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O knize 
Milióny lidí jsou již nyní v Network Marketingu a další milióny do této profese a oboru podnikání přichází 
každým rokem…  

Když do našeho oboru podnikání přichází nový člověk, nejdůležitější věc, kterou pro nového člověka 
můžeme udělat, je zvýšit jeho porozumění našeho podnikání.  

Je možné strávit čtyři hodiny (a to je minimum), abychom jim naše podnikání v kostce vysvětlili, nebo jim 
můžeme půjčit tuto knihu, aby si ji přečetli.  

O autorovi 
Don Failla začal svou kariéru v Network Marketingu v roce 1967 a rozvinul funkční a za tu dobu prověřený 
systém, který umožňuje vytvořit velké organizace a distribuční sítě tím, že věnoval pozornost tomu, co 
funguje.  

Dnes Don a jeho žena Nancy cestují po světě a učí jejich prověřený systém jako mezinárodní trenéři a 
speakři. Žijí v Californii a mají dva syny – Douga a Greaga a 5 vnoučat. Této knihy se prodalo přes 7 miliónů 
kopií a je vydána v mnoha jazycích.  

Věnování 
Tato kniha je věnována systému volného podnikání, který si všichni máme možnost užívat a bez čehož by 
také Network Marketing nebyl možný… 

 



Předmluva 
45-sekundová prezentace je to jediné, co člověk potřebuje umět k tomu, aby byl schopen začít 
budovat velkou organizaci v oboru Network Marketing v oblasti interaktivní komerce.  

Ve skutečnosti, pokud se jí člověk není schopen naučit nazpaměť, může ji svému kamarádovi či 
známému přečíst rovnou z knihy nebo ji může natisknout na kartičky 3x5 cm a nechat své 
kamarády, aby si ji přečetli sami...  

 

45 SEKUNDOVÁ PREZENTACE, KTERÁ ZMĚNÍ i VÁŠ ŽIVOT… 
 

Otázka: Přemýšlel/a jste někdy o tom, jaké by to bylo “Vlastnit svůj Život?” 

[Pár sekund pomlka a vysvětlíte…] 

Tady je to, co mám na mysli tím “Vlastnit svůj život”… 

Když odečtete veškerý čas, kdy spíte, kdy dojíždíte do práce / školy, čas kdy pracujete / studujete a 
čas, který potřebujete na věci, které musíte dělat každý den svého života...  

Zjistil jsem, že většina lidí nemá více než jednu nebo dvě hodiny denně, aby mohli dělat to, co by 
rádi dělali, nebo to, co by chtěli dělat… 

A když mají čas, mají peníze, aby mohli dělat to, co chtějí?  

Smutnou skutečností je, že tomu tak často není... 

Objevili jsme způsob, jak se člověk může naučit “Vlastnit svůj Život” tím, že buduje podnikání 
vedené z domu a máme system, který je tak jednoduchý, že to zvládne skutečně každý…  

Nezahrnuje to prodávání a nejlepší na tom je, že to nevezme ani moc času.  

Chtěl/a bys o tom vědět více? 

 

Abyste byli schopni vydělat extra příjem v oboru Network Marketing nebo si 
dokonce nahradit svůj současný příjem či vybudovali bohatství, tak mimo tuto 45 
sekundovou prezentaci nemusíte umět nic dalšího… 

Když o tom budete chvíli přemýšlet, uvědomíte si, že tak můžete své podnikání představit vlastně úplně 
komunikoliv koho znáte, protože v takovém případě může kdokoliv budovat své vlastní Network Marketing 
podnikání – tedy pouze v případě, že má své přání, sny, ambice či vize a skutečně jich touží dosáhnout... 

Aby byl člověk úspěšný, to jediné, co potřebuje, je alespoň malá touha.  

Bez touhy nemáme nic a není možné být úspěšný. Protože základem pro jakýkoliv úspěch je vědět, kam 
vlastně chceme dojít.... 

 



Tajemství systému, které učíme, je nemluvit. Mluvení, je Váš největší nepřítel…  

Čím více mluvíme, tím více prospektů (= potenciálních zájemců o podnikání Network Marketingu) si začne 
myslet, že nemohou dělat to, co děláme my osobně.  

Poté co si Váš kamarád nebo známý přečte 45-ti 
sekundovou prezentaci (viz výše), možná Vám 
položí několik otázek...  

Bez ohledu na to, co za otázky to je, pokud je 
odpovíte, pak jste ztratili, protože budou mít 
dalších pět otázek... 

A tak budete skákat dokola a snažit se odpovědět 
na všechny položené otázky a bude to stát 
skutečně hodně Vašeho času...  

Mnohem lepší přístup je, když svým kamarádům řeknete, že budou mít mnoho otázek, ale celý systém je 
vytvořen tak, aby odpověděl na většinu z nich...  

Doporučte jim, aby si tedy přečetli první 4 kapitoly z knihy 45-ti sekundová prezentace, 
přeposlouchali si přiložené audio nahrávky a potom jste se znovu společně setkali...  

Nikdy svým prospektům neříkejte, aby četli celou knihu! 

V takovém případě ji postaví na polici nebo do knihovny a nikdy se k ní nedostanou.  

Raději jim řekněte, aby si přečetli první 4 kapitoly. Téměř všichni to tak udělají a 90% z nich dokonce 
dokončí celou knihu...  

Po přečtení knihy prospekti budou rozumět podnikání v oboru Network Marketing a jeho základním 
principům.  

To je důležité, protože dalším hlavním důvodem (kromě nedostatku času), proč lidé nedělají Network 
Marketing (a to dokonce i když už mají často otevřenou vlastní licenci), je to, že mu vlastně nerozumí, nebo 
mu nerozumí správně.  

Po přečtení této krátké knihy, kterou právě držíte ve svých rukou, budou rozumět Network Marketingu a 
budou připraveni na to, abyste jim prezentovali konkrétní dopravní prostředek v podobě obchodní Network 
Marketingové příležitosti – společnost, její historii a hodnoty, konkrétní produkty a kompenzační 
marketingový plán odměn.  

Jak jsem však řekl – z počátku nepotřebujete nic více než znát 45-ti sekundovou prezentaci a 
rozumět, jak a kdy ji použít a jste ve skvělé pozici, abyste mohl/a začít…  

Takže co teď? 

V tomto bodě nejde o to, abyste všechno uměl/a či znal/a.  

Jde o to, abyste uměl/a použít pouze vzdělávací nástroje, které má přichystané Váš podpůrný tým, aby tyto 
vzdělávací nástroje samotné obstaraly všechno mluvení za Vás.  

Když zmiňuji nástroje, mám na mysli vše od brožur přes audio či video nahrávky, které popisují konkrétní 
Network Marketingovou příležitost. 

 

ČÍM VÍCE MLUVÍTE, TÍM VÍCE PROSPEKTŮ 
SI MYSLÍ, ŽE NEMAJÍ ČAS DĚLAT TO STEJNÉ.  

A PAMATUJTE NA TO, ŽE NEDOSTATEK 
ČASU JE PRO LIDI DŮVODEM ČÍSLO JEDNA, 
PROČ NEZAČNOU PODNIKAT V NETWORK 
MARKETINGU. 



Přenesme se nyní v procesu kousek dále a řekněme, že jste našli svého prvního prospekta.  

Dejme tomu, že jste s nějakým svým prospektem sdílel/a 45 sekundovou prezentaci, dále došlo 
k zapůjčení této knihy a prospekt si knihu přečetl... 

Pozvěte svého prospekta na oběd či mítink, kde rovněž pozvete svého sponzora / mentora (člověka 
z podpůrného týmu, který s Vámi dříve sdílel myšlenku podnikání, který Vám pomáhá) a který Vám rovněž 
pomůže zodpovědět všechny případné otázky 
Vašeho prospekta. 

Dejte svému prospektu dopředu vědět, že jej 
seznámíte s úspěšným člověkem z tohoto 
podnikání, aby nebyl překvapen... 

Uspořádejte setkání a sponzor vysvětlí koncept 
podnikání a kompletní myšlenku za Vás. 

Odpovězte si sami pro sebe...  

 Dává Vám to celé smysl? 
 Je to dostatečně jednoduché a prosté? 

Věřím, že si na obě otázky odpovíte ANO. 

Pak Vám tedy přeji dobrou chuť a sledujte, jak 
Vaše podnikání začíná růst… 

 Máte nějakou další otázku? 

[Pokračujte ve čtení další kapitoly...]  

 

KAPITOLA 1 

PŘEDSTAVENÍ OBORU NETWORK MARKETING… 
 

Network Marketing je jednou z nejrychleji rostoucích a také dosud nejvíce nepochopených metod 
marketingu, které se v současné době používají k distribucí mnoha druhů produktů či služeb.  

Mnoho lidí tento obor nazývalo „VĚC-90-tých let“. Věřte mi - jde to mnohem dál za 90-tá léta…  

Skrze Network Marketing ja každý rok distribuováno obrovské množství zboží a služeb: 

 V roce 2011 to bylo více než 153 miliard dolarů celosvětově. 
 V roce 2012 to bylo necelých 167 miliard dolarů celosvětově. 
 V roce 2013 to bylo za více než 178 miliard dolarů celosvětově.  
 V roce 2014 to už bylo více než 182 miliard dolarů celosvětově.  

Navíc přibližně 40% z tohoto obratu je každoročně vyplaceno na provizích distributorům – 
obyčejným lidem jako jste Vy a já...  

Navíc - každý rok toto číslo nezadržitelně roste.  

 

[POZNÁMKA 1: KDO PLATÍ OBĚD? VY 
PLATÍTE, SPONZOR PRO VÁS PRACUJE A 
SEZNAMUJE VAŠEHO PROSPEKTA S 
KONCEPTEM NETWORK MARKETING 
PODNIKÁNÍ, TAKŽE VY PLATÍTE OBĚD.] 

[POZNÁMKA 2: KOLIKRÁT MUSÍTE PLATIT 
OBĚD SVÉMU SPONZOROVI, NEŽ SE 
ROZHODNETE NAUČIT PÁR ZÁKLADNÍCH 
PRINCIPŮ A ROZHODNETE SE VYSVĚTLIT 
PODNIKÁNÍ SAMI ZA SEBE?] 



 

Proto sledujte odvětví Network Marketingu i v 21. století… 

Cílem této knihy je zprostředkovat čtenářům, prostřednictvím ilustrací a příkladů, co to vlastně Network 
Marketing JE a co ROZHODNĚ NENÍ.  

Ukážu Vám také, jak můžete efektivně, opakuji 
ještě jednou - účinně a efektivně, vysvětlit 
podnikání v oboru Network Marketing druhým 
lidem a tak rozvíjet své podnikání a násobit své 
příjmy... 

S touto knihou by se mělo zacházet jako se 
vzdělávacím manuálem... 

Je určena k použití jako nástroj, který Vám pomůže 
proškolit lidi ve Vaši nově vznikající organizaci.  

Dříve než si ukážeme další detaily o Network 
Marketingu, dovolte mi, abych Vám odpověděl na jednu z nejčastěji kladených, a pravděpodobně 
nejzákladnějších otázek, které potřebujete porozumět... 

 

"Co to vlastně je ten Network Marketing?" 

Tato otázka je pokládána docela často. Pojďme si to rozebrat.  

 Marketing jednoduše znamená přesunutí produktů nebo služeb od výrobce či poskytovatele ke 
koncovému spotřebiteli. 

 Network znamená v překladu síť – čili jinými slovy více než jeden člověk.  
Jde tedy o tým nebo organizaci, která přesunutí produktů nebo služeb od výrobce či poskytovatele 
ke koncovému spotřebiteli zabezpečuje.  

 

 

NETWORK MARKETING V TUTO CHVÍLI 
JAKO CELÝ OBOR VYTVÁŘÍ CELOSVĚTOVÝ 
OBRAT ZA VÍCE NEŽ 4 450 000 000 000 
CZK / ROK 2013.  

JEN PRO SROVNÁNÍ OBRAT SAMOTNÉ 
ČESKÉ REPUBLIKY BYL VE STEJNÉM ROCE 
2013 KOLEM 4 077 000 000 000 CZK. 



Ve světě podnikání a obchodu ve skutečnosti existují pouze 3 způsoby, jak se produkty a služby 
dostanou od výrobce k samotnému zákazníkovi. 

1. RETAILING (Maloobchod) – většina lidí se účastní tohoto způsobu tím, že chodí nakupovat do 
hypermarketů nebo nakupuje na internetu. Obecně se to nazývá retailing. 
 

2. DIRECT SALES (Přímý prodej) – jedná se o nákupy, kdy se zákazník setkává tváří v tvář s prodejcem – 
nejčastěji se takto prodává životní pojištění, encyklopedie, hrnce. Většina prodejů, které se 
uskuteční v B2B sektoru je přímý prodej. V tomto typu obchodu se zpravidla nedá vytvářet pasivní 
příjem a je určen pro lidi, kteří skutečně rádi prodávají. 
 

3. NETWORK MARKETING – by neměl být zaměněn s předchozími 2-mi způsoby, protože je to něco 
zcela jiného – bohužel mezi běžnými lidmi k záměně často dochází, protože je v této oblasti 
poskytováno nedostatečné vzdělání. V tomto typu podnikání se dá vytvořit skutečný a trvalý 
reziduální pasivní příjem. 
 

 

Většina otázek, které lidé mají ohledně otevření podnikání v oboru Network Marketing, jsou díky 
tomu, že si často neuvědomují nebo nerozumí rozdílům mezi Network Marketingem a Přímým 
Prodejem... 

Toto neporozumění je pochopitelné, protože většina renomovaných Network Marketing společností patří 
do Asociace Přímého Prodeje, což může být matoucí... 

Navštivte tyto odkazy: 

 http://www.dsa.org  
 https://en.wikipedia.org/wiki/Direct_Selling_Association  

Proto jste možná i Vy sami předpokládali, že Network Marketing je prodej od dveří ke dveřím… 

Což samozřejmě není pravda.  

Pravdou je, že existuje mnoho významných rysů, které samotný Network Marketing odlišují od 
maloobchodního způsobu prodeje a společností Přímého prodeje nebo prodávání dveře od dveří.  

Jedním z velmi významných rozdílů je, že 
jakmile máte licenci pro provoz podnikání v 
oboru Network Marketing, máte své vlastní 
podnikání pro sebe - ale nikdy na to nejste 
sami. 

Tím, že jste ve svém vlastním podnikání a 
vlastně pracujete z domu, máte nárok na 
několik podstatných daňových úlev, ke kterým 
se běžně lidé v zaměstnání nedostanou...  

V této knize se však nebudeme zabývat daňovými výhodami. Většina lidí je schopna získat informace od 
svých účetních nebo z mnoha jiných knih, které byly na toto téma napsány. 

 

JEDNÍM Z VELMI VÝZNAMNÝCH ROZDÍLŮ JE, 
ŽE JAKMILE MÁTE LICENCI PRO PROVOZ 
PODNIKÁNÍ V OBORU NETWORK 
MARKETING MÁTE SVÉ VLASTNÍ PODNIKÁNÍ 
PRO SEBE - ALE NIKDY NEJSTE SAMI. 



Když jste ve svém vlastním podnikání a nakupujete výrobky za velkoobchodní ceny od své dodavatelské 
společnosti Network Marketingu, tak rovněž máte možnost ušetřit na svých osobních nákupech a to 
znamená, že můžete (a měl/a byste) tyto produkty používat pro svou vlastní spotřebu co nejvíce.  

Mnoho lidí se do Network Marketingu zapojí nejprve pouze z tohoto jediného důvodu – osobní spotřeba, 
líbí se jim tedy, že mohou nakupovat produkty za velkoobchodní ceny (a získávat slevy na zboží).  

A teprve poté to mnozí z nich začnou brát 
„vážně“ a začnou rozvíjet svou vlastní 
organizaci a své vlastní podnikání, které jim 
umožní tvořit pasivní příjem... 

Nejobvyklejší nedorozumění ohledně Network 
Marketingu je představa, že musíte prodávat 
maloobchodně, abyste dosáhli úspěchu...  

Pravdou je, že můžete prodávat, pokud 
chcete nebo prodávat nemusíte, pokud 
nechcete.  

Faktem také je, že pokud je Vaším cílem vydělávat větší částky příjmů nebo vytvořit reziduální 
(nebo-li pasivní) druh příjmu a dosáhnout tak časové a finanční nezávislosti, pak skutečný úspěch 
Vás čeká ve vybudování vlastní organizace. 

Více lidí v minulosti selhalo než uspělo tím, že se snažili to udělat opačně - tedy, že nejdříve prodávali 
produkty a poté zkoušeli vybudovat organizaci s důrazem na prodejní činnost.  

Postupně, tak jak budete procházet dalším textem, pochopíte, co tím mám na mysli… 

Slovo „prodej nebo prodávání“ totiž v myslích asi 95% lidí v populaci spouští negativní myšlenky - 
většina lidí má velmi nízké sebevědomí a mizerný sebeobraz a není komfortní s myšlenkou 
případného odmítnutí.  

Což pro rozvoj podnikání v oboru Network Marketing není nápomocné…  

 

Skutečně Network Marketingové podnikání nevyžaduje prodej a prodávání produktů? 

 V Network Marketingu nemusíte „prodávat“ produkty (v tradičním slova smyslu), pro dosažení 
zásadního úspěchu.  

 Nicméně stále platí, že PRODUKTY SE NĚJAK MUSÍ PŘESUNOUT od výrobce směrem k zákazníkovi, 
protože jinak nikdo, ale opravdu nikdo, nedostane zaplaceno… 

Stále však  platí, že VÝROBEK SE NĚJAK MUSÍ PŘESUNOUT SMĚREM K ZÁKAZNÍKOVI JINAK NIKDO 
NEDOSTANE ZAPLACENO! 

[To jak to udělat si povíme hned za chvíli – pokračujte ve čtení…]      

Při budování Network Marketingového podnikání dochází k vytváření týmu a organizace...  

Prostřednictvím organizace jedním směrem proudí produkty a služby dodavatelské Network Marketing 
společnosti a druhým směrem oproti těmto produktům peníze... 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE NAKUPUJETE SVÉ 
VÝROBKY ZA VELKOOBCHODNÍ CENY, TAK 
POKUD CHCETE, MŮŽETE TAKÉ TYTO 
PRODUKTY PRODÁVAT ZA MALOOBCHODNÍ 
CENU A VYDĚLAT ZHRUBA 25% PROVIZI, ALE 
NENÍ TO JEDINÝ ZPŮSOB JAK VYDĚLAT… 



Odbyt je v Network Marketingu vytvářen s 
pomocí obchodních partnerů SDÍLENÍM 
PRODUKTŮ (jejich půjčováním) se svými 
přáteli, známými a příbuznými.  

Nikdo nemusí mluvit s cizími lidmi - pokud 
nechce a ani se nejedná o prodej v tradičním 
slova smyslu... 

Chcete-li vytvořit VELKÉ a USPĚŠNÉ PODNIKÁNÍ, potřebujete vytvořit ROVNOVÁHU... 

Potřebujete získat nové obchodní partnery a učit je jak správně budovat jejich vlastní Network Marketing 
podnikání a v tomto procesu můžete stejně tak dobře budovat zákaznickou základnu odběratelů tím, že 
sdílíte produkty: 

 se svými přáteli, sousedy, známými, spolupracovníky a příbuznými a  
 nebo s těmi, kdo se nepřidali k Vám, ale jsou otevření vyzkoušet nové produkty nebo služby… 

Nesnažte se přespříliš prodávat!  

Raději poskytněte vzorky k vyzkoušení, ať lidé získají svou vlastní zkušenost, protože to, co hledáme, není 
jen jednorázového zákazníka, který si od nás jednou něco koupí a pak už nikdy...  

Hledáme člověka, který v produktech a službách, se kterými pracujeme, vidí skutečný přínos pro sebe sama 
– a jak nejlépe to zjistit než právě tím, že daným lidem něco půjčíme, aby si to prostě sami vyzkoušeli a 
zjistili?  

Nesnažte se o všechno samotni!  

Pamatujte si, že Network Marketing je o tom, že je 
potřeba postavit organizaci, ve které hodně lidí:  

 konzumuje produkty a služby pro svou 
vlastní spotřebu ve vlastní domácnosti a  

 každý z nich sdílí jen několik produků / 
služeb se svými přáteli, známými, sousedy, spolupracovníky a příbuznými... 

To je mnohem lepší přístup než když se hrstka lidí snaží udělat všechno a prodat velké množství 
zboží všem. 

Dodavatelská Network Marketing společnost tak nepotřebuje utrácet velké sumy peněz na reklamu. 
Reklama se provádí téměř výhradně ústním doporučením – referencí mezi přáteli, sousedy, 
spolupracovníky a příbuznými.  

Z tohoto důvodu má Network Marketing společnost více peněz, které může dát do výzkumu a vývoje 
produktů, které vyrábí. V důsledku toho se zákazníci, stejně tak Vy setkáte s vyšší kvalitou produktů, než je 
běžné v maloobchodních sítích a prodejnách tradičních výrobců. 

Můžete tak s přáteli SDÍLET vysoce kvalitní produkty ze sortimentu, který již používají a to znamená, že 
jednoduše měníte a nahrazujete jejich staré značky novými, lepšími, kvalitnějšími a často také 
ekologičtějšími, které jste objevil/a díky své vlastní zkušenosti... 

Vidíte – Network Marketing rozhodně neznamená jít od dveří ke dveřím, oslovovat cizí lidi a 
prodávat jim prod  ukty… (Tohle není podstatou našeho podnikání). 

 

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: NECHTE SVÉ PRODEJE 
PŘIJÍT JAKO PŘIROZENÝ DŮSLEDEK 
BUDOVÁNÍ ORGANIZACE. 

 

 

KDYŽ HODNĚ LIDÍ DĚLÁ MÁLO KAŽDÝ 
DEN, JE TO LEPŠÍ A PŘINÁŠÍ TO VĚTŠÍ 
VÝSLEDKY NEŽ KDYŽ JEDEN DĚLÁ HODNĚ 
A VŠECHNO ZA VŠECHNY...  



Jednoduše jde o SDÍLENÍ konceptu jiné možnosti nakupování kvalitních produktů a služeb, které jste osobně 
vyzkoušel/a a to je přesně způsob, jak je slovo „prodej“ v Network Marketingu zastoupeno.  

Osobně to raději nazývám "Sdílením", protože to je to, co ve skutečnosti děláme… 

Další věc, která odlišuje  Network Marketing od přímého prodeje je SPONZOROVÁNÍ dalších distributorů...  

Jakmile někoho sponzorujete, potřebujete ho naučit dělat to, co děláte Vy – a pomáháte mu / ji 
budovat jeho / její vlastní podnikání.... 

Zdůrazňuji, že existuje velký rozdíl mezi tím, že někoho zasponzorujete a tím, že jen někoho 
„zaregistrujete“.  

Když někoho SPONZORUJETE, máte k danému člověku závazek, že mu (či jí) pomůžete k vybudování 
podnikání a k úspěchu. Pokud tento závazek nejste ochotni dát, pak danému člověku děláte medvědí službu 
tím, že jej zaregistrujete… 

V tomto okamžiku – tedy na začátku svého vlastního Network Marketing podnikání - vše, co potřebujete 
mít, je ochota pomoci druhým lidem vybudovat jejich vlastní podnikání a pomoci jim mít úspěch.  

Tato kniha a stejně tak celý VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM, který máme k dispozici, budou neocenitelnými nástroji a 
pomocníky v tom, co a jak je pro to nutné udělat... 

SPONZOROVÁNÍ je to, co zabezpečuje obchodní růst Network Marketingového podnikání.  

Jak Vaše organizace poroste, stáváte se více a více NEZÁVISLÝM a ÚSPĚŠNÝM podnikatelem a jste tak více a 
více svým VLASTNÍM ŠÉFEM! 

Naopak v tradiční společnosti Přímého prodeje, budete pracovat pro společnost samotnou a pokud se 
rozhodnete práci pro tuto společnost ukončit a přesunout se na jiné místo, skončíte s tím, že svůj příjem 
budete muset začít budovat odznova. 

V Network Marketingu se můžete přesunout do 
jiné oblasti země a sponzorovat lidi bez ztráty 
příjmu, který vytváří obchodní skupina, kterou jste 
po sobě zanechali a tak máte příjem stále  
zabezpečen i pokud se například přestěhujete do 
jiného státu... 

V Network Marketingu si můžete vydělat hodně 
peněz... 

Vydělání spousty peněz je však vždy odvislé na 
struktuře a stavění organizace, nikoliv na 
samotném prodeji produktů. 

Jsem si jist, že si můžete vydělat na dobré živobytí jen a pouze prodejem produktů – na druhou stranu 
můžete vydělat skutečné jmění a zbohatnout tím, že se primárně zaměříte na vybudování vlastní 
organizace. 

Do našeho oboru lidé často vstupují s myšlenkou na přivýdělek okolo 1.200 Kč, 3.000 Kč nebo dokonce 
6.000 Kč měsíčně k tomu, co momentálně vydělávají v práci a pak si najednou uvědomí, že pokud by brali 
své Network Marketingové podnikání skutečně vážně, mohli by vydělávat 25.000 Kč nebo klidně 50.000 Kč / 
měsíc nebo třeba i více...  

 

V NETWORK MARKETINGU SE MŮŽETE 
PŘESUNOUT DO JINÉ OBLASTI ZEMĚ BEZ 
ZTRÁTY PŘÍJMU, PROTOŽE VYTVÁŘÍME 
TRVALÝ PASIVNÍ PŘÍJEM, KTERÝ JE 
PŘEDATELNÝ A DĚDITELNÝ K VAŠIM 
DĚTĚM... 



A to i za předpokladu, že si stále podrží své současné zaměstnání.  

Opět nezapomeňte, že člověk nevydělá takové peníze jen prodejem produktů... 

Lidé vydělávají větší peníze tím, že sestavují týmy a organizace... 

TO JE CÍLEM TÉTO KNIHY: 

Naučit Vás vše, co potřebujete vědět k tomu, abyste mohl/a vybudovat organizaci a stavět svůj tým rychle...  

Vyvinout si určitý a správný postoj ohledně podnikání v oboru Network Marketing a pochopit základní 
principy a hodnoty, na kterých naše podnikání staví...  

Nejdříve potřebujete poznat a pochopit základní principy Vy osobně, abyste mohl/a předávat fakta dále, 
pro to, abyste eliminoval/a případné nepochopení či chybný postoj k našemu oboru podnikání. 

 

POJĎME SI TO TEDY CELÉ SHRNOUT… 

Vaším úkolem je se svým potenciálním zájemce rozvinout obecnou diskuzi nad obchodním modelem a 
oborem, který nazýváme Network Marketing a vysvětlit rozdíly mezi tradičním Maloobchodem a Přímým 
prodejem.  

Když to uděláte tak, jak Vás to naučíme, nebo jak máte možnost číst v této knize, budete v dobré pozici pro 
rozšíření svého podnikání o nového obchodního partnera... 

Jak jsem poznamenal již dříve – Network Marketing je funkční obchodní model, který:   

 jen v roce 2013 vytvořil obrat za více než 178 miliard dolarů celosvětově  
 a v roce 2014 to už bylo více než 182 miliard dolarů celosvětově. 

 

 

Network Marketing je skutečně velký byznys v lize kohokoliv! 

Většina lidí si neuvědomuje, že obor Network Marketingu je tak velký!  

Rovněž si neuvědomují, že Network Marketing je mezi námi již více než 50 let – má tedy svou historii a 
prošel si svým vlastním obdobím dospívání a dnes víme přesně, jak funguje! 



A zásady v této knize pomohou každému, kdo je uchopí, aby vybudoval své vlastní podnikání vedené z 
domu a k celosvětovému ročnímu obratu pár miliónů přidal. A to jsou hezké čísla pro jakýkoliv typ 
podnikání... 

 

CO SI RESPEKTOVANÍ A ZNÁMÍ LIDÉ O NETWORK MARKETINGU MYSLÍ? 
 

NETWORK MARKETING je jedním ze způsobů, jak může životaschopný vynálezce nebo výrobce dát nový 
produkt na trh, aniž by měl milion dolarů na klasickou reklamu, a aniž by se musel zcela vzdát svého 
produktu ve prospěch někoho jiného… 

Co si o Network Marketingu myslí celosvětově respektovaní lidé...? 

 

„Network Marketing může vyřešit ekonomickou krizi. Je totiž šancí pro úplně 
každého...“  

-- Bill Clinton (bývalý prezident USA) 

 

„Kdybych měl začít znovu, zvolil bych si Network Marketing…“ 

-- Bill Gates (majitel Microsoft) 

 

„Network Marketing dospěl. Je nepopiratelný fakt, že je to cesta podnikání a 
nezávislosti pro milióny lidí…“ 

-- Stephen Covey (autor bestselleru a řečník) 

 

„Investoval jsem do několika Network Marketing společností a byly to jedny z 
nejlepších investic, které jsem kdy udělal…“ 

-- Warren Buffet (nejúspěšnější investor světa) 

 

 

„Se současnými ekonomickými problémy vidíme nej rychlejší růst oboru Network 
Marketing – je to revoluční způsob jak dosáhnout bohatství…“ 

-- Robert T. Kiyosaki (knižní série Bohatý táta, chudý táta) 

 



„Na Network Marketingu je nejzajímavější, že na vyšší pozice kariéry se nedostanete 
jinak než prokázáním důvěryhodnosti a pomocí někomu druhému, ať klientovi, nebo 
jinému distributorovi. Vyhrajete pouze tehdy, když pomůžete i druhým vyhrát…“ 

-- Paul Zane Pilzer (ekonom) 

 

„Network Marketing funguje všude, kde žijí lidé. Otevřen je celý trh a s dobrým 
doporučením se vychová trvalý klient na doživotí.  

Neznám jiný obchodní model, kde by se pracovníci dělili o své zkušenosti.  

V zaměstnání je to nerealizovatelné, „učitel“ by se okamžitě cítil pozičně ohrožen 
svým „žákem“. V běžných firmách lidé spolupracují méně, pokud vůbec, a ještě spíše 
z povinnosti.  

V Network Marketingu je pomoc upřímná i zištná. Uspěje-li „žák“, má prospěch i 
„učitel“. A to mi přijde fér. Kdyby tak fungovalo školství, bral by učitel podíl z příjmu 
manažerů, které vychoval. 

Pokud Vám někdo nabídne skvělou příležitost a Vy si nejste jisti, zda to zvládnete –  
řekněte ANO a pak se naučte, jak to dělat…“ 

-- Richard Branson (majitel impéra Virgin) 

 

KAPITOLA 2 

DVA KRÁT DVA JSOU ČTYŘI… 
 

Informace v této kapitole by Váš prospekt (potenciální zájemce o spolupráci) měl vidět dříve, než uvidí 
konkrétní Network Marketingový program podnikání…  

Avšak je absolutní NEZBYTNOST dát prospektu informace z této kapitoly hned poté, co jste mu či ji 
představil/a svůj Network Marketingový program, aby správně chápali náš obor podnikání od prvního dne. 

Stejně tak aby pochopili, že pro skutečný úspěch není potřeba sponzorovat (což znamená pomáhat – tedy 
investovat čas, úsilí a znalosti – nikoliv peníze) celý svět, nebo přinejmenším všechny své přátele...  

Pro to, aby člověk vydělával velké peníze v Network Marketingu, to není potřeba.  

Tato kapitola Vašim prospektům také ukáže, jak je důležité pracovat se svými novými lidmi v týmu a 
pomáhat jim začít správně od prvního dne.  

 

 



Tato prezentace začíná napsáním „2 x 2 je 4“, atd., a násobením  dolů, jak je znázorněno 
na obrázku vpravo.  

Říkám žertem svým lidem, že když najdou nového zájemce o spolupráci a on se vyjádří, že 
„by asi nebyl schopen půjčit knihu a sdílet materiály k zrevidování“, pak ať jej prostě 
vynechají a raději najdou někoho více schopného.  

S lidmi, kteří nejsou schopni napsat 2 x 2 = 4 nebo uvěřit, že 
takto může fungovat i jejich vlastní podnikání v Network 
Marketingu, nemá velký smysl pracovat.  

Mají přiliš malou vizi nebo velmi nízké sebevědomí – a nebo 
obojí dohromady a to není dobrý základ pro úspěch 
v jakémkoliv oboru podnikání – pokud na sobě nechtějí 
pracovat a nejsou ochotni to změnit, pak takový člověk není vhodný pro 
spolupráci... 

Dále pokračujete tím, že napravo od sloupce 2 x 2, napište 3 x 3 (tak jak 
vidíte na obrázku vlevo) a řeknete: 

„Tady sponzorujete tři lidi do svého týmu a naučíte tyto 3 nové partnery 
získat další tři lidi, což dohromady vytvoří devět lidí v týmu.  

Poté naučíte své 3 lidi, aby naučili svých 9 lidí správně sponzorovat další 
3 lidi, což znamená, že nyní máte 27 lidí ve svém týmu. A když půjdete o 
úroveň níže, tak Vaše organizace brzy bude mít 81 lidí.“ 

Všimněte si rozdílu, mezi čísly 16 a 81 a upozorněte na to své prospekty. Zeptejte se jich, zda v tom vidí 
zásadní rozdíl… 

Klíčem ke skutečnému úspěchu v Network Marketingu je, když každý člověk v týmu získá pouze 
o jednoho partnera a kamaráda navíc! 

Skutečný rozdíl je, že každý člověk sponzoroval jen o jednoho 
týmového hráče navíc…  

Řekněme nyní, že zasponzorujete 4 lidi do svého podnikání.  

Přesuňte se na pravou stranu sloupce 3 x 3, znovu spusťte dolů 
sloupec čísel. 

„Pojďme se podívat, co se stane, když každý zasponzoruje 
pouze DVA NAVÍC…“ 

Jak pokračujete v psaní, říkejte: 

„Vy sponzorujete 4 lidi a naučíte je sponzorovat své vlastní 4. 
Pak pomůžete svým novým 4 lidem naučit jejich 16 nových 
lidí zasponzorovat své vlastní 4 lidi a tím přidáte do svého 
týmu 64 zcela nových lidí.  

Pracujete dolů pouze o jednu další úroveň a než se nadějete, Vaše skupina má o 256 nových lidí 
více...“ 



A zase poukazujte na to, že: „Teď už tady začíná být významný rozdíl...“ 

„SKUTEČNÝ ROZDÍL je však v tom, že všichni zasponzorují pouze DVA NAVÍC!“ 

Ukončíme to příkladem s pěti osobně sponzorovanými lidmi. Prospekti obvykle chytí celou myšlenku a teď 
budou spolu s Vámi mentálně nebo verbálně sledovat, jak píšete poslední sloupec čísel...  

 „5 x 5 je 25 krát 5 je 125, krát 5 je 625. Nyní to je OBROVSKÝ ROZDÍL!  Opět platí, že SKUTEČNÝ 
ROZDÍL je, že každý musel zasponzorovat jen další TŘI NAVÍC…!“ 

Většina lidí si dokáže představit, že sponzorují 1, 2 nebo 3 lidi navíc, ale obvykle shledají obtížné si 
představit si pro sebe sama čísla na spodních úrovních. (16, 81, 256 a 625). 

ZASTAVTE teď ČTENÍ a PŘEDSTAVTE si nyní sami sebe v posledním sloupci, jak máte čas sponzorovat  do 
svého podnikání 5 lidí, kteří to myslí vážně.  

„5“ v horní části sloupce představuje ty lidi (prospekty), které jste osobně sponzorovali a kteří jsou seriózní 
a chtějí budovat své vlastní podnikání v Network Marketingu. Skutečností je, že možná budete muset 
osobně zasponzorovat 15, 20 nebo 30 lidí, abyste našli těchto 5 seriózních lidí, kteří jsou připraveni běžet 
kupředu hned teď a ostatní sponzorovaní lidé budou celou situaci a podnikání jen pozorovat. 

Nicméně, jakmile pochopíte základní principy tohoto podnikání a budete 
jim učit své lidi, zjistíte, že lidé ve Vaší organizaci začnou být seriózní 
mnohem RYCHLEJI než lidé, kteří přicházejí do organizace s tím, že obor 
Network Marketingu vlastně nechápou, nebo neznají tuto knihu, která jim 
může pomoci...  

Kniha vlastně učí, jak pracovat s novými lidmi v týmu tak, aby celé 
podnikání brali vážně DŘÍVE a RYCHLEJI. 

Všimněte si na obrázku v pravo, že když jste sponzoroval/a pět lidí a Vaší 
lidé v týmu sponzorovali pět, a tak dále, do celé organizace přidáte 
(všechny zakroužkované čísla) 780 seriózních lidí – a to je docela hodně.  

Když to uděláte, pomůže Vám to odpovědět na otázku: „Nemá náhodou někdo prodávat 
výrobky?“  

Pravdou je, že když máte 780 lidí ve své organizaci, kteří sami UŽÍVAJÍ produkty, které mají rádi a líbí se jim, 
celá skupina bude vytvářet obrovský obrat. (A to jsme dokonce ani nezahrnuli ty lidi, kteří své podnikání 
neberou moc vážně, ale jsou jen „velkoobchodní nakupující či registrovaní zákazníci.“) 

Jestliže všichni mají 2, 3, 4 nebo 5 dobrých přátel, kteří je budou ochotni v podnikání podpořit, tak se obrat 
ještě znásobí...  

Pojďme na chvíli předpokládat, že by všichni Vaši obchodní partneři v organizaci měli celkem až 10 
zákazníků z řad svých přátel, příbuzných a známých, to je celkem 7800 zákazníků, když to vynásobíme 
počtem 780 seriózních lidí v dané organizaci!  

Přidejte k tomu navíc oněch 780 seriózních distributorů, kteří spotřebovávají produkty a služby a 
dostaneme se na číslo 8580 lidí… 



Myslíte si, že 8580 lidí, kteří užívají produkty 
každý den pro sebe sama místo toho, aby 
chodili do hypermarketů, je schopno 
poskytnout základ pro výnosné podnikání? 

Ano, je tomu tak. Toto je způsob, jak vyděláte 
spoustu peněz ve svém Network Marketing 
podnikání - tím, že hodně lidí dělá skutečně jen 
velmi málo či trochu.  

Nezapomeňte, že pořád pracujete pouze s 5 SERIÓZNÍMI LIDMI, ne s celou armádou lidí! 

Často narážíme na lidi, kteří jsou překvapeni, jak RYCHLE naše vlastní organizace vyrostla a ptají se: „Co Vy 
děláte, co já nedělám…?“ 

Naše reakce na to je:  

„S kolika lidmi ve své PŘEDNÍ LINII spolupracujete?" (Přední linie jsou ti lidé, kteří jsou 
zasponzorováni přímo osobně Vámi. Tito lidé jsou také nazýváni distributoři "první linie".) 

Obvykle slyšíme čísla někde od 25 do 50 nebo dokonce i více.  

Znám lidi, kteří mají více než 100 ve své první linii, a já Vám ručím, že jakmile pochopíte principy uvedené v 
této knize, předběhnete tyto lidi se svými výsledky do šesti měsíců, i když oni mají několik let náskok a své 
organizace budují třeba i více než 6-8 let. 

Až spolu projdeme další kapitolu, která pokrývá téma „Syndrom selhání obchodního zástupce“ v Network 
Marketingovém podnikání, dám Vám jednoduchou paralelu ukazující, proč mít tolik lidí v přední linii není 
příliš dobré, ani příliš chytré… 

Vezměme si například armádu, válečné loďstvo, námořnictvo, letectvo nebo pobřežní hlídku. Od 
nejnižšího vojáka až po nejvyšší metály v Pentagonu, nikdo nemá více než 5 nebo 6 osob, na které PŘÍMO 
dohlíží. (Ano, mohou být vzácné výjimky, ale většina lidí dohlíží na 5 až 6 podřízených.) 

Přemýšlejte o tom! Vezměte si West Point (Vojenská tréninková akademie v USA pro budoucí důstojníky) a 
Annapolis (Vojenská tréninková akademie v USA pro námořní důstojníky), kdy každá akademie má více než 
200 let zkušeností a oni si nemyslí, že by měl někdo dohlížet na více než 5 nebo 6 osob.  

Proč si tedy někteří lidé myslí, že mohou efektivně pracovat s 50 partnery v jejich přední linii? 

Je lepší najít 5-6 seriózních a pracovat pouze s němi. To přináší lepší výsledky... 

 

POJĎME SI TO TEDY SHRNOUT… 

Neměl/a byste se snažit pracovat s více než 5 seriozními lidmi najednou. (A jak už bylo zmíněno dříve, 
možná budete muset zasponzorovat více lidí, než najdete těch prvních 5 či 6 seriózních, kteří budou 
připraveni budovat své vlastní podnikání právě teď...) 

Ujistěte se také, že jakmile své nové lidi v přední línii zasponzorujete, začínáte dále pracovat jejich 
skupinou dolů a tím jim začnete pomáhat budovat a rozvíjet jejich vlastní Network Marketingové 
podnikání.  

 

UŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ NENÍ NIC NOVÉHO.  

KDYBY LIDÉ V TÝMU NEMĚLI SVÉ 
PODNIKÁNÍ, STEJNĚ BY PRODUKTY PRO 
SVOU POTŘEBU NAKUPOVALI NĚKDE 
V HYPERMARKETU... 



Existuje bod v čase, kdy Vás již nebudou potřebovat a mohou začít budovat svou další línii sami za sebe, ale 
zpočátku je potřeba, abyste jim věnovali čas, energii, úsilí a naučili je, jak to dělat správně – pak se 
osamostatní a Váš příjem se znásobí...  

A to je to, co chcete, aby se stalo – chcete, aby se osamostatnili co nejdříve.  

Tím se Vám uvolní ruce a můžete najít další seriózní osobu a pracovat s ní do hloubky, aby počet těch, se 
kterými úzce spolupracujete byl 5 až 6 lidí a případně do budoucna více...  

Některé z otázek, které nyní možná máte, budou vyjasněny dále v textu níže… 

 

KAPITOLA 3 

  SYNDROM SELHÁNÍ: PROČ VLASTNĚ PRODEJCI A OBCHODNÍ ZÁSTUPCI 
V NETWORK MARKETINGOVÉM PODNIKÁNÍ ČASTO SELHÁVAJÍ?  

 

Dovolte mi vysvětlit, proč bychom raději sponzorovali deset učitelů, koučů, manažerů, číšníků, instalatérů, 
elektrikářů nebo trenérů než deset profesionálních prodejců… 

Tato kapitola objasní nejčastější chyby, které dělají na prodej orientovaní profesionálové… 

Teď MĚ PROSÍM NECHÁPEJTE ŠPATNĚ...  

Myslím si, že profesionální prodejci mohou být obrovským přínosem pro Váš tým a organizaci, tak jako 
všichni ostatní lidé jakýchkoliv jiných různých profesí, pokud:  

 mají důvod rozvíjet své vlastní podnikání,  
 projdou tréninkovým programem a  
 napojí se na vzdělávací systém a důkladně našemu oboru porozumí. 

Pamatujte však, že většina lidí i v dnešní době ještě stále nechápe, že Network Marketing je ZPŮSOB 
MARKETINGU a uvádění zboží na trh – a stejně tak tomu nerozumí profesionální prodejci...  

Jak už jsme si řekli, Network Marketing znamená rozvíjení spotřebně distribuční sítě. 
NESPONZORUJEME lidi do organizací přímého prodeje, aby pro nás prodávali...  

Nechceme, aby noví lidé chodili dům od domu a prodávali zboží – pro rozvoj podnikání to není ani trochu 
nápomocné. SPONZORUJEME nové obchodní partnery do svého týmu proto, abychom tak rozvíjeli 
spotřebně distribuční síť, která dokáže vytvářet mnohem větší obrat... 

Problém, který s rozenými obchodníky většinu času budete mít, je, že když vidí kvalitní produkty, které naše 
Network Marketingové podnikání na trh přináší, odstartují sama sebe a ihned vyrazí do terénu mluvit 
s druhými lidmi bez jakéhokoliv tréninku...  

Sestaví si svou vlastní prodejní prezentaci a jdou prodávat. Už nás více nepotřebují. Nepotřebují nás k tomu, 
abychom je učili, jak prodávat. Oni jsou profesionálové - oni to už sami umí... 

Jde o to, že je nechceme učit prodávat...  



Chceme je naučit, jak UČIT druhé lidi a jak SPONZOROVAT a rozvíjet velkou a úspěšnou organizaci, která jim 
dá svobodu, životní styl, stejně jako vše ostatní, po čem touží, protože v samotném prodeji se svoboda 
nedá dosáhnout... 

A skutečně každý, stejně tak i profesionální obchodník, se může naučit, jak vytvořit velkou a úspěšnou 
organizaci – mohou to dokázat i BEZ TOHO, ABY MUSELI PRODÁVAT v normálním slova smyslu... 

Pokud si s profesionálním prodejcem nemůžete sednout a vysvětlit mu či ji několik základních věcí o 
Network Marketingu a proč je tolik odlišný od Přímého prodeje, jejich přirozená tendence bude vydat se 
špatným směrem – protože prodej je to jediné, co znají a co skutečně umí... 

Většina lidí si myslí (a hlavně obchodníci), ž e pokud někoho zasponzorují, pak 
zduplikovali své úsilí – což není pravda. (Nakreslete si jeden kroužek pod druhým, jak to 
vidíte napravo tohoto textu.)  

Když se podíváte na obrázek v pravo, tak to vypadá, že se organizace zduplikovala – 
nejdříve tam byl jeden člověk a teď jsou tam dva – vypadá to, že se zopakovalo vložené 
úsilí a výsledek.  

To však NENÍ PRAVDA. 

Důvod, je ten, že když člověk reprezentovaný horním kolečkem (nazývejme jej sponzor) z 
obchodu odejde, tak ten člověk, kterého zasponzoroval (nazývejme jej downline) odejde 
také a nikdo nebude s obchodem pokračovat…  

Potřebujete novým lidem vysvětlit, že pokud chtějí své vlastní úsilí skutečně zduplikovat a najít 
ve své organizaci prvního lídra, potřebují se dostat minimálně do TŘETÍ GENERACE HLOUBKY 

(lépe však ještě o pár generací hlouběji), teprve v tom případě 
zduplikovali sama sebe a své úsilí a organizace bude pokračovat 
v růstu - a to dokonce i bez nich. 

Pokud Váš sponzor skončil se svým podnikáním dříve než jste měl/a 
možnost vidět, že Network Marketing podnikání bude opravdu 
fungovat, budete s největší pravděpodobností předpokládat, že tento 
obchod jednoduše nefunguje, protože je to celé postaveno na 
nesprávném předpokladu:  

Předpokládáte, že to „asi“ nefungovalo ani pro něj – což je „asi“ 
důvod, že toho nechal. Koneckonců, on je Váš sponzor, a určitě o 
tom musí vědět víc než Vy… 

To, že Váš sponzor skončil, však může být ze zcela jiných 
důvodů, než si myslíte… 

Pojďme se na to podívat...  

Řekněme, že tady jste Vy. (Nakreslete kolečko a napište dovnitř VY tak, 
jak vidíte na obrázku vlevo).  

Řekněme také, že Vy zasponzorujete Toma. (Nakreslete další kolečko 
pod kolečko VY a napište dovnitř Tom a spojte tyto dvě kolečka 
jednoduchou přímkou.) 



Pokud v tomto případě odejdete a vzdáte se, Tom jednoduše nebude vědět, co má dělat a vzdá se rovněž. A 
to zejména proto, že ztratil podporu a také jste jej správně nenaučili „duplikovat“ Vaše úsilí – což je 
základním principem toho podnikání. 

A tak celé Vaše podnikání začne nazadržitelně směřovat ke svému zániku… 

Nicméně pokud Toma naučíte sponzorovat a Tom zasponzoruje Katku, posunete se na začátek duplikace 
své organizace, svého úsilí i výsledků...  

Na druhou stranu, pokud se Tom nenaučí jak učit Katku sponzorovat další lidi do svého podnikání, celý 
proces duplikace znovu uhasne.  

MUSÍTE NAUČIT Toma, jak UČIT Katku jak 
SPONZOROVAT další druhé lidi...  

Když se to stane, tak Katka může jít ven a 
zasponzorovat někoho dalšího – v našem příkladu 
například Bětku a nebo kohokoliv jiného...  

Nyní jste ve svém podnikání TŘI GENERACE V HLOUBCE a pokud odejdete pracovat s nějakou svou jinou 
osobní skupinou nebo dokonce do jiné oblasti země či na jiné místo na planetě, tato skupina bude 
pokračovat ve své činnosti a postupně se bude duplikovat a zvětšovat.  

Proto si pamatujte: MUSÍTE SESTOUPIT DO TŘETÍ GENERACE DO HLOUBKY ve svém organizaci a 
pomoci dalším lidem, kteří nejsou Vámi osobně sponzorováni...  

Nemáte nic, do té doby, dokud se nedostanete do třetí generace. Pak teprve jste duplikoval/a své 
úsilí, čas a znalosti. Poté jste se ZDUPLIKOVAL/A sama sebe. 

Pokud svým novým lidem v první línii nebudete komunikovat nic jiného než právě tento bod a informace 
z této kapitoly, pak i přesto máte klíč k tomu, abyste se stal/a více úspěšným / úspěšnou než kdokoliv jiný 
v Network Marketing podnikání.  

V duplikaci a učení je schovaný princip úspěchu! 

Tady je to, co se zpravidla stane obchodníkům a profesionálním prodejcům...  

První věc je, že se podívají na ukázku produktů, uslyší či si přečtou reference a zkušenosti druhých lidí k 
danému produktu a vyzbrojeni informacemi se rozběhnou do světa a začnou prodávat jako šílení...  

Pamatujte, jsou to profesionální obchodníci!  

Vždy se pohybovali v nějakém typu přímého prodeje a nemají jednoduše problém s tím, že by měli zavolat 
někomu cizímu či s cizími lidmi mluvit.  

Říkáte si skvěle! Takže v dobrém úmyslu řeknete svému super prodejci (říkejme mu Karel):  

„Karle, pokud chceš vydělat skutečně velké peníze v našem Network Marketingovém podnikání, nemůžeš to 
udělat sám. Potřebuješ zasponzorovat další lidi…“ 

Co myslíte, že Karel udělá? Jde ven a sponzoruje, sponzoruje a sponzoruje jako o život. Prostě se stane 
sponzorovací mašinou. Dobrý prodejce je totiž klidně schopen zasponzorovat i 3 nebo dokonce 4 lidi týdně.  

Nicméně je s tím problém... Dostane se to do bodu (a netrvá to příliš dlouho), kdy čerstvě nasponzorovaní 
lidé odpadávají a vzdávají se stejně tak rychle, jak byli sponzorováni.  

 

DUPLIKACE VAŠEHO ÚSILÍ A VÝSLEDKŮ...  

NAUČ SÁM SEBE A DĚLEJ A PAK NAUČ 
OSTATNÍ TO, CO SES SÁM NAUČIL... 



Pokud s novými lidmi nikdo nepracuje efektivně (a být efektivní nelze, pokud se snažíme pracovat zároveň s 
více než 5-6 lidmi v jeden čas) a nepomáhá jim správně začít, brzy začnou ztrácet odvahu a začnou se 
vzdávat – prostě a jednoduše neví, co mají dělat a tak skončí... 

Což způsobí, že z toho začne být zklamaný Karel, stejně jako začne být velmi netrpělivý a tak si začne 
myslet, že daný konkrétní produkt asi nefunguje tak, jak si myslel. Vyrazí tedy hledat něco jiného, co by 
mohl prodávat. Osoba, která Karla zasponzorovala, začne být rovněž zklamaná a vzdá se také…  

Většina lidí, kteří vybudovali velké organizace v Network Marketingu, nemá zkušenosti s 
prodejem předtím, než začali své vlastní Network Marketingové podnikání.  

Možná to přímo nejsou učitelé z hlediska své profese, většina z nich má však ve své profesi určitý element 
toho, že musí někoho něco učit.  

Znám jednoho učitele, který byl školním ředitelem a který ve svém podnikání během prvních 24 měsíců 
vydělával ke svému příjmu z učení dalších 350 000 Kč měsíčně extra...  

Jak to udělal? Prostě a jednoduše tak, že UČIL DRUHÉ lidi, jak mohou sponzorovat další lidi a učit je, jak 
sponzorovat další lidi, aby dělali to stejné... 

(Což je mimochodem to, co se Vy také naučíte v této kapitole.) 

Pojďme dát do Karlova přístupu nějaká čísla, abychom jasně viděli, co udělal špatně...  

Budeme předpokládat, že Karel, který je super obchodník, jde ven a zasponzoruje 130 lidí do své první línii 
(místo 5-ti až 6-ti seriózních, jak již bylo doporučeno).  

Řekněme také, že pomohl každému z těchto 130 lidí zasponzorovat 5 osobních lidí, což znamená, že do celé 
organizace přibylo 650 nových lidí a celkově má celá organizace 780 lidí...  

Zní tento příklad povědomě? 

Zeptejte se svých lidí na tuto otázku:  

„Co si myslíš, že by se ti podařilo udělat rychleji - 
zasponzorovat 5 svých seriózních lidí a NAUČIT JE JAK UČIT, 
nebo jít ven a zasponzorovat osobně 130 lidí a pomoci jim 
sponzorovat jejich 5...?“ 

Odpověď je asi zřejmá...  

Najednou však mimoděk vyvstane otázka:  

„Co je mám učit?“ 

Odpověď na to je, že své nové lidi potřebujete naučit to, co 
se momentálně sám/a učíte prostřednictvím této kapitoly.  

Učte je, že 2 x 2 = 4, a proč se lidem nedaří, atd.  

Otázky pro Vás...  

Jak dlouho si myslíte, že by Vám to trvalo zasponzorovat 130 
nových lidí do přední línie? Kolik z těch, které byste 
zasponzorovali mezi prvními, by bylo opuštěno a vzdalo by se dříve, než se Vám podaří zasponzorovat 130-
tého člověka? 



Zjistili byste, že své lidi ztrácíte tak rychle, že až pěkné to není…  

Přesto může být procento udržení (tzn. Procento lidí, kteří ve Vašem podnikání zůstanou a budou 
nakupovat produkty, či své podnikání rozvíjet dále) docela vysoké, u organizace čítající 780 lidí (nebo více), 
pakliže pracujete tím způsobem, že učíte nové lidi správné věci...  

Tedy naučíte je, jak učit a jak sponzorovat další. 

Jakmile to ukážete svým obchodníkům a oni to skutečně pochopí, řeknou: „Aha! Teď vidím, co mám 
dělat...“ A půjdou to udělat, pak nastane ve Vaší organizaci skutečný třesk a rozvoj... 

UPOZORNĚNÍ: Musíte své profesionální obchodníky a prodejce držet trošičku zpátky. Protože zpravidla z 
počátku nerozumí tomu, co jsme právě prošli v této kapitole, většina z nich bude doslova odsponzorovávat 
své nové lidi z podnikání stejně tak rychle, jako je budou do podnikání sponzorovat.  

Když Vaší profesionální obchodníci někoho nového zasponzorují a příjdou za Vámi a řeknou: „Právě jsem 
zasponzoroval 5 nových lidí“. A Vy řeknete: „Skvěle!“ a poplácáte je povzbudivě po zádech, jediné co to 
v nich vyvolá, je, že půjdou ven a další týden zasponzorují dalších 5 nových lidí.  

Nicméně je potřeba si položit otázku, co se stalo s těmi 5-ti, které sponzorovali minulý týden…  

 

POJĎME SI TO TEDY SHRNOUT… 

Jestliže dobře rozumíte tomuto "Syndromu Selhání Obchodníků", tak je sice můžete pochválit a 
pogratulovat k úspěchu (nebo lépe řečeno musíte je pochválit), ale na druhou stranu je potřeba, 
abyste také znovu vyzdvihnuli DŮLEŽITOST toho vzít těchto 5 nových sponzorovaných a POMOCI 
JIM ZAČÍT SPRÁVNĚ...  

Tedy:  

 Napojit je na vzdělávací systém a naučit je samotné sponzorovat,  
 stejně jako je naučit učit druhé lidi, jak i oni mohou sponzorovat další lidi a  
 táhnout celou organizaci do hloubky...   

Naopak když já sponzoruji někoho osobně, je pro mě mnohem důležitější jít s novým sponzorovaným ven a 
POMOCI MU SPONZOROVAT někoho dalšího pro něj do hloubky organizace – tedy do mojí druhé linie.  

Teprve poté jdu ven a sponzoruji někoho dalšího do své první linie.  

Nemohu tento DŮLEŽITÝ BOD VYZDVIHNOUT PŘÍLIŠ HODNĚ...  

Pokud nemáte dostatek času na to, abyste druhé učili tyto informace, prostě a jednoduše jim 
půjčete tuto knihu, ať si ji sami přečtou a upraví své chování... 

 

A na závěr jeden příběh… 

Znal jsem jednoho člověka, který se jmenoval Karel.  

Karel mi vyprávěl o sponzorování své dcery, protože jeho dcera znala všechny důležité lidi v městě, kde 
bydlela. Mluvil jsem s Karlem po telefonu a řekl mu, že si myslím, že by to bylo skvělé zasponzorovat jeho 
dceru. Rychle jsem však dodal, že bych mu potřeboval něco říct, aby to mohl předat a říci své dceři.  



Zeptal jsem se ho, jestli má po ruce kus papíru a tužku a nechal jsem ho napsat 2 x 2 = 4, a přímo jsem s ním 
prošel to, co jsme právě probrali v této a předešlé kapitole.  

Instruoval jsem ho, aby okamžitě zavolal své dceři a řekl jí to, co jsem s ním právě sdílel a kterých chyb by se 
měla ona sama vyvarovat, aby se to začalo vyvíjet správným směrem.  

Karel své dceři zavolal a nyní naše společné podnikání funguje velmi dobře – jednak pro ně samotné, a 
stejně tak i pro mně.  

A bude to fungovat stejně tak dobře pro Vás, jestliže tuto informaci uplatníte… 

 

KAPITOLA 4 

ČTYŘI VĚCI, KTERÉ POTŘEBUJETE UDĚLAT… 
 

V PRVNÍ KAPITOLE jsme si řekli pár věcí, které je potřeba DĚLAT a v druhé kapitole zase naopak věci, které 
je dobré NEDĚLAT, když pracujete do hloubky své organizace.  

V této kapitole Vám ukážu 4 věci, které 
MUSÍTE DĚLAT, abyste měl/a úspěch ve 
svém Network Marketingovém podnikání.  

Tyto 4 věci jsou skutečně nezbytné a 
takové, které PROSTĚ DĚLAT MUSÍTE, 
protože to bez nich nebude fungovat...  

Každý kdo ve svém Network 
Marketingovém podnikání vydělává mezi 
2,5 Milióny až 5-ti Milióny korun za rok (a 
platí to i pro lidi, kteří vydělávají více), 
MUSEL DĚLAT a STÁLE DĚLÁ tyto 4 věci...  

Abych Vám pomohl si tyto 4 věci 
zapamatovat, používám paralelu příběhu, se kterým mohou Vaší noví lidé souznít a chápat jej.  

Nebudou však jen rozumět, ale rovněž si také budou PAMATOVAT TO, CO JE POTŘEBA DĚLAT.  

Příběh je následující:  

„Představte si, že chcete podnikout cestu v rodinném autě a chcete opustit rodnou Českou Republiku nebo 
Slovensko a chcete dojet do slunného Chorvatska k moři. Slunce a moře v Chorvatsku reprezentuje dosažení 
vrcholu odměňovací tabulky v našem podnikání. Jakmile se tam dostanete, jste úspěšný/á, protože jste 
dosáhl/a vytouženého vrcholu.“  

Jakou první věc potřebujete udělat, abyste se do slunného Chorvatska dostal/a? 



PRVNÍ VĚC, kterou potřebujete udělat je NASTOUPIT a ZAČÍT.  

Neexistuje nikdo, kdo by mohl vydělat dostatek peněz v Network 
Marketingovém podnikání bez toho, aby si zakoupil svou vlastní licenci.  

Jednorázová investice do začátku Vašeho vlastního podnikání se 
pohybuje někde mezi 4000 - 6000 Kč. 

 

DRUHÁ VĚC, kterou na této cestě potřebujete udělat, je nabrat benzín a 
doplnit olej.  

Jakmile budete cestovat až do Chorvatska (směrem k vrcholu 
odměňovací tabulky a úspěchu) budete spotřebovávat olej a benzín 
(budete spotřebovávat produkty pro sebe sama a potřeby své 
domácnosti) a bude nezbytné, abyste je čas od času doplnili s takovou 
frekvencí, jakou je užíváte.  

Network Marketingové podnikání funguje nejlépe s produkty, které jsou 
SPOTŘEBNÍHO CHARAKTERU, protože pak je možné koupené produkty vypotřebovat a znovu je zakoupit a 
dělat to znovu a znovu, stejně jako spotřební služby, které se nakupují každý měsíc.  

Je nezbytné UŽÍVAT PRODUKTY a SLUŽBY svého podnikání - pak také jdete dobrým příkladem, lidé v týmu 
to duplikují a tak navýšíte obrat svého vlastního podnikání... 

PAMATUJTE: Dříve jsme si ukázali, že 780 lidí v organizaci vytváří skutečné dost značný obrat bez 
ohledu na to, jaké konkrétní produkty jsou pro vytvoření daného obratu použity. Nicméně je snažší 
tento obrat vytvářet opakovaně, jestliže se jedná o produkty a služby, které lidé skutečně potřebují 
a jsou spotřebního charakteru než pokud se jedná o produkty či služby nespotřební.  

Druhým dobrým důvodem pro používání produktů ze svého podnikání je to, že se pro ně sám / sama 
nadchnete. Osobní zkušenost s produkty vytvoří více víry v ně samotné, stejně jako v celé podnikání, což 
způsobí rychlejší úspěch.  

Společnost, která produkty vytváří, dává peníze do vývoje a výzkumu místo toho, aby je dávala do klasické 
televizní, rádiové či novinové reklamy, což má za následek vyšší kvalitu produktů a důraz na ekologii než u 
produktů, které jsou dostupné v běžné maloobchodní síti prodejen a hypermarketů.    

TŘETÍ VĚC, kterou potřebujete udělat, je zařadit VYŠŠÍ RYCHLOST.  

Zpravidla je to tak, že téměř nikdo nezačne tím, že by rovnou zařadil 
vyšší rychlost. Všichni začínáme na neutrál.  

Představte si, že sedíme v autě na příjezdové cestě, máme klíč v 
zapalování a auto je nastartováno, nicméně pokud prostě nezařadíme 
vyšší rychlost a nevyjedeme z příjezdové cesty, nikdy se do Chorvatska 
(nebo kamkoliv jinam) nedostaneme.  

Abyste ve svém podnikání zařadili vyšší rychlost, musíte někoho 
sponzorovat. Jamile získáte prvního obchodního partnera, pak jste zařadili JEDNIČKU.  



Věřím tomu, že byste jedničku měl/a zařadit vícekrát – minimálně 
tolikrát, abyste získali 5 seriózních osobně sponzorovaných lidí, kteří 
rovněž chtějí budovat své vlastní Network Marketingové podnikání... 

Budete chtít, aby Vašich 5 lidí také zařadilo jedničku. A to se stane tak, že je 
BUDETE UČIT jak jedničku zařadit tím, že někoho dalšího zasponzorují. 

Jakmile každý z Vašich pěti lidí zařadí jedničku a získá alespoň 5 seriózních 
partnerů, Vy tak díky tomu zařadíte DVOJKU 
– a to celkem 25x.  

Naučte svých 5 lidí učit jejich 5 lidí, aby také zařadili JEDNIČKU – tedy tak, 
aby našli alespoň 5 vlastních seriózních lidí.  

Jakmile se to stane, Vašich 5 lidí zařadí DVOJKU celkem 25x a tím Vy zařadíte 
TROJKU ve svém podnikání a to celkem 125x. Jakmile máte lidi ve třetí 
generaci ve své organizaci, je to stejné, jako byste zařadil/a TROJKU. 

Uvědomil/a jste si někdy dříve, že když řídíte své skutečné auto a 
zařadíte v něm vyšší rychlost, pak Vám auto jede mnohem hladčeji?  

Jak hladce auto jede, když zařadíte ČTVERKU? Je to značný rozdíl oproti 
JEDNIČCE – je to tak?  

Podobně to platí pro celé Network Marketingové podnikání a proto usilujte o 
to, abyste mohl/a zařadit VYŠŠÍ RYCHLOST – tedy ČTVERKU tak brzo, jak jen je 
to možné.  

Což se stane tehdy, když se lidé v první generaci Vaší organizace dostanou na 
trojku, Vy samoten/ná budete mít zařazenou ČTVERKU. 

Přirozeně chcete, aby i Vaší lidé měli zařazenou vyšší rychlost (tedy ČTVERKU). 

Jakmile se tak stane, dostanete se se svým podnikáním na úroveň, kdy Vy sám 
/ samotna můžete snížit otáčky ve svém podnikání, protože podnikání má svou 
vlastní hybnost a momentum. 

Jak se dostanete na tuto úroveň?  

Jednoduše POMÁHÁTE UČIT lidi, které jste zasponzoroval/a, aby byli schopni 
učit své lidi zařadit vyšší rychlost - TROJKU, což Vaše osobně sponzorované 
lidi dostane na ČTVERKU a pomůže Vám to dostat se na vyšší rychlost – 
PĚTKU.  

Na PĚTCE spotřebováváte méně paliva, nejméně to drhne, podnikání hladce 
šlape a roste nejrychleji, protože podnikání samotné chytne něco, čemu se 
říká momentum – to je něco, po čem toužíte…  

ČTVRTÁ VĚC, kterou potřebujete udělat, zatímco jste na cestě do Chorvatska, je používat čas, který máte k 
sdílení produktů s lidmi, kteří jedou do Chorvatska s Vámi.  

Nic se nestane, pokud s ostatními lidmi, kteří se zasponzorují do Vaši organizace, nebudete sdílet informace 
o produktech a službách a oni je nevyzkouší.  



Nikdo tak nezíská osobní přesvědčení, stejně jako nikdo nedostane zaplaceno. Nechejte produkty svým 
lidem vyzkoušet. Dovolte jim zažít kvalitu a výhody, které jsou s produkty spojené.  

Stejně tak ti lidé, kteří se s Vámi na cestu do Chorvatska nevydají. Ti lidé, co v podnikání nevidí žádný přínos 
pro sebe sama, se nezasponzorují, ale jsou často otevřeni produkty vyzkoušet.  

Sdílejte je tedy i s nimi. A když budou chtít vědět, kde je mohou získat - co uděláte? Prostě je nasměrujete 
na svůj vlastní obchod – dáte jim odkaz nebo katalog a šanci si je zakoupit.  

Takže sdílejte produkty s dalšími lidmi. Podělte se o ně, půjčujte je a buďte v této fázi velkorysý/á, 
protože se Vám to poté vrátí na objednávkách a větším obratu. A toto je zmíněná část podnikání, 
kterou nazýváme maloobchod...  

V žádné části této knihy, které jsme doposud prošli, jsme si neřekli, že musíte jít ven a prodávat. A tak to 
skutečně je, protože nemusíte prodávat produkty v normálním slova smyslu „prodávat“.  

Co však říkáme je, že MUSÍTE SDÍLET (půjčovat) produkty s ostatními lidmi - ať už těmi, kteří se do 
Vašeho podnikání zasponzorují (nechat jim je vyzkoušet), nebo s těmi, kteří se nezasponzorují.  

Můžete je dokonce sdílet i s těmi, kteří třeba neviděli podnikatelskou příležitost, ale víte o těchto lidech 
informaci, že třeba něčím konkrétním trpí – například mají nadváhu, mají exém, mají vysoké poplatky za 
elektrickou energii a Vy máte řešení na tento jejich problém v podobě produktu či služby.  

Jakmile lidé pochopí výhody produktů nebo služeb, stejně jako marketingový plán, stanou se novými 
přáteli, kteří budou produkty a služby konzumovat a opakovaně nakupovat.  

Dokonce tak ani nepotřebujete velké množství zákazníků.  

Řekněme, že je dobré mít mezi 10-ti až 20-ti zákazníky. Pokud všechno, co kdy budete mít, je 
pouze 10 zákazníků, tak i to je úplně OK, protože když každý z Vaší organizace udělá to stejné, 
celkově obsloužených zákazníků budou stovky až tisíce. 

To, co tím chci říct je, že maloobchod a získávání zákazníků je velmi malá část celého našeho podnikání a 
v podstatě souvisí s tím, že s ostatními lidmi sdílíme koncept našeho obchodu a když se zjistí, že podnikání 
není pro ně, často využijí produktů, aby je minimálně vyzkoušeli.  

POZNÁMKA: Jestliže jste neudělal/a TŘETÍ VĚC a nezařadil/a jste vyšší rychlost a děláte mnoho ČTVRTÉ VĚCI 
- hodně maloobchodního prodeje, pak se ve skutečnosti nikdy pořádně nedostanete ze své příjezdové 
cesty, abyste mohl/a směřovat do slunného Chorvatska.  

A to je to, co často dělají nepoučení profesionální obchodníci. Jakmile to pochopíte a svážete to s 
informacemi, které jsme si prozradili v minulých kapitolách, začnete vytvářet správné a vyvážené Network 
Marketingové podnikání.  

Když začínáte s novým člověkem, chcete aby začal přemýšlet o tom, že se dostane na PÁTOU RYCHLOST. A 
to co potřebujete, je najít 5 takových seriózních lidí, kteří chtějí postupně zařadit PĚTKU.  

Je tady však něco, co potřebujete vědět… 

Když se později potkáte s lidmi ze své organizace a zeptáte se jich, jak se mají, jejich odpověď může být 
následující: „Nemůžu najít nikoho, kdo by chtěl prodávat...“ 

A ano, zase tady máme to slovo - PRODÁVAT.  



Dobrá rada pro daného člověka zní: PŘESTAŇ SE DÍVAT PO LIDECH, kteří chtějí prodávat. ZAČNI SE 
DÍVAT po lidech, kteří chtějí vydělávat extra 10.000 kč, 20.000 kč nebo 30.000 Kč měsíčně navíc k 
tomu, co v tuto chvíli mají ve svém zaměstnání nebo malém podnikání…  

Znáte někoho takového? Znají oni někoho takového?  

Odpověď je: „Ano, každý někoho takového zná. Každý by to chtěl.“ 

A to jsou ti správní lidé, které hledáme. Správný člověk je každý, kdo by chtěl mít příjem v podobě několika 
tisíc korun extra k tomu, co nyní vydělává a který přitéká pravidelně – zvláště, když to vezme pouze mezi 3-
10 hodinami týdně jejich volného času... 

Ale pozor - lidé mají někdy pocit, že když si otevřou své vlastní Network Marketingové podnikání a zakoupí 
si licenci, najednou k nim začnou proudit peníze bez toho, aby museli cokoliv udělat. To určitě není pravda.  

Pamatujte si jedno: Auto, kterým se chceme dostat do Chorvatska prostě nemá automatickou převodovku. 
Je potřeba řadit ručně. Stejně tak i v našem podnikání – licence není předpokladem pro samotný úspěch.  

Tím je Váš osobní rozvoj a aktivita – sdílení konceptu podnikání a této knihy s druhými lidmi... 

A co vysokoškolsky vzdělaní lidé s magisterským titulem? 

Já vím, a Vy to pravděpodobně víte také, že jsou lidé, kteří šli na vysokou školu, aby získali magisterský titul.  

S tím není absolutně nic špatného. Možná jste dokonce jedním z nich.  

Možná dokonce právě teď každý den chodíte do školy. Možná studujete celý den a půl noci, týden po týdnu 
po mnoho let. A poté když nakonec vystudujete... 

Máte představu kolik peněz vlastně nakonec vyděláte?  

Pravdou je, že ne mnoho.  

Jen se zkuste jít zeptat lidí, kteří už za sebou mají 5, 10 nebo 15 let praxe – kolik zhruba vydělávají – stačí to 
na to, abyste měli pohodlný životní styl a dosáhli všech svých snů? 

Možná je tedy dobrý nápad vzít svých 5-10 hodin týdně a NAUČIT SE vše potřebné o tom, jak začít 
tvořit další příjem, který Vám po škole dá tu svobodu rozhodnout se, zda půjdete do práce či 
nikoliv (nebo jestli ve své současné práci budete pokračovat, nebo budete dělat cokoliv budete 
chtít).  

Jakmile se naučíte a pochopíte principy, které jsou zde uvedené, můžete je dále předávat a učit druhé lidi a 
začít násobit svůj vlastní příjem. Kniha, kterou čtete je klíčem k Vašemu zítřejšímu úspěchu…  

Dobrá zpráva je, že vlastně ani nemusíte všechno znát natolik dobře, abyste tento koncept mohl/a učit, 
předávat dále a násobit svůj příjem... 

Můžete si prostě a jednoduše nechat pomoci od někoho, kdo má s celým konceptem našeho podnikání 
větší osobní zkušenost než Vy a jeho pomoci můžete využít. 



Pamatujte si jedno: Jakmile vstoupíte do 
Network Marketingového podnikání, musíte 
to udělat přes někoho, koho nazýváme 
sponzor.  

Pokud je Váš sponzor skutečným a dobrým 
sponzorem, jde a pomůže Vám vysvětlit Vašim 
5-ti lidem vše, co je potřebné a nezbytné – 
jinými slovy nepotřebujete to udělat Vy 
samotni...  

V tomto procesu budete stát stranou a budete 
pozorovat a postupně se naučíte to, co je dobré 
dělat a co nikoliv...  

Podobně jako ve škole: Krok za krokem.  

Navrhuji Vám však, abyste si pro sebe sama stanovil/a tyto cíle: 

 za jak dlouho chcete rozumět základům, které tady učíme a  
 kdy chcete být schopen/na učit tyto základy druhé a  
 kdy chcete být schopen/na UČIT DRUHÉ LIDI, jak by měli UČIT DALŠÍ LIDI...  

Jsou to dovednosti, které přispějí k Vašemu úspěchu a můžete je VYPILOVAT v docela krátkém čase.  

S touto knihou, stejně jako s dalšími pomůckami z našeho vzdělávacího systému, budete 
schopen/na získávat potřebné znalosti a dovednosti, díky kterým rychleji dosáhnete svých snů.  

Pokud byste ve svém zaměstnání dostal/a od svého zaměstnavatel úkol, udělat vše výše uvedené a musel/a 
byste projít tento materiál 5x, 6x nebo 10x s tím, že za rok ode dneška by to pro Vás znamenalo 20.000 Kč, 
30.000 Kč, nebo dokonce 50.000 Kč měsíčně navíc k tomu, co máte nyní – pravděpodobně byste se moc 
nerozmýšlel/a… 

Mám pravdu?  

Tak proč to neudělat pro svou skvělou budoucnost a možnost žít své sny?  

A proč to neudělat už nyní? Co myslíte? 

 

VYPLATÍ SE Vám STRÁVIT 3-10 hodin týdně učením se něčeho, co jste nikdy nedělal/a? 

Myslím si, že se shodneme na tom, že je to docela fajn způsob, jak „chodit do školy“ a přitom být placen 
přímo v procesu učení, respektive i dlouho poté, co se těmto základním principům naučíte - protože stále 
platí, že Network Marketing podnikání dokáže generovat trvalý reziduální příjem, který Vám dá obrovskou 
svobodu. 

A teď se jen tak cvičně zkuste prolistovat některou z knih, které jste měl/a možnost studovat na střední či 
vysoké škole. Pravdou je, že zjistíte, že ani jedna z nich Vás není schopna naučit, jak vydělávat takové 
množství peněz, které Vám přinese skutečně neomezený životní styl...  

 

 

MOHU POTVRDIT, ŽE USPĚL KAŽDÝ, KDO 
PRACOVAL – SÁM NA SOBĚ A OSOBNĚ SE 
ROZVÍJEL A PAK TAKÉ NA SVÉM 
PODNIKÁNÍ....  

JEDINÝ DŮVOD PROČ LIDÉ V NAŠEM 
PODNIKÁNÍ NEUSPĚJÍ JE, ŽE NIC 
NEDĚLAJÍ... 



POJĎME SI TO TEDY SHRNOUT: ČTYŘI VĚCI, KTERÉ POTŘEBUJETE UDĚLAT...  

Zrevidujte své sny, pro které Vám stojí za to, začít rozvíjet své vlastní Network Marketingové podnikání a 
pak... 

1) Se registrujte a napojte se na vzdělávací systém... 

2) Začněte užívat produkty a vytvořte si skálopevné přesvědčení... 

3) Přeřaďte na vyšší rychlost, sdílejte koncept s druhými a zasponzorujte své první partnery... 

4) Sdílejte své zkušenosti s produkty a službami s druhými. 

 

 

POZNÁMKA ZÁVĚREM… 

CO JE MOUDRÉ NYNÍ UDĚLAT? 
 

1) Zrevidujte audio materiály, které jste získali spolu s touto knihou... 

2) Kontaktujte toho, kdo Vám tento materiál zapůjčil a zjistěte více o dalších krocích, které 
povedou k získání toho, co je pro Vás důležité a vzácné – svých snů, své svobody, svého života bez 
omezení a hranic...  

Je tady možnost, jak i Vy můžete skutečně vlastnit svůj život, dělat cokoliv, co si dokážete představit a žít 
jakkoliv si přejete.  

 

Přeji Vám správné rozhodnutí, stejně jako mnoho dobrého...  

Přeji Vám úspěch… 

Hezký den a nashledanou.... 


