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Milé a krásné ženy, ráda bych Vám nabídla možnost 
být hostitelkou krásy a modelů Ženy Bohyně. Je to 
opravdu velký a silný zážitek být u těch okamžiků, 
kdy na Vás díky modelům Ženy Bohyně najednou z 
ženy vykoukne její krása, něžnost a jemnost. Mnoho 
žen, obzvláště při prvním zkoušení, zacítí, že jejich 
vnitřní krása nečekaně vypluje napovrch a je to 
někdy až dojemné setkání.


A vy můžete být u toho. 

Stačí vytvořit čas a prostor, pozvat několik žen a 
pustit se do zkoušení modelů, barev, materiálů.

Spolu můžeme vytvořit zkušební balíček, který 
vybereme spolu nebo Vám dle zkušeností navrhnu, 
jaké modely a velikosti si do balíčku objednáte. K 
tomu přidáme vzorkovníky barev a jednotlivých 
materiálů, aby si Vaše ženy mohly správně vybrat.


Pozvi Ženy  

STAŇ SE HOSTITELKOU  
MÓDY ŽENA BOHYNĚ 

Probuď Bohyni 
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PROVIZE Z PRODEJE

Benefity

PODPORA V PROPAGACI

NOVÝ ZAČÁTEK

SÍŤ KRÁSY A LÁSKY

VYTVOŘIT PROSTOR A POZVAT ŽENY

Vklady

50% ZÁLOHA NA HOSTITELSKÝ BALÍČEK

FOTODOKUMENTACE

SDÍLENÍ NA FB ŽENY BOHYNĚf
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BENEFITY 
 

Ženy si u Teba vyzkouší modely a Ty pak uděláš hromadnou objednávku. 
Odměnou Ti bude provize dle výše objednávky.


Při objednávce nad 


 5 000 Kč - 10% provize


10 000 Kč - 15 % provize 


20 000 Kč - 20% provize 


30 000 Kč a více - 30% provize 


 

Podpořím Tvou činnost propagací Tvojí hostitelské akce na svých 
stránkách www.zenabohyne.com , v newsletteru a na FB. 


Ráda také budu propagovat Tvojí činnost, webové stránky  nebo mi 
napíšeš něco o sobě. 


Tím ti ráda pomohu v případném NOVÉM ZAČÁTKU a vytvoříme 
společně SÍŤ KRÁSY A LÁSKY . 

 

Pokud jsi žena, která hledá způsob, jak si vytvořit klientelu pro svou práci 
nebo chceš dělat ženské kruhy nebo třeba máš prostory, které bys ráda 
zviditelnila nebo jsi maminka na mateřské dovolené a líbí se Ti naše 
oblečení….. Prostě je to příležitost sejít se s ostatníma ženama a prožít 
spolu krásný čas. Samozřejmě malé sdílené občerstvení může být velmi 
příjemné :-)





Vytvoříme tak společně síť krásy a lásky. Protože, tam kde je krása, tak je i 
radost, smích a mnoho lásky. Najdete se společně s dalšíma ženama, 
které také dělají mnoho zajímavých věcí a navzájem se můžete 
obohacovat. Tím se rozroste síť lásky, ve které se můžeme navzájem 
podporovat a inspirovat.

PROVIZE Z PRODEJE

PODPORA V PROPAGACI

NOVÝ ZAČÁTEK

SÍŤ KRÁSY A LÁSKY

http://www.zenabohyne.com
http://www.zenabohyne.com
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VKLADY 
 

Nalaď se na svůj záměr a požádej Bohyni o její pomoc. 


Pozvi ženy ze svého okolí, své rodiny či z práce. Vše by mělo být krásně 
uvolněné a ladné. Pohostit je můžeš ve svém domě, bytě či případně i v 
jiném prostoru, který se Ti naskytne. 


Také bys mohla požádat ženy, aby přinesly něco dobrého na mlsání a pití, 
aby se vytvořila opravdu příjemná atmosféra. 


Nezapomeň na zrcadlo, jedno či dvě, podle počtu pozvaných žen. Čas s 
Bohyní utíká, jelikož se cítíte dobře a proto počítej s dostatkem času. 
Minimálně 2 hodiny, ale spíše 4-5 hod. Při zkoušení totiž vyplouvají na 
povrch různé příběhy, tak je jim potřeba dát čas :-)


 
Mohu Ti nabídnout různé typy Hostitelských balíčků či vytvoříme balíček 
přímo dle Tvého přání.


Za zvolený balíček zaplatíš 50% vratnou zálohu. To znamená), že za 
neprodané modely, které mi v pořádku pošletš zpět -  složené a 
zabalené ( někdy je pořeba je trochu i přežehlit), Ti vrátím peníze zpět.


Poštovné a balné - hradíš v obou směrech. Jak ode mne k Tobě tak i od 
Tebe ke mně.


V balíčku kromě oblečení budeš mít také vzorkovníky materiálů a barev, 
ceníky a objednávkový formulář, abych Ti Tvou práci usnadnila.


Hromadnou objednávku potom vytvoříš přímo na webových stránkách 
www.zenabohyne.com. Dle její výše Ti poté odečtu Tvoji provizi. 


Až bude Tvá objednávka ušitá ( 2-3 týdny od přijetí), bude odeslána na 
Tvojí adresu, kterou jsi udala přo objednávce. Pak můžeš ženy znovu 
pozvat, aby si své objednávky vyzvedly či se s nimi domluvíš na poslání 
( nezapomeň si připočíst poštovné a balné).


 
Pokud to bude možné a pozvané ženy s tím budou souhlasit, prosím o 
fotografie ze zkoušení. Jak si ženy pomáhají, smějí se a tak. Ráda bych je 
pak použila k motivaci pro ostatní případné hostitelky. Předem moc 
děkuji.


 
Budu ráda i za sdílení zážitků a pocitů na FB ŽENY BOHYNĚ :-) 
Nejen že to budou pěkné vzpomínky, ale také můžete nadchnout 
daší ženy ve svém okolí a tím si vytvoříte možnost pro uspořádání 

dalšího hostitelského hýčkání se Ženou Bohyní.


VYTVOŘIT PROSTOR A POZVAT ŽENY

50% ZÁLOHA NA HOSTITELSKÝ BALÍČEK

FOTODOKUMENTACE

SDÍLENÍ NA FB ŽENY BOHYNĚ

f

http://www.zenabohyne.com
http://www.zenabohyne.com
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ZÁZRAKY SE DĚJÍ                 POKUD V NĚ VĚŘÍME 
Těším se na naší spolupráci a věřím,


 že spolu dokážeme uzřít zázrak zjevení se Bohyně ze vnitř každé ženy.


V Souladu


Jitka Vénera Mikulášková


	Benefity
	Vklady
	BENEFITY
	VKLADY

