
Edinstveni motivakcijski paket za življenje po vaši meri

MotivAkcija ZDAJ! 

www.SmiljanMori.si

DA, želim naročiti paket MotivAKCIJA ZDAJ! 
V prednaročilu, po ceni 39,60€.

Ime in Priimek: 

Naslov:

Pošta: Poštna številka:

Rojstni datum:

Elektronska pošta: Telefon:

ZaposleniŠtudent Upokojenec DrugoStatus:

1 2 3 4 Drugo: ____________Število izvodov (obkrožite):  

Datum: Podpis:

S paketom MotivAkcija ZDAJ! se zabavno in preprosto naučite prepoznati in aktivirati potenciale v poklic-

nem in zasebnem življenju. Kdaj, če ne zdaj, je pravi čas, da prenehate omahovati in se spraševati, ali ste 

dovolj dobri, da lahko zmagate v tej igri življenja? Moč, da se razvijete in izboljšate svoje potenciale, je 

namreč v vaših rokah.



V paketu MotivAkcija ZDAJ! 
dobite vse potrebno, da zaživite življenje, kot si želite:

+ dodaten BONUS:

Zahtevajte več od življenja in se pridružite številnim, 
ki so z MotivAkcijo ZDAJ! uresničili svoje cilje 

in začeli živeti svoje življenje!

 Univerzalen Priročnik za postavljanje in doseganje ciljev, tako da boste v življenju znali prepoznati in  
 zgrabiti prave priložnosti.

 2 VSTOPNICI za MOTIVAKCIJSKI SEMINAR s Smiljanom Morijem v živo, ki bo potekal v 8 različnih krajih.  
 (Vstopnici sta vredni 80 €, vi jih s paketom dobite BREZPLAČNO.)

 BON za 1-mesečno članstvo v PRVI ON-LINE MOTIVAKCIJSKI SKUPNOSTI »E-UNIVERZA USPEHA«, kjer  
 lahko vseskozi interaktivno razvijate svoj potencial.

 MotivAkcijsko kartico z osebno kodo za BREZPLAČNO članstvo v klubu MotivAkcija ZDAJ!

 Dosmrtni 10-odstotni popust (ob navedbi osebne kode z MotivAkcijske kartice) na vse Smiljanove produkte.

 Najnovejšo Smiljanovo knjigo MotivAkcija brez meja, s katero ostanete motivirani in pripravljeni na akcijo  
 tudi v najtežjih trenutkih. 

 CD 12 skrivnosti uspešnih ljudi, ki vas korak za korakom uči, kako postanete uspešni na vseh   
 področjih življenja.

V kolikor želite, da vam račun izstavimo 
na podjetje, izpolnite spodnje podatke:

Telefon:

1 2 3 4 Drugo: ____________Število izvodov (obkrožite):  

Datum: Žig in podpis:

Naziv podjetja: 

Naslov:

Pošta: Poštna številka:

Kontaktna oseba:

Davčna številka:


