
  

 
 

Motivační soutěž o vzdělávací programy a 

školení PETERA URBANCE! 

 

 
 Společnost EURONA s.r.o. tímto vyhlašuje motivační soutěž pro NRP a NRZ, na základě, které odmění 

40 nejlepších poradců, kteří provedou nejvíce nováčků jednotlivými kroky úspěšného startu a ve své 

první linii obchodní skupiny pomohou poradcům s postupem na vyšší provizní hladinu dle podmínek 

této soutěže. 

 

 
VÝHERCI OBDRŽÍ POUKAZ NA JEDNO LIBOVOLNÉ ON-LINE ŠKOLENÍ / TRÉNINK PETERA 

URBANCE Z NABÍDKY + ON-LINE ŠKOLENÍ ,,BRUTÁLNÍ EFEKTIVITA“ A ,,ŽIVOT BEZE STRACHU A 
BRZD“ ZCELA ZDARMA! 

 
NAVÍC KAŽDÝ VÝHERCE OBDRŽÍ POUKAZ V HODNOTĚ 330€ NA ŽIVÝ TRÉNINK S PETEREM 

URBANCEM VE ŠKOLÍCÍM STŘEDISKU V NÍZKÝCH TATRÁCH! 

 

Vyhlašovatel soutěže 

Společnost EURONA s.r.o., IČO: 259 96 304, se sídlem Lhota za Červeným Kostelcem 261, 549 41 

Červený Kostelec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, 

vložka číslo 19017 (dále jen „Eurona“) 

 

Termín soutěže 

- Produkční měsíce ČERVEN–SRPEN 2022 

 



  

Kdo se soutěže účastní  

- do soutěže jsou automaticky zařazeni všichni registrovaní NRP a NRZ (vyjma NRZ, kteří jsou 

právnickými osobami), kteří v době konání soutěže mohou získávat soutěžní body dle 

podmínek této soutěže 

- pokud nemá NRP/NRZ zájem se soutěže účastnit má právo se kdykoli ze soutěže odhlásit, a to 

prostřednictvím žádosti zaslané na adresu prodej@eurona.cz 

 

Hodnotící kritéria 

- v soutěži budou zohledňována 2 hodnotící kritéria, za která budou účastníci získávat soutěžní 

body (dále jen SB) dle těchto pravidel níže, s tím, že body získané účastníkem v rámci 

jednotlivých hodnotících kritérií se budou sčítat 

- hodnotící kritéria budou následující: 

1) Úspěšný start: 

- účastníci budou v rámci tohoto kritéria získávat SB za to, když pod nimi registrovaní 

nováčci v první linii (ať už NRZ či NRP) splní kroky Motivačního programu Úspěšný start 

(dále jen ÚS), a to za dále stanovených podmínek  

2) Historicky první karierní postupy: 

- účastníci budou v rámci tohoto kritéria získávat SB za to, když pod nimi registrovaní 

NRZ/NRP v první linii dosáhnou v období trvání této soutěže prvního karierního posunu 

na vyšší provizní hladinu  

 

ÚSPĚŠNÝ START 

o účastník získá SB, pokud pod ním registrovaný nováček v první linii (NRZ/NRP) splní 

podmínky Motivačního programu ÚS stanovené v čl. 14 platných Podmínek obchodní 

spolupráce se společností EURONA s.r.o. a získá za daný produkční měsíc, kdy bude 

trvat tato soutěž, nárok na příslušnou odměnu dle pravidel tohoto programu 

o Podle splněného kroku ÚS nováčka v soutěžním období (viz čl. 14 odst. 14.3 Podmínek 

obchodní spolupráce se společností EURONA s.r.o.), získá účastník následující počet SB 

▪ 1. krok - 1000 SB 

▪ 2. krok -  3000 SB 

▪ 3. krok - 5000 SB 

o Body za splněné kroky ÚS se během termínu soutěže sčítají. 

o Body za splněné kroky ÚS získáte za nováčky registrované v průběhu konání soutěže, i 

za nováčky, kteří se registrovali před vyhlášením soutěže a splnili daný krok ÚS 

mailto:prodej@eurona.cz


  

v termínu konání soutěže. (Příklad: Nováček registrovaný v květnu splnil v červnu  

podmínku druhého kroku ÚS – tím vám vznikl nárok na 3000 BO) 

o Nováčci získaní v programu ATP Vám jsou přiřazeni až následující produkční měsíc, a 

proto je možné získat SB za jejich ÚS pouze ve druhém a třetím kroku ÚS. 

 

HISTORICKY PRVNÍ KARIERNÍ POSTUPY 

o účastníci budou v rámci tohoto kritéria získávat SB za to, když pod nimi registrovaní 

NRZ/NRP v první linii dosáhnou v období trvání této soutěže karierního posunu na vyšší 

provizní hladinu, které v minulosti nikdy nedosáhli (pravidla pro stanovení provizní 

hladiny stanoví čl. 6 Podmínek obchodní spolupráce se společností EURONA s.r.o.) 

 

o Za každý historicky první karierní postup na danou vyšší provizní hladinu NRP/NRZ ve 

Vaší první linii, získáte SB, a to v následující výši (bez ohledu na to, z jaké provizní 

hladiny NRP/NRZ na tuto provizní hladinu postoupil):  

Provizní 

hladina 

Soutěžní 

body 

3% 5 000 

6% 10 000 

9% 15 000 

12% 20 000 

15% 25 000 

18% 30 000 

21% 35 000 

  

o SB za karierní postupy získáte za všechny NRP/NRZ, kteří jsou ve Vaší první linii ke dni 

prvního dne trvání této soutěže a za nováčky registrované během trvání soutěže. 

 

o SB za karierní postupy získáte za NRP/NRZ, který vyšší provizní hladiny dosáhl 

historicky poprvé. (Příklad: NRP/NRZ v únoru 2022 dosáhl provizní hladiny 15 %. 

V dubnu a květnu klesl zpět na 12 %. V červnu dosáhl provizní hladiny 15 % - za tento 

karierní postup Vám odměna NENÁLEŽÍ) 

 

o pokud NRZ/NRP dosáhne v době trvání soutěže posunu na historicky nejvyšší provizní 

hladinu více než jednou, účastník soutěže získá SB za každý takový posun a tyto SB se 

sčítají  



  

Soutěžní skupiny 

- Soutěž je pro NRP/NRZ rozdělena na 3 skupiny dle provizní hladiny.  

- Účastník se zařadí do soutěžní skupiny dle provizní hladiny, kterou dosáhl uzávěrkou měsíce 

května. (2022/05) 

o 1. skupina - 0 – 6%  

o 2. skupina - 9 – 15% 

o 3. skupina - 18 – 21% 

 

Kdo se stává výhercem 

  
- Výhercem se stává prvních 13 (v případě skupiny 1 a 2) a 14 (v případ skupiny 3) účastníků 

soutěže v každé soutěžní skupině, kteří během trvání soutěže získají nejvíce soutěžních bodů.  

- V případě, že více účastníků dosáhne stejného počtu SB jako účastník na 13 potažmo 14. 
místě, Eurona bude upřednostňovat účastníka s vyšším počet SB za ÚS 3. V případě shody v 
ÚS 3 bude posuzovat vyšší počet ÚS 2 a následně ÚS 1.  

- Výherci po skončení soutěží obdrží e-mail s instrukcemi, jak se mohou kurzů zúčastnit. 
- Přístupové údaje k on-line kurzům a voucher na živý kurz obdrží výherce elektronicky, 

zasláním na e-mailovou adresu uvedenou v registraci Eurona.  

- Výherci budou dále zveřejněni na webových stránkách https://www.euronabycerny.com a na 
facebookovém profilu spol. Eurona.  

- Účastníci berou na vědomí, že Eurona vyrozumí pouze výherce soutěže, a účastníci, kteří se 
nestanou výherci, nebudou o této skutečnosti žádným jiným způsobem informováni  
 

Průběžné vyhodnocení  
- Průběžné výsledky budou zveřejněny vždy po uzávěrce daného produkčního měsíce (do 5 

prac. dní) na webových stránkách www.euronabycerny.com. Zveřejněno bude průběžné 
pořadí, Eurona ID a průběžný nárok ceny mající vazbu na dané pořadí u 50 nejlepších v každé 
soutěžní skupině.  

 
Podmínka 100BO vlastních  

- podmínkou pro získání SB je, aby účastník soutěže v každém produkčním měsíci trvání 
soutěže učinil objednávky v min. výši 100BO vlastních  

- V případě, že v jednom měsíci (či v obou měsících) tuto podmínku nesplníte, nezískáte za 
daný produkční měsíc, kdy nebyla podmínka splněna, SB, i pokud byste splnili podmínky pro 
jejich získání dle těchto pravidel  
  

 



  

Přehled profesionálních školení, ze kterých si výherce může vybrat  
 
Obchodnické impulzy  

- Jak stvořit svůj obchodní úspěch  

- Jak nastavit taktiku prvních minut  

- Jak zjistit o zákazníkovi asi tak všechno  

- Jak vzbudit upřímnou tužbu  

- Jak přeměnit námitku v nahrávku  

- Jak získat finální ANO  

- Jaké je tajemství navyšování prodejů  
 
Součástí tréninku je:  

- 8 dynamických kapitol  

- Mystery kamera z praxe  

- Aplikační listy  

- MP3 nahrávky  

- Obchodnická komunita  

- Test vědomostí  
 

Manažerské impulzy  
- Co dělat, než přijmete do týmu člověka  

- Jak najít a vybrat spolupracovníka  

- Jak ho efektivně adaptovat  

- Jak motivovat a kontrolovat  

- Co dělat, když lidé nedělají, co mají  

- Jak vést porady efektivně  

- Jak chválit a jak poskytovat kritiku  

- Jak vést spolupracovníka k samostatnosti a zodpovědnosti  

- Jak řídit člověka v časech změn a krizí  
 
Součástí tréninku je:  

- 20 úderných videí  

- 6 komplexních kapitol  

- Aplikační listy  

- MP3 nahrávky  

- Test vědomostí  

- Diskusní fórum  
 



  

Dobro(zlo)zvyky  
- Jak zmapovat své zvyky a nastavit výchozí bod  

- Jak to celé funguje – anatomie zvyků.  

- Jak využít 4 fáze zvyků k jejich ovládnutí  

- Jak se zbavit zlozvyku a těsné zóny komfortu  

- Jak získat nové žádoucí návyky a nastoupit do spirály úspěchu  

- Jak změnit DNA zvyků, tak, aby změna byla trvalá  

- Jak nastavit cíl a strategii při zavádění nových zvyků  

- Jak nastavit cíl a strategii při zbavování se zlozvyků  
 

Úspěch je dobrovolný  
- najdete své hodnoty i priority a budete mít radost z každého dne  

- najdete odvahu překonat své strachy i brzdy a budete žít život naplno  

- objevíte svého vnitřního obra a snáze dosáhnete svých cílů a snů  

- zastavíte se v dnešní uspěchané době a najdete si čas pro sebe i svou rodinu  

- objevíte svůj vnitřní nevyčerpatelný zdroj energie, získáte sebevědomí a budete mít 
radost ze sebe sama  

 

Motivační impulzy  
- jak se nastartovat do každého dne  

- jak efektivně řešit konflikt  

- jak překonat situaci, když se mi nedaří  

- co dělat, když se nevyznám sám v sobě  

- co dělat, když jsem tělem doma a myšlenkami v práci  

- co dělat, když se mi nechce  

- jak si uvědomit, že o našem životě se rozhoduje v zátěžových situacích  
 

Profesionální vyjednávání  
- jak se bránit neférovým a manipulativním technikám tvrdých vyjednavačů  

- jak s nadhledem zvládnout i tu nejzátěžovější situaci v komunikaci  

- jak jít asertivně za svým zájmem  

- jak prodat ústupky za svou cenu  

- jak dávat konkrétní návrhy směřující k našemu zájmu  

- jak se vyjednávání vyhnout 
  



  

 

Ceník jednotlivých kurzů k 1.6.2022  
 
1. Manažerské impulzy  
- vše, co skvělý manažer potřebuje ke každodenní práci  

 
 
 
 
399 EUR  

2. Obchodnické impulzy  
- prodávejte s lehkostí a radostí  

 
199 EUR  

3. Úspěch je dobrovolný  
- objevte svého vnitřního obra a svůj vnitřní zdroj energie  

 
118 EUR  

4. Motivační impulzy  
- 27 inspirujících příběhů, které Vám pomohou nastartovat se do 
každého dne  

 
 
119 EUR  

5. Profesionální vyjednávání - novinka  

- staň se profesionálním vyjednavačem  
 
295 EUR  

6. Dobro(zlo)zvyky - novinka  

- ovládni své zvyky, než ony ovládnou tebe  
 
155 EUR  

  

BONUSY PRO VÝHERCE:  
Živý kurz s Peterem Urbancem  

- Výherce obdrží Voucher v hodnotě 330 € na živý kurz s Peterem Urbancem v luxusním 
školícím středisku Training & relax center Sankt Johann v Nízkých Tatrách 
(www.sanktjohann.sk )  

- Výherci si budou moci vybrat ze dvou termínů (23.9. – 25.9. nebo 28.10. – 30.10.). Školení v 
těchto termínech bude rezervované a připravené speciálně pro Euronu.  

- Na každý termín se může přihlásit max. 20 účastníků.  
- Pokud výherci nebude ani jeden termín vyhovovat, může si vybrat z běžně dostupných 

termínů na stránkách https://peterurbanec.sk/  
- V ceně 330€ není zahrnuté ubytování a strava, kterou si účastník platí sám (tj. 175€ / os.)  

 

On-line kurz „Brutální efektivita“  
- Výherce získá NAVÍC ZDARMA on-line kurz Brutální Efektivita v ceně 75€, který zahrnuje: o 

efektivní práci s vlastní energií  
- hluboké uvědomění, že život je JEDNA PREMIÉRA a nebude repríza  
- smysluplné rituály, kterými se dostanete do rovnováhy  

 
 



  

On-line kurz „Život bez strachu a brzd“  
- - Výherce získá NAVÍC ZDARMA on-line kurz „Život bez strachu a brzd“ v hodnotě 95€, který 

zahrnuje: o zjistíte, co způsobuje brzdy v našem životě  

- o jaký je život s dvěma skřítky  

- o co znamená síla vnitřního hlasu  

- o jak objevit svého vnitřního obra  

- o Získejte návyk pro cestu ke štěstí v jakékoli oblasti  
 

Zpracování osobních údajů  

- Správcem osobních údajů účastníka soutěže je vyhlašovatel soutěže – spol. Eurona  

- Osobní údaje účastníků budou zpracovány za účelem účasti v soutěži pouze v nezbytně 

nutném rozsahu, zejména jméno, příjmení, firma, registrační číslo, e-mailová adresa  

- tyto osobní údaje budou zpracovávány za účelem účasti v soutěži, zejména za účelem zjištění 

výsledku soutěže, kontroly splnění podmínek v soutěži, kontaktování výherců a zveřejnění 

informace o výhercích  

- osobní údaje budou zpracovávány na základě smlouvy, kterou má Eurona uzavřenou 

s NRZ/NZP – viz aktuálně platné ZÁSADY MLM SYSTÉMU EURONA, s nimiž vyslovili účastníci 

souhlas při jejich registraci 

- spol. Eurona si vyhrazuje právo zveřejňovat na svých webových a facebookových stránkách 

průběžné výsledky soutěže vč. pořadí a počtu získaných SB 

- další podmínky zpracování osobních údajů jsou stanoveny v aktuálně platných ZÁSADÁCH 

MLM SYSTÉMU EURONA dostupných na webových stránkách 

https://www.euronabycerny.com/ 

 

Ostatní pravidla a ujednání 

- Spol. Eurona si vyhrazuje právo soutěž kdykoli předčasně ukončit, prodloužit nebo jinak změnit 

podmínky této soutěže včetně předmětu výhry. Případnou změnu nebo předčasné ukončení 

soutěže společnost Eurona oznámí na webových stránkách 

https://www.euronabycerny.com/, a účastníkům v této souvislosti nevznikají vůči Euroně 

žádné nároky 

- Na výhru nevzniká právní nárok, a to ani v případě, že budou splněny podmínky této soutěže. 

Spol. Eurona si vyhrazuje právo účastníka soutěže ze soutěže vyřadit nebo výhru účastníkovi 

soutěže nepřiznat, a to z jakékoliv důvodu nebo bez udání důvodu. 

- Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v soutěži. 

https://www.euronabycerny.com/
https://www.euronabycerny.com/


  

- Účastník nemá právo na proplacení výhry v hotovosti. Výhra není přenosná na jinou osobu. 

Pokud výherce poukaz nevyužije, nevznikají mu vůči Euroně žádné další nároky.  

- V případě jakýchkoli situací, kdy by byla NRP / NRZ výhra odebrána, nebo NRP / NRZ výslovně 

požádá o vyřazení z výsledků soutěže, může spol. Eurona výhru postoupit dalšímu NRP / NRZ 

v pořadí, nebo rozhodnout o tom, že výhra nebude přidělena žádnému z účastníků.  

- Výsledky vyhlášené společností Eurona jsou konečné a platné. Žádný NRP/NRZ není oprávněn 

podniknout proti výsledkům žádné právní či jiné kroky pro domáhání se nároku na výhru.  

- Žádnému z účastníků soutěže nevznikají na základě jejich účasti v této soutěži nebo 

v souvislosti s ní žádné nároky a žádný z účastníků není oprávněn se v této souvislosti po 

Euroně domáhat náhrady škody nebo jiných nároků.  

- Podvodné či protiprávní jednání účastníků či jejich případné jednání v rozporu se smluvními 

dokumenty uzavřenými se spol. Eurona může být posouzeno jako závažné porušení pravidel 

spolupráce se spol. Eurona a může být důvodem pro vyřazení účastníka ze soutěže, a případně 

pro okamžité ukončení spolupráce s účastníkem. 

- O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností vyhlašovatel soutěže – 

spol. Eurona.  

- Přístupové údaje k on-line kurzům a voucher na živý kurz obdrží výherce elektronicky, zasláním 
na e-mailovou adresu uvedenou v registraci Eurona.  

- Platnost klíčů k on-line kurzům se řídí pravidly a zásadami společnosti Garnet Peers s.r.o., která 
je poskytovatelem školicích kurzů a které naleznete na stránkách https://peterurbanec.sk/  

 


