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 Dříve, než-li si vytisknete a přečtete všechny informace, 
chtěl bych vám říci něco z vlastní zkušenosti.

Když jsem poprvé obdržel tyto informace, udělal jsem přesně, co mi bylo doporučeno! Vytiskl je, v klidu  přečetl a byl jsem velmi překvapen. Pořád jsem byl sice nedůvěřivý (všude kolem nás je spousta pofiderních nabídek), ale nakonec jsem se rozhodl a vůbec toho nelituji. Po předchozích zkušenostech zúčastňuji se již podruhé celého cyklu. Osobně vím, že to funguje a že je to práce, jež jsem vždy hledal. Pracuji z domova a asi tak 2-3 hodiny denně. V prvním cyklu tohoto systému jsem si vydělal za tři měsíce takovou částku, ke které bych při průměrném platu dospěl asi za 15 let. Chápu, že právě tyto cifry mnohé, jež celý život poctivě pracují, od tohoto způsobu práce odrazují, protože nevěří, že je možné si tolik a v tak krátké době vydělat. Já mám své zkušenosti a mohu těmto lidem popřát jen hodně štěstí. Patříte-li do této skupiny, pak tento dopis s klidným svědomím vymažte. Je však možné, že toho jednou, tak jako se to kdysi přihodilo mně, budete litovat a čekat, objeví-li se další.

Přeji všem, kteří se této příležitosti chopíte, mnoho štěstí a radosti z výsledků, jež se brzy dostaví. 


Začněte, tak jako já – JEŠTĚ DNES!
 



Všechny níže uvedené adresy jsou plně funkční a spolehlivé.
Pokud budete potřebovat pomoci, kontaktujte mne!



Tak a teď již slíbené informace.
NEMAŽTE  TO,  VYTISKNĚTE  SI  TO,  PŘEČTĚTE 
A  VYDĚLEJTE  VELKÉ  PENÍZE!
FUNGUJE  TO  SKVĚLE!


PRACUJI  NA  TOMTO  PROGRAMU  JEDNU  AŽ  DVĚ  HODINY  DENNĚ,  ZPRACOVÁVÁM  OBJEDNÁVKY  A  TO  DO  TOHO  POČÍTÁM I CESTU  DO  BANKY!!!



Takže se do toho dejte a uvidíte, že budete rádi, že jste tak učinili!


VYDĚLEJTE  SI  100.000,- USD  ZA  ROK  REKLAMOU  NA  INTERNETU A  POSÍLÁNÍM  E-MAILŮ!!!


Vážená přítelkyně, vážený příteli!
Můžeš vydělat 50.000,- USD  i  víc  v následujících 90-ti dnech za posílání emailů. Myslíte si, že JE TO NEMOŽNÉ?  PŘEČTĚTE si detaily, není v tom žádný chyták ani podvod, prostě udělejte si reklamu na Internetu nebo posílejte své emaily a budete na cestě k finanční nezávislosti! 

"AS  SEEN  ON  NATIONAL  TELEVISION"


Děkuji za Váš čas a zájem. Toto je dopis o kterém se nedávno psalo v novinách. Vzhledem k popularitě tohoto dopisu na Internetu věnoval hlavní noční zpravodajský program jedné TV stanice celou show na objasnění a zjištění, jestli může níže popsaný program skutečně lidem přinést peníze. Také se zkoumalo, jestli je tento program legální. Jejich zjištění jednou a provždy potvrdily, že se neporušují žádné zákony a nařízení. To lidem pomohlo ukázat, že toto je jednoduchý, neškodný a zábavný způsob jak vydělat nějaké peníze doma. Budete tomu rozumět, když si to vyzkoušíte.



A  TADY  TO  JE !!!
***** Vytiskněte si to hned pro budoucí referování ******


Následující výdělečná příležitost je ta, o kterou by jste se mohli zajímat.
Je možné ji začít s minimální investicí a příjem je přímo
ÚŽASNÝ!!!



$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$


Chcete si vydělat 50.000,- USD za méně než 90 dní!? 
Prosím, přečtěte si tento program, zpočátku jsem tomu také nevěřil, ale je to tak!!! A potom si jej přečtěte
JEŠTE  JEDNOU! 


$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

TOHLE  JE  LEGÁLNÍ  PŘÍLEŽITOST  JAK  SI  VYDĚLAT  PENÍZE !!! !!!

Nevyžaduje to, aby jste přišli do styku s lidmi (jako ve spoustě jiných podobných nabídek)!!! Můžete pracovat svým vlastním tempem. Nejlepší věc je, že nikdy nemusíte opustit Váš dům, kromě přijímání pošty. Jestliže věříte, že si jednoho dne budete moci dát velkou pauzu, na kterou čekáte, TAK TOTO JE ONO!!!
Jednoduše následujte tyto instrukce a Váš sen se splní. Tento Multi-Level-E-mail objednávkový obchodní program funguje perfektně na 100% a kdykoliv. E-mail je obchodní nástroj budoucnosti!!! Využijte tuto nekomerční metodu inzerování. Udělejte to teď!!! Čím déle budete čekat, tím více lidí bude dělat tento business. MULTI-LEVEL-MARKETING (MLM) konečně dosáhl respektu. Vyučuje se na Harvardské obchodní škole a Stanfordský výzkum jako i žurnál Wall Streetu vyhlásili, že 50-65% všeho zboží a služeb bude již v brzké době prodáváno prostřednictvím multi-levelových způsobů. Tohle je Multi-bilionový dolarový průmysl a z 500.000 amerických milionářů celých 20% (100.000) získalo své bohatství za posledních pár let, a to díky MLM. A co více! Statistiky ukazují, že 45 lidí se denně stává milionáři právě díky Multi-Level-Marketingu.
 Možná už jste ten příběh slyšeli, jak v létě navštívil Donald Trump show Davida Lettermana. Dave se ho zeptal, co by dělal, kdyby o všechno přišel a musel by začít znovu od začátku. Bez váhání odpověděl, že by si našel dobrou MLM společnost a pustil by se do práce. Publikum začalo nesouhlasně pískat. On se podíval do hlediště a vážně prohlásil: "Právě proto jsem já tady nahoře a vy tam dole!" Se síťovým marketingem máte dvě možnosti příjmu. Přímý příjem z prodeje, který uskutečníte Vy sami a příjmy z obratu lidí, které uvedete do businessu. Nekončící příjem je tajemstvím bohatství. To znamená jedno investování času nebo peněz a potom vydělávat znovu a znovu. V sítovém marketingu to také znamená vydělávat za práci ostatních. Přiložená informace je něco co jsem si nechal proklouznout mezi prsty. Naštěstí jsem si znovu vše přečetl a promyslel si to. 

******************      ZKUŠENOSTI      ******************

Například pan Jerry Proctor.
Před dvěma lety byla zrušena moje pozice u firmy, pro kterou jsem pracoval posledních patnáct let. Po několika neúspěšných pracovních pohovorech jsem se rozhodl jít do vlastního businessu. V průběhu minulých let jsem prošel mnohými finančními těžkostmi. Dlužil jsem své rodině, přátelům a věřitelům přes 35.000,- USD. Musel jsem zastavit svůj dům, abych uživil svoji rodinu a business. V TOMTO MOMENTĚ se stalo něco významného v mém živote a já píši, abych se o tuto významnou událost podělil i s Vámi. V polovině prosince 1997 jsem obdržel e-mail s tímto programem. Šest měsíců před obdržením tohoto e-mailu jsem hledal různé obchodní příležitosti. Všechny programy, které jsem obdržel nebyly efektivní (alespoň podle mého mínění). Buď byly komplikované nebo vyžadovaly velké investice a riskovat takový vklad, abych zjistil, jestli to funguje jsem nehodlal podstoupit. Jak jsem už řekl v prosinci 1997 jsem dostal tento program. Nežádal jsem si ho, prostě jsem ho dostal podobně jako Vy. 
Díky Bohu za to! Přečetl jsem si ho několikrát, protože jsem tomu nemohl uvěřit a šel jsem do toho. Mohl jsem totiž investovat tolik, kolik jsem si momentálně mohl dovolit. Ale jako Vy jsem byl stále skeptický a trochu jsem se obával o legalitu věci. Tak jsem si to ověřil u U.S. Post Office (1-800-725-2061 24Hrs) a oni mi potvrdili, že je to vskutku legální!!! Po vyloučení, že program by byl nelegální nebo řetězový jsem si řekl, proč to nezkusit.  Rozeslal  jsem  kolem 10.000 e-mailů.  Stálo  mne  to asi 15,- USD za můj čas on-line. Výborná věc na e-mailech je, že se nemusí nic tisknout a může se jen rozesílat. Protože se všechny objednávky vyplňují přes e-mail, byla moje investice pouze můj čas, který jsem u počítače strávil. Říkám Vám, jak to je, doufám, že Vás to nezkalme, ale slíbil jsem si, že nikoho nepodvedu, ať to stojí co to stojí. Za méně než týden jsem začal přijímat objednávky na REPORT #1. Do 13. ledna 1998 jsem dostal 26 objednávek na REPORT #1. Váš cíl je získat minimálně 20 objednávek na REPORT #1 DO DVOU TÝDNŮ. JAK JE NEZÍSKÁTE, ROZEŠLETE VÍCE TĚCHTO PROGRAMŮ, DOKUD JE NEZÍSKÁTE! Můj krok k získání 50.000,- USD za 90 dní byl udělán. Do 30.ledna 1998 jsem dostal 196 objednávek na REPORT #2. Váš cíl je získat minimálně 100 objednávek na REPORT #2 do dvou týdnu. Pokud se tak nestane, tak rozešlete více programů. Když je budete mít, tak zbytek je pohoda a určitě získáte svých 50.000,- USD. Já jsem měl 196 objednávek na REPORT #2, tedy o 96 více než jsem potřeboval. Takže jsem si sedl a relaxoval. Do 1.března 1998 jsem za svých 10.000 odeslaných e-mailů získal 58.000,- USD a každým dnem přicházely další. Splatil jsem svoje dluhy a koupil jsem si nové auto. Prosím, dejte si načas a pečlivě si přečtěte tento program. NAVŽDY TO ZMĚNÍ VÁŠ ŽIVOT !!! Pamatujte si, že Vám to nebude fungovat, když to nezkusíte! Tento program funguje, ale musíte přesně dodržet postup!
Speciální pravidlo - nezkoušejte dát Vaše jméno tam, kam nepatří. To by nefungovalo a Vy by jste se okradli o spoustu peněz!! Navíc při změně údajů v adresách jinak, než je uvedeno v instrukcích, se stane toto podnikání nelegálním a v případě tak velkých výdělků, jaké se zde běžně dosahují, si Vás finanční úřad určitě najde. Ale znovu opakuji, že v případě dodržení níže uvedeného postupu se jedná o legální podnikání!! K tomu, aby jste dosáhli svůj cíl potřebujete získat 20 a víc objednávek na REPORT #1 a 100 a více na REPORT #2. V tomto případě vyděláte 50.000,- USD a více za 90 dní! JÁ JSEM ŽIJÍCÍ ODKAZ TOHO, ŽE TO OPRAVDU FUNGUJE!!! Jestliže jste se rozhodli, že se tohoto programu nezúčastníte, tak je mi to opravdu líto. Tohle je totiž skutečně skvělá příležitost s minimálním riskem a vkladem! Pokud se chcete zúčastnit, tak následujte tento postup a budete na cestě k finanční nezávislosti. Pokud podnikáte nebo chcete začít svůj vlastní business, tak tohle považujte za dobrou příležitost. JÁ JSEM TO UDĚLAL !!!
S pozdravem Jerry Proctor.

P.S.: Máte představu jak vypadá 11.700 ks v 5-ti dolarových bankovkách  (58.000,- USD) naskládaných vedle sebe na kuchyňském stole?

******************************************************************
JE  TO  ÚŽASNÉ!!!
OSOBNÍ  POZNÁMKA  OD  ZAKLADATELE  TOHOTO  PROGRAMU

Než si přečtete tento program a reporty, měli by jste vědět, že tento legální program nemohl být vytvořen žádným amatérem. Dovolte mi, abych Vám něco řekl o sobě. Celých 10 let jsem měl svůj prosperující business. Pak se mi v roce 1979 začal můj obchod hroutit. Dělal jsem vše, co mi před tím přinášelo úspěch, ale marně. Konečně mi došlo, že to nebylo mnou, ale ekonomikou, která nás doprovázela od roku 1945. Nemusím Vám vysvětlovat, co to udělalo s nezaměstnaností, mnoho z Vás to zná z vlastní zkušenosti. Přišlo mnoho pádů a bankrotů. Střední třída se ztrácela, ti co věděli co dělají, tak moudře investovali a posunuli se výše a ti co nevěděli, tak klesali níže do chudoby. Jak říká známé přísloví: "BOHATÍ BOHATNOU A CHUDÍ CHUDNOU". Tradiční metody výdělku z Vás neudělají bohaté a inflace to patřičně ovlivní.
Právě jste dostali dopis, který Vám může dát finanční svobodu po zbytek Vašeho života a to "BEZ RIZIKA" a s "MINIMÁLNÍ SNAHOU". V následujících měsících můžete vydělat víc peněz než jste si kdy mohli přestavit. Měl bych také podotknout, že já z těchto peněz neuvidím ani cent. Také nikdo z lidí, kteří testovali tento program. Už jsem si vydělal přes 4.000.000,- USD!!! Přestal jsem program používat po rozeslání 16.000 programů. Nyní mám několik firem, které vymýšlejí podobné programy. Následujte program PŘESNĚ PODLE INSTRUKCÍ!! Neměňte ho žádným způsobem!! Funguje přesně tak jak byl vytvořen. Nezapomeňte „odmailovat“ kopii tohoto programu každému, na koho si jen vzpomenete! Jeden člověk, kterému to pošlete může rozeslat i 50.000 kopií ... a Vaše jméno bude na každé z nich!!! Pamatujte, že čím více programů rozešlete, tím více potencionálních zákazníků získáte! Takže příteli, poskytl jsem Vám příležitost, informace, materiál k tomu, aby jste získali finanční nezávislost. TEĎ JE TO JEN NA VÁS ! "PŘEMÝŠLEJTE O TOM" než vymažete tento mail ze své schránky. Dejte si trochu času, čtěte a přemýšlejte o tom. Vezměte pero a spočítejte si, co se může stát, když se do toho pustíte. Vezměte tu nejhorší možnost a i tak to bude hodně peněz. Přinejhorším získáte svoji investici zpět. Všechny pochybnosti, které máte se rozplynou, když dostanete první objednávky. FUNGUJE TO !!!
Jody Jacobs, Richmond,VA.

******************************************************************
TAK  A  JE  TU  ÚŽASNÝ  PROGRAM,  
KTERÝ  VÁM  VYDĚLÁ  TISÍCE  DOLARŮ !!!

INSTRUKCE: Tato metoda vydělávání peněz skutečně FUNGUJE NA 100% KDYKOLIV. Jsem si jistý, že můžete vydělat přes 50.000,- USD v budoucích 90-ti dnech. Než řeknete "blbost..." prosím přečtěte si pozorně tento program. Tohle není řetězový dopis, ale perfektní, legální příležitost na vydělání peněz. O co vlastně jde? Tak jako v každém multi-level obchodě budujeme svůj obchod tím, že získáváme nové partnery a prodáváme své produkty. OBJEDNÁVKY PŘICHÁZEJÍ POŠTOU A JSOU VYBAVOVÁNY E-MAILEM, takže nepřicházíte do styku osobně. Děláte vše doma v soukromí, nebo v úřadě. Tohle je největší multi-levelová příležitost na světě!!!

A TOTO MUSÍTE UDĚLAT VY!!

1.	Objednejte si všechny čtyři REPORTY (Návody a instrukce) z následujícího seznamu (nemůžete je prodávat, dokud je nemáte).
	Za každý report pošlete 5,- USD v hotovosti (USD proto, že jsou v tom zapojeni zájemci z celého světa), připište ČÍSLO A NÁZEV REPORTU, VAŠI E-MAILOVOU ADRESU A VAŠI POŠTOVNÍ ADRESU (pro případné problémy) a pošlete osobě, jejíž jméno je napsáno v seznamu u REPORTU. Celkem tedy posíláte: objednávku report 1 osobě číslo 1, objednávku číslo 2 osobě číslo 2 atd… osoba vlastnící report 1 je již v objednávce vyplněna, ostatní musíte přepsat – viz str. 9.

Jestliže nebydlíte v USA musíte nejprve koupit ve směnárně čtyři 5-ti USD bankovky. 

	UJISTĚTE SE, ŽE JSTE NA OBÁLKU NAPSALI VAŠI ZPÁTEČNÍ ADRESU, PRO PŘÍPAD PROBLÉMŮ S DORUČENÍM !!! Doporučuji poslat dopisy jako "CENNÉ DOPISY" nebo "DOPORUČENĚ" (jinak se může stát, že se o Vaše vydělané dolary budete nevědomky dělit s nepoctivým zaměstnancem pošty) a LETECKY (v případě toho, že se jedná o zahraničního adresáta - neletecká zásilka by mohla putovat třeba i 2 měsíce!).
(Doporučuje se též zalepit dopisní obálku lepidlem, aby se nedala neporušeně navlhčením otevřít. Aby peníze v pořádku došli, je to nejdůležitější!)
	Když zadáváte svoji objednávku, ujistěte se, že objednáváte všechny reporty. Budete je potřebovat, aby jste si je mohli uložit do Vašeho počítače a potom mohli prodávat jejich kopie. Skutečně tyto reporty potřebujete, jinak si lidé nebudou mít od Vás co objednat a navíc tyto reporty obsahují důležité informace o tom, aby jste mohli dosáhnout úspěchu!!

Za pár dní dostanete reporty e-mailem (4), každý z  jiného e-mailu. Uložte si je do počítače, aby jste je měli připraveny na odeslání tisícům lidí, kteří si je u Vás objednají. 

2.	DŮLEŽITÉ - nijak neměňte jména lidí, kteří jsou v seznamu u reportu (žádným způsobem), pouze jen tak jak je uvedeno v krocích a - f, protože jinak ztratíte většinu svých příjmů. Když pochopíte, jak to funguje, bude Vám také jasné, jak to nefunguje, když to změníte. Metoda byla testována, když to změníte, tak už to fungovat nebude!!

	Podívejte se na seznam dostupných reportů.

Když  si  objednáte  reporty, vezměte tento dopis a odstraňte jméno a adresu u REPORTU #4. Tento člověk ukončil cyklus a není pochyb, že získal 50.000,- USD.
Posuňte jméno a adresu z REPORTU #3 na pozici REPORTU #4.
Posuňte jméno a adresu z REPORTU #2 na pozici REPORTU #3.
Posuňte jméno a adresu z REPORTU #1 na pozici REPORTU #2.
Vložte Vaše jméno a adresu na pozici REPORTU #1.

Prosím, pečlivě zkontrolujte, jestli jste okopírovali 
správně všechny jména a adresy!!!

UDĚLEJTE TO I V ANGLICKÉ ČÁSTI TOHOTO SOUBORU!!!

3.	Vezměte si celý dopis i se změněným seznamem jmen a zkopírujte ho do Vašeho počítače. Nedělejte žádné změny v části INSTRUKCE!!! Váš finanční podíl na účasti v tomto obchodě je prakticky zanedbatelný (určitě si můžete dovolit investovat 20,- USD, popřípadě se můžete složit s kamarády, bude Vás více na podávání inzerátů a na posílání emailů a více jich pošlete!). Určitě už máte Internetové připojení a e-mail je zdarma! Aby jsme Vám pomohli s Vašim marketingem, 4 reporty, které jste si objednali Vám dají cenné informace např. jak posílat hromadné e-maily, kde najít tisíce možností, jak inzerovat zdarma atd. Také vám budou dány informace o INTERNETOVÝCH MARKETINGOVÝCH KLUBECH, jako je jeden z největších INTERNET MARKETING RESOURCES (IMR). Zde najdete forum, kde si internetoví obchodníci z celého světa vzájemně vyměňují informace a tajemství úspěchů. Klub také zdarma dodává internetové nástroje a služby k vytvoření VLASTNÍHO INTERNETOVÉHO OBCHODU. Dodají zdarma software na posílání hromadných e-mailů a každý týden až 1.000.000 nových e-mailových adres. Také Vám poradí, kde získat zdarma WEB stránky, jak získat TOP hodnocení ve vyhledávačích pro Vaši stránku, jak prodávat Váš produkt pomocí inzerátů, bulletinů, bannerů a mnoho dalších rad.
 
Adresa IMR je: http://www.marketingontheweb.net Příklad adres se seznamy a vy-hledávačích e-mailových adres: http://www.whowhere.lycos.com/Email, 
http://www.infospace.com/info/email1.htm

Existují dvě hlavní metody na vybudování si Vašich spodních linií:

METODA #1: POSÍLÁNÍ HROMADNÝCH E-MAILŮ: Řekněme, že chcete začít v malém, jen aby jste viděli, jak to funguje. Předpokládejme, že Vy a všichni Vaši zainteresovaní rozešlete jen 2.000 e-mailů (každý z Vás). Také předpokládejme, že budete mít 0,5% odpovědí. Když použijete dobrý seznam tak 1%. Také mnoho lidí rozešle stovky tisíc těchto programů namísto 2.000. Ale pokračujme v tomto příkladu, rozeslali jste 2.000 programů. Z 0,5% odpovědí je to pouze 10 objednávek na REPORT #1. Těch deset lidí rozeslalo 20.000 programů, což je při 0,5% 100 objednávek na REPORT #2. Těch 100 rozešle 2.000 programů a Vy dostanete 1.000 objednávek na REPORT #3, a když těch 1.000 rozešle svých 2.000 programů, tak při 0,5% získáte 10.000 objednávek na REPORT #4. To je 10.000 5-ti USD bankovek v hotovosti!!! Váš totální příjem v tomto případě je: 50+500+5.000+50.000 = 55.550,- USD!!! Pamatujte, že tohle je předpoklad jen z 1990 lidí. Ti kteří se nebudou chtít zúčastnit jednoduše tento mail vymažou a nic jim to neudělá! Zkuste o tom na chvíli popřemýšlet! Co kdyby každý poslal 100.000 programů místo 2.000 ?! Věřte mi, že lidé to udělají, možná i více! Mimochodem Váš finanční vklad je minimální ... Už máte internetové připojení a e-mail je zdarma! REPORT #2 Vám ukáže nejlepší metody hromadného posílání e-mailů a kde se dá získat seznam adres.




METODA #2 - BEZPLATNÉ INZEROVÁNÍ NA INTERNETU 

1.	Inzerováni na internetu je nenáročné a existují tisíce BEZPLATNÝCH míst na inzeráty. Řekněme, že začnete skromně, jen tak, aby jste zjistili, zda to funguje. Váš cíl by byl získat jen 10 lidí do prvního levelu. (Umístění bezplatných inze-rátů na internetu lehce získá vetší ohlas). Dále řekněme, že každý z Vaší orga-nizace získá pouze 10 lidí. Následujme tento příklad a uvidíme, co se stane:
2.	1.level Vašich 10 členů  .............. 50,- USD.
3.	2.level 10 členů od těch 10-ti (5,- USD x 100) ....... 500,- USD.
4.	3.level  to už je 1.000 členů (5,- USD x 1.000) ........... 5.000,- USD.
4.level 10.000 členů (5,- USD x 10.000) ........... 50.000,- USD. 
Celkově 55.550,- USD. Pamatujte, že tohle je jen příklad pro 10 členů. 
Mnoho lidí získá stovky členů!!! PREMÝŠLEJ O TOM!!! Vše, co musíte udělat za každých 5,- USD, které dostanete, je svědomitě jim poslat Váš e-mail s objednaným reportem. 
TO JE VŠE!!! VŽDY ODBAVUJTE OBJEDNÁVKY V DEN KDY PŘIJDOU!!! To Vám zaručí, že e-maily, které budou rozesílat s VAŠÍM jménem, budou promptní, protože oni nesmí inzerovat, dokud nebudou mít reporty!!! DOSTUPNÉ REPORTY.

********* Objednej si každý z nich podle čísla a jména **********

Poznámka: ZA KAŽDÝ REPORT POŠLI 5,- USD, ŠEKY SE NEAKCEPTUJÍ!

	Ujisti se, že zaplatíš správně, hlavně když osoba žije, od které si report objednáváš, v zahraničí. To je velmi důležité, pokud nezaplatíš správně, pošta nedojde a Ty nezískáš svůj report. Dej si na čas, aby jsi to udělal správně, protože tohle je základ Tvého businessu. Když si nejsi jistý kolik zaplatit za známky, tak se raději zeptej a oni už zařídí, aby dopis v pořádku došel.
	Zabalte hotovost alespoň do dvou papírů (pokud nebydlíte v USA musíte nejdřív koupit čtyři 5-ti USD bankovky).

Pokud jste z České republiky a peníze posíláte do ČR, tak je možné místo 5 USD poslat 200 Kč.
	Na jeden z nich napište: 

  (a) číslo a název reportu, který objednáváte,
  (b) Vaši e-mailovou adresu,
  (c) Vaše jméno a poštovní adresu.









OBJEDNEJTE SI REPORTY JIŽ NYNÍ !!!
(REPORTY jsou v českém i anglickém jazyce)

REPORT #1 "The insider's Guide to Advertising for Free on the Internet"
OBJEDNEJTE SI REPORT #1 od: 
Lubomír Kubiš, Komenského 834, 763 61 Napajedla, Česká republika (CZ)

REPORT #2 "The Insider's Guide to sending Bulk E-mail on the Internet" OBJEDNEJTE SI REPORT #2 od: 
Aleš Těšík, Na Hrádku 2580,  530 02 Pardubice, Česká republika (CZ)

 
REPORT #3 "The  Secrets  to  Multilevel  Marketing  on  the  Internet" 
OBJEDNEJTE SI REPORT #3 od: 
Petr Hrabě, Záhumenní 543, 691 56 Hrušky, Česká republika (CZ) 

 REPORT #4 "How to become a Milionaire utilizing the Power of Multilevel Marketing and the Internet"
OBJEDNEJTE  SI REPORT #4 od: 
Martin Rozhoň, Na Valech 394, 537 01 Chrudim 2, Česká republika (CZ)
 
Přibližně 50.000 nových lidí se připojuje k Internetu každý měsíc!

***** TIPY  K  ÚSPĚCHU *****


	POVAŽUJTE TOTO ZA VÁŠ BUSINESS!!! Buďte promptní, profesionální, svědomití a řiďte se instrukcemi.

Objednejte si čtyři reporty OKAMŽITĚ, aby jste je měli, když Vám začnou přicházet objednávky, protože:
	Když dostanete 5,- USD, MUSÍTE odeslat požadovaný produkt (report)!
	Nikdy nepřipusťe, aby jste na někoho zapoměli nebo jej nechali dlouho čekat!
Uvědomte si, že každý kdo si objednává Váš REPORT je Váš spolupracovník. Na jeho další práci záleží Váš úspěch. Buďte mu tím nejlepším vzorem!

VŽDY VYBAVUJTE OBJEDNÁVKY V TEN SAMÝ DEN KDY PŘIJDOU!
	Buďte trpělivý a nevzdávejte se!!  Když budete přesně plnit pokyny, Vaše výsledky BUDOU ÚSPĚŠNÉ!!!!
	A HLAVNĚ, VĚŘTE V SEBE A V TO ŽE USPĚJETE!!!





************ VAŠE  ŘÁDKY  ÚSPĚCHU ***********

Dodržujte tyto řádky a zaručeně uspějete. Jak nezískáte 20 objednávek na Report #1 do dvou týdnu, pokračujte v inzerování a posílání e-mailů, do té doby, dokud je nezískáte. Potom by jste za pár týdnů měli dostat objednávky na Report #2. Pokud se tak nestane, tak nepřestávejte posílat a inzerovat, dokud se tomu tak nebude. Jak náhle získáte 100 objednávek na Report #2, MŮŽETE ZMÍRNIT, protože systém už v tomto případe funguje za Vás a Vaše hotovost už bude přicházet sama od sebe.
TOHLE JE DŮLEŽITÉ SI ZAPAMATOVAT: Vždy, když se Vaše jméno posouvá na seznamu dolů, dostáváte se k jinému Reportu, takže můžete sledovat svůj pokrok tím, že budete sledovat, jaký produkt (Report) si od Vás lidé objednávají! Když si přejete zvýšit svůj příjem, tak prostě odešlete nový balík e-mailů a tak začne celý proces od začátku. NEEXISTUJE ŽÁDNÁ HRANICE PŘÍJMŮ, KTERÝ MŮŽETE ZÍSKAT V TOMTO BUSINESSU!!! Dřív, než se rozhodnete, jestli se do toho pustit nebo ne, tak si přečtěte následující fakta o tomto programu:


1.	PRODÁVÁTE PRODUKT, JEHOŽ VÝROBA VÁS NIC NESTOJÍ!
2.	PRODÁVÁTE PRODUKT, JEHOŽ DOPRAVA VÁS NIC NESTOJÍ!
3.	PRODÁVÁTE PRODUKT, JEHOŽ REKLAMA VÁS NIC NESTOJÍ!
4.	VYUŽÍVÁTE SÍLU INTERNETU A MULTI-LEVEL MARKETINGU!
5.	VÁŠ JEDINÝ VÝDEJ KROMĚ POČÁTEČNÍ INVESTICE 20,- USD, JE POUZE VÁŠ ČAS!
6.	CELÝ PŘÍJEM, KTERÝ TÍM ZÍSKÁTE JE ČISTÝ ZISK!
7.	TENTO PROGRAM NAVŽDY ZMĚNÍ VÁŠ ŽIVOT!
***** ZKUŠENOSTI  OSTATNÍCH *****

Tento program funguje, ale musíte přesně dodržet jeho pokyny! HLAVNĚ NEUMISŤUJTE VAŠE JMÉNO NA JINOU POZICI, TO BY VÁS STÁLO HODNĚ PENĚZ, TO PROSTĚ NEFUNGUJE!!! Jsem žijící odkaz toho, že to funguje. Je to skutečně skvělá příležitost, jak relativně lehce vydělat peníze, s minimálním vkladem. Pokud se rozhodnete zúčastnit se, tak dodržujte program podle pokynů a budete na nejlepší cestě k finanční nezávislosti.
Steven Bardfield, Portland, OR.

*************************************************************
Tento program skutečně funguje. Bydlím mimo USA, v Evropě a ze začátku jsem měl obavy, nebyl jsem si jistý, jestli to skutečně funguje a tak jsem to nebral příliš vážně. Ale pak jsem si řekl: "Proč ne?". Nakonec jsem šel do banky a koupil jsem si čtyři 5-ti USD bankovky. Objednal jsem si Reporty ( vše jsem udělal přesně podle pokynů, abych měl jistotu, že když to nebude fungovat, tak to nebyla moje chyba) a čekal jsem. Zanedlouho mi e-mailem přišly Reporty, pozorně jsem si je prostudoval a když jsem se dozvěděl, jak vše dělat, tak jsem začal svůj business. Začal jsem vyhledávat adresy všude a udělal jsem si dlouhý seznam (skutečně mne to bavilo, bylo to jako nové hobby a neměl jsem co ztratit), jako šílený jsem začal posílat e- maily lidem po celém světě. Neustále jsem to dělal a každý den jsem kontroloval schránku. Asi po dvou týdnech začaly přicházet objednávky. Stále si pamatuji na tu chvíli, kdy jsem ve schránce objevil první objednávku. Jen tak jsem tam chvíli stál a řekl jsem si: "Tak to je ono! Funguje to!" Byl jsem velmi šťastný a začal jsem posílat ještě více e-mailu. Další den prázdná schránka a zase jsem si myslel, že to asi fungovat nebude, ale opak byl pravdou. Další den jsem dostal 3 objednávky, hned jsem lidem rozeslal jejich reporty, aby mohli okamžitě také vydělávat peníze (pro sebe i pro mne). Za dva týdny jsem denně sedával asi 30 minut u počítače a vybavoval objednávky. Po dobu dvou týdnů jsem dostal 29 objednávek na Report #1. Potom začaly objednávky přicházet stále častěji a rychleji, každý týden jsem dostával kolem stovky objednávek, a USD stále přicházely. Celkově jsem vydělal asi 64.000,- USD. Věřili by jste tomu? Minulý týden jsem si koupil novou motorku a za to vděčím tomuto programu. Jestli stále nevíte, co udělat, tak já Vám říkám ZKUSTE TO a nebudete litovat. Tohle je Vaše šance, když ji pustíte, budete litovat do konce života!
H.J.Moines, France.

*************************************************************
Jmenuji se Mitchell a moje manželka Jody, bydlíme v Chicagu, IL. Jsem účetní v jedné americké společnosti a vydělávám celkem pěkné peníze. Když jsem dostal tento mail, byl jsem naštvaný na manželku kvůli přijímání "junk mail" (reklamní listy, atd., nevyžádané). Dělal jsem si z toho legraci, věděl jsem, že to nebude fungovat. Jody mne absolutně ignorovala a skočila rovnou do toho. Dělal jsem si z ní legraci a byl jsem připravený předhodit ji známou otřelou frázi "Vidíš to, já jsem Ti to říkal, že to nebude fungovat!" Ale na posměch jsem potom byl já!!! Za 45 dní dostala 147.200,- USD v 5-ti bankovkách! Byl jsem šokovaný!!! Byl jsem si jistý, že to nefunguje a nebyla to pravda!!! Připojil jsem se k Jody, měl jsem ještě sedm let do důchodu, a tento program mi vrátil chuť k práci, protože jsem za sebou viděl výsledky!
Mitchell Wolf, MD, Chicago, IL.

**************************************************************
Hlavní důvod pro tento dopis je, abych Vás přesvědčil, že tohle je poctivý, legální, ziskový systém na vydělávání velkých peněz za krátkou dobu. Jen jsem to zkusil, abych viděl, co se dá získat na oplátku za minimální peníze a snahu. K mému překvapení jsem obdržel 36.470,- USD za prvních 14 dní a další stále přicházely!!!
Charles Morris, Esq. 

***************************************************************
Protože nejsem typ gamblera, trvalo mi pár týdnu, než jsem se rozhodl zúčastnit se. Dospěl jsem k názoru, že 20,- USD je tak malý vklad, že prostě není možné, aby jsem nezískal alespoň tolik objednávek, aby se mi tato malá investice vrátila. Bože, jak jsem byl překvapený, když jsem našel svoji středně velkou schránku plnou objednávek! Zanedlouho jich bylo tolik, že jsem si je musel vyzvedávat u okénka na poště. Tento rok vydělám více peněz, jak za uplynulých deset let! Krásná věc na tom je, že nezáleží na tom, kde lidé žijí. Jednoduše - nejlepší investice s takto rychlou návratností.
Paige Willis, Des Moines, IA.

************************************************************
Už jednou jsem dostal tento program. Vymazal jsem ho, ale později jsem se rozmýšlel, jestli jsem to opravdu neměl zkusit. Samozřejmě jsem neměl představu odkud získám další kopii a tak jsem musel čekat, dokud mi ji někdo nepošle. Uplynulo 11 měsíců než jsem ji znovu dostal. Už jsem ji nevymazal!!! Na první pokus jsem získal 41.000,- USD!!!!
Violet Wilson, Johnstown, PA.

*************************************************************
Tohle je už potřetí, co se zúčastňuji tohoto programu. Odešli jsme z práce a zanedlouho si koupíme dům na pláži a budeme žít bez starosti o peníze. Jediný způsob, jak to pro Vás bude fungovat je, že to budete dělat. Proboha, nepropásněte tuto ZLATOU příležitost!!! Hodně štěstí a příjemné utrácení!
Kerry Ford, Centerport, NY.


OBJEDNEJTE SI REPORTY HNED TEĎ A VYKROČTE 
NA VAŠI CESTU K NEZÁVISLOSTI!
TEĎ JE ČAS NA DOSÁHNUTÍ OBROVSKÝCH VÝSLEDKŮ!

PROSÍM POZOR: Jestliže potřebujete poradit jak začít podnikat, zaregistrovat obchodní jméno, naučit se jak platit daně, kontaktujte Živnostenský úřad. Vaše výsledky závisí čistě na Vás, na Vašem inzerování a práci. Tento dopis nezaručuje žádné příjmy ani výsledky. Všechny sumy a výdělky uvedeny v tomto e-mailu mohou být faktické nebo fikce.
 
!!!  V Š E C H N O    J E    J E N   N A   V Á S  !!!
MNOHO  ÚSPĚCHŮ!!!

Prosím vyplňte objednávku, vytiskněte, podepište a zašlete poštou.
Stejně tak udělejte u ostatních Reportů.
( celkem budete rozesílat 4 objednávky: Report 1,2,3,4 na čtyři adresy –
viz. Seznam na straně 9: nutno tedy přepsat objednávkový list: první adresa je již před vyplněná, u dalších musíte jména a adresu dodavatele příslušného reportu vyplnit podle seznamu na str. 9 )     



…………………………………………………………………………………………………………

OBJEDNÁVKA

                                                                                                       Datum:

                       D o d a v a t e l                                 O b j e d n a v a t e l

Jméno: Lubomír	Jméno: 

Příjmení: Kubiš	Příjmení: 

Ulice, č.p.: Komenského 834	Ulice, č.p.: 

Město: Napajedla	Město: 

PSČ: 763 61	PSČ: 

Země: Česká republika	Země: 

E-mail: kuba2@volny.cz 	E-mail: 
 
Název produktu:                          REPORT 1            Cena: 5,- USD (nebo 200 Kč)

U dalších objednávek uveďte název produktu (REPORT 2, REPORT 3, REPORT 4)

…………………………
podpis

 

  kuba2@volny.cz








































Pro případ, že by jste chtěli inzerovat v zahraničí přikládám i originál e-mailu v anglickém jazyce.



DO NOT DELETE, PRINT IT, READ IT AND MAKE SOME BIG BUCKS.
IT HAS WORKED SO WELL, THIS IS MY THIRD TIME AROUND.

I QUIT MY BORING JOB AND WORK AT THIS ABOUT ONE TO TWO HOURS
A DAY PROCESSING ORDERS, INCLUDING MY DRIVE TO THE BANK!
SO GO FOR IT, YOU WILL BE GLAD YOU DID!

EARN $100,000 PER YEAR SENDING E-MAIL!!!

Dear Friend,
You can earn $50,000 or more in the next 90 days sending e-mail. Seem Impossible? Read on for details; is there a catch; NO, there is no catch, just send your emails and be on your way to financial freedom.

"AS SEEN ON NATIONAL TELEVISION"

Thank you for your time and Interest. This is the letter you've been reading about in the news lately. Due to the popularity of this letter on the Internet, a major nightly news program recently devoted an entire show to the investigation of the program described below to see, if it really can make people money. The show also investigated whether or not the program was legal. Their findings proved once and for all that there are, absolutely no laws prohibiting the participation in the program. This has helped to show people that this is a simple, harmless and fun way to make some extra money at home. The results of this show have been truly remarkable. So many people are participating that those involved are doing, much better than ever before. Since everyone makes more as more people try it out, its been very exciting to be a part of lately. You will understand once you experience it.

"HERE IT IS BELOW"

*** Print This Now For Future Reference ***

The following income opportunity is one you may be interested in taking a look at.
It can be started with VERY LITTLE investment and the income return
is TREMENDOUS!!!

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

If you would like to make at least $50,000 in less than 90 days!
Please read the enclosed program...THEN READ IT AGAIN !!!

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

THIS IS A LEGITIMATE, LEGAL, MONEY MAKING OPPORTUNITY.

It does not require you to come into contact with people, do any hard work, and best of all, you never have to leave the house except to get the mail. If you believe that someday you'll get that big break that you've been waiting for, THIS IS IT!
Simply follow the instructions, and your dreams will come true. This Multi-level e-mail order marketing program works perfectly 100% EVERY TIME. E-mail is the sales tool of the future. Take advantage of this non-commercialized method of advertising NOW! The longer you wait, the more people will be doing business using e-mail. Get your piece of this action !!! MULTI-LEVEL MARKETING (MLM) has finally gained respectability. It is being taught in the Harvard Business School, and both Stanford Research and the Wall Street Journal have stated that between 50% and 65% of all goods and services will be sold through multi-level methods by the mid to late 1990's. This is a Multi-Billion Dollar industry and of the 500,000 millionaires in the U.S., 20% (100,000) made their fortune in the last several years in MLM. Moreover, statistics show 45 people become millionaires everyday through Multi-Level Marketing. You may have heard this story before, but over the summer Donald Trump made an appearance on the David Letterman show. Dave asked him what he would do if he lost everything and had to start over from scratch. Without hesitating, Trump said he would find a good network marketing company and get to work. The audience started to hoot and boo him. He looked out at the audience and dead-panned his response "That's why I'm sitting up here and you are all sitting out there!" With network marketing you have two sources of income. Direct commissions from sales you make yourself and commissions from sales made by people you introduce to the business. Residual income is the secret of the wealthy. It means investing time or money once and getting paid again and again and again. In network marketing, it also means getting paid for the work of others. The enclosed information is something I almost let slip through my fingers. Fortunately, sometime later I re-read everything and gave some thought and study to it.

***************************************************************
My name is Jerry Proctor.
Two years ago, the corporation I worked at for the past fifteen years down-sized and my position was eliminated. After unproductive job interviews, I decided to open my own business. Over the past year, I incurred many unforeseen financial problems. I owed my family, friends and creditors over $35,000. The economy was taking a toll on my business and I just couldn't seem to make ends meet. I had to refinance and borrow against my home to support my family and struggling business. AT THAT MOMENT something significant happened in my life and I am writing to share the experience in hopes that this will change your life FOREVER FINANCIALLY!!! In mid December, I received this program via e-mail. Six month's prior to receiving this program I had been sending away for information on various business opportunities. All of the programs I received, in my opinion, were not cost effective. They were either too difficult for me to comprehend or the initial investment was too much for me to risk to see if they would work or not. One claimed that I would make a million dollars in one year...it didn't tell me I'd have to write a book to make it! But like I was saying, in December of 1997 I received this program. I didn't send for it, or ask for it, they just got my name off a mailing list. THANK GOODNESS FOR THAT !!! After reading it several times, to make sure I was reading it correctly, I couldn't believe my eyes. Here was a MONEY MAKING PHENOMENON. I could invest as much as I wanted to start, without putting me further into debt. After I got a pencil and paper and figured it out, I would at least get my money back. But like most of you I was still a little skeptical and a little worried about the legal aspects of it all. So I checked it out with the U.S. Post Office (1-800-725-2161 24-hrs) and they confirmed that it is indeed legal! After determining the program was LEGAL and NOT A CHAIN LETTER, I decided "WHY NOT." Initially I sent out 10,000 e-mails. It cost me about $15 for my time on-line. The great thing about e-mail is that I don't need any money for printing to send out the program, and because all of my orders are fulfilled via e-mail, the only expense is my time. I am telling you like it is, I hope it doesn't turn you off, but I promised myself that I would not "rip-off" anyone, no matter how much money it cost me. In less than one week, I was starting to receive orders for REPORT #1. By January 13, I had received 26 orders for REPORT #1. Your goal is to "RECEIVE at least 20 ORDERS FOR REPORT #1 WITHIN 2 WEEKS. IF YOU DON'T, SEND OUT MORE PROGRAMS UNTIL YOU DO!" My first step in making $50,000 in 90 days was done. By January 30, I had received 196 orders for REPORT #2. Your goal is to "RECEIVE AT LEAST 100+ ORDERS FOR REPORT #2 WITHIN 2 WEEKS. IF NOT, SEND OUT MORE PROGRAMS UNTIL YOU DO. ONCE YOU HAVE 100 ORDERS, THE REST IS EASY, RELAX, YOU WILL MAKE YOUR $50,000 GOAL." Well, I had 196 orders for REPORT #2, 96 more than I needed. So I sat back and relaxed. By March 1, of my e-mailing of 10,000, I received $58,000 with more coming in every day. I paid off ALL my debts and bought a much needed new car. Please take time to read the attached program, IT WILL CHANGE YOUR LIFE FOREVER!!! Remember, it won't work if you don't try it. This program does work, but you must follow it EXACTLY! Especially the rules of not trying to place your name in a different place. It won't work, you'll lose out on a lot of money! In order for this program to work, you must meet your goal of 20+ orders for REPORT #1, and 100+ orders for REPORT #2 and you will make $50,000 or more in 90 days. I AM LIVING PROOF THAT IT WORKS!!! If you choose not to participate in this program, I am sorry. It really is a great opportunity with little cost or risk to you. If you choose to participate, follow the program and you will be on your way to financial security. If you are a fellow business owner and are if financial trouble like I was, or you want to start your own business, consider this a sign. I DID!
Sincerely, Jerry Proctor.

P.S.: Do you have any idea what 11,700 $5 bills ($58,000) look like piled up on a kitchen table?


************************************************************
IT'S AWESOME!
A PERSONAL NOTE FROM THE ORIGINATOR OF THIS PROGRAM

By the time you have read the enclosed program and reports, you should have concluded that such a program, and one that is legal, could not have been created by an amateur. Let me tell you a little about myself. I had a profitable business for 10 years. Then in 1979 my business began falling off. I was doing the same things that were previously successful for me, but it wasn't working. Finally, I figured it out. It wasn't me, it was the economy. Inflation and recession had replaced the stable economy that had been with us since 1945. I don't have to tell you what happened to the unemployment rate... because many of you know from first hand experience. There were more failures and bankruptcies than ever before. The middle class was vanishing. Those who knew what they were doing invested wisely and moved up. Those who did not, including those who never had anything to save or invest, were moving down into the ranks of the poor. As the saying goes, "THE RICH GET RICHER AND THE POOR GET POORER."
The traditional methods of making money will never allow you to "move up" or "get rich", inflation will see to that. You have just received information that can give you financial freedom for the rest of your life, with "NO RISK" and "JUST A LITTLE BIT OF EFFORT." You can make more money in the next few months than you have ever imagined. I should also point out that I will not see a penny of this money, nor anyone else who has provided a testimonial for this program. I have already made over 4 MILLION DOLLARS! I have retired from the program after sending out over 16,000 programs. Now I have several offices that make this and several other programs here and over seas. Follow the program EXACTLY AS INSTRUCTED. Do not change it in any way. It works exceedingly well as it is now. Remember to e-mail a copy of this exciting report to everyone you can think of. One of the people you send this to may send out 50,000...and your name will be on everyone of them! Remember though, the more you send out the more potential customers you will reach. So my friend, I have given you the ideas, information, materials and opportunity to become financially independent, IT IS UP TO YOU NOW! "THINK ABOUT IT" Before you delete this program from your mailbox, as I almost did, take a little time to read it and REALLY THINK ABOUT IT. Get a pencil and figure out what could happen when YOU participate. Figure out the worst possible response and no matter how you calculate it, you will still make a lot of money! You will definitely get back what you invested. Any doubts you have will vanish when your first orders come in. IT WORKS!
Jody Jacobs, Richmond, VA.

************************************************************
HERE'S HOW THIS AMAZING PROGRAM WILL MAKE
YOU THOUSANDS OF DOLLAR$!!

INSTRUCTIONS: This method of raising capital REALLY WORKS 100% EVERY TIME. I am sure that you could use up to $50,000 or more in the next 90 days. Before you say "BULL... ", please read this program carefully. This is not a chain letter, but a perfectly legal money making opportunity. Basically, this is what you do: As with all multi-level businesses, we build our business by recruiting new partners and selling our products. Every state in the USA allows you to recruit new multi-level business partners, and we offer a product for EVERY dollar sent. YOUR ORDERS COME BY MAIL AND ARE FILLED BY E-MAIL, so you are not involved in personal selling. You do it privately in your own home, store or office. This is the GREATEST Multi-Level Mail Order Marketing anywhere: This is what you MUST do: 

1.	Order all 4 reports shown on the list below (you can't sell them if you don't order them).
    * For each report, send $5.00 CASH, the NAME & NUMBER OF THE REPORT YOU ARE ORDERING, YOUR E-MAIL AND ADDRESS, YOUR NAME & RETURN ADDRESS (in case of a problem) and to the person whose name appears on the list next to the report.
    * If you do not live in the US, you will have to buy the $5 bills first at your local bank office.
   * MAKE SURE YOUR RETURN ADDRESS IS ON YOUR ENVELOPE IN CASE OF ANY MAIL PROBLEMS! I recommend you to send letters by  a REGISTERED MAIL (otherwise you might share your profit with a dishonest post office's employee) or by an AIR MAIL (in case of a foreigner addressee. The ordinary mail might last 2 months !).

   * When you place your order, make sure you order each of the four reports. You will need all four reports so that you can save them on your computer and resell them. You really need these reports, otherwise people won't be able to order anything from you and these reports hold IMPORTANT INFORMATION which you really need to make this into a succes.
    * Within a few days you will receive, via e-mail, each of the four reports. Save them on your computer so they will be accessible for you to send to the 1,000's of people who will order them from you.

2.	IMPORTANT-- DO NOT alter the names of the people who are listed next to each report, or their sequence on the list, in any way other than is instructed below in steps "a" through "f" or you will lose out on the majority of your profits. Once you understand the way this works, you'll also see how it doesn't work if you change it. Remember, this method has been tested, and if you alter it, it will not work.
a.	Look below for the listing of available reports.
b.	After you've ordered the four reports, take this Advertisement and remove the name and address under REPORT #4. This person has made it through the cycle and is no doubt counting their $50,000!
c.	Move the name and address under REPORT #3 down to REPORT #4.
d.	Move the name and address under REPORT #2 down to REPORT #3.
e.	Move the name and address under REPORT #1 down to REPORT #2.
f.	Insert your name/address in the REPORT #1 position. Please make sure you copy every name and address ACCURATELY!

3.	Take this entire letter, including the modified list of names, and save it to your computer. Make NO changes to the Instruction portion of this letter. Your cost to participate in this is practically nothing (surely you can afford $20). You obviously already have an Internet Connection and e-mail is FREE! To assist you with marketing your business on the internet, the 4 reports you purchase will provide you with invaluable marketing information which includes how to send bulk e-mails, where to find thousands of free classified ads and much, much more. In addition you will be provided with information on Internet Marketing Clubs such as INTERNET MARKETING RESOURCES (IMR): This Is one the premiere Internet marketing clubs on the INTERNET. This club provides a forum where internet marketers from all over the world can exchange ideas and secrets on Internet Marketing. In addition, this club specializes in providing free internet marketing tools and services for the Do-Yourself-Internet- Marketer. They will provide you with free bulk e-mail software and up to 1,000,000 fresh e-mail addresses each week. This club will provide you with hundreds of free resources, which include: How to obtain free web sites, how to obtain top rankings in search engines for your web-site, how to send bulk e-mail into AOL and Compuserve, how to market your products on newsgroups, free classified ads, electronic malls, bulletin boards, banner ads and much more. IMR'S web address is: http://www.marketingontheweb.net There are two primary methods of building your downline:

METHOD #1: SENDING BULK E-MAIL
Let's say that you decide to start small, just to see how it goes, and we'll assume you and all those involved send out only 2,000 programs each. Let's also assume that the mailing receives a 0.5% response. Using a good list the response could be much better. Also, many people will send out hundreds of thousands of programs instead of 2,000. But continuing with this example, you send out only 2,000 programs. With a 0.5% response, that is only 10 orders for REPORT #1. Those 10 people respond by sending out 2,000 programs each for a total of 20,000. Out of those 0.5%, 100 people respond and order REPORT #2. Those 100 mail out 2,000 programs each for a total of 200,000. The 0.5% response to that is 1,000 orders for REPORT #3. Those 1,000 send out 2,000 programs each for a 2,000,000 total. The 0.5% response to that is 10,000 orders for REPORT #4. That's 10,000 $5 bills for you. CASH!!! Your total income in this example is $50 + $500 + $5,000+ $50,000 for a total of $55,550 !! REMEMBER FRIEND, THIS IS ASSUMING 1,990 OUT OF THE 2,000 PEOPLE YOU MAIL TO WILL DO ABSOLUTELY NOTHING AND TRASH THIS PROGRAM! DARE TO THINK FOR A MOMENT WHAT WOULD HAPPEN IF EVERYONE, OR HALF SENT OUT 100,000 PROGRAMS INSTEAD OF 2,000. Believe me, many people will do just that, and more! By the way, your cost to participate in this is practically nothing. You obviously a lready have an internet connection and e-mail is FREE !!! REPORT #2 will show you the best methods for bulk e-mailing, tell you where to obtain free bulk e-mail software and where to obtain e-mail lists.

METHOD #2 - PLACING FREE ADS ON THE INTERNET
1.	Advertising on the 'Net is very, very inexpensive, and there are HUNDREDS of FREE places to advertise. Let's say you decide to start small just to see how well it works. Assume your goal is to get ONLY 10 people to participate on your first level. (Placing a lot of FREE ads on the internet will EASILY get a larger response.) Also assume that everyone else in YOUR ORGANIZATION gets ONLY 10 downline members. Follow this example to achieve the STAGGERING results below.
2.	1st level-your 10 members with $5 .........$50.
3.	2nd level-10 mems from those 10 ($5 x 100).......$500.
4.	3rd level-10 mems from those 100 ($5 x 1,000) $5,000.
5.	4th level-10 mems from those 1,000 ($5 x 10k) $50,000. Total $55,550.
Remember friends, this assumes that the people who participate only recruit 10 people each. Think for a moment what would happen if they got 20 people to participate! Most people get 100's of participants! THINK ABOUT IT! For every $5.00 you receive, all you must do is e-mail them the report they ordered. THAT'S IT! ALWAYS PROVIDE SAME-DAY SERVICE ON ALL ORDERS! This will guarantee that the e-mail THEY send out, with YOUR name and address on it, will be prompt because they can't advertise until they receive the report! AVAILABLE REPORTS 

*** Order Each REPORT by NUMBER and NAME ***

Notes: - ALWAYS SEND $5 CASH (U.S. CURRENCY) FOR EACH REPORT CHEQUES NOT ACCEPTED - YOU BETTER SEND YOUR ORDER VIA FIRST CLASS MAIL!!
* Make sure you pay for all the shipping/mail costs or that you use enough stamps, especially when the person you order from lives in another country. This is really important because if you don't pay enough your mail won't arrive and you won't receive your report. Take some time to do this right, you only have to do it once and it's the base of your business. If your not sure how many stamps you need, just ask your post office or bring the mail to them and then they will make sure that it will arrive.
*  Make sure the cash (if you live outside the US first buy 4 $5 bills at your bank office) is concealed by wrapping it in at least two sheets of paper.
*  On one of those sheets of paper, include:
(a)	the number & name of the report you are ordering,
(b)	your e-mail address,
(c)	your name & postal address.


PLACE YOUR ORDER FOR THESE REPORTS NOW:

REPORT #1 "The insider's Guide to Advertising for Free on the Internet" OBJEDNEJTE SI REPORT #1 od: 
Lubomír Kubiš, Komenského 834, 763 61 Napajedla, Czech Republic 

REPORT #2 "The Insider's Guide to Sending Bulk E-mail on the Internet"
ORDER REPORT #2 FROM: 
Ales Tesik, Na Hradku 2580, 530 02 Pardubice, Czech Republic

REPORT #3 "The Secrets to Multilevel Marketing on the Internet"
ORDER REPORT #3 FROM: 
 Petr Hrabe, Zahumenni 543, 69156 Hrusky, Czech Republic

REPORT #4 "How to become a Milionaire utilizing the Power of Multilevel Marketing and the Internet"
ORDER REPORT #4 FROM: 
Martin Rozhon, Na Valech 394, 537 01 Chrudim 2, Czech Republic





About 50,000 new people get online every month!

******* TIPS FOR SUCCESS *******

*TREAT THIS AS YOUR BUSINESS! Be prompt, professional, and follow the directions accurately.
*Send for the four reports IMMEDIATELY so you will have them when the orders start coming in because:
*When you receive a $5 order, you MUST send out the requested product/report.
*ALWAYS PROVIDE SAME-DAY SERVICE ON THE ORDERS YOU RECEIVE.
*Be patient and persistent with this program. If you follow the instructions exactly, your results WILL BE SUCCESSFUL!
*ABOVE ALL, HAVE FAITH IN YOURSELF AND KNOW YOU WILL SUCCEED! 

******* YOUR SUCCESS GUIDELINES *******

Follow these guidelines to guarantee your success: If you don't receive 20 orders for REPORT #1 within two weeks, continue advertising or sending e-mails until you do. Then, a couple of weeks later you should receive at least 100 orders for REPORT#2. If you don't, continue advertising or sending e-mails until you do. Once you have received 100 or more orders for REPORT #2, YOU CAN RELAX, because the system is already working for you, and the cash will continue to roll in!
THIS IS IMPORTANT TO REMEMBER: Every time your name is moved down on the list, you are placed in front of a DIFFERENT report. You can KEEP TRACK of your PROGRESS by watching which report people are ordering from you. If you want to generate more income, sendanother batch of e-mails or continue placing ads and start the whole process again! There is no limit to the income you will generate from this business! Before you make your decision as to whether or not you participate in this program. Please answer one question. DO YOU WANT TO CHANGEYOUR LIFE? If the answer is yes, please look at the following facts about this program:

1.	YOU ARE SELLING A PRODUCT WHICH DOES NOT COST ANYTHING TO PRODUCE!
2.	YOU ARE SELLING A PRODUCT WHICH DOES NOT COST ANYTHING TO SHIP!
3.	YOU ARE SELLING A PRODUCT WHICH DOES NOT COST YOU ANYTHING TO ADVERTISE!
4.	YOU ARE UTILIZING THE POWER OF THE INTERNET AND THE POWER OF MULTI-LEVEL MARKETING TO DISTRIBUTE YOUR PRODUCT ALL OVER THE WORLD!
5.	YOUR ONLY EXPENSES OTHER THAN YOUR INITIAL $20 INVESTMENT IS YOUR TIME!
6.	VIRTUALLY ALL OF THE INCOME YOU GENERATE FROM THIS PROGRAM IS PURE PROFIT!
7.	THIS PROGRAM WILL CHANGE YOUR LIFE FOREVER.


******* T E S T I M O N I A L S *******

This program does work, but you must follow it EXACTLY! Especially the rule of not trying to place your name in a different position, it won't work and you'll lose a lot of potential income. I'm living proof that it works. It really is a great opportunity to make relatively easy money, with little cost to you. If you do choose to participate, follow the program exactly, and you'll be on your way to financial security.
Steven Bardfield, Portland, OR.

************************************************************
This program really works. I live outside the US, in Europe and at first I had doubts, I wasn't sure if it would work and so I didn't take it very seriously. But after a while I figured "Why not?". After all, I can't loose much. I went to the bank and I bought four bills of $5 each. I sended the requests for the reports (I did everything just like I had to because I wanted to do everything right, so if it wouldn't work it wouldn't be my fault, but the program's) and waited. After a while the reports arrived by e-mail and I read them several times, they gave me precise information on how to let the program work and after I knew it all, I started my work. I started searching e-mail addressses everywhere (sites, magazines,...) and made long lists (I really enjoyed this because it was like a new hobby and I had nothing to loose). like crazy I started sending e-mail to people all over the world. I kept doiing this and checked the mail every day. After two weeks orders started to arrive. I remember the moment when I went to the mailbox and I found the first order for report #1. I just stood there for a moment and I said to myself: "this works, this thing f..... works !!!!" I was so happy that I started sending even more e-mails. The next day, nothing in the mail, I thought "maybe this is it" and I was a bit dissapointed but the next day I received 3 orders for report #1. i sended the reports to those people so they could start making money too (for them and for me). Two weeks later I was sitting almost 30 minutes a day before my computer sending reports to people that had ordered them. In these two weeks I received 29 orders for report #1. Profit so far: about 90 dollar. After that orders came faster and faster, every week I got hundreds of orders and the dollars kept coming. in total I received 64'000 dollar. can you believe this??? Last week I bought a new motorcycle and I owe it all to this program. if you're holding this paper right now and you're not sure whether to participate or not I can only say one thing: TRY IT, you won't regret. This is your chance, take it now or you will be sorry for the rest of your live.
H.J. Moines, France. 

************************************************************

My name is Mitchell. My wife, Jody, and I live in Chicago, IL. I am a cost accountant with a major U.S. Corporation and I make pretty good money. When I received the program I grumbled to Jody about receiving "junk mail." I made fun of the whole thing, spouting my knowledge of the population and percentages involved. I "knew" it wouldn't work. Jody totally ignored my supposed intelligence and jumped in with both feet. I made merciless fun of her, and was ready to lay the old "I told you so" on her when the thing didn't work... well, the laugh was on me! Within two weeks she had received over 50 responses. Within 45 days she had received over $147,200 in $5 bills! I was shocked! I was sure that I had it all figured and that it wouldn't work. I AM a believer now. I have joined Jody in her "hobby." I did have seven more years until retirement, but I think of the "rat race" and it's not for me. We owe it all to MLM.
Mitchell Wolf MD., Chicago, IL.

************************************************************
The main reason for this letter is to convince you that this system is honest, lawful, extremely profitable, and is a way to get a large amount of money in a short time. I was approached several times before I checked this out. I joined just to see what one could expect in return for the minimal effort and money required. To my astonishment, I received $36,470.00 in the first 14 weeks, with money still coming in.
Charles Morris, Esq.

************************************************************
Not being the gambling type, it took me several weeks to make up my mind to participate in this plan. But conservative that I am, I decided that the initial investment was so little that there was just no way that I wouldn't get enough orders to at least get my money back. Boy, was I surprised when I found my medium-size post office box crammed with orders! For awhile, it got so overloaded that I had to start picking up my mail at the window. I'll make more money this year than any 10 years of my life before. The nice thing about this deal is that it doesn't matter where people live. There simply isn't a better investment with a faster return.
Paige Willis, Des Moines, IA.
************************************************************
I had received this program before. I deleted it, but later I wondered if I shouldn't have given it a try. Of course, I had no idea who to contact to get another copy, so I had to wait until I was e-mailed another program, ..11 months passed then it came...I didn't delete this one!...I made more than $41,000 on the first try!!
Violet Wilson, Johnstown, PA.

***********************************************************
This is my third time to participate in this plan. We have quit our jobs, and will soon buy a home on the beach and live off the interest on our money. The only way on earth that this plan will work for you is if you do it. For your sake, and for your family's sake don't pass up this golden opportunity. Good luck and happy spending!
Kerry Ford, Centerport, NY.
ORDER YOUR REPORTS TODAY AND GET STARTED ON
YOUR ROAD TO FINANCIAL FREEDOM!

NOW IS THE TIME FOR YOUR TURN DECISIVE ACTION YIELDS
POWERFUL RESULTS!!

PLEASE NOTE: If you need help with starting a business, registering a business name, learning how income tax is handled, etc., contact your local office of the Small Business Administration (a Federal agency) 1-(800)827-5722 for free help and answers to questions. Also, the Internal Revenue Service offers free help via telephone and free seminars about business tax requirements. Your earnings and results are highly dependant on your activities and advertising. This letter constitutes no guarantees stated nor implied. In the event that it is determined that this letter constitutes a guarantee of any kind, that guarantee is now void. Any testimonials or amounts of earnings listed in this letter may be factual or fictitious. If you have any question of the legality of this letter contact the Office of Associate Director for Marketing Practices Federal Trade Commission Bureau of Consumer Protection in Washington DC.

Please ORDER FORM: fill out, print out, subscribe and send in per post.
…………………………………………………………………………………………………………

        ORDER FORM
                                                                                                                Date:                    


S u p p l i e r


A p p l i c a n t

Name:

Lubomír

Name: 



Surname:

Kubiš

Surname: 



Street, n.h.:

Komenského 834

Street, n.h.:



City:

Napajedla

City:



Postcode:

763 61

Postcode:



Country:

Czech Republic

Country:



E-mail:
kuba2@volny.cz

E-mail:



Title product: 

REPORT #1
Price:   5 ,-  USD

Or REPORT #2, #3,#4 in next orders


………………………….
signature



