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Máte  rádi  sociální  sítě?  Sítě  jako  facebook,  MySpace,  ZenZuu,  Twitter  apod? Rádi  si 
vyměňujete se svými přáteli  fotografie,  videa, sdílíte své statusy a názory, účastníte diskusí  nebo 
prostě jen tak chatujete či hledáte nové známé v různých zájmových oblastech, nebo přátele pro Vaše 
koníčky? >>> Pokud ANO a nevadí Vám být třeba ve dvou nebo více sociálních sítích najednou, pak 
Vám nabízíme zcela novou nedávno vytvořenou sociální síť, díky které můžete i něco vydělat! Jak to 
zjistíte, když alespoň okem proletíte návod v tomto krátkém letáku. 

Představujeme Vám výdělečnou sociální síť

Možná, že někteří z Vás jsou účastní 
jako uživatelé třeba v  ZenZuu nebo 
Me2everyone, což jsou zatím malé, 
ale  už  dlouho  funkční  sociální  sítě, 
které  jsou  podobné  facebooku a 
jiným  a  nabízejí  svým  uživatelům 
finanční odměnu za to, že doporučí síť 
svým  přátelém  a  oni  si  vytvoří  v 
sociální síti svůj účet a profil. A právě 
na  internet  přichází  nová  reklamně 
interaktivní  síť,  která  se  rozhodla 
NEKONKUROVAT facebooku a dalším 
sítím,  ale  spolupracovat  s  nimi  a 
zároveň takto něco vydělat. ZajímaváZajímavá  
myšlenka,  že?myšlenka,  že? Tato  síť  se  jmenuje 
PeopleString  a  jedná  se  o  jeden  z 
řady projektů na internetu, který má 
přídomek  STRING. Najdeme jich na 
webu  dnes  již  několik.  Většinou  se 
jedná  o  nějaký  marketing  nebo 
reklamu. Začátkem roku 2009 se spustila síť, která je napůl zadavelským systémem pro internetovou 
reklamu (SEO a PTC) a napůl sociální sítí.  PEOPLE STRING spolupracuje s takovými firmami a sítěmi 
jako facebook, Yahoo, AOL, Google apod. Nechce s nimi konkurovat, ale doplňuje je. Proto nebude vůbec 
vadit,  když si  vytvoříte profil  na  PEOPLE STRING,  protože si  jej  pak můžete propojit  s  profilem na 
facebooku a budete za to dokonce odměněni. Nyní si tedy povíme něco o tom, jak sít funguje a jak díky ní 
vydělávat. 

Jak vydělávat prostřednictvímJak vydělávat prostřednictvím  PEOPLE STRING PEOPLE STRING ?? 

People string (dále jen PS) je sociální síť, jako kterákoli jiná. Najdete 
zde  videa,  fotografie,  statusy,  prostě  všechno  takového,  co  na 
facebooku,  ZenZuu,  MySpace,  twitteru apod.,  znáte.  Ale  přece 
jenom zde je  něco jiného,  co  na  ostatních  nenajdete.  Můžete  si  zde 
vydělat  (protože autoři  se se svýmí uživateli  dělí  o zisky z reklam a 
dalších příjmů a odměňují své členy za aktivitu), kdežto u těch ostatních 
sítí  můžete  maximálně  získat  hodnotné  kontakty.  A  to  vše  máte  na 
jednom místě  a  ZADARMO!  Na  PS najdete  řadu  reklam,  vedlejších 
služeb a aktivit, které Vám vydělají nějaký americký cent nebo dolar. 

Princip tkví v tom, že užíváte svůj účet/profil v této sociální síti a pouze tím získáváte body, které je pak 
možné změnit za zboží v amerických eshopech, nebo ještě lépe změnit na peníze, které si prostřednictvím 
internetových směnáren můžete poslat přímo na Váš bankovní účet. Jak prosté. Zatím zde ještě nebyl 
podobný projekt, který by lidem zajišťoval nevelký, ale pravidelný příjem. Prostě kapesné, které získají 
tak, že dělají to samé, co už stejně jednou dělají na facebooku a dalších jim podobných sítích.
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Vysvětleme si, jak to funguje:
Do  konce  května  2010  existovaly  2  druhy  členství  FREE MEMBER  (ZDARMA)  a  ENTREPRENEUR 
(PODNIKATEL za 200 USD). Od června 2010 po roku a půl existence této sítě se rozhodli autoři spojit oba 
dva typy členství. Ti, kteří jsou ENTREPRENEUR jsou jimi stále, ovšem každý další nový člen sítě bude už 
jen  FREE MEMBER, síť tento krok udělala, aby všichni měli stejné možnosti a stejné podmínky užívání 
svých účtů. Na úrovni FREE se sociální síť, která má v roce 2010 okolo 30.000 registrovaných členů (po 
více  jak  roce  činnosti)  profesionalizuje.  Dává  tím  svým  členům  najevo  snahu  o  stabilizaci  sítě  do 
budoucna. Od poloviny roku 2010 budou mít všichni stejné podmínky a síť se centralizuje pro kohokoli na 
světě. Můžete být celý život členem této sociální sítě a pobírat celý život příjem, který pokud bude  SP 
existovat (a předpokládáme, že hodně dlouho :-)). Díky PS můžete hezky vydělat a nemusíte skutečně 
NIC INVESTOVAT! Zaregistrujte se přes  registrační odkaz! Měl by Vám ho zaslat člověk, který Vám 
poslal tento materiál.

1.1. Na čem se dají sbírat body?

V systému sbíráte tzv. PP body. Vždy když 
se  přihlásíte  získáte  10  bodů.  Denně  se 
systém aktualizuje v 6, 12, 18 a 24 hodin. 
Ale nejsilnějšími milníky je čas  před 12:00 
a po 12:00 hod. Takže můžete získat body 
několikrát  denně.  Maximálně  získáte  200-
350 bodů denně (přes 2 dolary).

  Za co sbíráme body?

÷ pokud se alespoň jednou denně   přihlásíte   
získáte  10 bodů (minimálně tedy 300 bodů 
(3 dolary) měsíčně, pokud jste na síti každý 
den  a  jen  se  přihlásíte!).  Nejlépe  je  se 
přihlásit 2x denně. Před 12 a po 12 hodině, 
ale můžete i vícekrát :-). 

÷  10 bodů získáte za to,  že  kliknete na položku "mailbox-cashbox"  (Vaše kasa).  To je taková malá 
agenda, kde se vám shromažďují  body a peníze. Jenom za to, že jí  navštívíte  a společně s tím  za 
kliknutí u peoplestring na INBOX, tedy zprávy. Kam Vám chodí maily a vzkazy za to získáte také.

÷ Pak slouží PS jako rozcestník pro nakupování. Z této sítě můžete přímo nakupovat po internetu. >> 
Klikněte tedy každý den na  SHOPPING (na levé straně) a vyberte si ze seznamu nabídky obchodů a 
klikněte na  SHOP NOW (jakoby ste chtěli nakupovat). V momeňte, kdy se Vám odkaz připojí získáte 
taktéž 10 bodů.  Nakupovat nemusíte, ale můžete systém má ze všeho provize :-) Těchto 10 bodů máte 
ale jen jednou max. 2x denně.

÷ Když budete chvilku  používat vyhledávač    Google  , který máte nahoře tak Vám za chvíli připíší také 
10 bodů. Prostě když budete chvilku denně využívat vše, co tato síť nabízí tak určitě získáte nějaké body 
a nemusíte se u toho nijak namáhat a nemusíte nikde nic platit. 

÷ No a v neposlední řadě, když zajdete do pole MAILBOX-CASHBOX máte nahoře na liště položky jako 
EMAIL, IM a další. Když kliknete na EMAIL, tak se Vám otevře Vaše osobní EMAILová schránka, kterou se 
jim povedlo vytvořit ve Vašem rodném jazyce :-). Když vyšlete denně alespoň jeden email a navštívíte 
schránku, pak dostanete 10 PP bodů. Je jedno zda-li odešlete 1 nebo 1000 mailů denně vždy dostanete 
10 bodů za to, že email používáte. 

Denně máte dle tohoto seznamu možnost získat mezi 50 – 200 PP bodů

Touto  platební  činností  chtějí  autoři  nás,  uživatele  motivovat,  abychom se  pohybovali  po svém účtu, 
sledovali novinky a zprávy, když nám chce systém něco poslat nebo zdůraznit (prostě abychom používali 
PeopleString). >> Systém se  4x denně aktualizuje. V  6, 12, 18,6, 12, 18, a  2424 hod. Takže těchto 50 bodů 
můžete získat 4x denně. Kdo má tedy možnost se 4x denně alespoň na 5 minut připojit, pak vydělá 2 
dolary denně. Ovšem předpokládáme, že ne každý má tolik času, a proto budeme počítat, že si vyděláte 
denně asi tak 50-100 bodů. To je asi 0.5-1 USD vlastní aktivitou.
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Výplaty a odměny

Abyste získali  peníze musíte si  založit  peněženku 
AlertPay. Na konci manuálu máte krátký návod. 
AlertPay je  elektronická  peněženka  na 
mezinárodní  úrovni.  Něco  jako  u  nás  je  PaySec 
(někteří  jej  znáte).  PS  posílá  peníze  jednou 
měsíčně,  pokud  nasbíráte  body  v  hodnotě 
25 dolarů. Pokud ne, převede se Vám kredit do 
dalšího  měsíce  a  přičte  k  budoucím  penězům  v 
kategorii  PENDINGPENDING (čili  nevyřízené) až pak Vám 
jej zašlou. 

Z AlertPaye si pak můžete za poplatek sražený přímo ze zasílaných peněz poslat dolary už změněné na 
koruny  na  Váš  účet  v  české  bance  (nebo  i  mezinárodní).  AlertPay akceptuje  většinu  platebních  a 
kreditních karet všech bank takže zaslat si peníze domů není vůbec problém. >> Vždy když Vám PS zašle 
peníze, připíší Vám je na Váš AlertPay okolo 3 dní. A s AlertPaye si zašlete peníze na Váš účet do 3-5 
dní. Maximálně takto do 8 dní nejdéle, budete mít peníze na Vašem účtu snížené o 80,- Kč nebo 4 dolary. 
Pokud si peníze připíšete na kreditní kartu, pak do několika hodin či jednoho dne. Ale o tom se dozvíte 
více na konci tohoto materiálu. 

Co se týče odměn za registrace lidí dostáváte bonusy jen z 
první  úrovně.  Pak  dostáváte  procentuální  ohodnocení  za 
každého registrovaného člena kdekoli pod Vám a tyto bonusy 
jsou Vám přidávány v bodech, což je pak na konci každého 
měsíce přepočítáváno a na začátku dalšího měsíce připisováno 
a vypláceno. 

Je to určitá svoboda a zároveň možnost reálného příjmu bez 
nutnosti dalšího zaměstnání nebo brigády navíc! A jak víte do 
20.000 ročně si můžete zařídit drobný příjem, který nemusíte, 
ani danit, ani uvádět. Pokud si jej necháte posílat na Váš účet 
a je přehledně doložitelné, že tento příjem nepřesáhl 20.000 
ročně (měsíčně to vprůměru vychází asi na 1650,- Kč), pak si 
můžete  díky  internetu  bez  problému  vklidu  vydělávat  16 
stovek  měsíčně  a  máte  tak  legální  příjem.  Pokud  chcete 
ovšem vydělávat více, pak už si příjem musíte zdanit a o tom 

   si ale povíme více v dalších kapitolách. 

> POZOR! DŮLEŽITÉ! POZOR! DŮLEŽITÉ! POZOR! DŮLEŽITÉ! POZOR! DŮLEŽITÉ! POZOR! <
Po zaregistrování Vám majitelé sítě PeopleString pošlou registrační kartičku, na které bude několika 
ciferný kod. Tento kod pak přepíšete do rubriky v GASHBOX MAILBOX. Proto uvádějte při registraci 
své skutečné jméno a adresu, jinak karta bude vyslána někam na neexistující místo a Vy si nepotvrdíte 
Vaší adresu. Tím, že si ověříte svou adresu pozná PS, že jste existující osoba a začnou Vám vyplácet 
peníze. Neoveřeným členům síťe se provize NEVYPLÁCÍ (Viz kapitola o peněženkách a výplatách)!
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Zvláštní bonusy

V rubrice  "mailbox-cashbox" máte dotazník, který když vyplníte 
získáte  1.5  USD.  Ale  to  jen  jednou,  na  začátku!  Je  to  zároveň 
podmínka  pro  aktivaci  účtu.  Pak  když  zaregistrujete  dalšího 
uživatele přímo na Váš registrační link na tzv. DIRECT LEVEL, pak 
za  každého  dalšího  člověka  získáte  0.5  USD  +  1  spins  bod. 
Najdete  zde  i  rubriku  PLAY  GAME,  kde  máte  několik  her,  kde 

můžete hrát  se  svými  SPINS body.  Ovšem nedoporučujeme toto 
dělat často, protože můžete i vyhrát, ale i prohrát a o body přijít. 
My  zastáváme  raději  metodu  pečlivě  bodíky  jeden  za  druhým 

sbírat a pak se Vám převedou na peníze. V levém sloupci si můžete 

připojit svůj facebook profil, se kterým PS spolupracuje, za to Vám dají 0.15 dolarů. 

Odměňovací, provizní systém

Získáváte 5% za výplaty z 1.linie a 2% za výplaty z 2.-
6.té  linie Vaší  sítě.  Je  zde  možnost  získat  dost  velké 
provize, pokud začnete síť svým kamarádům doporučovat, 
třeba jen přes internet. Nic Vás to nestojí a osobně také 
není třeba nikomu nic sdělit, pokud nechcete. Dostatečně 
Vám k tomu stači facebook, icq, e-maily apod. 

Uveďme si příklad.:

Předpokládejme, že zaregistrujete 3 uživatele do  people 
string. Každý z nich zaregistruje taktéž 3 uživatele a i oni 
3  další,  a  tak dále  až  do 6té  úrovně odměn. Máte tak 
možnost získat skupinu  3+9+27+81+243+7293+9+27+81+243+729 lidí, tedy 
1022 uživatelů,  kteří  si  Vás zároveň mohou přidát  do 
přátel. Každý z nich může měsíčně dosáhnout na výplatu 
25 dolarů. Vy za to, že dostanou zaplaceno získáte 2% ale až za jejich výplaty, dříve ne. Takže máte 
minimálně nárok na  0.5 USD za uživatele (ale výdělek Vašich kamarádů může být i  vyšší :-)). Takže 
3x1.25+1019x0.5 USD = cca 513 USD. A to nepočítáme Vaší účast na reklamách a dalších aktivitách 
na síti + registrace nových členů. Takže můžete dosáhnout ideální výplaty 500-600 USD měsíčně. To je 
asi 12.000,- Kč nebo 480 EUR. 

Efektivní příklad:

Dejme tomu, že za stejné situace zaregistrujte 5 a více lidí a každý z nich zaregistruje také 5 a více lidí. 
Při  takové  bilanci  byste  vydělávali  ze  struktury  5+25+125+625+3125+156255+25+125+625+3125+15625 =  19530  uživatelů. 
Celkově to  vypadá  5x1.25 + 19525x0.5 USD = cca  9769 USD.  To už  je  o  něčem jiném a  když 
připočteme Vašich 40 dolarů, které můžete vydělat vlastním navštěvováním účtu, pak máte něco přes 
9800 USD. A to je asi 196.000,- Kč nebo 7840 EUR.

Jednoduše! Polopatě: Co Vám tedy může PS dát? 

1)  Pokud používáte  sami  pouze  svůj  profil -  pokud  chodíte  každý  den  na  People  String a 
podíváte se na jejich reklamy a využíváte všech jejich služeb zdarma, pak získáte denně 50-200 bodů. 
Což je 30dní x 200 bodů, tedy 6000 bodů = tedy  60 USD. A těchto 15-60 dolarů získáte sami bez 
žádných poplatků jen tím, že sami používáte svůj účet a profil v této sociální síti. Nemluvě o tom, že 
zde najdete další zajímavé lidi a užitečné kontakty, pokud už třeba děláte nějaký síťový business.
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2) Pokud doporučujete, budujete síť a zvete na PS kamarády = pak se přes Váš doporučitelský 
odkaz zaregistrují a budou na sebe také registrovat lidi. Vytvoří sobě i Vám síť uživatelů (kteří mohou 
být všichni i Vaši přátelé), pak máte nejen svých 15-60 USD měsíčně, ale navíc i příjmy z Vaší sítě.  

3) ZDARMA email a další služby = vždy vlastníte u PS svůj e-mail a blog, což je základní výbava 
toho, že jste členy PS sítě. To Vám třeba facebook a jiné sítě automaticky nenabídnou. 

Názorný příklad, jak vzniká provize

VY: Když se sám/a zaregistrujete do PS, pak jste vlastníkem účtu, emailu a profilu a 
máte šanci nasbírat denně okolo 50-200 bodů. Vyjímečně snaživí členové nasbírají 
někdy až 350 bodů. Na webu jsou různé ankety, soutěže, hry a další  doprovodné 
aktivity, na kterých lze denně nasbírat cca 3,5 dolaru. 

1.level  (DIRECT LEVEL):   Když prostřednictvím Vašeho partnerského odkazu se 
zaregistrují  další  lidé,  pak  za jejich  používání  účtu  a sbírání  bodů dostanete  5%. 
Pokud tedy nasbírají alespoň částku nutnou pro výplatu 25 dolarů. Vy dostanete za 
každého 1.25 USD. Nemluvě o tom, že se Vám za registraci každého z nich připíše do 
current earning 0.5 USD jen za registraci. :-) a že za jejich ankety, účasti na akcích 
na facebooku a další věci dostanete vždy 1 cent. 

2.-6. level (CELÁ SÍŤ): Pokud lidé, které jste zaregistrovali se rozhodnout také, že 
si nenechají informaci o PeopleString sami pro sebe a pozvou další uživatele, pak se 
Vám bude do hloubky zvětšovat síť a tím Vám poroste i příjem. Za registrace lidí 
Vašich lidí nemáte žádnou okamžitou odměnu, ale vždy z jejich nasbíraného kreditu 
obdržíte 2%. Takže pokud taktéž měsíčně dosáhnout alespoň na výplatní minimum 
tedy 25 USD, pak dostanete za každého měsíčně 0.5 USD. 

Z čeho se počítají body? 
Ve  svém účtu  máte  3  kategorie  provizí.  Lifetime 
earnings  (mimořádné  bonusy  a  vlastní  bonusy), 
Current  earnings (personální  bonusy) a pak body 
Points.  Vaše provize se počítá  z  bodů Vašich lidí. 
Vždy na konci měsíce se počíta podíl kolik za svého 
člověka  dostanete.  Připisované  Vám  jsou  až 
následující měsíc první kalendářní týden od 1.-10. 
dne v měsíci. 

÷ Takže pokud Váš člověk přímo pod vám nasbírá 
4000 bodů, pak VY dostanete 200 bodů. 
÷ Pokud člověk někde hlouběji v síti nasbírá také 
4000 bodů měsíčně, Vám je připsáno 80 bodů.

Podíl za Vašeho člověka v síti se počítá z toho, kolik on sám nasbírá a nakliká bodů. Ne z celého objemu 
bodů, protože člověka pod Vámi by mohl mít třeb 1000 lidí a systém mu měsíčně připíše třeba 100.000 
bodů, ale z toho vy nedostanete 5%, ale pouze z toho, co on sám nakliká. Takže 5% dostanete třeba 
jenom z 4000 bodů, které naklikal sám. Z toho je Vám počítaná provize. Takže vyplatí se účet používat! 

Bez vlastní aktivity člověk nad Vámi z Vás nemá provizi, proto je systém vytvořen tak, abyste se na síti 
snažili a aby každý člověk alespoň do sitě docházel a přihlašoval se. Můžete mít třeba 1000 lidí pod 
sebou, ale pokud nechodí na PeopleString, pak máte smůlu. 

Ovšem pokud člověk přímo pod Vámi do PS nechodí, ale jeho lidé ano, máte provizi z jeho lidí. Prostě 
máte podíl z bodů za každého, kdo je ve Vaší síti aktivní. To je základní pravidlo. :-).

Na další straně máte popsáno, jak se orientovat v tabulce, která definuje Vaší sít.
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Na kompletní přehled o své struktuře se dostanete:
CASHBOX MAILBOX –> Tell a friend ane Earn (červený odkaz)
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Přečtěte si několik důležitých údajů o tom, jak je řízena tato sociální síť a odkud bere zdroje svých 
příjmů. Zjistíte tak, že tato rádoby obyčejná sociální síť má vlastně velký potenciál, který nenajdete u 
ostatních sítí. Proč vlastně? Přečtěte si texty v této kapitole a prohlédněte si svůj budoucí účet na 
PeopleString. 

Vaše profily, operační odkazy

Jak vypadá Váš profil? Když Vás bude chtít někdo najít na peoplestring, pak si může zapnout Váš profil ze 
svého účtu, nebo prostě na internetu přes prezenční adresu:

http://social.peoplestring.com/vase_prezdivka

Jako uživatel people string máte řadu výhod, které najdete i v jiných sítích, vkládaní fotek, psaní statusů, 
poznámek, blogů apod, které najdete i na ostatních soc. sítích, pokud uděláte svůj profil veřejný, pak 
všichni najdou o vás toto všechno na adresu viz výše: 
http://social.peoplestring.com/vase_prezdivka pokud ovšem zvolíte profil skrytý, tak bude veřejný 
jen pro Vaše přátelé, když si Vás dají do přátel. Princip je stejný jako na facebooku. 

Jak krátce o autorech

People String je oficiálním projektem společnosti BigString, která koordinuje internetové sýstemy jako 
BigString (sledování  a  zadávání  reklamy),  GeoString (PTR  a  PTC  reklama)  a  další  menší  dceřiné 
společnosti  a  internetové systémy.  BigString vystupuje  pod značkou  © People String,  Big String, 
pokud se jedná o tuto sociální síť. 
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Firma vznikla v lednu 2009 jako odměna pro stávající klienty 
tohoto  konsorcia.  PeopleString je  kompromisem,  který 
vznikl mezi elegrantním využitím plošné internetové reklamy 
a odměnou pro stávající klienty firmy BigString. Zákazníci a 
příznivci  všech  projektů  skupiny  BigString dostali 
zajímavou sociální síť, kde se mohli sdílet se svými přáteli a 
dělat  všechny  věci  a  užívat  stejné  vymoženosti  jako  na 
facebooku  a  jiných  sociálních  sítích.  Autoři  chtěli  udělat 
velký boom a pomoci svému projektu se rozšířit do světa, a 
proto vytvořili systém odměn, který se přímo váže na vytváření kapitálu firmy. 

Polovina příjmů jak již víte, vzniká z výnosů spekulací na světových burzách s cennými papíry a dalšími 
deriváty, kdežto druhá polovina jako jakási záruka toho, kdyby se jim na burze prostě nedařilo, slouží 
reklama. Zisky z reklamy se odvíjejí od velikosti sítě. Čím více má síť uživatelů tím větší zisky plynou z 
reklamy, protože přibývá klientů, kterým se vyplatí si zadat reklamu v síti, která má několik milionu členů. 
Čím vyšší je pravděpodobnost, že si jejich reklamy někdo všimne, tím vyšší je i cena zakázky. Možná si 
myslíte,  že když je  drahá reklama, tak není  zájem. Ba naopak!  Čím drazší  je  reklama, tím vyšší  je 
reklamní potenciál pro danou firmu a některé firmy si rády zaplatí milion dolarů, když vědí, že třeba měsíc 
v kuse každý den může jejich reklamu vidět třeba 10 milionů lidí na svých účtech. Je to přímo úměrné. 

Proto v People String, BigStringu pramení velké zisky z reklamy, se zisku na burze a z dalších odvětví, a 
proto se také rozhodli,  že 70% tedy dvě třetiny ze svých zisků rozdělí svým lidem a přesně dopředu 
vypočítali  práh, který se rozloží  na jednoho uživatele tak, aby existovaly bonusy za aktivitu, ale aby 
zároveň na tom nebyli ztrátní, ale aby systém produkoval snaživému jedinci – uživatel PS příjem, který si 
zajistí svou aktivitou. 

Registrujeme přátelé a známé

Možná si myslíte, že nikoho nenajdete, nebo se bojíte své přátelé a 
známé  obtěžovat,  protože  různých  nabídek,  jak  seriozních,  tak 
podvodných je plný dnes internet. Ale ničeho se neobávejte, protože si 
vemte, kolik lidí dnes je na facebooku. Kolik myslíte? Začátkem roku 
2010 jich bylo okolo 500 milionů. Dneska ovládá aktivně internet asi 
1.2  miliardy  lidí  na  celé  zeměkouli.  Dá  se  tedy  říci,  že  každý  2-3 
člověk,  který  používá  internet  je  už  dnes  na  facebooku.  Z  toho 
můžeme  usuzovat,  že  sociálně  sítě  jsou  docela  oblíbené,  když  asi 
desetina lidí na zemi má nějaký takový účet a pomalu si toho ovšímají 
i lidé další.

Určitě máte plný seznamu na facebooku, ICQ, Skype a kontaktů. A určitě někdo z nich by měl zájem mít 
ještě mimo facebooku jinou sociální síť. A pokud si myslíte, že v angličtině je handicap, tak je tomu právě 
naopak. Sítě jako  ZenZuu, MySpace,  Twitter apod.,  jsou většinou v angličtině a kolik  tam najdete 
čechů, slováků, poláků a vůbec středoevropanů :-). A navíc řada lidí si chce vydělat a všichni si ztěžují, 
jak  těžko  se  hledá  brigáda  nebo  další  práce  a  hodně  z  nich  sedí  denně  na  internetu,  tak  proč  to 
nevyzkoušet, když to nic nestojí. 

Pokud chcete někoho pozvat do sítě a zaregistrovat ho, tedy aby se na Vás zaregistroval pošlete mu 
univerzal link: http://www.peoplestring.com/?u=vase_prezdivka, pokud ovšem chcete, aby se člověk, 
který se má na Vás zaregistrovat zapsal zároveň i do Vašich přátel nemusíte mu pak posílat žádost, ale 
rovnou  mu  pošlete  friends  link: http://www.peoplestring.com/?f=vase_prezdivka  ,  .  Doporučujeme 
právě ten druhý,  přátelský link. Budete tak mít všechny lidi, jak mezi přáteli tak ve své referenční 
struktuře. 

Referenční link pro registrace dalších lidí a zapsání mezi přátele:

http://www.peoplestring.com/?f=vase_prezdivkahttp://www.peoplestring.com/?f=vase_prezdivka  
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Odkud se berou peníze u PS?
Tak  to  neví  nikdo  zcela  přesně.  Společnost  neuveřejňuje  své  audity  a  účetnictví.  Ovšem uveřejňuje 
oblasti, ze kterých ji plynou příjmy. Obchoduje na burzách s cennými papíry. Jde tedy říci, že více než 
polovina aktivit  (asi  50% zisků) plyne z obchodů s akciemi a zhodnocování  investic.  Další  část  zisků 
(dalších 50%) se dělí na tyto oblasti:

- peníze z reklamních kampaní ve Vašich účtech a na Vašich profilech
- Google služby a google reklamy
- provize z prodeje zboží a služeb prostřednictvím eshopů v sekci SHOPPING
- peníze z členských poplatků a nadstandartních služeb
- spolupráce s dalšímí sociálními sítěmi jako facebook, nebo službami AOL, Yahoo apod (až 5%)
- peníze za vlastní zboží jako jsou pozvánky, vizitky a mateirály pro členy (drobné agendy)
  (nezapomínejme, že tento systém je oficiální síťový marketing pro každého)
- příjmy z her a aplikací v síti a dceřiných projektů
- vlastní investiční aktivity

Jak již vidíte společnost má řadu různých 
menších  příjmů,  které  jí  společně  s 
obchodem  na  burze,  tvoří  gigantický 
kapitál,  který roste s příchodem nových 
členů.  Síť  je  původem z  USA  a  v  roce 
2010 najdeme už silné komunity, které ji 
využívají především z USA, Kanady, zemí 
latinské  ameriky  a  docela  i  z  oblastni 
asijského  polokontinentu.  To  však 
můžeme  změnit  tím,  že  tyto  komunity 
rozšíříme  o  další  především  Evropské 
země. 

Tvůrci  PS okamžitě vyjednali  spolupráci  s 
internetovými  velikány  jako  Google, 
Yahoo a  Netscape (nynější  AOL)  a 
samozřejmě  i  facebook,  twitter  a 
MySpace. Na svém účtu naleznete odkazy 
a  přímé  propojení  se  všemi  těmito 
službami. Mimochodem i za využívání těchto doplňků máte body, které se sčítají do dolarů takže můžeme 
se jenom těšit. 

Jaké jsou rozdíly mezi PeopleString a jinými sociální sítěmi?

Kdo  nad  tím  jen  trochu  pouvažuje  a  pořídí  si 
PeopleString zjistí, že je to síť, která se bude rychle 
rozvíjet. Proč? Facebook byl kdysi neznámá síť fungující 
pouze  v  angličtině,  získal  si  však  srdce  lidí  tím,  že 
zintegroval  sociální  prvky,  které  slouží  k  usnadnění 
komunikace mezi lidmi bez rozdílu. A už druhým rokem 
své existence se masivně rozšířil mezi lidmi. 

Zatímco  ostatní  sítě  jen  kopírují  facebook  nebo 
upřednostňují různé komunikační prvky a společenství, tak 

PeopleString se vydává stejnou cestou jako facebook na začátku, čili cestou globální integrace. Přestože 
zatím je PS vytvořena především pro USA, Kanadu a Latinskou Ameriku, již zakrátko se to změní. V roce 
2009 byl rozšířen jen na Americkém kontinentě, ale začátkem roku 2010 se dostal na Evropsko-Asijský 
kontinent, kde se mu začíná dobře dařit. 

People String jako jediný zaručuje klientovi plnou výbavu komunikačních nástrojů a navíc možnost si 
přivydělat, pokud má uživatel zájem. Může si své body změnit za zboží v eshopech nebo prostě nechat 
propadnout, ale to by byla škoda, nemyslíte?! :-) >> Určitě řada z vás má profil ve více sítích. V Evropě 
známe kromě facebooku, twitter, netlog, badoo, ZenZuu, Me2everyone a řadu dalších sítí, které často 
koordniují velcí počítačoví magnátí jako Microsoft, AOL, Google, Yahoo apod. 
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Pokud ale máte více profilů a znáte více soc. sítí, jistě si dokážet porovnat tyto otázky: 
Která soc. síť je Vám schopna dát tyto věci (mimochodem připomínám, že to mají i členové zdarma):

- vlastní profil v různých barvách a motivech (u facebooku má jen placený PREMIUM účet)
- vlastní email, vytvořený na bázi samoredukčních zpráv
- vlastní blog (rozšířené, ale mají jen některé sítě)
- vlastní schránku na peníze a odměny = CASHBOX (možnost nakupovat, nebo vydělávat)
- integrace jediná síť, kde lze propojit vše naráz (facebook, twitter, ms, yahoo, gmail, aol aj.) 
- hry, kde mohou členové nehrát mezi sebou, ale vyhrávat body a zvyšovat si svůj zisk
- drahocenné kontakty s podnikateli či vznikajících podnikatelských subujektů po celém světě
- + zvýhodněná (levnější) reklama (oproti konkurenci), u které se zvyšuje její denní účinnost
- mimo jiné služby, které jako IM okno pro všechny messengery apod.
- možnost vkládat fotky, celá alba, statusy, články apod (co je u všech ostatních sítí také)

Tak či jinak. Jediným skutečným handicapem je, že síť má pouze 2 funkční jazyky angličtinu a španělštinu, 
což hodlají tvůrci také časem změnit, podle toho, jak rychle bude síť růst a jaké jazykové komunity se 
budou zapojovat. Určitě tedy vyzkoušejte tuto síť a pomozte nám ji budovat celosvětově. Vy tak získáte 
nové možnosti a přivýdělek a pomůžete se rozrůstat ambiciozní interaktivní sociáílní síti, která se oproti 
různým pokusům ne  jako  ZenZuu,  Me2everyone,  Hi5 apod  ale  naopak  se  rozrůstá  rychlostí  jako 
facebook, twitter, netlog apod.  

Daňová otázka, jak legálně vydělávat u PeopleString?

Je tento způsob vydělávání legální?
Ano je.  Říká se  tomu Multi  level  marketing či  síťový marketing,  jeho internetová verze pak Network 
marketing. Lidé tuto metodu často zaměňují s nelegálními finančními hrami typu pyramida a letadlo, které 
jsou oproti MLM nelegální. Jediné, co mají s těmito podvodníky systémy MLM stejné je schéma sítě, na 
základě které se vypočítávají provize. Mimo jiné v 90. letech 20. století byl MLM navržen jako prodejní 
metoda na Nobelovu cenu. Celé MLM pochází  původem z Ameriky, kde je dokonce pevně začleněn v 
legislativě a má v anglosaském světě svůj vlastní zákon. MLM je celosvětově ochraňován, regulován a 
definován federací přímého prodeje WFDSA. .: Jediným případem, kdy se dostane při tomto vydělávání 
člověk v konfliktu se zákonem je tehdy, že nevyřeší daňovou otázku a své příjmy nezlegalizuje nebo šíří 
svou nabídku formou nevyžádané pošty.

Jak danit a legalizovat příjmy z MLM?

Většinou se uvádějí tyto základní formy. U každého je to individuální, ovšem všebecně platí toto:

Výdělek do nedaňového maxima – do výše 20.000,- Kč ročně si můžete přivydělat jakoukoliv zákonem 
nezakázanou  formou  definovaný  jako  nepravidelný  nepodnikatelský  příjem,  neboli  příjem  ostatní 
nedanitelné příjmy.

Výdělek nad 20.000 – Živnostenský list – pokud chcete vydělávat více než 20.000 a nějaký příjem z 
MLM vám už  někde  plyne,  není  nic  legitimnějšího  než  si  zavést  živnostenského  oprávnění  a  vést  si 
účetnictví. Někteří to takto řeší stabilně.
 

Nakupování – pokud to daný MLM umožňuje můžete si změnit provize za zboží a rovnou si pořizovat 
nějaké produkty nebo služby, což zrovna PeopleString neumožňuje leda že bychom byli v USA :-)
 

Daňový ráj – největší daňová svoboda, pokud si zařídíte účet v daňovém ráji, pak nemusíte své příjmy z 
MLM uvádět v České republice a můžete je utrácet platební kartou od účtu, který je veden v daňovém ráji. 
Tím se legálně zbavíte daní a můžete fungovat bez živnostenského listu nebo jiné podnikatelské režie a 
nikde nemusíte příjem uvádět. Což u people stringu je možná pro obyčejného člověka snad i nejlepší 
variatna.

Jak budovat sítě a šířit tento sociální business?
Žádný výdělek nebyl tak snadný a dostupný jako nyní PS a jemu podobné systémy. I člověk, který 
nemá žádné speciální  dovednosti  a schopnosti  a  alespoň trochu amatérský ovládá internet dokáže 
vydělávat touto metodou. Řekněte sami sobě: Je těžké kdekoli  na internetu najit  pár lidí, kteří  se 
ZDARMA zaregistrují a nabídnou People String zase dalším několika lidem? Navíc dnes ve světě, kdy 
na internetu může být člověk klidně annonymní a nemusí se bát nějaké kompromitace. Nevadí, že 
nemáte žádné komunikační  schopnosti  díky PS máte  možnost  vybudovat  časem velké sítě  dalších 
uživatelů a nepotřebujete k tomu mnoho :-)
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AlertPay je  internetová  směnárna 
(peněženka), která umožňuje v reálném čase 
(on-line) platit po celém světě bez bankovního 
omezení. Když potřebujete zaslat mezinárodně 
příkaz  k  úhradě  potřebujete  k  tomu 
doporovodná data jako kody IBAN a SWIFT a 
trvá to vždy několik dní, možná i týden (záleží 
také na typu banky, některé jsou v tomto už 
vyspělejší  než  jiné).  Pro  každý  případ  e-
curreny  nebo  také  cash  bookers  jak  jsou 
souhrně  nazývány  peněženky  (v  angličtině 
payment  systems)  umožňují  to,  že  můžete 
převádět  a  přijímat  peníze  mezinárodně  po 
internetu v řádu několik sekund nebo minut.  

Princip spočívá v tom, že si nabíjete takovou peněženku (pošlete peníze ze svého účtu na účet peněženky) 
a zpravidla do 2-5 dní máte na každé peněžence peníze.  Peněženky pracují zpravidla ve dvou měnách. 
Peněženky jako PayPal, AlertPay, Moneybookers apod. (ty tradiční peněženky, které zde byli dříve), ty 
fungují vždy ve Vaší národní měně a v jedné kontinuální nejčastějí USD nebo EUR. Ovšem peněženky 
nové ten typ, který slouží hlavně investorům jako Liberty Reserve, Perfect Money, StrictPay apod., ty 
používají třeba i více měn nebo modifikují zůstatek i ve veličinách zlata aj. Z čímž se zase dobře nakládá 
na forexu a jiných kapitálových trzích. Pro náš případ nám ovšem bohatě poslouží  AlertPay, protože 
People String vyplácí na AP. V minulosti vypláceli na nejsilnější e-banku na trhu tedy na PayPal, ovšem 
z konkrétních cenových důvodů se pro ně stala strategicky výhodnější  AlertPay,  která má taktéž již 
globální charakter a zabírá dnes 80% investičního prostoru.  

Jak AlertPay funguje a kolik se zde platí?
Pro začátek doporučujeme si zřídit účet PERSONAL STARTER nebo 
PERSONAL PRO, které jsou ZDARMA. Jediný velký poplatek, který 
zde najdete je 80,-Kč za zaslání z/na bankovní účet v České bankce. 
Jinými slovy, když si chcete nabít AlertPay konkrétní částkou dejme 
tomu třeba 500,- Kč, pak Vám AP z této částky strhne 80,- Kč a na 
váš  AlertPay Vám příjde jen 420,- Kč, které pak zdarma můžete 
změnit  na  dolary  nebo  za  poplatek  na  jinou  měnu  ve  vlastní 
směnárně, která je v rámci účtu instalována. 

Těchto  80,-  Kč  z  účtu  vedeného  v  CZK,  nebo  4  dolary  z  účtu 
vedeného v USD je jediný velký poplatek, který zde zaplatíte. Vás to 
ovšem trápim nemusí, protože People String Vám zde peníze bude 
posílat  ze  své  strany,  takže  vy  si  peněženku  nabíjet  nemusíte. 
Můžete pak využít svých získaných výplat k investicím na internetu a 
své  peníze  zhodnotit,  nebo  je  investovat  do  nějakého  MLM, 
programu  složeného  úrokování  nebo  dalších  možností,  které  jsou 
internetu, což právě peněženky umožňují. 
Jednou z velkých výhod je to, že bez poplatku můžete nakupovat v 
těch eshopech, které respektují mezinárodní platební systémy jako 
je  zrovna  AlertPay.  Jedinečnou  výhodou  je  to,  že  když  hodláte 
podnikat nebo prostě přeposílat peníze z jednoho AlertPay účtu na 
druhý, tak za příkazy k úhradě a další operace neplatíte SKUTEČNĚ NIC! Jediné co je zpoplatněné jsou 
masivní (hromadné) platby, nadstandartní platby (v řádech tisíců USD) a příjem z kamenných bank – 
oněch zmíněných 80,- Kč.
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Příjem/výdej peněz z/do AP
Jak tedy jistě chápete plošný poplatek 80,- Kč se platí při každém přijetí nebo vyslání do kamenné banky. 
Takže když Vám PS pošle výplatu dejme tomu 25 nebo 30 USD, tak na CZK to je asi 600,- Kč, kdybyste si 
ihned poslali tyto peníze na Váš účet v bance, tak Vám AP srazí 80,- Kč. Takže Vám na účet příjde 520,- 
Kč. Už asi rozumíte jak tento systém funguje? Vždy když zašlete peníze z banky na AP je Vám sraženo 
80,- Kč a vždy když si něco necháte zaslat z AP do fyzické banky je Vám taktéž sraženo 80,- Kč. Možná si 
říkáte: „... no dobře, ale to budu platit jen za transef do banky takový velký poplatek? Vyplatí se mi to?“ 
My Vám řekneme: „Ano vyplatí“. Dělejte to jako my. Neposílejte si ihned na účet menší obnos, ale čekejte 
třeba 2 měsíce až se Vám na účtu nahromadí ne 30 USD, ale třeba 60 USD. Pak oněch 80,- Kč z 1200,- 
Kč bolí méně než z 600,- Kč. Rozumíte mne asi. 

Tento poplatek je stabilizační, protože pak už za další služby u AlertPaye žádné poplatky nejsou. Jen za 
nadstandartní  služby.  Z  tohoto  stabilizačního  poplatku  AlertPay  žije,  protože  na  AP  funguje  řada 
mezinárodních podnikatelů a investorů, kteří potřebují denně rychle převádět peníze třeba z TOKIA do 
New Yorku apod. a to by jim v klasické bance trvalo i několik dní. Proto peněženky jako AP jsou velice 
oblíené hlavně u středních a velkých podnikatelů a investorů na burzách. 
Proto jsou i oblibené mezi námi, protože peníze získané z výdělků na internetu v MLM jako je zrovna 
People String je možné část utratit  a část znovu investovat a protočit, což vytváří jistou příjmovou 
stabilizaci  i  u  lidí,  kteří  jinak  MLM  nedělají.  Systémy  Networku  jako  People  String  jsou  určitým 
kompromisem mezi lidmi, kteří si chtějí vydělat, ale nechtějí dělat MLM, což je paradox. :-) Ale z vlastní 
zkušenosti máme v sítích spoustu lidí, kteří by nechtěli dělat žádný MLM a nic prodávat, ale do People 
Stringu se  rádi  zaregistrovali,  protože  People  String je  standartní  sociální  síť  a  anglické  sítě  jako 
MySpace, ZenZuu apod. někteří už znají a mají zde profily. 

Registrace u AlertPaye

Na následujícím příkladě se podívejte, jak je možno se registrovat u AlertPaye

1. KROK – zajděte na odkaz uvedený na konci této strány a 
otevřete si novou stránku. Objeví se hlavní stránka  a zde si 
vyberte PERSONAL ACCOUNT a klikněte na Open an Accout, 
nebo kdekoli na stránce na nějaký SING UP NOW, či SING UP. 

Převede Vás to na registrační formulář viz další obrázek.

2. KROK (obrázek na další str.) – vytvoření účtu (create)

V položce Choose your country vyberte Czech republic, pokud 
systém ihned nelokalizoval počítač v zemi, kde zrovna sedíte. 
Vyberte si v sekci Personal Account, což je osobní účet podúčet 
PERSONAL STARTER,  protože to je základní typ účtu, kde 
nemáte kromě uvedeného stabilizačního poplatku 4 USD žádné 
další poplatky. A už vůbec ne poplatky za vedení účtu, což je 
podobné jako i u některých on-line bank viz mBank apod., což 
jsou ale tradiční banky s podobným charakterem, co se týče 
poplatků.

>>> PRO REGISTRACI U ALERTPAY KLIKNĚTE ZDE <<<
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3. KROK – osobní data 
Dle obrázku na další straně vidíte, jak vyplnit kláčový formulář s Vašimi daty, který budete používat pro 
příjem peněz z People Stringu nebo i dalších podobných entit na internetu. Důležité je vyplnit vše, co je 
zdůrazněno. Pokud nemáte tolik telefonních čísel můžete použít stejné číslo nebo 2 čísla s obměnou někdy 
to funguje. >>> Vaše město a lokalitu by měl opět internetu zařadit. Zadejte svá data ohledně adresy, 
místa a data narození a dalších potřebných údajů, které udáváte, když zakládáte bankovní účet nebo účet 
v  takové  směnárenské  a  platební  společnosti,  jako  je  AlertPay.  AlertPay  se  pyšní  jedním  z 
nejspolehlivějších  security  systémů  pro  ochranu  Vašich  dat.  Na  rozdíl  od  některých  nejmenovaných 
českých bank,  kterým se už  v  minulo  povedlo,  že  citlivá  data  právě díky  internetu  unikla.  Proto  se 
nemusíte obávat AlertPay shraňuje denně data od majitelů statisíců účtů pro převody peněz na internetu. 
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4. KROK – identifikace 
klienta     → → →
Druhá  část  formuláře  o 
osobních datech po nás chce, 
abychom  napsali  osobní 
email, který ovšem musí být 
funkční  a  na  který  nám 
přijde  potvrzení  na  konci 
registrace.  Tento  email 
opíšeme  do  dalšího  řádku 
ještě  jednou.  Pak  napíšeme 
v  kolonce  password  heslo, 
které  musí  mít  nejméně  6 
znaků.  Nejlépe  využívejte 
kombinaci písmen i čísel, ale 
něco,  co  si  zapamatujete. 
Pak  heslo  znovu  opište  do 
další  kolonky.  Následuje 
transakční  PIN.  Tento  pin 
není  stejný  PIN  jako  v  ten 
bankomatu :-). Tímto PINEM 
budete  potvrzovat  jakoukoli 
operaci,  kterou  budete 
uskutečňovat přes AlertPay. 

Pokud budete chtít něco někam poslat, zaplatit nebo odeslat na bankovní účet, vždy po Vás budou chtít 
transakční PIN, je to oveření toho, zda-li u počítače sedí ta správná osoba. Heslo od účtu je citlivý údaj, 
ovšem platební PIN je další údaj, který znemožňuje případným podvodníkům nakládání s penězi na Vašem 
účtu. Tento PIN musí být od 4 do 8 čísel dlouhý. Doporučujeme uvést 4 čísla lépe se pamatují než delší 
varianta  PINu.  Pak  si  vyberte  2  security  question,  což  jsou  kontrolní  otázky,  na  které  budete  vždy 
odpovídat,  pokud zapomenet heslo nebo budete potřebovat zjistit  nějaký jiný zapomenutý údaj.  Tyto 
otázky i s tím, jak jste odpověděli (společně i s PINEM!!!) si někam zapište, protože jistota se nedrží 
nikoho dvakrát! :-). Lépe je mít data někde uložené a třeba i na více místech.

Tato  strana  ovšem 
pokračuje  ještě  dále. 
Pod  kontrolními 
otázkami  a  odpovědmi 
najdete  ještě.  Third 
party,  což  je  používaní 
účtu  třetí  stranou. 
Odpovězte  prozatím  z 
praktických  důvodů  No 
tedy  NE.  Opište 
kontrolní  kod,  který 
chrání  databázi  před 
viry  a  v  User 
Agreement  souhlaste  s 
provozními 
podminkami.  Dejte 
REGISTER  a  základní 
registrace je hotová. :-)

5. KROK – potvrzení emailu - Na další stránce bude upozornění VALIDATE EMAIL. Což je informace o tom, 
že Vám na email byla odeslaná potvrzovací zpráva, která Vám ověří Váš email. Tuto stránku tedy můžete 
zavřít a zajděte do svého emailu, který jste uvedli při registraci. Zpráva, která Vám příjde bude vypadat 
nějak, jako obrázek, který vidíte vlevo. Kliněte na první zvýrazněný odkaz pod čárou, který má v sobě 
alertpay.com, na ten klikněte a ihned se Vám ověří Váš email, který v budoucnu bude sloužit i jako adresa 
pro zasílání peněz. 
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Vyskočí Vám okno, ve kterém bude už 
předepsaný  název Vašeho  emailu  a  vy 
zadáte  jen  heslo,  které  jste  uvedli  při 
registraci a tím si potvrdíte účet i email 
a  dokončíte  registraci.  Což  je  pro  nás 
všechny to podstatné. 

Tak a teď si ještě povíme, jak si v People 
Stringu  nastavíte  už  Vaš  AlertPay, 
který  jste  si  nyní  vytvořili  a  potvrdili. 
Otevřete si svůj People String a klikněte 
na:Setting  People String Settings (na→  
obrázku jsme Vám to podtrhli)  a zde→  
se  Vám  otevře  Vaše  kasa,  kterou  už 
dobře  znáte  a  zde  (jak  vidíte  na  další 
straně) kliknete na CASHBOX MAILBOX 
– který jsme Vám podtrhli a uvedli u něj 
číslo 1. přepne se Vám na nastavení Vaší 
kasy.  No  a  zde  máte  položku  pro 
payment  systém,  kde  vidíte  jasně 
napsáno AlertPay.
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což jsme podtrhli a napsali zde č. 2 a zde vepíšete svůj email, na který jste registrovali Váš AlertPay účet. 
Kliknete na UPDATE dole na stránce a máte aktualizovaný účet pro AlertPay, kam Vám People String bude 
zasílat peníze v momeňte, když budete mít aktivovaný i People String účet. :-). Nyní jste tedy udělali vše 
potřebné proto, aby Vám mohli přicházet peníze. 

Aktivace účtu u PeopleString
Toto je snad nejdůležitější část pro všechny uživatele, protože BEZ TOHOTO KROKU NEBUDETE moci 
POBÍRAT PENÍZE. Což by byla velká škoda. Aktivace Vaše účtu záleží na několika podstatných krocích. 

! 1. KROK – vyplnění dotazníků s 30 otázkami ve sekci KASA
! 2. KROK – zadání pravdivé adresy!
! 3. KROK – přepsání verifikačního kodu do kategorie KASA
D 4. KROK – doplnění účtu, vložení fotky akceptace alespoň jednoho přítele nebo skupiny

AD 1. KROK
Když si založíte účet, pak když kliknete na váš MAILBOX CASHBOX najdete tam nahoře odkaz, ve kterém 
je napsáno 30 quetions …, na tento odkaz klikněte a objeví se Vám několik kroků, které dohromady 
obsahují 30 otázek nutných pro účast v síti people string. Jsou to osobní údaje, ale nutné pro zjišťován 
globálního průzkumu, který pak people string propůjčuje svým klientům z důvodu reklamy a propagace. – 
Když tento dotazník vyplníte obdržíte v CURRENT EARNINGS 1.5 dolarů :-)

AD 2. KROK
Při registraci jste zadávali svou adresu. Pokud je fiktivní tedy vymyšlená, pak ji okamžitě přepište. Máte 
na to  5 dní  od registrace,  kdy můžete bezproblému adresu změnit.  Pokud nechcete  dát  vlastní,  pak 
napište takovou, kam Vám určitě přijde registrační kod. Měla by být ale spjata s jménem, na které je 
veden i účet i profil na People Stringu. Do 5ti dní tedy tuto adresu přepište, pokud není pravdivá. Můžete ji 
přepsat na stejném místě jako jste navedli svůj AlertPay. Vidíte to na obrázku na této straně. Najdete tam 
USER INFO a ADDRESS, kde můžete svou adresu a jméno ještě změnit. Po 5ti dnech byste museli žádat o 
změnu. Což je také možné, ale zbytečně to zdržuje. :-)

AD 3.KROK
Od 5tého dne po registraci, kdy si ještě 
můžete naposledy změnit adresu vedení 
PeopleStringu  ve  společnosti  Big  String 
dává  příkaz  k  poslání  obálky  z 
potvrzovacím  kodem na  adresu,  kterou 
jste si tato uvedli nebo opravili (viz. AD 
2.KROK) a na tu adresu Vám pošle dopis. 
Obsahem  dopisu  je  lístek,  ve  kterém 
bude  potvrzovací  kod.  Tento  kod 
přepišete do sekce KASA tedy MAILBOX 
CASHBOX.  Najdete  tento  odkaz  dole 
vedle  kategorie  pro  3O  otázek  malých 
drobným červeně zvýrazněným písmem, 
kde  je  napsáno  ENTER  YOUR  CODE 
(vidíte šipku na obrázku). Na ten kliknete 
a objeví se Vám malá kolonka, do které 
přepíšete  kod,  který  Vám  PS  zaslali 
domů.  Přepište  jej  bezchybně  a  dejte 
ENTER.  V  tomto  momeňte  se  Vám 
aktivuje  účet  a  prakticky  vše  už  je 
hotovo.

AD 4.KROK
Tento krok je spíše doporučením, protože 
některé  části  sitě  Váš  účet  neakceptují 
jako plnohodnotný přestože už je aktivní 
a platí Vám na něj peníze. Proto si vložte do svého profilu nějaký obrázek. Nemusíte to být fotografie (ale 
může, většinou jí má většina uživatelů), ale důležité aby tam bylo alespoň něco. Pak si potvrďte nebo 
zažádejte alespoň jednoho přítele nebo nějakou diskusní skupinu. Autoři si tak všimnou Vaší aktivity a Váš 
profil tak bude plně akceptován i pro další akce a aktivity. Není to povinné, ale je to spíše doporučením, 
protože pokud chcete být v této sítě je předpoklad, že se budete pohybovat po skupinách a nějaké přátele 
stejně budete mít v seznamech.  
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Shromáždili  jsme  nejčastěji  dotazované  okruhy,  které  jsme  použili  přímo  ze  stránek 
www.peoplestring.com, ale taktéž jsme doplnili i o Vaše dotazy čili dotazy uživatelů, kteří už mají PS 
profil. Otázky jsou tematicky rozdělené dle okruhů podle užívání.

Vydělávaní peněz na PeopleString 

Kolik mohu vydělat?
Všichni členové vydělávají 5% z přímých doporučených výdělků a 2% všech příjmů na úroveň 2 až 6. Vše 
je  doplněno  o  individuální  odměny,  platby  za  vyplnění  dotazníků  nákup  prostědnictvím  partnerských 
eshopů a spin body, se kterými je možno i hrát hry. 

Kdy dostanu zaplaceno?
Entrepreneur členové dostávají zaplaceno jednou za 2 týdny a free členové dostávají zaplaceno jednou za 
měsíc. Minimální částka pro přesun platby na AlertPal je $ 25.00. Pokud částka 25.00 dolarů nedosáhla 
zůstatku PS účtu, pak bude zůstatek převeden do dalšího výplatního termínu (po 4 týdnech).

Z čeho mám svůj příjem, můj osobní podíl?
Veškeré příjmy plynou z členství a placených služeb, za reklamy, vyhledávání a placené umístění je taktéž 
distribuováno  pro  naše  členy.  Jinými  slovy  výnosy  z  celé  sítě  na  reklamách  a  dalších  příjmech  (viz 
spekulace na trích) jsou rozdělováný mezi členy sítě až do 70% veškerých příjmů korporace. Jen malou 
část ze zisku si ponechávají jeho tvůrci tedy 30%.

Jsem placený za kliknutí?
Ne, příjmem je vaše procentuální část z příjmů celé vaší sítě. Příjem nevzniká klikáním na nějaké reklamy, 
ale  díky  používání  účtu.  Kliknutí  v  tomto  pojmu  znamená  to,  když  si  prohlédnete  zprávy,  když  si 
prohlédnete  eshopy,  používáte  google  vyhledávač  apod.  Nejedná se  o  zběsilé  klikání  na předplacené 
reklamy jak tomu bývá u PTR společností, ale na odměnu za používání vlastního učtu, což je zásadní 
rozdíl. Kliknutí je tedy chápáno jako norma chování, ne jako předplacený úkon u standartní reklamy. 
 
Mám klikat na všechny reklamy a novinky, které vidím?
Ne, to by byl nesmysl! Používejte web/účet jak jste zvylkí i jinde. Neklikejte na reklamy, pokud máte 
skutečný zájem o produkt/účet. Neklikejte na upoutávky apod. Za vše nejsou body, jen za to, co souvisí s 
používáním Vašeho účtu.
  
Jaké jsou doby pro výdělky?
Výdělky, které čekají na konkrétní opatření, musí být potvrzeny zadáním kódu, který obdržíte v mailu pro 
průzkum (ankety). Po dokončení požadované akce, až do částky bude pohybovat na vaše vydělané peníze.

Jak mohu získat 0,50 dolaru na doporučení?
Když někomu doporučíte PS a on se zaregistruje připíše se vám 0,50 dolarůu v kategorii očekáváný zisk 
(current). Můžete v sekci invite taktéž posílat pozvánky, když vložíte emaily svých přátel a na emaily jim 
přijde pozvánka do sítě. Doporučujeme raději posílat referenční link, díky pozvánce se nemusí váš známý 
zaregistrovat přímo na Vás.

 
Mailbox cashbox– kasa na peníze

Kdy mohu začít vydělávat?
Po dokončení počátečního průzkumu (dotazníku v sekci Mailbox-cashbox) a vložení profilového obrázku do 
profilu (fotografie či jiné), by měly přicházet emailové nabídky. Jako odměnu za dokončení této nabídky, 
dostanete 1,50 dolarů. Během 30 až 90 dní obdržíte obálku na Vaši fyzickou adresu, kterou jste uvedli při 
registraci, kamkoli na světě. Musíte vyplnit tuto nabídku (jejíž součástí je potvrzovací kod). Nabídkou je 
tedy myšlen potvrzovací  lístek,  na kterém bude verifikační  kod,  který přepíšete  ve Vaší  kase v účtu 
(MAILBOX CASHBOX) k ověření vaší poštovní adresy. Chcete-li  kompletní nabídku, stačí zadat kód na 
mailer  obdržíte  a  váš  účet  bude  připsán.  Jako  odměnu  za  potvrzení  adresy  dostanete  0.5  dolaru.
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Budu dostávat emailové nabídky?
Obdržíte e-mailovou nabídku pouze tehdy, pokud budete chtít.

Kolik mailu denně dostanu?
V průměru byste se měli dostat 1-2 adresných mailů denně, nejedná se o SPAM, ale o nabídky tvůrců tzv. 
newsletter,  v  rámci  svých  novinek  mohou  být  inzerovány  různé  nabídky.  Týká  se  Vašeho  emailu  u 
PeopleString.   

Jak mohu pozvat přítele do sítě?
Všichni  členové  mohou  využít  -Uveďte  přítele  sekci-,  nebo  je  nechat  používat  svůj  PeopleString  e-
mailovou adresu jako doporučení kód.

Email v rámci PeopleString
 
Co potřebuji k použití PeopleString emailu?
Vše, co potřebujete použít  PeopleString v rámci svého účtu má každý v sekci  MAILBOX CASHBOX 
nahoře uvedenou položku EMAIL, na kterou když klikneme, tak se nám otevře náš osobní email.

Jak získám PeopleString email Service?
E-mail je zdarma nabízí jej People String. Získání emailu je k účtu PeopleString je jednoduché. Jděte 
na www.PeopleString.com a klikněte na přihlášení k vytvoření svého free účtu. Součástí Vašeho PS účtu je 
už také email, což je základní výbavou vašeho PS účtu. 

Jak mohu poslat přílohu e-mailem?
Zaslání přílohy je prosté. Po přihlášení, klikněte na tlačítko email. Uvidíte následující možnosti, které vám 
umožní přizpůsobit. Jak skončí nahrávání přílohy zadejte odeslat email nyní.

Vložím obrázek v e-mailu?
Ano.  Můžete  vložit  svůj  obrázek  do  e-mailové  zprávy,  která  se  nachází  na  internetových  stránkách 
PeopleString.com. Pak si můžete vybrat, kolikrát (od jedné do nekonečna), které chcete zprávu zobrazit. 
Můžete si také udělat obrázek vytisknout nebo uložit v počítači.

Mohu PeopleString e-maily vytisknout nebo uložit?
Odesílatele e-mailu má možnost zvolit, zda příjemce může vytisknout nebo uložit e-mail. Pokud odesílatel 
zvolí non-print/non-save funkce, pak e-mail, ikdyž vypadal jako každý jiný e-mail, nebude vytištěn, když 
přijímač kliknutím tisku na počítači a nic neukáže. 

Co je sledování? Sledování odeslané pošty?
Odesílání e-mailu se pravidelně sleduje. Pouze v tom smyslu, že po určité době jsou emailové zprávy 
smazány  samotným  systém,  proto  doporučujeme  důležité  emaily  ukládat  nebo  označovat,  jako 
nesmazatelné.   

Čte PS můj mail?
Nikdy, soukromí je pro nás velmi důležité a my nikdy si nezobrazujeme Vaše zprávy.

Co se stane se zprávou po jejich vlastní destrukci?
Jakmile zprávu přečtete po určité době ji systém zničí. Není pak žáden záznam takové zprávy. Jsou úplně 
pryč. Jinými slovy, email se sám vyprázdňuje, proto pokud neposíláte masivní počet emailů tento email se 
nikdy nenaplní. V opačném případě, pokud potřebujete nějaké zprávy trvale uschovat, buďto ji označte 
jako nemazatelnou, nebo si je raději zkopírujte a uložte na nějaké datové medium nebo vytiskněte.

IM – Internet Messenger

Co je IM u PS, jak mohu službu využít?
AIM, Yahoo,  GTalk,  MSN v současné době může být  přihlášen u všech těchto služeb prostřednictvím 
PeopleString  z  integrovaného  okna  nazvaného  souhrně  IM.  Můžete  se  přihlásit  do  více  obrazovek 
najednou.  

Jak mohu zaslat fotografie nebo obrázku?
Klikněte na ikonu obrázku v pravém dolním rohu vaší IM Window. Vyber si obrázek a vložte hit. Fotografie 
by se měla automaticky objevit ve vašem chatovacím okně. Musí být však zasláno s časovým nastavením, 
které jste si zvolili pro ničení. Obdoba jako u emailu :-)
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Jak mohu zablokovat někdo z kontaktováním mě?
Blokovat funkci zakáže každý uživatel od Vás kontaktovat. Klikněte pravým tlačítkem myši na Buddy se 
zobrazí rozbalovací menu. Vyberte blok uživatel z tohoto menu.

Cash Back - Nákupní bonusy
 
Proč se slevy liší?
Každý prodejce, který se podílí na programu vyjednal jinou marketingovou smlouvu s People String, který 
určuje  slevy nabízené spolu se  všemi omezeními,  které mohou použít.  (Cestování,  Zvláštní  kategorie 
Body, atd.)

Kdy dostanu zaplaceno?
V podobné style jsou i  mail-in slevy mohou se lišit podle prodejce, nicméně, on-line slevy se obvykle 
zobrazují ihned po 2-4 den poté, co položka dodání, nebo do 30 dnů. (Tradičně rychlejší než běžné 4-8 
týdny pro mail-in slevy).

Kdy bych měl kontaktovat podporu, pokud jsem neobdržel mou slevu?
Vzhledem  k  rozmanitosti  programů  se  liší  i  slevy  maloobchodníků  (mezi  100  zúčastněných 
maloobchodníků). Žádáme, abyste počkali nejméně 30 dnů před kontaktováním People String Support. 
V té době žádáme, abyste poskytli informace o nákupu podrobnosti transakce.

Proč je uváděno % rozpětí  'Až ___%'?
Zveřejněná  sazba  pro  každého  maloobchodníka  je  průměrná  sazba  na  základě  sazby  pro  jednotlivé 
kategorie zboží,  jak je stanoveno prodejcem na marketingovou smlouvu. Každý maloobchodní si  tedy 
stanovil jinou výši průměrné vratné sazby – Váš cash back, proto nejsou sazby sjednoceny, ale každý 
obchodník má vlastní.

Proč existují Poplatky za Travel (cestování)?
I  když  prodejci  sice  mohou nabídnout  slevu  v  rozpětí  až ___% (CASH BACK),  většiny  cestovních 
prodejců  (cestovní  kanceláře  a  agentury),  ovšem nabízejí  pouze  paušální  poplatek  na  základě  typu 
zakoupené  jízdenky či letenky. Prodejci proto doporučují, aby přezkum těchto omezení byl učiněn před 
Vašim nákupem. Prosím prostudujte si případná omezení a nebo popisy, které jsou uvedeny na lidové 
řetězce. Což je Hlavní stránka pro každého maloobchodníka.

Obecně o People Stringu :-)

Doplňkové otázky – všeobecně o PS?

Koho mohu zaregistrovat?
Kohokoli.  Tato síť nemá hranice, protože má globální charakter. Může to být jakákoli osoba, která má 
vlastní korespondenční adresu a svůj e-mail. 

Jaký má people string společenský význam?
PeopleString: 'Pokud vlastníte web' = profil. Jedná se o novou vlnu ve vztahu sociálních komunit. PS 
tvoří  kulturní,  technické, společenské, politické, výdělečné aj. oblasti,  výrazné fóra a místa k poznání 
nových lidí. Nyní v sobě spojuje PS vše, co každá jiná sociální síť jako je facebook, myspace, zenzuu apod, 
ale  navíc  má  v  sobě  prvek  integrace  a  spolupracuje  s  těmito  a  dalšími  uvedenými  společenskými 
komunitami. Pokud přivedete do sítě více osob než jen sebe, dává vám firma společenský podíl na příjmy, 
které jsou vytvořeny uživateli na internetových stránkách = profilech, které jste do sítě (uživatele) dříve 
přivedli  právě  VY.  Máte  tak  u  firmy  aktivní  prodíl,  který  je  tvořen  z  užívání  účtů/profilů  lidí  Vámi 
přivedených.  

Ostatní' uživatelé vytvářejí všechny peníze pro sebe a nikdy je nedají jakémukoli dalšímu uživateli. Jejich 
odměny  za  připsané  body  jsou jen  jejich.  Společnost  vydává navíc  bonus  z  dané  úrovně  odměn za 
takového uživatele v % z jeho bodového obratu, aniž by on sám o své bonusy přišel. People String sdílí 
příjmy, které jsou generovány jejími členy. To je jedinečné pro online sociální komunity. Kdo jiný než 
People String dává svým členům zpět 70% z příjmů a přerozděluje je mezi jednotlivce? Znáte někoho, kdo 
realizuje tuto myšlenku v praxi a skutečně svým členům platí?
Jako dodatky a e-darky k online komunitě, dostanete dále:  Vlastní Email se samomazatelnými emaily, 
Sledování. Contact Management (přehled o své struktuře, agenda Vašich lidí). Webový IM: AOL, Yahoo. 
GTalk & MSN s možností video konference.  Cash Back nákupy: V sekci shopping můžete nakupovat v 
propagovaných e-shopech a získávat body za nákupy zpět.
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Jakou strategii zavést, abychom měli úspěch u PeopleString?
Jak byste měli začít? Zaregistrujte se k účtu People String zdarma a vyplňte krátkou 30 otázkovou anketu. 
Pak si nahrajte nějaký obrázek na Váš profil a čekejte až Vám na adresu, kterou jste uvedli při registraci 
přijde v obálce z USA potvrzovací kod. Kod letí 30-90 dní, zpravidla, ale to trvá něco málo přes 30 dní. 
People  String  členové  dostávají  vyšší  výplaty,  pokud  začnou  mášlenku  výdělečné  sociální  komunity 
propagovat  dále  a  každý na  sebe  zaregistruje  alespoň 3 další  klienty  přímo pod sebe.  Díky  tomuto 
pravidlu je položen základ pro síť, která začíná mít smysl pro vydělávání.
Takže, jděte do toho a připojitte se k PeopleString ještě dnes a začněte vydělávat peníze na internetu. 
Chcete, aby pár Vašich přátel, získalo kapesné nebo druhý příjem a vy, abyste pak získali extra příjem? 
První taková příležitost na internetu, která je skutečně ZDARMA.

Je zajištěna ochrana osobních údajů?
BigString  se  zavazuje  respektovat  Vaše  soukromí.  Naše  emaily,  IM  a  zprávy  jsou  chráněny  a  nijak 
nesledovány. Vaše soukromí a vaši příjemci jsou ochráněni. PS si je vědomé Vaše potřeby kontrolovat a 
osobně identifikovat informace, které sdílíte s  BigString. Osobní údaje jsou informace, které se týkájí 
pouze vás jako jednotlivce, čímž je vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo číslo kreditní karty. BigString 
neshromažďuje  citlivé  informace  o  jednotlivcích,  s  výjimkou  momentu,  kdy  je  konkrétně  a  vědomě 
poskytujete vy sami a podáváte tyto data dalším jednotlivcům. Za takové chování nepřebírá BigString 
zodpovědnost.

Pokud jste přihlášení pro některou z placených účtů nebo služeb, kterých je u BigString více, budete 
muset zadat typ vaší kreditní karty, číslo karty, CCID číslo, datum vypršení karty, vaše jméno je uvedeno 
na vašem účtu a fakturační adresa na Vašem účtu. Vezměte prosím na vědomí, pro vaši bezpečnost: My 
nevedeme žádné údaje z vašeho podání kreditní karty. Používáme authorize.net (moderní typ databáze 
ke zpracování vaší platby). Vaše kreditní karta/debetní karta ukáže jako poplatek z obou agend -  Email 
Emissary Inc (dceřiná společnost BigString Corp) nebo Bigstring.com. Vaše data jsou odeslána do třetí 
stranu pouze jako kreditní procesor zmíněný authorize.net, pro zpracování kreditních karet. Po zaplacení 
služby budete informování o zřízení Vámi zaplacené služby.

Čas od času mohou BigString nabídnout kupony pro nové uživatele, které nejsou běžně k dispozici již 
stávajícím BigString klientům / People String uživatelům. V těchto chvílích může být o kuponový kód nebo 
referrer adresu znovu požádáno, aby si bylo možno zavést tyto dodatečné funkce. V žádném okamžiku 
nebude referrer  adresa skladována a použivána pro marketingové účely  BigString  třetí  osoby.  Vyjma 
přímo BigString, kteří mohou zasílat jen své novinky a upoutávky svých dceřiných společnosti. Uplatněna 
výlučnost.

BigString  Corporation ("BigString")  je  jediným  vlastníkem  osobních  údajů  shromážděných  na 
www.BigString.com, www.BigStringIM.com nebo jakýchkoliv dalších BigString databázích. Je tedy ve vlastnictví 
provozovaných serverů. BigString shromažďuje osobní informace od našich uživatelů na několika různých 
místech na našich webových stránkách dostupných jen vám samým. Data jsou zaklíčována, pokud jej 
sami neuvěřejníte.

Třetí strany - inzerenti
Reklamy zobrazující se na tomto webu (Vašich profilech) jsou dodávány uživatelům prostřednictvím našich 
reklamních partnerů. Sdílíme weby využívající informace o uživatelích těchto renomovaných třetích stran 
pro účely cíleníé internetové reklamy na našich stránkách, z čehož nám plynou nemalé příjmy, které se 
odvíjejí od ceny a objemu zakázek, které se zvyšují na základě velikosti naší sociální komunity. Proto čím 
více bude členů sítě, tím drazší budou reklamní zakázky a tím jich také bude více. A s tím se váže i to, že 
bude možno více nových členů uživit na základě bonusového programu BigString.

PREMIUM SLUŽBY
BigString může občas poslat oznámení o speciálních akcích. Tato oznámení budou zaslány na váš účet 
BigString (email a inbox – tedy messeges/zprávy). V žádném okamžiku nebude BigString používat Non-
BigString účet jako metodu pro obtěžování, pokud se rozhodnete pro příjem těchto zpráv sami a pro jejich 
rozšíření. V každém okamžiku můžete vypnout rozšířený příjem zpráv a snížit jej na základní, na čemž 
stojí tato síť. Kontaktujte nás na adrese support@BigString.com.

-  21 --  21 -

mailto:support@BigString.com
http://www.BigStringIM.com/
http://www.BigString.com/


 

OBECNÉ způsoby využívání
 
BigString shromažďuje informace týkající se obecně na využití uživatele 'na software, služby a místa 
včetně a bez omezení: Počet zpráv, které uživatel odešle; Pocet zpráv, které se čtou; Jaké prvky a služby 
jsou nejčastěji používány; Uživatel LOG-IN data a času, a data velikosti zprávy a jiné statisticky výlučně 
pro potřeby BigString, které nejsou uveřejňovány.

POPLATKY  
BigString a  její  dceřiné  společností  mohou účtovat  poplatky  za  některé  objednané  služby.  Vývoj  se 
považuje za úplné vytváření účtu. Údržba se obvykle začíná na začátku období a poplatky za údržbu musí 
být obecně účtovány na konci období.

ČLENSKÉ CHOVÁNÍ / PS NETIKETA
Jako podmínku pro užívání služby PS, musíte respektovat nařízení BigString, že nebudete používat služby 
PS pro jakýkoli účel, který je nezákonný nebo zakázaný těmito podmínkami a upozorněními. Souhlasíte, 
že  budete  dodržovat  všechny  platné  místní,  státní,  národní  a  mezinárodní  zákony  a  předpisy  a  jste 
výhradně odpovědni za všechny činy nebo opomenutí, které v rámci tohoto účtu a hesla, včetně obsahu 
vašich  přenosů  prostřednictvím  služby  se  uskutení.  Jako  příklad,  a  ne  jako  omezení,  Souhlasíte,  že 
nebudete:  

Pomocí služby ve spojení s průzkumy, soutěžemi, a nelegálními pyramidovými hrami, řetězovými dopisy, 
nevyžádanou poštou tedy e-mail = spam nebo duplicitní či nevyžádané zprávy (komerčních či jiných).  
Pomlouvat, nadávat, obtěžovat, plést se, vyhrožovat či jinak porušovat zákonná práva členů komunity 
(jako je právo na soukromí a veřejnosti). Publikování, roznášení či rozšiřování nevhodných, rouhavých, 
hanlivých,  nemravných,  sprostých nebo nezákonný materiálů,  zpráv  a  informací.  Získávat  nebo  jinak 
sbírat informace o druhých, včetně uživatelských adres, bez jejich souhlasu. Vytvořte falešné identity pro 
účely klamání ostatních uživatelů, pokud jde o totožnost odesílatele nebo původ zprávy. Jejich mravní a 
věcné  pohoršování,  morální  i  jiné  ubližování,  či  jiné  působení  mající  za  následek  osobní  újmu.  

Chování při používání svého účtu
Používat, stahovat nebo jinak kopírovat nebo poskytovat (též za poplatek) na osobu nebo subjekt, který 
není členem žádné služby adresář členů Service nebo jiné, nebo informace o využití nebo jakékoliv jejich 
části  jiné  než  v  souvislosti  s  Vaše  používání  služby  jako  přípustné  podle  TOS.  
Přenášet nebo nahrát jakýkoli materiál, který obsahuje viry, trojské koně, červy, časované bomby, nebo 
jakékoli  jiné škodlivé nebo škodlivé programy. Přenášet nebo nahrát jakýkoli  materiál, který obsahuje 
software nebo jiný materiál chráněný zákony o duševním vlastnictví, právo na soukromí nebo publicity 
nebo jakékoli jiné právo, pokud vlastní nebo kontrolují práv k těmto nebo jste neobdržel / a všechna 
potřebná svolení.
Zasahovat nebo narušit sítě a připojení ke službě nebo k porušování předpisů, politik nebo postupů těchto 
sítí. Rozumí se hackerský zásah apod. Pokus o získání neoprávněného přístupu ke službě, jiným účtům, 
počítačovým systémům nebo sítím připojeným ke službě, prostřednictvím heslo hornictví nebo jakýmkoli 
jiným způsobem. Porušovat jakékoli použitelné zákony či nařízení, včetně, bez omezení, zákonů týkajících 
se přenosu technických dat nebo software vyvezeny ze Spojených států, prostřednictvím služby.

Jinými slovy při porušení těchto pravidel budete vyzvání emailem o ukončení této nelegitimní činnosti, při 
opětovném vyzvání  nebo  pokračování  v  této  narušitelské  činnosti  může  být  Váš  účet  na  delší  dobu 
zamražen, nebo zrušen! >> Samotný PS účet už je vytvořen za účelem vydělávání, proto není třeba 
vyvíjet  další  výdělečnou činnosti,  porušovat autorské práva nebo jiné osobnostní  jistoty dalších osob, 
protostřednictvím svého účtu a omezit svou výdělečnou možnost.

ODKAZY na stránky třetích stran
Odkazované stránky nejsou pod kontrolou  BigString a  BigString není odpovědná za obsah takových 
odkazovaných stránek ani za odkaz uvedený na odkazované stránce, nebo jakékoli změny či aktualizace 
takových stránek. BigString není zodpovědný za webové vysílání ani za jinou formu přenosu obdrženého 
z  takových  odkazovaných  stránek.  BigString  poskytuje  tyto  linky  jenom  jako  pohodlí  a  zahrnutí 
jakéhokoliv linku neznamená, že tím, BigString je spojen, či další internetová místa nebo jakékoli spojení 
s jejich provozovateli.
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UKONČENÍ členství
BigString může ukončit váš přístup k jakékoliv části nebo celé služby a veškeré související služby (y), 
kdykoli, s nebo bez uvedení důvodu, s oznámením nebo bez něj, s okamžitou platností, z jakéhokoliv 
důvodu. BigString může rovněž ukončit nebo pozastavit váš účet za nečinnost, která je definována jako 
delší časové období bez aktivity, kterou stanoví BigString (nejčastěji však 6 měsíců určitě). Po ukončení 
služby, vaše právo k užívání služby okamžitě přestane a všechny uložené informace budou ztraceny na 
dobu neurčitou. Pokud chcete ukončit svůj účet, vašim jediným východiskem je ukončit využívání služby. 
BigString nebude  mít  povinnost  udržovat  obsah  na  vašem účtu  nebo  zasílat  veškeré  nepřečtené  či 
neodeslané zprávy vám nebo jakékoli třetí straně. Zpravidla po 6ti měsících bez přihlášení do Vašeho účtu 
je účet strontován. 
 
NO SPAM; ŠKODY
BigString okamžitě ukončí jakýkoli účet, kdy je přesvědčen, na základě vlastního uvážení, že je spojen s 
aktivitou jíž je přenos nebo jiná forma spamu nebo jiné nevyžádané hromadné e-maily. Jakýkoliv Spam, 
která  je  určena  k  odeslání  do  nebezpečného  způsobem  může  mít  za  následek  trestní  řízení  proti 
odesílateli. BigString bude spolu se svými uživateli proti příchozímu i externímu spamu bojovat. 

JAZYK 
Je  to  výslovné  vůle  stran,  aby  tato  smlouva  a  všechny  související  dokumenty  byly  vypracovány  v 
anglickém jazyce. C'est la Volonté expresse des que la présente stran Úmluvy ainsi que les dokumenty qui 
s'y rattachent qu'ellessoient rédigés en tchèque. Všechna práva, která nejsou výslovně udělena,  jsou 
vyhrazena. Není však vyloučeno rozšíření dalších jazykových funkcí do budoucna.

POZNÁMKY A PROCEDURY PRO VYMÁHÁNÍ porušení autorských práv.
Podle článku 17, Zákoníku Spojených států, sekce 512 (c) (2), oznámení o porušení autorských práv by 
měla  být  zaslána  určenému  zástupci  poskytovatele  služeb.  Prosím,  kontaktujte 
webmaster@BigString.com pro uplatnění nároku za porušení autorských práv.
  
ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK 
Služba je poskytována "TAK JAK JE" a nejsou žádné záruky, nároky nebo námitky vznesené BIGSTRING, 
ať výslovné, předpokládané nebo zákonem stanovené, pokud se jedná o služby, včetně záruk týkajících se 
kvality, výkonu, protiprávního jednání, PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍMU ÚČELu, ani 
neexistují žádné ZÁRUKY VYTVOŘENÉ v průběhu projednávání. Průběh výkonu, nebo obchodní zvyklosti. 
BIGSTRING NEZARUČUJE, kdy se služba splní nebo je bez chyby, nebo že operace dané služby nebudou 
přerušeny. Vaše požadavky jsou tak nepředmětné. PŘEDCHOZÍ VYLOUČENÍ a odmítnutí odpovědnosti jsou 
nezbytnou součástí této dohody a tvořila základ pro stanovení ceny za produkty. MĚLI kterékoli  části 
tohoto prohlášení nejsou podle některých právních řádech, mohou být tyto části vztaženy i na vás. Pokud 
je  zákon  připouští,  BIGSTRING si  vyhrazuje  právo  nominovat  do  pravomoci  podle  svého  výběru,  za 
kterých bude tato smlouva vykonána.

KONTAKTOVÁNÍ USA.
Pokud máte dotazy týkající se služeb nebo k této dohodě, prosím, kontaktujte support@PeopleString.com. 

Sekce podmínek, pravidel, práv a povinností členů People Stringu a samotné firmy BigString a jejich 
dceřiných společností byly přeloženy částečně překladačem Google a částečně z vlastních sil. Některé 
části se mohou proto zdát nedostatečně skloňovány nebo některé termíny nedostatečně přesné, či 
naopak květnaté. Snažili jsme se ovšem, aby byly FAQ, co nejvíce srozumitelné. 

Vedení Z-net FIMPRESS Iniciativy
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Příloha č.1Příloha č.1
Platební důkazyPlatební důkazy

Jedna z našich UP-LINE, zahraniční partnerka, která se hodně přičinila o rozšíření sítě People String do 
České republiky, Slovenska a dalších zemí nám zaslala platební důkazy ve formě šeku (což je taktéž 
jedna s forem, jak vyplácejí provize), kde jasně můžete vidět uskutečněné a vypsané platební poukazy 
na hotovost v řádek desítek dolarů. Umístili jsme jej zde, aby už nebylo pochyb, že síť už funguje od 
ledna 2009 a že taktéž už dlouhou dobu začala vyplácet a odměňovat své aktivní členy a že příjem z 
People Stringu není jen chymérou, ale že se jedná o první skutečně poctivý real marketing bez nutnosti 
investice a tak je tento výdělek možný skutečně pro všechny. Každý, kdo má trošku větší síť, čítající 
alespoň několik desítek lidí a sám využívá všech nabídek a součástí svého účtu, se můžet dostat na 
částky,  které vidíte zde na těchto šecích a taktéž i  na vyšší.  Proto neváhejte a začněme budovat 
výdělečnou komunitu lidí, kteří se chtějí sdílet na internetu a přitom vydělávat! :-)

Od května 2010 přešla PS z platební peněženky PayPal na AlertPay. Platební důkazy z této peněženky 
ještě  nemáme,  avšak jelikož  je  změna k  datu,  kdy byl  vytvořen tento materiál  čerstvá  neváhejte  a 
převeďte si své výdělky na AlertPay, což je pohodlnější a rychlejší cesta, než vydělávání formou šeků z 
USA, které k Vám letí přibližně stejnou dobu, jako potvrzovací verify key na aktivaci účtu. 

Jsme jedněmi z těch, kteří budují People String a taktéž za to budeme řádně zaplaceni. Nemyslíte?! :-)
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Příloha č.2Příloha č.2
Orientace v PS účtu, Orientace v PS účtu, 

základní heslo a kategoriezákladní heslo a kategorie
Tuto sekci berte jen jako doplňkovou pro úplnou orientaci v PS účtu a PS profilu. Autoři People String 
mohou části sociální komunity kdykoli upravovat a měnit, čímž se může tato příloha stát neuaktuální. 
Bereme však vpotaz, že základní fuknční oblasti by měly být na 90 +- stejné. :-)

HORNÍ LIŠTA
HOME Návrat na začátek
ALBUMS surfování po Vašem a dalších albech (rozumí se převážně fotografie a viz. Alba)
EVENTS Oznámení, poznámky
FORUMS Diskusní skupiny
GAMES Dostupné hry v síti a činnosti volného času
POLLS Společenské sekce
VIDEOS Internetová videa v rámci sítě
NOTIFICATIONS 

Potvrzení / oznámení / upozornění / pozvánky systému

OSOBNÍ LIŠTA
PROFILE Vše ohledně uveřejňování a úpravy profilu

náhrání fotografie, vzhledu, doplnění a integrace obsahu profilu
INVITE Pozývání dalších lidí do sítě. Možnost zaslat pozvánky, nebo najít své referenční odkazy
MESSAGES neboli INBOX/ZPRÁVY. Zde máte možnost sledovat příchozí, odeslané i souhrné zprávy, zde 

Vám také může čas od času vedení PS zaslat nějaký newletter stejně jako na Váš PS EMAIL.
FRIENDS Agendy Vašich přátel, kde jim můžete zaslat zprávu nebo se přímo podívat na jejich profily
APPS  Požívání, přidávání a editace aplikací v soc. Komunitě
CHAT  Souhrný online chat, který je společný pro všechny členy sítě
SETTINGS Nastavení PS účtu, nastavení PS profilu, nastavení kasy aj.

Důležité provozní operace, cesty k úkonům:

1) Vstup na vlastní email:
Uprostřed stránky při zapnutí účtu MAILBOX-CASHBOX (obrázek schránky, která sype peníze/ Vaše 
kasa) Objeví se nová bleděmodrá schránka a nahoře v liště je položka EMAIL, IM aj. Klikněte na 
EMAIL a vyskočí Vám další stránka s přihlášením na EMAIL, pokud používáte stejnou IP adresu  
(stejný počtač), pak se vícekrát nemusíte přihlašovat. Přihlašovací údaje pro email (login a heslo) 
jsou stejné jako pro vstup do sítě obecně.

2) Prohlížení vlastní struktury
Stejnou cestou si zapněte Vaší KASU:  MAILBOX-CASHBOX a vlevo nahoře v kategorii SURVEYS 
najdete červený odkaz, kde je napsáno drobným písmem: Tell a friend and Earn 50 when they  
join. Zde se Vám otevře další stránka s tabulkou, kde je napsán Váš SPONSOR, Vaší UP-LINI a dole 
na druhé polovině stránky je tabulka definující Vaší strukturu a na konci graf, který zobrazuje Vaší 
strukturu a kde si můžete podle loginu najít lidi, kteří jsou ve Vaší síti a přidat je do přátel. 

3) Přidání uživatele ve Vaší síti do přátel
Pokud máte uživatele na 2-6 linii v síti a chcete ho mít i mezi přáteli, pak si ho najděte v grafu ve 
Vaší struktuře (AD 2) a jeho login přepište do Google hledáčku, který máte nahoře ve Vašem účtu 
a dejte vyhledávání typu SITE a vložte jeho LOGIN. Systém Vám najde člověka pod tímto loginem. 
První člověk na začátku tabulky pozdějšího výběru je vždy člověk registrovaný pod daným loginem.

4) Potvrzení účtu číselným kodem
V momeňte, kdy Vám příjde číselný key kod od BigString z USA patří mez ty šťastné, protože  
konečně si  zaktivujete  svůj  účet,  opět  ve Vaší  kase v  MAILBOX-CASHBOX si  dole  na stránce  
najděte kategorii YOUR MAILBOX CASH a zde opět drobným červeným písmem máte napsáno  
(pokud jste ovšem už vyplnili počáteční doatzník s 30ti otázkami, což se na to váže): Enter your 
code. Vyskočí Vám krátké pole pro vložení kodu. Dejte si pozor na přepsání kodu a raději si jej  
zkontrolujte slouží to jako mezinárodní aktivace účtu pro peníze. A pak dejte ENTER.
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5) OPRAVENÍ ADRESY
Pokud jste se už zaregistrovali, ale dali jste špatnou adresu a nyní jste si uvědomili, že je to třeba 
napravit, urychleně prosím tak učiňte, protože systém dává 5 kalendářních dní jako možnost pro 
změnu korespondenční adresy. Do 5ti dní od registrace je možno bez problému tuto adresu opravit, 
a pak systém dává příkaz k vyhotovení verify key kodu, který Vám skončení prvního týdne odesílají 
a cca 30-90 dní (zpravidla spíše něco přes 30) příjde na Vaší fyzickou adresu. 
Místo, kde je možné si upravit adresu je: Settings  PeopleString Setting  Adrress (adresa) a také→ →  
Mailling Adrress (korespondenční adresa – uvádějte pokud je jiná než hlavní adresa).

6) Nastavení platební peněženky
Defaultní platební peněženka pro systém se může měnit, jako to PS udělal teměř po roce a půl své 
existence, kdy změnit payment systems PayPal na jeho blízkého přbuzného AlertPay, který je mu 
hodně podobný. Zhruba od Poloviny roku musí mí každý člen PS, pokud chce přijímat peníze z  
bonusového programu PS také peněženku AlertPay. Pro její registraci klikněte: >> SEM <<.
Návod pro registrace máte v kapitole výplaty a peněženky v tomto manuále. 

Ve  svém PS účtu  si  nastavíte  takto:  Settings   PeopleString  Settings   Mailbox-Cashbox   → → →
Payment will be sent to your email:  … zde vypište email, který máte vedený na AlertPay a dejte 
UPDATE.

7) Registrace dalších lidí do soc.komunity
Pokud chcete někomu nabídnout tuto síť, pak mu neposílejte pozvánky, ani další zbytečnosti, které 
sice PS doporučuje a máte za něj SPIN body, ale není jistota, zda-li si po přečtení zaregistrujte  
Vámi oslovený člověk přímo na Vás. Pokud mu zašlete svůj referenční link, čili partnerský odkaz, 
pak se zaregistruje přímo na Vás a systém Vám i za něj vyšlen upozornění s žádosti přidání do 
přátel. Máte to tak stručně vyřešeno. 

Takto vypadá Váš PS link:Takto vypadá Váš PS link: http://www.peoplestring.com/vase_prezdivka 
Do tohoto odkazu dodejte na kocni místo slova vase_prezdivka, Váš login a máte odkaz kompletní
projistotu  se  podívejte  do  sekce  INVITE  a  zkontrolujte  to.  Touto  cestou  můžete  na  sebe  
zaregistrovat skutečně hodně lidí.

Tato prezentace je BETA verzí manuálu pro PS uživatele. Může mít tedy své pokračování a opravené a 
rozšířené vydání. Snažili jsme se ale do ní zahrnout, co největší množství informací, které vedou k 

ozřejmění a seznámí People Stringu s českou, potažmo i Slovenskou veřejností. Tento materiál můžete s 
klidným svědomím zasílat lidem, které chcete zaregistrovat na PS a kteří by taktéž chtěli pracovat 

prostřednictvím toho, že používají a mnohdy se i baví v další sociální komunitě a nejen na facebook apod. 
Hodně svých přátel s facebooku, můžete převést i na People String. :-). Omlouvám se taktéž na některé 

jazykové či gramatické nepřesnosti, i proto bude mít materiál ještě více verzí. Můžete ale již směle 
začít! :-) Přejeme Vám mnoho úspěchů ve Vašem sociálním businesse, ZDARMA dostupném pro všechny 

bez rozdílů.

„Nikdo není doopravdy outsider, jen ti, kteří se za něho považují!“

„Neváhejte než za Vámi příležitost příjde. 
Vemte ji vy pevně do rukou a nečekejte na ostatní!“

„Peníze počítá jen ten, kdo jich má stále málo, kdo má nezávislý pasivní tok příjmů nemusí 
myslet nad penězi dnem i nocí. Staňte se úspěšnými dnes je to už jen na Vás!“

Využijte příležitosti a prohlédněte si náš nový investiční web, který se 
den ode dne vyvíjí a ve kterém můžete zhodnotit i své výdělky z People 
Stringu,  nebo  si  díky  malé  částce  několika  stokorun  vyzkoušet 
zainvestovat díky nové investiční platformě s našimi online investičními 
koordinátory na investicích, které kdysi byly možné jen díky tisícovým 
nebo desetitisícovým vkladům. Neváhejte a podívejte se na: 

>> www.megamonitor.wz.cz/base.htm<<

http://www.megamonitor.wz.cz/base.htm
http://www.peoplestring.com/vase_prezdivka
http://www.znet.wz.cz/alertpay.htm
http://www.megamonitor.wz.cz/base.htm

