
Witaj w Kroku Drugim! 

 

Gratuluję podjęcia świetniej decyzji… 

Jesteś już praktycznie o krok od własnego biznesu online. 

Zanim przejdziemy do kolejnego etapu, zróbmy sobie krótkie podsumowanie. 

Co powinieneś mieć na obecnym etapie? 

To proste… 

Skoro tutaj jesteś to powinieneś mieć już założone konto w NaturDay. 

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to kliknij w poniższy link i załóż konto: 

www.ebiznesdlakazdego.pl/NaturDay 

 

Jesteś zarejestrowany i gotowy do działania? 

 

W takim razie przechodzimy do Kroku nr 2: 

Aktywacja konta NaturDay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak aktywować konto w NaturDay? 

Po pierwsze: musisz się zarejestrować (jeśli jeszcze nie masz konta, to 

zarejestruj się tutaj: www.ebiznesdlakazdego.pl/NaturDay). 

Po drugie: nie musisz kupować żadnych dziwnych pakietów, czyli nie będziesz 

robić sobie w domu magazynu. Wystarczy jeden lub dwa produkty dla siebie. 

 

Bardzo Ważne !!!  

Twoim podstawowym OBOWIĄZKIEM w biznesie 

jest ZARABIANIE PIENIĘDZY! Nie żadne czary 

mary i klepanie się po ramieniu!  

Jeśli myślisz, że ten obowiązek jest dla Ciebie do 

przyjęcia, to jesteś w dobrym miejscu z odpowiednimi 

ludźmi! 

https://www.ebiznesdlakazdego.pl/NaturDay
https://www.ebiznesdlakazdego.pl/NaturDay


INSTRUKCJA REJESTRACJI 

 

1. Zarejestruj się z tego linka - upewnij się ze osobą  

polecającą jest Paweł Grzech (ID 24020194):  

  

www.ebiznesdlakazdego.pl/NaturDay 

 

 

 

 

(Jeśli link się nie otwiera skopiuj go do przeglądarki, jeśli coś jest nadal  

nie tak zmień przeglądarkę) 

Tutaj możesz dodatkowo sprawdzić plan marketingowy: 

www.vimeo.com/287507506 

 

 

 

https://www.ebiznesdlakazdego.pl/NaturDay
https://vimeo.com/287507506


2. Odbierz maila od NaturDay i aktywuj swoje konto. 

Musisz kliknąć w link, który dostaniesz w mailu: 

 

 

Otwórz mail i kliknij w link, aby aktywować swoje konto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Następnie zaloguj się do panelu NaturDay: 

www.naturday.pl/site/login 

 

Tak wygląda panel NaturDay po zalogowaniu: 

 

Po rejestracji masz 6 dni na aktywację swojego konta, czyli na zrobienie 

pierwszych zakupów. Jeśli tego nie zrobisz, Twoje konto może być usunięte z 

systemu (wystarczy Ci jeden lub dwa produkty na własny użytek). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://naturday.pl/site/login


4. Teraz kliknij w zakładkę „Wyszukiwarka”. 

 

5. Podaj swoje parametry. 

Zaznacz swoją płeć, odhacz oświadczenie i kliknij w „Dalej”. 

 



6. Wyszukaj objawy. W taki sposób znajdziesz idealnie dobrany produkt do 

swoich potrzeb. 

 

Po kliknięciu pojawia się produkt, który jest dopasowany do moich potrzeb 

(przeważnie jest to produkt podstawowy + uzupełniający). 

 



Klikasz w „Kup” i dokonujesz formalności. 

Tak stajesz się aktywny w NaturDay i możesz działać. 

 

Do aktywacji są potrzebne dwa produkty w kapsułkach lub jeden w płynie 

(pierwszy zakup jest w cenie detalicznej, później już obowiązują ceny 

hurtowe). 

 



7. Po aktywacji w NaturDay dodam Cię do listy aktywnych partnerów 

oraz już niedługo otrzymasz dostęp do specjalnego systemu 

marketingowego. 

Oto (mniej więcej) jak ten system będzie wyglądać i co (już niedługo) 

otrzymasz: 

 

Otrzymasz identyczną paczkę (jak powyżej), a w niej między innymi w pełni 
zautomatyzowaną stronę (gotową do pracy od zaraz), oczywiście w 100 % Za 
Darmo (musisz być tylko aktywny w NaturDay) – taki system może pracować 
dla Ciebie w dzień i noc – wystarczy z niego korzystać. 

Otrzymasz również specjalnie przygotowaną kampanię email w postaci 
tekstu pisanego oraz filmów wideo – wszystko będzie wbudowane do Twojej 
strony, tak, że od samego początku będziesz mógł budować własną listę 
kontaktów oraz relacje ze swoimi subskrybentami i oczywiście promować 
swoje produkty/usługi. 

Pamiętaj, że dodatkowo dostaniesz szczegółową instrukcję obsługi, a w razie 
jakichkolwiek problemów możesz śmiało pisać. Proste, prawda? 

Tak już niedługo może wyglądać jedna z Twoich stron… Oto pierwszy 
element całego systemu: 



 

Oczywiście ta strona będzie w 100% należeć do Ciebie. Tak, więc jeśli 
chcesz zmienić tekst, dodać jakieś wideo, zmienić schemat kolorów itd., to 
możesz to zrobić bez najmniejszego problemu (w każdej chwili). 

Jak widzisz ta strona jest bardzo prosta (i zarazem skuteczna), dlatego 
przeróbka zajmuje dosłownie kilka minut i nie trzeba instalować żadnych 
dodatkowych programów (wszystko działa na silniku WordPress). 

Oto przykłady jeszcze kilku innych stron, które możesz przygotować dosłownie 
w kilka sekund (bez instalacji i bez wgrywania plików na serwer): 

 

 

 

 



Oto tylko kilka funkcji, które będą się znajdować w systemie 

LAPTOPOWY BIZNES (nazwa może ulec zmianie)... 

 Profesjonalna Kampania Marketingowa – otrzymasz specjalnie 
przygotowane wiadomości email. W skład kampanii wchodzi tekst pisany + 
filmy wideo. Będziesz mieć materiałów przynajmniej na kilka miesięcy 
(stopniowo będą dodawane nowe – docelowo ma być materiałów na cały 
rok). 
 

 Własna Lista Adresowa! – zmieniaj i aktualizuj swój autoresponder, kiedy 
tylko chcesz. Cała lista będzie należeć tylko i wyłącznie do Ciebie. 
 

 Chroniony hasłem internetowy panel zarządzania – możesz zarządzać 
swoim biznesem z dowolnego miejsca na świecie… Wszystko, czego 
potrzebujesz to laptop (lub PC) i dostęp do łącza internetowego. 
 

 Możliwość personalizacji Twoich wiadomości – możesz w szybki i prosty 
sposób personalizować swoje maile. Jest to ważne ze względu na 
budowanie relacji z subskrybentami. 
 

 Pakiet Internetowych Narzędzi – w ramach jednego konta dostaniesz 
profesjonalny i zaawansowany pakiet niezbędnych narzędzi, na których 
powstanie Twój cały System. 
 
W skład tych narzędzi wchodzi... 
 
– Wielokrotny autoresponder, gotowe szablony stron przechwytujących 
(wystarczy jedno kliknięcie, aby stworzyć własną stronę), gotowe szablony 
stron sprzedażowych, blog oraz wiele więcej. 

 
 Otrzymasz również bezpłatny dostęp do zamkniętego panelu pełnego 

szkoleń z E-Biznesu (wartość 1997 zł, oczywiście nie płacisz tego). 
 

 Przejdziesz Gruntowne Szkolenie Marketingowe – dowiesz się jak 
skutecznie promować biznes i zdobywać nowych partnerów; otrzymasz 
gotowy mailing, który będziesz mógł wykorzystać do swoich kampanii; 
poznasz największe sekrety skutecznego email marketingu; dowiesz się jak 
skutecznie blogować oraz wiele więcej – wszystko w jednym! 

 

To jeszcze nie koniec! 

Kampanie email, którą otrzymasz możesz nawet w 100 % pozmieniać – 
możesz zmienić treść, dodać inne produkty itd. Dlatego Twoje możliwości 
zarobkowe z tym systemem są praktycznie nieograniczone! 



Każdy zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że aby zarabiać w Internecie, to 
trzeba za pomocą własnej strony zbierać adresy email czytelników. Już 
niedługo (wewnątrz systemu) dowiesz się jak to dokładnie robić. 

Jeśli spodobało Ci się to, co zobaczyłeś do tej pory i jesteś gotów, aby 
uruchomić własny System i zarabiać nawet podczas snu, to aktywuj teraz 
swoje konto w NaturDay. 

Wtedy (na początek) dodam Cię do listy aktywnych partnerów, wyślę 
dodatkowe wskazówki, a jak tylko skończę pracę nad systemem, to otrzymasz 
bezpłatny dostęp.  

Sprawdź dodatkowo wywiad z prezesem NaturDay> 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Służę pomocą:  

 

Paweł Grzech  

 

Mój Facebook:  

https://www.facebook.com/pawelgrzech  

Adres email:  

pawelgrzech@gmail.com  

 

P.S. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o mnie zapraszam na 

http://www.ebiznesdlakazdego.pl/  

 

P.S.S. Niczego Tobie nie obiecuję, jednocześnie system marketingowy 

Laptopowy Biznes (nazwa robocza) to coś, co na pewno będziemy rozwijać i 

coś, o czym dowiedziałeś się dziś ode mnie a jutro dowiesz się od naszych 

partnerów, a Twoich znajomych.  

Jeszcze raz link do rejestracji w NaturDay:  

www.ebiznesdlakazdego.pl/NaturDay 

 

https://www.ebiznesdlakazdego.pl/natur-wywiad/
https://www.facebook.com/pawelgrzech
http://www.ebiznesdlakazdego.pl/
https://www.ebiznesdlakazdego.pl/NaturDay


Napisz do mnie od razu po rejestracji i potwierdź, że jesteś już aktywnym 

partnerem (wystarczy zakupić jeden lub dwa produkty). 

Otrzymasz wtedy pierwsze wskazówki i plan działania.  

No to widzimy się po drugiej stronie! 


