
Od naší  generální manažerky: http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/
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5. Byt se koupí a prodá Svěřenskému fondy typ 02, "Vnájemní" za cenu 2,100.000,- Kč
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Odkaz: 

a) Koordinátorka - pomáhá rozšiřovat obchodní síť

b)

c)

d) 

e) 

f) 

1.

2. 

pro získávání klientů SMS kování

pro získávání klientů inzerce na 59 inzertních serverech

pro získávání spolupr. odpovídání na inzeráty - Annonce, Bazos, Avízo

posílání zpráv na whatsapp a zvůků

doručování zásilek, letáků a dělání dotazníků

a) nabízíme prodej kontaktů na potenciální investory 

b) nabízíme klasické zprostředkování prodeje, že vytvoříme svěřenský fond, který nemovitost koupí 

c) nabízíme prodej kontaktů á 1,- Kč za 1 kontakt a pak 1% provize po uskutečněním prodej

d) nabízíme zprostředkování prodeje kontaktů á 500,- Kč za 1 kontakt, baliček 10-ti předběžných klientů 

s předběžným zájmem o koupi a s předjednaným financováním (v ceně je  zasílání SMS ). 

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id27907/27907.pdf

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id27686/naborove_stranky/

Koordinátorka - zadává tyto PRACOVNÍ ČINNNOSTI :

A CO SE NABÍZÍ VŠEM PRODÁVAJÍCÍM NEMOVITOSTÍ - NAŠE SLU6BY:

Koordinátorka - podepisuje koordinátorskou smlouvu, a smlouvu na personalistiku

a 12%  a mají garanci v nemovitosti na pronájem.

Administrativní pracovnice - referentky, callcentrum, mají výdělky a práci.

Koordinátorka - získá volné finance 200.000,- Kč pro vlastní použití, pro své potřeby. 

VYSVĚTLENÍ  OBJEDNÁVKY GARANTOVANÝCH PENĚZ

na jejich výstavbu,  bude potřeba stavebních firem a stavebních materiálů, což je pro nás. 

Někdo musí být odpovědný, a to je ten, kdo bude získávat volné peníze (správce SF).

Činnost se dělá proto, aby měly naše administrativní pracovnice - práci. 

Zodpovědná osoba pomáhající hospodařit pomáhá jednat s callcentrem, které volá jak rodiny na inestice 20.000 Kč na 6% výnos. 

EFEKT:

Koordinátorka - se zavazuje k součinnosti podle pravidel.

Zájemce musí nejdřív mít registraci a zaplacenou Zelenou kaertu do bankomatu.

Zodpovědná osoba pomáhající hospodařit a penězi musí vrátit podle 

Odpovědnost je v tom, že družstvo dá 1,666.000 Kč na koupi bytu na pronájem.

SPOKOJENOST VŠECH: 

Částky 1,666.666 Kč na byt, třeba na apartmán, 133.000 Kč na práci callcentra 200.000 kč jako záloha.

smlouvy o půjčce 200.000 Kč, vrací ze svého koordinátorského příjmu z developerské akce.

Zelenou kartu do bankomatu v ceně 5.000,- Kč si musí koupit a zaplatit.

Družstvo má tedy garanci z částky v nemovitosti, na pronájem, která vynáší peníze. 

Zájemce si pak může vyplnit objednávku na získání volných 200.000 Kč

KDO MÁ VÝDĚLKY, ZA PRÁCI:

Koordinátorka -  vytváří svou činností další developerský projekt výstavby bytů nebo apartmánů.

Koordinátorka - má stránky na nabídku Náborové stránky

Koordinátorka - tak podporuje vznik administrativní práce a to navazuje na naši činnost .

s pracovními úřady - a zaměstnávání lidí, přes Dispečerské pulty.

Družstevníci vkládají své peníze, na tento účel, do SF nebo do družstva, mají své úroky 3%, 6%, 8% 10% 

Odpovědné osoby starající se o toto (správci) mají své odměny ze zisku střediska (dáno pravidly, asi 1/3)

Administrativní pracovnice - telefonistky, callcentrum, mají výdělky a práci.

tak stavební firmy na možnost získání stavební zakázky a stavebních dodávek.

Koordinátorka - dostává do spolupráce další spolupracovníky, na zasílání SMS, na doručování desek s materiály atd. 

Činnost se dělá proto, aby měly stavební firmy práci. 

a přihlášku do Družstva investorů za 1,- Kč, a vyjadřuje souhlas se zněním stanov.

Koordinátorka - si nechá družstvem zřídit učet, na pasivní příjmy z lidí pod sebou (Zelená karta).

http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id27907/27907.pdf
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id27686/naborove_stranky/


OBJEDNÁVKA  NA GARANTOVANÝCH 200.000 Kč
Objednávky na vygenerování peněz se zasílají na adresu:

Konzultační společnost, s.r.o. a Petr De Cristofaro

Sídlo: Slezská 7/100, Bachweg 3 / CH-9125  Brunnadern SG

Praha 2, PSČ 120 00 http://www.konzultacni-spolecnost.cz/

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 - právník zdarma
 Žadatel o  GARANTOVANÉ PENÍZE: ID :………...…

jméno: IČO/DAT. NAR.: 

ulice: telefon: 

město: PSČ: 

ZASLAT NA ADRESU:

jméno:  PAVEL ŠÁMAL na schůzkupřipraví: 

adresa: P.O. BOX 64 na schůzce bude: 

266 01 Beroun tel.: 

OBJEDNÁVÁ SE ZÍSKÁNÍ  GARANTOVANÝCH PENĚZ (splácí se prací druhých lidí pod sebou)

200 000 Kč

PROVEDENÍ TĚCHTO ÚKONŮ

Zajištění kontaktů na investory do družstva investorů /vkládající finance/ 35 000 Kč

35 000 Kč

Obchodní činnosti, rezerva a koordinace 30 000 Kč

Výdaje spojené s dosaţením cíle: 100 000Kč

Telefonické zajištění kontaktů na investory 1. týden až 4. týden ANO

ANO

6. týden … projednání vyplnění Přihlášek po tel., vyplňování rozhodnutí ANO

ANO

8. týden … vystavení Rozhodnutí do družstva ANO

9. týden … výzva členu družstva investoru ke složení peněz na úičet ANO

10. týden …. Rozhodnutí o použití peněz - souhlas a podpis (středisko) ANO

ANO

2 000 000,01 Kč

1 666 666,67 Kč

133 333,34 Kč

200 000,00 Kč

Přihlášení: Datum: 

jimi řídit. PODPIS  ŽÁDATELE - držitele malé franchisy

ZÍSKANÁ ČÁSTKA CELKEM (na byt, na callcentrum a pasiv, a na zálohu)

7. týden … poštou - převzetí podepsaných přihlášek (nebo Sv. fondů)

 koordinátorka 

 - Z TÉ SI DÁ DRUŢSTVO (na zhodnocení) /83%/ (na koupi bytu) 

11. týden až 17. týden …. Uvolnění peněz na byt i pro koordinátorku

Administrativní vystavení Přihlášek a Rozhodnutí do družstva (SF)

Založení střediska v družstvu investorů - pro vznik Družstvní realitní záložny

5. týden ..  telefonáty, poslání Přihlášek (nebo Svěřenských fondů)

Touto objedávkou se zavazuji 

postupovat podle daných podmínek.

Souhlasím se zněním stanov druţstva a zavazuji se 

 - Z TÉ ÚHRADA ZA PRÁCE  callcentr a naší práce:) + odměna /6,6%/ 

 + VÝSLEDEK, VOLNÉ PENÍZE /10%/ - Záloha pro koordinátorku

částka - pro Vás, nevratná , záloha  (na koordinátorskou spolupráci)

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/

