Hranice neexistují.
Jsou jen v naší mysli.
Společnost nás čím dál více formuje v poslušné chlapečky. Kde je ta hrdost a sebevědomí
dřívějších chlapů, lovců a vůdců? Nemůžeme tomu jen přihlížet. Proto vznikl tento trénink,
který mužům vrátí ztracenou neomezenou sílu sebevědomí. Ta jen dřímá v hloubi každého
z nás… pomozte jim ji probudit!

Provize až

4 000 Kč!

Chcete mužům pomoci?
Máte dátabázi, web, nebo kontakty?
Zužitkujte to a podpořte smysluplnou věc. Vyděláte na tom!

Síla sebevědomí je neobyčejný trénink, který spojuje prvky a techniky z psychologie,
motivace a armády. Není to nudná forma s papírkama u tabule. Chtěli jsme víc… v krátkém
čase vytvořit velké změny. Proto se produkt skládá z video tréninku i živého tréninku.

Provizní systém je složený z 5 produktů:
21. dílný video-trénink Síly Sebevědomí v ceně 3950 Kč:

1.

místo: 2 000 Kč

3.

místo: 1 600 Kč

2.

místo: 1 800 Kč

4.

všichni ostatní: 1 500 Kč

+ Navíc pro každého partnera dle počtu
konverzí tréninku ZDARMA:
50 konverzí a více:
uznáme vám provizi z vlastní plac. konverze
100 konverzí a více:
1x down-sellingový produkt v ceně 950 Kč
dle vlastního výběru

… za každý prodaný video-trénink!

Živý 3 denní intenzivní trénink v ceně 5990 Kč:

Vaše provize: 1 000 Kč

300 konverzí a více:
1x 21. dílný video-trénink Síly Sebevědomí

Základy Síly Sebevědomí v ceně 950 Kč
Vaše provize: 350 Kč

500 konverzí a více:
1x 21. dílný video-trénink
+ 1x MS prémiový trénink svádění

Techniky pro vnitřní rovnováhu v ceně 950 Kč

Vaše provize: 350 Kč

MS prémiový trénink svádění pro muže v ceně 2990 Kč

Vaše provize: 1 000 Kč

1000 konverzí a více:
1x živý 3-denní intenzivní trénink
vč. ubytování na naše náklady

Pokud jste plátci DPH, můžete si samozřejmě připočítat i DPH.
Ceny produktů jsou uvedeny bez 21% DPH.
Výplaty provizí již od 7-mého dne po ukončení prodejní části a to do 48h od obdržení faktury!

Co je obsahem 12. dílného video-tréninku?
7 hlavních modulů, které jsou každý rozděleny do 3 dnů tak, aby muž na sobě
intenzivně po souvislých 21. dní pracoval a přenastavil svoji fyziologii, myšlení a přesvědčení.
Každý díl se skládá z videa vysvětlující účinnou techniku a úkolů,
díky kterým začne znovu získávat ztracenou sílu sebevědomí. Vše je podáváno “pro muže” od mužů.
Výsledkem tréninku je nesrovnatelně větší víra v sebe a nastolení vnitřní rovnováhy,
která je základem pro nezlomné sebevědomí. Ideální je navázat živým tréninkem.

Co je obsahem živého tréninku?
Živý trénink pomůže integrovat všechny znalosti ze 7 stupňové pyramidy Síly Sebevědomí a “začít je žít”.
Cena tréninku obsahuje ubytování ve velkém společném apartmánu a děláme je vždy o víkendu pro
skupinu 10-12 mužů. Trénink je vysoce intenzivní (bez volného času), od pátku do neděle. Část tréninku
je vevnitř a část venku, kde probíhají intenzivní zážitkové promény.
Po kurzu odchází domů jiný člověk a s takovými zážitky, které nejspíše ještě nikdy nezažil.

Jaké jsou osvědčené strategie?
1.

Ve fázi před spuštěním pošlete na své kontakty mail s doporučením bezplatného tréninku,
přičemž takový email má formu „pomoci“ svým kontaktům se zvýšením sebevědomí.

2.

Ve fázi po spuštění tréninku zdarma své kontakty upozorněte na zveřejněná videa také sami,
spolu s vlastním příběhem a zkušeností v souvislosti s obsahem videa.

3.

V prodejní fázi své kontakty obešlete znovu emailem s příběhem, který vyúsťuje v řešení jejich
potřeby/problému s odkazem přímo na prodejní stránku, která má navíc časově omezenou platnost,
do kdy je možné do tréninku vstoupit. Největší úspěch mívají partneři, kteří nabídnou k placenému
tréninku ještě svůj dárek / bonus (ebook, jiný info-produkt, své video aj.).

Uk
prodončení
dow eje
prod n-sell
uktů ing

29. 4.
Úterý

Za
dowčátek p
prod n-sell rodeje
uktů ing

28. 4.
Pondělí

We
+ čabinář s
(+u sto o host
prodkončentázky y
eje)
í

27. 4.
Neděle

Da
videlší prod
o
ejní

24. 4.
Čtvrtek

Pro
živýdejní v
uká mi ideo s
zkam
i

20. 4.
Neděle

Zve
vide řejněn
vše a Siln í 2.
í ber
ou
Zve
spoi řejněn
zítř leru n í
ejší
weba
iná
ř
Web
iná
neom
ř
Sebe ezen: 7 pilíř
(+stavědom é Síly ů
rt p í
rode
je)
Zveř
vide ejněn
a: 7 í 3.
neom
p
Sebe ezen ilířů
vědo é Sí
mí ly

Zve
vide řejněn
neex a Hra í 1.
istu nice
jí

Harmonogram kampaně

30. 4.
Středa

2. 5.
Pátek

5. 5.
Pondělí

9. 5.
Pátek

11. 5.
Neděle

Moc rád Vám pomohu zvolit tu nejlepší strategii pro Vás.
Napište mi, podpořte kampaň a bude mi ctí, až Vám budu odesílat tučnou provizi na Váš účet.
Abychom vás opravdu maximálně podpořili, připravili jsme velký seznam materiálů, které máte ve členské
sekci affiliate programu k dispozici. Vzory e-mailů, článků, bannery, videa, screeny a další tipy. Zároveň Vás
moc rádi uvidíme v uzavřené skupině pro affiliate partnery na Facebooku.

Jak se zapojit?

Váš kontakt

Registrujte se jako partner zde:
http://affiliate.silasebevedomi.cz/

Affiliate manažer: Radek Karban
Email: affiliate@silasebevedomi.cz
Tel. +420 776 122 502

Sledujte nejnovější dění v affiliate FB skupině
https://www.facebook.com/groups/503754633059593/

www.SilaSebev edom i . cz

