tobą
Klienci z całego świata, którzy zostali pozyskani przez Firmę za pośrednictwem kampanii online
Bonus lojalnościowy jest wypłacany tylko lojalnym klientom, którzy regularnie opłacają swoje raty miesięczne

Jak to działa?

60$

120$

180$

300$

600$

900$

600$

1,200$

1,800$

3,000$

6,000$

9,000$

Miesięczna płatność Miesięczna LB

10
DO

KROTNOŚCI

Razem

LB za każdą 60 $ pozycję

0,5$

0,5$

1$

1$

2$

5$ z każdej pozycji $60

LB gdy linia jest pełna

1,5$

4,5$

27$

81$

486$

 $600LB gdy wszystkie
$60 są wypełnione

liczba $60 pozycji 

3

9

27

81

243

Linia poniżej ciebie

I.

II.

III.

IV.

V.

363 pozycji



Bonus Jubilerski - Jewelry Bonus

10% każdego miesiąca

Lorem ipsumZa każdą z Twoich płatności otrzymasz od nas 10% ekstra na zakup 
biżuterii Bonusu Jubilerskiego (Jewelry Bonus), którego możesz użyć 
w dowolnym momencie przy wyborze biżuterii i zegarków.

Jeśli płacisz co miesiąc, na przykład: $180 , otrzymujesz dodatkowe
$18 miesięcznie, co oznacza, że masz $198 miesięcznie.

Jeśli zaoszczędzisz w sumie $1800, masz $1980 z Bonusem Jubiler-
skim (Jewelry Bonus), zawsze o 10% więcej.

10%
BONUS

KAŻDEGO 
MIESIĄCA



Bonus Podróżny - Travel Bonus

2,500$
Za napełnianie linii poniżej waszej własnej 60$ pozycji, dostajecie wkład na podróżowanie z D.I.C. (wakacje, seminaria, różne wydarzenia).
Jeśli całkowicie 3x wypełnicie 1 i 2 linię, nie muszą to być 3 kolejne miesiące, ale 3 dowolne miesiące - otrzymacie bonus 
o wysokości 100$ (TB100). Jeśli wypełnicie kolejne linie wymaganą liczbą pozycji przez ich całkowitą sumę w dowolnym momencie, 
otrzymacie następne bonusy. Wykorzystanie bonusu jest stopniowe, najpierw konieczne jest spełnienie TB100, 
następnie rozpoczyna się TB300 itd.

2,500$
DO

Każda z 60 $ pozycji daje 2.500 $ możliwości podróżowania z DIC. Jeśli zaoszczędzisz 180 $, masz 3 pozycje
w systemie (3 x 60 $), a wtedy Twój bonus może osiągnąć nawet 7 500 $ (3 x 2500 $ ). Możesz to wykorzystać
na podróże z DIC w ciągu roku, nawet jeśli nie masz wszystkich 5 linii.

Np. Wakacje, seminaria i inne imprezy DIC kosztują 1 200 $, Twój obecny bonus Podróżny wynosi 1000 $, więc
dodajesz tylko 200 $. Albo twój obecny Bonus Podróżny wynosi 1400 $, więc jedziesz za darmo, a 200 $
pozostaje za następne wydarzenie DIC. Możesz podróżować z nami kilka razy w roku.

1. i 2.linii 100$

300$

600$

1,500$

Całkowity

dostajesz

dostajesz

dostajesz

dostajesz

3. linii

4. linii

5. linii

3x

81 pozycji

162 pozycje

243pozycje  



Bonus Diamentowy - Diamond Bonus

60$

120$

180$

300$

600$

900$

2,000$

4,000$

6,000$

10,000$

20,000$

30,000$

Miesięczna płatność Diamentowy bonus

200,000$
DO

Jeśli wypełnicie swoją 60USD pozycję z 300 pozycjami w swoich liniach w dwóch kolejnych miesiącach, 
otrzymacie Bonus Diamentowy w wysokości $2,000.
Jeśli oszczędzaz $180, masz 3 pozycje w systemie (3 x $60), a wtedy Twój  Bonus Diamentowy wynosi $6000. 
Jeśli oszczędzasz maksymalnie $6 000 (100 x 60 $), Twój Diamond Bonus osiągnie $200 000.

Od $2,000 do $200,000 



Bonus Królewski - Royal Bonus

Jeśli pozycja $60 w dowolnym miejscu w twojej 5-linijkowej strukturze otrzyma Bonus Diamentowy, 
to otrzymasz Bonus Królewski w wysokości $1000. Każda z pozycji $60 może mieć maksymalnie 363 pozycje po $60, 
a twój Bonus Królewski wynosi do $363 000 ($1000 x 363). Jeśli oszczędzasz $180, masz 3 pozycje w systemie (3x$60). 
Wtedy potencjał twojego Bonusu Królewskiego wynosi $1 089 000.

Od $1000 do $363 000

ROYAL

363,000$
DO

Do wypłaty Bonusu Królewskiego musi być poniżej Waszej pozycji przynajmniej 150 pozycji w twojej 5-linijkowej strukturze.
Masz prawo do Bonusu Królewskiego podczas następnych 3 miesięcy, jeśli wypełnisz kwalifikację 150 pozycji.



Kampanie online

Klient uprzywilejowany
Zdobądź co najmniej 3 klientów i zostań klientem 
uprzywilejowanym.Następnie masz preferencyjne 
prawo do nowych klientów z kampanii online 
umieszczanych w Twojej Strukturze lojalnościowej,
Bonus Podróżny, Diamentowy i Bonus Królewski.

Inwestujemy w kampanie online, sprowadzając nowych klientów 
z całego świata do projektu. Następnie włączamy ich do 
struktur lojalnościowych naszych dotychczasowych klientów.

Klient 
uprzywilejowany

Klienci z 
całego świata

Kampanie marketingowe 
online



Podsumowanie

Bonus Lojalnościowy
do 10 krotności co miesiąc

Bonus za Polecenie
5% od wpłat twojego 

klienta

Bonus Jubilerski 
10% miesięcznie

Bonus Podróżny
do $2 500

Bonus Królewski
do $363 000

Bonus Diamentowy
do  $200 000

Bonusy Lojalnościowe, za Polecenie, Podróżny, Diamentowe i Królewskie są wypłacane
tylko lojalnym klientom, którzy regularnie opłacają miesięczne płatności.
Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie www.diamondcertainty.com


