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CÍLE, OBSAH A PROGRAM WEBINÁŘE 

1. listopadu 2018 od 20:00  

 

Zajímáte se o řízení peněz a investic na burze? 

 

Pokud ano, vezměte na vědomí, že na burze platí: 

 10 % VÍTĚZŮ BERE 90 % PENĚZ PORAŽENÝCH! 

 

• Chcete patřit mezi vítěze a TOP 10 % 

nejúspěšnějších obchodníků na burze? 

• Víte, proč 90 % lidí na burze neuspěje a 

ztratí peníze, iluze i příležitost? 

• Víte, proč uspěje méně, než 10 % vítězů? 

Proč, jak a jaké šance si tím dávají? 

 

Máme pro vás know-how, postupy a řešení. 
Pojďte si pro ně! 
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Pouze pro přihlášené účastníky 
webináře  

máme připraveny 3 skvělé bonusy a vstup do elitního 
systému vzdělávání a sdílení expertního know-how pro 
podnikání na burze! 

1 

Pozveme vás do Tajného Expertního Klubu PNB, ve 
kterém můžete získat největší koncentraci burzovního 
know-how pro svůj byznys. 

2 

Pozveme vás do akce, kde vám ukážeme, jak pro sebe z 
přemíry burzovních informací vytěžit to nejlepší. 
Můžete pro sebe získat upgrade kurzu HNB VIP TRADER 
s trvalou aktualizací, k tomu SMARTBOOK s obsahem, 
mix výhod a skvělých podmínek. 

3 

Zaregistrujte se, zúčastněte se zajímavé ankety a 
najděte nové přátele a podporovatele vašeho 
burzovního byznysu. Prozradíme vám, jak získáte trvale 
VIP podporu a servis pro svoje podnikání na burze tak, 
abyste byli úspěšní! 

Proč byste měli tento webinář sledovat? 

• Účastníci webináře získají tři BONUSY uvedené výše! 

Ano, ty tři bonusy – vstupenky do elitního systému vzdělávání za 

nejlepších podmínek, které výše uvádíme, jsou vyhrazeny pouze 

pro registrované účastníky webináře. Kdo se nepřihlásí, má smůlu! 
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• Dáme vám šanci využít know-how v té největší 

koncentraci na jednom místě... 

Trading je obor, o kterém byly napsány tisíce stran knih a návodů. 

Pouze vy dostanete šanci využít 10 % nejdůležitějších a v praxi 

prověřených postupů, které jsou klíčové pro 90 % úspěchu a 

můžete je využít pro sebe nejlépe, jak to bude možné! 

• Máte šanci využít odpovědí zkušených traderů! 

Odpovědí na 9 otázek, které vás mohou přivést mezi 10 % 

úspěšných. 

Otázky budeme klást kolegům a klientům, kteří změnili svůj život 

a zvolili cestu k získání času, svobody a peněz. 

Odpovíme na 9 klíčových otázek, které vás 
posunou mezi 

 

10 % VÍTĚZŮ V TAJNÉM EXPERTNÍM 
BYZNYSU 

Na webináři s vámi a s hosty probereme otázky, které 

potřebujete znát, abyste se zařadili mezi malé procento 

úspěšných traderů: 

1. Proč je 95 % obchodníků na burze neúspěšných? 

2. Co je klíčové know-how, abyste se zařadili mezi ty 

úspěšné? 

3. Jaké informace jsou pro obchodníka na burze 

nejdůležitější? 

4. Kde tyto informace získat? 

5. Jak vyřešit těžký život osamělého obchodníka? 

6. Jaký je rozdíl mezi Premium Clubem a Tajným Expertním 

Klubem v novém formátu? 
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7. Jaké informace vám může poskytnout Tajný Expertní Klub 

Podnikáme na burze? 

8. Kdo zpracovává odborné články a rešerše pro Tajný 

Expertní Klub Podnikáme na burze? 

9. Proč je důležité spojit se s týmem úspěšných? 

 

» Abyste zjistili odpovědi na tyto otázky a získali výše uvedené 

tři bonusy, stačí maličkost - prostě být ve čtvrtek 1. listopadu 

večer s námi v akci! 

 

Proč být členem 

TAJNÉHO EXPERTNÍHO KLUBU PNB? 

PROČ? Získáte informace o největší koncentraci burzovního 

know-how na jednom místě. 

S KÝM se budete setkávat? Se stejně zaměřenými a 

motivovanými tradery v Tajném Expertním Klubu Podnikáme 

na burze, jejichž cílem je bezpečný a ziskové obchodování na 

burze. 

S JAKÝM CÍLEM?  Zařadit se mezi 10 % úspěšných! 
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Víme, že je mezi vámi několik skupin lidí: 

1. Ti, kdo chtějí na burze začít, ale jsou zahlceni 

informacemi, ve kterých se ztrácejí. Pomůžeme vám! 

Stačí se zúčastnit webináře. 

2. Zájemci o trading, kteří byli dosud neúspěšní, a proto 

potřebují více informací. Můžete je získat na webináři! 

3. Absolventi různých kurzů obchodování na burze, kteří 

potřebují další vzdělávání. Pro ty přináší webinář ty 

správné informace. 

4. Bývalí členové PC HNB, aktuální členové Klubu, účastníci 

a absolventi kurzů HNB. Přijďte a získejte další know-

how, které jinde nenajdete. 

 

 
 

Vy všichni můžete být mezi 
horními TOP 10 % ! 

10 % vítězů na burze se opět koncentruje podle 
Pravidla 90/10 do elitní TOP skupiny opravdu 
vydělávajících obchodníků a investorů, a na ty ostatní, 
kteří sice možná vydělávají méně, ale co je důležité - 
umí se udržet bezpečně v této skvělé hře a budují si 
návyky profesionálů. A dávají si tím šance pro uchopení 
skvělého podnikání s penězi. 
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Trojka je magické číslo. 

Máme za sebou 3 historické mezníky Tajného 
Expertního Klubu Podnikáme na burze: 

 

1 

Premium Club Hrajeme si na burze 

Tak jsme začínali. Postupně, krok za krokem budovali databázi a 

know how. Na burze se můžete vše učit dlouhé roky a 

experimentovat, pokud na to máte čas a peníze. Nebo můžete 

získat zkratku. To byl Premium Club! 

2 

Tajný Expertní Klub Podnikáme na burze 

Cítíte ten rozdíl? Cílem klubu bylo změnit hru na burze v 

podnikání. Rozšiřovali jsme naše know-how a koncentrovali je pro 

klienty v sekcích, které jim byly užitečné.  

3 

Tajný Expertní Klub Podnikáme na burze 3.0 

Podobně jako u našeho produktu WinSignals je zde třetí verze 

Klubu. Uživatelsky příznivější, akčnější a rychlejší. To proto, že 

přecházíme od moderování k týmové spolupráci. Od One-man-

show ke Klubové radě. A dáváme příležitost i všem členům Klubu. 

Rozšiřujeme know-how a poskytneme členům dobré a prověřené 

základy, zejména naši osvědčenou sérii rad pro ziskové a bezpečné 

obchodování. Nikde jinde není k mání! 
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Jít do akce znamená 

PŘEKROČIT KOMFORTNÍ ZÓNU! 

Ano, vím, že se někdy jedná o složitější rozhodování. Roli 

hraje motivace, čas, odvaha a další okolnosti. 

Našemu podnikání říkáme Tajný Expertní Byznys a týmu lidí 

kolem něj Tajný Expertní Klub. Tajný ve smyslu utajený, 

všeobecnému povědomí neznámý, expertní proto, že jen 

experti v tomto byznysu uspějí! 

Účastnit se jeho činnosti a podílet se na klubové náplni může 

být vzrušující hra, cvičení mozku na čísla a peníze. Peníze 

znamenají příležitost pro získání času pro sebe a větší porci 

svobody. Podnikání na burze je svobodné, technicky a 

technologicky jednoduché. Ale má svoje zákoutí a úskalí, 

které je dobré znát. 

Tyto znalosti jsou předmětem a náplní Tajného Expertního 

Klubu PNB. 

3 další zásadní důvody PROČ do toho jít: 

1 

Peníze a podnikání 

Možnost pro zajímavé individuální podnikání, které umí 

generovat peníze, čas a svobodu. Je to pouze na vás. 

2 

Trénink hlavy a mysli 

Spekulace na burze a řízení peněz i v podmínkách učení 

představují skvělá trénink mysli na peníze, rozhodování a 

úspěch. 
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3 

Finanční vzdělání 

Získáte finanční vzdělání a pochopíte, jak svět kolem vás 

funguje. Získáte náskok, ze kterého budete těžit celý další 

život. 

 

ZÚČASTNĚTE SE MALÉ ANKETY 

TENTOKRÁT TROCHU JINAK, NEŽ JSTE ZVYKLÍ.  

Máte šanci ovlivnit obsah Tajného Expertního Klubu a 

dokonce se na něm osobně podílet! 
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NAPIŠTE NÁM 

do komentářů na konci vysílací stránky tady 

1. Co vás zajímá z obsahu klubu? 

Jaký obsah Tajného Expertního Klubu PNB vás nejvíce 

zajímá a které informace jsou pro vás nejvíce užitečné? 

Napište v pořadí – téma, obsah – preference - vaše 

poznámka - doporučení. 

2. S čím potřebujete pomoci? 

Jaký obsah Tajného Expertního Klubu PNB dosud 

postrádáte? Jaký obsah a rady vám pomohou na vaší cestě k 

podnikání na burze, o obchodování či řízení peněz? Šup sem 

s náměty! 

3. Pojďte s námi do akce! 

Projevte aktivní zájem zapojit se do dění, sdílení know-how 

a obsahu v komunitě Klubu. Narvhněte za sebe, jaký byste 

byli schopni dodat za obsah ke sdílení ve členské sekci, 

články či příspěvky na Facebooku! Ideální příležitost pro ty 

z vás, kdo se chcete aktivně podílet na obsahu a máte 

vlastní plány s podnikáním kolem burzy! 

Být aktivní je výhoda, která umožňuje nejlépe se učit, najít 

přátele a podporovatele. Váš podpis pod článkem, obrázkem či 

videem a případný odkaz na vaše webové stránky nebo blog 

vám pomůže získat nové známé, kolegy a klienty. A kdo ví – 

možná i vy budete brzy nosným článkem nové verze Klubu? 

 

Těšíme se na vás na webináři 1.11. 2018! 

      Jirka Mazur a Jirka Gajdošík 

https://podnikamenaburze.cz/webinare-2018/webinar-1-11-18-hru-na-burze-menime-v-ziskove-podnikani-vs/

