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info@royalreturns.com.

+353 14475929 / +44 20347 60352

േറായൽ റിേട്ടേൺസ ്അയർലണ്ട ്ആസ്ഥാനമായി പവർത്തിച്ച ്ആളുകൾക്ക ്

നൂതനമായ ആശയങ്ങളും വരുമാന മാർഗങ്ങളും നൽകുന്നു. ഞങ്ങളുെട ഉന്നത 

ൈവദഗ്ദ്യമുള്ള പങ്കാളികൾ നാണയങ്ങൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും 

െചയ്യുന്നതിെനാപ്പം േഫാെറക്സ,് കിപ്േറ്റാകറൻസി തുടങ്ങിയ േലാകത്തുള്ള 

വമ്പൻ വിപണികളിൽ പവർത്തിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

mailto:info@royalreturns.com


•ആസ്തി നിയന്തണം

•നിേക്ഷപ കൺസൾട്ടേൻസി

•ഉപേഭാക്താവ് & റീെട്ടേയിൽ

•അന്താരാഷ്ട വ്യാപാരം

•റിയൽ എേസ്റ്റേറ്റ് 

•വ്യാവസായിക ഭൂമി

•ഹരിേതാർജ്ജം & പകൃതി

 വിഭവങ്ങൾ

•േപാജക്റ്റ് & േപാഗാം 

മാേനജ്െമന്റെ ് 

•വിദ്യാഭ്യാസം & പരിശീലനം

ആർ&ആർ 
േപാജക്റ്റുകൾ
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ഒരു സംരംഭകനാകാനുള്ള അവസരം

• ആർ&ആർ ഗൂപ്പ് തങ്ങളുെട അംഗങ്ങൾക്ക് 
സംരംഭകരാകാനുള്ള അവസരം നൽകുന്നു.

• നിങ്ങളുെട േപാജക്റ്റുകൾക്ക് ഞങ്ങൾ പണം 
നൽകും.

• റിയൽ-എേസ്റ്റേറ്റ് 
• കൃഷി
• നിർമ്മാണം
• ഇറക്കുമതി & കയറ്റുമതി

• ഞങ്ങളുെട റിേട്ടേണുകൾ ലാഭത്തിലാകുന്നത് 
വെര എല്ലാ ആസ്തികളും േറായൽ 
റിേട്ടേൺസ ്ലിമിറ്റഡിന് കീഴിലായിരിക്കും.

© Royal Returns 2021, All rights reserved.
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സാേങ്കതിക വിപ്ലവത്തിൽ 
അണിേച്ചരുക

• 9 വർഷേത്താളം ഉയർന്ന പകടനം കാഴ്ച വച്ച 
േഫാെറക്സ് വിപണിയിെല ഒരു സംഘം വിദഗ്ദർ

• േഫാെറക്സ് അഥവാ നാണയ വിനിമയം നാണയ 
കച്ചവടത്തിനുള്ള വിേകന്ദ്രീകൃത വിപണിയാണ.് 
പണത്തിെന്റെ അളവ് വച്ച ്േലാകത്തിെല ഏറ്റവും 
വലിയ വിപണിയായ േഫാെറക്സ് ദിവേസന 6.6 
ടില്യൺ േഡാളറിൽ എത്തിനിൽക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

  

 അറിയിപ്പ്

ആേഗാള വിപണിയിെല വ്യാപാരം അപകടസാധ്യത നിറഞ്ഞെതാണ് , 
ദയവായി നിങ്ങൾക്ക ്നഷ്ടം വഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന പണം മാതം 
വ്യാപാരത്തിൽ മുടക്കുക. ഏത് തരം യഥാർത്ഥ വ്യാപാര 
പവർത്തികളിലും ഫലം ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയില്ല. 
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എങ്ങെന പെങ്കടുക്കാം

1

2

3

നിങ്ങളുെട െറഫറൽ വഴി 
അക്കൗണ്ട്  ഉണ്ടാക്കുക, നിങ്ങൾ ശുപാർശ െചയ്യെപ്പടുകയും 
റജിസ്േടഷൻ േഫാം പൂരിപ്പിക്കുകയും മാതം െചയ് താൽ മതി.

പഠന പാേക്കജ് തിരെഞ്ഞെടുക്കുക.
 അഡ്മിനിസ്േടഷൻ പാനലിേലക്ക് േപായി പാേക്കജ് തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് 
വാങ്ങലിൽ ക്ലിക്കുെചയ്യുക.

ആദ്യം മുതൽെക്ക റിേട്ടേണുകൾ 
സമ്പാദിക്കാൻ തുടങ്ങുക, ഓേരാ ദിവസവും നിങ്ങളുെട അക്കൗണ്ടിേലക്ക് 
റിേട്ടേണുകൾ ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങും.
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ഉപേഭാക്ത സൗഹൃദ 
പ്ലാറ്റ്േഫാം

© Royal Returns 2021, All rights reserved.

• ആർ&ആർ സ്വന്തം അഡ്മിനിസ്േടഷൻ 
പ്ലാറ്റ്േഫാം വികസിപ്പിച്ചിട്ടേുണ്ട.്

• ഏത് ഉപകരണത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക ്
തത്സമയം പവർത്തനങ്ങൾ വീക്ഷിക്കാം.

• സ്ക്വാഡ ്ഓഥന്റെിേക്കഷൻ സംവിധാനം
• ടിക്കറ്റിംഗ്
• ഇെമയിൽ അറിയിപ്പുകൾ
• െകൈവസി കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ 

ബേയാെമടിക് േഫഷ്യൽ െറക്കഗ്നിഷൻ
• തൽക്ഷണ െകൈവസി അംഗീകാരവും 

പിൻവലിക്കൽ സംവിധാനവും 
• േടഡിങും െനറ്റ് വർക്കും വഴി ലഭിക്കുന്ന 

റിേട്ടേണുകൾ ദിവസവും പ്ലാറ്റ്േഫാം വിതരണം 
െചയ്യുന്നു



േറായൽ േബാൺസ്

പാേക്കജ് മൂല്യം
250

പരിപാലനം
1%

േറായൽ സിൽവർ

പാേക്കജ് മൂല്യം
500

പരിപാലനം
1%

േറായൽ േഗാൾഡ് 

പാേക്കജ് മൂല്യം
1000

പരിപാലനം
1%

േറായൽ പ്ലാറ്റിനം

പാേക്കജ് മൂല്യം
2000

പരിപാലനം
1%

േറായൽ േപൾ

പാേക്കജ് മൂല്യം
4000

പരിപാലനം
1%

േറായൽ ഡയമണ്ട്

പാേക്കജ് മൂല്യം
8000

പരിപാലനം
1%

നിങ്ങളുെട പഠന പാേക്കജ് തിരെഞ്ഞെടുക്കുക
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ആക്ടിേവഷൻ തുക പിവി 20



നിഷ്കിയ വരുമാനം

നിങ്ങളുെട നിേക്ഷപത്തിെന്റെ 
2 ഇരട്ടേി േനടൂ

പുതിയ പാേക്കജ് അഥവാ അപ്േഗഡുകൾക്ക് 
േടഡിങ് ലാഭം അഞ്ചാമെത്ത ദിവസം മുതൽ 

ആരംഭിക്കും

ദിവേസന 0.75% വെര റിേട്ടൺ

(ആഴ്ചയിൽ 7 ദിവസവും)

© Royal Returns 2021, All rights reserved.

അംഗങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുെട പാേക്കജ് തുടങ്ങിയ ദിവസം 
മുതൽ 4 ദിവസത്തിനകം റദ്ദാക്കാം (പാേക്കജ് മൂല്യത്തിെന്റെ 

30% അഡ്മിൻ ഫീസായി ഈടാക്കുന്നതാണ്)



െമാത്തം വരുമാനം 4 
ഇരട്ടി

നിങ്ങളുെട പഠന പാേക്കജിൽ നിന്ന്

© Royal Returns 2021, All rights reserved.

വ്യാപാര ലാഭം െനറ്റ് വർക്ക് േബാണസ്

നിഷ്കിയ ഇൻേകാം
നിങ്ങളുെട നിേക്ഷപത്തിെന്റെ 2X 

സ്വീകരിക്കുക

സജീവ വരുമാനം

നിങ്ങളുെട നിേക്ഷപത്തിെന്റെ 2 ഇരട്ടേി േനടൂ



സജീവ വരുമാനം

നിങ്ങളുെട നിേക്ഷപത്തിെന്റെ 2 ഇരട്ടേി 
േനടൂ

• േനരിട്ടേുള്ള വിൽപ്പന

• പേരാക്ഷമായ വിൽപ്പന

• ൈബനറി കമ്മീഷൻ

• പുതുക്കൽ േബാണസ്

© Royal Returns 2021, All rights reserved.
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ഡയറക്ട് െസയിൽസ്

േനരിട്ടേുള്ളവി ഉപേയാഗത്തിന് പാേക്കജ് 
മൂല്യത്തിെന്റെ 5% േബാണസ ്ലഭിക്കും

റാങ്ക് േബാണസ ്ശതമാനം 

േറായൽ േലാർഡ് 

േറായൽ ൈനറ്റ് 

േറായൽ ബാരൺ

േറായൽ മാർക്വിസ്

േറായൽ ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക്

േറായൽ പിൻസ്

േറായൽ ഡ്യൂക്ക്

കിംഗ്  

എമ്പറർ

6%

8%

10%

ഡയറക്ട് െസയിൽസ്

© Royal Returns 2021, All rights reserved.



വ്യാവസായിക വിൽപ്പന
നിങ്ങളുെട റാങ്ക് അനുസരിച്ച് 3 െലവലുകൾക്ക് പേരാക്ഷമായ 
വിൽപ്പനയുെട കമ്മീഷൻ േനടാം. 
10 െലവലുകൾ വെര ഇങ്ങെന േനടാം.

© Royal Returns 2021, All rights reserved.
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വ്യാവസായിക വിൽപ്പന

M
AR

Q
UI

S

M
AR

Q
UI

S



റാങ്ക്
നില 

01
നില 

02
നില 

03
നില 

04
നില 

05
നില 

06
നില 

07
നില 

08
നില 

09
നില 

10

No 
റാങ്ക്

2% 2% 1%        

1st 
റാങ്ക്

2% 2% 1% 1%       

2nd 
റാങ്ക്

2% 2% 1%  1% 1%     

3rd 
റാങ്ക്

2% 2% 1% 1% 1% 1%   

4th 
റാങ്ക്

2% 2% 1% 1% 1%  1% 1% 

5th 
റാങ്ക്

2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

6th 
റാങ്ക്

2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

7th 
റാങ്ക്

2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

8th 
റാങ്ക്

2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

9Th 
റാങ്ക്

2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

1000$

േനരിട്ടേ് 5% = 50$

1000$
പേരാക്ഷമായി 2% = 20$

1000$
പേരാക്ഷമായി 2% = 20$

1000$

പേരാക്ഷമായി 1% = 10$

L1

L2

L3

അനുമാനം നമ്പർ റാങ്ക്വ്യാവസായിക വിൽപ്പന കണക്കുകൂട്ടൽ



ൈബനറി കമ്മീഷൻ
സജീവ അംഗം ൈബനറി 5%

6%

8%

 
10%

ൈബനറി കമ്മീഷൻ

© Royal Returns 2021, All rights reserved.

റാങ്ക് േബാണസ് ശതമാനം 

േറായൽ േലാർഡ് 

േറായൽ ൈനറ്റ് 

േറായൽ ബാരൺ

േറായൽ മാർക്വിസ്

േറായൽ ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക്

േറായൽ പിൻസ്

േറായൽ ഡ്യൂക്ക്

കിംഗ്  

എമ്പറർ



1000$

ഇടെത്ത ശരിയാണ് അടയ്ക്കുക

1000$ 0$

1000$

0$ 1000$ 50$

1000$

1000$ 0$

1000$ 2500$

2500$

0$ 1500$

1000$ 1500$ 50$

50$

1000$
0$ 500$

െമാത്തം ഇടത് 
വിൽപ്പന

െമാത്തം 
ശരിയായ 
വിൽപ്പന

േപട്ട്

3000$ 3500$ 3000 X 5%
=150$

ഇടത് 
േപായിന്റുകൾ

ശരിയായ 
േപായിന്റുകൾ

പരിവർത്തനം 
െചയ്ത 

േപായിന്റുകൾ

3000 / 5
=600 AP

3500 / 5 
= 700 AP

600 AP

അനുമാനം നമ്പർ റാങ്ക്ൈബനറി കണക്കുകൂട്ടൽ
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പുതുക്കിയ േബാണസ്

• ഓേരാ തവണയും ഒരു അംഗങ്ങളുെട പാേക്കജ് േടഡിംഗിൽ 
നിേന്നാ െനറ്റ് വർക്കിൽ നിേന്നാ 2 തവണ എത്തുേമ്പാൾ, 
അവൻ / അവൾ പാേക്കജ് പുതുക്കുകേയാ അപ്േഗഡ് 
െചയ്യുകേയാ െചയ്യണം.

• ഏെതങ്കിലും ടീം അംഗം ഒരു പാേക്കജ് പുതുക്കുേമ്പാേഴാ 
അപ്േഗഡ് െചയ്യുേമ്പാേഴാ, അവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 
ലഭിച്ച എല്ലാ േബാണസുകളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

പുതുക്കലിലൂെട നിങ്ങൾക്ക് സജീവ വരുമാനം ലഭിക്കും

പുതുക്കിയ േബാണസ്

© Royal Returns 2021, All rights reserved.



നിങ്ങളുെട ലാഭവും കമ്മീഷനും പിൻവലിക്കുക
തൽക്ഷണം

www.royalreturns.com © Royal Returns 2021, All rights reserved.

• നിങ്ങളുെട ലാഭങ്ങളും 
കമ്മീഷനുകളും തൽക്ഷണം 
പിൻവലിക്കാം എല്ലാ പഠന 
പാേക്കജുകളുെടയും പരിപാലന ഫീ 
1%.

• പരമാവധി പതിദിന പിൻവലിക്കൽ 
പരിധി നിങ്ങളുെട റാങ്കിെന 
ആശയിച്ചിരിക്കുന്നു.

• പിൻവലിക്കാനുള്ള ഫീസ്  പിവി $9.99 
+ 3% 



Royal 
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Returns 
For Life 

റാങ്കും േനട്ടങ്ങളും

മൂലകം
പരമ്പര

േ
റ
ായ
ൽ

 
ബ
ാര
ൺ

3 ആം റാങ്ക്
കിറ്റീരിയ
• ദുർബലമായ വശത്ത ്200,000 ബിവി-യുെട ബിസിനസ്
• േചർന്ന ഒരു അംഗം ഓേരാ വശത്തും ഡയറക്റ്റ ്േറായൽ േലാർഡ്  റാങ്കുള്ള 

രണ്ടാെള സ്േപാൺസർ െചയ്യണം
• പതിദിന പിൻവലിക്കൽ പരിധി 3,000 പിവി 

  രണ്ടാം റാങ്ക്
കിറ്റീരിയ
• ദുർബലമായ വശത്ത ്50,000 ബിവി-യുെട ബിസിനസ ്
• േചർന്ന ഒരു അംഗം ഓേരാ വശത്തും ഡയറക്റ്റ ്േറായൽ േലാർഡ്  റാങ്കുള്ള ഒരാെള 

സ്േപാൺസർ െചയ്യണം
• പതിദിന പിൻവലിക്കൽ പരിധി 2,000 പിവി

ര
ാജ
ക
ീയ

യ
ജ
മ
ാന
ൻ ഒന്നാം റാങ്ക്

കിറ്റീരിയ
• ദുർബലമായ വശത്ത ്5,000 ബിവി-യുെട ബിസിനസ്

• േചർന്ന ഒരു അംഗം ഓേരാ വശത്തും രണ്ട് േപെര േനരിട്ടേ് സ്േപാൺസർ െചയ്യണം

• പതിദിന പിൻവലിക്കൽ പരിധി 1000 പിവി

േ
റ
ായ
ൽ

 
ൈ
ന
റ്റ
്
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േറായൽ എലെമന്റൽ റാങ്കുകൾ
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റാങ്കും േനട്ടങ്ങളും

മൂലകം
പരമ്പര

ര
ാജ
ക
ുമ
ാര

ൻ

ആറാം റാങ്ക്
കിറ്റീരിയ
• ദുർബലമായ വശത്ത് 5,000,000 ബിവി-യുെട ബിസിനസ്
• േചർന്ന ഒരു അംഗം ഓേരാ വശത്തും ഡയറക്റ്റ് േറായൽ 

മാർക്വിസ്  റാങ്കുള്ള ഒരാെള സ്േപാൺസർ െചയ്യണം
• പതിദിന പിൻവലിക്കൽ പരിധി 6,000 പിവി

  അഞ്ചാം റാങ്ക്
കിറ്റീരിയ
• ദുർബലമായ വശത്ത് 2,000,000 ബിവി-യുെട ബിസിനസ്
• േചർന്ന ഒരു അംഗം ഓേരാ വശത്തും ഡയറക്റ്റ് േറായൽ ബാരൺ 

റാങ്കുള്ള രണ്ടാെള സ്േപാൺസർ െചയ്യണം
• പതിദിന പിൻവലിക്കൽ പരിധി 5,000 പിവി

ര
ാജ
ക
ീയ

മ
ാർ
ക
്വിസ
്

നാലാം റാങ്ക്
കിറ്റീരിയ
• ദുർബലമായ വശത്ത് 1,000,000 ബിവി-യുെട ബിസിനസ്
• േചർന്ന ഒരു അംഗം ഓേരാ വശത്തും ഡയറക്റ്റ് േറായൽ ബാരൺ 

റാങ്കുള്ള ഒരാെള സ്േപാൺസർ െചയ്യണം
• പതിദിന പിൻവലിക്കൽ പരിധി 4,000 പിവി

േ
റ
ായ
ൽ

 
ആ
ർ
ച്ച
്ഡ
്യൂ
ക്ക
്
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േറായൽ എലെമന്റൽ റാങ്കുകൾ
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റാങ്കും േനട്ടങ്ങളും

മൂലകം
പരമ്പര

ച
ക
വ
ർ
ത്ത
ി

9 ആം റാങ്ക്
കിറ്റീരിയ
• ദുർബലമായ വശത്ത് 50,000,000 ബിവി-യുെട ബിസിനസ്
• േചർന്ന ഒരു അംഗം ഓേരാ വശത്തും ഡയറക്റ്റ് േറായൽ പിൻസ് 

റാങ്കുള്ള രണ്ടാെള സ്േപാൺസർ െചയ്യണം
• പതിദിന പിൻവലിക്കൽ പരിധി 9,000 പിവി

  എട്ടോം റാങ്ക്
കിറ്റീരിയ
• ദുർബലമായ വശത്ത് 20,000,000 ബിവി-യുെട ബിസിനസ്
• േചർന്ന ഒരു അംഗം ഓേരാ വശത്തും ഡയറക്റ്റ് േറായൽ 

ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് റാങ്കുള്ള ഒരാെള സ്േപാൺസർ െചയ്യണം
• പതിദിന പിൻവലിക്കൽ പരിധി 8,000 പിവി

ര
ാജ
ക
ീയ

ഡ
്യൂ
ക്ക
് 7 ആം റാങ്ക്

കിറ്റീരിയ
• ദുർബലമായ വശത്ത് 10,000,000 ബിവി-യുെട ബിസിനസ്
• േചർന്ന ഒരു അംഗം ഓേരാ വശത്തും ഡയറക്റ്റ് േറായൽ 

മാർക്വിസ്  റാങ്കുള്ള രണ്ടാെള സ്േപാൺസർ െചയ്യണം 
• പതിദിന പിൻവലിക്കൽ പരിധി 7,000 പിവി

ര
ാജ
ക
ീയ

 
ര
ാജ
ാവ
്
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േറായൽ എലെമന്റൽ റാങ്കുകൾ
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