
Drogi Kliencie... 

Do każdej zakupionej kasy dajemy Ci całkowicie ZA DARMO BESTELLERY w postaci e-
Booka. 

Książki te zmieniły ŻYCIE wielu ludziom. 
 

Stały się MOTYWACJĄ,  
            stały się INSPIRACJĄ,  
                 stały się BUDULCEM do osiągnięcia SUKCESU dla wielu ludzi ! 
 

Teraz niech dadzą TO SAMO Tobie Drogi Kliencie! 
 
 
Drogi Kliencie  

TYLKO i WYŁĄCZNIE teraz przy zakupie kasy fiskalnej ELEMIS Mikro Plus dostaniesz 
AŻ 8 REWELACYJNYCH e-booków!  

NIEMOŻLIWE?? 
 
U nas WSZYSTKO jest MOŻLIWE! 

Naprawdę OSZALELIŚMY! 
 
Tytuł 1: 5 NAJLEPSZYCH LISTÓW HANDLOWYCH 
 
Są to listy, które były na tyle CIEKAWE I PRZEKONYWUJĄCE, że zostały zauważone  
i przeczytane. Nie tylko zostały przeczytane, ale zmusiły CZYTELNIKA DO DZIAŁANIA, czyli do 
wydania pieniędzy. 
 
“Wszystkie zostały stworzone w Stanach Zjednoczonych i w związku z tym musiały zdać  
o wiele trudniejszy test niż teksty reklamowe tworzone na przykład u nas. Tam po prostu 
klienci otrzymują  
o wiele więcej korespondencji reklamowej..” 
 
Tytuł 2: 11 NIEZMIENNYCH ZASAD SKUTECZNEGO DZIAŁANIA 
 
“Znajdziesz za to konkretne i sprawdzone przez TYSIĄCE LUDZI SUKCESU (również przeze 
mnie) rady dotyczące tego, jak skutecznie działać w swoim życiu...” 
 
Tytuł 3: BLIŻEJ SUKCESU 
 
Odkryj swoją prywatną drogę do SUKCESU I PRAWDZIWEGO SZCZĘŚCIA. 
 
“Przyznasz, że jest niesamowicie motywujące, gdy widać że Twoja praca przynosi efekty, gdy 
jesteś przekonany w 100%, że to, co robisz, jest naprawdę ważne. To także jeden z sekretów 
sukcesu,  
o którym możesz więcej przeczytać..” 
 
Tytuł 4: TAJEMNICE SZCZĘŚCIA 
 
10 tekstów, które ZMIENIAJĄ ŻYCIE.. 
“Gdybyś usłyszał tysiąc razy – nie uda Ci się. To wiesz co? 
                         Rób nadal wszystko jak najlepiej potrafisz 
                         pokaż jak bardzo się mylili. 
               Sukces jest największą, dostępną ludzką zemstą” 
 



Tytuł 5: NAJWAŻNIEJSZE NARZĘDZIA W EBIZNESIE 
 
Wszystko, co musisz wiedzieć, by odnieść SUKCES W EBIZNESIE 
 
“Mailing to najskuteczniejsza technika reklamy w internecie... o ile potrafisz go mądrze 
wykorzystać. ... W dzisiejszych czasach Internauci są “uczuleni” na reklamę. Tego typu zachęta 
sprawi, że większości z nich włączy się czerwone światełko...” 
 

Tytuł 6: NIEZALEŻNOŚĆ FINANSOWA 

 
Jak osiągnąć to CZEGO PRAGNIESZ 
cieszyć się życiem i NIE MARTWIĆ SIĘ O PIENIĄDZE? 
 
“Zdaję sobie sprawę, że wiele osób (do których należałem również ja) stale szuka metody na to, 
aby się wzbogacić, aby żyć życiem, o jakim marzą. W większości wypadków jednak 
poszukiwania te kończą się niepowodzeniem i pogodzeniem się z tym, że takie życie jest nam 
po prostu pisane. Niejednokrotnie jednak prawdziwe okazje przechodzą nam koło nosa, gdyż 
nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile są warte...” 
 
Tytuł 7: NAJBOGATSZY CZŁOWIEK W BABILONIE 
 
Stare tabliczki z Babilonu 
         pomogą Ci osiągnąć 
         FINANSOWĄ WOLNOŚĆ! 
 
“Nie chcemy przecież rok po roku żyć jak niewolnicy. Praca, praca, praca, która nigdzie nie 
prowadzi...Czy nie dałoby się dowiedzieć, jak inni zdobywają złoto i robią to, co robią?... Może 
jest jakiś sekret, którego moglibyśmy się nauczyć, gdybyśmy poszukali kogoś, kto go zna?...” 
 
Tytuł 8: ZAROBIĆ NA KRYZYSIE 
 
ZYSKAJ niezależnie od SYTUACJI EKONOMICZNEJ 
 
“Każda sytuacja ekonomiczna powoduje, że jedni zyskują, inni tracą pieniądze..” Ty w kryzysie 
masz Zarobić! 

PAMIĘTAJ Drogi Kliencie nawet JEDNO ZDANIE w książce może być dla Ciebie PRZEŁOMEM  
i poprowadzić Cię do SUKCESU! 
 
Drogi Kliencie dostaniesz również BONUS – AŻ 8 dodatkowych e-booków (fragmenty kolejnych 
BESTELLERÓW): 

1. Efekt Motyla 
Jak JEDNA DECYZJA może wpłynąć na całe Twoje życie i zaważyć nad biedą lub 
bogactwem 

2. Praktyczne porady finansowe 
Gwarantuję OGROMNĄ WIEDZĘ na temat finansów osobistych wraz z przykładami ich 
zastosowania w życiu osobistym 

3. Sekrety Naszej Klasy 
Dowiedz się, jak odnawiać stare znajomości i nawiązywać nowe przyjaźnie, oraz 
POZNAJ NAJCIEKAWSZE SEKRETY Naszej Klasy 

4. Zostań Kopernikiem 
Odkryj w sobie UKRYTY POTENCJAŁ i rozbudź twórczą aktywność 

5. Obudź się i zacznij żyć! 
Zagubiona FORMUŁA SUKCESU, która działa! 

6. Motywacja bez granic 
W jaki sposób najlepsi OSIĄGAJĄ swoje CELE I SUKCESY 

7. Dotacje, fundusze i granty 
Jak zdobyć DOTACJĘ, GRANT lub BEZZWROTNE dofinansowanie i zrealizować swoje 
MARZENIA 



8. Bogać się, kiedy śpisz 
Jak wykorzystywać SIŁĘ TWOJEGO umysłu do ŁATWEGO i przyjemnego osiągania 
WSZYSTKIEGO, czego ZAPRAGNIESZ 

 
Drogi Kliencie,  
każdy sprzedawca będzie tylko starał sprzedać Ci swój towar!  
 
I JAK NAJWIĘCEJ na Tobie zarobić! 
 
MY? MÓWIMY NIE! 

Chcemy dać Ci tak wiele, byś odchodząc od nas był NAPRAWDĘ SZCZĘŚLIWY! 
 
Dlatego dajemy Ci również wiedzę ( a to WIEDZA prowadzi do SUKCESU!), żebyś i Ty Drogi 
Kliencie osiągnął w SWOIM WŁASNYM BIZNESIE swój własny OGROMNY SUKCES!! 

Dlaczego tego chcemy? 
 
To proste! 
 
Za rok, za dwa, za pięć chcemy CIESZYĆ się razem z Tobą z TWOJEGO SUKCESU! 

 


