
PLAN WARSZTATÓW PROGRAMU 9 KROKÓW MLM ONLINE
EDYCJA I Listopad 2020 - Marzec 2021

CEL: zbudowanie własnego AUTOMATYCZNEGO systemu poleceń do MLM,
sprowadzenie do niego zainteresowanych osób
i rozpoczęcie budowania własnej listy mailingowej
przyszłych potencjalnych Partnerów/Klientów



Listopad spotkania grupowe
Tydzień1 Tydzień2 Tydzień3 Tydzień4

2-8 9-15 16-22 23-29
Krok 1 i 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5
Nauka tworzenia 
strony lądowania

Strona 
przechytująca

Strona 
podziekowania

Stworzenie 
MATERIAŁu z 
Wybranym 
rozwiązaniem

Podpinanie 
własnego adresu 
strony

Wybranie grupy 
docelowej

Tworzysz 
Fanpage

Strona z 
obiecanym 
materiałem po 
zapisie na listę

Gmail centrum 
dowodzenia 
emailami

Lista 
problemów

Robisz BOX FB 
na stronę

wybieramy 
temat na Lead 
Magnet

Podpinasz 
stronę 
podziękowania 
pod ustawineia 
strony 
przechytującej

Tworzenie listy 
mailingowej
Pola Rodo
Strona z 
Polityką 
Prywatności



Grudzień spotkania indywidualne
Tworzysz materiał na LEAD MAGNET konsultujesz ze mną w czasie indywidualnym

Styczeń spotkania grupowe
Tydzień5 Tydzień6 Tydzień7 Tydzień8

4-10 11-17 18-24 25-31
KROK 6 KROK 7 KROK 8 KROK 9
Strony 
informacyjne o 
Twoim MLM

Automatyczne 
wiadomości 
email

Procedura 
rejestracji do 
MLM ktory 
proponujesz

Uruchomienie 
Systemu

Projektowanie 
etapow przez 
ktore chcesz 
przeprowadzić 
swojego 
Odbiorce

tworzenie 
koljeki email do 
każdej listy 
mailingowej

Tworzenie 
ruchu na Twoją 
stronę 
Przechwytującą

zakładasz 
potrzebne listy 
mailingowe

Kontrolowanie 
działania

Luty - Marzec spotkania indywidualne
2 miesiące
tworzysz ruch konsultujesz ze mną (KROK 9)
sprawdzasz działanie systemu konsultujesz ze mna
budujesz listę adresową
wprowadzasz ewentualne poprawki swojego systemu



WARSZTAT 5 miesięcy PODSUMOWANIE
2 miesiące spotkania grupowe co dwa dni pn, śr, pt, nd o godzinie 8:00 i o godzinie 20:00 powtórka porannych
Z kazdego spotkania porannego nagranie dostępne w ten sam dzień od godziny 13:00 
3 miesiace praca indywidualna z każdym uczestnikiem

przebieg spotkań grupowych
omawiam dany temat poszczególnego KROKU
wskazuję, na których nagraniach kursu są materiały instruktażowe do tego tematu
dopowiadam jeśli trzeba coś wyjaśnić
odpowiadamna pytania
omawiam wykonane zadania uczestników ewentualne problemy
po spotkaniu uczestnicy wysyłają mi informacje o wykonanym zadaniu lub problemie na jaki napotkali
problemy rozwiązujemy na kolejnym spotkaniu tak, aby każdy uczestnik mógł iść zgodnie z planem i wykonać wszystkie potrzebne zadania

cena
1 297zł w 5 ratach co miesiąc po 259,40 zł
1 297zł jednorazowo Wtedy BONUS GRATIS instalacja narzędzi MEGA PAKIET STRON do BIZNESU ONLINE o wartości 1997 zł

cena dla osób które już kupiły wcześniej kurs 9 kroków mlm online

zamiast 5 rat masz 4 raty
lub jednorazowo dopłacasz zamiast 1297 to tylko 1047 zł



limit
dla 5 pierwszych osób opcję z MEGA PAKIETEM STRON DO BIZNESU ONLINE
sprzedaż tylko do 31 pażdziernika

BONUSY

Kurs 9 Kroków 497
Kurs As ogloszen na FB 130
kurs Montaż wideo w Kapving 147
Instalacja narzędzi MEGA PAKIET STRON DO BIZNESU ONLINE 997 Ten Bonus tylko dla pierwszych 5 osób które płacą za warsztaty jednorazowo
Dostęp do szkoleń obsługi Mega Narzedzi 1000 Ten Bonus tylko dla pierwszych 5 osób które płacą za warsztaty jednorazowo

RAZEM: 2771
otrzymujesz to za 0 zł


