
 
 

 

Ganhe dinheiro com download de Apps. 

 

Já imaginou ganhar dinheiro com downloads? 

Pois bem!, Esta inovação virtual foi disponibilizada pela empresa RIPPLN. Em que ela 

pagará para os Jogadores1 uma comissão por download de Apps para os sistemas 

operacionais IOS e Android. 

Como funciona? 

A RIPPLN faz parcerias com empresas que desenvolve Apps, jogos e produtos virtuais, 

em que, as empresas pagarão pelos Download e parte dessa renda gerada pelos 

download serão repassado para os Jogadores. 

50% Jogador, 40% RIPPLN, 10% distribuído nas ondulações 

 

Por enquanto o pagamento das recompensas está disponíveis para download em alguns 

países e com o passar do tempo aumentará a quantidade de países em que a RIPPLN 

pagará pelos downloads. 

OBS: Não basta apenas baixar as Apps, é necessário usar pelo menos uma vez para que 

o jogador ganhe a comissão. 

 

 

                                                        
1 Jogador RIPPLN. Pessoa que tem licença RIPPLN e participa do plano de compensação da empresa a 
nível nacional ou global. 



 
 

Catalogo das Apps. 

 

1º Game of War 

 É um jogo de estratégia, onde os jogadores formam Clãs 

com objetivo de dominar territórios. Se você gosta de jogos 

estratégicos eis uma ótima opção para seu Iphone. 

Países em que a RIPPLN pagará recompensas: 

Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Austrália, França, 

Alemanha, Nova Zelândia. 

Valor da recompensa por Download: $ 4,00 

 

IPHONE: http://goo.gl/xtqHy8 

______________________________________________________________________ 

2º Big Fish Casino 

É um jogo de apostas onde você pode reunir os amigos, se divertir 
como estivesse em Las Vegas e ganhar muito Slots , Blackjack, 
Texas Hold'em Poker, Roleta, e muito mais! 

Países em que a RIPPLN pagará recompensas: Estados 
Unidos 

Valor da recompensa por Download: $ 2,80 

 

IPHONE: http://goo.gl/LWsLQe 

 
 



 
 

3º Knights and Dragons 

 

É um jogo de estratégia medieval, onde cavaleiros e 
dragões montarão suas equipes para se combateres e 
aumentarem seus territórios. 

Países em que a RIPPLN pagará recompensas: 
Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália , Suíça, 
Suécia , Singapura, Polônia, Noruega, Holanda, 
Luxemburgo, Itália , Israel, França, Finlândia , Dinamarca, 
Bélgica , Emirados Árabes Unidos, Alemanha, Nova 
Zelândia. 

Valor da recompensa por Download: $ 1,75 

Android: http://goo.gl/TjCgVS 

______________________________________________________________________ 

 

4º º Dragon City móvel 

Construir e decorar um mágico, flutuante Cidade do 
Dragão ! Dragões da raça e chocar ovos para descobrir 
novas espécies ! 

Alimentar , crescer e treinar seus dragões para o combate. 
Personalize o seu dragão equipe e entrar em combate com 
adversários de todo o mundo! 

 

Países em que a RIPPLN pagará recompensas: Estados Unidos 

Valor da recompensa por Download: $ 3,30 

 

IPHONE: http://goo.gl/XoHu53 

 
 



 
 

 

5º Empire: Four Kingdoms 

Prepare-se para a batalha! Construir fortalezas para durar para a 
eternidade, capturar postos avançados e estabelecer uma 
economia florescente. Mande seus exércitos para reduzir o 
castelos de inimigos a escombros . Construir seu poderoso 
império e competir 

com milhares de outros jogadores. 

Países em que a RIPPLN pagará recompensas: Estados 
Unidos. 

Valor da recompensa por Download: $ 2,75 (IOS) 

Valor da recompensa por Download: $ 1,72 ( Android) 

 

IPHONE: http://goo.gl/UDhZkC 

Android: http://goo.gl/BT73c0 

 

 

 


