
Wersja I wstępu

Praca w korporacji daje stabilizację i poczucie bezpieczeństwa, ale może frustrować. Oferuje 
możliwości awansu i fajne zarobki, ale wypala zawodowo i niesamowicie eksploatuje. Bardzo 
często cierpi na tym rodzina.
Jednak nie musisz tak dalej żyć. Możesz wyrwać się z niewoli etatu i stać się bardziej 
niezależnym finansowo. Możesz realizować się we własnym biznesie.

Wersja II wstępu

Męczy Cię praca w korporacji? Masz dość bycia niewolnikiem etatu, ale boisz się utraty stabilności 
i poczucia bezpieczeństwa? Chcesz wyrwać się z marazmu? Pragniesz być bardziej niezależnym 
finansowo i zarabiać także wtedy, gdy nie pracujesz? Myślisz o realizowaniu się we własnym 
biznesie, ale nie wiesz, jak zacząć?

Z moją pomocą możesz to osiągnąć. Ze mną pokonasz drogę, na końcu której czeka na Ciebie 
pewny dochód pasywny na poziomie ok. 10.000 zł miesięcznie. Tyle możesz zarabiać już po roku 
od skończenia mojego ośmiotygodniowego kursu online podnajmu mieszkań. Tylko z jednego 
mieszkania będziesz w stanie uzyskiwać min. 1000 zł miesięcznie.

Nie musisz się znać na podnajmie, remontach ani prawie. Wszystkiego Cię nauczę, wyjaśnię i 
pokażę. Zyskasz gruntowne przygotowanie do tego, żeby samodzielnie i bez stresu działać w 
tym biznesie.

Materiał jest swoistą instrukcją, która krok po kroku przybliży Cię do wolności finansowej i 
zostania inwestorem nieruchomości. Dzięki niemu zdobędziesz praktyczną wiedzę i otrzymasz 
sprawdzone w tym biznesie rozwiązania.
W kursie szczegółowego objaśniam każdy element biznesu podnajmu. Tego nie znajdziesz u 
konkurencji.

Co konkretnie zyskasz, przechodząc to szkolenie?
Nauczysz się szukać okazji inwestycyjnej. Będziesz w stanie dokładnie ocenić potencjał 
mieszkania pod kątem podnajmu i obliczać rentowność przedsięwzięcia. Zwiększysz swoją 
skuteczność negocjacyjną w rozmowach z właścicielami nieruchomości. Dowiesz się, jak dobrze 
zabezpieczyć swoje interesy w relacjach z właścicielami i podnajemcami.

A to wszystko 10 razy taniej niż na standardowym szkoleniu stacjonarnym! W dodatku – 
wyłącznie w tym tygodniu – zapłacisz za kurs 497 zł zamiast 997 zł. Oszczędzasz połowę!

Ale to nie koniec! Po zakupie kursu za darmo skorzystasz ze wsparcia mentoringowego na 
zasadzie dostępu do zamkniętej grupy na Facebooku oraz indywidualnych konsultacji.
W cenie szkolenia dostaniesz także kalkulator podnajmu. To narzędzie pozwoli Ci szybko 
policzyć, czy mieszkanie opłaci się wynająć.

Dlaczego miałbyś zapisać się na mój kurs online podnajmu mieszkań?
1. Jest napakowany konkretami, detalami i użytecznymi wskazówkami, np. sprawdzonymi 

umowami najmu
2. Stanowi owoc mojego wieloletniego doświadczenia w branży nieruchomości (mój portfel 

obejmuje 20 mieszkań)
3. Odnosi się do realnych problemów, z jakimi zmagają się inwestorzy nieruchomości na 

podnajem – zaczerpnąłem je z życia zawodowego i autorskiego badania ankietowego



To jak, chcesz zostać panem swojego czasu i brać od życia więcej?

Tak, chcę naucz się podnajmu i osiągać dochód pasywny w wysokości 10.000 zł!

Uwaga! Oferta jest limitowana w czasie. Do kursu dołączysz tylko w tym tygodniu (24-29 
czerwca). W ciągu ośmiu kolejnych tygodni będziesz otrzymywać dostęp do kolejnych modułów.


