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Ahoj! 

Volám sa Daniel Boris 
Podnikám viac ako 20 rokov a chcem sa  
s vami podeliť o vlastné skúsenosti  
zo sveta on-line marketingu. 
Som projekt manažér kurzu CESTA ZÁKAZNÍKA 
 
Kontakt: info@danielboris.sk 
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Keď som začal podnikať v roku 1995, sme spolu s kamarátmi založili našu 
prvú firmu, marketingovú spoločnosť KOLOS s.r.o., nevedel som o 

podnikaní (ani o marketingu) nič. 



Všetko sme sa učili „za pochodu“ – z kníh, ktorých bolo málo.  
Internet bol v plienkach a nezostávalo nám iné, iba sa učiť od 

najväčšieho učiteľa: 
 

od ŽIVOTA 



Napriek tomu sme sa vypracovali na č.1 na Slovensku ako najväčšia 
súkromná doručovateľská služba. 



Našou výhodou bolo, že iní vedeli o podnikaní ešte menej ako my.  
Čo je najdôležitejšie – VYTRVALI SME. 

Nebolo to ľahké, ale napriek pádom a chybám sme išli za svojim cieľom. 



Dnes je to iné... 



Informácie sú pre všetkých na jedno kliknutie myšou...  
Kníhkupectvá sú plné odborných kníh. 

Viete navštíviť semináre, či prenajať si odborníka k vám do firmy... 



Čo však dnes chýba? 
 

ČAS... 



Preto je online vzdelávanie CESTOU ako napredovať. 
Preto sme sa aj my rozhodli naše roky skúseností preniesť do sveta 

internetu a dať ich vám k dispozícii. 



Nemusíte opakovať naše chyby. 
Ušetríte tisíce za prešľapy. 

Rozhodli sme sa vám ukázať overené postupy, ktoré NAOZAJ FUNGUJÚ. 
Zamerali sme sa na nástroje, ktoré vyžadujú NÍZKE NÁKLADY. 

A tak vás úspech neminie. 
 

AK VYTRVÁTE... 



Pri príprave tohto kurzu som si uvedomil: 
 

„Príležitosti na vytvorenie PASÍVNEHO PRÍJMU sú všade okolo vás.  
Dôvod, prečo ich nevyužívate sú často iba v tom, že o nich neviete.“ 



Pracujete usilovne, ale na niekoho 
iného? 



Ste unavený z povinností, 
nezaplatených účtov a hypotéky? 



Riešite otázku "ako ďalej"?  



Je čas NA ZMENU! 



Chceli by ste aj vy dosiahnuť FINANČNÚ SLOBODU?  



Chceli by ste mať svoj život a výdavky pod kontrolou? 



Chceli by ste 
robiť to, čo 
vám baví? 



Vyriešte problém s nedostatočnými príjmami raz a navždy! 



V spolupráci s odborníkmi a 
ľuďmi, ktorí svoju finančnú 
slobodu dosiahli, sme pre vás 
pripravili cestu aj pre vás... 



Online kurz 
CESTA ZÁKAZNÍKA 



Predstavíme vám v ňom REVOLUČNÉ POSTUPY, ktoré sú zároveň 
použiteľné aj pre laika. 
Jednotlivé úlohy budeme ukazovať na konkrétnych príkladoch, aby ste 
ich aj vy sami dokázali duplikovať vo svojom živote. 
Pomocou týchto postupov si vytvoríte trvalý pasívny príjem. 
A to stojí za to, nie? 



Doživotný prístup 
k informáciám 



Sami si určíte KEDY sa budete vzdelávať. 



Jedným z dôvodov, prečo sa ľudia nevzdelávajú dostatočne, je v 
nedostatku času. 
Naše vzdelávanie sme postavili na postupnom uvoľňovaní inštruktážnych 
video návodov. 
Budete tak mať čas na uplatňovanie poznatkov do praxe. 
Po nahraní vám zostanú navždy v histórii, takže sa k nim môžete vracať 
opäť a opäť, podľa potreby. 



Učiť sa môžete 
kdekoľvek ste 



Online kurz si môžete zobrať 
zo sebou KDE potrebujete 



Stránka CestaZakaznika.sk je responzívna. 
To znamená, že sa vám pekne zobrazuje i na mobile či tablete. 
Vaše vzdelávanie sa tak nie je obmedzené miestom. 
Potrebujete ukázať spôsob riešenia na firemnej porade? Nie je problém. 
Otvoríte si potrebné video a pustíte ho svojim kolegom! 



Podpora komunity 
ľudí 



Príde čas, keď nevieme AKO  
ďalej. Vtedy príde podpora... 



Uvedomujeme si, že sami nedokážeme VEĽKÉ VECI. 
Tie sa robia v spolupráci s inými. Okolo Cesty Zákazníka sa vytvára 
komunita správne naladených ľudí, ktorí chcú pozitívne zmeny vo 
svojom živote. 
Radi vám podajú pomocnú ruku. 
Práve vtedy, keď to budete potrebovať. 
SPOLU SME SILNÍ! 



Vyhodnocovanie 
dosiahnutých 
výsledkov 



Ako budete vedieť, 
KAM ste to už dotiahli? 



Vo vašej členskej sekcii budete mať "ukazovateľ úspechu". 
Budete ihneď vidieť, ktoré úlohy ste už zvládli a koľko vám chýba do 
naplnenia 100% úspechu. 
Súčasťou kurzu je aj anonymné vyhodnocovanie, prieskumy a prehľadné 
grafy. 
Slúžia na to, aby ste si vedeli porovnať vlastné úspechy s inými. 
Veríme, že vás to správne namotivuje. 



Prístup do 
sociálnych sietí 



Sami sa rozhodnete S KÝM  
budete zdieľať svoje úspechy 



Sociálne médiá sú neoddeliteľnou súčasťou komunikácie.  
Online kurz preto podporujeme všetkými dostupnými spôsobmi.  
Sami si vyberiete, akú formu komunikácie si zvolíte. 
Najpoužívanejším je, samozrejme FACEBOOK. Pre vás sme preto  
pripravili vlastnú členskú skupinu, kde je priestor pre vás. 



Konzultácie a 
podpora vašej 
práce 



Už viete ČO máte robiť, ale  
potrebujete i tak poradiť? 



Aj tí najlepší niekedy prídu k problému, ktorý potrebujú vyriešiť.  
Absolventom kurzu sme preto pripravení poradiť. 
Sami si zvolíte formu - telefonicky, online či písomne. 



Koľko by ste boli ochotný zaplatiť za vzdelávanie,  
ktoré je nastavené tak, aby vám v nasledujúcich  
12 mesiacoch priniesol 10 000 €  
vo vedľajších príjmoch? 



Klasický kurz o marketingu môže stáť cca 200 – 350 € 
 
Firma za 1 deň školenia zaplatí cca 700 – 1000 € 



Čo sa však človek naučí za 1 deň? 
 
Koľko si toho zapamätá? 
 
Koľko toho prenesie do praxe? 



Náš kurz je intenzívny, počas 6 týždňov. 
 
Všetky dokumenty a videá sú trvale k dispozícii. 
 
Účastníkov vedieme a pomáhame v ich osobnom raste. 



Cena kurzu je 299 € (s DPH) 
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Autor: Daniel Boris 



Ak si objednáte online kurz dnes do polnoci 
získate v cene kurzu tieto bonusy: 



Zľava na kurz 50 € 

On-line video kurz 

Autor: Daniel Boris 



Cashback 10% 



Ročné členstvo v klube v hodnote 120 € 



Online kurz Cashback City Academy  
so zľavou 100 € 



Online kurz ELITE GROUP LEADERS 
AKADÉMIA so zľavou 50% 



BONUSY 
V HODNOTE 
320 € 



Počítajte so mnou: 
Cena kurzu 299 € 
- Okamžitá zľava -50 € 
- Členstvo v klube – 120 € 
- Zľava na akadémiu CashbackCity -100 € 
- Zľava 50% na akadémiu Elite Group – 25 € 
- Cashback 10% - 24,90 € 

 
----------------------------------------------------------------- 
SPOLU: -20,90 € 



Chcete kurz, ktorý po odpočítaní bonusov stojí -21 €? 
Ktorý vám ukáže postupy ako si vytvoriť trvalý pasívny príjem? 

Ktorý sa vám dokáže zaplatiť skôr, ako sa začne vysielať? 
 

Potom je kurz CESTA ZÁKAZNÍKA PRE VÁS! 



OBJEDNAŤ IHNEĎ AJ S BONUSMI >> 

On-line video kurz 

Autor: Daniel Boris 

http://cestazakaznika.sk/onlinekurz-cesta-zakaznika/online/objednavka/


ŽIVÉ AKCIE, 
WEBINÁRE A 
ŠKOLENIA AKO 
DOPLNOK KU 
KURZU 



Absoventi kurzu sú pozvaní na každú akciu, seminár či webinár, ktorý 
budeme realizovať.  
Pozvaní sú špičkoví prednášatelia a odborníci.  
Väčšina týchto projektov bude pre vás bezplatná. Iné budú so zľavou. 



6 KAPITOL PLNÝCH 
UŽITOČNÝCH A 
PRAKTICKÝCH RÁD 



 
6 KROKOV K PASÍVNEMU PRÍJMU:     
1. Aktívne šetrenie 
2. Pasívny príjem s cashbackom 
3. Sociálne médiá 
4. Affiliate provízie 
5. Sieťový marketing 
6. Online predaj 



CIEĽ: 10.000 € 
ROČNE K VÁŠMU 
PRÍJMU 



Pred vami to dokázali iní.  
Ukážeme vám ako.  
Keď budete opakovať ich kroky, dosiahnete rovnaké výsledky.  
Mať vysoký dodatočný príjem nie je tak zložité, ako sa môže zdať.  
Je to najmä o vašom ROZHODNUTÍ. 



Dajte tomu 30 dní a presvedčte sa sami.  
Nič neriskujete.  
Ak vám ani po mesiaci od spustenia kurzu nebudete vidieť hodnotu, 
požiadate o vrátenie peňazí.  
Pošleme vám ich späť. Bez otázok. 



Objednajte si kurz CESTA ZÁKAZNÍKA. 
Nič neriskujete. Môžete iba získať. 



OBJEDNAŤ IHNEĎ AJ S BONUSMI >> 
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Ďakujeme! 


