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Các chi nhánh văn
phòng

Trụ sở công ty

Chúng tôi đã có mặt ở 4 châu lục:

Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ và
Châu Âu
Các văn phòng của chúng tôi đều sẽ có giấy
phép hoạt động được cấp bởi cơ quan có thẩm
quyền của các nước
Chúng tôi ưu tiên việc đảm bảo sự minh bạch
trong hoạt động và quản lý hiệu quả các nguồn
vốn.
Chúng tôi cam kết sự minh bạch trong việc quản
lý Bitcoin nhờ tuân thủ chặt chẽ các quy trình
KYC và AML (chống rửa tiền).

Hoa Kỳ
Văn phòng chi nhánh công ty

Manila - Philippines
Văn phòng chi nhánh công ty

Singapore
Văn phòng chi nhánh công ty

PRAETORIAN GR
OUP
I N T E R N AT I O N A L
CÓ NHỮNG AI

NHÀ SÁNG LẬP/CEO

RV PALAFOX
Cựu Chủ tịch và nhà đồng sáng lập Ai Trades Global và là Chủ tịch CEO của
Ai Trades Philippines Inc.
Ông sinh ra ở Philippines, lớn lên ở Mỹ và đã sinh sống tại đó được 40 năm. Ông là
người đàn ông của gia đình, đồng thời cũng là một chuyên gia hoạt động hệ thống
với hơn 15 năm kinh nghiệm. Ông RV đã có kinh nghiệm làm việc và hợp tác cùng
nhiều công ty MLM quốc tế với nhiều thành tích đáng nể.
Ông RV là nhân tố không thể thiếu làm nên thành công của nhiều công ty quốc tế đa
sản phẩm như First Quadrant International Inc., FKC, Life Vantage, FG Express,
Atomy và một công ty trị giá tỷ đô khác, Jeunesse International.
Nhờ kinh nghiệm làm việc cùng nhiều công ty về tiền điện tử, ông RV đã trở thành
một trong những người tiên phong trong lĩnh vực này. Khả năng lãnh đạo tuyệt vời
đã giúp ông trở thành người thích hợp nhất để dẫn dắt công ty quản lý tiền điện tử
đầu tiên và duy nhất sở hữu sản phẩm. ATM tiền điện tử là sản phẩm của tương lai.

Phó Chủ tịch
Trưởng ban Cố vấn Y tế

BÁC SĨ
ROSARIO AUSTRIA
Là thành viên của Hội Y học chống lão hóa & trẻ hóa, thành viên hội đồng sáng lập và cựu chủ
tịch của Tổ chức Y tế Hội nhập (PRIMA) và Hiệp hội Y học Tự nhiên (PCAM), bác sĩ Rosario
Austria là một tín đồ của tiền điện tử, và cũng là một trong những người khởi xướng
hình thức Trao đổi tiền điện tử giữa người với người.
Trong 5 năm qua, bà đã tận dụng quyền hạn trong lĩnh vực Y tế và Sức khỏe để quảng bá
về tiền điện tử với đồng nghiệp và các cộng sự kinh doanh khác.
Với tư cách là cựu thành viên của nhiều công ty y tế, bà là một trong những người tiên
phong trong việc phát triển các công ty về sản phẩm y tế, đồng thời cũng là một chuyên gia
trong lĩnh vực y học tự nhiên và y tế hội nhập.

Đồng sáng lập
Philippines

Đồng sáng lập
Vương quốc Anh

RAQUEL
PA U L I N O

AHMED
HUSSAIN

Bà Raquel sở hữu Bằng cử nhân Toán học và Bằng
Sau Đại học về Quản lý Kinh doanh. Bà cũng từng là
Chuyên viên Tài chính và Đại diện Chất lượng ISO
cho Công ty Xây dựng Triple A trong 20 năm.
Kiến thức sâu rộng, các thách thức khó khăn cùng
những thành tựu trong cuộc sống của bà đều đến từ
lĩnh vực MLM.
Khi tham gia 2 nền tảng về trading tiền điện tử
(Trade Coin Club và AI Trades), Raquel đã bắt đầu
một chuyến hành trình đầy màu sắc, từ đó xây dựng
được niềm tin vào Bitcoin, điều đã thay đổi cuộc
sống của bà khỏi những cuộc đua vô tận vô nghĩa và
giúp bà trở thành một nữ doanh nhân thành công.
Bà cũng là chủ sở hữu kiêm giám đốc điều hành một
nhà hàng nổi tiếng về thịt bò wagyu mang tên
“Mamita’s Wagyu Grilling Station”.
Phương châm cuộc sống của bà là “Làm việc nhiều
hơn, hành động nhiều hơn để thực hiện ước mơ.
Trên đời này, không có gì là không thể”.

Ông sinh ra ở Bangladesh và đã theo học tại
Cao
đẳng
Modon
Muhon,
Sylhet,
Bangladesh. Từ năm 1997, ông đã chuyển
đến sống tại Anh.
Ông là một doanh nhân thành thục và giàu
kinh nghiệm. Từ cuối năm 2017, ông đã bắt
đầu tham gia lĩnh vực Network Marketing
và đạt được nhiều thành công đáng kể.

Giám đốc Blockchain

TROY WHITE
Ông sinh ra và lớn lên tại Las Vegas,
Nevada. Ông từng là quản lý tại nhiều
khách sạn VIP của Las Vegas, nơi chuyên
tiếp đón các ngôi sao và triệu phú.

Ông quyết định bắt đầu sự nghiệp trong
lĩnh vực tiếp thị trực tuyến và đã thu về
một khoản lợi đáng kể tại Jeunesse, thành
lập một công ty trị giá tỷ đô cùng nhiều
công ty về tiền điện tử khác trong 4 năm
qua.
Ông bắt đầu tập trung vào việc lấy các
Chứng chỉ về Blockchain từ năm 2019. Cho
đến nay, ông đạt được 23 chứng nhận về
Blockchain và trở thành một trong những
chuyên gia về Blockchain hang đầu thế
giới

Giám đốc
Truyền thông

PATRICIA SHABEL
Patricia Shabel sinh ra tại Llangollen, North Wales,
Vương quốc Anh và sinh sống tại New York đến năm 9
tuổi. Sau đó, gia đình bà chuyển đến Hollywood,
California và bắt đầu kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư
bất động sản. Gia đình bà đã đạt được nhiều thành
công trong lĩnh vực này, và bản thân Patricia cũng đã có
10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Bà gặp ông RV
Palafox lần đầu khi học trung học ở Hollywood. Sau đó,
bà chọn Chuyên ngành Hóa học tại Đại học California và
đồng thời tiếp tục công việc kinh doanh.
Bà Patricia có hơn 35 năm kinh nghiệm trong kinh
doanh và đào tạo kinh doanh, điều hành công ty, đầu tư
bất động sản và tiếp thị hệ thống. Kinh nghiệm thực
tiễn đã tiếp lửa cho quyết tâm củng cố khả năng lãnh
đạo cho cá nhân, cho cộng đồng và cho toàn xã hội của
người phụ nữ này. Bà thông thạo 2 ngôn ngữ và tiếng
Anh và tiếng Tây Ban Nha, và có thể giao tiếp bằng 4
ngôn ngữ khác , bao gồm cả tiếng Pháp và tiếng
Tagalog.

Chủ tịch PGI
Châu Âu

HELEN L GRAHAM
Helen sinh ra và hiện tại vẫn đang sống và làm việc tại Vương quốc Anh.
Bà đã kết hôn, và hiện đang làm mẹ của 3 đứa trẻ.
Bà từng theo học Trường Nha khoa Newcastle và Đại học Sunderland, và có bằng Nha sĩ và
Giáo dục Trẻ em. Đây cũng là những yếu tố hình thành nên niềm đam mê giúp đỡ người khác
của người phụ nữ này.
Sự nghiệp networking của bà bắt đầu vào năm 2013 với việc tham gia một công ty dựa trên
sản phẩm, và không lâu sau, bà đã tham gia lĩnh vực Tiền điện tử và Forex.
Những thành công nhanh chóng cho phép bà dừng lại các công việc trước đó và tập trung
vào việc phát triển thương hiệu cá nhân của mình trong lĩnh vực Network Marketing.
Helen hiểu rõ ý nghĩa của thành công đối với mỗi cá nhân và có đủ cơ sở để điều hành một tổ
chức theo cách quy củ nhất.
Với niềm đam mê du lịch vòng quanh thế giới, Helen vẫn đang tiếp tục xây dựng thương hiệu
cá nhân của mình ra nhiều quốc gia khác, đồng thời tận hưởng một cuộc sống thoải mái và
ổn định về tài chính cùng gia đình.
“Thành công không nằm ở số tiền bạn kiếm được, mà nằm ở những thay đổi bạn mang đến
trong cuộc sống của người khác”

Chủ tịch PGI Châu Phi

BENNY AKIIKI
MWESIGWA

Chủ tịch PGI Châu Á

BAKO FAYSAL

Benny Akiiki Mwesigwa đến từ Uganda, sở hữu Bằng
Cử nhân về Quản trị Kinh doanh với chuyên ngành
Marketing và Quản lý. Ông có 7 năm kinh nghiệm làm
việc cùng 5 năm kinh nghiệm về MLM. Ông từng làm
việc trong nhiều môi trường khác nhau, từ các ngân
hàng, các công ty viễn thông, các công ty truyền thông
và cả các cơ quan chính phủ. Ông là một doanh nhân
thành đạt với bề dày kinh nghiệm trong quản lý và ứng
phó với khách hàng.

Bako sinh ra tại Kurdistan Iraq và đã chuyển đến Anh
khi còn rất nhỏ. Ông có ba bằng Đại học về Giao tiếp
Trực quan và Thiết kế đồ họa, Chăm sóc sức khỏe và
xã hội, và Nghiên cứu kinh doanh với bảy năm kinh
nghiệm làm việc.

Benny sẽ tận dụng những kỹ năng vốn có để góp phần
tạo nên những thành công cho PGI. Ông hiểu rõ một
điều, đường càng dễ đi thì đích đến càng xa.

Ông sở hữu kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực
gọi vốn và network marketing nhờ quá trình làm việc
với các công ty kinh doanh đa cấp.

“Với PGI, chúng tôi có được một cơ hội tuyệt vời, kèm
theo đó cũng là thách thức lớn lao. Chúng tôi sẽ khiến
cho 2 năm này trở thành 2 năm đáng nhớ nhất trong
lịch sử."

Là một trong những người có thu nhập lớn nhất các
công ty, cùng với đam mê đến nhiều nơi để giúp đỡ
con người về tài chính, ông là ứng cử viên sang giá
cho vị trí Chủ tịch PGI Châu Á.

Ông cũng là một nhân viên tự do từng làm việc cho
các công ty thuộc nhiều lĩnh vực như Nike, Tổ chức
Macmillan Cancer Support, future shift, Học viện
Harborne và Litchfield bowers cùng NHS.

Chủ tịch PGI Vương quốc Anh

SHOFI ULLAH
Ông sinh ra tại Bangladesh và đã sinh sống tại Anh
dược 38 năm. Ông là người đàn ông của gia đình,
đồng thời cũng là một doanh nhân trong lĩnh vực đồ
ăn nhanh và vận tải với 25 năm kinh nghiệm. Ông
từng theo học tại Đại học Bedfordshire University với
chuyên ngành Nghiên cứu Kỹ thuật và Kinh doanh.
Ông đã hoạt động trong lĩnh vực Network Marketing
6 năm và đã từng tham gia các dự án dựa trên sản
phẩm/dịch vụ và cả các dự án về tiền điện tử hay
Forex.
Ông có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực tiền
điện tử và sở hữu khả năng lãnh đạo tuyệt vời. Ông
thành thạo nhiều ngoại ngữ và có thể giao tiếp
trực tiếp với nhiều doanh nhân trên khắp thế giới.

Ông cũng sở hữu nhiều chi nhánh của một trong những cái
tên nổi tiếng nhất trong ngành công nghiệp thực phẩm,
‘Papa Johns Ltd’.
Với cố gắng và quyết tâm, không gì là không thể.

Chủ tịch PGI Nigeria, Châu Phi

JULIE LADYCOIN
Bà sở hữu Bằng Cử nhân Kinh tế Economics của Trường Đại học
Abuja Fct Nigeria và có chứng chỉ về Kế toán và Kiểm toán.
Julie là chuyên viên tài chính của Union bank Nigeria Plc và đạt
được nhiều thành tích trong suốt 15 năm làm việc. Bà cũng từng
làm giám đốc của một tổ chức phi chính phủ. Công việc này đã
giúp bà hoàn thành mong muốn giảm thiểu tai nạn ở đất nước
của mình.
Bà là Giám đốc điều hành của Greater Care và Empowerment
Initiatives, một tổ chức chuyên giúp đỡ người nghèo và trao
quyền cho lớp trẻ.
Bà tham gia lĩnh vực MLM vài năm trước khi nhận thấy sự phát
triển của tiền điện tử, và đây cũng là cột mốc thay đổi cuộc đời
bà mãi mãi. Sau khi tham gia lĩnh vực này, các đồng nghiệp, cộng
sự và thành viên đã không còn gọi bà là Julie nữa mà đồi
LADYCOIN bởi những đam mê, những ảnh hưởng, những cố gắng
và niềm tin mãnh liệt vào công nghệ của bà.
Phương châm của Julie Ladycoin là NGƯỜI THẮNG thì không bỏ
cuộc và NGƯỜI BỎ CUỘC thì không thể thắng. Vậy nên dù thử
thách có lớn đến đâu, bà cũng luôn giữ vững niềm tin và tiếp tục
cố gắng để vươn tới thành công.
Bà là một nhà hảo tâm có tầm nhìn xa trông rộng với đam mê và
sứ mệnh thay đổi cuộc sống, để con người trên khắp thế giới có
một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chủ tịch PGI Canada

GRACE và CLIFTON WRIGHT
Lorem ipsum dolor sit amet, quodsi fierent definitiones usu no, te mentitum atomorum
mel. Cetero veritus scriptorem his in, impedit accusam theophrastus nec at. Paulo
dolore aeterno sit in. Ipsum doctus usu ut, id sed nisl singulis theophrastus.
Pertinacia comprehensam cu quo, cu nec accumsan moderatius scribentur, est te veri
assum oporteat. Mea prompta legendos et. Ea argumentum dissentiet eos, euripidis
cotidieque vis ei. Vim ad reque labitur repudiandae, ea laoreet patrioque similique est.
Duo eu mazim facilisis, posse feugiat insolens no ius, sea ex facilisi reformidans
neglegentur. Vix hinc solum bonorum ne.
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CÁC SẢN PHẨM
VÀ DỊCH VỤ

B I TC O I N
Bitcoin là loại tiền điện tử hàng đầu trên thế giới kể
từ khi được ra mắt chính thức vào tháng 1/2009. Đây
là một loại tiền tệ, giống như đồng euro hay đô la Mỹ
vậy.

Bitcoin được sử dụng để trao đổi các sản phẩm hoặc dịch
vụ giữa người với người mà không một cần bên thứ ba
thực hiện các giao dịch. Loại tiền tệ này sử dụng một hệ
thống phân cấp hoàn toàn với quy trình bảo mật được
quản lý qua Blockchain.

CÁC SẢN PHẨM CỦA
CHÚNG TÔI
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ATM TIỀN
ĐIỆN TỬ

NỀN TẢNG TRADING
BITCOIN

03

ĐÀO TẠO VỀ
BLOCKCHAIN

Thiết bị đầu cuối cho
tiền điện tử

Arbitrage Bots (giữa các
giao dịch)

Workshop về Blockchain của
PGI

Thiết bị đầu cuối để
bàn cho tiền điện tử
POS (Sắp ra mắt)

Trading thủ công

Talk Show về tiền điện tử

Trading cộng đồng

Workshop và
Hội thảo về Blockchain

Trading Forex (sắp ra
mắt)
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SẢN PHẨM
VỀ SỨC KHỎE

05

THẺ GHI NỢ

PRAETORIAN GROUP
MÁY ATM

WORKSHOP VỀ BLOCKCHAIN CỦA PGI

XSANCHI
CHIẾT XUẤT ĐIỀN THẤT
XSanchi. Còn được biết đến với cái tên thần dược trong Y học truyền thống Trung Hoa.
Tên khoa học thường gọi của XSanchi, hay cây điền thất trong tiếng Trung, là tam thất. Người
Trung Hoa gọi đây là củ tam thất bởi cây có 3 cành, mỗi cành có 7 lá (3 lá bên trái và 4 lá bên
phải), được ghi chép lại trong Bản thảo Cương mục của Lý Thời Trân, danh y thời nhà Minh.
XSANCH I
www.xsanchi.com

Các sản phẩm chăm sóc sức khỏe
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CÀ PHÊ GIẢM CÂN
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CÁC THIẾT BỊ
CHĂM SÓC SỨC KHỎE
TỪ O G A W A
OGAWA là một cửa hàng bán lẻ các sản phẩm về sức khỏe của
Malaysia được thành lập năm 1996. Kể từ khi thành lập, OGAWA đã
phát triển thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, phát triển và
tiếp thị các sản phẩm chăm sóc sức khỏe ở Malaysia và trên toàn thế
giới. Ở OGAWA, chúng tôi cam kết sẽ thúc đẩy một lối sống lành
mạnh bằng việc sáng tạo các sản phẩm sang tạo với chất lượng
cao nhất.

OGAWA trong tiếng Nhật nghĩa là “dòng suối”. Đây là cội nguồn
diệu kỳ của cuộc sống, từ đó các dòng suối sẽ hòa quyện cùng
nhau để chảy vào biển lớn. Với phương châm “Suối nguồn cuộc
sống”, OGAWA mong muốn được chia sẻ những tri thức về sức
khỏe giúp mọi người có được một lối sống lành mạnh hơn.

THẺ P R A E T O R I A N

Đặt mua thẻ ghi nợ PGI từ back office trên
toàn thế giới với giá giới thiệu
$ 39.99USD / $ 20.00 USD

TUYÊN BỐ
Công ty của chúng tôi là công ty trading tiền điện tử đã được
cấp phép và không phải là công ty tư vấn tài chính.

Chúng tôi khuyên quý vị nên hỏi ý kiến của cố vấn tài chính (nếu
có).

Chúng tôi khuyến cáo quý vị nghiên cứu các điều khoản/điều lệ
thật kỹ và tìm hiểu thật rõ nền tảng trước khi bắt đầu.
Chúng tôi tin rằng, một khi bắt đầu, quý vị sẽ thấy được điều
mà chúng tôi thấy.
Công ty chúng tôi không cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính.

KẾ HOẠCH
TRẢ THƯỞNG

CÁCH THỨC THAM GIA
Chúng tôi có 4 GÓI. Với mỗi gói tham gia, bạn sẽ nhận được số lãi tương ứng. Mức đầu tư của bạn có thể
được nâng lên bất cứ lúc nào. Việc truy cập vào các công cụ và dịch vụ của nền tảng sẽ phản ánh các mức thu
nhập tiềm năng dựa trên mục tiêu của bạn.

PHÍ PHẦN MỀM HÀNG NĂM LÀ $19

GÓI
DIAMOND

GÓI
RUBY

GÓI
EMERALD

$100
$300
$500

$1,000
$5,000
$10,000

$20,000
$50,000
$100,000

$500,000
VÔ GIỚI HẠN

TRỊ GIÁ BTC

TRỊ GIÁ BTC

TRỊ GIÁ BTC

TRỊ GIÁ BTC

GÓI
SAPPHIRE

CÁC LOẠI HOA HỒNG
Mỗi thành viên chỉ được sở hữu 1 tài khoản, nhưng có thể mua
NHIỀU gói khác nhau.
Khi nâng cấp lên gói khác, bạn cần mua gói mới ở hạng đó.

THƯỞNG GIỚI THIỆU TRỰC TIẾP
THƯỞNG NHỊ PHÂN

THƯỞNG QUẢNG CÁO

THƯỞNG TÁI HẠN

THƯỞNG GIỚI THIỆU
TRỰC TIẾP
Khi tham gia chương trình giới thiệu liên kết, bạn sẽ nhận được tiền
thưởng dựa trên mỗi gói đã mua.
Bạn sẽ nhận được tiền thưởng mỗi lần giới thiệu người tham gia dựa
trên số BTC giới thiệu được.

GÓI
SAPPHIRE

GÓI
RUBY

GÓI
EMERALD

GÓI
DIAMOND

6%

8%

10%

12%

THƯỞNG NHỊ PHÂN
Thành viên phải có 1 người giới thiệu trực tiếp ở mỗi bên
chân TRÁI và PHẢI.

Cặp đầu tiên không đủ điều kiện nhận thưởng nhị phân. (Mạng
lưới an toàn)
Thành viên nhận được ít nhất 8% thưởng nhị phân hàng ngày,
tính trên trên khối lượng điểm được tạo ra từ nhóm nhỏ hơn.

Lượng thưởng nhị phân lớn nhất tùy thuộc vào từng gói.
Số tiền rút tối thiểu mỗi tuần là $20.
Số tiền rút tối đa mỗi tuần tương ứng với 50% gói đã mua

A

B
Phần thưởng nhị phân lớn nhất mỗi ngày
SAPPHIRE
RUBY
EMERALD
DIAMOND

8%
8%
8%
10%

THƯỞNG QUẢNG CÁO
Thành viên đủ điều kiện phải có 2 người giới thiệu trực tiếp trong vòng 30
ngày sau khi bắt đầu hợp đồng (1 bên trái và 1 bên phải).
Thành viên đủ điều kiện sẽ phải tài trợ 2 thành viên mới trong thế hệ đầu
tiền và các thành viên này phải mua gói bắt đầu bằng hoặc cao hơn gói của
người tài trợ.
Thành viên đủ điều kiện sẽ được nhận thêm 2% giới thiệu trực tiếp
và thưởng nhị phân.

GÓI RUBY

GÓI EMERALD

GÓI DIAMOND

6 % to 8%

8 % to 10%

10% to 12%

12% to 14%

8 % to 10%

8 % to 10%

8 % to 10%

10% to 12%

GÓI SAPPHIRE
GIỚI THIỆU

TRỰC TIẾP
NHỊ PHÂN

THƯỞNG TÁI HẠN
Khi đạt được 200% lợi nhuận so với gói ban đầu, hệ
thống sẽ tự động kết thúc hợp đồng đó.

Bạn phải mua một gói mới trong vòng 30 ngày sau đó để tiếp tục
kiếm lời và hoa hồng, nếu không các khoản đó sẽ mất và tài khoản
sẽ bị khóa.

MỨC CHI TRẢ
PHÍ BITCOIN 8%

PHÍ THẺ GHI NỢ P GI 8 %

NHẬN DIỆN CÔNG TY

BÚT MONTBLANC
2 thành viên, 1 bên trái và 1
bên phải
Với doanh thu cả 2 nhóm là
$50K

MẪU IPHONE HOẶC SAMSUNG
MỚI NHẤT
2 Praetorian Guards 1
1 bên trái và 1 bên phải

MACBOOK AIR
4 Praetorian Guards 1
&
2 Praetorian Guards 2

5 NGÀY NGHỈ DƯỠNG CHÂU Á TRÊN DU
THUYỀN
8 Praetorian Guards 1
4 Praetorian Guards 2
2 Praetorian Guards 3

HONDA CIVIC
16 Praetorian Guards 1
8 Praetorian Guards 2
4 Praetorian Guards 3
2 Praetorian Guards 4

ĐỒNG HỒ ROLEX
32 Praetorian Guards 1
16 Praetorian Guards 2
8 Praetorian Guards 3
4 Praetorian Guards 4
2 Praetorian Guards 5

MERCEDES BENZ CLASS C
32 Praetorian Guards 2
16 Praetorian Guards 3
8 Praetorian Guards 4
4 Praetorian Guards 5
2 Praetorian Guards 6

TESLA MẪU S
32 Praetorian Guards 3
16 Praetorian Guards 4
8 Praetorian Guards 5
4 Praetorian Guards 6
2 Praetorian Guards 7

LAMBORGHINI HURACAN
32 Praetorian Guards 4
16 Praetorian Guards 5
8 Praetorian Guards 6
4 Praetorian Guards 7
2 Praetorian Guards 8

NHÀ VÀ XE THỂ THAO
32 Praetorian Guards 5
16 Praetorian Guards 6
8 Praetorian Guards 7
4 Praetorian Guards 8
2 Praetorian Guards 9

CÁC PHẦN THƯỞNG HÀNG THÁNG,
HÀNG QUÝ TRÊN KHẮP THẾ GIỚI BAO
GỒM XE, CÁC CHUYẾN DU LỊCH VÀ CÒN
HƠN THẾ NỮA!!!

MỤC TIÊU CUỐI CÙNG
CHƯƠNG TRÌNH TRAO LẠI CHO CỘNG ĐỒNG
5% lợi nhuận của sẽ được đưa vào Chương trình Trao lại cho Cộng
đồng. Đây là cơ hội để kết nối các đội nhóm và giúp đỡ những người
kém may mắn.
PGI cung cấp một chương trình linh hoạt để hỗ trợ tổ chức từ thiện
do các đội nhóm tự lựa chọn ở mỗi quốc gia hoặc các tổ chức thích
hợp do chúng tôi gợi ý.

Chương trình này cho phép các cộng sự của PGI tổ chức các sự kiện nhằm
cải thiện các vấn đề như sức khỏe, giáo dục, môi trường và kinh doanh, từ
đó trao quyền cho con người để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

“THAY ĐỔI CUỘC SỐNG CON NGƯỜI TRÊN TOÀN THẾ GIỚI”

