
PREZENTÁCIA

Alternatywa do  
emerytury lub  
rozwiązani…
…jak przewakacjować  
się do pasywnych  
dochodów



Będzie dzisiejszy  
system emerytalny  
w stanie zapewnić  
odpowiednie emerytury?



Emerytura przedstawia cca 50% 
Waszego dochodu... Jesteście  
przygotowani na taką obniżkę? 

Chcecie mieć pasywny dochód  
jeszcze przed pójściem na emeryturę?

Ile inwestujecie  
do zapewnienia  
alternatywnego  
dochodu emerytalnego?



Nasze rozwiązania, nasza strategia,  
jak zbudować pasywne dochody

Náš know–how jak 
zbudować pasywne  
dochody dla członków  
spółdzielni, które  
są generowane z 
działających firm i ich 
dochodów, w czasie, 
kiedy członkowie 
spółdzielni korzystają 
z benefitów programu  
wakacyjnego…

Schemat 
Spółdzielni 
know–how

Dochód 
Spółdzielni Program Vacation

Biuro Podróży

Usługi płatnicze od  
licencjonowanej firmy.
UPDNONE s.r.o.Wynagrodzenie  

z zysków i obrotów Zielona energia
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CZŁONKOWIE 
SPÓŁDZIELNI Rynek



Rzeczoznawca potwierdził  
wielką wartość know–how  
(ponad 1,15 mil. EUR)

Wystarczy dotrzymywać know–how 
i razem zbudujemy wysokie pasywne  
dochody dla każdego członka.

Poprosiliśmy rzeczoznawcę  
o kontrole i wycenę know–how  



890 € 
zwykła cena  
booking.com

990 € 
zwykła cena

0 €* 
cena s PV

0 €* 
cena s PV

(wysokość opłpaty może się zmienić w zależności od kursu EURO/GBP)
*opłata za wymianę                     119 €

Co będziemy robić, 
zanim zbudujemy  
pasywne dochody?

Członkowie mogą korzystać  
z wygód programu wakacyjnego

Corocznie mogą spędzić wakacje 
za włożone środki a oprócz tego, 
spółdzielnia będzie budować projekty,  
z których będą generowane  
pasywne dochody dla członków.

Na przykład:
Wyspy Kanaryjskie 
tygodniowy pobyt



Jak stworzymy pasywne 
dochody– emeryturę spółdzielczą?

Zielone energieUsługi płatnicze

Wszyscy jesteśmy zdolni do zmiany  
i rozwoju. Trzeba tylko wiedzieć,  
gdzie zacząć.



Oferta limitowana 
Tylko dla 3.000—4.000 członków

Późniejszym członkom będzie  
oferowany tylko program wakacyjny  
bez pasywnych dochodów…

Dołąć do współpracy 
i zbuduj dla siebie 
alternatywną emeryturę 
razem z nami...



wkład własny 150 EUR 

50 EUR mesačné splátky,  
za którą członek uzyska wakacje 
(żadne ryzyka inwestycyjne) 
– zlecenie stałe przez TD-pay

rejestracja i podpisanie  
umowy PV – online

Członkostwo w 
Tradycyjnej spółdzielni



Naša stratégia

Inwestowanie do programu  
wakacyjnego i projektów do  
zbudowania pasywnych dochodów

Stabilizacja i uniezależnienie  
projektów

Korstanie z pasywnych dochodów



Co można uzyskać przez dołączenie 
do spółdzielni w zamian za wkład  
członkowski opłacany również w ratach

współposiadanie know-how  
o wartości ponad 1 mil. Euro

współposiadanie aktywów  
– nieruchomości (Hotel Raj)

niefinansowe benefity  
z programu wakacyjnego PV

udziały na zysku ze wszystkich  
aktywów spółdzielni = emerytura 
lojalnościowa (Refundacja)



Dołąć do setek 
członków i do  
budowania tego 
wartościowego  
projektu  
Zostań naszym 
członkiem już dziś

Najważniejsze 
rzeczy na świecie 
nie są rzeczami...

Historia  
Tradycyjnej 
spółdzielni
www.td-coop.eu


