
   

Cílem je získat zpětnou vazbu ke kurzům a podporu pro další kooperaci na PRAVÉ 
STRANĚ. Na červen chystám reopen programů ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ. Nicméně tato 
výzva se tohoto plánu až tak netýká. Pokud bych chtěl pouze reference či doporučení, jistě 
bych vás požádal jednodušším způsobem. Navíc musím s nadšením konstatovat, že mám 
od vás již stovku videí, článků a skvělých příspěvků a referencí. Díky za ně!

Takže o co se dnes hraje?

Cílem GoldWinner výzvy

>> Je získat poctivou zpětnou vazbu a inspirace pro další podporu a programy pro 
podnikání v rámci ŽNPS !!!

>>  Plánuji další aktivity, chci vás zapojit do hry a do dění. 

>> Chci, abyste byli v akci a abyste pro sebe z našich programů opravdu vytřískali co 
nejvíce! 



>>  Chci vědět, co aktuálně v podnikání děláte, jak využíváte inspirace z naší Pravé strany 
a jak vám mohu pomoci já, nebo vaši přátelé z VIP sítě!

Vezměme to tedy popořádku a stručně:

Termín výzvy: do středy 31. května do půlnoci 24:00

O co se hraje:

1. Pro TOP5 -  5x cihlička s mým věnováním v rámci programu GoldWinner

2. TOP10 - účast zdarma na akci seminář a VIP síťování v pátek 23. června 2017

3. Všichni aktivní účastníci výzvy - nárok na akci cena za 2.990 místo 5.990, to jest 50 % 
ceny dolů. Platí pro celou akci - expertní seminář a VIP síťování včetně rautu a večírku.

4. Zvláštní cena: z TOP 10 vyberu na dvě online akce 2x5 hostů na DigiPárty pro veřejnost 
ve dnech 8. a 15. června s možností prezentovat vlastní projekty do celé mojí databáze - to 
je myslím motivace nejzásadnější!



Informace k plánované živé akci v červnu 2017:

Termín a místo:  23. 6. 2017 Praha

Dopoledne: Expertní program > Koncept  GoldWinner Business Deal, pouze na této akci 
bude probrán živě, jinak od podzimu online! Budete první a jak víme z myšlenky 
GoldWinner - být první se počítá!

Odpoledne: Expertní program Tajné stezky vnitřního světa, pouze na této akci bude 
živě, jinak od podzimu online! Originální a jednoduchý koncept pro tvorbu myšlenkových 
map zaměřených opravdu na vaše podnikání!

Večer: VIP síťování, raut, výměny zkušeností, vzájemné inspirace…

Účast omezím na 50 lidí, upřednostním aktivní účastníky této GoldWinner výzvy. Udělejte 
vše proto, aby se na akci ostatní nedostali, naše inspirace tak zůstanou po jistou dobu 
tajné!



Jak a co máte udělat & jak na GoldWinner výzvu:

Máte 15 dnů na to, uzávěrka bude 31. 5. do půlnoci, abyste  

> natočili 2-3minutové video,  

> nebo napsali zajímavý článek na svůj blog, nebo na veřejný blog,  

> nebo nasdíleli článek do formátu A4 na FB - ale nejen do naší FB skupiny, ale zejména na 
svůj osobní nebo firemní profil svého projektu či firmy na téma:

Praktická zkušenost a výsledek ve vlastním životě a podnikání s inspiracemi  
z kteréhokoliv z kurzů:

13 Tajemství z Pravé strany 
Cesta na Pravou stranu
ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ
KDE JSOU MOJE PENÍZE PREMIUM
KDE JSOU MOJE PENÍZE BUSINESS & MP v praxi vlastního podnikání 



Udělejte to takto:

1) Zajímá mě zcela konkrétně:

> Vaše AHA momenty z kurzů
> Co se u vás změnilo
> Jaký je stav vašeho podnikání 
> Co potřebujete vyřešit, aby se vaše podnikání posunulo na tu naši PS! 

Tyto poznámky v rozsahu 1-2 stránek A4 mi pošlete emailem na jiri@wintraders.com 
přímo do emailu, nebo v příloze.

2) Napište či řekněte do videa  

> Co konkrétně děláte, podnikání, uveďte odkaz na web, FB či jiné zdroje:

> Co plánujete.

>  Co očekáváte v rámci podpory, dalšího obsahu, jaké konkrétní dovednosti chcete vylepšit, 
co vás pálí, v čem vidíte programy a v čem si myslíte, že můžu pomoci či poradit spolu s 
širším týmem ŽNPS!

mailto:jiri@wintraders.com


> Můžete třeba napsat článek, či udělat svoje promo videjko, ze kterého budou zřejmé 
inspirace a odkazy na naše kurzy, ale zároveň na vaše podnikání - ty nejlepší zveřejním na 
blogu ŽNPS, čte 1500-2000 lidí! 

> Napište, řekněte do videa, napište článek či FB post, co uděláte v rámci inspirací 
z  programů ŽNPS pro své kolegy podnikatele. Co pro ně máte za podporu, byznys, 
dovednosti, nabídku! 

Zde to ponechám na vás a na vaši fantazii. Budu vyhodnocovat kvalitu sdělení i provedení! 

Pro pořadí v TOP5 až TOP10 upřednostním akci - videjko, článek na web, nebo prostě 
opravdu kvalitní autentické sdělení! Do emailu k poznámkám ad1) přidejte url, odkaz na 
vaše video na Youtube, článek či FB post!

Uzávěrka 1. 6. - vyhodnocení do cca půlky června.

Jinak věřím v účast a pekelné nasazení jak v rámci výzvy, tak na živé akci 23. června  - už si 
dělejte zářez v kalendáři! Mezi námi - jaké si to uděláte, takové to budete mít! 

V polovině roku otevřu online klub ŽNPS, vypíšu síťovací akce na podzim, zařadím nejlepší 
podněty od vás do vzdělávacích programů a začnu budovat s vámi MT (mozkový trust) a 
MasterMind skupinu. Kdo u toho bude!? 



• Co říkáte na GoldWinner výzvu? 
• Komu rozdám cihličky investičního zlata s mým věnováním? 
• Kdo bude zdarma na expertním semináři, na kterém probereme Tajné stezky vnitřního 

světa? 
• Kdo si přijde pro aktivní účast na webináři v červnu a pro možnost promovat svoje 

podnikání mezi tisícovku lidí? 
• Kdo jde do toho?  
• Kdo to dá?  
• Kdo na to má..? 

Jirka Mazur 
Tajná porada a webinář 14. května  
pro skvělou partu kolem programů ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ 


