
Kampaň je rozdělena do dvou fází: předprodejní         
a prodejní. Proč? Aby člověk něco koupil, musí mít 
zájem a uvěřit. Proto v první fázi bude vaším úkolem 
směrovat návštěvnost na vstupní stránku, která bude 
obsahovat sérii vzdělávacích videí zdarma. Každý, 
kdo se přihlásí, se zapíše do prodejního systému. Čím 
dříve a více vašich kontaktů zapojíte do tréninku 
zdarma, tedy je pošlete na přihlašovací stránku, tím 
více lidí získá hodnotný trénink zdarma a tím častěji 
si v prodejní fázi skutečně nakoupí.

Osvědčená prodejní strategie 

Nejvyšší účinnosti a počtů konverzí dosáhli partneři   
v poslední kampani tímto postupem:

Pozvali svou databázi kontaktů zdarma na 
trénink. (Pro své emaily můžete využít námi 
připravené texty.) 
Umístili na své stránky reklamní bannery a od-
kazy s upoutávkou. 
V druhé fázi znovu oslovili kontakty a odkázali je 
přímo na prodejní stránku. 
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Navíc jsme přidali v prodejní fázi webinář zdarma     
a nakonec webcast — bezplatné online vysílání a 
možná příjde i miliardář.
Po celou dobu propagace vám bude k dispozici 
affiliate manažer. Pomůže vám zvolit vhodnou 
strategii    a vysvětlí vám vše potřebné.

Propagujte i vy nový vzdělávací program, prémiový 

trénink pro majitele firem, podnikatele, lektory      

a kouče zaměřený na to, jak proměnit své know-

how v unikátní produkty a ty prodávat na internetu. 

Jinak řečeno, jak tím, co víte už dnes, vydělat do 

roka milión, a přitom denně zažívat nadšení             

a radost z práce.

Affiliate partneři

Firmy

Podnikatelé

Agentury

Provozovatelé blogů

Všichni aktivní lidé, kteří umí využít 
příležitostí, které se jim nabízejí.

Registrujte se do programu na 

http://affiliate.milionoveimperium.cz, 

kde se dozvíte více informací.

Odměna pro partnera je 3 000 Kč z každého 
prodaného programu a navíc možnost získat 
prémie.

Deset nejlepších partnerů zažije den a noc v luxusu. 
Vyzvedne vás doma osobní autokar a pak vás čeká 
pobyt v nejprestižnější světové síti ***** rodinných 
hotelů Kempinski River Park v Bratislavě, dále cesta 
Rolls Roycem do centra města, wellness pobyt           
s výhledem na Dunaj a večeře v japonské restauraci. 
A ráno ke snídani ještě šampaňské.

A dále jsou připraveny finanční prémie pro nej- 
lepších pět partnerů:

100 000 Kč1.

50 000 Kč2.

25 000 Kč3.

20 000 Kč4.

10 000 Kč5.
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Video trénink 1

Miliónová příležitost roku 2012

 

Video trénink 2

Odhalení 5 stránek, které 

vydělaly za 30 dní 5,3mil Kč

Video trénink 3

Časté chyby a otázky a odpovědi

Webinář

7 produktů, které vám 

vydělají do roka milión

16. 8.

Zahájení prodeje 

 

26. 8.

Webcast — online vysílání 

Možná příjde i miliardář

 

Startuje nový affiliate program vzdělávacího projektu 

Miliónové impérium 2012. Po březnové  kampani 

EmailAcademy 2, do které se zapojilo přes 200 partnerů 

a na provizích bylo vyplaceno 782.000 Kč, čeká partnery 

další jedinečná příležitost. Skvělá konverze, provize 

3 000 Kč a dárky za 200 000 Kč. To je nový program 

Davida Kirše, Miliónové impérium 2012.

PŘIPOJTE SE JEŠTĚ DNES NA

HTTP://AFFILIATE.MILIONOVEIMPERIUM.CZ. 

VÁMI DOPORUČENÍ LIDÉ OBDRŽÍ SKVĚLÝ 

TRÉNINK A VY ZAČNĚTE VYDĚLÁVAT.

http://facebook.com/dkirs
buďte s námi na


