PROGRAM PARTNERSKI
AKCJA PROMOCYJNA STYCZEŃ/ LUTY 2010
PROMOCJA PROJEKTU SZKOLENIOWEGO:

„FUNDUSZE TO NIE LOKATA. ABY SKUTECZNIE INWESTOWAĆ NIE MUSISZ BYĆ EKSPERTEM"
60 ZŁ LUB 90 ZŁ ZA KAŻDĄ SPRZEDAŻ MIEJSCA NA JEDNYM Z KILKUNASTU SZKOLEŃ...
Po sukcesie ponad 20tu edycji szkolenia dla początkujących inwestorów posiadających
polisy inwestycyjne z początkiem 2010 roku uruchamiamy nowy projekt szkoleniowy.
Całodniowe szkolenia dla osób inwestujących lub zamierzających
swoje pieniądze ulokować na rynku funduszy inwestycyjnych.
W styczniu i lutym szkolenia prowadzimy w soboty i niedziele w
kilkunastu miastach: Sopot, Bydgoszcz, Warszawa, Kraków,
Katowice, Poznań, Wrocław, Szczecin, Gorzów Wielkopolski,
Łódź, Lublin, Zielona Góra.
Na szkoleniu pokazujemy tylko i wyłącznie to co jest niezbędne
aby skutecznie inwestować nie będąc jednocześnie ekspertem.
Pokażemy kiedy warto inwestować w mBanku a kiedy wybrać
polisę inwestycyjną (Axa, Aegon, Skandia, Generali i inne).
Wyłącznie praktyczna wiedza, inna od reklamowych prezentacji
marketingowych. To fakty i mity inwestowania w fundusze.

WWW.OPIEKUNINWESTORA.PL

NARZĘDZIA DLA INWESTUJĄCYCH W FUNDUSZE:
•
•
•
•

SYSTEM POWIADOMIEŃ

•

GOTOWE STRATEGIE INWESTOWANIA

•

MONITOR FUNDUSZY, RYNKU, TWOJEGO PORTFELA

•

OCENY FUNDUSZY DOPASOWANE DO PROFILU INWESTORA

BLOG.OPIEKUNINWESTORA.PL

•

POLICZMY.OPIEKUNINWESTORA.PL
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ZAPROSZENIE
Zapraszamy do aktywnej promocji tego wydarzenia.
Szkolenia w kilkunastu miastach dają możliwość otrzymania praktycznej wiedzy o skutecznych
metodach inwestowania osobom, które mieszkają z dala od większych aglomeracji, gdzie
odbywały się dotychczasowe szkolenia.


Pomóż nam dotrzeć do inwestorów, którzy poszukują podstawowej wiedzy o rynkach
finansowych, tak aby móc odróżnić to co jest reklamą od faktów i zrozumieć jak działa
rynek funduszy inwestycyjnych - według zasady: inwestuję w to co rozumiem.



Pomóż nam dotrzeć do inwestorów, którzy posiadają polisy inwestycyjne i chcą poznać w
jaki sposób wykorzystać siłę tych produktów.



Pomóż nam dotrzeć do inwestorów, którzy chcą unikać zagrożeń, wykorzystywać
okazje oraz poznać podstawy rynków finansowych przekazane przez niezależnego eksperta.



Pomóż nam dotrzeć do inwestorów, którzy chcą oszczędzać na przyszłość swojego
dziecka, ale chcą na to oszczędzanie mieć wpływ a nie zostawić wszystko losowi.



Pomóż nam dotrzeć do inwestorów, którzy chcą zainwestować w fundusze większą
kwotę na okres pół roku, rok, dwa - aby mogli poznać zasady zarządzania funduszami w tak
krótkim czasie. Zapewniam, że fundusze w tym przypadku są doskonałym rozwiązaniem.
Koszt całodziennego szkolenia to

347 zł.

A Ty korzystając z Kuponu Rabatowego zaoferować rabat 50 zł od tej ceny.

TWOJA PROWIZJA
Naliczamy 20% prowizji za promocję tego projektu szkoleniowego.
Przy cenie szkolenia 347 zł z rabatem 50 zł (297) prowizja wynosi 59,4 zł

1)

.

Jeżeli na szkolenia w styczniu / lutym z Twojego polecenia zgłosi się ponad
10 osób, Twoja prowizja wyniesie 30% od wartości złożonych zamówień.
Przy cenie szkolenia 347 zł z rabatem 50 zł (297) Twoja prowizja to 89,1 zł 1).

TO OGÓLNOPOLSKI PROJEKT
Fundusze inwestycyjne to nie lokata. Fundusze to nie gra. Projekt realizowany w miastach:

1

Sopot

sobota

9 stycznia

Szczecin

sobota

6 lutego

Bydgoszcz

niedziela

10 stycznia

Gorzów Wlkp.

niedziela

7 lutego

Warszawa

sobota

16 stycznia

Łódź

sobota

13 lutego

Kraków

sobota

23 stycznia

Lublin

niedziela

14 lutego

Katowice

niedziela

24 stycznia

Zielona Góra

niedziela

21 lutego

Poznań

sobota

30 stycznia

Wrocław

niedziela

31 stycznia

od każdej osoby, która opłaci udział w szkoleniu z Twojego polecenia
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OPIS SZKOLENIA
WIEDZA DEDYKOWANA DLA POCZĄTKUJĄCYCH INWESTORÓW
1. Zamiast kilku godzin teorii poznasz tylko to co jest naprawdę potrzebne i niezbędne,
2. poczujesz siłę jaka tkwi w polisach inwestycyjnych oraz poznasz sytuacje, w których lepiej
wybrać inny sposób inwestowania w fundusze,
3. poznasz zasady inwestowania oraz strategie, które nie wymagają żadnej znajomości ekonomii
i analizowania rynków finansowych,
4. zrozumiesz jak działa procent składany
podejmowania decyzji inwestycyjnych,

i

jak

łatwo

jego

efekt

zniszczyć

brakiem

5. oraz poznasz narzędzia, dzięki którym oszczędzisz swój czas podczas gdy Twoje inwestycje
będą pod pełną kontrolą.

TO PRZEDE WSZYSTKIM PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI
1. Zaczniesz samodzielnie zarządzać Twoimi pieniędzmi w funduszach,
2. zabezpieczysz wypracowane zyski podczas gdy wiele osób będzie tracić wierząc w zasady
"zarabiania w długim terminie",
3. zaczniesz zarabiać gdy wiele osób będzie zastanawiało się "czy to dobry moment, aby
zainwestować w fundusze akcji",
4. jeżeli zechcesz, to na inwestowanie będziesz mógł poświęcić mniej niż pół godziny w
miesiącu,
5. po szkoleniu bez problemu rozpoznasz błędy i niedopowiedzenia w marketingowych
prezentacjach dotyczących inwestowania,
6. zrozumiesz jak działa giełda, produkty strukturyzowane, fundusze i certyfikaty inwestycyjne
7. bez problemu wskażesz kiedy wybrać inwestowanie w polisie inwestycyjnej (Axa, Aegon,
Skandia, Generali - na co zwrócić uwagę przy wyborze) a kiedy na platformie bez opłat,
8. zobaczysz dlaczego inwestując agresywnie wcale nie musisz zgadzać się na większą stratę niż
inwestując ostrożnie,
9. przekonasz się co w inwestowaniu jest mitem a co prawdą a czego często nie powie Ci
sprzedawca.

TO CZTERY BLOKI TEMATYCZNE
1. Podstawy rynków finansowych. Czyli po prostu tylko to co musisz wiedzieć
2. Magia procentów. Czyli ile naprawdę zarabiają fundusze inwestycyjne!
3. Zaczynamy inwestować - czyli od czego zacząć
4. Jak zarządzać funduszami nie będąc ekspertem
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PROMOCJA WYDARZENIA
Projekt szkoleniowy można promować wykorzystując następujące metody:
LINKI PARTNERSKIE
Czyli standardowy link doklejany do stron portalu. Polecamy strony:


Opis szkolenia
http://www.opiekuninwestora.pl/dla_poczatkujacych,416,0.htm



Miejsca i terminy szkoleń
http://www.opiekuninwestora.pl/szkolenia_gdzie_i_kiedy,456,0.htm



Opinie uczestników
http://www.opiekuninwestora.pl/opinie_uczestnikow,454,0.htm



O prowadzącym szkolenie
http://www.opiekuninwestora.pl/trener,567,0.htm

Pamiętaj aby zawsze dołączyć Twój link partnerski.
KUPON RABATOWY
Każdy z Partnerów może promować to wydarzenie używając
Kuponów Rabatowych. Przykładowy kupon znajduje się obok. Kupon
jest wielokrotnego użytku, czyli wiele osób może z niego skorzystać.
Wysyłając kod kuponu nie ma potrzeby przekazywania żadnego
linku partnerskiego. Kod kuponu można umieścić w prezentacji,
na ulotce. Można go przedyktować przez telefon. Osoba, która
otrzyma kupon może przekazać go znajomym.
Uwaga! Powyższy kupon jest kuponem przykładowym.
Ważne! Zgodnie z regulaminem Programu Partnerskiego kuponów rabatowych nie
należy umieszczać na stronach www, na forach. Kupony takie zostaną deaktywowane.
Każdy Partner otrzymuje własny kupon z innym kodem.
Aby otrzymać własny kupon rabatowy (wartość 50 zł) do promocji szkoleń wystarczy
napisać na adres PP@OPIEKUNINWESTORA.PL.

MATERIAŁY PROMOCYJNE
Dla promocji tego wydarzenia dostępne są następujące materiały:


banner reklamowy z informacją o szkoleniu,



treści reklamowych wiadomości e-mail,



ulotka informacyjna krótka,



ulotka informacyjna długa.

Zapraszam do współpracy
Remigiusz Stanisławek
trener inwestycyjny
właściciel portalu Opiekun Inwestora
OPIEKUN INWESTORA S.C.
POZNAŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY PRZY FUNDACJI UAM
UL. RUBIEŻ 46 C4/79, 61-612 POZNAŃ
TEL: 61 622 6907 E-MAIL: OPIEKUNINWESTORA@OPIEKUNINWESTORA.PL

