
K A R T A   Z G Ł O S Z E N I A   
CYKL ELITARNYCH SZKOLEŃ WARSZTATOWYCH MBMLM   

z dr Aliną Vogelgesang 
       GDAŃSK:  30.11.19., 08.02.20,22.03.20, 26.04.20 

WARSZAWA: 14.12.19, 02.02.19; 15.03.20, 19.04.20 
   

 
Imię i NAZWISKO:……………………………………………………………..……PESEL: ……….…………………………………………………….. 

Adres do korespondencji: Ulica/nr:……………………….…………………………….……………………………………………………. 

Kod pocztowy i miejscowość…………………………………….…………..……………………….…………………..………………………….. 

Telefon:…………………………….…………………….e-mail:………………………………….…..………..…………………………...………………… 

 

Proszę o wystawienie faktury za udział w szkoleniach: 

Nazwa instytucji:………………..……………………….……………………………………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………..……………………….………………………………………NIP: ………………………………………..………………… 

 
Wybieram Wariant opłaty (zakreślić kółkiem wybrany wariant): 
 

Opłata ratalna  5*435 zł+ wpisowe 170 zł 
płatne wraz ze zgłoszeniem i pierwszą ratą 

płatność  w 5  ratach po 435 zł płatne w ciągu 5 
kolejnych miesięcy od momentu rozpoczęcia zajęć  

Cena cyklu szkolenia  2175 zł+ wpisowe 
170 zł + Zestaw Lidera MLM 
(2szt*Audiobook +1 książka) (gratis) 

płatność  jednorazowa  przed pierwszym 
spotkaniem 

 

Wybieram miasto:  GDAŃSK , WARSZAWA,  (zakreślić kółkiem wybrane miasto): 
 
CENA SZKOLENIA ZAWIERA:  
 
 

 4 spotkania praktyczne (łącznie 30 h  ćwiczeniowo-warsztatowych) w ramach 
Master Buisness  of MLM prowadzone przez dr Alinę Vogelgesang (10:00-16:00), 

 Mała grupa szkoleniowa max. 22 osób w każdym mieście – indywidualne podejście 
prowadzącego 

 5 h live- materiał wideo on -line   z dr Aliną Vogelgesang umieszczony na tajnej grupie 
FB. (NOWOŚĆ) 

 Grupowy coaching on-line prowadzony na tajnej grupie na FB dla uczestników 
szkolenia  w trakcie trwania cyklu czyli minimum 5 miesięcy. (NOWOŚĆ)  

 konsultacje indywidualne z prowadzącym po każdych zajęciach w ramach dostępności 
czasowych, 

 opłatę za  organizację szkolenia (przygotowanie umowy edukacyjnej, prowadzenie 
księgowości, bieżąca administracja grupą ..itp), 

 materiały edukacyjne (papierowe i multimedialne),  
 wydanie certyfikatu MBMLM (po uiszczeniu wszystkich opłat) 
 przerwy kawowe podczas spotkań praktycznych 

ZAGADNIENIA SPOTKAŃ MBMLM 
 Lider MLM jako marka nowoczesnego przedsiębiorcy. 
 Wartość klienta MLM i relacje w moim biznesie. 
 Kreatywność i sukces lidera MLM. 

CZEGO się nauczysz? 
 Budowania trwałej stabilnej struktury MLM 
 Jak budować trwałe relacje w MLM2.0 i MLM.3.0 



 Tajniki budowy Twojej efektywnej wielopokoleniowej 
grupy w MLM. 

 Automotywacja i motywacja w Twojej grupie MLM. 
 Zarządzanie wydajnością w strukturach MLM Twoja 

droga do sukcesu 

 Plan marketingowy MLM- prezentacja w epoce 
MLM 2.0 i MLM 3.0 

 Narzędzia pracy w MLM2.0 i MLM.3.0 
 Jak być liderem w MLM.2.0 i MLM 3.0 
 Rozmowa rekrutacyjna do struktury 
 Sztuka prezentacji  Twojej osoby jako lidera na 

rynku MLM w świetle nowych trendów 
 

Uczestnik szkolenia pokrywa samodzielnie  koszty przejazdu, noclegu, żywienia.  
Zgłoszenie jest ważne wraz z dokonaniem wpłaty WPISOWEGO- brak wpłaty 
równorzędny jest z rezygnacją. 
  
W przypadku rezygnacji kursanta na 14 dni przed rozpoczęciem I zajęć edycji .Organizator 
wypłaci 90% wpłaconej kwoty wpisowego . 
W przypadku rezygnacji kursanta na 7 dni przed rozpoczęciem I zajęć edycji .Organizator 
wypłaci 50% wpłaconej kwoty wpisowego 
 
 Po tym terminie uczestnik zobowiązany jest do pokrycia pozostałych rat za całość kursu 
niezależnie czy w nich uczestniczył fizycznie. Uczestnik po każdych zajęciach otrzymuje 
materiały w postaci elektronicznej na wskazany adres mailowy. W przypadku sytuacji losowych 
terminy oraz miejsce szkolenia mogą ulec zmianie. 
 
Niniejsza karta zgłoszenia stanowi podstawę do przygotowania Umowy Edukacyjnej z 
Uczestnikiem szkolenia MBM.  
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z 
późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych szkoleń MBM przez 
organizatorów.  Upoważniam  ALPIO Group sp.z.o.o.  do wystawienia faktury VAT za udział  w szkoleniu MBM  bez 

mojego podpisu. 

 
 Data ………………………………………………………….   Podpis UCZESTNIKA ………………………………………..……………………………. 
 
 

 

 

 ALPIO GROUP sp.z.o.o., ul. Strzelców Bytomskich 169/2, 41-914 Bytom   NIP:6263027318  
mail:alpiogroup@gmail.com 

Bank Zachodni WBK  69 1090 2011 0000 0001 3495 9228 

koniecznie z dopiskiem: „MBM +miasto" oraz     Imię i NAZWISKO uczestnika szkolenia  
 
 

Np. MBM Gdańsk Aleksandra  Nowak  
 
 

UWAGA! CELEM ZGŁOSZENIA  WYPEŁNIONĄ I PODPISANĄ  KARTĘ NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES 
MAILOWY: alpiogroup@gmail.com 

 
( może być w postaci zdjęcia czy pdf) 

mailto:alpiogroup@gmail.com

