
Každý den prodáváme nemovitosti v aukcích 

 

Zde se naučíte dělat aukce tak, že Vám to 

vydělá peníze 

 

 

 

 

 

 
 

Čeká Vás záživná akademie v přehledné knize o 

aukcích. 

 

Cesta k výdělku až 200.000 Kč/měsíčně 

Akademie 8 bloků podrobných seminářů a 

jednotlivých sekcí krok za krokem zpracované 

v přehledné knize 
 

Akademie úspěšných – nauč se, jak vydělávat bez zaměstnání, staň se 

aukčním odborníkem, získej Certifikát aukčního specialisty 

8 bloků podrobných seminářů a jednotlivých sekcí krok za krokem 

Zpracováno formou záživných příběhů, ukázek z praxe a motivujících textů 

 

 

 



Právě se Vám dostávají do rukou materiály o konkrétním fungujícím produktu, 

který vznikl z praxe v České republice. Setkáte se zde s návodem na činnost, která 

Vám dokáže přinést výdělky, kterých v běžném zaměstnání dosáhnete jen velmi 

zřídka. Pozor: Můžete vstoupit do Akademie JIŽ DNES.  

Pro zjištění, jestli je produkt vhodný pro Vás je velmi dobré se ztotožnit 

s charakteristikou, která je specifikována níže. Pokud Vám charakteristika bude 

blízká, nemáte na co čekat. Investicí do Vašeho vzdělání v této akademii získáte 

možnost vydělávat velmi příjemné výdělky bez zaměstnání, nebo přivýdělky ke 

stávajícímu zaměstnání. 

Aby se dostavil úspěch, je nezbytné pracovat na správných činnostech a mít 

dostatek vytrvalosti. Pokud se chceme odlišit od ostatních a mít lepší život než 

doposud, je třeba udělat vždy něco navíc. Není nutné pracovat od rána do 

večera. Existují činnosti lépe ohodnocené a činnosti ohodnocené hůře. Pokud si 

vyberu, že chci vydělávat více peněz a mít více času pro plnění svých snů, mám 

na to právo stejně tak, jako každý jiný člověk na tomto světě. Jsem si vědem toho, 

že v životě přicházejí úspěchy, ale i neúspěchy. Mám chuť se vzdělat v oblasti 

aukcí a vydělávat na stále se vyvíjejícím trhu s nemovitostmi. Kromě svého času 

nemusím do činnosti vkládat žádné finanční prostředky. Vstupte přímo do praxe  

ověřených činností, které mě přivedly k úspěchu a nechte se vzdělat v akademii 

úspěšných, která je vhodná pro úplné laiky i pro zkušené obchodníky.  

Moje motto: Čas je jen jeden. Proto ho věnuji především sobě, mým blízkým a 

všemu co mi přináší radost.  

 

Co vše získáte: 

- kompletní vzdělávací systém 

- certifikaci aukčního odborníka 

- možnost spolupráce s nejúspěšnějším aukčním portálem 

- podporu systému 

- možnost osobních konzultací 

- možnost přídělu obchodních případů 

- návod, jak začít vydělávat již dnes na aukcích nemovitostí, a to i klidně z Vašeho      

domova či kanceláře. 

- dozvíte se tajné techniky jako je například „Líbivá politika směrem 

k prodávajícímu“, „Nabídka, která se neodmítá“, „Jak vytvořit nejlepší nabídku 

na trhu“ a spoustu dalších, které Vám mohou začít vydělávat už v prvních 

měsících činnosti. 

 



Ukázka možných výdělků za tři měsíce z roku 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka příjmů nově založené aukční sekce v srpnu 2018 

 

 

Obsah akademie: 

1. blok – Systém aukcí (5 odborných sekcí) 

2. blok – Porozumění druhům nemovitostí, správný výběr, právní servis (6 

odborných sekcí) 

3. blok – Efektivní nábor (4 odborné sekce) 

4. blok – Odborník na prodejní ceny (3 odborné sekce) 

5. blok – Vyvolávací ceny (4 odborné sekce) 

6. blok – Vytvoření nejatraktivnější nabídky na trhu (5 odborných sekcí) 

7. blok – Určuji si výši své odměny (3 odborné sekce) 

8. blok – Prodávám v aukci, před aukcí, po aukci – vydělávám (6 odborných 

sekcí) 

+ bonusy v příkladech z praxe a mnoho motivace pro Váš další vývoj 

 

Máte-li stále zájem, zúčastněte se akademie, která není určena všem. Je určena 

pouze těm, kteří na sobě chtějí pracovat a chtějí dosáhnout úspěchu. Pokud 

máte zdravé sebevědomí a chuť začít vydělávat, doporučuji program akademie 

Master a výše. Pokud potřebujete přece jenom trochu více času, neváhejte se 

pustit do programu Open. Nebudete litovat. Přeji mnoho úspěchů. 

 

                                                                                                Luboš Vavrda 

                                                                              podnikatel, mentor a motivátor 

 

 

 

 



Zde pro Vás zdarma ochutnávka prvního bloku ze 

sekce číslo 1 výukových materiálů 
 

1. Blok – Systém aukcí (5 odborných sekcí) 

 

Proč aukce a ne jinak. Příběh trhovce 

Představte si, že jste prodejcem na tržnici mezi ostatními trhovci a nabízíte svůj 

produkt, svoje „zlaté vejce“. Takových produktů a zlatých vajec je plno i u dalších 

stánků kolem Vás, trh je plný podobných nabídek. Prodejci se snaží zaujmout 

různými technikami, aby na sebe upoutali co největší pozornost. Vy máte u svého 

zlatého vejce napsanou cenovku 200.000 Kč.  Lidé chodí okolo a prohlížejí si Vaše 

zboží i zboží ostatních trhovců. Pár lidí na Vás zkusilo, zda jim neprodáte Vaše 

vejce za nižší cenu, která je pro Vás nepřijatelná. 

 Vedle Vás má stánek obchodník Jáchym a nabízí stejné zlaté vejce jako Vy. Jenže 

u jeho stánku se hromadí čím dál více lidí a u Vás už skoro nikdo není. Co se děje 

jiného u Jáchymova stánku a u Vašeho? Jáchym prodává vejce formou aukce. 

Vytvořil zájem nižší vyvolávací cenou (100.000 Kč za vejce v aukci), vyvolal 

v lidech soutěživost a touhu získat zlaté vejce za nejlepší cenu. Lidé se u něho 

předhánějí se svými nabídkami a nechají se strhnout ostatními, aby vejce získali 

právě oni. Víte, jak příběh dopadl? Jáchym prodal zlaté vejce za 195.000 Kč a 

získal 30 dalších kontaktů (objednávek) na lidi, kteří by vejce koupili za 

podobnou, nebo jen o trochu nižší hodnotu. Dále získal potenciální klienty, kteří 

si na jeho systém prodeje vzpomenou vždy, když budou chtít něco prodat. Vy jste 

si sbalil svoje zlaté vejce, které jste nabízel za pevnou a zřejmě i nadhodnocenou 

cenu a odešel jste domů. Jáchym do 14 dnů prodal necelé dvacítce zájemců další 

zlatá vejce a zapůsobil na potenciální klienty. 

 

Na tomto příběhu Vám ukazuji, jak se odlišuje prodej za pevnou cenu od principu 

prodeje aukcí. Je to jen zlomek systému prodeje, který Vás dovede k miliónovým 

ziskům, ale považujte ho za stavební kámen. Učte se v dalších sekcích krok za 

krokem, jak pochopit příjem bez zaměstnání a miliónový prodej. 

 

V dalších blocích půjdeme více dopodrobna, naučíte se nové termíny a 

techniky, jak díky systému aukcí vyděláte velmi zajímavé příjmy. Dozvíte se, 

jaké techniky používat pro úspěch s velmi efektivním využívání svého času 

tak, aby Vám zbýval čas si užít i výdělky, které tato činnost přináší. 



STÁHNI SI KNIHU JIŽ DNES  

 
VYDĚLÁVEJ OD PRVNÍHO DNE 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.prijemBezZamestnani.cz 

 

 

https://milionovy-prodej.cz/uvod/prijembezzamestnani/#kotva5
http://www.prijembezzamestnani.cz/

