
POMYSŁ NA ROZWÓJ  BUDOWNICTWA PROEKOLOGICZNEGO 

Uczestnictwo w programie HERKULES jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne. 
Osoby  z  nami  współpracujące,  powinny  „rozsiewać”  Program  tzn.  proponować  udział  swojej 
rodzinie  i  znajomym  zamieszkałym  na  terenie  całej  Polski  (każdy  Uczestnik  Programu  może 
budować swoją siatkę przedstawicielską – za pozyskanie minimum 10 osób do współpracy, zostaje 
automatycznie Koordynatorem i będzie otrzymywał podwyższoną prowizję 335 zł/szt od zamówień 
pozyskanych osobiście lub 85 zł/szt za zamówienie pozyskane przez „ jego”  Przedstawiciela. 
Do budowania siatki przedstawicielskiej najlepiej przystąpić już po nawiązaniu współpracy 
i otrzymaniu swojego kodu identyfikacyjnego. 
Nie jest konieczne równoczesne pozyskanie 10 osób; można to robić sukcesywnie. 
Będziemy rejestrować wszystkie napływające deklaracje i wystarczy podać swój kod 
identyfikacyjny. 
Koordynatorzy zbierają wstępne deklaracje uczestnictwa z podanym tylko nazwiskiem i imieniem 
oraz  adresem  internetowym  Uczestnika  i  numerem  telefonu  i  przesyłają   po  2  egzemplarze  na 
adres: 

„ZIELONY” DOM, skrytka pocztowa 20, 26 – 200 KOŃSKIE 
My, nadajemy kody i odsyłamy po jednym egzemplarzu deklaracji w zaadresowanej i z naklejonym 
znaczkiem kopercie zwrotnej, na adres Koordynatora. 
Koordynatorzy rozdają oznaczone kodem deklaracje „ swoim”  Przedstawicielom. 

Może  się  zdarzyć,  że  Osoba  chcąca  uczestniczyć  w  programie  HERKULES  nie  chce  mieć 
Koordynatora. Wówczas przesyła  2  egzemplarze  swojej  deklaracji  z  zaznaczeniem u  góry  „bez 
koordynatora” . Po nadaniu kodu  identyfikacyjnego, odeślemy 1 egzemplarz deklaracji na adres 
wskazany na kopercie zwrotnej. 

Budowanie „ swoich”  siatek przedstawicielskich nie jest obowiązkowe, tylko pożądane. 
Wzory deklaracji są do ściągnięcia ze strony www.domekol.pl 

Jako Koordynatorzy w programie HERKULES mogą uczestniczyć „z urzędu”  Projektanci 
i Właściciele placówek handlowych i usługowych posiadający internet. 
Od Nich nie  jest wymagany  limit  zwerbowania minimum 10 osób do współpracy. Mają  jedynie 
prawo  do  budowania  swoich  siatek  przedstawicielskich,  gdyż  leży  to  w  interesie  każdego 
Uczestnika. 
Zasady  współpracy  są  proste  i  każda  osoba  może  dowolnie  regulować  intensywność  własnej 
pracy,  która  będzie  polegać  na  pozyskiwaniu  zamówień  na  specjalne  projekty  domów 
przyjaznych dla człowieka i środowiska, pr ezentowane na stronie: www.domekol.pl 
i przyjmowaniu zgłoszeń o chęci zamiany mieszkania na „zielony” dom. 
Ponieważ działania będą koordynowane przez internet, jedynym warunkiem współpracy jest jego 
posiadanie lub współdziałanie z osobą, która go ma. 
Każda osoba  chętna do współpracy,  otrzyma  kod  identyfikacyjny  do oznaczania  „swoich” ofert 
oraz list elektroniczny z informacjami o przypuszczalnych metodach działania. 
Nie potrzeba znać się na budownictwie jednorodzinnym, żeby zostać uczestnikiem 
programu HERKULES . Wystarczy potencjalnych klientów odsyłać do strony  www.domekol.pl 
gdzie będą podane wszystkie niezbędne informacje. 

Projektanci, którzy prześlą propozycje domów, opracowane wg  informacji  zawartych na stronie 
WWW, mogą (nie muszą) brać udział w programie HERKULES na warunkach uprzywilejowanych
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tzn. będą otrzymywać jako Koordynatorzy dodatkowo 85 zł (oprócz wynagrodzenia za świadczone 
usługi  projektowe)  od  każdego  zamówienia  pozyskanego  przez  Przedstawiciela  ze  zbudowanej 
przez siebie „siatki przedstawicielskiej” . 

Przedstawiciel,  który  pozyska  łącznie  minimum  5  zamówień  na  projekty  „ZIELONY”  DOM, 
może zakupić 1 projekt z 50% rabatem i zostaje Koordynatorem. 
Będzie otrzymywał 335 zł od każdego zamówienia pozyskanego osobiście i 85 zł/szt od zamówień 
zdobytych przez „ swoich”  Przedstawicieli. 

Wszystkie Osoby chętne do udziału w programie HERKULES, otrzymają szczegółowe informacje 
o przypuszczalnych metodach działania. 
Im  więcej  Ludzi  weźmie  udział  w  Programie;  tym  lepiej,  bo  idea  rozwoju  budownictwa 
przyjaznego dla człowieka i środowiska będzie szybko rozpowszechniać się. 

Dla ułatwienia w dostarczaniu prowizji; każdy Przedstawiciel wypełnia prostą deklarację 
i otrzymuje specjalny kod, którym będzie oznaczał wysyłane fotooferty i zamówienia. 
W ten sposób będzie wiadomo; komu należy się prowizja. 
Wzory „fotooferty”, zamówienia i deklaracji uczestnictwa w Programie są do ściągnięcia 
na stronie internetowej: www.domekol.pl 

Ważne! „Wysyłką projektów i wszystkimi rozliczeniami finansowymi będzie 
zajmować się  Biuro „ZIELONY” DOM... 

W prowadzonym tu „rejestrze sprzedaży” będzie odnotowane każde napływające zamówienie 
i wszyscy zainteresowani będą mogli sprawdzać rzetelność rozliczeń. 

Zgodnie  z  opracowanymi  „informacjami  do  sporządzania  wizualizacji”  i  „zaproszeniem”  na 
stronie www.domekol.pl 
Projektanci  mogą  nadsyłać  swoje  propozycje  domów  (kolorową  elewację  domu  w  otoczeniu 
ładnej  zieleni  +  czarnobiały  schemat  układu  pomieszczeń  z  zaznaczonym  rozmieszczeniem 
słupów nośnych). 

Dopiero  po  pozyskaniu  zamówienia  będzie  opracowywany  projekt  zgodny  z  wizualizacją ,  a  program 
HERKULES  zapewni  każdemu  Autorowi  czas  niezbędny  do  ukończenia   projektu  (jeżeli  zechce  i  ma 
stosowne  uprawnienia)  oraz  otrzymanie  wynagrodzenia  za  wykonane  prace.  Sądzę,  że  projekty  domów 
powstają  na  podstawie  ogólnej  koncepcji  wyglądu  budynku  i  jego  funkcji  i  same  dane  ze  strony WWW 
wystarczą do wykonania dwóch wizualizacji, o których mowa powyżej. 

Projekty  będziemy prezentować  (zastrzegamy  sobie  prawo do wyboru  propozycji)  i  co miesiąc 
wymieniać.  O  ich  „żywotności”  na  stronie  zadecyduje  zainteresowanie  klientów  i  punktacja 
najlepiej sprzedających się projektów. Propozycje można nadsyłać na adres: infodomekol@o2.pl 
w  formacie  jpg.  Każda  propozycja  powinna  być  oznaczona  imiennym  godłem  nadanym  przez 
Autora  szczegółowe informacje są na stronie www.domekol.pl 
Każdy z Projektantów może wielokrotnie nadsyłać swoje propozycje i uczestniczyć w programie 
HERKULES na warunkach uprzywilejowanych;  jako Koordynator  (uczestnictwo w Programie 
jest dobrowolne, a le pożądane). 
Stwarza to możliwości dodatkowego zarabiania pieniędzy i nawiązywania licznych 
kontaktów i zleceń na inne usługi projektowe (plany zagospodarowania, nadzory itp.)
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Prowizje za opracowywanie i sprzedaż projektów. 
Opracowanie samej wizualizacji – 10% + 335 zł za pozyskanie zamówienia, 
Dostarczenie kompletnej dokumentacji – 25% ceny sprzedaży za każdy projekt, 
Dostarczenie dokumentacji i sprzedaż przez własną siatkę Przedstawicieli – 25% + 85zł, 
Kompletna dokumentacja i osobiste pozyskanie zamówienia – 25% + 335 zł/szt. 

Autorzy, którzy opracują i przekażą swoje koncepcje (wizualizacje), będą otrzymywać po 10% od 
każdego zamówienia na projekt, pozyskanego przez wszystkie siatki przedstawicielskie. 
Powyższe zasady rozliczeń dotyczą wszystkich Projektantów. 
Uczestnictwo  w  programie  HERKULES  zwiększa  szansę  na  sprzedaż  projektów  i  szybkie 
rozpowszechnianie idei budownictwa przyjaznego dla człowieka i środowiska oraz pozyskiwanie 
licznych zamówień na pozostałe usługi projektowe. 

Cena pakietu dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia (4 egzemplarze projektu wraz 
z instalacjami wewnętrznymi, poradnik, druki) – 2000 zł. 
Z  założenia;  każdy  projekt  będzie  sprzedawany  wielokrotnie,  jednakże  wszystkie  egzemplarze 
będą sygnowane własnoręcznym podpisem Autora. 
Współpraca na zasadach prawa autorskiego (nie wymaga prowadzenia  własnej działalności). 

Opłaca  się  być  aktywnym  uczestnikiem  programu  HERKULES,  gdyż  każdy  adresat  wysyłanej 
przez internet fotooferty (w ten sposób będziemy przeważnie pozyskiwać klientów), może zostać 
Przedstawicielem i sam pozyskiwać zamówienia. 
Ten, kto „trafi” na taką aktywną osobę, otrzyma prowizję jak Koordynator  85 zł/szt (oznaczanie 
ofert i zamówień specjalnymi kodami pozwoli określić; kto  i ile ma otrzymać). Wyróżniających 
się Przedstawicieli będziemy dodatkowo nagradzać. 

Opracowanie: Marek Zenka  Kontakt: infodomekol@o2.pl


