
LINKED AKADEMIE
Informace pro partnery

28. 1.

E-book zdarma

Po stažení e-
booku

2 videa zdarma

10. 2. 

Webinář

11. 2. 

Prodejní video

17. 2. 

Závěrečný 
webinář

18. 2. 

Ukončení 
prodeje

25. 2. 

Downsell

PROČ LINKED AKADEMIE?
• LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní 

sociální síť

• Je efektivním nástrojem k

 k budování expertní značky

 hledání práce

 získávání nových klientů a obchodních 

partnerů

• Lidé v ČR a SR využívají její potenciál jen 

minimálně

• Protože nevědí, jak si správně vytvořit svůj 

profil a jak s ním pracovat

• Nevědí, jak na LinkedIn získat práci, jak 

přivést lidi na svůj web, jak získat zákazníky…

• Často nevědí, PROČ na LinkedIn vlastně 

být…

PROČ PODPOŘIT?
• Existuje poptávka – lidé hledají 

kvalifikované odpovědi na svoje „Proč“ 

a „Jak?“, ale nenacházejí

• On-line produkt s tímto zaměřením je 

PRVNÍ v ČR a SR

• Program je přínosný jak pro 

zaměstnance, tak pro podnikatele (on-

line i off-line)

• Program je praktický a interaktivní –

vidíte okamžitě změnu

• Rozmanitá podpora prodeje – od e-

booku přes videa a webináře až k 

cílovému produktu Linked Akademie



ODMĚNA PRO PARTNERY

LINKED AKADEMIE je ve třech variantách:

BASIC

Cena: 4.250 Kč – PROVIZE 1.530 Kč

PREMIUM

Cena: 6.450 Kč – PROVIZE 2.322 Kč

GOLD

Cena 9.250 Kč – PROVIZE 3.330 Kč

Garance na všechny varianty: 21 dní

Downsell

Cena 1.990 Kč – PROVIZE 697 Kč

Garance 14 dní

Všechny částky jsou konečné – nejsem plátce 

DPH

TOP 5 PARTNEŘI

TOP 10 PARTNEŘI

Prvních 10 nejúspěšnějších partnerů získá 

vstup do Linked Akademie ZDARMA 

5 nejúspěšnějších partnerů se setká na 

společné večeři v restauraci Čestr v Praze



O LINKED AKADEMII
Program je výsledkem mých osobních zkušeností. LinkedIn mi pomohl získat v minulosti několikrát atraktivní práci. 

Dnes mi pomáhá budovat moji expertní značku. Přivádí mi nové návštěvníky na můj web a získává mi nové 

klienty.

Vychází také ze zkušeností mých klientů, kterým jsem pomohla získat dobrou práci a jejich nový nebo vylepšený 

LinkedIn profil jim k výsledku zásadně pomohl.

Cílem programu je naučit české a slovenské zaměstnance i podnikatele využívat zatím podceňovaný potenciál 
sítě LinkedIn. Klade důraz na objevení svého profesního směřování, své expertní značky, na odhalení vlastního 

potenciálu a přínosu pro zaměstnavatele nebo klienty a na efektivní sebeprezentaci a budování značky v síti 

LinkedIn.

Účastníci získají praktické a funkční návody, díky kterým uvidí velmi rychle výsledky. Budou jedni z prvních, kdo 
budou umět LinkedIn efektivně používat.

Hlavním přínosem pro ně bude, že získají mnohem rychleji dobrou práci, budou snadněji postupovat v kariéře, 
získají nové zákazníky a obchodní partnery.

Program trvá 5 týdnů. V členské sekci je na každý týden připraven ŽIVĚ vysílaný on-line workshop (+ pracovní 
sešity, check-listy, prostor pro dotazy a diskuse). Účastníci navíc dostanou bonusy zdarma

Proč jsem zvolila formu živě vysílaných workshopů a ne klasická, předtočená videa? Tato forma mi umožní být 
s účastníky v interaktivitě. Budeme spolu on-line TADY a TEĎ vše PŘÍMO V APLIAKCI LinkedIn tvořit.   

Po každém workshopu bude mít účastník hned HOTOVO. Okamžitě uvidí výsledek!



CENA PROGRAMU
Program je ve třech variantách:

BASIC

- 5 týdnů (5 on-line workshopů a pdf, prostor pro dotazy a 

diskusi) + bonusy

Cena: 4.250 Kč 

PREMIUM

- 5 týdnů (5 on-line workshopů a pdf, prostor pro písemné 

dotazy) + bonusy

+ kontrola vytvořeného LinkedIn profilu (moje zpětná vazba a 

doporučení k vylepšení profilu)

+ moje doporučení 5ti kontaktům z mé LinkedIn sítě (mám cca 

780 spojení)

Cena: 6.450 Kč

GOLD

- 5 týdnů (5 on-line workshopů a pdf, prostor pro písemné 

dotazy) + bonusy

+ dvojitá kontrola vytvořeného LinkedIn profilu (moje zpětná 

vazba a doporučení k vylepšení profilu)

+ moje doporučení 10ti kontaktům z mé LinkedIn sítě (mám cca 

780 spojení)

+ 60 min konzultace (telefon, Skype) na zvolené téma z LinkedIn

Cena 9.250 Kč

Garance na všechny varianty: 21 dní

Downsell produkt: Magnetický LinkedIn profil

On-line trénink - vytvoření LinkedIn profilu ve 3 krocích

Cena: 1.990 Kč

Garance: 14 dní

Pozn.: Ceny jsou konečné, nejsem plátce DPH

OBSAH PROGRAMU
1. týden: Definování mého profesního zaměření

- kdo jsem (profesně)

- profesní definice sebe sama

- kam profesně směřuji (co chci dělat a proč)

- v čem je moje profesní hodnota

- jaké moje zkušenosti, výsledky, úspěchy, dopady mojí práce o 

ní vypovídají

2. týden: Vytvoření kvalitního profilu na LinkedIn

- krok za krokem spolu vytvoříme váš profil

- profil bude jasně prezentovat, v čem jste profesionál

- ukáže vaši profesní hodnotu a výš přínos pro potencionální 

zaměstnavatele (partnery, zákazníky)

3. týden: Budování sítě kvalitních kontaktů

- koho a jak na LinkedIn oslovit

- jak začít a jak rozšiřovat síť kontaktů

- jak se dostat k lidem, kteří vás neznají osobně

- jaké nabídky k přidání přijímat a jaké ne (a proč)

- zapojení do zájmových skupin a diskusních fór

4. týden: Hledání práce na LinkedIn

- kde a jak hledat práci na LinkedIn

- jak aktivně oslovovat manažery firem, pro které chcete 

pracovat

- jak se díky LinkedIn připravit na pohovor (obchodní schůzku)

5. týden: Budování profesní značky na LinkedIn

- jak dávat o sobě vědět

- co a jak na LinkedIn zveřejňovat

- jak se zviditelnit v zájmových skupinách

- jak získat zajímavé kontakty

- jak získat reference

- jak na LinkedIn prodávat sami sebe (nebo svoje služby)



O AUTORCE

Jana Bártíková

Jsem průvodce na cestě k 

dobré práci               

Jsem autorkou on-line projektu           

„Získám dobrou práci“, kterým 

prošlo už přes 6.000 lidí

Pomáhám lidem objevovat svoje poslání,  

jedinečnost a hodnotu. Učím je, jak získat práci, 

kde budou skutečným přínosem a kde jejich 

hodnotu ocení.

Jsem autorkou několika e-booků a on-line 

programů, vedu živé semináře a osobní 

konzultace.

15 let jsem pracovala na manažerských a top-

manažerských pozicích. 

2,5 roku se naplno věnuji projektu „Získám 

dobrou práci“

JAK PROPAGOVAT?

• Oslovte svoji vlastní e-mailovou databázi

• Propagujte na svém blogu a na 

sociálních sítích

• Použijte placenou reklamu

• Setkejme se na společném webináři pro 

vaši databázi

PŘIPOJTE SE K UNIKÁTNÍMU ON-LINE 

PROJEKTU!!!

Do partnerského programu se registrujte ZDE >>

Těšíme se na naši spolupráci!

Jana Bártíková, autorka projektu

Lucie Charvátová, affiliate manažerka

partner@ziskamdobroupraci.cz

http://partner.ziskamdobroupraci.cz/

