Pomôž ženám pravidelne cvičiť
a vybuduj si pravidelný mesačný príjem
PROBLÉM: Čím ďalej, tým viac žien chce pravidelne cvičiť, ale
k cvičeniam nemá prístup (nemá v okolí žiadnu hodinu, nemá čas,
čaká dieťatko, materská)
Podľa verejných len na Slovensku a v Česku existujú 10-tisíce
takýchto žien, ktoré sa už s možnosťou pravidelne cvičiť rozlúčili 
Nechceli sme to nechať tak. A rozhodli sme sa tento problém
vyriešiť. Dali sme si cieľ: „Každá žena na Slovensku a v Česku bude pravidelne
cvičiť“ A aby to nezostalo len pri slovách, na splnenie tohto cieľa sme vytvorili projekt
FITSHAKER.

ČO JE TO TEN FITSHAKER? Je to „virtuálne fitko“, ktoré umožňuje cvičiť podľa
videí z pohodlia domova, alebo z akéhokoľvek miesta s prístupom na Internet. Keďže
naším cieľom č.1 je pomáhať, ponúka www.fitshaker.sk možnosť cvičiť doma podľa
priamych prenosov úplne zdarma. (ako jediná stránka na svete) Viac o tom, prečo
sme sme Fitshaker vytvorili, čítaj TU
Okrem priamych prenosov zdarma obsahuje Fitshaker profesionálne cvičebné videá
natočené v štúdiu: Pilates, Aerobik, Jóga, Intervalové cvičenia, Cvičenia pre tehuľky,
mamičky + ďalšie dynamické, tanečné a posilňovacie cvičenia. A to všetko bez
potreby PROFI pomôcok. K týmto videám majú prístup len platiaci

PREMIUM členovia
A TO JE VŠETKO? Ani zďaleka!  PREMIUM členovia majú prístup aj do archívu
videí z cvičení z priamych prenosov (cca 3 nové videá každý týždeň), kontrolu
spálených kalórií, tipy ako odmena po odcvičení videí (ako sa stravovať, recepty atď),
kalendár cvičení, graf počítajúci úbytok na váhe atď.

ZOSUMARIZUJME SI TIE FITSHAKER ČLENSTVÁ:
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KLASICKÝ REGISTROVANÝ ČLEN = sleduje priame prenosy z cvičení a prednášok
úplne zdarma. Nevýhoda je, že musí byť v stanovenom čase na nete+ slabšia kvalita



PREMIUM člen = okrem výhod klasického členstva má prístup k profesionálnym
cvičebným videám nakrúteným v štúdiu + k videám v archíve, kedykoľvek len chce.
Pre porovnanie - je to to isté, ako keby mal prístup k viac ako 25-tim cvičebným DVDečkam + každý týždeň dostal 3-4 nové videá. Za toto platí len 5,90 Eur za mesiac.

ČO S TÝM MÁM JA? Prilož ruku k dieĺu a odporúčaj Fitshaker ďalej. Pomôžeš tak
ďalším žienkam a ešte za to získaš aj finančnú odmenu.

HMM, TO ZNIE ZAUJÍMAVO. AKO ZÍSKAM TAKÉHO PREMIUM ČLENA?
Je to jednoduché! Návštevníci sa budú cez tvoj unikátny odkaz (v tvare
http://www.fitshaker.sk?a_box=tvoj_kód) registrovať na našej stránke, aby mohli následne
sledovať priame prenosy z cvičení a prednášok zdarma. Potom ich zlákajú naše profi
cvičebné videá a potom si už radi zaplatiia za PREMIUM členstvo.
„Zákazník kupuje na Internete od obchodníka, ktorému dôveruje“
Vedia, že im ponúkame obrovskú hodnotu zadarmo (priame prenosy a vzdelávacie videá
zadarmo). A preto si s radosťou priplatia za vyššiu kvalitu a slobodu sledovať videá
kedykoľvek. My sa následne postaráme, aby zostali PREMIUM členmi čo najdlhšie a Ty tak
získaš províziu za každý mesiac.

AKO CHCETE DOKÁZAŤ, ABY ĽUDIA PLATILI MESAČNE 5,9 EUR?





Mesačné členstvo - väčšina PREMIUM členov má aktivované „automatické
členstvo“. Čo to znamená? Návštevník si ho aktivuje len RAZ a každý mesiac je
automaticky predĺžené, až kým si to užívateľ sám nestopne.
Pravidelná motivácia. Vymysleli sme sériu e-mailov, ktoré PREMIUM člena motivujú
k tomu, aby pravidelne cvičil a zostal s nami zostal čo najdlhšie.
Nečakanými darčekmi – prvej várke PREMIUM členov sme poslali poštou unikátny
Fitness zápisník, kde si každý deň môžu značiť svoj progress. Chceli sme im tak
pripomenúť, že neplatia len za niečo „virtuálne“, ale platia za skutočnú službu
reálnym ľuďom. Poznáš lepší pocit, ako dostať nečakaný darček? A pripravujeme
ďalšie 
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Novými referenciami – neustále aktualizujeme našu databázu referencií. Prečítaj si
tie aktuálne TU
Osobnou komunikáciou – skúste nás niekedy kontaktovať anonymne, budete
prekvapení, že k naším návštevníkom pristupujeme trošku ináč ako väčšina majiteľov
slovenských web stránok
Dopĺňanie video obsahu a točenie nových videí – Minimálne 3x do roka dáme
dokopy štáb a zorganizujeme nakrúcanie.
Vzdelávaním – robíme priame prenosy z prednášok o zdravej výžive a organizujeme
webináre (online vzdelávacie diskusie s odborníkmi)
Silní partneri – Zatiaľ úzko spolupracujeme s portálmi cvicte.sk, modrykonik.sk,
kamzakrasou.sk, akademiakrasy.sk a časopismi Mama a Ja, Fit štýl. A boli sme v
Dobrom ráne (Tv Joj)
A hlavne „robíme to srdcom“ – neskutočne nás Fitshaker baví a bez ohľadu na to
koľko platiacich členov máme, sme radi keď môžeme ľuďom prinášať hodnotu
a pomáhať.

AKO PLATIA PREMIUM ČLENOVIA ZA FITSHAKER? ČO Z TOHO BUDEM MAŤ?
Okrem dobrého pocitu získaš províziu za každého PREMIUM člena, ktorý prišiel cez tvoj
partnerský odkaz, a to až

35%, podľa typov členstva:

A) Pravidelné mesačné členské – 5,90 Eur – Tvoja mesačná provízia je 2 Eur. Zdá sa
Ti to málo? Zbystri pozornosť! Najlepšie na tomto členstve je, že sa Ti na účet pripíše
provízia každý mesiac, ktorý zostane konkrétny PREMIUM člen vo Fitshakeri. Poďme
spolu počítať (Legenda: Smajlík predstavuje PREMIUM člena  )
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B) Jednorazové štvrťročné členské – 17,70 Eur – Tvoja jednorazová provízia 6,2 Eur
C) Jednorazové polročné členské – 35,40 Eur – Tvoja jednorazová provízia 12,3 Eur
D) Jednorazové ročné členské – 59 Eur – Tvoja provízia 20,6 Eur
A VIEŠ ČO JE NA TOM NAJLEPŠIE? Ten pocit, že si niekomu pomohol/-hla začať konečne
pravidelne cvičiť! Vážne! prečítaj si referencie od PREMIUM členov, ktoré nám chodia na email TU

Affiliate program pre Fitshaker nájdeš tu – http://affiliate.cojestpocviceni.sk

„Zahryzni sa do toho spolu s nami“
Peter & Lucia Švaraloví
Tvorcovia projektu Fitshaker

www.fitshaker.sk

Strana 4

