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Kdyby existovalo n!co,
co by Vám pomohlo splnit si ve"keré Va"e
touhy, sny a cíle, cht!li byste se dozv!d!t víc?

V této knize Vám chci ukázat mo#nost, jak toho
v"eho m$#ete dosáhnout a pomoci Vám
uv!domit si, #e dosa#itelné je skute%n! mnohé
P&edev"ím v!ci, na které si dnes je"t! ani
netroufáte pomyslet!

Od prvního vydání v roce 2004 bylo prodáno
p!es 100.000 expemlá!" knihy „Od #lov$ka
k #lov$ku 1“.

Jak je tento úsp$ch mo%n&?

M'm vá"niv'm p&áním je, p&edat své zku"enosti
-ja k pozitivní tak negativní - dál a nabídnout
tak mnoha lidem "anci zm!nit sv$j #ivot. Pokud
cht!jí ... vysv!tluje autorka Gabi Steiner

www.gabisteiner.de
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M!j dík pat"í v#em m$m 
partner!m, kte"í mi poskytli 
d!le%ité impulzy ke vzniku 
této knihy a zárove& mi byli 
velkou pomocí p"i 'tení, 
korekturách, formulacích 
atd. Jste jednodu#e skv(lí!

  
D(kuji také Wissimu, 

kter$ mi m!j úsp(ch 
up"ímn( p"eje a dává mi 
pocit, %e d(lám to správné. 

M$m p"áním pro 
v#echny mé partnery je, 
aby se)pomocí této knihy ve 
svém v$voji posunuli o krok 
dál. 



Gabi Steiner
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Úvod

Úvod 

„Mé jméno je Gabi Steinerová. Byla jsem osm let matkou 
samo!ivitelkou a teprve v jedena"ty#iceti letech jsem poznala 
svého partnera Manfreda. Od samého po"átku jsme si byli 
velmi v$domi toho, jakou nesmírnou cenu má "as.

A necht$li jsme do %edesáti p$ti pracovat, abychom pak mohli 
spolu strávit pár p$kn&ch let. Na%ím cílem bylo, nejpozd$ji v 
padesáti u! nemuset pracovat, to znamená, mít volbu kdy, kolik 
a p#edev%ím s k&m pracovat chceme.

V roce 1999 jsem na%la mo!nost, bez investice a bez rizika 
tohoto cíle dosáhnout.“

V této knize bych cht(la tuto mo%nost p"edstavit také 
Vám. Cht(la bych Vám ukázat, %e je skute'n( dosa%itelné 
mnohé, na co si dnes je#t( ani netroufáte pomyslet. Chci 
Vám dodat odvahu zase více snít a hlavn( pod(lit se s 
Vámi o zku#enosti z mé, více ne% 15-ti leté praxe!

Tato kniha byla poprvé vydána v roce 2004 a 
mezitím byla p"elo%ena do 4 jazyk! a p"e'etlo si ji 
nejmén( 200.000 lidí. V$&atek v dal#ích deseti jazycích 
je k dispozici na na#í internetové stránce. A pro ty, kte"í 
neradi 'tou, existuje mezitím i audio-kniha.

Pro na#i bran%i neexistují %ádné empirické hodnoty, 
podle kter$ch bychom se mohli "ídit.

Od !lov"ka k !lov"ku



10

My u'iníme rozhodnutí, zrealizujeme je a pak zadr%íme dech a 
pose'káme, zda a co je mo%né zlep#it! Zcela podle hesla:

P"ed námi )ádná zjevná cesta neexistuje, jenom za námi.
    

... zde pozorní 'tená"i, kte"í mou knihu ji% znají, naleznou dal#í 
tipy a zku#enosti z mé tém(" 15-ti leté praxe v této bran%i!

Na po'átku jsme byli absolutními pion$ry s pevnou vírou v to, co 
je mo%né a s velkou vizí, která – up"ímn( "e'eno – byla n(kdy pouze 
velkou nad(jí...

Dnes je ale v#echno dokázané. Mezitím se nám dostalo „viditelného“ 
uznání. V roce 2005 byla zve"ejn(na kniha „Zam(stnání a povolání“ 
od Prof. Dr. Michaela Zachariase (z univerzity ve Wormsu) a my jsme v 
této knize – jako jedni ze sedmi – zv('n(ni. Pro m( to je mimo"ádn$m 
vyznamenáním a absolutním „#lechtick$m titulem“ a jsem za to velmi 
vd('ná. Pokud jste spí#e 'lov(kem, kter$ se zajímá o „'ísla, data a 
fakta“, tak Vám jeho knihu v"ele doporu'uji. To Vám poskytne jistotu 
o této bran%i a sice z neutrálního a povolaného zdroje.

To nejkrásn(j#í pro m( je, %e k nám mezitím p"ichází 'ím dál více 
lidí, kte"í této bran%i na po'átku nebyli práv( pozitivn( naklon(ni. 
Ale p"esto z!stali „otev"ení“, pozorovali zpovzdálí a nakonec vid(li, %e 
není co ztratit a %e se práv( proto jedná o skute'n( obrovskou #anci 
zm(nit sv!j vlastní %ivot. Pokud 'lov(k opravdu chce. A já jsem se 
mezitím s vd(kem p"esv(d'ila, %e na#e cesta „Od 'lov(ka k 'lov(ku“ je 
správná. A %e spousta lidí pot"ebuje nové mo%nosti a nová "e#ení. Pro 
m( se tato cesta mezitím stala %ivotním konceptem se t"emi pilí"i. A 
já jsem si absolutné jistá, %e ho (skoro) v#ichni lidé pot"ebují a cht(jí!

U prvních dvou pilí"! se jedná o prevenci. Neexistují %ádné 
pochyby o tom, %e toto téma – stejn( tak jako téma „d!chod“ – rádi 

Úvod

Gabi Steiner
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posouváme do vzdálené budoucnosti a %e pro spoustu lidí je p"ání 
z!stat zdrav$ daleko siln(j#í, ne% p"ání b"t zdrav$. Pro "adu lidí je 
také velmi d!le%ité, mít ur'itou „%eleznou rezervu“, na kterou mohou 
„sáhnout“, kdy% je ohro%ené jejich pracovní místo nebo kdy% jejich 
%ivnost 'i *rma „v(zí nad propastí.“ To p"edstavuje – stejn( tak jako 
d!chod – velmi d!le%itou formu *nan'ní prevence.

T"etím pilí"em je osobní rozvoj a dal#í vzd(lávání. Existuje v dne#ní 
dob( n(co d!le%it(j#ího, ne% rozvíjet na#e vlastní schopnosti? A proto%e 
dva z t(chto pilí"! – zdraví a osobní rozvoj – u% jsou v na#em systému 
integrované, je *nan'ní nezávislost otázkou Va#í aktivity, 'asu a 
d!le%itosti Va#eho vlastního PRO+. M!j tip: rozmyslete si, jestli máte 
své PRO+ – to znamená d!vod, n(co zm(nit! Podívejte se jednodu#e 
dvacet let dop"edu a rozhodn(te SAMI, jak by m(l Vá# %ivot za dvacet 
let vypadat. A pak si polo%te otázku: Mohu toho dosáhnout, kdy% 
budu dále d(lat to, co d(lám a co jsem d(lal u% v%dycky? Pokud ne, 
tak máte dobr$ d!vod za'ít. ,e#ení jsem Vám ji% ukázala na osobním 
p"íkladu. A v této knize jsem ho i dopodrobna popsala.

N(kte"í lidé bohu%el nejsou schopni rozpoznat, jak$ zlat$ d!l 
jim le%í u nohou. Z'ásti proto, %e p"evá%ná v(t#ina lidí má v hlav( 
paradigma v souvislosti s touto „formou odbytu.“

M!j bratr Andy m(l se svou vlastní stavební *rmou velké problémy 
a p"esto p"es 'ty"i roky pouze p"ihlí%el, jak jsem 'ím dál úsp(#n(j#í.

Kdy% byl v 'ervenci 2003 kone'n( ochotn$, se se mnou o mé 
mo%nosti bavit, dala jsem mu nejd"íve hádanku. Bylo mi jasné, %e je 
pln$ p"edsudk! a %e se mi musí poda"it otev"ít jeho ducha pro tuto 
#anci a tak jsem ho poprosila vy"e#it následující hádanku. Nejd"íve 
jsem mu vysv(tlila, %e pro to, co mu chci "íct, by m(l „otev"ít novou 
p"ihrádku“.

Pro Andyho rozhodnutí byla tato hádanka tak d!le%it$m impulzem, 
%e ji od té doby 'asto a ráda pou%ívám a ani Vás o ni v %ádném p"ípad(

nechci p"ipravit:

Úvod

Od !lov"ka k !lov"ku
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Úvod

Tady je dev(t bod!. Zkuste prosím (samoz"ejm( ne% oto'íte 
stránku) spojit v#ech dev(t bod! jen 'ty"mi p"ímkami – bez zvednutí 
tu%ky z papíru:

Samoz"ejm( Andy tuto hádanku vy"e#it neum(l - umíte to Vy?

Gabi Steiner
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Úvod

A tady je "e#ení:

start  start

Bylo to zajímavé. Okam%it( pochopil, co jsem mu cht(la "íct. 
„Musí% myslet za linie! “

Zaopat"ila jsem ho jednou ze sv$ch oblíben$ch knih a druhého dne 
mi napsal e-mail, kter$ se m( velmi dotkl:

„S tou zelenou knihou u! jsem pom$rn$ daleko. Sonja taky!
Je to zvlá%tní, kdy! tak "lov$k sám nad sebou p#em&%lí a zjistí, !e 
ze zvyku a pohodlí zachytí v!dycky jenom okrajové body a toho 
prost#edního nejd'le!it$j%ího bodu nikdy nem'!e dosáhnout. To d$lá 
tak dlouho, ne! se slo!í, a pak se je%t$ diví, pro". Je na "ase to zm$nit 
a s tvou pomocí to zvládneme!“ 

Umíte si p"edstavit, jak$ to byl pro m( pocit? Tento pocit, pot"eba 
vysv(tlení na základ( stávajících paradigmat, pal'ivé p"ání povzbudit 
sv$mi zku#enostmi jednoho nebo druhého vydat se na cestu svobody 
a nezávislosti, a mnoho jin$ch d!vod! m( p"im(lo napsat tuto knihu.
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Úvod

Tím samoz"ejm( nechci "íci, %e v#echny ty ostatní nemáte 'íst. 
Doposud jsem z ka%dé knihy p"ebrala n(jakou v(tu, která mi byla v 
m$ch rozhovorech nápomocná a která byla snad aspo& pro jednoho 
z m$ch partner! rozhodujícím argumentem. Jako nová'ek najdete 
spoustu p"íb(h!, které Vás mohou p"i startu informovat a inspirovat. 
Ve smyslu v!d'í zásady v networku „V#echnu sílu nová'k!m“ jsem 
se rozhodla uvést v této knize v#echno, co je pro Va#e rozhodnutí 
d!le%ité. Zárove& má b$t tato kniha p"íru'kou – tak "íkajíc startovní 
pom!ckou – k podpo"e na#ich nová'k!, aby zdolali první rok v tomto 
novém vzru#ujícím sv(t(.

U v#ech p"íklad! se jedná o pravdivé p"íb(hy lidí, kte"í se u% 
rozhodli a kte"í se bu-to nacházejí na cest( a nebo u% dosáhli cíle. 
Cht(la bych v#em partner!m, kte"í mi k tomu poskytli své p"íb(hy a 
tím se postarali o obsah, vyslovit velk$ dík.

Nedávno jsem 'etla tajemství úsp(chu, o které se chci s Vámi 
pod(lit – jedná se o rozdíl mezi úsp(#n$mi a neúsp(#n$mi lidmi:  

ÚSP*+NÍ lidé jednají na základ% ov%"en$ch informací.
NEÚSP*+NÍ lidé jednají na základ% neov%"en$ch p"edsudk#.

A nyní p"eji Vám i m( dostatek impulz!, tak aby ve Vás tato kniha 
vzbudila zv(davost na ten „velk$ celek“ a abyste více d!v("ovali „v 
ov("ené informace“ ... proto%e doporu'ující marketing je geniáln( 
jednoduch$ – anebo jednodu#e geniální...

Gabi Steiner
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Co je to doporu!ující marketing?

Mo%nost vyd(lat peníze? Rozesmutní m(, kdy% sly#ím, %e n(kdo 
tuto p"íle%itost redukuje pouze na „vyd(láváníní pen(z“. Krom( 
blahobytu vidím v p"ib$vajícím m("ítku mo%nost získání %ivotních 
hodnot jako je více volnosti a nezávislosti. Pravé bohatství znamená, 
urovnat druh$m lidem cestu k úsp(chu, uzavírat a udr%ovat p"átelství, 
poznávat nové lidi, zvyky a oby'eje, a hlavn(, stát se opravdov$m 
majitelem nejluxusn(j#ího zbo%í, které existuje - +AS.

+as na zdraví, rodinu, p"átele a koní'ky.

Nejv(t#í v$zva spo'ívá v tom, dát na#emu partnerovi v rozhovoru 
na srozum(nou, %e se tady v %ádném p"ípad( nejedná o prodej! Proto 
vám tady chci nejprve na základ( jednoho p"íb(hu ilustrovat, jak bych 
dnes vysv(tlila rozdíl mezi prodejem a doporu'ujícím marketingem: 

V 'ervenci 2004 jsem si cht(la ud(lat pár dní dovolenou ve 
.v$carsku. Moje skupina se díky Lissin( a Wernerov( rodin( (je#t( 
o nich mnohé usly#íte) rozrostla do .v$carska a ten #v$carsk$ t$m 
byl nad#en, %e chci m!j pobyt vyu%ít k uspo"ádání dvou seminá"!. 
První seminá" v Curychu byl spí#e trochu „nepoddajn$“, co% bylo v 
neposlední "ade zp!sobeno tím, %e v první "ad( sed(la jedna dáma, 
která se o'ividn( u% p"edem rozhodla, %e se jí to v %ádném p"ípade 
nebude líbit...

Nu%e, já jsem vá#niv$ "e'ník a miluji to, mít v publiku lidi, kte"í si 
moje zku#enosti cht(jí poslechnout. Na druhé stran( musím p"iznat, 
%e dám velmi na své pocity a jsem senzitivní, tak%e m( tyto vibrace 
pom(rn( vyvedly z konceptu. To post"ehne samoz"ejm( jen ten, kdo 
m( zná. Ale pro m( to znamená po"ádnou d"inu, proto%e si pak ka%dou 

Co je to doporu!ující marketing?

Od !lov"ka k !lov"ku
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Co je to doporu!ující marketing?

v(tu musím v(dom( promyslet. Kdy% jsem naproti tomu v rá%i, proudí 
ze m( slova sama od sebe.

Po p"estávce byla %idle prázdná a po akci za mnou p"i#la sestra 
oslovené dámy a ptala se m(: „Co mám jen se svou sestrou d$lat? Ona si 
myslí, !e se tu zase jedná jenom o n$jak& prodej!“ Zase ten stra#ák!

Nau'ila jsem se, %e 'asto zdánliv( nep"íjemné situace v sob( skr$vají 
ur'itou v$zvu nebo taky r!stov$ potenciál. Cel$ t$den ve .v$carsku 
jsem hloubala a hledala mo%nost, jak bych doporu'ující marketing 
je#te lépe vysv(tlila, tak aby tomu ka%d$ naprosto jasn( porozum(l. A 
n(co m( napadlo…

V pátek ve'er se konal seminá" v Landquartu ve .v$carsku, já jsem 
sv!j program jednodu#e p"eházela a vypráv(la jsem p"íb(h o té %en( z 
první "ady, tak jak jsem to cítila a vnímala. 

Co je doporu'ující marketing? 

Doporu!ující marketing je jednoduch$ koncept, jak dostat 
produkty od v$robce p"ímo k zákazníkovi. Peníze, které se u 

obvykl$ch prodejních metod investují do odbytu a reklamy, se místo 
toho vyplácí t%m zákazník#m, kte"í dovedou ostatní 

k vlastní konzumaci t%chto produkt#.

Vlastn( je to zcela jednoduché.

Logicky musí, ne% budou vyplaceny provize, nejprve vzniknout tr%ba. 
To ví ka%d$. A nyní zcela d!le%ité: v#echny systémy a * rmy, které 
doposud existovaly dosáhnou této tr%by tím, %e se n(co nakoupí a pak 
zase prodá. My – a to je ten obrovsk$ rozdíl – vytvá"íme tuto tr%bu 
tak, %e n(co nakoupíme a pak spot"ebujeme. To znamená, %e jsme 'istá 
sí/ spot"ebitel!.

Gabi Steiner
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Co je to doporu!ující marketing?

P"ed vysv(tlováním si musíte uv(domit jedno: za ka%d$ produkt, 
kter$ v obchod( koupíte, a/ je to kniha, va#e kalhoty, které nosíte, 
anebo cokoli jiného, zaplatíte plnou prodejní cenu. To je 100%. 
Otázkou je, co myslíte, kolik procent z toho jde opravdu k v$robci? 
Ráda nechávám toto 'íslo hádat, v(t#ina se sjednotí na 20 – 40%. 
To zárove& znamená, %e 70% z!stane viset n(kde v distribu'ní síti. 
Za náklady jako jsou nap". reklama a odbyt. Nájem za prodejnu 
musí b$t zaplacen nezávisle na tr%b(. Proto také mnoho soukrom$ch 
podnikatel! trpí „*xními náklady“. Personál dostane v$platu i tehdy, 
kdy% byla tr%ba pon(kud ni%#í. V(t#ina lidí tomu rozumí velmi dob"e.

Ve .v$carsku jsem toho dne vypráv(la následující p"íklad:

„P#edstavte si nyní t#i "erpací stanice v jedné ulici. Jedna je „Rudi 
Rypák“ (nesm$jte se, ta ve (v&carsku opravdu existuje), druhá je 
Shell a t#etí je úpln$ speciální. Tato t#etí "erpací stanice nemá !ádnou 
budovu, tam stojí jen takové "erpadlo a kdy! pr%í, zmoknete. Tam taky 
není !ádn& zam$stnanec, kter& vás obslou!í, musíte si na"erpat sami. 
Ale je tu jedna mo!nost, která je jedine"ná: peníze, které se u%et#í za 
personál, servis a pronájem (a to je p$kné mno!ství) dostanou ti, kte#í 
tuto speciální "erpací stanici doporu"í dál. Kdy! toti! u této "erpací 
stanice za sto frank' natankujete, dostanete za ka!dého, kterému o 
tom povíte, a ten tam pak tankuje, a pak za toho, kter& tam zase 
na jeho doporu"ení tankuje atd., na konci m$síce ur"itou sumu 
nazp$t. )ekn$me, to by bylo v na%em p#ípad$ poka!dé 10 frank' za 
doporu"ení. To znamená, !e kdy! Vy první m$síc natankujete a povíte 
o této speciální "erpací stanici své p#ítelkyni Ann$, a ta si zde taky 
natankuje, dostali by jste 10 frank' nazp$t. P#í%tí m$síc by jste o této 
pump$ #ekli nap#. také svému otci Alfrédovi. A Anna to #ekne svému 
bratranci Berndovi. Nyní "erpají t#i osoby (Anna, Alfréd a Bernd) na 
základ$ va%í aktivity. To znamená 30 frank' nebo euro nazpátek!“ 

Na mou otázku: „Kdo z vás by u této 'erpací stanice tankoval? “ bylo 
jedním rázem skoro na 100 % pozitivn( odpov(zeno ve prosp(ch mojí 
„speciální“ 'erpací stanice. Ale po'ítejme dále. Zeptala jsem se sv$ch 

Od !lov"ka k !lov"ku
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.v$car! (kte"í mezitím u% v!bec tak zdráhaví nebyli), jestli by si um(li 
p"edstavit, %e by tuto 'erpací stanici ka%d$ m(síc doporu'ili jedné 
osob(. Ka%d$ si to um(l p"edstavit. U následn$ch po't! se nev("ícn$ 
ú%as je#t( zesílil. Pravd(podobn( zárove& s bo"ením p"edstav, které 
v(t#ina lidí v tomto sm(ru má.

„Druh& m$síc tankují v"etn$ m$ 4 lidé. A já platím za benzín – jako 
ka!d& – m&ch 100 frank', ale 30 frank' dostanu nazpátek (3 osoby 
po 10 francích). Kdy! ka!d& doporu"í tuto "erpací stanici jednou za 
m$síc jedné dal%í osob$, a ta taky tankuje, je to ve t#etím m$síci 8 osob, 
ve "tvrtém m$síci 16 (to je mimochodem ten moment, kdy by se mi 
zaplatil vlastní benzín a krom$ toho by zbylo n$co navíc), v pátém 
m$síci 32, v %estém 64, v sedmém 128, v osmém 256, pak 512, 1024, 
2048, a ve dvanáctém m$síci podtr!eno se"teno 4096 osob, které 
tankují. 4096 osob, které tankují, i kdy! jsem já sama doporu"ila 
"erpací stanici kolika osobám? Správn$! Jen 12 lidem! Moje p#ítelkyn$ 
Anna doporu"ila "erpací stanici 11 lidem, její bratr v na%em p#íklad$ 
10 atd... To je ta moc multiplikace! A ta se postará o sumu, pro kterou 
opravdu musíme otev#ít „novou p#ihrádku.“

A te- ta v#e rozhodující otázka: „Kdo z vás se vá!n$ je%t$ domnívá, 
!e ten benzín prodáváme? “ Ráda bych vás m(la ve .v$carsku u toho. 
To bylo neuve"itelné, jak se postupn( t(m .v$car!m rozsv(covalo v 
hlavách! To je ono!

 Ob'as sly#ím argument: „Tady se taky jenom prodává! “ To souhlasí! 
P"irozen( se tady benzín pro m( za m( taky prodává, ale v %ádném 
p"ípad( ne lidmi, kte"í tu 'erpací stanici doporu'ili! Ten benzín prodala 
leda tak 'erpací stanice! A – to je te- velice d!le%ité: V.ICHNI platí 
tu stejnou cenu! 

Ka%d$ tenkrát ve .v$carsku vid(l #anci dosáhnout men#ího nebo 
v(t#ího v$d(lku doporu'ením této 'erpací stanice. Anebo si jednodu#e 
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jenom vyd(lat nazp(t náklady na vlastní benzín! A to je d!vod, pro' 
v!bec *rmy na základ( doporu'ujícího marketingu existují! Jen a 
jedin( proto, %e je dnes dostate'né mno%ství d!vod!, hledat nové 
mo%nosti. Na#e staré u% nefungují. 

Pomysleme na na#e pracovní místa nebo d!chodov$ systém. Anebo 
kdy% se zamyslíme nad na#ím zdravotnictvím? 

Doporu'ující marketing je "e#ením mnoha problém!. +asto se 
ptám, pro' to tolik lidí nevidí? Le%í to snad v lidské povaze, vid(t n(co 
nejd"íve ve #patném sv(tle, ne% nám to za'ne p"ipadat správné?

Bylo p(kné vid(t, jak se jim kou"ilo z hlavy, kdy% jsem jim polo%ila 
otázku: „Napadlo by Vás #íci: Na to nemám "as?“ Te- se jist( sm(jete, 
proto%e je vám u% jasné, jak by to bylo komické. 

Pozorní 'tená"i na#li v na#em p"íklad( hned dva há'ky: první je, %e 
se nedá vyplatit 12 x 10%, to je jasné. Ve v(t#in( *rem je to tak, %e 'ím 
„hloub(ji“, tím mén( procent se vyplácí. 

Druh$ há'ek: s benzínem to nejde! Mo%ná to souvisí s cedulí, 
kterou jsem p"ed nedávnem vid(la u jedné 'erpací stanice: „Nejsme 
prodejci benzínu, ale v&b$r"í daní.“ To je jedno, Vy jste ten systém nebo 
nápad ur'it( pochopili. A doufám, %e se vám to natolik líbilo, %e se 
mnou te- rádi zap"em$#líte, s jak$mi produkty by to fungovat mohlo. 

0e tr%ba vzniknout musí, aby mohly b$t vypláceny provize, je 
myslím mezitím ka%dému jasné. Moji .v$ca"i byli nyní s radostí 
p"ipraveni pop"em$#let, kter$ v$robek by se tedy pro tuto odbytovou 
cestu namísto benzínu hodil. 

Polo%ila jsem otázku: „Které vlastnosti musí v&robek mít, aby byl 
pro tuto cestu vhodn&? “ P"em$#lejme spole'n(: samoz"ejm( musí b$t 
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spot#ebován. Vysava' vám nebude nic platn$, kdy% se ka%d$ m(síc 
nerozpadne na prach. Tak%e to musí b$t n(co, co se ka%d$ m(síc 
„vyprázdní“. To je nad slunce jasné, jinak nebude pasívní p"íjem. 

„Pasívní“ samoz"ejm( neznamená, %e peníze spadnou z nebe, ani% 
by jste pro to museli n(co ud(lat. Solidní pasivní p"íjem získáte, jestli%e 
jste pro to p"edtím n(co ud(lali. V doporu'ujícím marketingu to 
znamená, %e va#im partner!m pom!%ete, tomuto obchodu porozum(t, 
ne% budou schopni, ho samostatn( vést dál. Tak%e jde v prvé "ad( o 
to, podporovat ostatní a pomáhat jim p"i budování jejich obchodu. 
+ím lépe se vám to poda"í, tím nezávislej#í od va#í námahy bude vá# 
p"íjem. Koneckonc! to je ten d!vod, pro' v(t#ina lidí s doporu'ujícím 
marketingem za'íná. 

Za dal#í je d!le%ité, aby ten produkt byl vhodn$ pro ka$dého. 
Krmení pro kon( je sice taky spot"ebováváno, ale kdo má dneska 
kon(? A nejd!le%it(j#í bod: musí to b$t n(co, co je d!le$ité, co 
opravdu pot"ebujeme, co je trendem, bran%e s r!stov$m potenciálem, 
s budoucností. Jednodu#e n(co geniálního! Jaké mo%nosti tady máme? 
To rozpoutalo zajímavou diskuzi s jednohlasn$m v$sledkem. Existuje 
jen jedna bran%e, a to je wellness, *tness, zdraví a „anti-aging“ nebo 
také „best-aging“ (pozn. p#ekladatelky: boj proti stárnutí a „nejlep%í 
léta“)! A proto%e se moje *rma s p"írodními produkty pohybuje p"esn( 
na tomto tak zvaném „trendovém“ nebo „vzr!stovém“ trhu, vyslovila 
jsem tvrzení, %e podle m( má o na#e produkty zájem ka$d". M(li jste 
sly#et ten protest... (toho jsem taky cht(la dosáhnout). 

P"esto z!stanu u svého mín(ní. Ka%d$ dnes ví, %e MUSÍ denn( 
sníst nejmén( 7 – 9 porcí 'erstvé zeleniny a ovoce, aby byl zásoben 
pot"ebn$m mno%stvím vlákniny, vitamín! a minerál!, které jsou 
nezbytn( nutné pro optimální zabezpe'ení v#ech t(lesn$ch funkcí. 
Známou realitou je na druhé stran( to, %e dle statistik konzumujeme 
pouhé 1,2 porce... Já se opakovan( ptám sama sebe, pro' se nad tím 
zam$#lí tak málo lidí. 
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Já i nadále tvrdím, %e ka$d" má zájem p"edcházet nemocem a 
chce nap". „Déle zdrav(ji %ít“, jak zní titulek neutrální knihy od Anne 
Simonsové, kter$ popisuje jeden z na#ich hlavních produkt! – OPC. 

Nedávno jsem p"i jednom kabaretovém p"edstavení sly#ela absolutn( 
v$sti%nou v(tu na téma „prevence“: Kdybych za"al p#edcházet nemocem, 
tak bych p#iznal, !e jednou zestárnu! – ostatn( tím nebylo mín(no 
pouze na#e zdraví. Ta ironie se zrovna tak vztahovala na nesmírnou 
ignoranci budoucího d!chodového problému. Co% je pro m( op(t 
jasn$m d!kazem, %e od sebe tyto dva pilí"e nesmíme odd(lovat.

A práv( v tom podle m( tkví ta v$zva. Ka%dému je dnes z médií 
známo, %e existují civiliza'ní choroby, které jsou zap"í'in(ny stravou. 
Ka%d$ 'lov(k má p"ístup k informacím, které jednozna'n( dokazují, 
%e existuje nepochybná souvislost mezi civiliza'ními chorobami a 
procesem stárnutí a ur'it$mi %ivinami! Pro' je to tolika lidem jedno? 
Max Planck tuto situaci velmi v$sti%n( formuloval: 

„V$decká pravda se neprosadí tak, !e protivníky p#esv$d"íte, ale spí% 
tak, !e protivníci postupn$ vym#ou a p#í%tí generace od po"átku s 
novou my%lenkou vyr'stá.“ 

.koda té spousty lidí, kte"í vyr!stají a %ijí v „mezidobí“ a bohu%el 
se o tom (u%?) nedozví... Ale co kdy% na tom opravdu n(co je? Co 
kdy% mají ty nes'etné studie o %ivinách a antioxidantech pravdu? A 
Vy za tímto impulzem nejdete? Ani to nevyzkou#íte? Neinformujete se 
dále? Ruku na srdce, je to moudré takovou d!le%itou informaci nechat 
nepov#imnutou? M!%eme si to dovolit? 

Já jsem t(m .v$car!m vypráv(la úpln( jednoduch$, skoro v#em 
znám$ p"íb(h: „Co se stane s jablkem, kdy! ho rozkrojíme? “ Správn(, 
povrch zhn(dne! „Pro"?“ Spousta znala odpov(-, %e je to kyslíkem, 
voln$mi radikály, oxida'ním procesem, %elezo rezaví ze stejného 
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d!vodu. Ptala jsem se dále: „Co se dá d$lat, abychom tomuto hn$dnutí 
zabránili? “  To ví (skoro) ka%dá hospodyn(: jablko pokapeme 
citrónovou #/ávou. „A pro" citrónovou %*ávou? Co v ní je? “ Jasn(, 
vitamín C! A tento vitamín C zabrání na cca dal#í 'ty"i hodiny oxidaci 
nebo „zestárnutí“ 'i „zrezav(ní“ jablka. Proto%e vitamín C je d!le%it$ 
antioxidant.

 P"edstavte si, %e nové v$zkumy k tomuto tématu by m(ly pravdu a 
antioxidanty by mohly zp!sobit to samé i v na#em t(le! Co kdyby jste 
sledovali, jak se tato literatura potvrzuje na va#em vlastním t(le, mohli 
by jste si to pak nechat pro sebe? Nevypráv%t o tom lidem, které máte 
rádi? +asto si p"edstavuji u'ebnice d(jepisu, které budou psány v roce 
2050. V m$ch p"edstavách tam stojí p"ibli%n( toto: 

„Lidé po"átku 21. století u! ú"inky antioxidant' vyzkoumali a tím 
na%li i #e%ení pro masívní problémy s civiliza"ními chorobami. Z 
nepochopiteln&ch d'vod' v%ak vedla sm$s ignorance, pohodlnosti a 
setrvávání u star&ch my%lenkov&ch vzor' k tomu, !e trvalo mnoho 
desítek let, ne! se tyto v$domosti v lidsk&ch hlavách usadily a za"aly 
aplikovat...“

Doporu!ující marketing nebo spot"ebitelská sí,

Pro nás je doporu'ující marketing ryzí spot"ebitelskou sítí. Je to 
forma sí/ového marketingu, její% kvali*ka'ní objem je v#eobecn( 
tak nízk$, %e ho dosáhne ka%d$ 'lov(k pouh$m pokrytím své osobní 
pot"eby (vzpome&te si na tu plnou nádr% benzínu). Doporu'ováním 
tohoto konceptu anebo produkt! si m!%e ka%d$ vybudovat sv!j 
vlastní t$m, ani% by kdy musel prodávat jakékoliv zbo%í kone'n$m 
spot"ebitel!m anebo „sbírat“ peníze. Zákazník je tak"íkajíc napojen 
p"ímo na *rmu! A a'koliv nikdo nemusí „prodávat“ %ádné zbo%í, 
vzniká pro *rmu obrat, kter$ umo%&uje vyplácení provizí na r!zn$ch 
úrovních. 
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Grandiózní na tomto ryzím doporu'ujícím marketingu je to, %e 
si 'lov(k prost"ednictvím produktu, kter$ tak jako tak sám pot"ebuje 
a kter$ se m(sí'n( spot"ebuje, m!%e vybudovat stabilní a p"edev#ím 
„pasívní“ p"íjem.

Pyramida, letadlo nebo systém sn%hové koule? 

Stra#ákem v na#í bran%i, p"i n(m% mrzne krev v %ilách, je otázka: Je 
to n$co jako pyramida nebo letadlo?

Tato otázka je velmi d!le%itá a pochybnosti v této souvislosti stojí 
potenciální networkery jejich existenci. Z toho d!vodu se jí chci hned 
na po'átku této kapitoly rozsáhle v(novat. Profesor Zacharias, kter$ 
na univerzit( ve Wormsu vyu'uje network-marketing jako studijní 
obor, k tomu ve své bro%u"e „Rostoucí bran%e budoucnosti“ uvádí 
mnoho d!le%it$ch impulz!. Tato v$tka má ur'it( své opodstatn(ní, 
nebo/ v minulosti existovaly *rmy, které nepracovaly práv( seriózn(. 
Ty ale byly mezitím eliminovány zákonem, kter$ také ost"í%ím zrakem 
sleduje v#e, co se v tomto sm(ru d(je. Dle profesora Zachariase má 
systém letadla nebo sn(hové koule dva typické znaky: 

1.  Provize p"iná#í získávání nov$ch partner! a vlastní prodej je 
nepodstatn$ resp. bezv$znamn$ 'i vedlej#í. 

Oproti tomu je odm%na v network-marketingu závislá na 
obratu. 

2.  Produkty lze získat v%dy jen od lidí, kte"í jsou o stupínek v$# 
resp. produkty se od stupínku ke stupínku (nebo chce#-li shora 
dol!) prodávají s 'ím dál vy##í p"irá%kou. (Tzn., %e Anna by 
nap". zaplatila 10 eur, prodala by dál Berndovi za 12 eur, ten by 
prodal Christ( za 13 eur atd.). 
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Oproti tomu v network-marketingu: Zde dostává zákazník 
své produkty p#ímo od v"robce – a sice ve v&ech stupních 
hierarchie za stejnou cenu! 

Kdo se na toto téma chce podrobn(ji informovat, tomu doporu'uji 
knihu profesora Zachariase z roku 2005 „Zam(stnání nebo povolání“. 
Tato kniha je velmi vhodná pro ty, kte"í pot"ebují data, 'ísla a fakta. 
Na stran( 66 najdete podrobn$ p"ehled rozdíl! mezi doporu'ujícím 
marketingem a „letadlem“. 

Organizace WFDSA (World Federation of Direct Selling 
Associations), která byla zalo%ena v roce 1978, zastupuje v sou'asné 
dob( 50 národních sdru%ení pro p"ím$ prodej (DSA) na globální 
úrovni. Tato celosv(tová organizace a v#echna národní sdru%ení si 
v%dycky uv(domovaly nezbytnost eticky korektního obchodního 
chování a proto pro tuto bran%i vyvinuly celosv(tov$ etick$ kodex. 
Podmínkou 'lenství pro ka%dou DSA (tzn. organizaci p"ímého 
prodeje) je, %e se tomuto kodexu podrobí. My proto m!%eme vycházet 
z toho, %e u *rem, které jsou 'lenem DSA a své produkty distribuují 
prost"ednictvím doporu'ujícího marketingu, se v %ádném p"ípad( 
nejedná o ilegální pyramidov$ systém. Moje *rma je 'lenem DSA a 
p"i svém otev"ení v Anglii obdr%ela vyznamenání „Best New Business 
1998“.

Jaká kritéria platí pro legáln( fungující *rmu?

Musí se „pohybovat“ produkty!

Rozli#it ilegální pyramidov$ systém a network-marketing je velice 
jednoduché. Pohybují-li se produkty od *rmy, která dodává ka%dému 
parnerovi resp. poradci za stejn$ch podminek, horizontáln( skrze celou 
pyramidovou odbytovou strukturu a% ke kone'nému spot"ebiteli, 
jedná se o klasick$, legální network-marketing. Peníze „te'ou“ rovn(% 
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horizontáln( od kone'ného spot"ebitele k * rm(. Doba, kdy kdo za'ne, 
nehraje v!bec %ádnou roli a zrovna tak je úpln( jedno, kolik „úrovní“ 
('i stupínk! v hierarchii) ji% mezi nová'kem a * rmou vzniklo. 

Michael Strachowitz, jeden velmi znám$ trenér v network-
marketingu, v této souvislosti nedávno zve"ejnil vysv(tlení, které pro 
m( bylo humorné a na druhé stran( m( p"im(lo k zamy#lení: 

„Pyramidov& systém v nekalém (ilegálním) slova smyslu existuje tehdy, 
kdy! p#íjmy "len', kte#í jsou ji! v systému involvováni, pochází ze 
„vstupného“ (v&kupného) nov&ch "len'. D'sledkem je, !e se tento 
systém okam!it$ zhroutí ve chvíli, kdy se !ádní noví "lenové nep#ipojí.“

... pro' práv( myslím na ná# d!chodov$ systém? 

Já v("ím, %e jsem tímto Va#e eventuální obavy zahnala a nyní m( 
m!%ete pozorn( následovat, kdy% Vám p"iblí%ím sv!j p"íb(h.

„Network-marketing je obchod o vypráv%ní p"íb%h# a
sd%lování osobních pád# a vzestup#.“

D#le)itost p"íb%hu

Tento citát z knihy „Dream Teams“ popisuje pravdu, kterou 
teoreticky u% dlouho znám. Musím ale p"iznat, %e jsem si teprve po 
letech uv(domila, jak d!le%it$ tento bod opravdu je. A jak se tyto 
poznatky dají p"enést na ná# obchod. Dnes se dívám na vlastní osobní 
p"íb(h jako na centrální bod na#eho podnikání. 

Centrální a nejpal'iv(j#í otázkou ka%dého nová'ka je: Jak mám s 
lidmi v mém okolí mluvit? Up"ímn( "e'eno, to je úpln( jedno – hlavn(, 
%e s lidmi mluvíme! 
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A to nejlépe zám(rn(, ale bez o'ekávání! +ím 'ast(ji s lidmi 
mluvíme, tím 'ast(ji se stane, %e se dostaneme k tématu, v jeho% 
souvislosti m!%eme vypráv(t sv!j p"íb(h anebo pronést v(tu, která ná# 
prot(j#ek p"im(je k tomu, aby se nás zeptal, co d(láme. 

Ze zku#enosti víme jednu v(c zcela jist(: +lov(k s náru%ivostí a 
nad#ením, ale bez v(domostí, má daleko lep#í start ne% n(kdo, kdo umí 
„odp"edná#et“ ve#kerá data, 'ísla a fakta. My máme %eny v domácnosti 
se #esti d(tmi, které nemají %ádné znalosti, ale sv$m nad#ením „kácí 
stromy.“ Na druhé stran( máme diplomované in%en$ry a odbytové 
profesionály, kte"í „u% v#echno v(dí“ a proto nejsou ochotni se u'it a 
z!stanou bezúsp(#ní. Já jsem to za%ila u% mnohokrát, %e byl n(kdo ve 
svém normálním zam(stnání velmi úsp(#n$ a v network-marketingu 
ztroskotal. V$hradn( a jedin( proto, %e mu to nedovolila jeho hrdost, 
p"ijmout a akceptovat tak jednoduché v(ci... Proto je prvním zákonem 
v doporu'ujícím marketingu:

Nikdy nikoho neposuzuj podle jeho dosavadních úsp%ch#
nebo dosavadních v%domostí! Nikdy sám nerozhoduj, jestli

je n%kdo pro tento obchod vhodn$ nebo ne.

V podstat( existuje spousta mo%ností, jak n(koho oslovit. Ostatn( 
je to otázkou kvóty. Jedno Vám v#ak mohu "íci s naprostou ur'itostí:

ē +ím 'ast(ji s lidmi mluvím, tím 'ast(ji se m( n(kdo zeptá, co 
d(lám

ē +ím lépe jsem s n(k$m sp"átelen nebo 'ím lépe n(koho znám 
(tzn. 'ím „teplej#í“ kontakt), tím v(t#í d!v(ra a tím v(t#í zájem o 
to, co d(lám

ē +ím víc znám nebo si uv(domuji jeho PRO', tedy jeho d!vod 
pro to, aby za'al n(co d(lat, tím d"íve pro n(j existuje i "e#ení
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ē +ím lep#í jsem v „aktivním naslouchání“, tím budu úsp(#n(j#í 

Já jsem se rozhodla, zprost"edkovat Vám pomocí této knihy ty v(ci, 
které mají nejv(t#í vyhlídku na úsp(ch. Podle mého osobního názoru 
je doporu'ující marketing obchodem „od 'lov(ka k 'lov(ku“ a já ho 
miluji obzvlá#/ proto, %e nabízí ka$dému 'lov(ku, nezávisle na v(ku, 
pohlaví, zam(stnání a p!vodu, #anci na úsp(ch. Proto doporu'uji 
a #kolím v$hradn( metody, které jsou proveditelné pro ka$dého 
a tudí% duplikovatelné. To neznamená, %e jiné mo%nosti nefungují. 
Jedno je v#ak jisté: Jestli%e sami nepat"íte k t(m, jim% ned(lá problémy 
p"edná#et p"ed po'etnou skupinou lidí, m(li byste si uv(domit: Va#e 
skupina bude z 80% sestávat z lidí, kte"í to neumí. 

Stejn( tak jsem si jistá: +ím mén( známe lidi, s nimi% mluvíme, 
tím více rozhovor! musíme vést. To je také d!vodem, pro' tak ráda 
mluvím s lidmi, které znám. Tomu se "íká „tepl$“ trh. P"irozen( se 
mohu seznámit s ka%d$m 'lov(kem – ráda také "íkám: Z ka%dého 
„studeného“ lze ud(lat „tepl$“ (kontakt). 

+asto se stává, %e práv( partne"i, kte"í jsou v podnikání noví, ze 
samého nad#ení mluví a% moc anebo vypráví o v(cech, které jejich 
prot(j#ek nezajímají. Zde pak hrozí nebezpe'í, %e se ná# prot(j#ek pod 
tíhou informací v!bec necítí dob"e a p"ejde do „obrany.“ 

Nejú'inn(j#í a absolutn( nenásilnou mo%ností vzbudit zájem, je 
vypráv(ní osobního p"íb(hu. Kdy% sv!j p"íb(h vyprávíte autenticky 
a zajímav(, tak se tém(" nedá zabránit tomu, %e vzbudíte ve Va#em 
prot(j#ku zv(davost a on se Vás za'ne ptát. Vy mu pak m!%ete doporu'it 
tuto anebo n(jakou jinou knihu, která se vztahuje k tématu nebo 
nap". audio-CD, bro%uru, neutrální 'lánek z novin, apod. My lidem 
vyprávíme, pro' doporu'ující marketing d(láme, co nás p"esv(d'ilo, 
jak jsme se k n(mu dostali a jaké v n(m vidíme #ance, uspo"ádat si 
svou budoucnost tak, jak si ji p"ejeme. 
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Jörg Löhr – znám$ trenér pro rozvoj osobnosti – jednou "ekl n(co, 
co mi od té doby le%í v hlav(:

„Na(i dobu ur!uje komunikace a emoce. Stroje u) nahradily
na(e svaly, po!íta!e nahradily na(e mozky, to jediné, co

!lov%k je(t% exkluzívn% vlastní a co ho d%lá jedine!n$m, jsou
jeho emoce.“

Já jsem v podstat( velmi nesm(l$ 'lov(k a proto jsem se zap"isáhla, 
%e u% budu mluvit v$hradn( s lidmi, kte"í cht(jí sly#et, co "íkám. 
Z tohoto vroucího p"ání se v posledních letech vyvinula pracovní 
metoda, kterou jsme „zakulatili“ a která odmítnutí zabra&uje resp. ho 
– p"i správném pou%ití – pln( vylu'uje:

 !
 !
 !

Zahajovací
trénink

 

pracovní metody !
zodpovêzeni otázek
dal!í kroky

 !
!

Informace z 
katalogu

Kráté vysv"tlení
ASAP

 

!
!

 

První informace
ná#rt principu (p"t prst$)
moc duplikace

!   webové stránky
 

!
!

Vzbudit zájem
vlastní p%íb"h!
„Znáte doporu#ující
marketing?”

  !
 

pou&ití neutrálních
nástroj$

 !

Kontakty
krátk' rozhovor

 
!

klást otázky
 

!
naslouchat

 
! 
!

6 1

2
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5 „PRO!”
motiva!ní
faktor

Sch"zky
skupiny/jednotlivci
seminá%e/workshopy
akce

zijstit „pro#”
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Na tomto míst( musím zd!raznit, %e se u tohoto návodu jedná o 
„pomoc“ a ne o nutn$ postup! Existují lidé, kte"í jednodu#e JEDNAJÍ 
... ti nepot"ebují %ádné pom!cky a %ádné uzákon(né postupy. A to 
je absolutn( v po"ádku! Zrovna tak mohou zku#ení sponzo"i „za"adit 
vy##í rychlost“, co% má v p"ímé spolupráci s nov$m partnerem enormní 
vliv na celkovou rychlost.

Zku#enost nám ukázala, %e nad#ení noví partne"i, kte"í se rozhodnou 
pro rychlej#í vybudování svého „k#eftu“, díky bezprost"ední spolupráci 
se zku#en$m sponzorem okam%it( za%ijí první úsp(chy, co% se nesmírn( 
odrazí i na jejich motivaci.

Ve st"edu tohoto kruhovém schématu stojí PRO' (PRO+ znamená 
d!vod, chtít n(co ve svém %ivot( zm(nit). A samoz"ejm( je v$hodou, 
kdy% PRO' na#eho prot(j#ku známe. P"esto existují situace, kdy je 
po"adí opa'né. D"ív nebo pozd(ji je ov#em d!le%ité, jeho PRO' 
vypátrat. 

„Kdo nemá d#vod n%co d%lat,
má d#vod ned%lat nic!

Na po'átku zcela jist( stojí téma kontakty. Ná# úsp(ch zcela závisí 
na po'tu a kvalit( na#ich kontakt! (v kruhovém schématu 'íslo 1). 
Pokud jsem p"i rozhovoru s m$m prot(j#kem vzbudila jeho zájem, 
mohu vypráv(t sv!j p"íb(h.

Sv$m p"íb(hem mu ud(lám nep"ímou nabídku a tak zasadím 
semínko. M!j prot(j#ek tak získá mo%nost, bu- na to p"istoupit nebo 
ne – a v("te mi – ... n(kdo, kdo práv( tou%í po zm(n(, bude mít zájem 
a za'ne se m( vyptávat! To je mimochodem jednou z dal#ích v$hod:
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On se PTÁ m% a ne, )e já mu n%co NABÍZÍM!

Vidíte ten rozdíl?

V na#em „kruhu“ na tomto míst( následuje nabídka n(jakého 
„nástroje“, jak$m je nap". tato kniha. Tento postup – pou%ití 
neutrálního nástroje (kniha, audio-CD, neutrální 'lánek z novin 'i 
cokoliv jiného) namísto osobního vysv(tlování – je ostatn( d!le%itou 
sou'ástí na#eho systému a má r!zné v$hody. Za prvé je duplikovateln$, 
proto%e to umí ka%d$!

Duplikovatelnost je ostatn( tím nejd!le%it(j#ím elementem, pokud 
máme v plánu, vybudovat si úsp(#n$ obchod! V hlav( na#eho prot(j#ku 
vyvstanou toti% nejprve dv( otázky:

1. Umím to také?
a
2. Mám na to "as?

Ob( otázky m!%e zodpov(d(t kladn(, jestli%e pou%íváme nástroje. 
Tyto body vysv(tluji tak podrobn( z toho d!vodu, %e jsem se ve své 
dlouhaleté praxi setkala s partnery, kte"í nejsou úsp(#ní práv( proto, %e 
n(kdy více ne% hodinu stráví tím, %e VYSV1TLUJÍ svému prot(j#ku 
systém! A pak se diví, %e si na to tém(" nikdo netroufá! Ostatn( tento 
problém mají v#ichni, kte"í to umí DOB,E vysv(tlit!

Za druhé se o tom m!%e p"esv(d'it ka%d$ sám! Já vím dnes s 
naprostou jistotou, %e nikdo nem!%e nikoho o n('em p"esv(d'it. 
To m!%e ud(lat pouze ka%d$ sám za sebe. A proto mu doporu'uji 
literaturu resp. nástroje, které ON sám pot"ebuje. Funguje to zcela 
jednodu#e – bez nátlaku a ka%d$ si m!%e v#echno sám p"e'íst nebo 
poslechnout a POTOM se rozhodnout!
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Kdy% jsme porozum(li tomu, %e doporu'ující marketing funguje 
nejsnáze tehdy, kdy% vyprávíme své p"íb(hy, je zcela jednoduché s 
lidmi mluvit. A kdy% má m!j prot(j#ek zájem, tak se m( za'ne ptát. 
Tato metoda – pokud se dá vypráv(ní p"íb(h! v!bec nazvat metodou 
– je absolutn( bez stresu a bez hranic. My m!%eme s ka%d$m zcela 
voln( a nenucen( rozpráv(t.

V tuto chvíli nemají produkty v na#em p"íb(hu je#t( co pohledávat. 
Pro', to vysv(tluje Richard Poe ve své knize „Wave 4“: 

„Ka!d& prodava" je vyprav$"em p#íb$h'. Ve v$t%in$ p#ípad' vypráví 
prodava"i p#íb$hy o pou!ívání a v&hodách produkt' a slu!eb, které 
prodávají. Lidé v network-marketingu vypráví zcela jiné p#íb$hy. Oni 
mluví o sob$, svém !ivot$, sv&ch cílech, snech a úsilí.“

Víte, jak$ je rozdíl mezi zku#en$m a nezku#en$m 'lov(kem
v network-marketingu?

To je pravda. Ten má v%dycky mo%nost, vypráv(t vhodn$ p"íb(h ze 
svého repertoáru. I v této knize naleznete spoustu p"íb(h!, které mají 
tu nádhernou vlastnost, %e si na n( 'lov(k vzpomene i po letech, kdy 
„#edá teorie“ u% dávno upadla v zapom(ní.

Kdy% vedu s nov$m partnerem tzv. „startovací rozhovor“, tak u% 
sly#el minimáln( dva p"íb(hy: m!j, kter$ by m(l bezpodmíne'n( 
pou%ívat, dokud nemá své vlastní p"íjmy a sv!j osobní p"íb(h. To je 
jednou z m$ch prvních 'inností jako sponzor, „u#trikovat“ s ním jeho 
vlastní p"íb(h. To p"irozen( neznamená, n(jak$ si vymyslet. Daleko 
více jde o to, zjistit jeho PRO' resp. jeho „primární motiva'ní faktor“, 
jak to naz$vá Allan Pease, autor bestselleru „Pro' mu%i neposlouchají 

Ten zku(en$ zná více p"íb%h#!
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a %eny neumí parkovat.“ Konec konc! jde o to zjistit, kter$ bod je pro 
mého partnera natolik d!le%it$, %e ho motivuje k tomu, aby se dal do 
pohybu resp. za'al n(co D1LAT.

 

* Startovací rozhovor je prvním tréninkem s nov$m partnerem, kter$
se rozhodl s network-marketingem za'ít. Tady jde o to, vysv(tlit mu,
jak funguje objednávání a spole'n( s ním i jeho objednávku ud(lat –

pokud se tomu tak ji% nestalo. Jednozna'n$m t(%i#t(m tohoto
rozhovoru je vypracovat seznam kontakt! a probrat s ním první

kontaktní mo%nosti („co pro koho?“). Já s ním proberu první kroky a
zodpovím v#echny otázky, které v danou chvíli má. 


