
Be part of the moment!



Program spotkania:

1. Informacje o projekcie, 

2. Prezentacja innowacyjnych 
produktów Talk Fusion, 

3. Propozycja współpracy, 

4. Lista korzyści.



Poznaj 8 niezwykłych propozycji:

Video e-mail VideoConference 
(do 15 osób, jakośd HD)  

Fusion Wall 3D  
(portal społecznościowy 3D)

VideoBlog Video Social Media share
(przesłanie wideo na ok. 

200  portali za jednym
naciśnięciem klawisza)

Video Autoresponder
(możliwośd wysyłania  

automatycznych 
wiadomości wideo 

do listy mailingowej)

E-subskryption form
(formularz zapisu 

na newslettery, kursy, 
e-booki dystrybuowane 
poprzez autoresponder)

LiveBroadcasting
(system szkoleo online)



Video Email:

Wybieraj z ponad 450 dostępnych szablonów
lub twórz kreacje według własnych pomysłów:



Wgraj swój banner

Napisz lub wgraj tytuł

Wgraj obrazek lub logo

Wpisz i personalizuj swoje dane

Dodaj e-mail, telefon, linka do wwwNagraj lub załaduj z dysku
swoje Video

Przykładowy  Video e-mail: http://app.talkfusion.com/fusion2/view.asp?NzY1NzY0_4809727

http://app.talkfusion.com/fusion2/view.asp?NzY1NzY0_4809727
http://app.talkfusion.com/fusion2/view.asp?NzY1NzY0_4809727


Video Konferencje:

http://app.talkfusion.com/fusion2/view.asp?NzYzMTk4_4809727

Spotkaj się twarzą w twarz, 
na żywo z kimkolwiek na świecie!

Następna generacja wideo konferencji

Spotkania biznesowe, rodzinne, z przyjaciółmi, kolegami ze szkoły, 
w grupie projektowej, narady kierownictwa, oddziałów, zarządu.

Szybko, wszędzie, 
o dowolnej porze..

Oszczędzaj czas i pieniądze!

http://app.talkfusion.com/fusion2/view.asp?NzYzMTk4_4809727
http://app.talkfusion.com/fusion2/view.asp?NzYzMTk4_4809727


Live Broadcasting:
Zmieo zwykłe spotkanie

w pełne życia, międzynarodowe wydarzenie!

Tanio, wygodnie, bez kosztów przejazdu, bez kosztów hoteli, 
dostępne dla dużej grupy klientów, bez limitu osób, bez ograniczeo czasu,  24 h na dobę

Szkolenia, wykłady, prezentacje, chat, instrukcje wideo
doskonałe narzędzie dla trenerów, wykładowców, liderów MLM, nauczycieli.

Czas to pieniądz! Redukuj koszty 



Video Autoresponder:
Zmieo anonimowych gości, odwiedzających 

Twoją stronę na stałych użytkowników!

Tanio, wygodnie, bez kosztów przejazdu, bez kosztów hoteli, 
dostępne dla dużej grupy klientów, bez limitu osób, bez ograniczeo czasu,  24 h na dobę

Zautomatyzuj swoją stronę, 
zdobądź więcej prenumeratorów 

newslettera, czytelników e-booków, 
uczestników kursów, szkoleo, 

buduj z sukcesem i powiększaj 
własną listę mailingową!

Nawiązuj stałe relacje z osobami 
odwiedzającymi Twoje serwisy, dzięki 
natychmiastowej reakcji i odpowiedzi 

wideo, wysyłanej poprzez autoresponder 
z serią  personalizowanych wideo 

wiadomości!

E-Formularz: Video Autoresponder:



Video Blog, Video Wall 3D:
Pierwszy światowy portal społecznościowy Video



Video Social Media share:

Portale społecznościowe
niech wspierają z całą mocą Twoją promocję!

Ponad 200 portali

Pokaż światu, co masz na myśli

Jednym kliknięciem podziel 
się nagraniami  wideo

z ponad 200 portalami 
społecznościowymi 

na świecie

To Twój czas!



Zastosowania:
Promuj skutecznie swoją firmę i usługi:

1. Zdobywaj nowych klientów, podbijaj nowe rynki
2. Zbieraj zapisy na newslettery, darmowe kursy, e-booki
3. Informuj klientów o produktach i promocjach,
4. Zapraszaj na wydarzenia i szkolenia,
5. Mów o aktualnościach i nowościach w ofercie,
6. Wysyłaj powiadomienia i przypomnienia,
7. Dziękuj klientom za skorzystanie z usług,
8. Prowadź Video Bloga, promuj się na Video Ekranie 3D
9. Ogłoś swoje istnienie na ponad 200 portalach społecznościowych
10. Komunikuj się ze współpracownikami, rodziną, przyjaciółmi, znajomymi

i dziel się z nimi ważnymi momentami i wydarzeniami z życia

Zaprzyjaźnij się z nowoczesną technologią Talk Fusion!







1. Biznes globalny, 
2. Niska kwota uruchomienia biznesu, 
3. Niezwykle prosty plan kariery, 
4. Innowacyjne i bardzo przydatne 

produkty, 
5. Brak konieczności prowadzenia 

działalności gospodarczej i ZUS-u, 
6. Tygodniowe kwalifikacje, 
7. Prowizja naliczana codziennie,

w czasie rzeczywistym, 
8. Karta Global Cash Card 

do wypłat prowizji na całym świecie.

Lista korzyści:



Dziękujemy!




