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KROK 1.
SZERSZA PERSPEKTYWA

Bogaty ojciec, Biedny ojciec
Książka, od której wszystko się zaczęło… i która 
pomogła milionom osób osiągnąć fi nansową 
niezależność! Dowiedz się, czego bogaci uczą swoje 
dzieci na temat pieniędzy i o czym nie wiedzą biedni 
i klasa średnia. Ta prawdziwa historia mówi o tym, jak 
Twoje pieniądze mogą pracować dla Ciebie, tak abyś 
Ty nie musiał pracować dla pieniędzy.

Dlaczego chcemy, żebyś był bogaty
Donald Trump i Robert Kiyosaki: dwóch mężczyzn, 
jedno przesłanie. Donald Trump i Robert Kiyosaki 
pochodzą z zupełnie innych środowisk, ale łączą ich 
pewne podobieństwa: obydwaj byli pod wpływem 
bogatych ojców, którzy przekazali im tajemnice ludzi 
zamożnych; obaj chcieliby także podzielić się z Tobą 
tym, czego się nauczyli. Ucz się od najlepszych!

Kwadrant przepływu pieniędzy
Masz już dość życia od wypłaty do wypłaty? Poznaj 
zasady rządzące w kwadrantach E, S, B oraz I. Czy 
zdajesz sobie sprawę z tego, że większość z nas została 
zaprogramowana tak, aby pracować po biedniejszej 
– lewej stronie Kwadrantu? Bogaci wiedzą, że klucz 
do majątku i fi nansowej wolności znajduje się po jego 
prawej stronie. Dowiedz się tego, czego nie uczą 
w żadnej w szkole.

KROK 2.
WYJAŚNIENIE

ABC. Jak inwestować w nieruchomości
Złote łuki McDonald’s przynoszą więcej pieniędzy 
niż hamburgery! Ray Kroc, założyciel sieci 
McDonald’s, wiedział to, co wie większość milionerów 
– jego majątek pochodził głównie z nieruchomości, 
na których postawione zostały jego restauracje, 
a nie z hamburgerów. Ken McElroy przedstawia krok 
po kroku, jak Ty możesz zdobyć majątek, inwestując 
w nieruchomości.

Inwestycyjny poradnik bogatego ojca
Z drogi, doradcy fi nansowi! Czy modlisz się o to, 
aby Twój doradca fi nansowy wiedział więcej niż Ty? 
Nie musisz polegać na tak zwanych ekspertach, żeby 
zarządzać swoimi inwestycjami, które mają Ci zapewnić 
emeryturę. Spójrz na świat inwestowania oczami praktyka 
i dowiedz się, jak przejąć kontrolę nad swoją fi nansową 
przyszłością.

Kto zabiera Twoje pieniądze?
Gdy nadejdzie kolejny krach, bogaci staną się jeszcze 
bogatsi – i to kolejny raz! Zapomnij o gwarancji 
zatrudnienia! Fuzje fi rm, redukcje zatrudnienia, hossa 
i bessa na giełdzie. Czy praca, plan emerytalny lub 
konto oszczędnościowe mogą zapewnić Ci przyszłość? 
Ta książka ujawnia to, co bogaci wiedzą od dawna: jak 
zarabiać niezależnie od trendów na rynku

KROK 3.
KONCENTRACJA

Przepowiednia bogatego ojca
Czy naprawdę myślisz, że Twój 
plan emerytalny zapewni Ci 
godne życie na emeryturze?
Bogaci wiedzą, że najlepsze 
okazje do tego, aby powiększyć 
swój majątek, zdarzają 
się w czasach największego 

kryzysu. Robert Kiyosaki pokazuje, jak możesz 
zbudować własną fi nansową arkę, dzięki której 
przetrwasz nadchodzącą burzę w gospodarce.

Bogata kobieta
Nie znosisz, gdy ktoś Ci mówi, 
co masz robić? Nareszcie 
pojawiła się książka napisana 
specjalnie dla kobiet, które chcą 
stać się fi nansowo niezależne. 
Dowiedz się, jak poradzić 
sobie w życiu, nie uzależniając 
się od mężczyzn, państwa czy 
fi rmy.

ABC. Jak zbudować zespół, 
który zwycięża
Jeżeli to Ty jesteś najbardziej 
inteligentną osobą w Twoim 
zespole, to masz kłopoty.Biznes 
to gra zespołowa! Blair Singer 
opowiada o tym, jak stworzyć 
najlepszy zespół dla Twojego 

biznesu oraz jak sprawić, żeby działający w nim 
ludzie współpracowali ze sobą jak najlepiej.

Kryzys fi nansowy niszczy wszystkich, którzy stosują stare reguły fi nansowe. Dzisiaj sukces odnoszą 
ci, którzy posługują się nowymi zasadami! Zobacz program dokumentalny Roberta i Kim Kiyosaki 
oraz zespołu doradców bogatego ojca, którzy biorą na celownik fi nansowe święte krowy!  

Oferta ważna do wyczerpania zapasów, nie dłużej niż do 28 lutego 2011 r.

Zamów, w swoim klubie, 
produkty o łącznej 
wartości 79 zł 
lub więcej, a otrzymasz 
za darmo płytę DVD.

Program 10 kroków pomoże Ci rozwijać Twój fi nansowy IQ. Mając wyższą inteligencję fi nansową, 
będziesz w stanie odróżnić dobre inwestycje od złych, dobrych doradców od złych, a także będziesz 
umiał zdecydować, które inwestycje są dla Ciebie odpowiednie. Zwiększając swoją inteligencję 
fi nansową, będziesz mógł lepiej radzić sobie z fi nansowymi problemami i wyzwaniami. 

Aby najefektywniej zdobyć wiedzę i nowe umiejętności, przeczytaj przed każdym spotkaniem w klubie 
materiały edukacyjne, mądre rady Bogatego ojca oraz dodatkowe informacje. Znajdziesz je w Podręczniku do 
Programu dla klubu CASHFLOW, który możesz zamówić wypełniając formularz zamówienia i przekazując go 
liderowi swojego klubu.

PROMOCJASPRAWDŹ 8 KŁAMSTW NA TEMAT PIENIĘDZY, 
W KTÓRE WIERZĄ TWOI BLISCY I ZNAJOMI! 



FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Nazwa produktu Cena Ilość
Podręcznik Programu dla Klubu CASHFLOW 67,00 zł
CASHFLOW 101 – gra planszowa 397,01 zł
CASHFLOW 202 – gra planszowa 247,00 zł
Zestaw gier CASHFLOW 597,01 zł
NOWOŚĆ! ABC. Jak zbudować zespół, który zwycięża 37,00 zł
NOWOŚĆ! Spisek bogatych 37,00 zł
Bogaty ojciec, Biedny ojciec 34,00 zł
Bogata kobieta 47,00 zł
Dlaczego chcemy, żebyś był bogaty 89,00 zł
Kwadrant przepływu pieniędzy 47,00 zł
Inwestycyjny poradnik bogatego ojca 67,00 zł
Mądre bogate dziecko 47,00 zł
Młody bogaty rentier 57,00 zł
Przepowiednia bogatego ojca 57,00 zł
Kto zabiera Twoje pieniądze? 57,00 zł
Zanim rzucisz pracę 57,00 zł
Szkoła biznesu 47,00 zł
Ucieczka z wyścigu szczurów 29,00 zł
ABC. Jak inwestować w nieruchomości 47,00 zł
Tak, jak człowiek myśli 10,00 zł
Sztuka bogacenia się 29,00 zł
Henry Ford – Moje życie i dzieło 67,00 zł
FRANCHISING – Czy to dobry biznes dla Ciebie – płyta CD 67,00 zł
Doskonały biznes – płyta CD 29,00 zł
Koszty przesyłki 9,50 zł

Wypełnij formularz i przekaż go liderowi Twojego Klubu CASHFLOW.
Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 2-5 dni roboczych na Twój adres. 

Odbiorca przesyłki
Odbiorca:
Adres:
Miejscowość: Województwo:
Kraj: Kod: Poczta:
e-mail: Telefon:

Dane do wysyłki. Podaj adres, na który ma zostać wysłane zamówienie. 

Nabywca:
Adres:
Miejscowość: Województwo:
Kraj: Kod: Poczta:
NIP: REGON:

e-mail: Telefon:

Dane do faktury. Jeśli do zakupu ma zostać wystawiona faktura VAT, wpisz dane do faktury.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Praktycznej Edukacji w celu realizacji zamówienia i w celach 

marketingowych. Mam prawo do wglądu oraz uaktualniania moich danych zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych.

Data Podpis


