Távmunka otthonról
Töltsd hasznosan a szabadidődet! Szórakozz, vagy keress pénzt az internet
segítségével! Praktikák, ötletek, lehetőségek korhatár nélkül!
Az interneten rengeteg hasznos programot találhatsz, többségében ingyen.
A programokat profi webmesterek készítették, tették számodra is elérhetővé.
Programozói ismeretek nélkül is készíthetsz honlapot, fotó kollázsokat,
képgenerátorokat, vicces elemeket, bannereket, buttonokat. Letölthetsz PHP és java
JavaScripteket.
Készíthetünk és szerkeszthetünk Facebook borítóképet és bejegyzés képet,
meghívót, üdvözlő kártyát, de szórólapot is az online felületen keresztül.
Egy kis gyakorlással, kreativitással vidám perceket szerezhetsz magadnak.
Készíthetsz honlap díszítő anyagokat ismerőseidnek, barátaidnak.
Meglepetésként vagy térítés ellenében, pénzért. Kiváló pénzkereseti forrás!
Passzív jövedelem források mindenkinek, nyelvtudás, előképzettség nélkül!
Az interneten számtalan pénzkereseti forrás megtalálható.
Ha tudást nem is, de pici kreativitást igényel. (hirdetésed megfogalmazása).
Regisztrálj ingyen Affiliate (partner) programokra.
Gyártó, kereskedő cégek, vállalkozások reklámozásával akkor is pénzt keresel,
passzív jövedelemre teszel szert, ha nem vagy a géped előtt.
Fogalmazd meg röviden a hirdetésed. Helyezd el ingyenes apróhirdető honlapokon,
blogokon, fórumokon, közösségi oldalakon, vagy akár a levelezésedben.
Igény esetén, cím anyagokat nemzetközi szinten is biztosítok hozzá. (minimális
térítésért)
Hogy mennyit is kereshetsz? Ez minden ajánlatnál eltérő.
Például egy nemzetközi online szolgáltató cég ajánlja szolgáltatásait, akár
Magyarországi ügyfeleknek is, (magyar nyelven is).
Minden rajtad keresztül beérkező megrendelés után nettó 100 USD - t (Amerikai
dollárt) fizet banki átutalással.
Mennyit kereshetünk passzív jövedelemként saját weboldalunkkal,
webáruházunkkal:
Weboldalnál a bevétel származhat jutalékos vagy fix összeg formájában is.
Forrás: Affiliate / Partnerprogram tájékoztatók, ajánlatok.
Jutalék esetén:
3 - 60% / sikeres ajánlás.
Fix összeg esetén:
5 000 - 60 000 Forint / partneri megrendelés. (akár naponta is)
(Nemzetközi részvétel esetén kifizetés valutában, Euró, dollár, angol font, egyéb).

Több jövedelmet szeretnél?
Készíts saját weboldalt ingyen! Nyithatsz ingyenes webáruházat is!
(akár magyar, angol, egyéb nyelven. Értékesíts belföldön vagy nemzetközileg is!
Elérhető jövedelem csak tájékoztató jelleggel: 15 000 - 1 000 000 Ft / hó.
Webáruházaknál a forgalom növeléséhez online, offline segítséget biztosítok neked,
megállapodás alapján.
Készíts honlapot, weboldalakat szaktudás nélkül is itt:
https://www.webnode.com/r/5f682aceaf999

Mennyit kereshetünk Google hirdetések (google adsense) megjelentetésével:
Itt megnézheti az ingyenes kalkulátorral, magyar nyelven:
https://www.google.com/intl/hu_hu/adsense/start/
A weboldalak többsége angol nyelvű, de az ingyenesen letölthető Google toolbar
segítségével a saját anyanyelveden olvashatod, dolgozhatsz vele.
Legyen saját honlapod, weboldalad!
Publikálj minőségi tartalmakat, fotókat, videókat.
Előre gyártott honlap sablonokat tölthetsz le többségében ingyen a számítógépedre.
Több ezer sablon közül választhatsz üzleti vagy magán célú, hobbi weboldalt.
Ingyenes weboldal tervező oktató anyagokat, leírásokat magyar nyelven is találsz az
interneten.
Online távmunkához címlisták csomagomat megrendelheted, mely a következőket
tartalmazza:
- 17 darab ingyenesen letölthető honlapsablonok adatbázis.
- 38 darab Kép generátorok, vicces elemek, fotó kollázs készítők.
- 6 darab banner, button készítő generátor.
- 3 darab vízjel készítő (lopásvédelem fotóinak).
- 3 darab PDF online készítő, szerkesztő, konvertáló.
(Akár ezekkel is jelentős jövedelmet, mellékállást szerezhet)
- 8 darab script (Java, PHP) letöltő weboldal címe.
- A Google toolbar (fordító program) ingyenes letölthetősége.

A csomag ára:
Angliai banki átutalás esetén: £ 15
Magyarországról: 5 850 Ftˑˮ helyett 4 000 Ft.
ˑˮ 1 Angol font = 390 HUF
(fizetés forintban magyarországi postacímre, csekken).

Megrendelés:
Gergely Zoltán
Marketing Manager
eubizinfo(@)gmail.com
Web: https//:online-marketing-service.co.uk
Megrendelés esetén kérem, levele tárgy mezőjébe írja be:
… (csomag neve) Reklámcsomag megrendelése.
Tipp:
A jövőben is segíteni, támogatni, mentorálni szeretném ügyfeleimet!
De jelentős számú érdeklődés esetén fizikai képtelenség lenne, hogy mindenki
kezét foghassam, technikai tanácsot, jövedelem források és ötletek információt
nyújtva mentorálhassam.

Havi szinten (a fordító program segítségével) sok száz külföldi weboldalt, szakmai
és oktató anyagot nézek meg. Üzleti lehetőségeket, trendeket, további jövedelem
forrásokat, technikai megoldásokat keresek. A munkáimhoz kapcsolható
információkat, címeket eltárolom, csak tallózva publikálom.
Ezért egy zárt rendszerű fórum oldalt, klubot szeretnék létrehozni egy közösségi
oldal, a Facebook felületén, ahol megoszthatjuk egymással tapasztalatainkat,
ötleteinket, munkáinkat.
Tanácsot, (üzletvitel, tárgyalás technika, marketing, kreativitás, egyéb)
illetve további piacképes ötleteket kérhetsz tőlem.
A klub tartalmát kizárólag csak a tagok láthatják, így őrizve meg szellemi
tulajdonunk értékét. A tagság ingyenes!
Részletesen bemutatom, elmagyarázom honlapom felépítését.
(Hogyan és milyen szerkesztői technikával, milyen marketing stratégiával és
webkeresők optimalizálással, látogatottság növelő módszerekkel dolgozom).
Mivel egy honlap elkészítése 50 - 150 000 Ft körül kezdődik, annak webkereső
optimalizálása pedig Kb. 30 - 60 000 Ft / hó (szakemberi munkadíj), ezért jelentős
költségeket takaríthatsz meg.
GYIK és motiváció:
Miért fizessek, ha ingyen is hozzájutok az információkhoz?
Ha önnek is van ideje és néhány év türelme, kellemes böngészést kívánok.
Sok száz ügyfelemet kellene becsapnom, ha a reklámcsomag díjazásból szeretnék
megélni. Nem éri meg!
Valódi jövedelmem az önnel történő korrekt, hiteles és hosszú távú

együttműködésből származhat. Természetesen önre is ez érvényes.
Együtt könnyebb, hatékonyabb, gazdaságosabb, sikeresebb!
Hosszú éveket töltöttem, és töltök ma is az üzleti információim beszerzésével,
katalogizálásával, szakanyagok felkutatásával, olvasással de elsősorban
önképzéssel. Amikor más ember pihent, szórakozott, üdült szabadidejében, én
akkor is dolgoztam
(napi 16 – 18 órában). Sajnos a tudást nem adják ingyen, nem születünk bele.
Szerencsés ember vagyok, mert a hobbimnak (üzleti kommunikáció, marketing) élek.
Nem értek hozzá, nem tudom megcsinálni (?).
Ezt felejtse el!
Mellékállás ajánlataim nem követelnek szakmai előképzettséget, tapasztalatot. Ha
ön most engem olvas, az azt jelenti, ért a számítógép kezeléshez, internet
használathoz.
Ennyi elég a kezdéshez.
Segítek önnek tapasztalatot szerezni, hasznos tanácsokkal, címlistákkal, kreatív
ötletekkel, személyre szabott pénzkereseti lehetőségekkel, érdek képviselettel
(tanácsadás jelleggel és saját tapasztalataim bemutatásával, ha nem fizetne az
Affiliate Megbízója).
Szeretne egy ingyenes honlapot, webáruházat, de nincs ötlete a tartalomhoz,
látogatottság növeléshez?
Kreatív menedzserként több ötletemet, lehetőségeket is megosztok önnel, ami nem
publikus.
Az élet és az internet mindig tele van lehetőségekkel, csak meg kell találni.
Kérem, olvasson utána, hogy például az USA - ban mennyien lettek dollár
milliomosok egy nevetséges és hiteltelen ötlettel. Vagy kreativitással!
Hogyan született a Facebook.com?
Egy egyetemi szobában, hobbi (közösségi) weboldalként.
Hogyan született a Google?
Egy garázsban elhelyezett egyszerű asztali számítógéppel.
Hogyan született a Coca cola?
Egy gyógyszerész találta fel, de a kezdetekben még nem volt olyan sikeres.
Sikerét, világhírnevét a palackozásnak (technológiának) köszönhette.
Ezek a világhírű cégek is a nulláról, az esélytelenek nyugalmával indultak.
Most több milliárd dollár árbevételt termelnek évente.
Motiválja magát!
Bízzon magában, de a földön maradva. Ne álmodozzon, hanem cselekedjen.
Ne 3 hónap munka után akarjon luxusautót vásárolni mellékjövedelméből.
Soha ne hallgasson negatív beállítottságú emberekre. (Igazi magyar szokás).

Értékelje és becsülje meg a megszerzett jövedelmet!
Ha csak 1 - 2 közüzemi számlát ki tud fizetni belőle, már megérte dolgozni.
Hiszen több marad a családi kasszában. Továbbá jelentősen növelheti önbizalmát,
kreativitását, pozitív életfilozófiáját.
Elért jövedelmét mindig kezelje bizalmasan!
Ne szerezzen (további) irigyeket, ellenségeket önmagának.
További információ, tippek és tanácsok hamarosan, a privát csoportban.
Ha kérdése, kérése, építő jellegű kritikája van, kérem, írjon nekem.
Szereti ön a vicces képeket, mozgó GIF animációkat? Az interneten sok tízezer
található.
El küldöm önnek a forrásanyagot, csak le kell tölteni. Felhasználhatja weboldalán,
elküldheti emailban, hírlevélben demonstrációként, Facebook messengerben,
megviccelve barátait.
Sikeres együttműködésünk, közös munkáink reményében,
Gergely Zoltán
Marketing Manager
eubizinfo(@)gmail.com
Web: https//:online-marketing-service.co.uk

