
WORKSHOP:

POZÝVANIE NA UDALOSTI



PRÍPRAVA:

POZÝVANIE NA

EVENTY



Menný zoznam

„Najdôležitejšia z 10 základných zručností 

marketéra je práve propagácia udalostí.“

Eric Worre:



Menný zoznam

• Jediná vec, ktorú sa nemusíte učiť. 

• Je 100% duplikovateľná. 

• Zvládne ju aj nováčik a laik.

• Postačí pozvať a pritiahnuť potencionálneho 

marketéra.

• O všetko ostatné sa postarajú lídri.

Je to jednoduché...



Menný zoznam

• Byť na eventoch je základom pre rast.

• Vytvorte vo svojom tíme pocit, že účasťou na 

event sa zlepší ich život, ak sa nezúčastnia, 

naopak - bude ich život horší

• Úspešní od neúspešných v sieťovom 

marketingu sa delia podľa toho, koľko aktivity 

vykonajú. Patrí k nim aj účasť na eventoch.

Byť na eventoch je dôležité



DO AKCIE:

CIELE



Menný zoznam

• Koľko ľudí prinesiete na event?

• ... a zdvojnásobte si to ako cieľ 😉

• Dávajte si VEĽKÉ CIELE!

• Cieľom nie je iba účasť na evente, ale to, čo 

dosiahnete spoločne s tímom, ktorý vznikne na 

základe eventu. Kariéra, obrat, príjmy a pod.

CIELE



Menný zoznam

• Cieľom nie je iba účasť na evente, ale to, čo 

dosiahnete spoločne s tímom, ktorý vznikne na 

základe eventu. Kariéra, obrat, príjmy a pod.

• Pochváľte sa cieľom! Nahrajte príspevok, kde 

dáte verejný prísľub, že dosiahnete svoje ciele.

CIELE



Menný zoznam

• Napíšte si ako prípravu odpovede na: 

• Aká je vízia? 

• Čo chcete dosiahnuť vďaka eventu? 

• Čo sa stane vo vašom tíme? 

• Aký príjem dosiahnete vďaka eventu?

CIELE



DO AKCIE:

NASADENIE



Menný zoznam

• Na vašom nasadení a energii záleží, s akou 

emóciou oslovíte pozvaného.

• To, čo vzíde z eventu nie je to o informáciách. 

Je to o HODNOTE, ktorú musí účastník vložiť 

do eventu. Podľa toho, čo musel „obetovať“, 

bude aj jeho odhodlanie použiť informácie v 

praxi.

NASADENIE



Menný zoznam

• Čím vyšší je vstup, tým vyššia je aktivita.

• Lístok preto nemá byť „zadarmo“. 

• Vždy za ním musí byť niečo, čo účastník urobí, 

oželie, zaplatí.

NASADENIE



ÚLOHA:

K lístku na event získa 

tréningy ZADARMO v hodnote, 

ktorá prevýši hodnotu lístka



DO AKCIE:

LASEROVÉ 

ZAMERANIE



Menný zoznam

• Na 100% sa zamerajte na event.

• Povedzte o ňom všetkým, koho stretnete.

• Pozvánku je potrebné posunúť najlepšie 

telefonicky, cez Skype, ZOOM.

• Nestačí poslať mail, či SMS.

LASEROVÉ ZAMERANIE



ÚLOHA:

Vytvorte si telefonický scenár 

pre prezentáciu eventu



DO AKCIE:

INTENZITA



Menný zoznam

• Nestačí pozvať „pár“ známych...

• Je potrebné do toho dať ENERGIU!

• Predstavte príbehy, víziu, čo dosiahne každý 

účastník tým, že bude na evente.

• Počet účastníkov na evente totiž určí vaše 

príjmy na budúci rok.

INTENZITA



Menný zoznam

• Platí hodnota 300 – 1000 € zárobku v 

nasledujúcich 12-tich mesiacoch za jedného 

účastníka.

• Cieľom je priviezť čo najväčší počet účastníkov 

– bez výhovoriek 😉

• Choďte do toho na 100%. Iba tak dosiahnete 

100% výsledok!

INTENZITA



ÚLOHA:

Vytvorte živý webinár s 

prezentáciou, súčasťou 

ktorej je aj vstupenka na 

event



DO AKCIE:

POZVANIE JE 

TÍMOVÝ ŠPORT



Menný zoznam

• Vytvorte vo svojom tíme spoluprácu na 

pozývaní účastníkov.

• Podeľte si medzi sebou úlohy, aby ste spoločne 

dosiahli lepší výsledok a aby ste mali lepšie 

podklady.

• Majte v tíme človeka, zodpovedného za 

propagáciu, sociálne siete, podporné materiály, 

prezentácie, webináre a pod.

POZVANIE JE TÍMOVÝ ŠPORT



ÚLOHA:

Vytvorte si FB skupinu iba pre 

majiteľov lístkov. Uverejňujte 

v nej obsah, videá a hodnotu 

iba pre majiteľov lístkov.



POZÝVANIE:

MENNÝ ZOZNAM



Menný zoznam

• Vypracujte si nový menný zoznam 

potencionálnych účastníkov, koho pozvete na 

event.

• Potom ich všetkých oslovte rad-za-radom. 

Najlepšie v jednom čase, za sebou.

MENNÝ ZOZNAM



Menný zoznam

• Záujemcov, ktorí sa rozhodnú prísť na event 

ihneď REGISTRUJTE SAMI. Nenechávajte to na 

záujemcoch!

• Demonštrujte svojim ľuďom v tíme, že aj vy 

dokážete pozvať ľudí. Buďte pre nich 

príkladom!

MENNÝ ZOZNAM



POZÝVANIE:

PROPAGÁCIA 

EVENTU



Menný zoznam

• Na propagáciu využívajte všetky médiá, ktoré 

máte k dispozícii: ZOOM, Telegram, Facebook, 

Instagram, SMS...

• Nezostaňte pri uverejnení príspevku či statusu, 

či cover fotky.

• Vyzvite všetkých, že sa spoločne zúčastníte 

eventu.

PROPAGÁCIA EVENTU



Menný zoznam

• Všetkých obvolajte. Takto to robia 

profesionáli...

• Vytvorte KAMPAŇ NA PREDAJ EVENTU.

• Zaviažte samých seba k predaju čo najviac 

lístkov.

• Používajte PRÍBEHY, PRÍBEHY, PRÍBEHY... tie 

predávajú aj udalosti.

• Vyzvite ľudí, aby sa v skupine „pochválili“ 

úspechmi pri pozývaní.

PROPAGÁCIA EVENTU



POZÝVANIE:

POMÁHAJTE INÝM



Menný zoznam

• Riešte problémy, ktoré majú vaši ľudia v tíme.

• Zabezpečte všetko potrebné, aby sa mohli 

zúčastniť udalosti.

• Zapájajte sa a pomáhajte riešiť ich čas, peniaze, 

rodinné vzťahy, ak je to potrebné...

• Obvykle dôvod, ktorý uvedie pozvaný ako to, 

prečo nemôže ísť na udalosť, je dôvodom, 

práve prečo by na udalosti nemal chýbať.

POMÁHAJTE INÝM



POZÝVANIE:

CENA ZA LÍSTOK



Menný zoznam

• Cenu za lístok si určite podľa seba.

• Buď chcete zarobiť na predaji, alebo z 

výsledku, ktorý vám udalosť prinesie.

• Vstupné môže byť aj na nadáciu. Nemusíte 

platiť mne, ale sumu, ktorú zvážite, pošlite na 

nadáciu.

CENA ZA LÍSTOK



VYHODNOTENIE:

OCEŇOVANIE



Menný zoznam

• Každý, kto prinesie viac hostí, si zaslúži 

odmenu.

• Za počet získaných účastníkov získa aj bonusy.

OCEŇOVANIE



Menný zoznam

• Privedie 1 účastníka: 2 lístky pre pozvaného navyše

• Privedie 5 účastníkov: 5 lístkov pre pozvaných 

navyše + Online kurz Facebook a Instagram na 

maximum, v hodnote 69,- €

• Privedie 10: účastníkov: 10 lístkov pre pozvaných 

navyše + tréning pre celú skupinu podľa dohody, v 

hodnote 200,- €

• Privedie 20 a viac účastníkov: 20 lístkov pre 

pozvaných navyše + Osobný koučing v hodnote 150,-

€ + tréning podľa dohody, v hodnote 200,- €

OCEŇOVANIE



Menný zoznam

• Lístky navyše sú pre pozvaných účastníkov, aby 

mohli pozvať svojho kamaráta, známeho.

• Vyhláste TOP 5 ľudí s predanými vstupenkami, 

ktorí získajú odmenu (napríklad zaujímavé 

knihy).

OCEŇOVANIE



ÚLOHA:

Vytvoriť ocenenie za 10, 25, 

50, 75, 100 registrovaných 

lístkov



VYHODNOTENIE:

BALÍKY LÍSTKOV



Menný zoznam

• Za kúpu väčšieho balíka lístkov ako odmenu 

získa táto skupina skupinový tréning podľa 

výberu.

BALÍKY LÍSTKOV



ĎAKUJEM...

DOVIDENIA 

NA EVENTE ;-)



PROPAGÁCIA:

AKO EFEKTÍVNE

PROPAGOVAŤ



Menný zoznam

• Líder vo vašom tíme

• Aktívny marketér

• Teraz neaktívny marketér

• Boli sme s ním v kontakte – teplý kontakt

• Studený kontakt v mennom zozname

• Neznámy kontakt (napr. zo sociálnych sietí)

TYPY POZVANÝCH



Menný zoznam

• Miesto bydliska

• Pohlavie

• Vek

• Záujmy

• Skúsenosti

CIEĽOVÁ SKUPINA



Menný zoznam

• a. Príspevok na sociálnych sieťach (správa, 

príbeh, anketa, video...)

• b. Video príspevok (na Youtube, Facebooku, 

Instagrame...) 

• c. Platená reklama (Facebook, Google)

• d. Mobil (SMS, telefonát)

• e. Četovacie aplikácie (hlasová správa, video, 

textová správa na Messenger, Viber, WathAp ap.)

TYPY PROPAGÁCIE



Menný zoznam

• https://goelite.club/online-sensation-januar-

2021/

WEB STRÁNKA

https://goelite.club/online-sensation-januar-2021/


Menný zoznam

• Uzatvorená FB skupina

• Uzatvorená messengerová skupina

• Zdieľanie scenárov, aktivít, vyhodnocovanie...

SPOLOČNÁ AKTIVITA = SPOLOČNÉ VÝSLEDKY



Menný zoznam

• Jednoduchosť

• Zrozumiteľnosť

• Aktivita

• Emócia

• Je to o štatistike: Čím väčšiemu počtu ľudí dáte 

príležitosť, tým viac ľudí prijme vaše pozvanie 

;-)

ČO ROZHODUJE O VÝSLEDKU?


