
Vlastníte databázi kontaktů, provozujete blog, nebo 
máte přátele zajímající se o podnikání na internetu? 
Máte v databázi začínající i úspěšné podnikatele, 
manažery, majitele firem nebo marketéry, kteří se 
chtějí vzdělat v online marketingu, nastavit svůj 
byznys na autopilota a zjednodušit si život?

Pak jim můžete představit a doporučit oblíbený 
program Email Academy Premium a získat 
zaslouženou provizi. Pomozte jim objevit nejlepší 
vzdělání na téma email marketingu u nás a my 
vám za to dobře zaplatíme.

Registrujte se do programu na:

http://affiliate.emailacademy.cz

http://affiliate.emailacademy.cz

Připravili jsme pro vás skvělé zázemí a dosud 
nejštědřejší provizní program Davida Kirše. Nyní 
máte možnost toho využít. Registrujte se na 
http://affiliate.emailacademy.cz a pojďte s námi do 
akce... peněz, zážitků a odměn je tu pro vás víc než 
dost! 

Program stojí 5750 Kč. Odměna pro vás jako affiliate 
partnera je 44 % z ceny, tedy 2500 Kč z každého 
platícího zákazníka, který přišel díky vám. 
Představte si, že jich přivedete 5, 10, 100! Plus ti 
nejlepší z vás získají extra odměny, ze kterých se 
vám podlomí kolena.

Kampaň na podporu Email Academy Premium je již 
tradičně rozdělena do dvou osvědčených fází: 
předprodejní a prodejní.

V předprodejní fázi bude váš úkol směřovat 
návštěvníky (z vašich stránek, databází kontaktů           
a podobně) na naši vstupní stránku. Ta bude 
obsahovat sérii vzdělávacích videí, která postupně 
povedou k prodeji.

Každý, kdo se přihlásí ke shlédnutí alespoň jednoho 
videa zdarma, se zapíše do našeho systému pod 
vaším jménem. Čím více jich přivedete, tím větší 
šance na provize z  klientů, kteří si program nakonec 
koupí.

Pokud to spolu dobře zvládneme, v prodejní fázi pak 
budete s nadšením sledovat, jak se vaši návštěvníci 
stávají platícími klienty a jak vám v provizním systému 
naskakují odměny v přímém přenosu. 

Nebojte, nejste na to sami. Stojí za vámi špičkový tým 
expertů, který v minulých kampaních pomohl našim 
partnerům vydělat přes 1,72 milionů v hotovosti       
a dalších 300 000 Kč na dárcích a odměnách.

Po celou dobu propagace vám bude k dispozici      
i affiliate manager. Pomůže vám zvolit nejlepší 
strategii a vysvětlí vám vše potřebné. Nově pro vás 
máme připravený také affiliate trénink, abyste si        
i jako začátečník mohli sáhnout na nejvyšší příčky 
a vyhrát ty nejlákavější ceny.
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Ti nejlepší partneři používají tuto strategii:

pozvou svou databázi kontaktů na ochutnávkový 
trénink Email Academy zdarma (můžete využít 
našich předpřipravených mailů)

v druhé fázi znovu oslovují své kontakty                  
a tentokrát je odkazují přímo na prodejní stránku

Rok členství 
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Prvních deset nejlepších partnerů 
pozveme na luxusní all-inclusive víkend 
do hotelu Kempinski ve Vysokých Tatrách. 

Strávíte úžasné dva dny s Davidem a jeho 
nejužším týmem expertů. Bude to jízda!


