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Ahoj! 

Volám sa Daniel Boris 
Podnikám už viac ako 20 rokov a chcem vám 
ukázať, ako ušetriť a zarobiť pomocou 
nástrojov cashbacku a online marketingu. 
 
V prípade otázok mi píšte  
na info@cashback.discount  

mailto:info@cashback.discount
mailto:info@cashback.discount
mailto:info@cashback.discount


Sila internetu je 

OBROVSKÁ! 
Postupne nahrádza bežné postupy, 

na ktoré sme boli zvyknutí... 



Čo sa zmenilo za 20 rokov? Pred rokom 1998 V roku 2018 

Nakupovali sme... V Priori Na Mall.sk, Hej.sk ... 

Stretávali sme sa... V parku, v meste Na Facebooku 

Deti sa hrali... Na ihrisku Online hry 

Pozerali sme najmä... Televízor Youtube 

Fotky sme pozerali Vo fotoalbume Na Instagrame ;-) 



Svet sa ZMENIL.  

Mnohí zostávajú v „starých kolajách“.  

 

To je v poriadku... 



Dnes by sme však mali riešenie pre vás, ktorí sa chcú niečo naučiť. 

Ako využívať potenciál, ktorý je k dispozícii... 

Často za nula EURO ;-) 



Prečo ich nevyužívate NAPLNO? 

Pritom stačí zmeniť niektoré veci a náš príjem sa môže výrazne zvýšiť. 



Skúsme sa spoločne pozrieť, ako nám v tom internet môže pomôcť. 



Online nakupovanie 
Onedlho budeme nakupovať cez internet viac 
ako v kamenných obchodoch. 
Preto je trendom využívanie cashbacku i v 
online obchodoch. 



Pri NAKUPOVANÍ stále viac ľudí prechádza z kamenných obchodov do tých 

elektronických. 



Za svojimi ZÁKAZNÍKMI sa sťahujú aj firmy.  

Chcú im PREDAŤ svoje služby a produkty.  

Hľadajú spôsob, ako osloviť svojich zákazníkov na internete. 



200 CASHBACKOVÝCH PARTNEROV NA SLOVENSKU  



Zmenila sa aj reklama.  

Marketingové oddelenia firiem hľadajú možnosti BUDOVANIA VZŤAHU so 

zákazníkmi. 



Jednou s možností je VERNOSTNÝ PROGRAM.  

Akým je napríklad používanie cashbacku (vrátenia peňazí za nákup) pre udržanie 

si vernosti zákazníka. 



Cashback, ako aj iné formy marketingovej podpory, sa tiež „presťahoval” do 

počítačov a mobilov svojich zákazníkov. 



Cashbackové spoločnosti zaznamenali veľký rozvoj práve prechodom do prostredia 

internetu. 





Značka Cashback World zaznamenala v roku 2017 rekordné tržby. 



2 „online” dôvody, prečo je rekordný rozvoj vo svete cashbacku: 

 

1. Internetové aplikácie, ktoré sa neustále zjednodušujú a sprístupňujú globálne 

na celom svete. Súčasťou nich je aj online prepojenie všetkých zariadení 

marketérov. 

 

2. Obchodníci a obchodní partneri účinne využívajú možnosti online komunikácie 

so zákazníkmi. 



Sociálne siete 
Ľudia sa prestávajú stretávať „naživo“. 
Namiesto toho volia anonymnejšie prostredie sociálnych sietí. 
Na Facebook sa denne prihlasuje jedna miliarda ľudí! 



Možno pracujete v sieťovom marketingu...  

Vytvárate si sieť zákazníkov a obchodníkov.  

To je skvelé!  

Nikdy predtým ste nemali k dispozícii lepšie podmienky pre rast. 



VY 

MAJITEĽ OBCHODU 

MAJITEĽ OBCHODU 

MAJITEĽ OBCHODU 



Svet internetu vám podáva ruku, stačí ju prijať! 



3 TOP výhody online nástrojov pre sieťový marketing: 

 

1. Okamžitý medzinárodný dosah – nikdy ste nemali lepší prístup k vytvoreniu 

siete mimo hraníc Slovenska. Napríklad Cashback World má dosah na 47 

krajín. Ihneď. 

2. Náklady na prevádzku sú minimálne. Vytvoriť si webovú stránku či profil na  

sociálnej sieti je otázkou pár EURO. Stačí sa naučiť, ako na to.  

3. Ušetrenie za ďalšie náklady, na vzdelanie, cestovanie a podobne. Zaškolenie 

ľudí, stretnutie so zákazníkom či účasť na seminári sa dá urobiť online. 

Technológie sú na to k dispozícii. 



Online nástroje 
Chcete vedieť, ako robiť účinný online 
marketing? 
Postupy máte na dosah ruky. 



Účinné nástroje, ktoré viete IHNEĎ začať BEZPLATNE (alebo s nízkymi nákladmi) 

využívať: 

 

• Sociálne siete 

• Webináre 

• Online vzdelávanie 

• Web stránka 

• Online marketing 



Možno si vravíte, že neviete, ako na to... 



V tom prípade máme pre vás dobrú správu.  

Online kurz, ktorý vám v tom pomôže.  



On-line video kurz 



Je to návod, ako postupovať „cestou“ od prvého kontaktu so 

zákazníkom, až k tomu, že sa stane vašim verným fanúšikom. 



Predstavíme vám v ňom REVOLUČNÉ POSTUPY, ktoré sú zároveň 
použiteľné aj pre laika. 
Jednotlivé úlohy budeme ukazovať na konkrétnych príkladoch, aby ste 
ich aj vy sami dokázali duplikovať vo svojom živote. 
Pomocou týchto postupov si vytvoríte trvalý pasívny príjem. 



Náš kurz je intenzívny, dlhodobý. Nejde nám o krátkodobé ciele, ale o 
strategické vedenie a spoluprácu. 
 
Všetky dokumenty a videá vám budú trvale k dispozícii. 



Cashback City Academy  



ELITE GROUP LEADERS UNIVERSITY 



ŽIVÉ AKCIE, 
WEBINÁRE A 
ŠKOLENIA AKO 
DOPLNOK KU 
KURZU 



Absoventi kurzu sú pozvaní na každú akciu, seminár či webinár, ktorý 
budeme realizovať.  
Prednášať budú odborníci v určenom odvetví.  
Väčšina týchto projektov bude pre vás bezplatná.  
Iné budú s výraznou zľavou. 



Pred vami to dokázali iní.  
Ukážeme vám ako.  
Keď budete opakovať ich kroky, dosiahnete rovnaké výsledky.  
Mať vysoký dodatočný príjem nie je tak zložité, ako sa môže zdať.  
Je to najmä o vašom ROZHODNUTÍ. 



Dajte tomu 30 dní a presvedčte sa sami.  
Ak vám ani po mesiaci od spustenia kurzu nebudete vidieť hodnotu, 
požiadate o vrátenie peňazí.  
Pošleme vám ich späť. Bez otázok. 



Objednajte si kurz CESTA ZÁKAZNÍKA. 
Nič neriskujete. Môžete iba získať. 



Bonusy 
Držitelia cashback karty od nás majú špeciálne 
výhody. 



http://bit.ly/2z94iyh 
 

Youtube kanál Daniel Boris 
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www.facebook.com/cashbackdiscountsk/ 
 

Skupina Cashback Discount SK 
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www.cashbackdiscount.club 
Ročné členstvo v klube pre držiteľov karty 

http://www.cashbackdiscount.club/


Konzultácie 



Ďakujem! 

Máte otázky? 
Napíšte mi na info@cashback.discount  
 
Alebo ma sledujte na sociálnych sieťach: 
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https://www.facebook.com/borisdaniel/
https://www.linkedin.com/in/daniel-boris-609339b0
https://www.youtube.com/channel/UCygEeYZRdIQpGE7Q6s5xCHQ

