Provize pro partnery 1 177 Kč
+ Bonusy až do výše 500 000 Kč
(uvedené částky jsou bez DPH)

Obsah kurzu

Struktura kurzu

Zhubnichytre.cz je nejobsáhlejším infoproduktem na českém a slovenském trhu zaobírající
se hubnutím a zdravým životním stylem. Za 60 dní naučí základy stravování vhodného při
redukci hmotnosti či při poklesu energie. Kurz má tři základní směry – poskytnout informace
o tom, co tělo potřebuje, aby správně fungovalo, jaké potraviny vybírat při nakupování
a naučit se správné postupy při vaření.

Online program je složen ze 4 videí zdarma + 4 bonusových materiálů (předprodejní část),
3 živých webinářů (prodejní část) a placené sekce po zakoupení produktu.

Je důležité, aby si každý uvědomil, že změna stravování a přístupu ke svému tělu naprosto
změní celkově životní styl. Kurz Zhubnichytre.cz naučí každého díky srozumitelným
a prakticky podaným informacím, jak odstartovat a provést změnu životního stylu od základu
a dosáhnout cílů jako jsou např. ideální hmotnost, dostatek energie nebo pozitivní vnímání
svého těla.

Tvář a autor kurzu
Ing. Petr Havlíček
Kariéru odstartoval jako výživový poradce vrcholových sportovců –
např. Tomáše Dvořáka a Kateřiny Neumannové. Do povědomí
veřejnosti se zapsal účinkováním v televizním pořadu Jste to, co
jíte. Díky pořadu nalezl inspiraci a hubnutím se začíná více zaobírat,
následně zakládá specializované pracoviště CPH. Odchyluje se od
klasických postupů výživových poradců, zařazuje odborná vyšetření,
zúročuje zkušenosti získané díky práci s vrcholovými sportovci,
začleňuje nové metody ze zahraničí. V současné době je odborným
garantem a tváří nevládního mezinárodního programu Vím, co jím a piju. Cílem kurzu
Zhubnichytre.cz je odbourat mýty a nesprávný pohled na stravování, navést ke správnému
nastavení vnímání sama sebe a naučit správně nakupovat a vařit.

Obsah předprodejní části
Video 1 – 15 nejčastějších otázek a odpovědí při hubnutí aneb co vás všechny zajímá
Video 2 – Reportáž z CPH – Dva klienti testují správné postupy výživového poradce
Video 3 – Hororový díl – Jaké následky má nezdravé jídlo na lidský organismus?
Video 4 – Bílkoviny polopatě – Vše, co potřebujete o bílkovinách vědět
Bonusová videa + e-book
podmínkou získání je zadání emailu a sdílení na sociálních sítích
Bonus video 1 – ukázka z placené sekce – Vaření
Bonus video 2 – ukázka z placené sekce – Nakupování
Bonus video 3 – ukázka z placené sekce – Mýty a jejich vyvracení
Bonus e-book – vybrané recepty, tipy triky při zdravém vaření, tabulky k propočtům
energetického přijmu a výdeje

Prodejní část
1. 12. – ŽIVÝ WEBINÁŘ s hosty – Zahájení prodeje, uvolnění prodejního videa (od 20 hod.)
7. 12. – ŽIVÝ WEBINÁŘ s hosty (od 20 hod.)
10. 12. – ŽIVÝ WEBINÁŘ – Upozornění na poslední prodejní den a zhodnocení
úspěšnosti prodeje kurzu (od 20 hod.)

Členská sekce
Zahájení kurzu 5. 1. 2015 – 60denní online kurz

Harmonogram kampaně
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Obsah placené sekce

Bonusy pro vás

1x úvodní video cca 20 minut na téma Začátek hubnutí a jak jej odstartovat a uchopit
30x video o délce 3 až 5 minut na téma Mýty a vytváření bloků v hlavě
30x video o délce cca 15 minut na téma Probrání jídelníčku na další den s praktickou
částí uvaření jednoho jídla dle receptu
8x video o délce 10 až 15 minut na téma Výběr správných potravin s praktickou ukázkou
8x video na téma Nákup – natočeno v supermarketu s praktickou ukázkou
8x video na téma Obsáhlejší přednášky o jednotlivých skupinách živin a potravin
s radou praktických doporučení

Připravili jsme pro vás řadu motivačních finančních bonusů. Nejúspěšnější partneři získají
zajímavé odměny dle následující tabulky.

Videa z předprodejní fáze
Bonusová videa ze zákulisí a perličky z natáčení
E-book – Jídelníček a recepty na 60 dnů, tabulky k propočtům energetického přijmu a výdeje
Pracovní sešity k videím

Provizní systém
Cena kurzu je stanovena na 5 700 Kč vč. 21 % DPH. Provize pro vás jako affiliate partnera
je 25 % z každé objednávky a realizovaného prodeje, tedy ve výši 1 425 Kč s DPH (pro
plátce DPH), 1 177 Kč bez DPH (pro neplátce DPH).
Provize je vyplácena po datu 10. 1. 2015.
(Garance vrácení peněz končí 8. 1. 2015)

Konečné umístění affiliate
partnerů po skončení prodeje
na základě počtu prodaných
kusů

Odměna pro partnery při celkovém
objemu prodaných kurzů *
nad 1 000 ks

nad 2 000 ks

nad 3 000 ks

1

70 000 Kč

150 000 Kč

200 000 Kč

2

20 000 Kč

70 000 Kč

100 000 Kč
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50 000 Kč

70 000 Kč
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50 000 Kč
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10 000 Kč

30 000 Kč

6
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10 000 Kč

7
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-

10 000 Kč
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-
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10 000 Kč

9

-

-

10 000 Kč
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-

-

10 000 Kč

* částky jsou uvedeny bez DPH

Harmonogram kampaně

Provize pro partnery 1 177 Kč
+ Bonusy až do výše 500 000 Kč
(uvedené částky jsou bez DPH)

Proč se k nám přidat

Jak se k nám přidat

Kvalitní infoprodukt, který vytvořil Petr Havlíček, mediálně
známý odborník na výživu a zdravý životní styl. Vysoká
odborná úroveň informací, sdělovaná formou videí.

Stačí se hned teď zaregistrovat do partnerského programu
a získat svůj vlastní affiliate kód. Klikněte na následující odkaz
a zaregistrujte se: http://affiliate.zhubnichytre.cz

Vysoký počet předprodejních videí a bonusový e-book,
vedoucí ke zvýšení konverze. Jedinečnost projektu spočívá
v široké cílové skupině – spojení hubnutí, life stylu a zdravého
životního stylu.

REGISTRUJTE SE na:
http://affiliate.zhubnichytre.cz

Obor hubnutí je jedním z nejžádanějších témat na internetu
a řadí se mezi TOP 3 v nejziskovějších affiliate programech
na českém internetu.
Zajímavé finanční bonusy pro nejúspěšnější affiliate partnery
v celkové výši až 500 000 Kč.

Pozvěte svou databázi kontaktů ke zhlédnutí videí zdarma
(série 4 kvalitních videí + 3 kvalitních bonusových videí).
Můžete samozřejmě využít nejenom email, ale i váš blog,
Facebook, placenou reklamu atd.
Po spuštění prodejní fáze nasměrujte vaši databázi kontaktů
přímo na prodejní stránku. Díky originálnímu affiliate kódu
jsou vaše kontakty z předprodejní fáze správně identifikovány
při prodeji. Pokud váš kontakt zakoupí produkt, připíše se vám
provize z prodeje.

Jak vás podpoříme?
Poskytneme vám:



bannery otestované na konverze dle nejnovějších světových
trendů,



vzorové emaily pro cílové klienty, do kterých pouze dosadíte
váš unikátní affiliate kód,



možnost natočení rozhovoru s Petrem Havlíčkem, který
můžete použít pro podporu prodeje v rámci vaší databáze,



přístup do tajné skupiny na Facebooku, kde budeme
zveřejňovat aktuální informace a radit vám ohledně efektivní
propagace. Ve skupině se také můžete radit s ostatními
affiliate partnery o zkušenostech a účinných formách reklamy.

Po celou dobu kampaně bude pro vás vyhrazen affiliate
manažer Jan Brožíček tel.: 728 515 193, email:
affiliate@zhubnichytre.cz, který bude odpovídat na veškeré
telefonické a emailové dotazy. K dispozici bude i uzavřená
skupina na Facebooku, kde se vždy dozvíte aktuální
informace ke kampani. Uzavřenou skupinu najdete na adrese
https://www.facebook.com/groups/301579556706819/.

