
Díky MLM podnikání 

si můžeš splnit 

všechny své sny!



Jak se plní sny?

Musíš vědět co chceš

a musíš vědět, co přesně 

pro to musíš udělat!



Co je lepší?
SEN nebo CÍL ?

Chci MOTORKU – To je ale pouze tvůj 
SEN, který se nikdy nesplní! 

Aby se SEN stal CÍLEM, musíš si určit 
co přesně chceš a stanovit přesnou 
DEFINICI!

Jakou motorku chci? 
…chci NOVOU motorku

Jakou značku? 
…chci BOXER 150ccm

Jakou barvu? 
…chci červeno černou kombinaci

Jaká je cena? 
…stojí 198,000 šilinků

Kdy ji budu mít? 
…chci ji koupit přesně za 12 měsíců 



Když už víme co chceme, tak stačí najít 
způsob, jak to zrealizovat a zaplatit!

Jakou motorku chci? 
…chci NOVOU motorku

Jakou značku? 
…chci BOXER 150ccm

Jakou barvu? 
…chci červeno černou kombinaci

Jaká je cena? 
…stojí 198,000 šilinků

Kdy ji budu mít? 
…chci ji koupit přesně za 12 měsíců 

MÁM JASNÝ CÍL …CO DÁL?

OK …máme zde několik možností 
jak vydělat peníze:

1) Můžeš se nechat zaměstnat.

2) Můžeš začít podnikat.

3) Můžeš začít dělat MLM.

a) Zaměstnanec si na motorku vydělává 
opravdu hodně dlouho dobu.

b) Začít podnikat? To bys musel mít 
dost peněz do začátku svého podnikání.

c) OK. Zůstává nám poslední možnost. 
Začít dělat MLM byznys.

Pojďme si představit MLM projekt

SUCCESS FOR KENYA 





• Co je to Success for Kenya?
Jedná se o Evropský investiční a humanitární MLM projekt, zaměřený na pomoc lidem 
v Keni. Půjčujeme peníze živnostníkům a podnikatelům. Pomáháme rozvíjet jejich 
podnikání. Nakupujeme pozemky a stavíme domy, které pronajímáme. Investujeme do 
farem. Kupujeme a pronajímáme motorky. Kupujeme a provozujeme TAXI službu s vozy 
Matatu. Z toho všeho máme velký zisk. Chceš mít podíl na tomto zisku i ty?

• Prodávají se nějaké produkty?
NE! Žádné produkty v tomto MLM neprodáváme.

• Kolik stojí registrace?
Registrace je zdarma.

• Kolik stojí členství v projektu?
Pouze 299 šilinků měsíčně.

• Proč být registrován v projektu Success for Kenya?
Jsme MLM projekt. Díky pěti úrovňovému proviznímu plánu, má každý náš registrovaný 
člen možnost přivádět nové členy, a díky této spolupráci si tak vybudovat neuvěřitelný 
pravidelný příjem. Tento příjem ti umožní úplně změnit svůj život a splnit si všechny své 
sny. Zajistíš dobré vzdělání všem svým dětem. Budeš si moc dovolit bydlet v moderním 
domě s teplou vodou, moderním vybavením a spotřebiči. Cestovat nejen po Africe, ale 
procestovat celý svět.



• Jak projekt Success for Kenya funguje?
Určitě souhlasíš s tím, že je skvělé podnikat a mít vlastní živnost nebo firmu.
Například šít šaty. Prodávat léky. Dělat řidiče motorky. Chovat kuřata nebo pěstovat zeleninu. 
Jezdit v Matatu. Nebo mít prodejnu s alkoholem nebo cokoliv jiného – prostě podnikat.



• A teď si představ, že nemusíš mít žádnou firmu ani podnikat, a přesto budeš mít ze všech 
těchto aktivit provize a pravidelný příjem. Je toto lepší než mít firmu a podnikat?

Nemusíš být podnikatelem
ani živnostníkem ani mít firmu.

Ty budeš investorem a 
svobodným bohatým člověkem.

ALE JAK NA TO?



• Díky našemu MLM projektu Success for Kenya, můžeš registrovat nové a nové členy
a zároveň jim pomáhat přivádět jejich nové a nové členy. Tak budeš budovat svůj tým.

• Za tuto činnost získáš body, které se budou sčítat na tvém speciálním účtu.
• Za tyto získané body, si budeš pořizovat naše PODÍLOVÉ CERTIFIKÁTY.
• Díky těmto PODÍLOVÝM CERTIFIKÁTŮM získáš PODÍL NA ZISKU ZE VŠECH NAŠICH PROJEKTŮ

A INVESTIC, KTERÉ ZDE V KENI FINANCUJEME A KTERÉ DO BUDOUCNA DÁLE PLÁNUJEME A
PŘIPRAVUJEME.

• Čím více PODÍLOVÝCH CERTIFIKÁTŮ budeš vlastnit, tím víc budeš vydělávat.
• Díky PODÍLOVÝM CERTIFIKÁTŮM se staneš INVESTOREM a velmi bohatým člověkem.



• Jak projekt Success for Kenya funguje?
Za každého nového člena, kterého přivedeš ty sám osobně, získáš 50 šilinků.
Těchto 50 šilinků budeš dostávat opakovaně každý měsíc, když tvůj člen uhradí své členství.

• Pokud tento tvůj člen také přivede nového člena, získáš další odměnu a to ve výši 25 šilinků.
I těchto 25 šilinků budeš dostávat opakovaně znovu a znovu, pokud si tento člen uhradí každý 
měsíc své členství v projektu Success for Kenya.

• A těchto 25 šilinků budeš dostávat i z dalších a dalších přivedených a registrovaných lidí.

Z první linie 50 šilinků
Z druhé linie 25 šilinků
Z třetí linie 25 šilinků

Ze čtvrté linie 25 šilinků
Z páté linie 25 šilinků







Díky našemu projektu, 

si splníte všechny své cíle


