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Prajem Vám krásny deň, priatelia.

Kladiete si aj vy takúto či podobnú otázku: Kde hľadať úspech?  Práve
držíte  vo  svojich  rukách  náš  nový  informačný  magazín,  prospekt  alebo
katalóg ak chcete. Jeho hlavným cieľom je informovať vás o produktoch a
službách našej  rodinnej  webovej  stránky, predstavím vám tu všetky naše
kategórie,  náš vlastný projekt:  ABECEDA OSOBNÉHO ROZVOJA, príležitosť
dosiahnuť úspech a produkty našej vlastnej značky. 

Som presvedčený, že tu nájdete presne to, čo hľadáte a, hoci sme
zatiaľ iba na začiatku našej spoločnej cesty, verím, že nás čaká spoločná,
skvelá budúcnosť. Pravidelne mávam odvážnu víziu a vy osobne sa mi v nej
zjavujete ako úžasná ľudská bytosť,  ktorá vďaka tejto príležitosti  dosiahla
svoj úspech, navýšila svoj rodinný rozpočet a zmenila svoj život k lepšiemu.

Moja vízia...

Mojou víziou je to, aby každý jednotlivec, každá rodina či firma vedela
o tom, že  všetko,  čo k  životu  a správnemu fungovaniu  potrebuje,  že  to
všetko nájde u nás na jednom mieste, na našej rodinnej webovej stránke.
Zároveň je mojim jediným pravidlom to, aby všetky zúčastnené strany na
vzájomnej  spolupráci  profitovali,  pomáhali  si  navzájom a posúvali  sa tak
spoločne vpred.

Vďaka  mnohým  aktivitám  v  tejto  oblasti  som  získané  informácie  o
produktoch a službách potrebných k životu, sústredil na jednom mieste. Od
založenia stránky: www.top100sk.com dňa 1. marca 2017 sa mi podarilo dať
dohromady viac ako 1.000.000 kusov produktov a služieb pre nás všetkých
od  viac  ako  200  rôznych  dodávateľov.  Nebojím  sa  povedať,  že  ďalšie
služby, produkty, príležitosti a dodávatelia budú i naďalej pribúdať.



IDE MI O VÁŠ ÚSPECH…

Takmer každý človek ho chce, takmer každá ľudská bytosť chce byť
jeho súčasťou. Skôr, ako ho spoločne dosiahneme je dobré vedieť, čo to
úspech vlastne je. Ako ho definovať? Jednoducho. Naplánujme si  to, čo
sami  chceme  získať  či  dosiahnuť  a  potom  trpezlivo  vykonávajme  dané
aktivity, až sa náš plán stane realitou. Úspech držíme my vo svojich rukách!

Avšak predtým, než začneme, venujte pozornosť nasledujúcim slovám.
Ako vnímam cestu k úspechu ja? Preštudujte si môj návod, moje rady, kroky
ktoré nás privedú k úspechu:

1. krok: ZASTAVME SA

Vypnime  TV,  mobilný  telefón  a  eliminujme  všetky  rušivé  elementy.
Nájdime  si  čas,  pokojné  miesto  a  v  pokoji  popremýšľajme,  čo  vlastne
chceme vo svojom živote dosiahnuť a prečo chceme práve toto.

2. krok:  VLASTNÁ INVENTÚRA

Kto vlastne sme, s čím sme sa narodili a prečo sme prišli na tento svet?
Spíšme si na papier alebo do svojho pracovného zošita zaznačme všetko
to, čo už máme, čo vieme, poznáme, ovládame a tiež to, čo nás baví. Aké
sú naše prednosti, kontakty, na čo máme talent...

3. krok: STANOVME SI SVOJ CIEĽ

Popremýšľajme  nad  tým,  čo  je  našou  prioritou,  aký  cieľ  bude
maximálne vyhovovať našim predstavám a potrebám. Dokonale poznajme
svoj  cieľ,  jeho  tvar,  farbu,  veľkosť,  ale  aj  všetky  emócie,  ktoré  v  nás
dosiahnutie cieľa vyvolá. Venujme pozornosť aj tým najmänším detailom.



4. krok: JEDNODUCHÝ PLÁN

Naplánujme si svoje denné aktivity, ktoré pretavia našu predstavu do
reality. Buďme flexibilní, trpezliví, konkrétni. Stanovme si svoje vlastné tempo,
kontrolné  body,  ale  aj  odmenu,  ktorou  si  urobíme  radosť  pri  dosiahnutí
jednotlivých etáp nášho plánu. Dôležité je to, aby bol náš plán v číslach.

5. krok: KONAJME A VYTRVAJME

Všetko chce svoj čas. Vykonávajme preto svoje aktivity postupne a
hlavne pravidelne. Prispôsobujme svoje vlastné aktivity okolnostiam, ktoré
nedokážeme  ovplyvniť  a  zmeňme  na  lepšie  všetko  to,  čo  ovplyvniť
dokážeme. Robte správne veci, nie tie, ktoré sú ľahké. Nevyhovárajme sa,
buďme zodpovední, tolerantní, spravodlivý a ústretový k iným.

6. krok: RADUJME SA ZO SAMOTNEJ CESTY K CIEĽU

Užívajme si každý jeden deň, každú svoju dennú aktivitu a radujme sa z
úspechu, nech je akokoľvek malý. Radosť je totiž energia, ktorú budeme
potrebovať, až príde obdobie dočasného nezdaru. A to príde, buďme si
tým istí, preto majme neustály úsmev na svojej tvári a radosť v srdci.

7. krok: ODPORÚČANIE A DUPLIKÁCIA

Ak vieme o niečom hodnotnom, čo dokáže aj iným ľuďom pomôcť
zlepšiť ich život, je našou morálnou povinnosťou sa o to podeliť s ostatnými.
Nenechávajme  si  úspech  iba  pre  seba.  Ak  získame  vlastnú  kladnú
skúsenosť,  prečo  ju  neodporučiť?  Duplikujme  svoj  úspech  a  spoločne
urobíme naše krásne Slovensko a potom i celý náš svet lepším miestom pre
život.



Na  našej  rodinnej  webovej  stránke:  www.top100sk.com nájdete
tieto kategórie, ktoré som vytvoril, aby sa nám ľahšie na stránke orientovalo
a, aby sme skôr našli to, čo práve hľadáme či nutne potrebujeme.

Kategória: Pre deti a mládež

    V tejto kategórii nájdete produkty
pre  bábätko,  malé  dieťa,  pre
škôlkara,  žiaka  i  študenta.  Plienky,
kočíky,  oblečenie  na  každé  ročné
obdobie,  študentské  batohy,  obuv,
hudobné  nástroje,  knižky,  hračky  a
mnoho iných produktov od rôznych
dodávateľov.

Kategória: Pre dievčatá a ženy

   V  tejto  kategórii  si  každá  žena
nájde  mnohé  produkty.  Svoje
obľúbené oblečenie, obuv, parfumy,
kozmetiku, iné potreby i dospelácke
hračky, tiež kabelky, spodné prádlo,
šperky  a  ešte  aj  mnoho  iného  od
rôznych  našich  dodávateľov  pre
všetky vekové kategórie.

Kategória: Pre mužov

    Páni skromní, hlasní, tichí, ale aj akční
si v tejto kategórii nájdu od oblečenia,
potrieb  pre  kutilov,  svoj  parfém  či
potreby  na  holenie.  Produkty  pre
mládencov,  zrelých  mužov  i  tých  skôr
narodených. Slávnostné košele, obleky,
kravaty,  ale aj  športové tričko a rôzne
doplnky výživy, prípravky na problémy s
prostatou a mnoho iného.

http://top100sk.com/
http://top100sk.com/kategoria-chlapci-a-muzi/
http://top100sk.com/kategoria-dievcata-a-zeny/
http://top100sk.com/kategoria-deti-a-mladez/


Kategória: Nábytok a bytové doplnky

  Potrebujete  zariadiť  alebo  doplniť
nábytkom  a  inými  dekoráciami  svoju
kanceláriu,  detskú  izbu,  obývačku,
záhradný  altánok,  chalupu?  V  tejto
kategórii  nájdete  toho  mnoho,  napr.
detský  i  záhradný  nábytok,  žalúzie,
posteľné  prádlo,  hrejivé  deky,  obrazy
na  stenu  a  tisíc  ďalších  bytových
dekorácií i nábytku v rôznych farbách. 

Kategória: Pre šport a relax

  Športové  potreby  pre  malých,
stredných,  ale  aj  tých  veľkých.  Pre
amatérov,  ale i  profesionálov.  Korčule
kolieskové,  športové  oblečenie,  lyže,
tenisové  rakety,  bicykle,  spacáky  a
rôzne  doplnky  výživy,  ktoré  podporia
jak váš tréningový program, tak aj vaše
zdravie.  Široký  výber  produktov  na
zábavu,  šport,  relax  od  mnohých
našich dodávateľov. 

Kategória: Čierna a biela technika, PC

   Zadovážiť  si  počítač,  telefón,  kuchynské
elektrospotrebiče,  to  všetko  je  pre  našich
dodávateľov  v  tejto  kategórii  úplná  hračka.
Široký sortiment, rôzne farebné prevedenia a
neodolateľné akciové ceny. Vyberte si novú a
účinnú elektrickú zubnú kefku, práčku, audio
systém  alebo  príslušenstvo  pre  svoj  mobilný
telefón.  V  ponuke  nájdete  aj  profesionálne
fotoaparáty a doplnkový sortiment ako napr.
tonery,  úsporné  žiarovky  i  nové  vrecká  do
vysávačov.

http://top100sk.com/kategoria-biela-a-cierna-technika/
http://top100sk.com/kategoria-pre-sportovcov/
http://top100sk.com/kategoria-nabytok-a-bytove-dekoracie/


Kategória: Obuv a módne doplnky

 Lodičky,  topánky,  zimné  čižmy,
sandále,  šľapky,  ale  i  papučky  na
akokoľvek veľkú či malú nohu. Kravaty
pre  mužov,  kabelky  pre  dámy a  iné
módne  doplnky  majú  pre  vás
nachystané  naši  dodávatelia  v  tejto
kategórii  na  každú  príležitosť  i  ročné
obdobie.  Stačí  si  len  vybrať  svoju
obuv, šperk, bižutériu alebo iný módny
doplnok ako napr. slnečné okuliare.

Kategória: Auto – moto potreby

  V  tejto  kategórii  nájdete  všetko,  čo
potrebuje vaše osobné auto, nákladné auto,
dodávka či  motorka.  Pneumatiky letné i  na
zimu,  autokozmetiku,  náhradné  diely  na
všetky značky áut a mnoho užitočného, aby
bola vaša jazda v prvom rade bezpečná. O
váš komfort a bezpečie malých spolujazdcov
sa  postarajú  dodávatelia  auto  kobercov,
autopoťahov, autosedačiek, povinnej výbavy
a doplnkového sortimentu.

Kategória: Zdravie a prevencia

 

     Doplnky výživy, vaše lieky priamo z
lekárne,  diétny  program,  Probiotiká,
zdravotnícky  materiál,  dezinfekcia,
Aloe Vera gél,  huba Reishi,  Kolostrum
(mledzivo)  a  veľa  skvelých produktov
na  podporu  zdravia  a  prevenciu  od
rôznych našich dodávateľov. Šampón
proti  lupinám,  Microsilver,  produkty
proti  nadmernému  poteniu,  prírodné
produkty i zdravé recepty.

http://top100sk.com/kategoria-zdravie-a-prevencia/
http://top100sk.com/kategoria-auto-moto/
http://top100sk.com/kategoria-obuv-a-modne-doplnky/


Kategória: Potraviny a nápoje

  V  tejto  kategórii  nájdete  rôzne
potraviny,  nápoje,  rôzne  druhy  kávy,
výberové  sypané  čaje,  cestoviny,
alkoholické  nápoje  na  vašu  oslavu,
korenie,  zdravé jedlá,  sladkosti,  ale aj
čokoládu.  Dokonca  tu  nájdete
pomocníkov do kuchyne i  prístroje na
výrobu  domácej  sódy  a  ovocných
limonád. Dodávateľov je mnoho, stačí
si iba vybrať toho svojho.

Kategória: Darčekové balíčky

   

     Na rôzne príležitosti, pre deti, mládež
i  dospelých.  Sú  v  rôznych  cenových
hladinách,  avšak  vždy  vo  výhodnej,
akciovej  cene  a  navyše  pravidelne
aktualizované.  Využite  termín
Valentína,  firemné  oslavy,  Vianočné,
meninové  a  narodeninové  sviatky  a
urobte radosť sebe, milovaným členom
Vašej  rodiny,  priateľom,  svojim
zamestnancom, prípadne obchodným
partnerom. 

Kategória: Všeličo iné

     Viac ako desať  tisíc  drobností  do
vašej  domácnosti,  krmivo  pre  vašich
domácich miláčikov,  všeličo  potrebné,
veselé i  užitočné nájdete práve v tejto
kategórii.  Kreatívne  potreby,  čistiace
prostriedky,  drogéria,  matrace,  farby,
laky,  domáce  potreby  a  ešte  oveľa
viac. Vyberte si zo širokej ponuky našich
dodávateľov  produkt,  ktorý  nutne
potrebujete. 

http://top100sk.com/kategoria-ine-produkty-a-sluzby/
http://top100sk.com/darcekove-balicky/
http://top100sk.com/potraviny-a-napoje/


Kategória: Reklamný priestor pre vás

  Naša  spolupráca,  ktorá  všetkým
zúčastneným stranám prinesie ovocie, to je
moje  krédo  a  môj  cieľ.  Cenovo  veľmi
výhodný  reklamný  priestor  ponúkam
každému, kto chce o svojich produktoch a
službách  informovať  nás,  spotrebiteľov.
Preštudujte si  prosím, ak chcete aktuálne
podmienky a neváhajte  ma kontaktovať,
ak  máte  otázky.  Spoločne  nájdeme  to
najlepšie riešenie pre vás.

Kategória: Produkty našej vlastnej značky

TOP gél - dezinfekčný gél na ruky

  Antibakteriálny,  dezinfekčný  gél  na
dezinfekciu rúk na báze alkoholu s vysokou
účinnosťou  -  až  99%.  Toto  je  slovenský
výrobok s príjemnou vôňou. Vyskúšajte naše
praktické 125 ml. balenie.
Použitie:  TOP  gél  naneste  na  dlane  a
následne si  ho  rozotrite  spôsobom dlaň o
dlaň.  Pokračujte  preložením  dlane  pravej
ruky  na  chrbát  ľavej  ruky  s  čistením
vnútorných strán prstov a opačne. Tekutina
sa za chvíľu vstrebe a ponechá vaše ruky
dezinfikované.  Po  použití  je  odporúčané
ošetriť ruky krémom.
Zloženie TOP gélu:  *účinná látka*:  ethanol
(denaturovaný) 712,3 ml/l, peroxid 44,7ml/l.
Schválené  pod  reg.  číslom  Slovensko:
bio/1502/D/20/CCHLP.  Protokol  o  skúške
ÚVZ SR vedený pod č.: 1781/2020.

Poznámka: Odporúčam vám výhodné balenie nášho TOP gélu: 3 x 125 ml.
a TOP roztoku 3 x 500 ml. za zvýhodnenú cenu. Chcete profitovať ešte viac?
Staňte sa našim obchodným partnerom a nakupujte naše produkty ešte
výhodnejšie. Objednáte na našom e-shope.

http://www.top101sk.com/kategoria/nase-produkty/
http://top100sk.com/pnz/
http://top100sk.com/reklamny-priestor-pre-vas/


TOP roztok - dezinfekčný roztok na ruky s praktickým
rozprašovačom – 500ml. balenie

    Antibakteriálny, dezinfekčný roztok na ruky, Je
na báze alkoholu s vysokou účinnosťou - až 99%.
Toto  je  slovenský  výrobok  s  príjemnou vôňou v
rodinnom 500 ml. balení s rozprašovačom.
Použitie:  Tekutinu  (roztok)  nastriekajte  na  ruky,
následne si  ho rozotrite spôsobom dlaň o dlaň.
Pokračujte  preložením  dlane  pravej  ruky  na
chrbát  ľavej  ruky  s  čistením  vnútorných  strán
prstov a opačne. Tekutina sa za chvíľu vstrebe a
ponechá vaše ruky dezinfikované. Po použití  je
odporúčané ošetriť ruky krémom. Tento roztok je
možné použiť aj na dezinfekciu povrchov.
Zloženie: *účinná látka*: ethanol (denaturovaný)
712,3 ml/l, peroxid 44,7ml/l. Schválené pod reg.č.
Slovensko:  bio/924/D/20/CCHLP.  Protokol  o
skúške ÚVZ SR vedený pod č.: 1602/2020.

PRIPRAVUJEME

V  kategórii  s  názvom:  Produkty  našej  vlastnej  značky  pripravujeme
mnohé ďalšie produkty podľa vášho želania, nápadov a pripomienok. Už
čoskoro  sa  budete  môcť  tešiť  na  našu  vlastnú  kávu,  tašky  na  tablet  a
notebook, powerbanky a iné skvelé a užitočné predmety a produkty. Tie,
čo už v ponuke máme môžeme (pravdepodobne budeme) časom meniť,
vylepšovať, zdokonaľovať.



Kategória: TOP produkty

Medzi naše  TOP produkty, ktoré obľubujú priaznivci a zákazníci našej
rodinnej  webovej  stránky  patrí  produkt:  Aloe Vera Sprej  prvej  pomoci  a
naše zubné pasty, ktoré sú doslova magnetom pre tých, ktorým záleží na
zdraví a na prevencii. Medzi vaše obľúbené produkty patria bezpochyby aj
Lr parfumy kvôli ich uznávanej kvalite a výhodnej cene. 

Aloe Vera Sprej prvej pomoci *

Rodinné balenie – 400 ml.             Vreckové balenie – 30 ml.
                                                       

Vysoko účinná kombinácia 83 % Aloe Vera gélu a extraktu z týchto
liečivých  rastlín,  ktoré  majú  antibakteriálny,  antiseptický,  antimikrobiálny,
upokojujúci,  antioxidačný,  stimulačný  aj  čistiaci  účinok.  Funguje  na
namáhanú, poranenú, unavenú i podráždenú pokožku.

Zloženie: Nechtík  lekársky,  Propolis,  Rebríček,  Šalvia,  Harmanček, Púpava
lekárska,  Mučenka,  Červené  santálové  drevo,  Zázvor,  Borák  lekársky,
Tymián, Eukaliptus a Aloe Vera gél.

Poznámka: K objednávke tohto produktu vám zdarma pribalím praktický
letáčik s možnosťami použitia a zložením tohoto naozaj výnimočného  TOP
produktu, ktorého výrobcom je:  LR Health and Beauty.  Viac informácii  o
tomto i ďalších produktoch na: www.top101sk.com

 - upokojuje, chráni a ochladzuje pokožku
 - regeneruje ju a vracia jej prirodzenú
   rovnováhu
 - vhodný na použitie od hlavy až po päty
 - možné aplikovať aj na sliznice...

http://www.top101sk.com/
http://www.top101sk.com/kategoria/aloe-vera-sprej-prvej-pomoci/
http://top100sk.com/top-produkty/


Zubné pasty v jednom rodinnom balení

V tomto rodinnom balení nájdete všetky zubné pasty z našej ponuky.
Zubnú pastu pre deti,  extra  sviežu zubnú pastu  z  Aloe Vera gélu,  zubnú
pastu Sensitive, tiež z Aloe Vera, špeciálne vyrobenú pre tých, ktorí  majú
citlivé kŕčky. Toto rodinné balenie zubných pást obsahuje aj (podľa mňa)
klenot  medzi  zubnými  pastami,  ktorým je  bezpochyby  vaša  obľúbená –
Microsilver zubná pasta s obsahom mikrostiebra. Tieto produkty si  môžete
objednať  aj  samostatne  alebo  v  tejto  ucelenej,  cenovo  výhodnej  sérii
vďaka darčeku (v hodnote 4,90 eur) zdarma.

V  tejto rodinnej sérii ušetríte takmer 5 eur. Výrobcom týchto produktov
je: LR Health & Beauty, Nemecko. Ak si  chcete objednať tieto originálne
produkty samostatne, tak kliknite na: www.top101sk.com

LR parfumy, ktoré milujete

Každý  z  nás  má  rád  príjemnú  vôňu.  V  našej  ponuke  nájdete  aj
slovenskými rodinami overené, osvečené a obľúbené parfumy v nemeckej
kvalite.  Až  17%-ný  podiel  vonných  esenciálnych  olejov  bude  mať  za
následok, že tieto vône vás budú sprevádzať po celý deň. 

http://www.top101sk.com/kategoria/parfumy/
http://www.top101sk.com/
http://www.top101sk.com/kategoria/aktualny-katalog/zubne-pasty-lr/


  
  Odporúčam vám, otestovať si vôňu pred
samotnou  kúpou.  K  tomu  budete
potrebovať: Tester STAR BOX. Požiadajte oň
človeka,  ktorý  vám  dal  tento  prospekt,
alebo si  túto úžasnú a praktickú „mobilnú“
parfumériu  objednajte na našom e-shope:
www.top101sk.com   

Výrobcom týchto parfumov a testeru STAR BOX je: LR Health & Beauty,
Nemecko.  Aktuálne  akciové  ceny  všetkých  parfumov  nájdete  v  našom
oficiálnom LR katalógu, na našej rodinnej webovej stránke.

Kategória: Mimoriadná akcia mesiaca

 Každý  mesiac  pre  vás  pripravujem  jednu
extra  mimoriadnu  akciu  mesiaca,  ktorá  je
veľmi, ale veľmi cenovo výhodná a navyše k
nej  pribaľujem  vždy  aspoň  jeden  darček
zdarma.  Je  určená  pre  všetky  slovenské
rodiny, firmy i jednotlivcov, teda aj pre vás. 

 TOP najpredávanejšie a najžiadanejšie
produkty  nájdete  tiež  v  cenovo  výhodnej
mesačnej  ponuke.  Aká  je  v  ponuke  tento
mesiac, to zistíte na webovej stránke.

Kategória: Mám narodeniny, meniny

     Ďalšie  darčeky  zdarma  rozdávam  pre
tých,  ktorí  majú  v  tomto  mesiaci  svoje
narodeniny alebo meniny. Táto kategória je
nová.  V  tomto  roku  (2020)  ju  zatiaľ  iba
testujem či  o ňu budete mať záujem alebo
nie a potom sa rozhodnem, či bude v ponuke
aj naďalej. Budete v tomto mesiaci oslavovať
aj  vy?  Mrknite  sa  na  našu  rodinnú  webovú
stránku  a zistite  či  sa  vám môj  darček  zíde
alebo nie.

http://top100sk.com/mam-narodeniny-mam-meniny/
http://top100sk.com/mimoriadna-akcia-mesiaca/
http://www.top101sk.com/kategoria/parfumy/


Projekt: ABECEDA OSOBNÉHO ROZVOJA

S hrdosťou vám predstavujem produkty z našej edície projektu AOR,
ktoré pomôžu vyriešiť mnohé vaše problémy, zmenia váš doterajší  život k
lepšiemu, pomôžu vám dosiahnuť vami stanovené ciele, určite vás budú
motivovať, poradia vám, urobia radosť a v mnohom vás aj poučia. 

KNIHY Z EDÍCIE PROJEKTU AOR

Prvá moja kniha z edície kníh o osobnom rozvoji, ktorá uzrelo svetlo
sveta v r. 2019 bola napísaná špeciálne pre dievčatá a ženy, ktoré chcú od
života  viac  ako  len  omrvinky. Premena  mojich  myšlienok  a  životných
skúseností do tohto diela je jedným z mojich veľkých úspechov. To, čo je v
nej napísané vám určite otvorí oči. Vďaka informáciám v mojich knihách
budete vnímať seba, členov svojej rodiny a ľudí okolo seba určite inak.

Na našej rodinnej webovej stránke: www.top100sk.com v sekcii AOR si
môžete úplne zdarma stiahnuť a prečítať prvých 35 strán všetkých doteraz
poblikovaných  kníh  z  edície  AOR.  Verím,  že  vám to  pomôže  vo  vašom
živote a, vy si nebudete kupovať, ako sa vraví – mačku vo vreci.

http://top100sk.com/uvodna-brozurka-aor-zdarma/
http://top100sk.com/knihy/
http://top100sk.com/abeceda-osobneho-rozvoja/


Druhá kniha z edície kníh o osobnom rozvoji je určená jak pre ženy, tak
aj  pre  mužov  všetkých  vekových  kategórií,  ktorí  sa  vydali  na  cestu  do
cieľovej  destinácie  úspech,  krajší  zajtrajšok  či  lepšia  budúcnosť.  Má 410
strán kvalitného obsahu rozdeleného do 26 tém, hodnotné (aktualizované)
informácie z prvej knihy, pútavé obrázky, ale aj mnohé iné bonusy, napr. v
podobe tzv. žolíkových kariet. 

   Ak márne hľadáte odpovede na svoje
otázky, ktoré vám v noci nedávajú spať,
tak  verte,  že  aj  v  tejto  knihe  okrem
odpovedí na ne nájdete veľké množstvo
inšpirácie, motivácie, príkladov zo života
autora, ale aj iných úspešných ľudí, ktorí
už  svoj  úspech  dosiahli  (Erik  Hoffmann,
Tatiana Koleňová, Michal Kopecký, Ing.
Ivo  Toman,  David  Zbojek,  Ján  Kráľ...).
Viac informácií o tejto knihe – kliknite tu.

Tak  či  onak,  táto  kniha  bude  pre  vás  veľkým  zážitkom  a  milou
skúsenosťou. Ak vám aspoň trochu otvorí oči a vy sa začnete na svoj život
pozerať trochu inak, a ak potom začnete aj inak konať, tak misia tejto knihy
bude splnená a výsledok vašej aktivity sa bude volať úspech a váš život
bude určite v mnohých oblastiach lepší, ako je dnes.

http://top100sk.com/kniha-1/


Vravel som vám už, že osobne som presvedčený o tom, že môj projekt
AOR vám môže pomôcť. Jednak vďaka informáciám v mojich knihách, tak
aj vďaka školeniam, prednáškam, seminárom a osobnej konzultácii. Vy sami
však potrebujete vyvinúť aktivitu, vykonať čin. Jedným z potrebných vecí na
vašej ceste za úspechom je vypracovanie domácich úloh, ktoré som vám
zadal v prvých mojich dvoch knihách.

 K tomu budete nutne potrebovať pracovný zošit absolventa projektu,
kde nájdete dostatok priestoru na vypracovanie všetkých domácich úloh. 

PRIPRAVUJEME NA ROK 2021

V ďalšom pokračovaní tu čoskoro bude moja už tretia kniha v
poradí s názvom: ABECEDA OSOBNÉHO ROZVOJA 2 s tajuplným
titulom: R.I.M.A.T.T.E.R.U.L.2.3.

V  tejto  knihe  spoločne  tento  „tajný“  kód  dekódujeme.  Až
budete sami dokonale poznať význam všetkých slov kódu, budete
nadobudnuté informácie aplikovať v praktickom živote, tak vám
viem zaručiť a môžem to aj garantovať, že Váš život bude celkom
iný ako život, ktorý žijete dnes.



PRIPRAVUJEME NA ROKY 2022 – 2024 – 2124 

V  ďalších  mojich  dvoch  knihách  vám  vysvetlím  význam  slov,  ktoré
majú pre náš život dôležité posolstvo. Sú zoradené abecedne, takže sa v
nich budete vedieť orientovať pomerne rýchlo a tiež  s  prehľadom. Ak v
týchto knihách nenájdete slovo, ktoré považujete za dôležité alebo by ste
radi doplnili obsah akejkoľvek knihy, vedzte, že sa to dá.

Pretože knihy i celý projekt AOR je, ako som vám už spomínal, jedno
živé,  veľké,  otvorené  dielo,  ktorého cieľom je  spájať  všetkých  ľudí,  tvoriť
kladné hodnoty, pozitívne motivovať a inšpirovať. Poznajte na vlastnej koži
to,  že úspešní  majú nepísanú povinnosť  pomáhať tým ktorí  sa úspešnými
rozhodli stať a konajú tak. Na druhej strane, tí z Vás, ktorí ste zatiaľ neobjavili
svoj talent, chcete ho nájsť a naplno rozvinúť, tak vedzte, že u nás máte
dvere príležitosti otvorené dokorán. 

AKÝ BUDE VÁŠ ODKAZ?

Zatiaľ poslednou naplánovanou knihou v edícii projektu AOR je kniha s
poradovým číslom 5. Jej názov je: Náš odkaz pre budúce generácie. Takže,
ak ste úspešným človekom, ak chcete obohatiť túto knihu o svoj príbeh,
svoje  rady  či  triky,  ako  sa  stať  v  živote  úspešným človekom,  tak  potom
neváhajte a kontaktujte ma. Váš príspevok do tejto malej časovej kapsule
bude určite prínosom pre mnohé ďalšie generácie.

http://top100sk.com/knihy/


Ak vravím o časovej kapsuly, myslím to doslovne. Do časovej nádoby
bude práve táto kniha uložená v roku 2024 a znova uzrie svetlo sveta o 100
rokov, presne v roku 2124. Taký mám plán a vy všetci, ktorí chcete byť v
budúcnosti súčasťou histórie máte neopakovateľnú možnosť zanechať svoj
odkaz pre budúce pokolenie.  Aký spôsob zvolíte, to je na vašej  fantázii,
možnostiach a schopnostiach. Príjmete túto moju výzvu k akcii? Uzávierka
podávania príspevkov je naplánovaná na začiatok roka 2024, no príjem
príspevkov  môže  byť  ukončený  aj  skôr,  keď  sa  naplní  kapacita  časovej
kapsuly.

Toto  naše  spoločné  posolstvo  bude  v  budúcnosti  možno  v  múzeu
fantázie alebo sa o niekoľko sto rokov bude vyučovať na školách. Kto vie,
aká bude realita, aký život budú žiť naše pra-pra vnúčatá. Určite by boli
radi,  keby  si  náš  odkaz  pre  nich,  mohli  prečítať.  Budú  ich  tieto  naše
spoločné  riadky  pozitívne  motivovať  alebo  sa  niektorý  budú  dokonca
inšpirovať práve vašim príbehom? 

Samozrejme,  je  dosť  možné,  že  kníh  v  edícii  projektu:  ABECEDA
OSOBNÉHO ROZVOJA bude viac aj vďaka vašej ochote podeliť sa o svoje
životné  skúsenosti  s  ostatnými.  Ktovie,  možno  spoločne  za  pár  rokov
vytvoríme jednu veľkú, doslova encyklopédiu úspechu a tá bude pomáhať
ľuďom na celom svete a za tisíc rokov možno aj iným bytostiam z vesmíru.

Poznámka: Príspevok do tejto časovej kapsuly môže vložiť herec, umelec,
hudobná skupina, podnikateľ, politik, farár, učiteľ, úradníčka, jednoducho
každý,  kto  chce,  aby jeho životný  príbeh o  ceste  k  úspechu motivoval,
prípadne inšpirovať  či  inak  obohatil  obyvateľov  Slovenska  o  jedno  celé
storočie, presne v roku 2124.

2024 2124



NAŠE PRACOVNÉ DIÁRE

Praktická  pomôcka  pre  tých,  ktorí  to  so  svojim  úspechom  myslia
naozaj  vážne.  Predstavujem  vám  naše  pracovné  diáre  AOR,  ktoré  sú
jednoduché, praktické a vhodné na používanie v ktoromkoľvek mesiaci v
roku a zároveň budú funkčné v ktoromkoľvek roku. Vyberte si sami ten, ktorý
vám najviac vyhovuje. 

V našej ponuke nájdete pracovný diár na 31 dní, na 62 dní, na 93 dní.
Vytvoril  som  tiež  pre  vás  možnosť,  vyskadať  si  svoju  vlastnú  kombináciu
pracovných  diárov  na  186  dní,  aby  ste  si  mohli  sami  vyskúšať  všetky
varianty. Verím, že si zamilujete všetky.

    

Kategória: Školenia, prednášky a semináre

     V tejto kategórii nájdete termíny
aj  miesto  konania  prednášok,
školení, seminárov i webinárov, ktoré
vám  určite  pomôžu  pri  dosahovaní
vášho  cieľa.  Aktuálne  pripravujeme
školenia  na  tieto  témy:  Zdravie  a
prevencia, MLM a PP, Komunikácia,
Plánovanie,  Námietky  a  výhovorky,
Finančná  gramotnosť,  Reklama  a
promotion…

http://top100sk.com/skolenia-prednasky-a-seminare/
http://top100sk.com/diare/


Ja, ako autor projektu ABECEDA OSOBNÉHO ROZVOJA kladiem veľký
dôraz na osobný, no hlavne férový prístup ku každému. Preto som zaviedol
do svojho projektu osobné konzultácie a každý z vás, milí priatelia ich môže
absolvovať s očakávaním pozitívnej zmeny života k lepšiemu. Tu viac, ako
kdekoľvek inde platí, že je lepšie jeden krát zažiť, ako sto krát počuť. 

HRNČEKY S POTLAČOU

Vychutnávajte  si  každý  deň  svoj  obľúbený  nápoj  z  našich  nových
keramických hrnčekov z edície projektu AOR v rôznych farbách.

Chcete  si  byť  istý,  že  vaše  slová  nebudú  obsahovať  gramatické
chyby? V tom prípade vám odporúčam tento hrnček s potlačou všetkých
vybraných slov slovenského jazyka.

Druhým hrnčekom z našej edície je hrnček s potlačou tajného slova
(formulky, kódu), ktorý vám bude pripomínať to, čo je vo vašom živote ozaj
dôležité. Viac informácii v knihe: R.I.M.A.T.T.E.R.U.L.2.3.

Ak túžite po motivácii a inšpirácii, keď si budete ráno vychutnávať svoj
bylinkový čaj  alebo svoju obľúbenú kávu, tak vám odporúčam hrnček s
potlačou motta nášho projektu, ktoré znie:

http://top100sk.com/hrnceky-s-potlacou/


Objem  hrnčekov  je  jednotný  (300  ml.),  no  farebné  prevedenia  sú
rôzne. O dostupných farbách vás budem informovať pri potvrdzovaní vašej
objednávky.

PRVÁ, LIMITOVANÁ EDÍCIA 2019
Špeciálne vytvorená pre dievčatá a ženy

Obsah tejto edície je nasledovný: 

Kniha:  ABECEDA  OSOBNÉHO  ROZVOJA  pre  dievčatá  a  ženy,  ktoré
chcú  od  života  viac  ako  len  omrvinky,  Index  absolventa  projektu  AOR,
Brožúrka projektu  AOR, Aloe Vera zubná pasta Sensitive na citlivé kŕčky,
Aloe Vera extra svieža zubná pasta, Aloe Vera Sprej prvej pomoci  30 ml.,
tzv.  vreckové  balenie,  Klenot  medzi  zubnými  pastami  –  Microsilver  plus
zubná pasta, Možnosti použitia – Aloe Vera Sprej prvej pomoci a REISHI plus
(letáčiky),  Darčeková  krabica  na  mieru  s  obalom,  Poštovné,  balné  a
dobierka je už v cene.

 + Bonus navyše (prekvapenie) v minimálnej hodnote 12 eur

http://top100sk.com/mini/


LIMITOVANÁ EDÍCIA MINI 1
Špeciálne vytvorená pre vás

Obsah tejto edície je nasledovný: 

Kniha: ABECEDA OSOBNÉHO ROZVOJA 1 pre tých, ktorí chcú od života
viac ako len omrvinky, Pracovný diár na 31 dní, Odmena pre partnerov a
spolupracovníkov (info), Vreckové balenie Aloe Vera sprej prvej pomoci 30
ml.,  Brožúrka  o  projekte  AOR  s  víziou  a  plánom  do  budúcna,  Index
absolventa projektu AOR, letáčik: Zoznam všetkých analýz merania QMRA
(viac info v knihe), Vaša kartička na merania QMRA, letáčik Aloe Vera sprej
prvej  pomoci  a  letáčik  REISHI  s  účinkami  a  možnosťami  použitia,  malé
voňavé  prekvapenie,  pekná  a  darčekovo  zabalená  krabica  s  obalom
vyrobená na mieru. Hodnota všetkých produktov v tejto edícii  je spolu s
nákladmi na doručenie a dobierku cenovo výhodná.

LIMITOVANÁ EDÍCIA OPTIMUM 1
Špeciálne vytvorená pre vás

Kniha: ABECEDA OSOBNÉHO ROZVOJA 1 pre tých, ktorí chcú od života
viac ako len omrvinky, Pracovný diár na 31 dní, Odmena pre partnerov a
spolupracovníkov (info), Vreckové balenie Aloe Vera sprej prvej pomoci 30
ml., Brožúrka o projekte AOR s víziou a plánom do budúcna, klenot medzi
zubnými pastami – Microsilver plus, Index absolventa projektu AOR, letáčik:
Zoznam všetkých analýz merania QMRA (viac info v knihe), Vaša kartička
na merania QMRA, letáčik Aloe Vera sprej prvej pomoci a letáčik REISHI s
účinkami  a  možnosťami  použitia,  malé  voňavé  prekvapenie,  pekná  a
darčekovo zabalená krabica s obalom vyrobená na mieru...

+ darček navyše v hodnote 6,29 eur ZDARMA.

http://top100sk.com/optimum/
http://top100sk.com/mini/


OBCHODNÁ SPOLUPRÁCA
na projekte AOR

Neustále vyhľadávam nové príležitosti, oslovujem nových dodávateľov
a obchodných partnerov aj do tejto kategórie najmä preto, lebo som si
vedomí toho, že príležitosť na zmenu života k lepšiemu potrebuje každý. Či
už chcete navýšiť svoj rodinný rozpočet alebo hľadáte možnosť kariérneho
rastu.

Máte chuť ušetriť na svojich bežných nákupoch? Chcete navýšiť svoj
rodinný rozpočet o 85 – 300 eur/ mesačne, prípadne ešte viac? Ozaj máte
ochotu  získané  informácie,  svoj  talent,  naučené  taktiky  a  vedomosti
aplikovať vo vašom praktickom živote? Chcete byť svojim vlastným šéfom a
vybudovať svoju vlastnú časovú a finančnú nezávislosť? Nutne potrebujete
zmeniť  svoju,  možno  nelichotivú  životnú  realitu?  Ak  hľadáte  šancu  na
zmenu, tak tu ju nájdete.

Staňte sa našim nezávislým obchodným partnerom, aby ste profitovali
vy i vaša rodina. Ušetrite na svojich nákupoch a vyskúšajte náš systém. Dajte
tejto príležitosti trochu času, aby vám dokázala, že tak, ako funguje iným,
tak  isto  alebo  ešte  lepšie  môže  fungovať  aj  vám.  Chcete  vedieť  viac?
Dohodnite  si  ešte  dnes  termín  svojej  osobnej  konzultácie  a  budú  vám
zodpovedané všetky vaše otázky.

Na základe vlastnej  skúsenosti  s  produktami  našej  rodinnej  webovej
stránky môžete odporúčať naše produkty a následne ich predajom získať
veľmi zaujímavú zľavu (zisk) z ceny. Človek, ktorý vám dal tento prospekt
všetko potrebné ovláda, preto mu môžete dôverovať.  Dôkazom toho je
Diplom AOR, ktorým potvrdzujem, že už svoj vlastný rodinný rozpočet vďaka
spolupráci na projekte AOR navýšil o sumu uvedenú na Diplome.

Náš administratívny poplatok je v prepočte iba 1 eur/ mesiac (platí do
konca roka 2021) a platí sa ročne, pri podpise vašej obchodnej spolupráce
spolu s  vašou prvou objednávkou.  V roku 2020 je to zdarma – poplatok
neplatíte. Žiadne obmedzenia, žiadne zavádzajúce, drobné písmenká na
zmluve,  všetko  jasne  dané,  pevné  a  nemenné.  Viete,  koľko  zarobíte,
pretože  cenník  je  platný  celý  rok,  a  ak  sa  náhodou  zmení,  tak  len  k
lepšiemu  pre  vás.  Navyše  chystám  akcie  a  aj  počet  a  rozmanitosť
produktov bude pribúdať, takže váš zisk bude rozhodne ešte vyšší.



Príklad vášho zárobku za 1 rok:

Ak do konca roka 2021 odporučíte, na základe vlastnej skúsenosti, iba
jednému svojmu  známemu  napríklad  tieto  produkty:  Kniha  (1ks),  Hrnček
(1ks), Parfum (1ks), Limitovaná edícia MIMI (1ks), Dezinfekčný gél (1ks), Aloe
Vera sprej prvej pomoci (1ks), Pracovný diár na 62 dní (1ks), tak získate:

svoju odmenu: 21,59 eur

   Váš zisk (odmena):         21,59 eur (počet zákazníkov:     1/rok)
   Váš zisk (odmena):       215,90 eur (počet zákazníkov:   10/rok)
   Váš zisk (odmena):    2.159,00 eur (počet zákazníkov: 100/rok) 
   Váš zisk (odmena):    7.880,35 eur (počet zákazníkov: 365/rok)

Mám dve jednoduché otázky pre vás. 

1. Čo sa stane, ak si ten jeden zákazník objedná u vás produkty viac ako 
iba 1 krát ročne, prípadne si kúpi aj ďalšie produkty ?

2. Čo sa stane, ak do konca roka 2021 odporučíte naše produkty viac 
ako iba 365 známym ? 

Odpoveď je jednoduchá

Zarobíte rozhodne viac. Pretože ak vy sami máte pozitívnu skúsenosť s
našimi produktami, nebudete mať problém odporučiť ich, a preto aj váš
príjem bude vyšší ako v tomto našom príklade. Nehovoriac o tom, že viete,
ako fungujú sociálne siete, máte už svoj menný zoznam, možno svoj vlastný
blog či webovú stránku. 

Ak  máte  záujem  o  spoluprácu  a  chcete  sa  aj  vy  stať  našim
obchodným partnerom, kontaktujte osobu, ktorá vám dala tento prospekt
alebo  kontaktujte  priamo mňa  (kontakt  na  zadnej  strane).  Pošlem  vám
podklady  k  registrácii,  preštudujte  si  všetko,  a  ak  budete  mať  otázky,
neváhajte sa ma opýtať. Zmluva má platnosť vždy na jeden rok, tá prvá
dňom  podpisu  až  do  konca roka  2021  (Rok  2020  –  je  pre  vás  zdarma,
administratívny poplatok neplatíte).



Ďalším  bonusom  pre  váš  rodinný  rozpočet  môže  byť  aj  ďalší  druh
príjmu,  ktorý  rozhodne  poteší.  Ak  chcete  vedieť  viac  o  tejto  možnosti,
rozhodne  si  preštudujte  informácie  na  našej  rodinnej  webovej  stránke  v
kategórii:  Príležitosť  pre  všetkých  -  lr  registrácia. O  ďalších  skvelých
možnostiach vás samozrejme budeme informovať.

Informácie, ako postupovať

Zmluva o obchodnej spolupráci má tri strany. Vaše kontaktné údaje,
obchodné  podmienky  a  vaša  prvá  objednávka.  Jej  súčasťou  je  aj
veľkoobchodný cenník s vašimi cenami (VOC) a s cenami konečnými pre
našich zákazníkov (MOC). Mimoriadne, akciové ceny, ale aj ceny noviniek
vám  budú  oznámené  na  vašu  mailovú  adresu,  osobne  a/  alebo  SMS
správou. Tiež budú dostupné na našej rodinnej webovej stránke.

Dodanie tovaru, spôsob platby...

Štandardne posielame tovar  a produkty na dobierku (platíte  až  pri
dodaní tovaru) alebo vám tovar doručíme osobne (je to vždy na základe
vzájomnej dohody). Jednotné poštovné a balné náklady sú stanovené v
cenníku pre obchodného partnera. 

Žiadne povinné mesačné nákupy nemáme a nie  je  stanovená ani
žiadna minimálna  hodnota  objednávky.  Ak  sa  rozhodnete  ukončiť  našu
spoluprácu z akéhokoľvek dôvodu, informujte nás o tom alebo jednoducho
počkajte do konca roka platnosti vašej zmluvy a tá automaticky zanikne.
Naopak, ak si  chcete predĺžiť  trvanie spolupráce o ďalší  rok, môžete tak
urobiť kedykoľvek.

O všetkých prípadných zmenách budete informovaní včas na našich
školeniach a seminároch, v pravidelných mailových správach (Newsletter)
a na našej rodinnej webovej stránke. Teším sa na spoluprácu s vami.

Martin HOCMAN – autor projektu

http://top100sk.com/lr-registracia/


DIPLOM obchodného partnera – VZOR 

Diplom  pre  obchodného  partnera  AOR  je  dôkazom  toho,  že
spolupráca na projekte AOR prináša ovocie a pozitívne výsledky. Nielen, že
sa k zákazníkom dostanú vďaka vám kvalitné produkty za rozumné ceny,
ale aj váš rodinný rozpočet sa navyšuje. Diplomy projektu AOR sú vo výške:
250 eur, 500 eur, 750 eur, 1000 eur a 1.500 eur.

CERTIFIKÁT obchodného partnera AOR

Viac o tomto Certifikáte projektu AOR, ktorý jeho majiteľa oprávňuje k
ešte  väčším  možnostiam  a  príjmom  sa  dozviete  na  svojej  osobnej
konzultácii, preto si jej termín dohodnite, čo možno najskôr.

 



VÝZVA K AKCII

Staňte sa  naším obchodným partnerom a nakupujte  produkty  ešte
výhodnejšie. Ušetríte peniaze, čas, navýšite svoj rodinný rozpočet a naviac
budete súčasťou niečoho väčšieho, ako sme my sami. Vyskúšajte si svoju
účasť na projekte a našu spoluprácu v roku 2020 úplne zdarma – bez rizika.

Ak  máte  záujem  o  podklady  k  registrácii  a  o  cenník  s  aktuálnymi
cenami pre obchodného partnera, neváhajte a kontaktujte človeka, ktorý
vám dal tento prospekt alebo priamo mňa. Úspech držíte vo svojich rukách
tu a teraz a práve preto - využite to!

Martin HOCMAN
autor projektu AOR a zakladateľ www.top100sk.com



Martin HOCMAN – zakladateľ projektu a autor kníh

Kancelária: kpt. Nálepku 10, Liptovský Mikuláš – 031 01, 1.posch.
mail: info@top100sk.com   tel.: 0940 893 303   www.top100sk.com

  Obchodný partner: ….......................................... tel.: ......................................


