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Milionářem do roka je roční intenzivní kurz, který zahrnuje všechny 
oblasti finančního úspěchu. V členské sekci se postupně objeví 52 
tréninkových videí (každý týden jedno video). Funguje podpůrná skupina 
na Facebooku. 

Ojedinělý je rozsah podpory a motivace ze strany lektora. Je to 
právě nedostatek podpory a motivace, kvůli čemu lidé nejsou úspěšní v 
začátku svého podnikání a vzdávají to. 

Program funguje jako evergreen, tedy obsah jednotlivých lekcí je 
uvolňován postupně. Pro partnery to má tu výhodu, že mohou 
propagovat dlouhodobě, například na svých webových stránkách. 

Cena programu: 9999Kč (Nejsme plátci DPH) 

Provize: 20% = 2000Kč 

Platnost cookies: 90 dnů 

Autor: Bc. Miloslav Krátký 
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Jak stát partnerem kurzu Milionářem do roka? 
Pokud se chcete zapojit do propagace kurzu Milionářem do roka jako 
partner a získat provizi, prosím zaregistrujte se na stránce 

http://partner.dosahnetevseho.cz/ 

Jak funguje partnerský program (affiliate program)? 
Partnerský program funguje tak, že partner odkazuje na stránky 
http://milionaremdoroka.cz pomocí partnerského odkazu s unikátním 
kódem. Pokud se někdo dostane na stránky Milionářem do roka přes váš 
partnerský odkaz, systém to zaznamená. Pokud si kurs koupí, dostanete 
předem dohodnutou provizi. 

Takhle vypadá partnerský odkaz 

http://milionaremdoroka.cz?a_box=tb8attkn 

tb8attkn je unikátní kód partnera 

Kde najdu svůj partnerský odkaz? 
Přihlaste se do partnerského programu Milionářem do roka na stránce 
http://partner.dosahnetevseho.cz/ 

V levém menu klikněte na Reklamní kampaně, pak v Seznamu kampaní 
klikněte na kampaň Milionářem do roka - prodej 

 

http://partner.dosahnetevseho.cz/�
http://milionaremdoroka.cz/�
http://milionaremdoroka.cz/?a_box=tb8attkn�
http://partner.dosahnetevseho.cz/�


Svůj partnerský odkaz najdete v políčku Váš affiliate odkaz.  

 

Jak mohu propagovat na Facebooku? 
Přihlaste se na Facebook, otevřete svůj profil, svou firemní stránku nebo 
stránku skupiny, které jste aktivním členem. (Záměrně píšu "svůj profil", 
"svou stránku" a "aktivním členem" abyste nespamovali cizí stránky.) 

Klikněte na partnerský odkaz v políčku Váš affiliate odkaz a on se celý 
označí. Odkaz zkopírujte do schránky příkazem Ctrl+C na klávesnici nebo 
pravým tlačítkem myši Kopírovat. 

Nyní se vraťte na stránku na Facebooku. 

Partnerský odkaz zkopírujte do políčka pro nový příspěvek 

 



Vyčkejte několik vteřin, nahraje se příspěvek a vypadá to takhle: 

 

Nyní partnerský odkaz smažte. Na jeho místo můžete něco napsat. Já 
jsem tam napsal lehce provokativní text: "Pokud z vás neudělalo 
milionáře Milionové impérium, máte další šanci … roční trénink s 
maximální podporou." 



 

Svůj příspěvek můžete finančně podpořit - propagovat a uvidí ho 
víc lidí.  

Jak mohu propagovat na svých webových stránkách? 
Na své webové stránky můžete umístit jeden z připravených bannerů 
nebo textový odkaz. Aby odkaz fungoval na kliknutí a nebyl to jen text 
nebo obrázek (častá chyba začátečníků), musíte pracovat na úrovni 
jazyka HTML. Nebojte se, nic nebudete programovat, jenom zkopírujete 
připravený HTML kód. 

Bannery najdete na stejné stránce, kde je váš partnerský odkaz, dole. 



 

Do stránky (článku), kterou máte otevřenou v režimu HTML, vložte kód 
banneru 

<a href="http://milionaremdoroka.cz?a_box=tb8attkn"><img 
src="http://partner.dosahnetevseho.cz/data/kampan/1/banner728x90a.j
pg" width="728" height="90" alt="banner728x90a.jpg" /></a> 

Nebo do stránky (článku) vložte kód textového odkazu 

<a href="http://milionaremdoroka.cz?a_box=tb8attkn">Milionářem do 
roka</a> 

Protože existuje mnoho redakčních systémů, nemohu tu uvést univerzální 
návod, jak vložit kód odkazu do stránky. Vždy musíte být přepnutí v 
režimu HTML. Zde je návod, Jak vložit odkaz v redakčním systému 
WordPress. 

Zde se můžete podívat na můj článek s vloženým partnerským odkazem: 
Milionářem do roka, další Milionové impérium? 

Jak zjistím, kolik jsem vydělal? 
Souhrnné informace za poslední měsíc vidíte v informačním pruhu 
nahoře. 

 

Kliknutí tento měsíc - počet kliknutí na váš partnerský odkaz 

http://osobnibyznys.cz/jak-vlozit-odkaz-wordpress/�
http://osobnibyznys.cz/jak-vlozit-odkaz-wordpress/�
http://osobnibyznys.cz/milionarem-do-roka-dalsi-milionove-imperium/�


Konverzí tento měsíc - počet registrací do programu zdarma + počet 
prodaných kurzů 

Provize tento měsíc - provize z prodaných kurzů tento měsíc 

K vyplacení - provize ze schválených prodejů, které můžete vyfakturovat 

Celkem vyděláno - vaše provize celkem 

Podrobné informace o počtech kliků a konverzích (registracích a 
prodejích) najdete na stránkách  

Přehledy - Přehled událostí 

Přehledy - Přehled uskutečněných konverzí 

Konverze zdarma ukazují, kolik lidí se zaregistrovalo do programu 
zdarma. 

Konverze s cenou ukazují, kolik jste toho prodali. 

Kdy a jak mohu fakturovat svou provizi? 
Fakturovat můžete konverze se stavem "Schválená". 

Na faktuře prosím uveďte: "Propagace vzdělávacího programu Milionářem 
do roka" 

Fakturační údaje: 

Dosáhnete Všeho 

Prokopská 296/8 

Praha 1, 110 00 CZ 

IČ: 24135607 

DIČ: CZ 24135607 

Neplátce DPH. 

 

Fakturu pošlete na e-mail partner@dosahnetevseho.cz 

http://partner.dosahnetevseho.cz/prehledy/kategorie/publisher-statistika/�
http://partner.dosahnetevseho.cz/prehledy/kategorie/publisher-konverze/�
mailto:partner@dosahnetevseho.cz�


Několik slov na závěr 
Doufám, že vám tyto informace pomohou začít propagovat kurz 
Milionářem do roka na Facebooku a na svých webových stránkách. 

Připravuji pro vás obsáhlejší eBook, kde se dozvíte o dalších možnostech 
propagace a také o tom, že affiliate a podnikání na internetu není o 
tom, jak rozmístit co nejvíc partnerských odkazů, ale o tom, jak 
ze sebe dostat to nejlepší a přinést hodnotu co nejvíc lidem. 

V této souvislosti se přímo nabízí připomenout, že program Milionářem do 
roka je právě o tom, jak ze sebe dostat to nejlepší. 

Přeji vám úspěšnou propagaci … 

Pokud potřebujete s něčím pomoci nebo poradit, tak mi prosím 
napište nebo zavolejte … 

 

Vítek Paroulek 

Partnerský program Milionářem do roka 

partner@dosahnetevseho.cz 

mobil 777 65 94 95 
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