
OBJEDNÁVKA  NA ZÍSKÁVÁNÍ  PENĚZ 2.000 Kč

Objednávky na vygenerování peněz se zasílají na adresu:

Konzultační společnost, s.r.o.

Sídlo: Slezská 7/100,

Praha 2, PSČ 120 00

IČO: 25632001

jednatel: Pavel Šámal Právní poradenství zdarma, Politických vězňů 9, Praha 1

tel.: disp.: 720 591 088 každou středu od 17.00 hod., 3. patro - pokaždé jiný právník 

 ZÁJEMKYNĚ - ŽENA (žadatelka o peníze) ID :………...…

jméno: IČO/DAT. NAR.: 

ulice: telefon: 

město: PSČ: 

SPOLUPRACOVNÍK  - (přes kterého se přihlašuje) *) členství přes člena družstva (to je legální podle stanov) 

jméno: IČO/DAT. NAR.: 

ulice: telefon: 

město: PSČ: 

OBJEDNÁVÁ SE PRO ŽENU ZÍSKÁNÍ  PENĚZ (které se splácí se prací z jiných lidí pod sebou)

2 000 Kč

PROVEDENÍ TĚCHTO ÚKONŮ - PROVEDETE VY, NEBO VAŠE NADŘÍZENÁ (telemarketing) 

PRÁCE 1 - Zajištění kontaktů - bude volat dotazníky ředitelům firem 350 Kč

350 Kč

Obchodní odměna a  rezerva a poplatek za koordinaci činnosti atd. 300 Kč

Celkem PRÁCE 1, PRÁCE 2: 1 000Kč

1. - 4 týden … Zajištění kontaktů na klienty  z dotaznáků (analýza, 5 otázek)

6. týden … projednání vyplnění papírů (pomáháte) 

8. týden … vystavení Rozhodnutí o přijetí za člena za 1,- Kč (administrativa)

9. týden … výzva k poslání peněz na účet družstva (předepsaný email)

10. týden …. Schůze po internetu (napíše se představa a vyvěsí) 

20 000,00 Kč

16 666,67 Kč

1 333,33 Kč

2 000,00 Kč

Přihlášení: Datum: 

jimi řídit. PODPIS  ŽÁDATELE - zájemkyně o peníze

částka - pro Vás (ale musíte si to ošéfovat)

 - Z TOHO  /83%/ - projektantu na mzdy

11. týden …. Poslání peněz podle vývěsky 

PRÁCE 2 - dovolání předběžných klientů, papíry, a poslání k podpisu 

5. týden ..  Vyřizování odpovědí  (pomáháte)

7. týden … poštou -  nebo poslat kurýrku (pomáháte) 

Touto objedávkou se zavazuji 

postupovat podle daných podmínek.

Souhlasím se zněním stanov družstva a zavazuji se 

ZÍSKANÁ ČÁSTKA CELKEM (např. investoři do projektové dokumentace)

 - Z TOHO Celkem PRÁCE 1 a PRÁCE2 + PŘIRÁŽKA 33%

 + částka pro Vás, obchodní poplatek za ošéfování celé akce



1.

VYSVĚTLENÍ 

Činnost se dělá proto, aby měla dotyčná peníze. 


