
 

  

 

 

Domy u Přehrady  

96% Z 12.000,- Kč 36.000,- Kč 

ZA 2 ROKY – PODMÍNKY: 
A) Smlouva na investici částky 12.000,- Kč, do 

skriptu do telemarketingu a do inzerce pro 

zajištění klientů na BYTY, klientů na byty s 30% 

financováním, klientů na apartmány, a klientů 
na koupi reklamy, nebo klienty na dluhopisy.  

B) Smluvně daný podíl na zisku činí 1.000,- Kč 

měsíčně po dobu 24 měsíců, + 500,- Kč 

měsíčně na úmor investičního vkladu, také po 

dobu 24 měsíců, tedy celkem 1.500,- Kč 
měsíčně, po dobu 24. měsíců, tj. 36.000,- Kč 

za 24 měsíců, tj. za 2 roky.   

C) Peníze na investici dáváte jako příkazník nám 

jako správci Vašeho Svěřenského fondu.  

D) Callcentrum nám pak předá získané klienty, 
za klienty jsou provize, rozdělené na části, a my  

Vás z nich vyplácíme (pravidla u notáře).   

E) Z účtu Svěřenského fondu Vám pošleme 
peníze na Váš účet.  

Naučíme Vás zhodnocovat si 
své peníze přes vlastní od nás 
založený svěřenský fond za 
90,- Kč 

Více na www.infoburza.eu  

 
 

Leták s nabídkami  
na zhodnocení 

  



 

Ejich částí 

  

 

96% ZHODNOCENÍ z 10.000,- Kč 

13.200,- Kč ZA 4 MĚSÍCE  

Princip: vklad se použije zase na telemarketing pro 
zajišťování klientů na PATRA BYTŮ, klientů na byty 

s 30% financováním, klientů na realitní franchisy a 

klientů na koupi finančních robotů na peníze, nebo jejich 

částí: 

1) Investice se použijí zase na telemarketing, také  

v tomto případě, na volání ředitelům firem, ale firmám 

ze Seznamu z oborů stavebnictví. Tzv. stavebním 
firmám. Dotazník s 16 ti otázkami je téměř totožný, 

opět se ptáme stavební firmy, zda má zájem o nové 

zákazníky ( kdo by neměl), dále, jestli by zaplatila 

cyklus volání dotazníků do rodin, za účelem podpory 

získání klientů na byty a realitních náběrů, ty jsou velmi 

důležité pro realitní makléře. .  
2) Stavební firma dostává pak dotaz, jestli by se jí líbila 

provize 7.500,- Kč z klienta na byt, a provize 15.000 

z klienta na patro 4 bytů. A dostává další podobné 

otázky. 

3) Zda by mohl mít zájem o obchodní zastoupení na 
prodej projektové dokumentace k rodinnému domu typu 

LEA 124 m2, zda by mohli mít zájem o obchodní 

zastoupení na prodej tvárnic suchého zdění, a na 
obchodní zastoupení na realitní franchisu. 

 



 

  

 

SVĚŘENECKÝ FOND 
 

Svěřenský fond 
drží štěstí 
Vašeho 
domova, stálost 
a odolnost. 

 

SVĚŘENECKÝ FOND 

Zakládací listina 
u notáře. 

SVĚŘENECKÝ FOND 

Záruku 10 let na vklady 
může fond  dát, 

protože má povinně  za 
zákona Dohledovou 

organizaci z KANADY, 
Edmonton, stát 

ALBERTA 

 

32% ZHODNOCENÍ Z 10.000 Kč 
13.200,- Kč ZA 1 ROK (32%): 

Princip: 1/2 vkladu se použije na telemarketing na 

mzdy za volání dotazníků do rodin a 1/2 se použije 

na PATRA BYTŮ. Jedna část dělá garanci druhé 
části, přesně tak, jako vláda schválila zákon o 

garanci z investičních vkladů. Tu si podle naší 

Základní nabídky z r. 2011 vytváříme garančním 

fondem jako střediskem pro jistotu sami. 

1) Rodinám se nabízí založení Svěřeneckého 

fondu, které stojí 90,- Kč. A investice do 

telemarketingu pro zajištění dalších klientů, aby se 

za takto získané klienty na PATRA BYTŮ, na byty 
s 30% financováním atd. proplácely provize.  

17% ZHODNOCENÍ ZA 1 ROK, za 

12 MĚSÍCŮ (17% p. a.): 

Princip: 1/2 vkladu se použije na telemarketing na 

mzdy za volání dotazníků do rodin a 1/2 se použije 

na PATRA BYTŮ. Vedou 3 vedoucí střediska. 

Středisko je analytický účet v účetnictví. A 

středisko má 3 vedoucí střediska, to je přesně 
podle stanov družstva, později akciové společnosti.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKOŘEPINOVÁ 
TVARNICE BEST  
 
Beton jako dobrý základ 
Vaší stavby.  
 
Nejodolnější a 
nejdostupnějšší  materiál 
Odolávající všem 
nepříznivým vlivům. 
  

IZOLAČNÍ VRSTVA 
Drží teplo Vašeho 
domova, stálost a 

odolnost. 
 

 
 
CIHLA KM BETA 
Príčky od nás jen 
z vápenopískové 
cihly z důvodu 
akumulace tepla a 
ůspory vytápění. 

 

KONTAKT 
 

POTŘEBUJETE S NEČÍM 
PORADIT NEBO CHCETE 

NAVRHNOUT JINOU 
VARIANTU ? 

 
OBRAŤTE SE NA NÁS 

 
ING. VÁCLAV ŽENÍŠEK 

+ 420 606 631 160 
 

MARTIN LUŇÁK  
+ 420 728 889 454 

 

 

Od tohoto roku je 
schválen kanadský 
svěřenecký fond . 
 Ten může 
zhodnocovat 
peníze od lidí i 
právnických osob.  

Je jednou z novinek, 
jež do českého 
právního řádu přinesl 
nový občanský 
zákoník. 
 NEVĚŘÍTE PŘÍJMŮM 
30.000 Kč měsíčně? PO 
DOBU 20-ti LET? 
PROSTĚ TO ZAŘÍDÍME 
přes naši softwarovou 
firmu! 
 A malou pobočku 

v Německu na 

callcentrum, na reality, 
na finance a na byty 
pro mladé. 

12% ZHODNOCENÍ Z 10.000,- Kč 

11.200,- Kč ZA 1 ROK, (12% p. a.): 

Tento produkt je více pro velmi opatrné lidi 

Princip: Vkladu se použije na středisko na koupi 

pozemku. Provedou se projekty, stavební povolení a 

pozemek se prodá za 1,2-1,3 původní hodnoty. Investoři 
dostanou za rok zpět svůj vklad a svých 12% zisku.   

6 % ZHODNOCENÍ Z 10.000,- Kč 

10.600,- Kč ZA 1 ROK, (6% p. a.): 

Princip: vklad se použije na koupi pozemku, nebo bytu. 
a) pozemek se následně prodá klientům na byty 

b) byt se následně prodá nebo pronajme.  

 8% ZHODNOCENÍ 1.000 Kč ZA 1 
MĚSÍC, (96% p. a.): 

Princip: vklad se použije na zálohu na plat operátora, na 
kredity. Operátor volá skript PATRA BYTŮ.  

 

 

 


