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Naučte se plavat v oceánu jménem marketing. Jsme v tom s vámi. 

Marketing je mocná zbraň. Je vaší ambicí úspěšná firma nebo solidní výdělek? Neobejdete se bez něj. 

Proto představujeme Zákony marketingu.  Nafoukněte si kruh jdeme plavat.  

O co vlastně jde? 

Úvodem je potřeba ujasnit pojem marketing. Postavte se na rušnou ulici a zeptejte se 20 

kolemjdoucích, co si představí pod pojmem marketing. 90 % vám odpoví reklama. Což je chyba. 

Definice marketingu jsou různé, když se budeme držet té nejjednodušší můžeme říct, že to je nástroj, 

jehož cílem je uspokojit potřeby zákazníka, zároveň ho šikovně přesvědčit o tom, že potřebuje právě 

to, co prodáváte či propagujete. 

Není reklama jako 

reklama 

Podnikáte? Vaším cílem je 

bezesporu zisk. Pro obstojný 

výsledek potřebujete 

rozumět marketingu. Osvojte 

si základní pravidla, které 

vám projekt Zákony 

marketingu přináší, otevře se 

vám nový svět. Komunikace 

s nejbližšími i širokou 

veřejností získá nový rozměr. 

Praktikujte vaše nově 

získané dovednosti při každé 

příležitosti. Trénink dělá 

mistra. Marketing je možné využívat i v běžném životě, budete umět přesvědčit kohokoliv o 

čemkoliv. A odpověď bude znít přesně tak, jak potřebujete. 

Síla online světa nezná hranic 

Marketing má několik, řekněme odvětví, které jsou užitečné v různých sférách. Online marketing je o 

světě internetu a okamžité reakci zákazníka. Zároveň jedna z nejtěžších forem marketingu. Každým 

dnem se vyvíjí. To, co bylo průlomové včera, nemusí platit dnes. Chcete patřit ke špičce? Musíte se 

stát chameleonem, přizpůsobujte se aktuálním trendům. Síťový marketing je tou správnou volbou, 

pokud chcete profitovat. Jak na něj se dozvíte v našem dalším článku. 

Čerpejte výhody a zařaďte se mezi nejlepší 

Přidejte se k nám a podmaňte si svět nebo alespoň vaši cílovou skupinu. Registrací v našem systému 

získáte informace, které vám pomohou nastartovat vaši kariéru či se zlepšit. Být úspěšný marketér 

je běh na dlouhou trať. My vám ji rádi zjednodušíme.  

Uživatelsky přívětivý koncept 

Mezi hlavní výhody, které po registraci do projektu Zákony marketingu můžete čerpat, patří 

jednoduché návody. Dozvíte se, jak vytvořit videa, které zaujmou na první pohled a odliší vás od 

konkurence. Naučíte se vyzrát na grafiku. Reklama na sociálních sítích pro vás bude hračka. Vštípíme 

vám, jak na Facebooku oslovíte široké spektrum potencionálních klientů.  

https://www.zakony-marketingu.cz/
https://www.zakony-marketingu.cz/
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Buďte vidět. Všude. 

Využíváte Google Adworks? Naučíme vás, jak si zefektivnit práci a jak jej nastavit. Pokud Google 

Adworks neznáte, zasvětíme vás do jeho chodu a dozvíte se jaké výhody pro vás jeho používání bude 

mít.  E-mail marketing je v současné době velmi vyhledávaným nástrojem. Proto i u nás naleznete 

tipy jak na něj.  Podrobte si s naší pomocí umění tvorby webových stránek a jejich prezentaci.  

Úspěch ve všech sférách  

Máte problém s nedostatkem klientů? My vám poradíme, jak a kde hledat nové zákazníky a zároveň 

je šikovně přesvědčit, tak aby vám vždy řekli ano. S tím spojme i psychologii obchodu. Bez té by váš 

business plán nebyl kompletní. Komplexnost, kterou vám přinášíme je na české scéně jedinečná. 

Pojďte se přidat do naší rodiny. 

Nízké náklady, vysoký zisk 

Zákony marketingu jsou jedinečný projekt, který vás překvapí svou systematičností a po osvojení 

základních principů pro vás bude práce s Affiliate programem hračka. Našim cílem je vaše 

spokojenost. Chceme vám předat co nejvíce informací, tak aby byli jednoduché, přehledné a jasné. 

Zároveň vám náš projekt pomůže na cestě k úspěchu. 

Začněte čerpat výhody z členství, které jsme pro vás připravili. Buďte chytří a vydělávejte s námi ještě 

dnes. Zákony marketingu vám ukáží ten správný směr. Brzy začnete plavat bez kruhu. 

https://www.zakony-marketingu.cz/affiliate-program

