
  Nájmy Vaší provozovny (i penzionu) placené  

provizemi za klienty na byty a na rodinné domy  

á 7.500,- Kč za každého klienta. 

VITRUAL OFFICE – sledovací zařízení na produktivitu lidí 



Dobrý den,  
 

připravili jsme pro Vás zajímavou 
možnost,  
a to snížení nákladů Vaší provozovny.  
Koupíte si od nás náš VITRTUAL 
OFFICE, do kterého se naplní až 10 lidí na 
práci. A ti pak vydělávají v realitách.  

PODMÍNKY: 

Máte peníze z 10 ti získaných 
klientů / měs. na byty (75.000 
Kč/ měsíčně) . 
A za 1 spolupracovníka platíte 
500,- Kč měsíčně (po dobu 10 
ti měsíců).  

Kontakt:   

Pan JUDr. Karel Jelínek 

Praha 

Tel:  603278620 

E-mail:  

karel.jelinek@prvnivltavska.cz 



Konkrétní lidi a jejich výsledky za 

5 dní práce (za 1 týden):  



Nabízíme  Vám možnost 75.000  
Na pořízení příjmů pro placení nákladů, třeba Vaší 

provozovny potřebujete splnit tyto podmínky (na příjmy ke 

splátkám leasingu auta také): 

- být členem naší obchodní sítě  (registrace) 

- zaplatit 1.500,- Kč.  

- zaplatit 500,- Kč měs./1 pracovníka pod 

sebou 

- Můžete mít v tabulce až 10 pracovníků 

(od nás dodávaných) 

- Tedy v ceně až 50.000,- Kč / rok . 

- A z každého cca 7.500,- Kč/měsíčně, 

Tedy vynesou až  + 75.000,- Kč měsíčně.  
 Callcentrum (nebo naše brigádnice na krátkodobou spolupráci) 

zajistí každá průměrně asi  až15 předběžných klientů na BYTY.   

A Vy za zprostředkování těchto klientů na BYTY dostanete 

realitní podíly (meziprovizi) 7.500 Kč za každého 1 klienta na 

BYT . A 15.000,- Kč za klienta na INVESTIČNÍ BYT. 

Běh trvá asi 4 měsíce. Za 4 klienty na byty tak máte 30.000 Kč. 

Cena za půjčení člověka ve franchise je 5.000,- Kč/ rok. 

(Outsourcing = vyčlenění a půjčení jinému) 

Konzultační 

společnost, s.r.o.  

smluvní partner 

Bank a Finančních 

institucí 

 

Vytváříme rodinám 

jejich vlastní 

Svěřenské fondy, 

to je podle zákona, 

kaţdá rodina můţe 

mít svůj vlastní 

svěřenský fond. 

(JUDR. Karel 

Jelínek) 

 

Do svěřenského 

fondu dá trochu 

peněz a více peněz 

pak dostává kaţdý 

rok zpět jako 

výplatu. A to je 

pěkné. 



 
 



 
 

MĚSÍČNÍ SPLÁTKY  NA PROVOZOVNU 

NEBO NA PENZION, atd. 
- tyto splátky se sice řeší z vlastních peněz, ale je 

možno na ně započítat příjmy od nás za realitní 

podíly za klienty na BYTY, klienty na APARTMÁNY.    
- a je možno měsíční splátky řešit přes provize za 
klienty na byty, za klienty na apartmány, za klienty na 
investiční byty (tzv. PATRA BYTŮ).     



V PLÁNU  ŃAŠE VÝROBA 
ROZKADACÍ  RODINNÉ  DOMY 



JAKÉ  MÁME  PLÁNY  – VÝSTAVBA: 

BYDLENÍ PRO NĚMECKÉ SENIORY. 

https://www.facebook.com/vaclav.zeniseking/videos/vb.100012604234979/229664077463732/?type=2


JAKÉ  MÁME  OBORY, DRUHY  – SPOLUPRÁCE: 

(7 sloupců, kaţdý 8. úrovní, levelů, hladin)  
 

 



JAK SE PŘIHLÁSIT – na koupi licence VIRTUAL 

OFFICE a 10 ti spolupracovníků á 5.000,- Kč/rok:  
 

1) Prvním krokem je registrace (jméno, tel., email) 

2) Druhým krokem je zaplacení n – krát á 500,- Kč. 

(kolik lidí do VIRTUAL OFFICE BUDETE CHTÍT) 
 

3) Třetím krokem je běh direct marketingu (práce 

callcentra), a práce klientského dopracování a běh 

rezervačních smluv, smluv na projekty, koordinace 

včetně obchodní marţe. Běh na 4-6 měsíců. Za získané 

klienty jsou běţné realitní a finanční provize. 

4) Čtvrtým krokem je, ţe firma vám zaplatí po 7.500,- 

Kč za kaţdého klienta, nebo po 15.000,- Kč.     

5) Pátým krokem je sledování klientů a jejich 

produktivity ve VIRTUAL OFFICE, on line. 



REFERENCE,  

JSME  PROSTĚ NEJLEPŠÍ: 
VIDEO: TAK MI NABÍDNĚTE NĚCO LEPŠÍHO, NEŢ 

JE TOHLE.  

„.. kdyţ jsem se bavil s finačními poradci, tak jsme se 

jich ptal, tak mi nabídnětě něco lepšího, neţ je tohle…“ 
(klikněte si na obrázek a naskočí Vám video, prohlédněte si jej) 

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id27538/v27538.mp4


KONTAKT:  

Kontakt:   

V. Ţeníšek 

Tel:  773 172 405 

E-mail:  

Konzultacni-spolecnost@seznam.cz 

Konzultační společnost, s.r.o. 

Sídlo: Slezská 7/100, Praha 2, PSČ 120 00 

IČO: 25632001 

Spisová značka 56439 C, Městský soud v Praze 

Předmět podnikání: - činnost finančního konzultanta 

jednatel: Pavel Šámal 
tel.: 778 088 548 

 CO NÁSLEDUJE:  
a) vyřizují se klienti na rodinné domy, 

na apartmány. 

b) Schůzky u počítače: shlíţení stránek: 

http://www.konzultacni-

spolecnost.cz/zakazky/id27406/  
Kontakt: (zavolejte, nebo pošlete 

SMS)   

Pan JUDr. Karel Jelínek 

Právník, Praha 

Tel:  603 278 620 

E-mail:  

karel.jelinek@prvnivltavska.cz 

Švýcarský 

svěřenský fond na 

splácení závazků – 

zde si kliknětě, pro 

více informací.  

ZAKLÁDACÍ 

LISTINA 

SVĚŘENSKÉHO 

FONDU  
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