
strategický tréning,
získate nadhľad na marketing



11 spôsobov 
na vyššie zisky



Okamžitý upsell
Doplnkový predaj



Odľahčovače



Konzultácie a konferencie



Balíčky



Výhodné balenie



Rozšírenie radu



Predplatné
Členstvo



Rýchlosť a automatizácia



Netrafíte sa do ničoho, 
ak nebudete mieriť



•pracujte na tom, 
čo môže priniesť 
najviac

Odporúčam vám 
stratégiu:



Problémy online 
tréningov

•Ako si udržať 
motiváciu?

•Ako rýchlo 
zverejňovať obsah?



•zverejníte všetko naraz
•alebo zvolíte nejaký časový 
úsek a zverejníte potom

Doterajšie 
(nevhodné) riešenia



•zahltenie –> preťaženie –> 
paralýza (nevie, čo robiť) 
–> nič neurobí

•možno strata motivácie

Zverejníte všetko 
naraz



• zbytočne pomalé – niektorí už mohli 
čerpať z ďalších častí a zvyšovať tak 
svoje zisky…

• iní sú stále zahltení a preťažení
• stále vysoké riziko straty motivácie

Zverejníte obsah 
po zvolenom čase



•bez ohľadu na to, aký dlhý 
alebo krátky čas…

•autor toto tréningu toto nesmie 
určovať

Autor tréningu zvolí: 
je to vždy zle



•v minulosti som vždy vedel, 
kde sa účastníci nachádzajú…

•využil som to v ich prospech:

Ako som vyriešil 
rýchlosť kurzov?



• rýchlosť môžete zmeniť kedykoľvek
• po každej časti si sami určíte, 

kedy chcete ďalší obsah

Vrstva 1 pre úspech: 
dynamické tempo



• celý obsah kurzu je tomu uspôsobený
• všetci účastníci automaticky dostávajú 

inštrukcie a môžu naplno využívať

Ako funguje vrstva 1?



• unikátny systém tréningu

Vrstva 1 pre úspech: 
dynamické tempo



•„samozabezpečovací“ systém
•toto som vymyslel 
po skúsenostiach 
s niečim podobným

Ako som vyriešil 
motiváciu účastníkov?



•v minulosti som podobné 
rozhovory použil 
u konzultačných klientov

•videli sme veľké pokroky

Vrstva 2 pre úspech: 
Motivačné rozhovory



• aj tieto sa prispôsobia tempu, akým 
chcete preberať obsah

• po skúsenostiach s podobným viem, 
ako ich nastaviť, aby fungovali

Motivačné rozhovory



• tento systém môžete „naklonovať“ 
do akejkoľvek oblasti života, 
podnikania, zvyšovania ziskov 
alebo na iné tréningy

• možnosti sú nekonečné

Výhoda motivačných 
rozhovorov



•osobne vám odporučím, ako si 
ich máte nastaviť pre najväčší 
úspech

Vrstva 2 pre úspech: 
Motivačné rozhovory



• vyhľadáte na internete informácie 
o chudnutí? ÁNO!

• sú obézni ľudia? ÁNO!
• informácie sú bezcenné bez realizácie

Informácie sú 
bezcenné



• darujem každému účastníkovi 3 konzultácie
• môžeme sa porozprávať o nápadoch, 

tvorbe alebo správnosti zvolenej stratégie, 
o marketingu, reklamách, prípadne 
o veciach z iných oblastí

Vrstva 3 pre úspech: 
Konzultačné „hodiny“



...toto je už dávno zaznamenané...





• pramení z toho, že majiteľ: 
• ignoroval slabiny 
• nerozpoznal slabiny 
• nevyhľadal pomoc

70 % zlyhaní u firiem



• musíte mať vysokú 
kompetenciu v danej oblasti 

• ak ju nemáte, nikdy 
nerozpoznáte vašu 
NEkompetenciu

Na rozpoznanie slabín



Nechajte marketing predávať za vás


