
www.top100sk.com

Projekt:

ABECEDA
OSOBNÉHO ROZVOJA
Unikátna príležitosť pre tých, ktorí chcú zmeniť
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PRAJEM VÁM KRÁSNY DEŇ, PRIATELIA.

Volám sa Martin HOCMAN a som
 (ne)obyčajným človekom z mäsa, z vody

a z kostí – rovnako, ako vy.

Pravdou však je, že na rozdiel od asi 70%
ľudí, ktorí sa nechávajú unášať prúdom doby

som sa ja osobne rozhodol konať.
Vytvoril som tento projekt, ktorý funguje, pomáha

no najmä spája úspešných ľudí s tými, ktorí
sa úspešnými rozhodli stať, teda aj s vami.

Môj úspech sa dostaví až vtedy, keď sa ten váš
stane realitou vo vašom živote.

Som presvedčený o tom, že v projekte AOR nájdete presne to, čo
hľadáte, čo nutne potrebujete a, hoci sme zatiaľ iba na začiatku našej
spoločnej cesty,  verím, že nás čaká skvelá budúcnosť a jedno veľké,
neuveriteľné dobrodružstvo. Často mám víziu a vy 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 pre úspešnú spoluprácu to,
aby  všetky  zúčastnené  strany  na  vzájomnej  spolupráci  profitovali,
pomáhali si navzájom a posúvali sa tak spoločne vpred.

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
všetky potrebné aktivity, až sa náš cieľ stane realitou. Avšak predtým,
než začnete, než nasadnete do vlaku, ktorý vás odvezie do cieľa vašej
cesty, venujte pozornosť nasledujúcim siedmym bodom. Ukážem vám,
ako vnímam cestu k úspechu ja.



1. KROK: ZASTAVME SA

Paradoxom  je  to,  že  ak  sa  zastavíme,  posunie  nás  to  vpred.
Vypnime svoj televízor, rádio, telefón a eliminujme všetky rušivé vplyvy.
Nájdime si  čas, tiché miesto a v pokoji  popremýšľajme nad tým, kde
vlastne sme, čo máme, aká je v skutočnosti naša realita a vyjadrime si ju
v  číslach.  Zamyslime  sa  nad  prítomným  okamžikom,  skúsme  nájsť
odpoveď na túto otázku: Kto vlastne sme, s čím sme sa narodili a prečo
sme vlastne prišli na tento svet?

2. KROK: STANOVME SI SVOJ CIEĽ

Popremýšľajme  nad  tým,  čo  je  našou  prioritou,  aký  cieľ  bude
maximálne  vyhovovať  našim  predstavám  a  potrebám.  Čo  vlastne
chceme a prečo chceme práve toto? Dokonale poznajme svoj  cieľ,
jeho tvar, farbu, veľkosť, ale aj všetky emócie, ktoré v nás dosiahnutie
tohto cieľa vyvolá. Venujme pozornosť aj tým najmenším detailom.

3. 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 a, aby sme denne urobili aspoň jeden drobný krok vpred.

4. KROK: VZDELÁVAJME SA

Vzdelávajme sa a postupne zvyšujme svoju hodnotu. 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, naše kontakty, na čo máme talent a postupne sa v tom
zdokonaľujme.  Čítajme knihy,  sledujme videá,  navštevujme semináre,
pýtajme sa a komunikujme o tom, čo je našim cieľom s tými, ktorí ho už
dosiahli alebo ho už majú na dosah.



5. KROK: POZNAJME SVOJU MAPU

Dokonale  poznajme  mapu  k  svojmu  pokladu,  ktorý  chceme  v
živote nájsť. Osvojme si produkty, ktoré budeme používať, zamilujme si
ich a nech sa náš vlastný a unikátny systém stane poznanou súčasťou
nášho  každodenného  života.  My  osobne  a  naša  rodina  tak  získame
vlastnú  pozitívnu skúsenosť,  ktorú  nám nikto  nikdy nevezme.  To  bude
základom, na ktorom budeme stavať svoju vlastnú, úspešnú budúcnosť,
budovať svoj  krajší  zajtrajšok.  Pamätajme si,  že úspech držíme len my
osobne vo svojich rukách!

6. KROK: RADUJME SA ZO SAMOTNEJ CESTY

Všetko  chce  svoj  čas.  Vykonávajme  preto  svoje  naplánované
aktivity  postupne  a  hlavne  pravidelne.  Robme  správne  veci,  nie  tie,
ktoré  sú  ľahké.  Nevyhovárajme sa  a  ani  nehľadajme skratky.  Majme
zodpovednosť, tolerantnosť, spravodlivosť a ústretovosť k iným. Zároveň
si užívajme 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 neustále 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  sami  získame
vlastnú  pozitívnu  skúsenosť,  tak  prečo  ju  jednoducho  neodporučiť?
Duplikujme  preto  svoj  úspech  a  spoločne  urobíme  naše  krásne
Slovensko a potom i celý náš svet lepším miestom pre život.

Verím, že v projekte AOR nájdeme to, čo hľadáme, prípadne to,
čo  nutne  potrebujeme  objaviť  a  nájsť.  Je  to  jedno  otvorené  dielo,
ktorého cieľom je pomáhať, spájať, motivovať a inšpirovať ľudí k tomu,
aby poznali pravdu, zažili úspech, boli súčasťou jedného neuveriteľného
dobrodružstva a radovali  sa zo života. Ak mu dáme šancu, priestor a
čas, ukáže nám, čo pre nás a našu rodinu dokáže urobiť a, až kam nás
vie posunúť. 

Teším sa na dlhodobú a úspešnú spoluprácu s vami.

Martin HOCMAN – autor projektu AOR



Projekt: ABECEDA OSOBNÉHO ROZVOJA

S hrdosťou vám predstavujem projekt AOR, ktorý pomôže vyriešiť
mnohé vaše problémy, zmení váš doterajší život k lepšiemu, navýši váš
rodinný rozpočet, pomôže vám dosiahnuť vami stanovené ciele, určite
vás  bude  motivovať,  poradí  vám,  urobí  radosť  a  v  mnohom  vás  aj
poučí. Bol vytvorený na základe vety, ktorá sa stala mottom projektu a
verím,  že  jej  (jeho)  výpovedná hodnota  bude aj  pre  vás  výzvou  na
zmenu vášho života k lepšiemu.

Vzdelávajte  sa,  čítajte  knihy,  sledujte  poučné  videá,  pýtajte  sa
úspešných ľudí okolo seba a počúvajte pozorne ich odpovede na svoje
otázky.  Pravidelne sa zastavujte,  analyzujte  svoje  doterajšie  aktivity  a
neustále  ich  vylepšujte,  zdokonaľujte.  Buďte  trpezliví,  férový  a  najmä
zodpovedný k  sebe,  k  svojej  rodine,  priateľom, zamestnancom, iným
obchodným partnerom a samozrejme k svojmu životu.

Prinášajte hodnotu, ktorá obohatí iných, ktorá iným pomôže a tým
sa pomôže aj vám. Nasledujte hlas svojho srdca, nechajte sa viesť svojim
plánom, choďte svetom ako víťaz s  hlavou vztýčenou, no s  postojom
pokorným a spravodlivým. 



OBCHODNÁ SPOLUPRÁCA
na projekte AOR

Základným  pravidlom  úspešnej  spolupráce  na  projekte  AOR  je
ochota  všetkých  zúčastnených strán  nasledovať  myšlienku  vzájomnej
pomoci, spolupráce, motivácie, inšpirácie a spoločného posúvania sa
vpred,  do cieľovej  destinácie  zvanej  úspech,  lepšia  budúcnosť,  krajší
zajtrajšok. Projekt spája, nie rozdeľuje, pomáha tvoriť  kladné hodnoty,
nie boriť či inak poškodzovať prácu a snahu iných.

Neustále  pre  nás  vyhľadávam  ďalšie  nové  príležitosti,  vytváram
nové  produkty,  oslovujem  nových  dodávateľov  a  obchodných
partnerov najmä preto, lebo som si vedomí toho, že príležitosť na zmenu
života  k  lepšiemu potrebuje  každý.  Či  už  chcete  navýšiť  svoj  rodinný
rozpočet,  zlepšiť  vzťahy,  zdravie,  komunikáciu,  zarobiť  celkom  slušné
peniaze, vybudovať si pasívny zdroj príjmu, chcete posunúť svoje vlastné
podnikanie o krok vpred alebo hľadáte možnosť kariérneho rastu.

Máte chuť ušetriť  na svojich bežných nákupoch? Chcete navýšiť
svoj rodinný rozpočet prípadne chcete niečo vlastné presadiť na trhu?
Ozaj  máte  ochotu  získané informácie,  svoj  talent,  naučené taktiky  a
vedomosti  aplikovať vo svojom praktickom živote? Chcete byť svojim
vlastným  šéfom  a  vybudovať  si  tak  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. Možností je viacero, napr. ušetrite na svojich
nákupoch a bez rizika  vyskúšajte  náš  systém. Dajte  tejto  príležitosti  a
najmä produktom, ktoré nájdete v projekte AOR trochu času, aby vám
dokázali, že tak dobre, ako fungujú iným, tak isto alebo dokonca ešte
lepšie môžu fungovať aj vám. 

Na  základe  vlastnej  skúsenosti  potom  môžete  odporúčať  naše
produkty, ale aj tie svoje a následne ich predajom získať veľmi zaujímavú
zľavu (zisk) z ceny, ďalšie odmeny a výhody. Človek, ktorý vám dal tento
prospekt  všetko  potrebné  ovláda,  preto  mu  môžete  dôverovať.
Dôkazom toho je Diplom účastníka projektu AOR, ktorým potvrdzujem,
že už svoj vlastný rodinný rozpočet vďaka spolupráci na projekte AOR
navýšil o sumu uvedenú na Diplome.



Náš administratívny poplatok je iba symbolický, ak sa rozhodnete
pre spoluprácu na projekte bez obmedzení.  Poplatok neplatíte,  ak sa
rozhodnete svoju účasť vyskúšať zdarma. Obmedzenie je iba to, že si
môžete objednať iba 1 krát ročne z dostupných produktov, čo však na
získanie  vlastnej  skúsenosti  bohate  stačí.  Žiadne  ďalšie  obmedzenia,
žiadne zavádzajúce, drobné písmenká na zmluve, všetko je 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. 

Chystám do budúcna rôzne akcie aj nové produkty, takže váš zisk
bude rozhodne ešte vyšší.  Myšlienke o produkte vašej  výroby a našej
značky venujem obzvlášť dôležitú pozornosť. Celý proces, od samotnej
výroby,  balenia,  cez  marketing  až  po  samotnú  stratégiu  predaja
spoločne prekonzultujeme k vzájomnej spokojnosti.

Ďalšou výhodou je možnosť spolupráce formou licencie (franchise)
potvrdenou  Certifikátom  pre  obchodného  partnera  projektu  AOR  s
platnosťou až jeden kalendárny rok (pripravujem na r. 2022). Podmienky
pre jej získanie sú jednoduché, férové a navyše pre každého dostupné.
Až  budete  mať  vlastnú  pozitívnu  skúsenosť  s  týmto  projektom  a
produktami, prečo to neodporučiť? Pomôže to nie len vám, ale i ďalším
ľuďom  na  našom  krásnom  Slovensku.  Viac  sa  dozviete  na  osobnom
stretnutí s človekom, ktorý vám dal tento prospekt.

PRÍKLAD VÁŠHO ZÁROBKU

Ak nadšene a pritom plný emócií odporučíte, na základe vlastnej
skúsenosti,  iba  jednému  svojmu  známemu  (zákazníkovi)  zopár  našich
produktov a získate pritom svoju odmenu napr. 30 eur, tak bude

   Váš zisk (odmena):         30 eur (počet zákazníkov:     1/rok)
   Váš zisk (odmena):       300 eur (počet zákazníkov:   10/rok)
   Váš zisk (odmena):    3.000 eur (počet zákazníkov: 100/rok) 
   Váš zisk (odmena):  10.950 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 v prípade, ak do konca kalendárneho roka 
odporučíte naše produkty viac ako iba 365 známym ?



 Odpoveď je jednoduchá

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

Ak už máte teraz záujem o spoluprácu a chcete sa aj vy stať našim
obchodným  partnerom,  kontaktujte  osobu,  ktorá  vám  dala  tento
prospekt alebo kontaktujte priamo autora projektu (kontakt na zadnej
strane).  Pošleme  vám zdarma  podklady  k  registrácii,  veľkoobchodný
cenník i obchodné podmienky. Preštudujte si všetko, a ak budete mať
otázky,  neváhajte  sa  pýtať.  Zmluva  má  platnosť  vždy  do  konca
aktuálneho roka 2022, 2023, atď. 

Pri  registrácii  na skúšku  zdarma,  žiadny administratívny poplatok
neplatíte!  Ďalším bonusom pre váš rodinný rozpočet môžu byť aj ďalšie
druhy príjmu aj  množstevné zľavy,  ktoré rozhodne potešia.  Ak chcete
vedieť viac o tejto možnosti, samozrejme vás o nich budeme informovať
na osobnom stretnutí.

Zmluva o obchodnej spolupráci na projekte má iba zopár strán.
Vaše kontaktné údaje, obchodné podmienky spolupráce a vaša prvá
objednávka. Jej súčasťou je aj veľkoobchodný cenník s vašimi cenami
(VOC)  a  s  cenami  konečnými  pre  našich  zákazníkov  (MOC)  spolu  s
vašou jasne definovanou odmenou. Mimoriadne, akciové ceny, ale aj
ceny noviniek vám budú oznámené na vašu mailovú adresu, osobne a/
alebo SMS správou.

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. Nezabúdajte na to, že
vyskúšať  si  svoj  talent  a  schopnosti  môžete  v  našom  projekte  úplne
zdarma, preto nás ešte dnes požiadajte o podklady k registrácii. Teším
sa na úspešnú spoluprácu s  vami.  Poznámka: Ak si  chcete iba kúpiť
jeden či  dva naše produkty, tak potom navštívte náš rodinný e-shop:
www.top101sk.com 

DIPLOM & CERTIFIKÁT PROJEKTU AOR

Diplom pre vás,  ako pre obchodného partnera projektu AOR je
jasným dôkazom toho, že spolupráca na projekte AOR prináša ovocie a
pozitívne výsledky. Nie len, že sa k zákazníkom dostanú aj vďaka vám
kvalitné produkty za rozumné ceny, hodnotné informácie, príležitosť, ale
aj  váš  rodinný  rozpočet  sa  navyšuje.  Diplom účastníka  projektu  AOR
získate  zdarma,  ak  si  svoj  rodinný  rozpočet  vďaka  našej  spolupráci
navýšite o: 250 eur, 500 eur, 750 eur, 1000 eur a 1.500 eur.

Funguje to jednoducho. Vo svojom veľkoobchodnom cenníku pre
obchodného  partnera  máte  jasne  danú  odmenu za  odporúčanie  a
následný predaj produktov projektu AOR. Od prvej svojej  objednávky
evidujeme  vaše  odmeny  a  pri  dosiahnutí  výšky  sumy  uvedenej  na
Diplome vám ten vytlačíme a doručíme. Nezabúdajte, že je to dôkaz o
tom, že vám to, čo ste sa u nás naučili a dali do praxe skvelo funguje.

Získanie Certifikátu projektu AOR (platnosť 1 rok) a najvýhodnejšia
možnosť  spolupráce  na  projekte  je  podmienená  uzavretím  licenčnej
zmluvy (Franchise). Všetky ďalšie náležitosti, podmienky a knowhow vám
budú  vysvetlené  na  osobnom  stretnutí.  Spoločne  prejdeme  krok  po
kroku všetko potrebné a nájdeme to najlepšie riešenie pre vás, pre váš
produkt i pre vaše vlastné podnikanie s projektom AOR.

Všetko  do  seba  postupne  zapadne  ako  jednotlivé  kúsky  puzzle
obrázka, ktorý spoločne poskladáme. Je iba na vás, na vašej šikovnosti,
aktivite a viere, kedy sa budete radovať z výsledkov tejto práce a ako
veľmi.  Mnohé  rady  nájdete  v  mojich  knihách,  ďalšie  dostanete  na
spoločných  poradách,  školeniach  a  seminároch,  ktoré  pripravujeme.
Ja, ako autor projektu som presvedčený o tom, že to všetko spoločne
zvládneme. A, čo si o tom myslíte vy?

http://www.top101sk.com/


VÝZVA K AKCII

Staňte  sa  naším  obchodným  partnerom  a  profitujte  po  zbytok
vášho života. Ušetríte peniaze, získate čas na to, čo vás baví, navýšite
svoj rodinný rozpočet a naviac budete súčasťou niečoho väčšieho, ako
sme my sami. Vyskúšajte si svoju účasť na projekte ABECEDA OSOBNÉHO
ROZVOJA a našu spoluprácu úplne zdarma – bez najmenšieho rizika,
získajte vlastnú skúsenosť a odporúčajte iným to, čo funguje vám.

Nečakajte na dokonalý čas, na perfektné počasie, na lepšiu dobu.
Rozhodnite sa pre zmenu svojho života ešte dnes a konajte. Nemáte čo
stratiť, môžete len získať. Dvere príležitosti máte otvorené dokorán, stačí
vstúpiť a ochutnať z ponuky, ktorú mám pre vás nachystanú. Až vám
bude chutiť a fungovať to, čo som pre vás vytvorili – tak misia tejto časti
projektu bude úspešná.

Ak máte záujem o podklady k registrácii a o cenník s aktuálnymi
cenami pre obchodného partnera, neváhajte už viac a kontaktujte nás.
Úspech držíte vo svojich rukách tu a teraz a práve preto - využite to!
Verím, že sa vám tieto informácie páčili a som presvedčený aj o tom, že
vám  pomôžu  dosiahnuť  to,  čo  vo  svojom  živote  sami  chcete  získať.
Nesľubujem vám milióny, ba ani bohatstvo za pár dní. 

Sľubujem  vám  však  pomocnú  ruku,  servis  i  podporu.  Ak  máte
nezodpovedané otázky,  neváhajte a skúste nájsť  na ne odpovede v
niektorom z krátkych videí, ktoré som pre vás vytvoril. Ak vám aj po ich
zliadnutí  nebude niečo jasné,  neváhajte  a kontaktujte  človeka,  ktorý
vám dal tento prospekt alebo priamo mňa, autora projektu. Odkaz, kde
si ich môžete  pozrieť je: www.top100sk.com/videa

Martin HOCMAN
autor projektu AOR, autor edície kníh projektu AOR,

 zakladateľ webovej stránky: www.top100sk.com, e-shopu: www.top101sk.com 
a nezávislý obchodný LR partner, tel.: 0940 893 303

http://www.top100sk.com/videa
http://www.top101sk.com/
http://www.top100sk.com/


VŠETKO NA JEDNOM MIESTE

Celý  projekt  AOR  zastrešuje  naša  rodinná  webová  stránka:
www.top100sk.com, kde nájdete viac ako 1.000.000 produktov a služieb
od viac ako 200 rôznych dodávateľov. Vytvorili sme tieto kategórie, aby
sa nám všetkým ľahšie na stránke orientovalo a, aby sme skôr našli to,
čo  práve  hľadáme  či  nutne  potrebujeme.  Vyberte  si  sami  svojho
dodávateľa produktov a služieb v nasledujúcich kategóriách:

AUTO – MOTO

BIELA A ČIERNA TECHNIKA

DARČEKOVÉ BALÍČKY

DETI, MLÁDEŽ A ŠTUDENTI

DIEVČATÁ A ŽENY

MÁM NARODENINY, MÁM MENINY

MIMORIADNA AKCIA MESIACA

NÁBYTOK A BYTOVÉ DOPLNKY

OBUV A MÓDNE DOPLNKY

POTRAVINY A NÁPOJE

PRE MUŽOV KAŽDÉHO VEKU

REKLAMNÝ PRIESTOR PRE VÁS

ŠKOLENIA, PREDNÁŠKY, SEMINÁRE

ŠPORT A RELAX

VŠELIČO INÉ

ZDRAVIE A PREVENCIA

Ak sami niečo vyrábate, školíte či predávate, tak nás kontaktujte
ešte  dnes  a  my  vaše  produkty,  či  služby  pomôžeme spropagovať  a
predstavíme ich ďalším ľuďom. Verím, že budete maximálne spokojný s
výsledkom tejto spolupráce.



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

e-shop: www.top101sk.com 


