
Staňte sa naším províznym partnerom 

a získajte lukratívne provízie až 50% 

 

Partner môže získať  

až 100 EUR alebo 2.700 CZK za každý predaj 
 

 

ZAPOJTE SA DO NAJVӒČŠEJ KAMPANE 
na slovenskom a českom realitnom trhu... 

 

 
 

VIDEOTRÉNING  

Špeciálne vyvinutý pre realitných maklérov 

 

KTORÝ UČÍ 

Ako vytvoriť a spropagovať videoobhliadku nehnuteľnosti,  

ktorá predáva 

 

 

 

 

 

 

Tento tréning starostlivo pripravil 
 

František Kozáček  

Expert na realitný video marketing 
 

Má 8 ročné skúsenosti v realitách. Trénuje veľké realitné siete ako RE/MAX, 

Directreal, ale aj menšie realitné kancelárie, ako predávať viac vďaka videu. 
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ČO JE VIDEOTRÉNING VIDEO ACADEMY? 
 

 

Tento tréning učí realitných maklérov, ako predávať viac vďaka videu. Makléri 

v tréningu získajú presné návody a postupy, ako vytvoriť a spropagovať 

videoobhliadku nehnuteľnosti, ktorá predáva. 

 

Celý Tréning je dostupný on-line – cez internet. Takýmto spôsobom sa do 

neho môžu zapojiť stovky maklérov naraz a pri tom nezáleží či je maklér v Prahe, 

Brne, Bratislave alebo v Košiciach. Každý účastník má  všetky potrebné informácie 

kedykoľvek po ruke v privátnej členskej sekcii, do ktorej sa dostane pohodlne cez 

svoj počítač. 

 

Celá kampaň je navrhnutá tak, aby maklér získal čo najväčšiu hodnotu 

a zároveň, aby sa čo najviac realitných maklérov zapojilo aj do prémiovej – platenej 

časti. Z tohto dôvodu sa celá kampaň skladá z 3 Fáz: 

 

1. Registrácia, kde maklér na tejto registračnej stránke po zadaní emailu 

získa prístup do video tréningu zdarma. 

 

2. Tréning zdarma trvá 18 dní počas ktorých maklér získa postupne 3 videá 

nabité špičkovými informáciami. Tento vybuduje dôveru a tak sa  šance na 

predaj výrazne zvyšujú.  Tu si môžete pozrieť všetky tri videá: 

  Video č.1: Ste pripravený zarobiť v realitách viac peňazí? 

 Video č.2: Ako vytvoriť nadupanú videoobhliadku, ktorá predáva 

Video č.3: Ako urobiť 400, 500 aj viac videoobhliadok za 1 týždeň 

 

3. Predaj. Toto je miesto kde sa tvoria Vaše provízie, pretože z každého 

makléra, ktorého privediete do tohto tréningu a zapojí sa aj do prémiovej - 

platenej časti, tak Vy získate províziu od 30% až do 50% čo je rovných 

100 Eur alebo 2.700 Kč. Pokiaľ chcete nakuknúť do členskej sekcie, aby 

ste sa presvedčili o kvalite prémiového tréningu, prosím napíšte mi a rád 

Vám pošlem prístupové údaje zdarma. 

 

 

http://www.videoacademy.sk/
http://www.videoacademy.sk/preco-vyuzivat-video/
http://www.videoacademy.sk/ako-video-natocit
http://www.videoacademy.sk/ako-spropagovat-videoobhliadku/
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PRE KOHO JE TRÉNING URČENÝ? 
 

 

Výhradne len pre realitných maklérov, pretože na rozdiel od iných tréningov, 

ktoré sú všeobecne zamerané na predaj, tento tréning je špecializovaný len na 

realitný trh. Robí to z neho jediný tréning svojho druhu na Slovensku a v Českej 

republike. 

 

Pozrite si niektoré z úspechov maklérov, ktorí prešli týmto tréningom... 

 
 

Video Obhliadka, ktorá predáva 
 

Andrea Smolinská 

RE/MAX  

Eva Stanová Radoslav Zárecký 

Directreal 

   
 

Byt predaný za 3 týždne 

za pomoci videa 

 

Byt prenajatý za 3 dni 

za pomoci videa 

 

22 x zvýšenie sledovanosti  

video obhliadky 

 

Som vďačný za skvelé ohlasy od mojich absolventov, ktorými sú dokonca aj 

čelní predstavitelia jednotlivých sietí. Tak napríklad... 

 

 

 

 

Silvia Cupaníková, Operation Director RE/MAX 

 
Tréning VIDEO ACADEMY bol jedným z najinteraktívnejších a 

najpraktickejších, aký som kedy zažila. Vďaka tomuto tréningu som sa naučila 

ako si pripraviť, natočiť a zostrihať profesionálne video, ktoré použijem ako v 

biznise tak aj v súkromnom živote.  

Ďakujem Františkovi za plnohodnotný tréning, plný praktických vedomostí a 

kreatívnej a veselej atmosféry. 

 

 

 

Emil Barbuščák, COO Directreal Slovensko 

 
František je človek, ktorý svoju prácu miluje !!!  

A takých ľudí ja môžem :) 
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PROVÍZIE PRE PARTNEROV: 
 

 

Všetko ostrým zrakom automaticky sleduje náš affiliate software (AffilBox), takže 

Vám neunikne ani jeden cent, ktorý Vám patrí. Na základe počtu predajov máme pre 

všetkých partnerov pripravenú nasledovnú finančnú odmenu. Najviac až 50%: 

 

VIDEO ACADEMY - PREMIUM 
7 týždňový on-line tréning  

v cene 197 Eur / 5.400 KČ 

 

Úrovne Počet predajov 

(vrátane) 

Výška 

provízie 

Jednotková provízia 

za každý predaj 

OD DO v % v EUR v CZK 

3. úroveň 8+  50 % 100 EUR 2.700 CZK 

2. úroveň 4 7 40 % 80 EUR 2.200 CZK 

1. úroveň 1 3 30 % 60 EUR 1.600 CZK 

 
Pozn.: Počet predajov a percentuálna výška provízie sa počíta vždy pre každý mesiac zvlášť. Provízie 

sú vyplácané po 30 dňovej garančnej lehote, počas ktorej môže maklér požiadať o vrátenie peňazí. 

Vyplácanie je na základe podkladov z AffilBoxu (Affiliate systém) 1 x mesačne, na základe faktúru 

partnera v mene EUR. Pri platcoch DPH sú tieto čiastky vrátane DPH. 

 

Príklad: 

7 predajov x 80 EUR = 560 EUR 

8 predajov x 100 EUR = 800 EUR - 1 predaj môže navýšiť Vašu províziu až 240 EUR!!  

 
TIP: Čím viac ľudí privediete na registračnú stránku, tým väčšiu províziu môžete pri predaji očakávať. 

Využite všetky svoje zdroje návštevnosti naplno (Web, Blog, Databázu emailov, Facebook, Youtube, 

Google+) a získajte najväčšie provízie. Prosím však nespamujte. Záleží mi na tom, aby sme pri 

propagácii robili len súhlasný marketing a dodržiavali vysoké etické štandardy.     

 

DOPLNKOVÝ PRODUKT (Upsell & Downsell) 
v cene 47 Eur / 1.300 KČ 

 

Úrovne Počet predajov 

(vrátane) 

Výška 

provízie 

Jednotková provízia 

za každý predaj 

OD DO v % v EUR v CZK 

3. úroveň 8+  50 % 24 EUR 650 CZK 

2. úroveň 4 7 40 % 19 EUR 500 CZK 

1. úroveň 1 3 30 % 14 EUR 390 CZK 

 

Pozn.: Pre výpočet provízií a ich vyplácanie platia rovnaké pravidlá ako pri VIDEO ACADEMY – 

PREMIUM. Pozri poznámku vyššie.   
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NAJÚČINEJŠIA STRATÉGIA PRE NAJVYŠŠIE PROVÍZIE: 
 

 

Tí najlepší a najúspešnejší partneri používajú jednoduchú stratégiu. Využijú 

všetky svoje zdroje návštevnosti (Web, Blog, Databázu emailov, Facebook, Youtube, 

Google+) na to aby opakovane dali vedieť všetkým svojim kontaktom o videotréningu 

ZDARMA.  Nič teda nepredávate, ale len odporúčate tréning zdarma. Svoje kontakty 

teda posielate priamo na registračnú stránku nižšie cez svoj jedinečný affiliate link, 

kde maklér výmenou za email získa tréning zdarma. Pošlite teda svojim ľudom 

informáciu o tomto videotréningu zdarma aj Viac krát, aby ste mali istotu že sa Vaša 

informácia dostala k čo najväčšiemu počtu ľudí.  

 

Cieľom je teda poslať čo najväčšiu návštevnosť z Vašich webov na túto registračnú 

stránku. Následne maklér vstúpi do tréningu zdarma. Tento vybuduje dôveru a  

šance na predaj a Vaše väčšie provízie sú tak oveľa vyššie.  

 

 
 

Najlepšie je teda mailovať, umiestniť bannery na svojom webe, či využiť sociálne 

siete na plne pecky. Banery máte pripravené. Už teraz na Vás čakajú v partnerskej 

sekcii. 

 

Vy sa len uistite, aby všetko išlo cez Váš takzvaný partnerský - affiliate link, aby sme 

presne vedeli, že maklér prišiel cez Vás. Všetko ostrým zrakom bude automaticky 

sledovať affiliate software, takže Vám neunikne ani jeden cent.  

 

Registrujte sa do partnerskej sekcie tu >>> 

 

 

 

 

http://partneri.videomarketer.sk/registrace/
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3 DÔVODY, PREČO BY STE SA MALI ZAPOJIŤ PRÁVE VY? 
 

 

1. Poskytnete realitným maklérom špičkový tréning, vďaka ktorému spoločne 

posunieme realitný trh o výrazný krok vpred a zároveň pomôžeme mnohým 

realitným maklérom predávať ľahšie a viac vďaka videu. 

 

2. Získate lukratívne provízie – od 30 do 50% (100 EUR alebo 2.700 CZK) za 

každý jeden predaj a pritom Vám úplne postačí využiť návštevnosť realitných 

maklérov ktorú máte už dnes na svojom webe. 

 

3. Nič neriskujete. Týmto tréningom som si natoľko istý, že na neho ponúkam  30 

dňovú garanciu vrátenia peňazí. To znamená, že ak si realitný maklér prémiový 

tréning kúpi a nebude s ním spokojný, tak mu do 30 dní všetky jeho peniaze 

vrátim. Takto aj Vy získavate záruku, že neponúkate mačku vo vreci. 

Jednoducho chcem iba win-win-win riešenie. Chcem aby ste vyhrali Vy, aby 

vyhral maklér a tiež aby som vyhral aj ja. Podľa mňa je toto jediná cesta, ako 

budovať kvalitné vzťahy a poskytovať hodnotu. 

 

 

 
 

 

 
 

Registrujte sa do partnerskej sekcie tu >>> 

 

http://partneri.videomarketer.sk/registrace/
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KTO JE ZA TÝM? 
 

 

Expert na  

realitný video marketing 

 

 
 

František KOZÁČEK - Autor tréningu VIDEO ACADEMY a jeho team... 

   

Zapojte sa do kampane a získajte lukratívne provízie. 

 

>>> Kliknite sem a zaregistrujte sa do partnerského programu <<< 

 
 

KONTAKT A FAKTURAČNÉ ÚDAJE: 
 

 

Počas kampane Vám bude k dispozícii priamo František Kozáček, ktorý rád 

zodpovie všetky Vaše otázky: 

 

E-mail: frantisek@videoacademy.sk 

Mobil: +421 917 987 804 

Web: http://www.videoacademy.sk/  

Partnerská sekcia: http://partneri.videomarketer.sk/prihlaseni/  

 

EnjoyEmotions s. r. o. 

Podhorského 3290/9, Bratislava 811 04,Slovenská republika 

 

Konateľ: Ing. František Kozáček 

IČO: 46 563 334 

DIČ: 202 3438 395 (neplatca DPH) 

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I  

Oddiel: Sro, Vložka číslo 79720/B 

 

Bankové spojenie: 

2929 871 795/1100 Tatra banka 

IBAN: SK88 1100 0000 0029 2987 1795   

SWIFT: TATRSKBX 

http://partneri.videomarketer.sk/registrace/
mailto:frantisek@videoacademy.sk
http://www.videoacademy.sk/
http://partneri.videomarketer.sk/prihlaseni/

