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Wprowadź swoje dochody na zupełnie 
Nowy i Wyższy Poziom zdobywając 
świadomość - jak? – Od najwyższej 
klasy praktyków.

Poznaj 5 sił, które wpływają na Twoją 
finansową przyszłość, bez względu na to czy 
używasz ich świadomie, czy nie.

Konferencja

organizator

Spotkanie świadomych
ludzi biznesu

Dla kogo?
Na wydarzenie zapraszamy 

przedstawicieli:

Działów sprzedaży i handlowych każdego 
szczebla

Dyrektorów Marketingu poszukujących 
inspiracji oraz nowatorskich rozwiązań od 
praktyków

Właścicieli biznesu chcących spotkać 
podobnych sobie przedsiębiorców

Agentów nieruchomości, którzy 
chcą wznieść swoje umiejętności 
i dokonania na jeszcze wyższy 
poziom

Inwestorów i przedstawicieli 
świata finansów – tam będą Twoi 
klienci!



Chodzi o perspektywę. Większość z nas idąc 
przez życie, będąc dobrymi w swojej dziedzinie 
i koncentrując się tylko na niej, traci wiele innych 
okazji na pomnożenie aktywów, które mijają nas 
niczym sportowe samochody na autostradzie. 

SąSą wśród nas ludzie, którzy od lat pomnażają 
swoje aktywa dostrzegając szanse jakie 
pojawiają się na rynku. Chcemy pokazać Ci tą 
perspektywę. 

To nie jest 
konferencja rozwojowa, 
czy motywacyjna. 

To spotkanie 
świadomych ludzi 

biznesu.

Tylko 
dla Orłów?

PO RAZ PIERWSZY 
W POLSCE!

Kongres inny niż wszystkie, w których miałeś/łaś 
okazję brać dotychczas udział. Co nas wyróżnia?

12 praktyków z dziedzin: Biznesu, 
Sprzedaży, Marketingu, Inwestowania na 
Rynkach Kapitałowych, Inwestowania 
w Nieruchomości

Konkretne strategie do zastosowania 
w swojej działalności, biznesie czy 
profesji, zaraz po spotkaniu

Każdy z Prelegentów ma efekty 
w dziedzinie, o której mówimy 
– udokumentowane i bardzo proste 
do sprawdzenia – efekty naszych 
prelegentów to co najmniej kilkaset 
milionów $$$ przychodu łącznie



Poznaj praktyków, których strategie 
i wskazówki wygenerowały 
ponad 100 mln zł zysku!

Poznaj najnowsze techniki i metody sprzedaży od praktyków, 
którzy wygenerowali kilkanaście milionów dolarów zysku.
Sprzedaż jest najważniejsza - słyszałeś to zdanie zapewne miliony 
razy. Czy potrafisz jednak sprawić, aby Twoja sprzedaż była 
skuteczna, przyjemna i efektywna? 

Jak zapewne już wiesz, aby osiągać wielkie cele trzeba uczyć się od 
najlepszych w branży.
DlategoDlatego mam dla Ciebie dzisiaj rekomendację osoby, która jeśli 
tylko pozwolisz stanie się Twoim sprzedażowym mentorem. 

Główną gwiazdą kongresu będzie Fredrik Eklund - według NY 
Times i wielu uznanych mediów Najlepszy Agent Nieruchomości 
w Stanach Zjednoczonych i jeden z najskuteczniejszych na 
świecie. Wartość sprzedanych nieruchomości przez Fredrika tylko 
w miesiącu grudniu wyniosła 200 mln $$$.

Jeżeli chcesz rozwijać swój biznes i wznieść się na wyższy 
poziom to korzystaj z rad ludzi, którzy osiągnęli to co jeszcze 
jest przed Tobą. Podczas konferencji "Tylko Dla Orłów" na 
scenie wystąpią ludzie, którzy w warunkach krajowych 
stworzyli prawdziwe potęgi biznesowe.

Robert Kiyosaki w swojej książce "Bogaty Ojciec, Biedny 
Ojciec" radził by swoją niezależność finansową budować za 
pomocą inwestycji w nieruchomości. Poznaj Polskich 
milionerów, którzy w warunkach krajowych robią to na co 
dzień. 
 
WartośćWartość nieruchomości jakie posiadają przekracza 
kilkadziesiąt milionów złotych. Każdy z nich zaczynał od tej 
pierwszej transakcji.

Dołącz do inicjatywy biznesowej innej niż wszystkie 
dostępne na rynku.

W jaki sposób pomnażasz wolne środki by pracowały dla 
Ciebie? Lokata bankowa, opcje walutowe, ryzykowne 
fundusze walutowe?

Nikt nie da się już nabrać na to, że są to instrumenty, które 
dają sensowny zysk. Istnieją metody, które pozwalają na 
bezpieczne pomnażanie wolnych aktywów. Jakie? O tym 
opowiedzą praktycy, którzy robią to od lat.

Zamiast planowania w nieskończoność proponujemy Ci 
działanie i realizowanie konkretnych rozwiązań na wielu 
płaszczyznach. 

WiększośćWiększość z nas uświadamia  sobie wagę tego pytania, gdy 
zachodzą diametralne zmiany w naszym życiu.

Nieprzypadkowo w jednym miejscu i czasie zebraliśmy 
najlepszych biznesmenów, inwestorów rynków kapitałowych 
i nieruchomości, specjalistów od sprzedaży i marketingu.

Wyróżnij się albo zgiń - tak głosi jedno z popularnych haseł 
marketingowych. Trzeba przyznać, że coś w tym jest



29 – 30.04.2016
 Warszawa

Twoja
inwestycja

Gdzie i kiedy?

Bilet
General

Bilet
VIP

Bilet
DIAMOND

wstęp na wydarzenie 
do sekcji general

skrypt szkoleniowy

tłumaczenie w cenie tłumaczenie w cenie

Tłumaczenie dodatkowo
płatne 100 pln od osoby

Tłumaczenie dodatkowo
płatne 100 pln od osoby

certyfikat uczestnictwa certyfikat uczestnictwa

udział w zamkniętym 
spotkaniu dla 20 osób 
z Fredrikiem Eklundem

książka z autografem
Fredrika Eklunda

książka z autografem
Fredrika Eklunda

książka z autografem
Fredrika Eklunda

Lunch i całodniowa 
przerwa kawowa

Lunch i całodniowa 
przerwa kawowa

Lunch i całodniowa 
przerwa kawowa

udział w zamkniętym 
spotkaniu dla 20 osób 
z Fredrikiem Eklundem

udział w zamkniętym 
spotkaniu dla 20 osób 
z Fredrikiem Eklundem

certyfikat uczestnictwa

tłumaczenie w cenie

skrypt szkoleniowy skrypt szkoleniowy

wstęp na wydarzenie 
do sekcji VIP

wstęp na wydarzenie 
do sekcji DIAMOND

700 PLN
PRZEDSPRZEDAŻ

1200 PLN
PRZEDSPRZEDAŻ

4970 PLN
INWESTYCJA

BRUTTO
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Warszawa 

hotel Gromada AIRPORT
ul. 17 Stycznia 32

www.TylkoDlaOrlow.pl


