
 
Předně bych Vám ráda poděkovala, že se předběžně zajímáte o Projekt na vydělávání peněz naprosto 

běžným způsobem, a to nakupováním sami pro sebe a svou rodinu toho, co nakupujete jindy běžně. 

 

Každý jednotlivec bez rozdílu musí chodit do obchodu a nakupovat zboží běžné spotřeby. 

Především potraviny, drogerii a sem tam ošacení a obuv. To je základ. Dále si každý dopřeje i mnohem 
lepší zboží, třeba kosmetiku, zdraví prospěšné doplňky stravy, ale také kvalitnější zboží, jako například 

med a medové přípravky, bylinné doplňky od menších výrobců, kde máte mnohem vyšší kvalitu, než 

běžné zboží ve velkých supermarketech. 

 

A nyní již plně k věci. 

Jak jistě mnozí z vás vědí, oficiální start našeho projektu začal již mnohem dříve.  

Někteří z vás si již zakoupili přeregistraci, protože už ví, že CHTĚJÍ OPRAVDU začít fungovat s naším 

projektem a jistě mnohé z vás zaujala možnost mít do Vánoc 2020 postupně minimálně 60.000,- za měsíc. 

Pokud jste si klikli na naši tabulku o možných výdělcích v průběhu několika měsíců, viděli jste i náklady, 

které s příjmem zákonitě souvisí.  

Příjem 452.475,-za rok vás čeká při minimálním ročním 

výdaji ve výši 10.640,-. Samozřejmě, že se od vás očekává 

trpělivost, pracovní nasazení a také nadšení a snaha uspět. 
 

 Co proto musím udělat: 

 

 

1. Rozhodnout se, zda mám zájem začít si vydělávat peníze tím, co jindy dělám zcela běžně a to 

NAKUPOVÁNÍ!    

2. rozhodnout se, zda mi budoucí příjmy stojí opravdu za to, abych se zaregistroval a uhradil členský 

příspěvek ve výši 2000,- na rok, (má pojistku ve 100% garanci navrácení příspěvku do 3.měsíců 

od startu a to v případě, že budete chtít členství zrušit . pouze s podmínkou, že jste dodrželi 

určené postupy) 

3. nakoupit zboží v minimální hodnotě 600,- pravidelně každý měsíc (+ poštovné cca120 až 150,-) = 

720,- minimálně (uvažte, kolik za měsíc utratíte v běžném supermarketu za to, co můžete 

nalézt i v našem e-shopu) 

4. doporučovat tento projekt svým přátelům, nebo ho například inzerovat na Facebooku, či na jiných 

inzertních serverech. 

 

 

Ale abyste mohli právě kolem Vánoc sklízet své ovoce, je třeba začít co nejdříve – a to právě tím 

PRVNÍM MĚSÍCEM S NAŠÍM PROJEKTEM 

 

Tak vás – nové členy žádám, abyste splnili úkol pro první měsíc – N AKOUPIT SI ZBOŽÍ       ZA 600,-     já 

osobně doporučuji nakoupit si kávu, nebo čaj.  

 

A začněte prosím již teď propagovat a doporučovat tento projekt! Čím víc lidí se zapojí, tím 

dříve budou provize a to dokonce mohou být i vyšší. 
 

  NNEEZZAAPPOOMMEEŇŇTTEE,,  ŽŽEE  KKAAŽŽDDÝÝ  ČČLLEENN  PPŘŘII  DDOODDRRŽŽEENNÍÍ  SSVVÝÝCCHH  VVEELLIICCEE  

JJEEDDNNOODDUUCCHHÝÝCCHH  ÚÚKKOOLLŮŮ  BBUUDDEE  ZZAAŘŘAAZZEENN  DDOO  PPŘŘEEDDVVÁÁNNOOČČNNÍÍHHOO  

SSLLOOSSOOVVÁÁNNÍÍ  OO  WWEELLLLNNEESSSS  VVÍÍKKEENNDDOOVVÝÝ  PPOOBBYYTT!!  
  



 2 x ubytování ve 2-lůžkovém pokoji 

 2 x bohatá snídaně podávaná ve formě rautu 

 1 x reflexní masáž 

 1 x pivní lázeň se zábalem + 2 x 0,3l Klášterského piva během terapie 

 1 x slavnostní přípitek skleničkou sektu 

 1 x večeře v restauraci SKÁLA s výběrem z několika druhů menu pro jednu osobu nebo formou 

rautu 

 bazén a vířivka ve vyhrazených časech zdarma 

 WIFI připojení na pokoji zdarma 

 parkování před hotelem zdarma  

 
 

 
 

 

 

 



Zde jsou základní kroky k úspěchu v tomto MLM 

1) Uhradit roční členství v Klubu ELDORÁDO (v prvním roce lze i po splátce 

200,- korun měsíčně)      

2) Každý měsíc pravidelně nakupit zboží ve výši 600,- korun 

3) Doporučit pouhým třem lidem tento projekt, aby se také zapojili 

 

A to je absolutně vše! 

 

S doporučováním nemusíte mít žádné problémy, neboť postačí doporučit naši webovou stránku , 

maximálně je navést, že právě tam je již vše o celém projektu napsáno.  

Věřím, že v prvopočátcích budete mít možná nějaké problémy najít pokračovatele, ale věřte si, protože čím 

více lidí bude o tomto projektu vědět, tím více z nich se může zapojit a dřív, nebo později se budete mít 

úspěch. Chápu, že mnoho lidí je skeptických, mnozí ani nevěří, že pomocí MLM se dá velmi dobře 

prosperovat, protože Multilevel přirovnávají k pyramidě. Ale máme skvělé produkty dennodenní spotřeby, 

které vesměs mnoho lidí denně používá a spotřebuje, takže obava není na místě. Navíc jsou srovnatelné 

cenově i běžným sortimentem v supermarketech, kam každý z vás chodí. Me,á,e 100% přirážku jen proto, 

abychom mohli vyplácet provize, proto naše firma může směle tvrdit, že se  

ROZDĚLÍME S VÁMI NAŠE ZISKY! 
 

 
 

A nyní již záleží pouze na vás, zda do toho půjdete a začnete si měnit svůj život, nebo budete 

přešlapovat na místě s nejistou budoucností – zda zaplatíte složenky, budete moci dětem dopřát vše co 

potřebují a také chtějí, nebo zda budete mít dost peněz, abyste nemuseli přežívat na pokraji chudoby, 

až budete v penzi. 

 

Až se do tohoto jednoduchého způsobu vydělávání peněz naplno pustíte a překlenete možné počáteční 

nezdary a obavy z odmítnutí, nebo dokonce výsměchem, až pak teprve zjistíte, že jste so zvládli, že jste to 

dali a už může být jen lépe a lépe. Vždyť k tomu postačí opravdu doporučení pouhým třem lidem a 

máte vystaráno navždy. Pak tomu můžete věnovat jen pár minut měsíčně, abyste si v našem e-shopu 

naklikali svůj minimální (ale klidně i větší ) nákup! 

http://www.eldorado-cz.com/

