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Uvod v delo in zaslužek preko interneta 

 
Na internetu lahko zaslužite na različne načine. Mnogih ne poznam dovolj dobro, da 
bi o njih pisala. Mnogo jih je sumljivih ali pa predstavljajo preveliko tveganje, da bi 
vam jih omenila na začetku vaše poti do dodatnega zaslužka. O nekaterih vam več 
povem ob drugi priliki.  
 
V tej e-knjigi se bom tako osredotočila na internetni marketing, v tujini najbolj pogosto 
imenovan Affiliate Marketing.  
 
Na kratko bi ga lahko opisala kot promocijo, priporočilo oz. prodajo. Affiliate 
Marketing je dejavnost, pri kateri nekomu priporočite nek izdelek ali storitev. V 
primeru, da se oseba odloči za nakup, vam pripada provizija.  
 
Ali ste vedeli? Eno najbolj poznanih affiliate marketing podjetij je Amazon.  
 
Affiliate marketing je tako popularen zato, ker lahko začnete z delom takoj in že v 
zelo kratkem času dosežete prve rezultate. Ni vam potrebno nameniti več mesecev 
ali let dela za razvoj vašega izdelka ali storitve. Vse to je namesto vas neredil že 
nekdo drug. Investicija je minimalna in zanjo ne potrebujete več desettisoč eurov, 
preden postane vaš projekt dobičkonosen.  
 
Affiliate marketing si lahko predstavljate kot priporočilo. Verjetno ste že kdaj kaj 
dobrega pojedli, bili zadovoljni s frizerko, maserko, kozmetiko in podobno. Kaj ste 
storili? Ob prvi priliki ste o tem povedali svojim prijateljem in znancem.  
 
V kolikor se boste odločili, da si finančno opomorete s pomočjo affiliate marketinga, 
boste počeli nekaj podobnega. Čim več ljudem boste povedali, kaj jim lahko koristi pri 
premagovanju izbrane ovire.  
 
V običajnem življenju morate za to, da nekomu nekaj priporočite, osebo poznati ali pa 
trkati na vrata neznancev oz. jih ustavljati na ulici. Večino dela tu prevzamejo trgovci 
in trgovske verige.  
 
V primeru poslovanja preko interneta pa je situacija nekoliko drugačna. Nič ni narobe, 
če o dobri priložnosti poveste ljudem, ki jim želite dobro. Večine ljudi, ki jim boste 
priporočali izdelke ali storitve, pa še ne poznate. Z nekaterimi boste spletli prijateljske 
vezi, drugih nikoli ne boste srečali ali se pogovarjali z njimi.  
 
Kljub na videz neosebnem delovanju, pri vsem, kar počnete na spletu, pazite, da 
ostanete pošteni in zvesti sebi. Ne promovirajte vsega, kjer bi lahko dobro zaslužili. 
Ljudem povejte za tisto, kar je dobro in jim lahko koristi. Le tako boste lahko ustvarili 
dolgoročne dohodke.  
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Promocija in prodaja izdelkov  

 
Zelo popularni so programi, kjer prodajate izdelke. Preprosto poiščete dobavitelja, ki 
še ni dovolj uveljavljen, in želi prodreti na trg, ki ga sami poznate ali obvladujete. Nato 
njegov izdelek po višji ceni (po nakupni ceni in dodatno z vašo maržo oz. dobičkom) 
prodate na svojem trgu v Sloveniji ali v tujini.  
 
V  bistvu je zelo podobno običajni trgovski dejavnosti. O njej vam lahko zelo veliko 
povem, saj sem bila več kot desetletje solastnica in 6 let direktorica tedaj največje 
trgovske verige z otroško opremo in igračami v Sloveniji. Bistvena razlika pri 
internetni prodaji je, da obstajajo načini, zaradi katerih ne potrebujete veliko denarja 
za nakup zalog. S tem lahko pošteno zmanjšate tveganje.  
 
Pri tem sem sama naletela na mnogo ovir. Ena od njih je toga in neustrezna 
zakonodaja v Sloveniji. Če se nameravate ukvarjati s tovrstnimi dejavnostmi na tujih 
trgih, je, žal, po mojem dosedanjem odkritju najboljša možnost, da ustanovite 
podjetje izven Slovenije. S tem boste imeli nekaj skrbi, vendar, ko bo zadeva stekla, 
se boste marsičesa naučili.  
 
Vedeti morate, da boste v mnogih primerih, če se odločite za prodajo izdelkov, morali 
financirati zaloge. Torej, dejavnost je primerna za vas, če imate denar. Pred 
začetkom priporočam, da se naučite raziskave trga in najprimernejše promocije. 
Tako boste lahko izbrali izdelke, ki se bodo dobro prodajali in ponujajo dovolj 
možnosti nadgradnje cene, da vam  bodo prinesli dobiček.  
 
Obstajajo tudi načini, ko zalog ne potrebujete, vendar so dobički najvišji prav takrat, 
ko se poveča vaše tveganje. Če se želite ukvarjati s prodajo izdelkov, vam toplo 
priporočam, da izberete dober tečaj, v katerem se boste naučili zmanjšati tveganje in 
povečati donose.  
 
Obstaja vrsta tečajev, specializiranih le za to temo, vendar niso vsi dobri. Preučila 
sem jih kar nekaj, in vam lahko enega od njih tudi priporočim, ker je dober. Ni pa 
poceni. Poleg tega mnogo res dobrih možnosti, ki jih boste spoznali v njem, kot 
slovensko podjetje ne boste mogli uresničiti.  
 
Morali boste ustanoviti podjetje v tujini, če naj bo vaše delo dobičkonosno. Zato mi za 
informacije glede tega tečaja pišite le, če imate na voljo vsaj $2.000, da boste lahko 
tečaj plačali, in voljo, da se podate v ustanovitev podjetja v tujini.  
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Kaj potrebujete? 

 
V kolikor se resno spogledujete z dodatnim zaslužkom na internetu, morate imeti vsaj 
osnovno znanje angleškega jezika. Resda je predznanje tujega jezika odvisno od 
tega, kaj boste počeli, vendar morate znati vsaj toliko, da razumete, v kaj se 
podajate.  
 
Angleško morate znati vsaj toliko, da vas »ne prodajo«. Četudi ne boste pisali 
člankov sami na svoji spletni strani, morate razumeti, kaj vas učijo mentorji. Pri 
programu, ki je po mojem mnenju najbolj enostaven za začetek, in vem  o njem 
povem več podrobnosti malce kasneje, več od osnovnega razumevanja angleščine 
ne potrebujete.  
 
Potrebujete računalnik z miško, tipkovnico in ekranom ter dostop do interneta. Morate 
znati klikniti z miško v ustrezno okno, vpisati osnovne podatke (ime, e-naslov ipd.) in 
se prijaviti v sistem. Enostavno je; podobno kot vpis v moje spletne tečaje.  
 
Potrebovali boste debetno ali kreditno kartico za plačilo članarine, če se odločite za 
plačljivo članstvo.  
 
Takoj, ko boste prejeli zaslužek, boste potrebovali še PayPal ali Payza račun, na 
katerega ga boste prejeli in z njim prosto razpolagali.  
 
Drugih posebnih znanj in veščin ne potrebujete. Celo dobro je, če jih nimate, ker 
boste poslušali mentorja in dobesedno naredili, kar vam bo pokazal.  
 
Na začetku vam lahko nekoliko pomagam s koristnimi napotki pri programih, na 
katerih delam zdaj že nekaj mesecev tudi sama. S tem boste skrajšali pot do uspeha, 
zato me vprašajte in me izkoristite za dosego svojih ciljev.  
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Payza in PayPal račun 

 
V Sloveniji večina plačevanja poteka v gotovini, s kreditnimi karticami in s prenosom 
nakazil iz bančnega računa kupca na bančni račun podjetja. Po mojem opažanju še 
vedno veliko Slovencev ne plačuje preko PayPala, Payze ali drugih varnih načinov 
plačevanja na spletu. Sama uporabljam oba.  
 
V tujini so zelo razširjeni različni načini plačevanja fizičnih in pravnih oseb preko t.i. 
»e-denarnic«. En od takšnih načinov je Paypal ali Payza račun, na katerega boste 
prejemali nakazila provizij iz tujine.  
 
PayPal v mnogih primerih ne omogoča plačil affiliate marketing podjetjem. Spet 
druga, preko PayPala poslujejo brez težav. Nihče ne ve, kako se odločajo, in zakaj 
denarja tu ne sprejemajo od vseh po istih pravilih. Velika podjetja imajo pač svojo 
politiko in včasih z majhnimi ne želijo poslovati.  
 
PayPal račun si lahko odprete povsem brezplačno na povezavi tukaj.  
 
Izpolnite podatke, po katerih vas sprašujejo v obrazcu in v nekaj minutah boste imeli 
svoj račun na voljo.  
 
Drug, bolj naklonjen račun iz sveta »e-denarnic«, je Payza. Imajo povsem enako 
vlogo kot PayPal. So se pa v mojem primeru izkazali kot veliko boljši glede podpore 
in hitrih informacij glede mojega računa od PayPala.  
 
Payza račun si lahko odprete povsem brezplačno na povezavi tukaj.  
 
Z denarjem, ki ga boste prejeli na PayPal ali Payza račun, boste lahko tako po 
prejetem nakazilu prosto razpolagali.  
 
 
Pomembno: 
 
Ko boste ustvarili svoja PayPal in Payza računa, si obvezno zapišite uporabniško ime 
in geslo, ki ju poznate le vi, da boste lahko do svojega denarja nemoteno dostopali 
že, ko prejmete prvo nakazilo.  
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Naj pomagajo vsi družinski člani 

Glede jezika in uporabe računalnika vam morda lahko pomaga tudi kdo od družinskih 
članov, ki ga je bolj vešč. Zlasti otroci in vnuki so tu pravi strokovnjaki, zato ne 
pozabite prositi za pomoč, če jo potrebujete.  
 
Dokler dodatno delo služi namenu, da si malce olajšate življenje in si privoščite nekaj, 
česar si ne bi mogli, če ga ne bi opravljali, ne pozabite, da morda v družini niste sami. 
Delo si lahko razdelite s partnerjem ali otroki.  
 
Pri tem ne pozabite, da je otroško delo prepovedano. Res pa je, da naši otroci in 
najstniki toliko časa preživijo na računalniku, da jim ne bi smelo škodovati, če vam 
pomagajo pol urice dnevno ali nekaj ur tedensko. Morda se bodo zabavali in tako 
uživali ob sodelovanju z vami, da bodo pozabili na igrice in se jim bo zdelo vse 
skupaj kot igra, v kateri lahko le dobivajo.  
 
Zlasti se to lahko zgodi, če boste del dodatnega zaslužka uporabili za višjo kakovost 
vašega življenja. Govorim o počitnicah, na katere sicer ne bi odšli, o novih igračah ali 
igrah, trendovskih oblačilih ali čem drugem, kar polepša vsakdan tudi otrokom.  
 
Lahko se zgodi, da boste vi ali nekdo drug v družini dobili idejo za svoj mali družinski 
posel. Pri affiliate marketingu se lahko naučite vsega, kar morate vedeti, da svoj 
posel uspešno pripravite in promovirate na trgu. Zato ne glejte na vse skupaj le 
kratkoročno in ne obupajte po nekaj mesecih. Ostanite odprti za različne možnosti, ki 
se lahko porodijo iz želje po nekaj dodatnega denarja.  
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V razmislek glede obdavčitve in službe 

 
O obdavčitvi in drugih sorodnih temah sem pisala že v knjigi Denar – Kako se znebite 
dolgov in začnete varčevati, zato jih ne bom ponavljala. Zavedajte se, da je vredno o 
njih razmisliti, saj so pomembne za vaše življenje in miren spanec.   
 
Ne morem mimo opozorila, da naj na začetku tovrstno delo pomeni dodatno delo in v 
večini primerov nikakor ne kot glavni ali edini zaslužek družine. Vsaj na začetku, 
verjetno nekaj mesecev do nekaj let, je pričakovati, da bo tovrsten zaslužek manjši 
od vaših rednih mesečnih dohodkov.  
 
Izjema tega pravila je, če ste brezposelni in imate veliko časa. V tem primeru se vam 
lahko zgodi, da boste lahko hitreje ustvarili večji dohodek z dodatnim delom ali pa 
boste ob njem našli način, da ustvarite uspešen projekt, o katerem ste do sedaj le 
sanjarili.  
 
Z vztrajnostjo boste nekoč verjetno ugotovili, da bi lahko živeli le od aktivnosti z 
interneta. Takrat pri odločitvi, ali boste obdržali službo, upoštevajte, da mora 
zaslužek zadostovati za vaše preživetje, vzdrževanje podjetja in plačevanje vseh 
drugih stroškov, prispevkov ter davkov.  
 
Dobronamerno vam svetujem, da šele nato, ko boste povsem prepričani v svojo 
odločitev, začenjate razmišljati o odpovedi v službi in se posvetite le temu, kar ste 
sprva počeli kot dodatno dejavnost.  
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Affiliate programi so različne kakovosti 

 

Affiliate programi, kot sem že omenila, so programi, kjer ljudem priporočate nekaj, v 
kar verjamete. Ko nekdo kupi na vaše priporočilo, prejmete ustrezen delež provizije 
od prodaje.  
 
Predlagam vam, da ničesar ne priporočate, če sami tega ne poznate ali ne dobite 
informacije o programu iz zanesljivega vira. Veliko je namreč prevar. Preberite si 
članek o Internetnem delovanju na www.nasvet.si in opozorila v njem.  
 
Na internetu se odlično prodajajo storitve. Provizije pa so, kot sem do sedaj uspela 
odkriti, najvišje pri promociji izobraževalnih programov oz. pri posredovanju znanja. 
Dokaj običajne provizije se tu gibljejo od 30% do 50% od prodaje. Pri enem od 
programov, ki vam ga z veseljem priporočim, ker je dober, provizija znaša celo do 
90%.  
 

Enkraten zaslužek  

 

Nekateri programi vam omogočajo enkraten zaslužek. To pomeni, da od vsake 
prodaje prejmete provizijo le enkrat. Za naslednjo provizijo morate v podjetje pripeljati 
novega kupca oz. stranko.  
 
Predstavljajte si, da priporočate žemljice iz sosednje pekarne. Ko greste v pekarno z 
osebo, ki ste ji žemljice priporočili, vam pek odobri provizijo za eno žemljico in en 
rogljiček, ki ju je ta oseba kupila. Ko se ista oseba kupi žemljice naslednji dan, 
provizije ne boste več prejeli. Tako nekako delujejo programi z enkratnim zaslužkom.  
 
Lahko se zgodi, da so provizije pri programih z možnostjo enkratnega zaslužka višje. 
A upoštevajte, da se boste pošteno nagarali, preden boste stabilizirali zaslužke. 
Denar, ki tako prihaja, lahko kadarkoli usahne. Sama vam tovrstnega načina 
promocije ne priporočam.  
 
Izjema je možnost, da želite nekomu pomagati z nasvetom ali se pojavi enkratna 
priložnost, da nekaj dobrega priporočite obstoječim strankam.  
 

Ponavljajoči se zaslužek 

 

Veliko boljši so programi, ki omogočajo t.i. »recurring income« ali v prevodu ponovne 
oz. ponavljajoče se zaslužke. Takšni programi vam omogočijo, da pripeljete stranko v 
podjetje enkrat, provizijo pa prejmete večkrat, celo več let, brez dodatnega dela.  
 
Če je zadovoljna s storitvijo, ki jo v podjetju ponujajo, in ostane dlje časa (tudi več let) 
njihova stranka, prejmete provizijo prav vsak mesec, leto oz. dogovorjeno obdobje, 
ko stranka plačuje njihove storitve.  
 
V primeru iz enkratnega zaslužka bi zdaj od peka prejeli provizijo prav vsakokrat, ko 
bi oseba, ki ste ji povedali za njegove žemljice, kupila karkoli iz njegove ponudbe.  
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Zakaj affiliate marketing kot način dodatnega zaslužka? 

 
Po mojem mnenju so affiliate marketing programi tako uspešni in popularni zato, ker 
ne potrebujete skoraj ničesar, česar že danes ne uporabljate. Izjema je nekaj 
dodatnega prostega časa in volje za delo.  
 
Potrebujete le dostop do računalnika z miško, tipkovnico in ekranom ter dostop do 
interneta. Če berete to knjigo, verjetno vse našteto že imate. Če nimate, si verjetno 
lahko vse navedeno izposodite.  
 
Ne potrebujete ideje, kaj bi radi počeli oz. v čem ste dobri. Nobenih zahtevnih 
raziskav vam ni potrebno narediti, ali bo vaš projekt uspešen, ne potrebujete razvoja 
produktov, glavobola, kako spreminjati projekte, če niso uspešni.  
 
Ne potrebujete lastne domene, najema ali nakupa strežnika, spletne strani, pisanja 
promocijskih sporočil, pisanja bloga, pošiljanja unikatne e-pošte vašim bralcem, 
prodajnega oddelka, klicanja strank, ukvarjanja z reklamacijami, plačilnimi sistemi, 
zagotavljanja varnosti dostopa spletnih strani in varovanja podatkov strank.  
 
Vaša edina naloga je promocija na straneh, kjer se že nahajajo ljudje, ki jih zanima, 
kar ponujate. Tega lahko naučite zelo hitro, v manj kot eni uri. Nato pa, glede na 
kakovost ljudi, ki jih pripeljete v program, lahko zaslužite svojo prvo provizijo v prvi uri 
ali v nekaj mesecih.  
 
Kaj se bo zgodilo vam, ne vem. Ne morem vam niti garantirati, kaj se bo zgodilo, saj 
vas ne poznam dovolj dobro. Vem pa nekaj. Če boste izbrali trening, ki vam ga lahko 
priporočim in boste vsaj 3 mesece vsak dan počeli, kar se boste naučili v prvi uri, 
boste lahko že zelo hitro lahko pokrivali mesečno članarino in nekaj dodatnega 
zaslužili. Koliko? Ne morem vedeti. V nadaljevanju vam lahko le povsem odkrito 
povem, kaj se je zgodilo meni v prvih štirih mesecih po začetku delovanja.  
 
Večina strani in programov ima določen minimalni znesek za izplačilo.  
 
Najnižji znesek, ki so mi ga izplačali na eni od spletnih strani, je znašal 0,02$. Pri 
drugih je višina najnižjega izplačila 1$, 5$, 10$ ali celo 50$.  
 
V vsakem primeru boste slej kot prej prejeli svoj denar. Le pridružite se preverjenim 
projektom in pozabite na vse, ki vam obljubljajo veliko denarja v zelo kratkem času.  
 
Zavedajte se, da je višina zaslužka zelo odvisna od kvalitete članstva. Skoraj pri vseh 
programih, ki jih poznam, lahko začnete povsem brezplačno. Nesmiselno bi bilo 
odlašati in čakati, da boste zbrali dovolj denarja za plačljivo članstvo, če ga nimate na 
računu.  
 
Še danes lahko začnete delati preko interneta povsem brezplačno. Naučite se, 
kolikor se je mogoče naučiti brez investiranja v znanje. Nato takoj, ko boste uspeli, 
nadgradite članstvo ter možnosti za višje provizije in bonitete.  
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Kot brezplačen član boste imeli namreč omejen dostop do znanja in trikov, s katerimi 
lahko povečate svoj zaslužek ter nižje provizije, vendar se tudi tako lahko marsičesa 
naučite.  
 
Toplo vam priporočam, da takoj, ko je mogoče, morda že danes, članstvo v 
preizkušenih programih nadgradite. Plačana članarina, poleg izobraževanja in 
možnosti višjih zaslužkov, zagotavlja tudi brezplačno pomoč in svetovanje, če se vam 
kje zatakne.  
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Dolgoročna odločitev 

 
Veliko ljudi si želi dodatnega dohodka in so teden ali mesec dni pripravljeni garati kot 
za stavo. Nato se utrudijo, naveličajo ali najdejo nov zanimiv projekt, ki naj bi jim 
prinesel veliko denarja v mesecu dni ali prej.  
 
Močno upam, da ne spadate v to skupino ljudi, kajti lahko vam povem, da ne boste 
uspeli uresničiti svojih želja dokler se boste nenehno zaganjali v nekaj novega. Če 
menite, da bi radi samo »malo preizkusili« ali »pogledali, kaj se godi«, zapravljate 
svoj čas in denar. Iskreno rečeno, bi bilo v takšnem primeru veliko bolje, da čas in 
denar namenite nečemu, v čemer uživate.  
 
Na internetu lahko zaslužite veliko več kot zaslužim sama ali kdorkoli, ki ga poznate. 
Ampak, trdno sem prepričana, da boste uspeli le, če boste izbrali ustrezen program 
in boste vztrajali.  
 
Verjetno veste, da že več let živim od delovanja mojih programov preko interneta in 
zato trdim, da precej dobro poznam njegove možnosti in pasti. Povsem realno in 
odkrito vam lahko povem, da mi do danes še noben od projektov ni dal dobrih 
rezultatov prej kot v 6 mesecih trdega dela. Večina pozitivnih učinkov se je pokazala 
po letu ali več letih dela.  
 
Zato je prva pomembna stvar, da se še danes zavežete, da boste vztrajali tudi, ko bo 
težko. Verjemite, da bo težko ali pa bo morda vse skupaj za krajši čas celo izgubilo 
smisel. Takrat je pomembno, da ne obupate, pač pa najdete moč v sebi in vztrajate.  
 
Mogoče ne boste mogli najti smisla v tem, kar promocija zahteva. Sama sem 
potrebovala 2 meseca intenzivnega dela in razmišljanja, preden sem odkrila bistvo. 
Sčasoma se vam bo morda začelo porajati vprašanje, zakaj sploh počnete, kar 
počnete. Spraševali se boste ali je vredno nadaljevati. Morda se podajate v projekt, 
ker sanjarite o hitro zasluženih milijonih. Pozabite na hitre in zelo visoke zaslužke! Če 
se zgodijo, se veselite, vendar ne gradite na sanjah.  
 
Mnogi ljudje vam bodo poskušali saditi rožice. Sama ostajam trdno zasidrana na 
realnih tleh in to priporočam tudi vam. Vedite, da poznam ogromno ljudi po vsem 
svetu. Mnogi med njimi so milijonarji ali večkratni milijonarji. Tujci so zelo odprti in po 
mojih izkušnjah je z njimi zlahka navezati stike. Veliko lažje kot s Slovenci. Z njimi se 
lahko povsem odprto in iskreno pogovarjam glede posla in denarja.  
 
Večina od njih mi je priznala, da vsaj v prvem letu niso zaslužili veliko. Večina je 
zaslužila nekaj deset do nekaj sto eurov mesečno. Le redki se lahko pohvalijo z več 
tisoč ali desettisoč eurov na računu. Prav vsi, ki so danes uspešni, so začeli na 
ničelni točki. Tam, kjer verjetno danes začenjate vi, če še niste lastnik uveljavljenega 
posla. Vsi, s katerimi sem se do sedaj pogovarjala, izpostavljajo kot eno 
najpomembnejših lastnosti vztrajnost.  
 
Bodite realni in si nalijte čistega vina, zakaj to počnete. Nato vztrajajte in videli boste, 
da bodo rezultati sledili. Ko jih boste dosegli, mi, prosim, o njih povejte. Rada bi se z 
vami veselila vašega uspeha.  
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Lesk, ki hitro zbledi 

 
Američani imajo zanimiv izraz »Shiny Object Syndrome«. Prevedla bi lahko kot 
sindrom lesketajočih se stvari. Ker gre za zelo pogost problem v internetnem 
marketingu, vas želim obvarovati pred njim še preden se podate na internet.  
 
Ljudje, ki se ne zavežejo jasnemu cilju in neradi vztrajajo pri eni zadevi, hitro 
postanejo tarča mnogih ponudb, s katerimi se srečajo na internetu. Mislijo, da morajo 
kupiti le še »tole novost«, pa bodo čudežno začeli dosegati večje uspehe. Seveda 
izkušeni prodajalci vedo, kako »zapakirati« tovrstne ponudbe, da se jim je včasih zelo 
težko upreti. Tako se nesrečniki vrtijo v začaranem krogu, v katerem postanejo tarče 
novih nakupov.  
 
Ko vam pripovedujem o tem, da lahko dodatno zaslužite, ne želim, da zapravite več 
denarja kot ga boste prejeli. Vem, kako dober občutek je, ko si privoščiš nekaj 
novega, vendar večine od kupljenega ne boste potrebovali.  
 
Podobno je kot omara, polna oblačil, ki jih nujno ne potrebujete in jih morda že leto 
dni ali dlje niste oblekli. Toliko se jih šibi na policah in obešalnikih, da iz nje potegnete 
zmečkana oblačila. Morda svojih najljubših oblačil nimate kam obesiti oz. odložiti, ker 
neuporabljena oblačila zavzamejo preveč prostora.  
 
Podobno je s stvarmi, ki jih boste našli na internetu, medtem ko poskušate zgraditi 
svoj novi način ustvarjanja dohodka. 
 
Za vas bi moralo biti vsaj leto dni skorajda prepovedano, da bi kupovali dodatne 
stvari, ki jih boste zasledili na internetu. Po tem času boste natančno vedeli ali nekaj 
resnično potrebujete. Sledite napotkom iz knjige Denar – Kako se znebite dolgov in 
začnete varčevati.  
 
Zavedajte se, da ste tam, da izboljšate svojo finančno situacijo. Zato se izognite 
nepotrebnemu zapravljanju denarja. Če ga imate, investirajte v svojo prihodnost in 
hitrejšo pot do toliko denarja kot ga potrebujete za lepo življenje.  
 
Denar boste raje porabili za zmanjševanje dolgov in za tiste stvari, ki vam in vaši 
družini veliko pomenijo. Denar sam po sebi ni vreden ničesar. Omogoča pa vam 
življenje, o katerem morda danes šele sanjarite. Naj začne denar prinašati nekaj 
dobrega v vaš svet!  
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Hobi, posel in organizacija časa 

 
Sama vsem svojim projektom pravim, da so moji hobiji. Že od leta 2005 se namreč 
ukvarjam samo s tistim, kar me veseli. Tako združujem prijetno s koristnim.  
 
Večina ljudi, ki se ukvarja s hobijem, z njim ne zasluži ničesar. To je sicer čisto v 
redu, saj potrebujete nekaj, kar vam prinaša veselje in užitek v vaše življenje.  
 
Kadar pa se s hobijem ukvarjate zato, ker želite izboljšati svojo finančno situacijo ali 
ustvariti podjetje, ki vam bo omogočalo preživetje in več svobode, da boste lahko 
počeli, v čemer uživate, morate takšno dejavnost vzeti kot resen posel.  
 
Preden boste začeli uporabljati affiliate marketing kot način dodatnega zaslužka ali 
kot poln delovnik, ga vzemite kot resen projekt. Četudi boste delali le pol ure ali nekaj 
ur dnevno, naj bo to čas dela in ne le zabave.  
 
Najbolje bi bilo, da bi si vnaprej določili čas, ki ga boste namenili svojemu delu. V 
kolikor imate službo ali svoj posel, vam bo časa primanjkovalo.  
 
Sama sem se odločila, da ob večerih ne bom gledala televizije dokler ne zaključim 
vsaj objave promocij. Kadar imam čas, ponudbe pošiljam čez dan. Velikokrat ga 
zmanjka.  
 
Zato imam vsak dan rezerviran čas, ki ga ne izpuščam. Podobno, kot sem vam 
svetovala glede vašega mesečnega načrta dohodkov in porabe v knjigi Denar – Kako 
se znebite dolgov in začnete varčevati.  
 
Lahko vam povem čisto konkreten primer. Na mojem urniku je ob 20:00 rezerviran 
čas za affiliate marketing. Rezervirano imam čas do 22:00. Večinoma zdaj, ko je vse 
že utečeno, delo lahko zaključim še pred 21:00.   
 
Ob vikendih je podobno. Potrudim se, da promocije pošljem že zjutraj, v 
dopoldanskem času ali takoj po kosilu. Le tako si lahko privoščim prosti čas in oddih 
ob koncu tedna. Če pa odlašam in počnem kaj drugega, ne odidem k televiziji ali v 
posteljo, dokler ni vse opravljeno.  
 
Seveda bi si lahko privoščila, da bi kakšen dan izpustila. Tega ne počnem, ker zelo 
dobro vem, da bi začela izpuščati termine, če ne bi bili rezervirani na urniku. V tem 
primeru rezultatov ne bi bilo.  
 
Sprva boste verjetno morali delati nekaj ur dodatno. Do primerljivih urnikov, kot so 
zdaj moji, boste prišli verjetno šele po mesecu do 3 mesecih dela. Takrat boste 
natančno vedeli, kaj vam prinaša rezultate in kaj lahko opustite. Verjetno boste začeli 
za promocije uporabljati tudi plačljivo članstvo in s tem pridobili ogromno časa. 
 
Takrat si boste lahko ob pametni razporeditvi časa privoščili delo manj kot eno uro 
dnevno ob primerljivih rezultatih. Morda pa boste raje delu namenili dodatno uro in 
povečali svoj dohodek.  
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Moje osebne izkušnje 

 
Mnogi vam bodo pripovedovali zgodbe o milijonih, ki jih zaslužite v roku nekaj 
mesecev. Verjetno je to mogoče. Iskreno vam povem, da sama tako visokih številk 
do sedaj nisem nikoli dosegla. Vanje niti ne verjamem, če sem povsem poštena do 
vas in do sebe.  
 
Sama se takoj distanciram od vsega, kar se zdi »prelepo, da bi bilo res«. Podobno 
toplo priporočam tudi vam. Četudi bi vam kakšna »milijonska priložnost« ušla, boste 
bolje spali. Če je resnična, bo tam ostala in jo boste lahko izkoristili kasneje, ko boste 
imeli dovolj denarja, da ga lahko morda tudi izgubite s tveganimi investicijami.  
 
Z vami lahko delim svoje izkušnje. Nič bleščečega ni in podobno je pričakovati, da se 
bo dogajalo tudi vam oz. ljudem, ki jim boste povedali, kako je mogoče na internetu 
zaslužiti.  
 
Svoje raziskovanje sem pred nekaj meseci začela čisto iz ničelne točke. Res je, da 
živim pretežno od dela preko spleta že od leta 2005, ko sem začela pisati svoj prvi 
blog na www.astro.si. Kljub letom izkušenj v Sloveniji, je bil zame svet affiliate 
marketinga popolnoma nov, ko sem lani povsem po naključju prvič v svojem življenju 
pokukala vanj.  
 
Kako se je začelo?  
 
Lani sem po bog ve kakšnem naključju spoznala enega od svojih mentorjev, Deana 
Hollanda in njegov Quick Start Challenge. To je en najboljših programov, kar sem jih 
našla na internetu, vendar se zdi, da ga ne bodo več izvajali. Letos vpisa ni bilo.  
 
Upam, da boste kdaj imeli priložnost, da se mu pridružite, ker je resnično vreden do 
zadnjega centa. Posnetki tega tečaja so na voljo brezplačno članom iPro Partners.  
 
Po novem letu so me klienti in udeleženci tečaja Denar – Kako se znebite dolgov in 
začnete varčevati začeli spraševati, ali imam še kakšno dodatno idejo za zaslužek. V 
knjigi in v tečaju je na voljo veliko idej, ki jih lahko vse uresničite v slovenskem 
prostoru. Porodila se je ideja, da bi bilo vredno raziskati možnosti zaslužkov preko 
interneta. Tudi tistih izven meja Slovenije.  
 
Radovedna kot sem, sem začela bolj intenzivno zadevo raziskovati in se namesto 
vas vpisala v nekaj programov. Nekateri so dobri, drugi vam bodo le izpulili vaš težko 
prisluženi denar. Zato vam bom priporočila le tisto, kar se je v mojem primeru 
izkazalo kot dobro.  
 
Prve resnejše korake sem naredila v aprilu letos. Zaradi mnogih obveznosti v Šoli 
astrologije Astro in drugih mojih dejavnosti, se služenju denarja preko interneta nisem 
redno posvečala. To se je odrazilo na rezultatih, ki so bili porazni, skoraj nični. 
Neizpodbitno drži: »Če ne delaš, pač ne moreš pričakovati rezultatov.«.  
 
Zadnje dni v maju sem se odločila, da začnem z resnim testiranjem, ali je mogoče kaj 
zaslužiti.  
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Pridružila sem se programu podjetja Worldprofit, ki na spletu ljudi uči najpreprostejše 
načine affiliate programa in dolgoročnih zaslužkov že od leta 1994. Rada se namreč 
izognem muham enodnevnicam in verjamem v preizkušene programe.  
 
Drug razlog za izbiro pa je v tem, da podjetje pomaga ljudem do hitrega »prometa«, 
To bi lahko opisala kot možnost, da relativno hitro lahko dosežete veliko število ljudi, 
ki iščejo tečaj, kjer se naučijo internet marketinga. Prav to sem potrebovala za iPro 
Partners program. Oba izbrana programa se namreč lepo dopolnjujeta. 
 
Od junija dalje vsak dan posvetim projektu vsaj 40 minut do 2 uri. V poletnem času, 
ko sem zadevo nastavljala, spreminjala in bolj poglobljeno raziskovala različne 
načine, sem potrebovala ogromno časa, preden sem uredila vse potrebno.  
 
Preizkušala sem intenzivno, včasih tudi 10 ur ali več dnevno, vključno z vsemi konci 
tedna. Raziskovanje in celodnevno delo mi nista dovolila niti dneva počitnic.  
 
Vse to je potekalo ob rednih obveznostih v mojem podjetju. Verjemite mi, da je bilo 
izjemno naporno. Pretiravala sem do te mere, da sem bila že tako zelo utrujena, da 
sem celo zbolela zaradi izgorelosti.   
 
Zakaj tako intenzivno?  
 
Vedela sem, da moram glavnino ugotovitev zbrati pred avgustom, ko se začne 
najpomembnejši del leta, pospešene aktivnosti za vpis v novo šolsko leto v Šoli 
astrologije Astro.  
 
Vam tovrstnega ritma resnično ne priporočam, saj je izjemno naporno. Namesto vas 
sem šla skozi intenzivno raziskovanje. Zdaj vam lahko korak za korakom pokažem, 
kako se lotiti zaslužkov preko interneta počasi in brez stresa.  
 
Seveda se lahko zgodi, da boste morali na primerljive rezultate počakati kakšen 
mesec dlje, vendar boste imeli veliko bolj normalno življenje kot sem ga imela sama 
to poletje.   
 
Od avgusta dalje vsak dan skrbim le še za promocijo. Vse ostalo mi je znano, jasno 
in vse najpomembnejše postavljeno. Zdaj, ko razumem kaj je potrebno storiti in kaj je 
odveč, potrebujem le še od 40 minut do dve uri dnevno.  
 
Ob koncu tedna, kadar imam čas, si vzamem nekaj več časa, da doseg ponudb 
izboljšam. Če se boste lotili affiliate marketinga, me brez zadržkov lahko vprašate o 
tem, kaj najbolje deluje. Z veseljem vam pokažem.  
 
Morate pa se vsaj kot brezplačen član prijaviti v program, ki vam ga predlagam. Le 
tako boste natančno vedeli, o čem govorim in boste lahko čisto praktično znanje 
uporabili ter skrajšali svojo pot do uspeha.  
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Verjetno se sprašujete, koliko denarja je prineslo vse to delo. Lahko povem, da 
verjetno veliko manj, kot bi pričakovali. Pregledala sem veliko različnih programov in 
vložila ogromno časa in precej denarja, preden sem izbrala dva programa, na katerih 
delujem, in ju lahko priporočim tudi vam.  
 
Do današnjega dne, ko pišem ta prispevek, torej v manj kot 5 mesecih, sem ustvarila 
nekaj več kot 2,300€ dodatnega dohodka. Vse je zasnovano na dveh affiliate 
programih, v katerih se lahko tudi vi naučite, kako zaslužiti z internetnim 
marketingom. O podrobnostih vam povem v nadaljevanju.  
 
Popolnim začetnikom bi priporočila, da začnete s prvim programom (Worldprofit), 
čeprav je tudi drugi namenjen tako začetnikom kot že izkušenim promotorjem.  
 
V drugem programu (iPro Partners) se lahko naučite drugačnih tehnik promocije in 
delovanja na internetu kot v prvem. Da uresničite zamisli iz njega, potrebujete 
nekoliko več znanja angleščine in več denarja za vpis. Prenesete pa ga lahko tudi na 
slovenski trg oz. v lastno podjetje.  
 
Realni zaslužki:  
 
V prvih mesecih zagotovo nisem pokrila niti mesečne članarine ali bila plačana za 
svoje delo, vendar sem vztrajala, ker vem, da se nič ne zgodi v trenutku. Poleg tega 
sem se učila novih znanj in veščin. Znanje ima v mojih očeh mnogokrat večjo 
vrednost od denarja. Počasi se tudi pri meni začenjajo ponavljajoči se zaslužki in 
vsak mesec kakšna nova dodatna prodaja.  
 
Prepričana sem, da je to, kar počnem, zelo dobra možnost zaslužka preko interneta 
tudi za vas, če ga iščete. A le, če ste pripravljeni nekaj časa delati zastonj ter vztrajati 
več mesecev, preden lahko pričakujete večje in ponavljajoče se provizije. Predvsem 
pa, če ste pripravljeni vztrajati, kajti samo dolgoročno delovanje vam bo prineslo 
rezultate.  
 
Vedeti morate, da internet marketing in affiliate programi niso bili moja prva izbira, 
vendar sem želela ponuditi udeležencem tečaja še en dodaten in v praksi preizkušen 
odgovor.  
 
Zaradi raziskovanja sem morala odložiti razvoj svojih tečajev. Verjetno na prvi pogled 
to ni bilo pametno, vendar sem se ogromno naučila o svetu, ki ga do sedaj nisem 
poznala.  
 
Poleg očitnega, torej znanja, sem dobila nekaj zelo zanimivih idej ter poduk, kako 
nekatere zadeve v mojem podjetju spremeniti ali izboljšati.  
 
Resničen primer:  
 
Znanje in izkušnje sem uporabila v »sušnem mesecu«, ko ni bilo dovolj prihodkov za 
normalno poslovanje. Z eno samo zelo preprosto marketinško taktiko, ki je prav tedaj 
potekala v affiliate programu, in sem jo lahko dobesedno skopirala, sem promet v 
svojem podjetju takrat povečala za več kot 800%.  
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Si lahko predstavljate, koliko bi morala plačati zunanjega strokovnjaka za tovrsten 
skok prodaje? Pred leti sem sodelovala z izkušenim marketing svetovalcem, vendar 
mi kaj podobnega niti z njegovo pomočjo ni uspelo. Še več. Od mene je zahteval 
poteze, ki jih nisem želela narediti in sem skoraj zasovražila delo, ki ga imam sicer 
rada. Če bi se mi zgodilo, da nikoli več ne bi ničesar drugega zaslužila na programih 
affiliate marketinga, se je moj trening zelo bogato obrestoval. Zato pravim, da 
naredite, kar vam svetuje mentor in ob tem ostanite odprti za različne možnosti.  
 
Trenutno, pod vplivom novo pridobljenega znanja in izkušenj, del svojega časa 
namenjam prav načrtovanju sprememb in novosti v prihajajočih letih. Če imate svoj 
projekt ali podjetje oz. o njem šele razmišljate, se lahko česa podobnega naučite tudi 
vi.  
 
Izkušnje s področja internet marketinga oz. affiliate marketinga vam lahko pomagajo 
bolje pripraviti in dokončati vaš projekt. Naučili se boste najtežjega v poslu – kako 
pravilno predstaviti vaš izdelek ali storitev, da ga boste lahko prodali.  
 
Vem, da se bo naslednje slišalo zelo kruto. A je realno.  
 
Vse vaše (ali pa moje) dobre želje, znanje, izkušnje, odlični izdelki ali storitve, ki 
olajšajo življenje in pomagajo kupcem (strankam, klientom ali slušateljem) lepše 
živeti ali rešiti kakšen problem, niso vredni ničesar, dokler jih le-ti ne kupijo in 
dejansko uporabijo. Nato pa si z njihovo pomočjo olajšajo oz. drugače polepšajo 
življenje.    
 
Zavedajte se, da boste ljudem lahko pomagali in se bo vaše podjetje razvijalo ter 
rastlo le, če boste uspeli prodati dovolj, da boste pokrili vse stroške ter bo ostalo 
dovolj denarja, da boste lahko delček namenili za razvoj, novo znanje in tudi lastno 
lepo življenje.  
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Začnite tukaj 

 
Omenila sem, da delam na dveh programih. Prvi me je povsem prepričal s svojo 
preprostostjo.  
 
Začnete lahko enostavno z nekaj preprostimi koraki, ki se jih boste naučili v eni uri ali 
manj. Toplo vam priporočam, da si šele po nekaj mesecih vzamete čas, da projekt 
speljete na višjo raven. Več, kot boste vložili energije in razumeli njegovo bistvo ter 
delovanje v prvih mesecih, hitreje boste lahko napredovali kasneje.  
 
Na spletni strani na povezavi tukaj se lahko brezplačno prijavite v program. Prejeli 
boste 500,000 brezplačnih kreditnih točk.  
 
Nato sledite navodilom v programu. Te kreditne točke boste uporabili za brezplačno 
pošiljanje 500,000 e-sporočil. Kreditne točke lahko uporabite za promocijo svojega 
programa, če ste že član katerega od drugih programov, ali za promocijo tega 
programa, v katerega ste se ravnokar vpisali. Toplo priporočam, da vsaj nekaj časa 
ostanete le pri tem.  
 
Takoj po prijavi boste na svoj e-naslov prejeli uporabniško ime in geslo, s katerima 
boste vstopili v del, namenjen le članom. Kot brezplačni član boste imeli omejen 
dostop.  
 
Čeprav naj bi bilo presenečenje, vam že vnaprej povem, kaj sledi, saj skoraj ni 
podjetja, ki ponuja kaj podobnega. Večino časa (trudijo se, da bi bilo 24/7) je tu 
nekdo od t.i. Monitorjev. To je prostovoljec, ki dobro pozna podjetje. Prostovoljno se 
je odločil, da vam pomaga in poskrbi, da se ne izgubite v poplavi možnosti. Njegova 
naloga je, da vas pozdravi in vas usmerja skozi spletno stran.  
 
Predvsem vas bo usmeril na brezplačni ogled 6-minutnega videa, kjer boste spoznali, 
kaj lahko počnete kot brezplačni in kaj kot plačljivi član. Če še ne poznate affiliate 
marketinga, poglejte video večkrat, ker se vam bo morda že ob njem odprlo novo 
nebo.  
 
Po ogledu videa boste prejeli e-sporočilo na vaš e-naslov in vsakokrat v njem »1 
Goody Bag Credit«. To pomeni, da si na spletni strani v delu, kjer so darilca (Goody 
Bag), lahko brezplačno izberete darilo.  
 
Darilce je lahko brezplačna e-knjiga, 50,000 Visitors (50,000 obiskovalcev) na 
spletno stran po vaši izbiri ali karkoli drugega, kar vas premami. Nazadnje, ko sem 
preverjala, je bilo na voljo okoli 200 darilc. Izberite nekaj, kar vam bo koristilo.  
 
Monitor vas bo povabil, da postanete Silver Member (srebrni član). Nadgradnja ni 
nujna, niti obvezna. Celo življenje lahko ostanete brezplačni član. Vam pa toplo 
priporočam vsaj 1 mesec članstva, ker boste ogromno pridobili.  
 
 
 

http://www.nasvet.si/�
http://www.wealthreliance.com/?rd=cx8DfbOB�


 

Copyright © 2015 Irena Stopar, www.nasvet.si                                                                                Stran 21 od 25 

Že v okviru le enomesečnega članstva boste prejeli ogromno možnosti za promocijo 
in dostop do vseh treningov, pomembnih za affiliate marketing, zato je to 
neprecenljivo. Poglejte si jih in še bolj pomembno – takoj po ogledu naredite, kar je v 
osnovnem videu (trenutno Lekcija3) čisto praktično pokazano!  
 
Izpostavljam nekaj iztočnic, kaj boste prejeli: 
 
 Glavni razlog, zakaj vam predlagam vsaj 1-mesečno srebrno članstvo (Silver 

Membership), je, da boste s plačilom 1-mesečne članarine poleg znanja dobili 
doživljenjsko (Lifetime) članstvo na (v tem trenutku) 12 različnih straneh. Te 
strani že imajo zbrane e-naslove ljudi, ki so se strinjali, da želijo prejemati 
promocijska sporočila. Njim boste pošiljali svoje promocije.  
 
To pomeni, da boste lahko na vseh teh straneh vsak dan oz. v skladu s pravili, 
ki veljajo na dan prijave, prejeli doživljenjski privilegij plačljivega članstva. 
Četudi po 1. mesecu ne bi ostali srebrni član, boste to prejeli kot darilo.  
 

 Prejeli boste dostop do okoli 100 lekcij z različnih področij marketinga in 
prodaje. Sama še nisem uspela pregledati vsega, vendar bi po videnem lahko 
vse skupaj označila kot pravo marketinško akademijo. Mnogo znanja lahko 
prenesete na vsak projekt.  
 

 Trenutno so za srebrne člane na voljo brezplačni Facebook tečaji in vrsta 
drugih specializiranih tečajev. Znanje lahko prenesete na vsak projekt. 
 

 Naučili se boste kaj so kreditne točke (credits), kako jih najbolje izkoristiti oz. 
jih pravilno uporabiti za dolgoročno rast zaslužkov.  
 

 Spoznali boste posebno vrsto spletnih strani, t.i. »landing page« in kako jih 
takoj uporabiti za svoj zaslužek. Znanje lahko prenesete na vsak projekt. 
 

 Naučili se boste, kako pomemben je vaš seznam e-naslovov (e-mail list) in 
kako ga pravilno zgraditi. Znanje lahko prenesete na vsak projekt. 
 

 Vsak petek poteka brezplačen webinar, na katerem se boste naučili še več o 
affiliate marketingu. Tam lahko tudi karkoli vprašate in dobite odgovor s 
prikazom, kako narediti, kar vas zanima. Če se ga ne morete udeležite, 
prejmete dostop do posnetka, ki ga lahko pogledate kadarkoli.  
 

 Kadarkoli lahko karkoli vprašate preko posebnega menija »Support«. Imajo 
res odlično podporo in hitro odgovorijo na vaša vprašanja.  
 

 Prejeli boste že narejeno spletno stran s plačano domeno, gostovanjem in 
vzdrževanjem. Domeno izberete izmed 50 predlaganih ali registrirate svojo.  
 

 Prejeli boste dostop do mnogo drugega, tudi do pravice do promocije najbolj 
prodajanih storitev. Te pa omogočajo najvišje ali vsaj bolj pogoste provizije.  
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Plačljivo članstvo lahko kadarkoli prekinete. Poskrbite pa, da boste res odlične 
bonuse dobro izkoristili že prvi mesec, čeprav boste morda šele čez nekaj mesecev 
ugotovili njihovo pravo vrednost.  
 
Obstaja nekaj zelo dobrih možnosti, ki jih lahko brezplačno nadgradite s spoznanji iz 
tega programa. Sama sem že pridobila nekaj manjših provizij z avtomatizacijo 
prometa na ta način.  
 
Resničen primer:  
 
Imam prijatelja iz Slovenije z nizkimi dohodki. Ta oseba skoraj ničesar ne razume 
angleško in do danes še nikoli ni ničesar plačal za svoje delovanje na internetu, 
vendar že nekaj let samo z najpreprostejšimi in brezplačnimi načini zasluži dovolj, da 
že več let plača kurjavo in ozimnico.  
 

Brezplačen začetek  

 
Brezplačno lahko začnete z učenjem in delom na internetu že v naslednjih 5 minutah 
na povezavi tukaj.  
 

Plačljiva članarina  

 
Podrobnosti o plačljivem programu in možnostih, ki jih ponuja, boste našli na 
povezavi tukaj.  
 
Upam, da je na spletni strani še vedno video, kjer boste v živo lahko preverili mnogo 
tistega, kar vas čaka v njem. Začnete pa lahko v nekaj minutah. Ker je program zelo 
širok in boste pridobili ogromno novih znanj, vam priporočam, da ostanete pri prvih 
treh lekcijah vsaj 3 mesece, preden se boste začeli ukvarjati z dodatnimi možnostmi.  
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Višje provizije zahtevajo več dela ali višje investicije 

 
Priporočim vam lahko še Ipro Partners program. V njem se naučite vsega, kar morate 
vedeti s področja internet marketinga. Že od vsega začetka boste internet marketing 
spoznali na malce drugačen način.  
 
Program je primeren za vas predvsem, če se želite naučiti promocije s pomočjo bolj 
zahtevnih načinov delovanja. Govorim o postavljanju in pisanju bloga, boljše uporabe 
Facebooka in drugih družabnih omrežij ter mnogo drugega.  
 
Osredotočili se boste predvsem na zahtevnejša znanja, ki jih z lahkoto prenesete tudi 
v slovenski prostor. Tu boste spoznali tudi mnoge načine, ki sem jih brez kakršnega 
koli predznanja, le po občutku, uporabila sama leta 2005.  
 
Poleg omenjenih znanj, je ta program usmerjen na affiliate marketing in kako doseči 
visoke provizije. 
 
Začnete z zelo malo denarja. Osnovni program, kjer dobite osnovne informacije in 
napotke kako začeti, stane manj kot 30$.  
 
Občasno se v podjetju odločijo, da ta tečaj podarijo. Ne vem, koliko časa bo ta 
možnost na voljo. Spodaj vam bom prilepila povezavo, kjer to promovirajo. Preverite, 
ali je na voljo še kakšen od brezplačnih tečajev, saj boste v tem primeru prejeli isti 
tečaj na svoj domači naslov, zanj pa plačate le nekaj manj kot 5$. V bistvu tečaj 
prejmete zastonj. Plačate le poštnino za program, poslan preko pošte.  
 
Naročite ga lahko na povezavi tukaj.  
 
 
Brezplačni Webinar (spletno predavanje) 
 
Po naročilu osnovnega tečaja vas bodo verjetno zatem povabili na brezplačni 
webinar (predavanje preko interneta), kjer se boste naučili super enostavnega načina 
delovanja na spletu. Toplo vam ga priporočam, ker je resnično vreden vašega časa.  
 
Poleg odlične predstavitve, ki vam lahko pomaga do boljših rezultatov v affiliate 
programu ali v vašem projektu, vam bodo razložili, kako do visokih provizij. Že na 
brezplačnem webinarju vam bodo pokazali, kako je z eno prodajo mogoče zaslužiti 
celo več tisoč dolarjev.  
 
Za nadgradnjo znanja je potrebno plačati tečaj. Zahteva dosledno delo, kakor vam 
nekoliko pokažejo že v brezplačnem webinarju, in vas bolj podrobno naučijo skozi 
več seminarjev in tečajev.  
 
Občasno na povezavi tukaj poteka brezplačni webinar, ki vam ga toplo priporočam, 
saj se iz njega lahko ogromno naučite. To znanje pa lahko prenesete tudi na svoje 
projekte. Povezava pa mnogokrat deluje le od petka do ponedeljka.  
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Moje darilo za vas  

 
Verjetno se vam je pojavilo veliko vprašanj. Vsaj meni se jih je na začetku. Večina 
odgovorov na še tako zapletena vprašanja je zdaj zame že kristalno jasna.   
 
Če se boste odločili, da boste izkoristili internet za ustvarjanje vašega dodatnega 
dohodka, sem vam pripravljena pomagati začeti. V 10-minutnem brezplačnem 
pogovoru bom skupaj z vami poiskala najboljši način, kako začnite z resnim 
pristopom, in na kaj bodite pozorni.  
 
Če boste želeli, vam bom nato povedala, katere stvari pri meni delujejo in kaj pri meni 
ni delovalo. S tem boste pridobili nekaj mesecev časa namesto preizkušanja, ki sem 
ga opravila namesto vas, in z vami to z veseljem delim.  
 
Pišete mi lahko na moj osebni e-naslov irena@nasvet.si. Pripišite svojo telefonsko 
številko, na katero vas lahko zatem pokličem in se z vami pogovorim.  
 
Čas je, da nehate brati, razmišljati in razglabljati, kaj bi lahko storili. Samo akcija in 
vsakodnevno delo je tisto, ki vam bo prineslo rezultate.  
 
Izberite, kar vam je pisano na kožo, se ob tem zabavajte in bodite uspešni! 
 
Na vaš uspeh! 
Irena Stopar 
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Omejitev odgovornosti 

 
Vse zapisano velja v trenutku, ko pišem to e-knjigo. V nobenem delu ne trdim glede 
zneskov ali zaslužkov, ki jih boste dosegli. Ne trdim, da boste s tovrstnim delom 
obogateli ali rešili vse svoje probleme. To je nemogoče, ker ne poznam vas, niti vaše 
delovne vneme in načinov, ki jih boste izbrali za ustvarjanje dodatnega dohodka. Ne 
morem garantirati vaših rezultatov. Nobenega vpliva nimam niti na to, ali bodo 
poslovni partnerji karkoli iz te e-knjige spremenili. Ta e-knjiga na vam služi le to kot 
vodilo, da spoznate enega od načinov, kako začeti služiti denar preko interneta. 
Odgovornost za svoje odločitve, način delovanja in rezultate morate sprejeti sami, 
sicer ničesar iz te knjige ne uporabljajte! 
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