
Sdělte svým známým či partnerům své zkušenosti a dojmy z používání programu DUEL. 
Můžete jim tak pomoci s výběrem vhodného ekonomického systému.

Výhody zprostředkování
» Za zprostředkování získáte provizi 20 % z ceny prodané licence (průměrná cena licence je více než 10 000 Kč).

» Budou-li mít stejný program vaši známí a partneři, usnadníte si práci díky sdílení dat, exportům a importům.

» Možnost vyhrát 50% slevu na vícedenní legislativní seminář pro jednu osobu ve čtyřhvězdičkovém Hotelu PORT 
u Máchova jezera.

Rozhodli se pro koupi?
Pak je to jednoduché. Stačí, aby při objednávce programu nahlásili vaše 
licenční číslo jako zprostředkovatele. O zbytek se postaráme.

Váhají s koupí?
Předejte nám na ně kontakt a pokud dojde do 3 měsíců od zkontaktování 
k úspěšnému prodeji, pak i vy získáváte nárok na vyplacení provize.

A jak provizi získáte?
V případě úspěšně zrealizovaného prodeje vám pošleme podklady 
pro vyfakturování vaší provize. Tu vám pak podle vaší faktury proplatíme.

Pro více informací navštivte náš web a v patičce zvolte odkaz Zprostředkování.

www.jezeksw.cz/zprostredkovani

Jste s námi spokojeni?

Víte, že... 
...můžete získat 
50% slevu na 
legislativní seminář 
s Ing. Pilařovou 
v Hotelu ****Port 
pro jednu osobu?

Více na straně 2



„Do losování o slevu na seminář budou zařazeni všichni 
zprostředkovatelé objednávek zaplacených do 30. září 2020.“ 

www.jezeksw.cz/zprostredkovani

Zprostředkujte prodej a vyhrajte

Termín semináře je 
5. – 7. listopadu 2020 

a zahrnuje:
» dva dny výkladu Ing. Pilařové 

na téma Daňové a účetní 
novinky v roce 2020 a 2021

» sobotní výklad zástupců 
Ježek software a individuální 
konzultace

» 2x ubytování v Hotelu 
****PORT u Máchova jezera

» plnou penzi po celou dobu 
pobytu

» wellness program 
(neomezený vstup do bazénu, 
vířivky a páry)

» doprovodný program
» skripta, psací potřeby

Soutěžte o účast na semináři v Hotelu ****PORT za polovinu ceny!
Výherce soutěže získá možnost zúčastnit se oblíbeného 
vícedenního kurzu s vynikající lektorkou Ing. Ivanou Pilařovou 
s 50% slevou. Školení je spojeno s wellness programem ZDARMA.


