Hur kan man vara mer aktiv och arbeta med den räntefria ekonomin ?
Vi erbjuder alla som vill, har ambitionsnivå och lite kompetens att arbeta med den Räntefria
(R) ekonomin.
Samtidigt som vi engagerar oss djupt i ett nytt Skattesystem (S) och
Medborgarlön/Basinkomst (M) innebär det också inte bara ytterligare intäkter utan flera andra
möjligheter som kanske passar Dig/Företaget… se vidare nedan.
Just nu pågår en Crowdfunding, se… http://Lowcostcompany.com där vårt nya Skattesystem
och Medborgarlön även presenteras. Det är inte omöjligt att vi startar ett nytt parti kring detta
helhetskoncept (viktigt påpeka att detta är en helhet, seriöst analyserats, matematiskt mycket
detaljerat) och då är dörren öppen för driftiga personer som alltid är hjärtligt välkomna att
höra av sig.
Fyll i någon av formulären nedan så återkopplar vi.
• http://lowcostcompany.com/kontaktaoss.html
• http://tbst.se/franchiseformular
Räntefritt (R) finansiellt system och dessa representanter:
• Vi söker via moderbolaget och affärsområdet TBST Finance representanter i Sveriges
alla Kommuner. De kallas Lokalombud (LO).
Se i denna länk resp. Lokalombud (LO) mer beskrivna: http://tbst.se/nyheter/266-utei-laenen-11
•

För varje Län har vi en Ansvarig som kallas Regionombud (RO) vars ansvarsområde
är Länet och alla Lokalombud i sitt Län.
Se i denna länk resp. Regionombud (RO) mer beskrivna: http://tbst.se/nyheter/267ute-i-laenen-12

•

För hela Sverige med dess 21 Län och 290 Kommuner har vi en ytterst ansvarig för
Affärsområdet TBST Finance. Den kallas för Sverigeansvarig (SA).
Se i denna länk resp. Sverigeansvariga mer beskriven: http://tbst.se/nyheter/268-ute-ilaenen-13

Avseende nytt Skattesystem (S) och Medborgarlön (M) blir det i formen att arbeta för ett nytt
parti med vad det innebär. Vår erfarenhet är där bristande men vi vet att det finns drivna
personer med go och seriositet så hör gärna av Er om det till oss här Kontakta oss.
Välkommen !

Ge Ditt stöd till förändring via Swish 072-341 50 91 alt. Bankgiro: 504 – 9960. Ange gärna Ditt namn
(inget krav) eller fyll i formuläret under Kontakta oss och märkes ”Crowdfunding LKB”

