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REVOLUČNÍ SLUŽBA PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

Pasivní Profit

Aktivní Profit



PRÁDLOMATKIOSEK
- Jsme první v České republice.
- V západní Evropě funguje již přes 3000ks kiosků.
- Vybaveno 8 a 18kg profesionální pračkou a 18kg sušičkou.
- Jedno praní 30 - 40 minut + 15 minut sušení - za hodinu vypráno.
- Úspora Vašeho času, vyperete během svého nákupu.
- Nemusíte mít prací prášek ani aviváž.
- Pračky jsou vybaveny automatickým dávkovacím systémem pracího prášku a aviváže.
- Prací prostředky nejvyšší kvality, hypoalergenní, bez fosfátů, ECO CERT a s neutrální

vůní.
- Během praní je pračka uzamčena.
- 5 - 10 minut před koncem praní Vám přijde SMS, že prádlo bude doprané.
- Jednoduché intuitivní ovládání na dotykovém displeji.
- Možnost platby mincemi, bankovkami, bezkontaktní platební kartou nebo VIP kartou.
- V provozu 24/7.



NÁVŠTĚVNOST A ZÁKAZNÍK

- Umístění na klíčovém místě, místa s velkou průchodností lidí - obchodní centra.
- Průmyslové oblasti, kde jsou externí zaměstnanci.
- 18kg pračka si nachází uplatnění při praní objemných věcí, jako např. peřin či polštářů,

které doma nevyperete.
- Objemné věci vyperete výrazně levněji než v čistírně.
- Benefitní program pro firmy - předplacené karty se slevou.
- Podpůrný projekt DAMEPRADLO.CZ
- DAMEPRADLO.CZ - je určeno pro VIP klientelu, prádlo odvezeme, vypereme, vyžehlíme ...
- DAMEPRADLO.CZ - je určeno pro hotely, penziony, kvalitně a rychle ...

- DAMEPRÁDLO.CZ - je určeno pro firmy: zajišťujeme praní pracovních oděvů.

DAMEPRADLO.CZ vždy externě přidružená provozovna

Všechny přidružené projekty zvyšují NÁVŠTĚVNOST 
Prádlomatkiosku, protože návštěvnost je klíčovým faktorem.



VIZE A CÍLE

Naší vizí je stát se evropskou špičkou v praní prádla a služeb s tím spojených. Inovace 
a otevřenost ke změnám nám dává možnost udávat směr trendu v prádelní činnosti. 

Naše nejbližší cíle, které s námi můžete žít, jsou postavit 100 Prádlomatkiosků s 
přidruženými provozy DAMEPRADLO.CZ v příštích 5 letech. 

To je pro představu vyprání 60 tun prádla každý den. 

A jak si vedeme? 

- první kiosek začal prát 8. 6. 2019 v Rychnově nad Kněžnou - Tesco
- druhý kiosek: Pardubice - Kaufland
- v procesu je příprava dokumentace a povolení pro Kolín, Mladou Boleslav,
Poděbrady, Prahu a Ostravu

Vize a plány zhmotňujeme!



PODPOŘ, VYZKOUŠEJ A DOPORUČ
PODPOROVATEL

- Člověk, který vidí v Prádlomatkioscích potenciál jako my a podpoří projekt nákupem
některého z balíčků, víc nic.
- Kompletní informace získáte v prezentaci, pravidelných webinářích, on-ĺine kanceláři, na
stránkách společnosti, off-line setkáních nebo od aktivní osoby zapojené do projektu.

Co získáváte? 
- Úrok z podpořené částky (dle úrokových tabulek).
- Procentuální hodnota se odvíjí od průměrné návštěvnosti všech Prádlomatkiosků.
- Aktuální návštěvnost sledujete v on-line kanceláři.
- Vypláceno měsíčně.

Podporovatel Obchodník, síťař, 
manažer

Pasivní profit Aktivní profit

OBCHODNÍK, SÍŤAŘ, OBCHODNÍ MANAŽER

- Člověk, který je nadšeným podporovatelem a touží doporučovat myšlenku
Prádlomatkiosků.
- Může svými nápady a pracovitostí ovlivnit veškeré děje v projektu.
- Přístup k aktuálním informacím, bonusům a zvýhodněním.
Co získáváte navíc?
- V systému doporučování je rozděleno 17 % z podpořené částky na provize.
- Nemusíte všechnu práci udělat sami, provizi můžete mít až do 30. linie.
- Spousty bonusů a speciálních akcí.
- Vypláceno ihned.

Vlastní zkušenost s projektem rozhodne za Vás



JAK PODPOŘIT a získat maximum

• 250 CRPT

• Odemkne 1. linii

• Cena 1 582 Kč / 68 EUR

• 3 160 CRPT

• Odemkne 3 linie

• Cena 17 854 Kč / 721 EUR

• 11 960 CRPT

• Odemkne 7 linií

• Cena 67 574 Kč / 2 718 EUR

• VIP karta s kreditem 600Kč
Sleva 10% na další praní
Zvýší návštěvnost o 3 zákazníky
Odemkne 1. linii

• Cena 750 Kč / 33 EUR



KLÍČ K ÚSPĚCHU

Klíč k úspěchu je velmi jednoduchý. Doporučuji Vám získat co nejvíce informací, tak abyste 
učinili to pro Vás správné rozhodnutí. Informace získáte tak, že si vytvoříte účet zdarma, kde 
naleznete veškeré materiály, termíny a odkazy webinářů, setkání, akcí apod. Nejdůležitější 
informace pro Vás bude asi ta, že můžete sledovat návštěvnost kiosků s každodenní aktualizací. 
Dále dostáváte aktuální informace o postupu výstavby dalších Prádlomatkiosků a přidružených 
provozů. 

Největší zkušenost je ale Prádlomatkiosek navštívit, prohlédnout si jej, sáhnout si na něj, vyprat 
si své prádlo, prohodit několik slov s kolemjdoucími a říci: „Jsme první v republice a je potřeba 
si uvědomit s jakými řetězci máme navázanou spolupráci a kolik provozoven těchto řetězců je 
ve střední a východní Evropě.“ Jsme prostě první, to už nikdo nezmění a za svým heslem si 
stojíme: „Vize a sny umíme zhmotnit a zrealizovat. “ 

"REÁLNĚ, STABILNĚ A EFEKTIVNĚ"



ČASOVĚ OMEZENÁ AKCE FINANCOVÁNÍ
 S 0% ÚROKEM 

Možnost 1 - 2* X1+

Možnost 2 - 1* X3

Možnost 3 - 2* X3

10 848Kč - cca. 458Kč  na 24 měsíců
+ bonus 39 CRPT (215Kč) k podpoře projektu.

17 854Kč - cca. 750Kč  na 24 měsíců
+ bonus 64 CRPT (350Kč) k podpoře projektu.

35 708Kč - cca. 1 458Kč  na 24 měsíců
+ bonus 127 CRPT (700Kč) k podpoře projektu.

Pro bližší informace kontaktujte podporu na FB, WEBU nebo na e-mailu 
info@zlataceskarodinka.cz
pozn. Do zprávy napište: Mám zájem o financování CRPT a Vaše telefonní číslo.
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