
 

  

 

 

 

Domy u Přehrady  

1) BUDOVAT SÍŤ (4 malé poplatky 
personální agentuře na nové pracovníky do 
obchodní sítě).  

 
2) Konkrétní developerská akce (rozpočet 
a  realitní makléřky k zajišťování klientů – ty 

Vám pomůžeme sehnat)  
 
3) Konkrétní příjem pošty na nějakou 
adresu a právní zastřešení na začátek 

(dohoda s naší firmou).  
 
4) Vstup do Obchodní sítě, aby jste mohli 

mít právně lidi pod sebou.   
 

Dům s malými 2 byty na koupi a 
pronájem a příjmy z pronájmu 
splácet hypotéku a k tomu ještě 
příjmy z obchodní sitě 11.000,- 
Kč měs. Dobrý obchod. 

POSTUP K RENTIÉRSTVÍ  
A INZERÁT NA ÚČETNÍ FIRMU 
 a týdenní plán 

Konzultační společnost, s.r.o. 

Sídlo: Slezská 7/100, 

Praha 2, PSČ 120 00 

IČO: 25632001 

jednatel: Pavel Šámal 
tel.: 778 088 548 

Beroun, PSČ 266 01 

 

 

Váš zaměstnanec bude ,  

Projektová manažerka 

nebo manažer, 
Vyškolíme Vám jej a 

dáme mu potřebné 

nástroje a materiály, již 
připravené.  



 

  

 

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. 

 

 

TÝDENNÍ PLÁN:  
Věra Emaily  
Žaneta :    VOLAT ŘEDITELE 
CALLCENTRUM:  volat ředitele 
firem a posílat naše nabídky a 
pak ověřovat, jestli je viděl, a 
pak pokládat otázky z našeho 
dotazníku. SMS realitním 
makléřům. 
PASIV: zasílání Eshopů a 
evidence plachet databází a 
evidence již volaných ředitelů 
firem.  
Jana: smlouvy s majiteli 
pozemků 
Marie: focení pozemků a 
kontaktování majitelů 
pozemků,  
Marie: zanesení věcí od 
projektanta na stavební úřad 
Martin1: zajištění realitní 
makléřky, aby si kupovala 
náběry nemovitostí  
Martin2: BANKOVNÍ LOBING 
 
 

5) PROVOZ: 4 BRIGÁDNICE 
   4 brigádnice rozesílají optávky finančním 
poradcům – že POPTÁVÁME SPOLUPRÁCI –  
TEDY VYŘIZOVÁNÍ KLIENTŮ NA INVESTICE 
A HYPOTĚK NA BYTY 
 
6) JEDNA Z BRIGÁDNIC SE STANE 
MANAŽERKOU 
Jedna z brigádnic se stane manažerkou těch 3 
ostatních brigádnic.   
 
JEDNA PRACUJE S INVESTORY NA 
ZHODNOCENÍ 
   Jedna pracuje s investory na zhodnocení. Je 
to potenciál 1.000 investorů, kartotéka, kmen, 
portfolio již existující (někdo to připravil, 
konkrétně franchisor,tedy druhá strana). 
    
DRUHÁ ROZESÍLÁ POPTÁVKY FINANČNÍM 
PORADCŮM  
    Druhá rozsílá poptávky 1.600 finančním 
poradcům.  
  
TŘETÍ BRIGÁADNICE ROZESÍLÁ 
POPTÁVKY STAVEBNÍM FIRMÁM, ŽE BY 
MĚLI ZAKÁZKY Z NĚMECKA.  
    Třetí brigádnice rozesílá poptávky 5.000 
stavebním firmám, o možnosti získat stavební 
zakázku v Německu na našich budovaných 
projektech bydlení v pobočkách v Německu, 
což je pro naše firmy výhodné.     

8) Z PRODEJE PRODUKTŮ 
SE DĚLÍME 50/50 : 
    Z prodeje produkt. Jsou 
peníze, které si dělíme 50/50 
(napůl).  
 
9) PLATÉ SE 3 MĚSÍČNÍ 
KURZ NA RENTIÉRKU 
12.000 Kč. INTERNETOVÝ A 
FYZICKÝ PŘEDNÁŠKOVÝ 
KURZ: 
    Platí se 12.000 Kč. A za 2 
roky je návratnost 36.000,- 
Kč (návratnost je z podílů 
z provizí za sehnané byty 
callcentrem).   

Provoz 
7) PRONAJATÁ PROŮJČENÁ OPERÁTORKA: 
    Pronajatá propůjčená operátorka volá 
ředitelům firem ze seznamu, a že by se jim 
nabídli naše věci, 4 letáky, (BYTY, 1 APARTMÁN 
ZA 150.000 Kč, ZHODNOCOVÁNÍ PENĚZ a 
PŮL PATRO 2 BYTŮ NA PRONÁJEM NA 
BYDLENÍ PRO SENIORY NEBO PRO MLADÉ 
LIDI.  

KAM JDE 12.000 Kč? A VRÁTÍ SE 36.000 Kč? 
   6.000 Kč školiteli a na školící výdaje na provoz 
atd.  
A druhých 6.000 Kč jde na callcentrum na 
telemarketing ředitelům  firem, s nabídkou našich 
5 ti otázek na jejich zájem: o zhodnocování 12%-
17%, o byty, o rodinné domy, o 2 byty na 
pronájem a rentovat, a o 1 apartmán za 150.000 
Kč . 



 

 

  

 

VÝSLEDKY OD CALLCENTRA za 6.000 Kč  
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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 

 

 

KONTAKT 
ZAŘIZUEME NA PASIVNÍ 

PŘÍJMY  

MALOU POBOČKU 
V NĚMECKU  

Tel: 778 088 548  

a  
Mgr. Roman MACHURA  

+ 420 733 108 250 

PROČ INZERÁT NA ÚČETNÍ 
FIRMU?  V každém kraji.   

Protože má kancelář, kopírku a přebírá poštu. A bude mít tyto 
smlouvy: Na koordinaci, lidí brigádnic, na Vedlejší příjmy, na 

malou franchisu na domlouvání schůzek pro finanční poradkyně, 

na Prodej Zelených karet na snížení výdajů za bydlení v místě 
svého působení (rodiny navolává callcentrum a jde o podíl 

z práce Německých poboček, tam se generují peníze), příjmy ze 

stavebních firem, které si koupí Velkou franchisu pro stavební 

firmy, příjmy ze samotné Velké kancelářskou franchisy 

v budoucnu, a Mandátní smlouvy na třetinu z koordinace 

z developerského rozpočtu (asi 150.000 Kč a 150.000 Kč má 

Rentiérka s autorem napůl, protože proto je rentiérkou, aby měla 
tyto příjmy a autor také. ).  

HLEDÁME ÚČETNÍ  FIRMU:  
Hledáme účetní firmu ke spolupráci pro nové SRO, obrat asi 32 mil. Kč. 
A mzdy. A práce s klienty na financování bytů přes finanční poradce. 

Požadujeme spolupráci v oblasti administrativy a obchodní 

korespondence. 
Smlouvy pro franchisanty a jejich distribuce. Obchodní zastoupení. 

Zadá se apoptávka.cz: 


