
1. EMAIL po 5 hodinách od vstupu: 
 
Myslíte, že to není možné - kupovat si své zákazníky? 
 
Taky jsem si myslel, že je to hloupost... 
 
To bylo ale před tím, než jsem narazil na skvělý zdroj návštěvnosti, který mi doslova 
vyrazil dech a otevřel oči. 
 
Šlo o placenou návštěvnost, kde jsem největší sílu spatřil 
v reklamě na Facebooku a to hned z několika důvodů:

 • Facebook má nejpropracovanější způsob cílení reklam
•

 • návštěvníky na webu máte doslova okamžitě a to dále  
po 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

•
 • vše máte ve vlastních rukách bez prostředníka
•

 • snadná úprava reklam na pár kliknutí
Díky těmto výhodám reklamy na Facebooku můžete i Vy získávat relevantní 
návštěvnost, kupu kontaktů do databáze a hromadu nových objednávek. 

Navíc s návodem, který jsem pro Vás připravil to bude i po technické stránce hračka!  

Kurz 30 dní s reklamou se skládá i z praktických ukázek nastavení reklam, použití 
funkčních strategií i vyhodnocování a optimalizace těchto reklam. 

Každý den po 30 dní získáte jedno video s akčním krokem 
a úkolem, díky kterému se každý den o krok posunete vstříc zapojení reklamy právě do 
Vašeho podnikání. 

Více informací o kurzu 30 dní s reklamou, přesném obsahu, průběhu kurzu a 
BONUSech najdete přímo zde>>> 
   
 
  Michal Kolář  
 Jeden z Pánů Reklam
 Autor blogu Kolami.cz  
 Spoluautor VIP Klubu Pánů Reklam  

http://strategiekradosti.cz/30dsr/online/?setuser=2016&utm_source=databaze&utm_medium=mailing&utm_campaign=skr30dsr1
http://strategiekradosti.cz/30dsr/online/?setuser=2016&utm_source=databaze&utm_medium=mailing&utm_campaign=skr30dsr2
http://strategiekradosti.cz/30dsr/online/?setuser=2016&utm_source=databaze&utm_medium=mailing&utm_campaign=skr30dsr2


2. EMAIL po 2 dnech od vstupu: 
 
Krásný den,  
 
jak se vám líbil můj příběh, jak jsem objevil v placené reklamě zajímavý zdroj 
návštěvnosti? 
 
Když se sám podívám zpátky, tak si až nyní naplno uvědomuji, 
kolik chyb a začátečnických přešlapů jsem udělal. 
 
A nemusel jsem...kdybych měl po ruce návod jak správně začít, 
tak bych se většině chyb určitě vyvaroval. 
 
Právě takový návod tu teď máte před sebou. 
 
Jde o kurz 30 dní s reklamou, díky kterému nastartujete jak návštěvnost na váš web, 
tak také přísun nových kontaktů do databáze a peněz na bankovní účet. 
 
Ke kurzu, který obsahuje 30 videí a 2 živá vysílání, navíc obdržíte bonusové 
materiály:
 • 1. bonusové video Jak z reklam vymáčknout ještě víc
•

 • 2. bonusové video Vydělávejte i bez produktu
•

 • PDF náhled a popis funkčních a otestovaných strategií

To vše na pár dní za zaváděcí cenu, kdy ušetříte celých 2 970 Kč! 

Objednávka kurzu>>> 
 
Pokud máte ke kurzu jakékoli dotazy, tak mi neváhejte napsat ;)

  Michal Kolář  
 Jeden z Pánů Reklam
 Autor blogu Kolami.cz  
 Spoluautor VIP Klubu Pánů Reklam  

http://strategiekradosti.cz/30dsr/online/?setuser=2016&utm_source=databaze&utm_medium=mailing&utm_campaign=skr30dsr2-1
http://strategiekradosti.cz/30dsr/online/?setuser=2016&utm_source=databaze&utm_medium=mailing&utm_campaign=skr30dsr2-2


3. EMAIL po 4 dnech od vstupu: 

Dobrý den,  
 
koukám se do seznamů lidí v kurzu 30 dní s reklamou   
a Vás tam nevidím - děje se něco? 
 
Kurz 30 dní s reklamou>>> 
 
Dostala se k vám informace, že akční cena, kdy ušetříte celých  
2 970 Kč ( 50 % standardní ceny kurzu) končí právě dnes? 
 
Co díky kurzu získáte?
 • 30- ti denní NÁVOD, kdy každý den uděláme jeden krok k zapojení reklamy 

do vašeho podnikání 
•

 • každý den video s efektivními kroky a akčními úkoly
•

 • 2 živá vysílání, kde budu osobně odpovídat na vaše dotazy
•

 • osobní email, na kterém vám garantuji odpověď do 12 hodin po celou délku 
kurzu

•
 • díky kurzu zjistíte, jak pomocí reklam na Facebooku přivádět na vaše 

webové stránky nové návštěvníky
•

 • naučíte se s návštěvníky webu pracovat a vytvořit z nich nadšené klienty, 
kteří vás budou doporučovat dál

•
 • zvýšíte jak počet nových objednávek, tak také stav svého bankovního 

konta

Tady je podrobnější popis celého kurzu>>> 
 
Pouze do dnešní půlnoci platí akční sleva 50 % 
 
Využijte této nabídky a získejte kurz, který není pouze o teoretických postupech 
a radách, ale popisuje konkrétní praktické postupym které můžete ihned využít 
v praxi a díky tomu zvýšit návštěvnost na svém webu.  
 
Přihláška do kurzu>>>

 Michal Kolář  
 Jeden z Pánů Reklam
 Autor blogu Kolami.cz  
 Spoluautor VIP Klubu Pánů Reklam 

http://strategiekradosti.cz/30dsr/online/?setuser=2016&utm_source=databaze&utm_medium=mailing&utm_campaign=skr30dsr3-1
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SMS zpráva po 4 dnech od vstupu: 

Krasny den, vite, ze DNES o půlnoci konci 50 % sleva na kurz 30 DNI S REKLAMOU? 
Vice informaci, vcetne bonusu, najdete v emailu. Michal Kolar - Pan Reklam


