


W każdy dzień roboczy przez osiem godzin do pracy, przez cały rok 
dwadzieścia dni urlopu, kiedy urlop wypada w dzień roboczy, wszyscy 

cieszymy się, że mamy kolejny dzień wolny. Często mamy do czynienia z 
pracą nawet po godzinach pracy, bo po prostu nie da się jej wyrzucić z 
głowy. Jeden dzień jako inny. Wstań, śniadanie, zaopiekuj się dziećmi, 
do pracy, z wyciągniętym językiem i wyczerpaniem w domu, dziećmi, 

sprzątaniem, obiadem, spaniem i znowu jutro nowym.

Czy to ci znane? Czy ty też się znacie?

My TAK!



Jak to się wszystko zaczęło u nas

Nazywamy się Eliška i Tomáš Prokeš i
jesteśmy rodzicami małego Tomáša. Jak
wszyscy rodzice, chcemy dla naszego
maleństwa jak najlepiej. Jeszcze przed jego
narodzinami zdecydowaliśmy się na tkaniny i
zaczęliśmy szukać delikatnych detergentów. Tak
właśnie trafiliśmy na euro - produkty przyjazne
dla środowiska. Natychmiast zamówiliśmy
próbki u naszego konsultanta. Po
wypróbowaniu pralki zaczęliśmy sprzątać
kuchnię, łazienkę itp. Okazało się, że wszystko
naprawdę działa i pięknie pachnie. Dlatego
bardziej zainteresowaliśmy się głębią. Okazało
się, że kupiliśmy fundusze na całe
gospodarstwo domowe.



Coraz więcej pudełek trafiało do naszych domów, które pięknie
pachniały jeszcze przed ich otwarciem. Dzięki wielu wypróbowanym i
przetestowanym produktom coraz bardziej interesowało nas Euro.
Stwierdziliśmy, że dzięki tym produktom możemy zapewnić
niezależność finansową. Rozpoczęło się wyszukiwanie informacji. Co?
Gdzie? Dlaczego? Gdy? A zwłaszcza JAK?

Już to wszystko wiemy!

A teraz powiemy Ci!



Więc co to jest Eurona?

Firma nosi oficjalną nazwę Eurona by Cerny. Jest to czysto czeska
firma, która została założona w 2003 roku i ma swoją siedzibę w Lhota
za Červenym Kostelcem, gdzie produkty są opracowywane,
produkowane i wysyłane również do Czech, Słowacji i Polski. Jedynym
właścicielem i założycielem firmy jest Lukáš Černý. Firma produkuje
przyjazne dla środowiska środki piorące, czyszczące i kosmetyki, które
nie szkodzą naszemu zdrowiu i środowisku. Jest to szeroka gama
praktycznych produktów codziennego użytku, odpowiednich dla
alergików, astmatyków, osób cierpiących na egzemę, szczególnie
popularne wśród rodzin z dziećmi, osób zorientowanych na ekologię czy
fanów nowoczesnego stylu życia i trendów produktowych. Dzięki euro
udało się doskonale połączyć przyjazność dla środowiska z wysoką
wydajnością swoich produktów.



• 80% składników tych produktów jest z natury degradowalnych w ciągu 15 dni, ulegają całkowitej 
degradacji w ciągu 4 tygodni.

• Wszystkie receptury produktów Eurona zostały opracowane w celu osiągnięcia idealnego 
stosunku jakości, wydajności i praktyczności użytkownika, przy maksymalnym poszanowaniu 
przyrody i przyjazności dla środowiska.

• Nie używają wypełniaczy ani agresywnych składników, które są szkodliwe dla przyrody i 
zdrowia. 

• Produkty Eurona są silnie skoncentrowane, dozowane w minimalnych ilościach, a tym samym 
znacznie zmniejszają wpływ na środowisko w porównaniu z konwencjonalnymi produktami 
drogeryjnymi 

• Eurona nie deklaruje ścisłej ekologii, jak niektóre inne marki. Nie opiera się na czysto naturalnym 
składzie, chociaż obecnie oferuje takie produkty. Jej celem jest oferowanie w 100% 
funkcjonalnych artykułów gospodarstwa domowego, przy których praca jest przyjemnością bez 
wyrzutów sumienia i troski o zdrowie i środowisko, w którym żyjemy.

• Wszystkie produkty Eurona (z wyjątkiem środka do czyszczenia wodorotlenku sodu) mogą być 
używane w oczyszczalniach ścieków - nie musisz się więc martwić o mycie lub mycie naczyń tego 
dnia. Jest nawet zalecany przez niektórych producentów oczyszczalni ścieków. 

„ Możemy spędzić życie spoglądając w przeszłość i szukając przyczyn w działaniach innych, ale 
powinniśmy żyć dla siebie i tworzyć własną, lepszą przyszłość, którą zostawiamy naszym dzieciom ”.

Lukáš Černý, zakladatel společnosti



Jakie są fundusze z Eurony?

• bez fosforanów - zanieczyszczają zasoby wodne, wspomagają powstawanie 
cyjanobakterii

• bez chloru - paruje, jest cięższy od powietrza i uderza w głowy zwierząt domowych i 
małych dzieci

• bez formaldehydu - rakotwórczy, pozostaje w tekstyliach z komercyjnych proszków do 
prania i odparowuje po podgrzaniu przez organizm -> oddychamy nim i wnika w skórę w 
głąb organizmu

• bez nadboranów - wybielacze w proszkach do prania, w większych ilościach mogą być 
niebezpieczne

• bez wypełniaczy - zwodniczy wpływ ilości na detergenty (soda, sól itp.)

• produkty z symbolem „Natural product” dodatkowo bez siarczanów, alergenów i 
barwników syntetycznych - odpowiednie dla alergików i egzemy

• Nie testowane na zwierzętach

• najwyższa jakość dzięki starannej produkcji w Czechach



Poleciłbyś znajomym świetny film?

Polecenie czegoś, z czego byliśmy zadowoleni, było dla nas zawsze
czymś naturalnym. Dobra restauracja, świetny film, pensjonat czy hotel.
Sklep, w którym kupują określony produkt (żywność, wędliny). Czy też
dzielisz się swoim doświadczeniem z przyjaciółmi? Jesteśmy przekonani,
że TAK. Logiczne jest POLECANIE tego, z czego jesteśmy zadowoleni.
Wspaniałą rzeczą w Euronie jest to, że rejestracja nie jest wiążąca od
samego początku. To tak, jakby mieć kartę lojalnościową w dowolnym
supermarkecie lub rejestrację klienta w dowolnym sklepie
internetowym. Żadnych opłat za wejście lub przedłużenie ani bzdur jako
obowiązkowe subskrypcje. Rejestracja klienta była najlepszym
wyborem. I to wygoda ... Zamawiasz towar, a usługa transportu
zawiezie Cię do domu.





Jak mieć aptekę ZA DARMO?

Czy kiedykolwiek brałeś darmowe produkty z drogerii? A może dałeś
tylko symboliczne 22 Zl (przesyłka i opakowanie) za pełny koszyk? Z
euro jest to możliwe. Po prostu polecaj znajomym, znajomym i rodzinie.
A ponieważ ani my, ani my nie mamy czasu, aby gdzieś oddawać pudła
proszków do prania, wystarczy, że zarejestrują je bezpłatnie w
firmowym sklepie internetowym, aby mogli samodzielnie zamówić
towar. Będą zadowoleni, że kupują po cenach hurtowych (bezpośrednio
od producenta - bez 20% marży), a my z kolei oszczędzamy czas i nie
musimy zajmować się tym, kiedy i gdzie przekazać im towar. Dzięki
temu, że polecamy Euronę, z której jesteśmy zadowoleni (artykuły
gospodarstwa domowego, które jeszcze gdzieś musimy kupić, bo
wszyscy musimy prać i czyścić), będziemy mieli te produkty dla siebie
zupełnie bezpłatnie.



Wtedy mogłoby to wyglądać tak

do przeliczenia zastosowano kurs wymiany
1 ZL = 5,5 CZK



Nie kończymy na darmowych produktach!!!

Darmowe produkty wysokiej jakości dla całego naszego
gospodarstwa domowego? To jest naprawdę fajne. Ale to nie jest
koniec ani nasz cel. Ale to kolejny i ważny krok na naszej drodze. Eurona
nie ma ograniczeń. Wraz ze wzrostem liczby rejestracji Twoich
znajomych i innych zainteresowanych osób rosną prowizje, które
możesz wykorzystać na darmowe produkty lub zapłacić gotówką.

Jak to wszystko właściwie działa?



e-shop

Polecisz Eurona 
swoim znajomym i 
oddasz im swoją 

Eurona ID

Twoi znajomi sami 
zamówią produkty pod 

adresemSklep 
internetowy Eurony bez 
20% marży przy użyciu 

Twojego Eurona ID

Eurona 
wyśle zamówione 

produkty 
bezpośrednio do 

Twoich znajomych, a 
Ty otrzymasz prowizję

Ty

https://www.euronabycerny.com/?sucl=4b8d23a8b890afc964591f79068c0033
https://www.euronabycerny.com/pl/420-2583398494


e-shop

Będziesz polecać 
Euronę przez portale 

społecznościowe, 
podasz swój Eurona ID 

zainteresowanym

Ty

Twoi znajomi sami 
zamówią produkty pod 

adresemSklep 
internetowy Eurony bez 
20% marży przy użyciu 

Twojego Eurona ID

Eurona 
wyśle zamówione 

produkty 
bezpośrednio do 

Twoich znajomych, a 
Ty otrzymasz prowizję

https://www.euronabycerny.com/?sucl=4b8d23a8b890afc964591f79068c0033
https://www.euronabycerny.com/pl/420-2583398494


Gdzie jest wprowadzany Eurona ID?

I to wszystko! Za 
pomocą Twojego 
Eurona ID klient 

zarejestruje się w 
Twojej sieci i otrzyma 

własny Eurona ID, 
który będzie mógł 

ponownie przekazać

W trzecim kroku 
zamówienia 

wprowadza się 
Eurona ID



Każdy chciałby być niezależny finansowo

Teraz decydujesz, czy wybrać tę trasę. Słowo „kariera” jest dziś
bardzo często odmieniane ze stylem życia i być może każdy chciałby
mieć „udaną karierę”. Oto opcja. Masz to tuż przed sobą. Wspinaj się z
nami po schodach sukcesu, przekraczaj granice i stań się całkowicie
niezależny dzięki prestiżowej marce Eurona by Cerny. Twój numer
klienta w Euronie otworzy również zupełnie nowe możliwości rozwoju i
wzrostu. Na początku zawsze jesteś pod okiem doświadczonego
konsultanta Eurona, który zapozna Cię z produktami, warunkami
sprzedaży i nauczy Cię, jak osiągnąć sukces.



Ile będzie cię kosztować ta szansa? NIC!

• BEZPŁATNA i niezobowiązująca rejestracja
• brak opłat
• Zamówienia nie obowiązkowe
• żadne ograniczenia minimalnej rzędu
• najwyższej jakości czeska jakość produktów
• już pierwsze zamówienie w cenach hurtowych - bez 20% marży
• Jeśli nie jesteś zadowolony, możesz zwrócić produkty w ciągu 30 dni
• okazja do prowadzenia działalności gospodarczej w Polski, Republice 

Czeskiej, i Słowacji
• niezależność finansowa i czasowa od domowego zacisza - MOŻLIWOŚĆ 

PRACY ONLINE
• sprawiedliwy system wynagradzania



System wynagrodzeń i prowizji

Tabela prowizji

Liczba zdobytych BO % poziom

nad 10 000 21 %

6 600 – 9 999 18 %

4 000 – 6 599 15 %

2 400 – 3 999 12 %

1 200 – 2 399 9 %

600 – 1 199 6 %

200 – 599 3 %

Mamy siedem poziomów
prowizji w euro. W zależności od
poziomu, na jakim stoimy,
otrzymujemy prowizje od naszych
zakupów oraz od zakupów osób z
naszej sieci. Następnie
wykorzystujemy te prowizje do
zakupu produktów lub możemy je
wpłacić na konto.



Nie obiecujemy dziesiątek 
tysięcy w ciągu kilku miesięcy

Musisz chcieć, zdecydować i wytrwać,

pomożemy Ci we wszystkim innym





Jak duże mogą być prowizje?

Na pewno interesuje Cię
wysokość prowizji. Oto przykład
naszego kolegi. Czy to nie
wspaniałe? Jeśli ktoś naprawdę
chce i wytrwa, osiągnie wszystko.



Chodź z nami, aby zmienić życie!

Eliška a Tomáš Prokešovi
Twoi doradcy i sponsorzy Eurona by Cerny

420-0921423310 420-2583398494
Eurona ID do wprowadzenia w pierwszym zamówieniu (wybierz jeden)

+420 728 788 791
Telefon

info@ekodomovhezkycesky.cz
E-mail

mailto:info@ekodomovhezkycesky.cz



