KATALOG PRODUKTŮ
KTERÉ VÁM POMOHOU VYDĚLÁVAT
PENÍZE PODNIKÁNÍM!

E-booky
Praktické příručky – jasné, přehledné, s příklady

Nápad
na podnikání

Jak založit
živnost

Podnikatelský
plán

Jak založit s.r.o.
v roce 2014

Najděte si životaschopný
nápad, který vám bude
přímo na míru.

Začněte podnikat jako
živnostník. Třeba už hned
zítra.

Rady a tipy, které vám
pomohou sepsat dobrý
podnikatelský plán.

„Recept“, jak na vlastní pěst
založit s.r.o. podle nového
občanského zákona.

150 Kč

150 Kč

150 Kč

Kupní smlouva
podle NOZ

Jak získat
doménu

Povinnosti
podnikatele

Návod, jak sepsat kupní
smlouvu podle NOZ.
Včetně vzorů.

Rady, kde a jak
zaregistrovat doménu
pro váš web nebo e-shop.

Kompletní seznam
povinností, na které
nesmíte zapomenout.

150 Kč

150 Kč

150 Kč

150 Kč

Pomáháme vám vydělávat peníze podnikáním.

info@ipodnikatel.cz
577 210 729

Videa s e-bookem
Pomohou vám neprodělat peníze

10+1 dobrých rad pro kvalitní SEO
... nad kterými byste se měli zamyslet, chcete-li, aby vaše
stránky skutečně prodávaly.

200 Kč

10+1 chyb při stanovování cen
… kterým stojí za to se vyhnout, chcete-li mít dobrou cenu,
která bude maximalizovat váš zisk.

200 Kč

10+1 hříchů v cashflow
... na které byste si měli dát pozor, chcete-li mít finanční
stránku vašeho podnikání pod kontrolou a prosperovat.

200 Kč

14+1 prohřešků v e-shopu
... kterým se musíte vyhnout, chcete-li mít úspěšný e-shop,
ve kterém se bude nakupovat a který vám bude přinese zisk.

200 Kč

10+1 chyb v určování cílové skupiny
... kterým se raději vyhnete, chcete-li úspěšně prodávat své
výrobky nebo služby těm správným zákazníkům.

200 Kč
Pomáháme vám vydělávat peníze podnikáním.

info@ipodnikatel.cz
577 210 729

Online kurzy a aplikace
Kdykoliv a odkudkoliv dostupné

NÁPAD NA PODNIKÁNÍ
Stránky s více než 200 rozpracovanými nápady na podnikání
a podrobnými návody, jak je realizovat.

Součástí 3 e-booky:

399 Kč

PODNIKÁNÍ V KOSTCE
Online kurz shrnující podnikatelské minimum pro všechny,
kteří to s podnikáním myslí vážně.

Součástí hodinový film NEBOJTE SE PODNIKAT!

399 Kč

PODNIKATELSKÝ PLÁN
Online aplikace, která vám pomůže vytvořit a propočítat
podnikatelský plán, se kterým můžete hned do banky.

605 Kč

Pomáháme vám vydělávat peníze podnikáním

info@ipodnikatel.cz
577 210 729

MŮJ IPODNIKATEL
Klub pro všechny s podnikavým srdcem a duší

Jako člen klubu máte všechny naše produkty ZDARMA!
(APLIKACE, E-BOOKY, VZDĚLÁVACÍ KURZY, VIDEA A FILMY)

+
Zaplatíme za vás 20% nákladů na aplikaci Superfaktura
(ŠIKOVNÁ APLIKACE PRO KOMPLETNÍ AGENDU VAŠEHO PODNIKÁNÍ)

+
Získáte přístup do diskusní a poradenské sekce
(PORAĎTE SE S ODBORNÍKY, PŘEDSTAVTE SVÉ PODNIKÁNÍ, DISKUTUJTE S OSTATNÍMI)

1 210 Kč na 6 měsíců

Pomáháme vám vydělávat peníze podnikáním.

info@ipodnikatel.cz
577 210 729

