Wydawnicto Astrum, z okazji swoich 20 urodzin wprowadza dla swoich przyjaciół
PROGRAM PARTNERSKI – KORZYSTAJ Z WYDAWNICTWEM ASTRUM
Słyszeliście Państwo zapewne o tym, że programy partnerskie są opłacalnym przedsięwzięciem, że dają szansę zarobku!
Pytasz jak to? Czy to możliwe? Przecież niewiele wiesz o biznesie! Nie szkodzi, wystarczy tylko do nas napisać – astrum@astrum.wroc.pl
Najprostsza forma zarobkowa stoi przed Tobą otworem, dzięki niej masz szansę stać się internetowym biznesmenem i to nie
wychodząc z domu. Jak tego dokonać? Myślisz, że dla Ciebie to za trudne? Nie! Bowiem możesz pobrać stosowne listy z naszymi
inicjatywami biznesowymi. Wybierz tę, która Ci odpowiada. Znajdź przyjaciół, znajomych, bliskich, którzy zechcą Ci pomóc,
może ich też namówisz do współpracy z nami. Chcemy zbudować siatkę przyjaciół, osób, firm, które chcą z nami współpracować
w całej Polsce.
Uwaga! Zarabianie nigdy nie było na wyciągnięcie Twoich rąk, teraz się to zmienia. Pamiętaj, tylko najlepszy i sprawdzony system programów partnerskich, to droga do sukcesu.
Na naszych stronach internetowych www.wydawnictwo-astrum.pl oraz www.wydaj-sie.pl znajduje się szereg możliwości, projektów, inicjatyw, którymi zajmuje się Wydawnictwo Astrum, a które opisane są w listach.
Należą do nich między innymi:
• projekt – wyszukanie grup odbiorców, które będą zainteresowane książkami – poradnikami na określony temat – ( cukrzyca,
alergia, seniorzy, firmy medyczne itp.). Sprzedaż bezpośrednia w/w firmom, instytucjom książek-poradników.
Przykład: sprzedaż książki „KUCHNIA DIABETYKÓW” firmom, producentom suplementów diety, urządzeń dla diabetyków, grupom ludzi, aptekom, ośrodkom zdrowia itp. przyjaznym diabetykom,
• projekt – www.wydaj-sie.pl – kierowany do autorów, ludzi sztuki, muzyków itp., którzy chcą nie tylko wydrukować książkę
czy wydać płytę, ale zlecą wydawnictwu promocję i książki i autora, a także poprowadzenie dystrybucji w/w produktów
w sieci sklepów w całej Polsce,
• projekt – książka na zamówienie dla firm,
• projekt – reklama w naszych książkach dla firm,
• projekt – napisanie książki na zamówienie,
• projekt – książka dedykowana – kierowany do rodziców,
• projekt – książka dla prasy jako dodatek do gazet,
• projekt – spotkania z autorem bajek dla dzieci Lechem Tkaczykiem – oferta kierowana do przedszkoli, instytucji kulturalnych itp.,
• projekt – spotkania z dietetykiem żywienia Lechem Tkaczykiem autorem książki i twórcą „Dieta Funkcjonalna – Zioła w kuchni zdrowie w sercu” – oferta kierowana do instytucji kulturalnych, grup seniorów, oraz osób, którym zioła i przyprawy stosowane w kuchni i w kosmetyce oraz dbałość o zdrowie, leżą bardziej na sercu niż markowe produkty o wątpliwym efekcie
działania,
• projekt – szkolenia – w ramach projektu www.wydaj-sie.pl JAK WYDAĆ KSIĄŻKĘ I ZAISTNIEĆ NA RYNKU,
• projekt – szkolenia – KOMUNIKACJA NIEWERBALNA – MOWA CIAŁA W BIZNESIE,
• projekt – proste usługi poligraficzne: redakcja książki, korekta, skład, łamanie, projekty okładek, katalogów, ulotek czy książek
na zamówienie,
• projekt – organizacja koncertu piosenek do tekstów poety Lecha Tkaczyka (do wyboru dwa koncerty: Anioły Codzienności
i Miłość nie wszystko wybaczy).
Przeczytaj jakie mamy propozycje w ramach naszego
PROGRAMU PARTNERSKIEGO – KORZYSTAJ Z WYDAWNICTWEM ASTRUM!
Wybierz ten projekt, w którym możesz pozyskać dla na nas klienta czy finanse. Za każdy zrealizowany i zapłacony projekt otrzymasz gwarantowane umową pieniądze!
I tak:
• od każdej załatwionej transakcji sprzedaży książek otrzymasz od nas od 10% do 25% upustu do ceny detal (w zależności od wielkości sprzedaży),
• w przypadku załatwienia transakcji gotówkowych – na przykład znajdziesz dla nas reklamodawcę lub zlecenie
na napisanie dla firmy książki – otrzymasz prowizję do 10% od wysokości załatwionego i doprowadzonego do
końca kontraktu (czytaj zapłaconego).
Proponowane kwoty są kwotami brutto. Ty otrzymasz kwotę netto po potrąceniu wszystkich podatków.
Serdecznie pozdrawiam i życzę sukcesów w biznesie!
Prezes Wydawnictwa Astrum
Lech Tkaczyk

