




Znáš někoho, kdo nepoužívá Internet? 

84% populace ve světě  

používá Internet! 

88% uživatelů se obává zneužití  

svého soukromí a jejich dat! 

Source: The Gartner Agency Source:  Lieberman Software 



Světový IT průmysl roste třikrát rychleji než Světová Ekonomie. 

IT market je potenciální 

oblast rozvoje 

IDC Agency 



V dnešní době víme, že bezpečnost je oblast, ze které máme 
velké obavy, proto předpokládáme dlouhodobý růst trhu s 
velkou jistotou ochranu dat a údajů 

Gartner Agency 

IT market je potenciální 

oblast rozvoje 



Trh cloud servisů vzrůstá každoročně o 25%. 

SMB Cloud Insights 

IT market je potenciální 

oblast rozvoje 



SMB Cloud Insights 

75% malých a středních podniků pronajímá místo  
na “cloud” a nevytváří svoje vlastní. 

IT market je potenciální 

oblast rozvoje 



IDC Agency 

Trh cloud servisů bude růst rychleji než Trh IT, 
ukazuje průměrný roční růst 50%. 

IT market je potenciální 

oblast rozvoje 
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Co si myslíte, odposlouchávájí se vaše telefonní 
hovory právě teď? 

Obavy o bezpečnost vašich mailů? 

Ukládání vašich osobních fotek, které někdo 
může vidět? 

Nejste si jistí, že vaše dokumenty nebude číst 
někdo jiný? 

Nevěříte vašim zdrojům? 

Momenty, jichž se obáváme… 



Je Řešení! 



Bezpečný e-mail servis 

Šifrování 

 

Důkladná ochrana 

 

100% anonymita 

 

Pohodlné a snadno použitelné 



Bezpečné cloud data uložiště 

Ochrana 

 

Funkčnost a dostupnost 

 

Adaptabilní na jakékoliv zařízení 

 

Synchronizace 



Secure Internet 

browsing 

Bezpečné surfování na webu 

 

Anonymní síť pro přenos dat 

 

Minimalizace rizika analýzy provozu   

 

Výměna klasických VPN  



Secure phone service 

Volejte anonymně 

 

Jednorázový šifrovací klíč 

 

Ochrana před odposlechem 

 

Snadné používání 

Coming 
Soon  

Coming 
Soon  



Objem volného uložiště na PC 
 
 
Hodiny online/den 
 
Platnost balíků 

Packages 

Standard 
$125 $125 

CENA 

$312.5 $312.5 

PASIVNĚ 



Objem volného uložiště na PC 
 
 
Hodiny online/den 
 
Platnost balíků 

Packages 

Silver 
$597 $597 

$1,492.5 $1,492.5 

CENA 

PASIVNĚ 



Objem volného uložiště na PC 
 
 
Hodiny online/den 
 
Platnost balíků 

Packages 

Gold 
$1,577 $1,577 

$3,942.5 $3,942.5 

CENA 

PASIVNĚ 



Objem volného uložiště na PC 
 
 
Hodiny online/den 
 
Platnost balíků 

Packages 

Platinum 
$2,777 $2,777 

$6,942.5 $6,942.5 

CENA 

PASIVNĚ 



Packages 

320 Gb 

10/24 

1 rok 

Standard Silver Gold Platinum 

$2,777 

180 Gb 

10/24 

1 rok 

$1,577 

70 Gb 

10/24 

1 rok 

$597 

15 Gb 

10/24 

1 rok 

$125 

☐☐☐ ☐☐ ☐  

Objem volného uložiště na PC 
 

Hodiny online/den 

Platnost balíků 

Cena 

Produkt 

$6,942.5 $3,942.5 $1,492.5 $312.5 Pasivní příjem z balíků 



OKAMŽITÝ PASIVNÍ PŘÍJEM 



Proč je IT market tak důležitý? 



9 miliard zařízení 
připojeno na 

Internet  
v r. 2012 

Source : Oracle, 2013 
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9 miliard zařízení 
připojeno na 

Internet  
v r. 2012  

 
50 miliard 

zařízení 
připojeno na 

Internet  
v r. 2020 

 

90% 
vytvořených dat 

během 
posledních 2 let 

Průměrný roční 
nárůst objemu 

dat činí 78%  

Source: Oracle, 2013 

Proč je IT market tak důležitý? 



Source : IDC, 2014 

2013 2017 
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Platform as a Service Software as a Service Infrastructure as a Service 

Miliardy USD 

Proč je IT market tak důležitý? 



Miliardy USD 

Source : Gartner, 2014 

Globální objem IT trhu 

Systems 2013 2014 

 Zařízení 660 689 

Systém CZÚ 140 143 

Korporátní úroveň softwaru 299 320 

 IT servis 922 964 

 Komunikační servis 1,633 1,655 

 Total 3,654 3,771 

*CZÚ – Centrum zpracování údajů 



Ochránit svojí rodinu 

 

Zlepšit si životní úroveň  

 

Dostat uznání 

 

Vytvářet nové přátelé 

 

Žít v nezávislosti 

 

Pomáhat jiným lidem 

Chtěl bys dostat Příležitost? 



Kairos – business model 21st století 

Trend 

 

IT servis 

 

Internet 

 

Komunita 

 

Monopol 

 

Kompenzační plán 

 

Partnerský program 



Roční obrat 

Miliard dolarů 

167 
Roční růst 

8,5% Pracovníků ocenilo 
svoje dosáhnuté 

úspěchy jako „dobré” 
nebo „velmi dobré” 

70% 
84% lidí splnili nebo 

předčili svoje očekávání 

84% 

Proč Network Marketing? 

Direct sales in Europe. Direct Selling Association 2013. 
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Co je nového v Kairos? 

Direct Marketing 

 

Powerful Start Up Marketing 

 

The most profitable MLM 

 

Immediate Passive Income 

 

Matching Bonus 

 

Leaser Supporting Bonus 

 

Generation Bonus 

 

World Pool Bonus 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



ZÁSOBOVÁNÍ  
A DOVOZ 

PRODUKCE 

 ODPISY SKLADOVÁNÍ 

Výhody s Kairos! 



Kariérní úrovně v Kairos 

Assistant 

Chief Ambassador 
30% 

Manager Master Executive 

Consul 

Senior Manager 

Founder Consul Founder Executive Ambassador Founder Ambassador 

3% 5% 7% 10% 

17% 20% 22% 25% 27% 

15% 



Assistant 
3% hloubkový bonus začíná na 3. úrovni  

Direct Marketing 



Manager 
5% hloubkový bonus začíná na 3. úrovni  

Start Up Marketing 



Senior Manager 
7% hloubkový bonus začíná na 3. úrovni  

Multilevel Marketing 



Master 
10% hloubkový bonus začíná na 3. úrovni  

Multilevel Marketing 



Executive 
15% hloubkový bonus začíná na 3. úrovni  

Multilevel Marketing 



Founder Executive 
17% hloubkový bonus začíná na 3. úrovni  

Multilevel Marketing 



Consul 
20% hloubkový bonus začíná na 3. úrovni  

Multilevel Marketing 



Founder Consul 
22% hloubkový bonus začíná na 3. úrovni  

Multilevel Marketing 



Ambassador 
25% hloubkový bonus začíná na 3. úrovni  

Multilevel Marketing 



Founder Ambassador 
27% hloubkový bonus začíná na 3. úrovni  

Multilevel Marketing 



Chief Ambassador 
30% hloubkový bonus začíná na 3. úrovni  

Multilevel Marketing 



1% z příjmů všech partnerů ze struktury,  

začíná z Executive level. 

Společnost vyplácí bonus až do 5. hloubky, 

přeskakuje neaktivní partnery 

Matching Bonus 



Leader Supporting Bonus 

1%-2% z obratu partnerských linií, začíná od Executive level. 

Určený pro vyplácení kvalifikačních linií, ale nezapočítává se 

do vlastní kvalifikace. 

Společnost vyplácí bonus až do 5. hloubky, přeskakuje 

neaktivní partnery. 



Generation Bonus 

1% z obratu 2 nejsilnějších linií ze struktury,  

začíná z úrovně Consul,  

v tom případě, že obrat linií nepřevyšuje  

70% celkového obratu Leadera.  



World Pool Bonus 

1% globálního kvartálního obratu.  

Přiznává se na seminářích společnosti  

jednou za 4 měsíce mezi nejúspěšnější partnery,  

v závislosti na jejich přispívání do obratu. 



Korporátní Příjem 



Průměrný měsíční příjem na kariérních úrovních 

*Average income of Kairos distributors based on estimated data 

Kariérní úrovní Příjem 

  Assistant $750 

  Manager $1 500 

  Senior Manager $3 700 

  Master $11 000 

  Executive $18 000 

  Founder Executive $41 000 

  Consul $107 000 

  Founder Consul $418 000 

  Ambassador $1 318 000 

  Founder Ambassador $2 580 000 

  Chief Ambassador $4 430 000 



Dostávejte váš příjem pohodlným způsobem 
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Staň se jedním z prvních Kairos Partnerů! 

Vytvoř budoucnost společně s námi! 



Jak vám Kairos může pomoct s kariérou? 

Jedinečné a konkurenceschopné produkty 

 

Skvělý kompenzační plán 

 

Informace pro vás a vaší strukturu o nejnovějších 

úspěších 

 

Prezentační, video a audio tréninkové materiály 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



Hotový systém pro budování business online 

 

Podpora od Leader Týmu 

 

Webináře a Autowebináře 

 

Tréninkový ystém 

 

Kompletní podpora 

 

Vedení a plánování 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Co Vám pomůže vybudovat kariéru? 



we have learned not to follow trends…  
 …we learned how to create them 


