
KOUPIT OD FEŠÁKA OKRUŽNÍ CESTU RÁJEM 

Projekt 25631 - Koupit od fešáka okružní cestu rájem  
 
Vždycky to chce na internetu zaujmout. Ráno jsem poslouchal písničku, od Těžkého 
pokondra, a tam byl právě v písničce Gigolo (to je ten, co pečuje o starší dámy a pak 
ráno míchá ženě kávu a pak s trochou násobilky píše účet), zná korza všech lázní.  
 
Tak jsme napsal tento text do kontextové klikací reklkamy. Když se to pustí za 
1.000,- Kč + DPH 210,- Kč, tak se reklamní banner začne zobrazovat na internetu a 
bude přivádět zvědavé zájemce na naše stránky, kde pak najdou už více informací.  
 
Lidé rádi cestují. A pokud budou moci za 90,- Kč, a pak za další investované peníze 
(1.500,- Kč + 6.500,-Kč) do budoucího zhodnocení, a za peníze ze zhodnocení (n 
krát 7.500,- Kč za klienta na byt nebo na rodinný dům) ze Svěřeneckého fondu 
cestovat, být v létě u moře a v zimě na sněžných plání, tak budou jenom rádi.  
 
Kdysi jsme odebírali poptávky, na lidí, co chtějí někam cestovat. Takový systém 
odběru poptávek, kde je jméno, telefon a email existoval. A když máme na lidi jméno, 
telefon a email, tak jim jde poslat nezávazně SMS ka a také třeba email, a v emailu 
zatím jenom ten banner. Aby měli jen takovou první zachytávací upoutávku.  
 
CESTOVÁNÍ: 
Lidé rádi cestují. A když budou mít nabídku, na budoucí cestu, zájezd k moři, tak na 
ní někteří třeba uslyší. A zase, zase to chce zkusit, změřit, pustit se do toho, to mi 
jde. 

 

Založí se jim jejich vlastní Svěřenecký fond, kdy budou oni sami osobou obmyšlenou 
a má se jí vyplatit zájezd k moři jako zisk z vložených peněz na direct marketing na 
činnost zajiš´tování klientů na naše výstavby rodinných domů a bytů a na realit 
(nabízené byty v dražbách a aukcích)  telemarketingem. Kdy operátoři mají placeny 
zelené minuty a používají boxů pro operátorky se softwarem a naše telefonní čísla 
(to je také vklad do svěřeneckého fondu, a správce je potřebuje, pak dostává od 
zakladatele Svěřeneckého fondu pokyn).  

 

Obrázky:  

reklamní klikací banner 

obrázek z moře s červenou ponorkou pro děti - levná atrakce za drahé peníze 

penzion u moře, pro představu, jak se odpočívá na okružní cestě rájem 
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1) PŘEDČÍST SI, ŽE CENA 

JE JEN 90,- Kč (za 

založení SF našeho typu) 

 

2) VOLBA SPRÁVCE 

– nás (to chceme) 

3) VOLBA 

DOHLEDOVÉ 

ORGANIZACE (nás) 

4)  ZAKLÁDACÍ 

LISTINA – text  

(zde – kliknout-id25618) 

Číst, tady to je potřeba.  

5) VŠEOBECNÉ 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

PRO OBCHODOVÁNÍ 

S BYTY V DRAŽBÁCH A 

AUKCÍCH předčíst, bude 

s nimi pracovat správce 

Vašeho Svěřeneckého 

fondu 

 

6) VŠEOBECNÉ 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

PRO POSKYTOVÁNÍ 

TELEFONNÍCH 

KONTAKTŮ PRO 

PRODÁVAJÍCÍ BYTŮ I 

AUT 

7)  

VŠEOBECNÉ 

OBCHODNÍ 

PODMÍNKY 

PRO 

REALITNÍ 

MAKLÉŘE 

8)  VŠEOBECNÉ 

OBCHODNÍ 

PODMÍNKY PRO 

POZICI 

OBCHODNÍK 

JUNIOR A 

OBCHODNÍK 

SENIOR 

9) VŠEOBECNÉ 

OBCHODNÍ 

PODMÍNKY PRO 

STAVEBNÍ FIRMY 

10) CESTA 

K NOTÁŘI  

(uzavření)  

A 

Zaplacení 1.500,- 

Kč - registrace 

11) ZALOŽENÍ ÚČTU, 

podpisové vzory 

správce a dohledová 

organizace a někdo 

třetí, zakladatel 

náhled k účtu 

12) NABITÍ ÚČTU první 

částkou 6.500,- Kč (na úkol 

zadaný správci SF).Vrací se 

pak n-krát 7.500,- Kč 

Souhlas 

s obdržením 

Know-how, aby 

se vložilo Know-

how  do SF 

http://konzultacni-servis.wz.cz/zakazky/id25618/


Kontakt:  

Vyřizuje: : 
za Konzultační společnost, s.r.o. 
smluvní partner Hypoteční banky a.s. 
jednatel Pavel Šámal 
tel.: 778 088 548, příprava tel.: 720 591 088 
Sídlo: Slezská 7/100, 
Praha 2, PSČ Slezská 7/100 
12000 
IČO: 25632001 
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl  C.  
vložka  56439 
Koordinátor , Projektový manažer WELLNESS LIFESTYLE LTD 
tel: 720 591 088 
 

Všeobecné smluvní podmínky zde: 

http://konzultacni-servis.wz.cz/zakazky/ 

 

http://konzultacni-servis.wz.cz/zakazky/

