Sama sobě šéfem

1. ON-LINE
KURZ NA MÍRU
PŘÍMO PRO
ŽENY

aneb podnikatelkou za 30 dní

ONLINE
PROGRAM

PROČ PROJEKT PODPOŘIT:
} podnikám a každodenně se stýkám s klienty již 12 let
} kurz obsahuje základy – krok za krokem, jak s podnikáním začít

od úplného začátku
} každé video obsahuje návody a praktické tipy, také odkazy na

doporučené další zdroje
} kurz je nastavený pro ženy, tj. obsah jsem sestavila záživně a příjemně

i pro ženy, které jsou přesvědčené, že podnikání nerozumí
} neslibuji nemožné – tj. miliony za měsíc, ale podporuji ženy v tom,

aby si začaly plnit svá přání a sny
Kurz plánuji spustit 15. 12. 2016 a běžet bude neomezeně.
Je nastaven na automat. O zákazníky je postaráno s největší
péčí od prvního nahlédnutí do kurzu.
Jsem pro vás na telefonu
+420 602 381 641
nebo na e-mailu
info@alexandrajohn.cz

Cena je

Provize pro vás je

970 Kč

310 Kč

Program je rozdělen na 10 částí = 10 originálních videí + pracovní sešity
Videa jsem věnovala těmto tématům:
1

Mám na to být podnikatelkou?

6

Přehled toho, co podnikání obnáší a cvičení na to,
jak zjistit, že se pro podnikání hodím.

2

Jak najít dobrý nápad na podnikání?

Kolik je třeba peněz a kde je mohu získat?

7

Tipy jak najít dobrý nápad – s čím se vyplatí
podnikat a s čím nikoli.

3

Jak z nápadu vytvořit produkt?

Jak ﬁnancovat podnikání?

Jak navázat vztahy s dodavateli
služeb a produktů?
Jak získat spolehlivé dodavatele?

8

Co to je a jak využít networking?
Tady je to jasné.

Mám nápad – co s ním?

4

Získejte si zákazníky a vytvořte produkt,
který se prodává

9

Kompletní přehled základních bodů – jak
komunikovat se zákazníky přes internet .

Mám produkt, jak s ním nakládat dál?

5

Jak a proč si vytvořit byznys plán?
V této části si ženy spolu se mnou vytvoří svůj
vlastní byznys plán.

Jak komunikovat se zákazníky přes
internet a úspěšně prodávat?

10

Jak komunikovat se zákazníky ofﬂine
a úspěšně prodávat?
Jak uspět při kontaktu face2face?

