Kielce, dnia 20 października 2021 roku

Szanowni Państwo
ZAPROSZENIE BIZNESOWE
DO PROSPOŁECZNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZA POMOCĄ KTÓREGO
BĘDZIECIE ZARABIAĆ ŚRODKI FINANSOWE ORAZ PROMOWAĆ WŁASNE
PRODUKTY LUB USŁUGI NA RYNKU OGÓLNOPOLSKIM

Szanowni Państwo,
Poszukujemy w każdym województwie jednej Osoby/Firmy/Organizacji, która zostanie
naszym

Partnerem

Biznesowym

-

współwłaścicielem

prospołecznego

modelu

biznesowego www.apoyopoland.com . Z zainteresowaną Osobą/Firmą/Organizacją
założymy Spółkę prawa handlowego (Sp. z o.o.) , która będzie głównym i jedynym
Koordynatorem Regionalnym, na terenie danego województwa, przedsięwzięcia
biznesowego www.apoyopoland.com oraz prospołecznych programów biznesowych
pn.: „ „Miasto” wspiera Juniorów i Seniorów”.
Przykład „Kraków wspiera Juniorów i Seniorów”, „Kalisz wspiera Juniorów i
Seniorów” i tak dla wszystkich miast w Polsce zainteresowanych współpracą.
UWAGA: Nie jesteśmy filantropami. Szukamy kandydatów do biznesu - prospołecznego biznesu.

To zaproszenie jest idealne dla :
- osób, które chcą pracować na własny rachunek, we własnej Spółce
- firm/organizacji, które są producentami lub usługodawcami i poprzez nową spółkę mogą
promować się na rynku ogólnopolskim lub lokalnym, wedle własnego uznania,
- wszystkich zainteresowanych Juniorami i Seniorami, aktywnością fizyczną , sportem,
edukacją i przedsiębiorczością.
- zobaczą potencjał w naszym modelu biznesowym.
Co oferujemy zainteresowanym?
Osoba/Firma/Organizacja zainteresowana współpracą zostanie:

- udziałowcem Spółki z o.o., która będzie jedynym dystrybutorem i koordynatorem programu
biznesowego dla Juniorów i Seniorów oraz portalu www.apoyopoland.com . Drugim
udziałowcem będzie Spółka APOYO GROUP POLAND S.A. jako właściciel całego know how
- prezesem zarządu powołanej Spółki oraz jednocześnie Koordynatorem Regionalnym całego
przedsięwzięcia www.apoyopoland.com oraz programu pn.:” „Miasto” wspiera Juniorów i
Seniorów”.
- miesięczne atrakcyjne wynagrodzenie oraz udziały w zyskach powołanej Spółki
- ogólnopolski marketing jego produktów lub usług w ramach założonej Spółki.
- status jedynej osoby w danym województwie, koordynującej nasz model biznesowy,
- comiesięczne szkolenia w bardzo atrakcyjnej formie.
Czego oczekujemy?
Od Partnera Biznesowego
w ramach uwiarygodnienia oczekujemy jednorazowo
zaangażowania finansowego do kwoty 70 tysięcy złotych z czego:
- 30 tysięcy złotych zostanie przekazane do Spółki APOYO GROUP POLAND S.A. tytułem
odstępnego - zabezpieczenia współpracy,
- 40 tysięcy złotych będzie wpłacone na konto zakładanej z Partnerem Biznesowym Spółki z
o.o., która będzie wprowadzała i nadzorowała portal i program w danym województwie.
Także sama osoba zainteresowana współpracą będzie wydawała środki finansowe więc
będzie miała pełna gwarancję ich przeznaczenia. Środki te będą zabezpieczały
funkcjonowanie Spółki do momentu aż zacznie zarabiać środki finansowe. Jeżeli Spółka
zacznie zarabiać na wczesnym etapie to wpłacanie w/w środków finansowych przez Partnera
Biznesowego nie będzie potrzebne.
Kluczowe informacje o naszym ogólnopolskim przedsięwzięciu IT/e-commerce.
W dobie panującego koronawirusa, który diametralnie zmienił świat finansowania
polskiego sportu, w imieniu spółki APOYO GROUP POLAND S.A., mamy przyjemność
zaprosić Państwa do pierwszego w Polsce modelu biznesowego IT/e-commerce
www.apoyopoland.com stosującego zasadę „Zarabiania przez pomaganie” - dedykowanego
polskim klubom i organizacjom sportowym, seniorom, juniorom oraz talentom sportowym.
Tym samym zapraszamy Państwa do prospołecznego programu pn.:
„”Miasto” wspiera Juniorów i Seniorów”.
Jako autorzy przedsięwzięcia www.apoyopoland.com, w ramach którego wprowadzamy
nasz ogólnopolski model dedykowany Seniorom i Juniorom, chcemy zaprosić Państwa o

do współpracy biznesowej i wspólnie wprowadzić na terenie każdego województwa oraz
miast zainteresowanych nasze autorskie programy tj.:
- prospołeczny program pn.: „ Wesprzyj swojego Seniora”
- prospołeczny program pn.: „Wesprzyj swojego Juniora”
Program pn.: „Wesprzyj swojego Seniora” dedykowany jest dla kobiet i mężczyzn w
wieku 60+. Program ma na celu aktywizację osób w wieku 60+ do aktywnego spędzania
czasu, zwiększenia aktywności fizycznej, poznawania nowych miejsc, zawierania nowych
znajomości, zwiększenia poczucia potrzeby dla otoczenia.
Model programu jest następujący: Każdy przedsiębiorca i/lub użytkownik Internetu będzie
miał możliwość wykupienia dla „Swojego Seniora” miesięcznego uczestnictwa Seniora
w programie. W zamian dany Senior będzie mógł uczestniczyć w 8 (ośmiu) spotkaniach aktywnościach, które będą trwały minimum 3 godziny - (powyższe aktywności będą do
wykorzystania w przeciągu 2 miesięcy). Planowane dni aktywności finalnie będą ustalane na
bieżąco pomiędzy Seniorami, a naszymi Trenerami. W zamian za opłacenie uczestnictwa
danego Seniora w programie dany Przedsiębiorca otrzyma, bez żadnych dodatkowych
kosztów, miesięczną stałą ogólnopolską prezentację własnej firmy/osoby - ogólnopolski
marketing na portalu www.apoyopoland.com w zakładce „Oni już Was wspierają –
wesprzyjmy ich i my”.
Program pn.: „Wesprzyj swojego Juniora” ma na celu wyciągnięcie „na podwórko” sprzed
komputerów i smartfonów dzieci i młodzież. Program realizowany poprzez organizację zajęć
i zawodów sportowych według naszego know-how przy udziale placówek edukacyjnych oraz
jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców.
W zamian za wkład finansowy w realizację programu dla Juniorów na danym obszarze
dany Przedsiębiorca otrzyma, bez żadnych dodatkowych kosztów, miesięczną stałą
ogólnopolską prezentację własnej firmy/osoby - ogólnopolski marketing na portalu
www.apoyopoland.com, w zakładce „Oni już Was wspierają – wesprzyjmy ich i my”.
Co nas wyróżnia? To że w naszym modelu każdy wygrywa, a mianowicie:
- Państwa Organizacja, Firma otrzymuje lokalną i ogólnopolską reklamę, wspierającego
Seniorów i Juniorów z własnego otoczenia. Ale przede wszystkim, zgodnie z modelem
biznesowym, czerpie zyski finansowe oraz wizerunkowe jako udziałowiec spółki

nadzorującej program na terenie danego województwa i Miasta. Reklama ta realizowana jest
poprzez nasz portal www.apoyopoland.com oraz social media. Oczywiście również poprzez
media lokalne. Patronem Medialnym naszego programu dla Seniorów został ogólnopolski
portal Onet.pl.
- dane Miasto i jego władze, gdzie cześć środków finansowych, w wysokości wspólnie
uzgodnionych, z realizacji programu na terenie danego Miasta możemy przeznaczać na
zewnętrzną infrastrukturę wypoczynkową dla Seniorów z danego Miasta oraz wszelkiego
rodzaju wycieczki i rozwój programu.
- Przedsiębiorcy z danego województwa / Miasta, którzy nas wesprą, bo otrzymują
ogólnopolski marketing za pomocą portalu www.apoyopoland.com.
- Seniorzy z danego Miasta, bo dostają atrakcję i możliwość poczucia bycia potrzebnym.
- Juniorzy z danego Miasta , bo wyciągniemy ich od „komputerów”.
- Rodzice z danego Miasta, bo zobaczą, że opiekujemy się ich Dziećmi i Rodzicami.
- Kluby i organizacje sportowe z danego Miasta, bo zgodnie z modelem biznesowym
portalu www.apoyopoland.com 70 procent zysków portalu w danym roku przeznaczamy na
wsparcie klubów zrzeszonych z nami.
- no i My , bo robimy historyczną rzecz dla naszych Dzieci i Rodziców.
Jeżeli nasze zaproszenie uzyska Państwa akceptację to:
- zapraszamy w poczet udziałowców spółki prawa handlowego, która będzie czerpała zyski
finansowe i marketingowe z realizacji na obszarze danego województwa naszego
prospołecznego programu biznesowego pn.:” „Miasto” wspiera Juniorów i Seniorów” analogiczne programy wdrażamy w każdym mieście zainteresowanym.
Zapraszamy i jesteśmy gotowi na dokonanie z Państwem wszelkich ustaleń.
Szanowni Państwo,
Jako autorzy nowatorskiego rozwiązania biznesowego dla szeroko rozumianego sportu,
edukacji, zdrowia i przedsiębiorczości oraz Seniorów i Juniorów, zapraszamy samorządy,
firmy i instytucje do naszego prospołecznego przedsięwzięcia IT/e-commerce.
Dołączyli już do nas biznesowo:
- Polski Związek Karate - ponad 700 klubów w całej Polsce.
- Polski Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej (660 gmin w Polsce zrzeszonych) Partner przedsięwzięcia.

- Portal Onet.pl jako Partner Medialny ogólnopolskiego programu pn.:”Wesprzyj swojego
Seniora”.
Naszym celem jest wprowadzenie błyskawiczne projektu na polski rynek oraz kopiowanie go
i wprowadzanie na inne kraje.
Zaczynamy od portalu sportowego oraz programu dla seniorów i juniorów. Mamy już w
ogólnopolskim programie społecznościowym pn.:” Wesprzyj swojego Seniora” ponad 300
seniorów w 11 lokalizacjach w Polsce.
Przedsięwzięcia nasze wprowadzamy na polski rynek pod adresem www.apoyopoland.com APOYO - z hiszp. "wspierać".
Nasz projekt IT/e-commerce www.apoyopoland.com składa się z czterech portali
społecznościowych dedykowanych:
- portal sportowy - klubom i organizacjom sportowym wszystkich dyscyplin i kategorii w
Polsce oraz talentom sportowym i seniorom,
- portal edukacyjny - placówkom edukacyjnym wszystkich szczebli,
- portal przedsiębiorczości - dla przedsiębiorców wszystkich form organizacji,
- portal zdrowotny - placówkom medycznym i pacjentom.
Zaczynamy od portalu sportowego. Poniżej nasz model biznesowy:
Portal sportowy dedykowany jest klubom i organizacjom sportowym wszystkich
dyscyplin i kategorii w Polsce.
Przedsięwzięcie www.apoyopoland.com stosuje nasz autorski model "zarabiania przez
pomaganie" tj.: 70 procent zysków portalu sportowego przekazujemy w formie dotacji
dla klubów i organizacji sportowych, które się z nami zrzeszyły, a 30 procent zostaje dla
właścicieli projektu na jego rozwój. - I TO NAS WYRÓŻNIA. TO JEST NASZ
SUKCES. CZYM WIĘCEJ MY ZAROBIMY TYM WIĘCEJ TRAFIA DO
BENEFICJENTÓW. CZY ZATEM BENEFICJENCI BĘDĄ CHCIELI ABYŚMY
ZARABIALI JAK NAJWIĘCEJ???
W ramach projektu uruchamiamy między innymi funkcjonalności przychodowe jak:
- program dla talentów sportowych - czegoś takiego nie ma w Polsce.
- program dla seniorów 60+ pod nazwą "Wesprzyj swojego Seniora" - do tej pory nikt takiego
modelu nie wprowadził na rynek - dzisiaj już 11 lokalizacji w Polsce i ponad 300 Seniorów.

- program dla juniorów - pod nazwą "Wesprzyj swojego Juniora" - do tej pory nikt tego nie
zrobił.
- program APOYO marketplace - nowy model biznesowy na rynku e-commerce.
- organizator turystyki - co będzie hitem na rynku sponsoringu sportowego
Do projektu będą (przez pandemię niestety dopiero w listopadzie) w 2021 roku zaproszone
cztery największe Uniwersytety w Polsce - Jagielloński, Warszawski, Wrocławski i
Poznański. Niemniej jednak już otrzymaliśmy projekt porozumienia z jedną z największych
Uczelni Ekonomicznych w Polsce.
Dodatkowo tworzymy nową markę i usługę e-commerce, która będzie hitem - pozycją
przychodową dla klubów i organizacji sportowych w Polsce.
Do końca 2021 roku dotrzemy z naszym przedsięwzięciem na poziom każdego powiatu w
Polsce. A tym samym każdego klubu i organizacji w tym powiecie.
Szanowni Państwo,
W przypadku jakichkolwiek uwag lub pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod
numerem telefonu +48 720 800 887 lub pod adresem zarzad@apoyopoland.com
Ze względu na chęć organizacji docelowej Spółki prawa handlowego na terenie każdego
województwa prosilibyśmy o Państwa decyzję o zainteresowaniu zaproszeniem, lub jego
braku na adres zarzad@apoyopoland.com . Zaproszenie jest aktualne do momentu podjęcia
finalnej decyzji o współpracy z zainteresowaną Osobą/Firmą/Organizacją.
Z poważaniem,
Karina Kęćko

Tomasz Pokrzepa

Prezes Zarządu

Dyrektor Zarządzający

