Don & Nancy Failla

Există instrumente de lucru, care să-mi
permită să contactez oameni care vorbesc altă
limbă sau care trăiesc în altă ţară?
Da! Răspândirea sistemului Multi-Level Marketing a generat
prelucrarea materialelor specifice de instruire în diverse limbi.
MLM International, Inc., prin agenţiile sale din toată lumea,
poate să pună la dispoziţia celor interesaţi o serie de cărţi
"clasice" în limba franceză, germană, spaniolă, olandeză,
japoneză, chineză, etc. În ultimii ani, destinderea politică din
estul Europei a dus la răspâdirea bibliografiei specifice MLM şi
în Ungaria, România, Polonia, Cehia şi Slovacia. ~ările slavone
din vechea federaţie a Iugoslaviei şi ţările provenite din vechiul
URSS reprezintă o nouă direcţie de dezvoltare a afacerilor MLM,
deci şi a materialelor de instruire.
În prezent, se poate spune că MLM/Network Marketing este o
afacere mondială, o afacere fără frontiere.

Ce fel de investiţii trebuie să fac, pentru ca
afacerea mea MLM să se dezvolte mai rapid?
Cu cât investiţi mai mult în membri structurii Dvs., cu atât va
creşte şi va prospera mai mult afacerea proprie. Nu uitaţi că
MLM este o "afacere populară". Investiţi în succesul oamenilor
Dvs. şi ei vă vor face plin de succes. Faceţi tot ceea ce trebuie să
faceţi, ca să-şi atingă ţelurile vieţii. Instruiţi-i foarte bine!
Furnizaţi-le instrumente de lucru care să îi ajute să facă noi
recrutări şi să-şi instruiască noii lor distribuitori.
Daţi-le materiale motivaţionale şi recompensaţi-i pentru
efortul depus, cu premii semnificative şi stimulente
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încurajatoare. Nu acaparaţi cu lăcomie tot profitul. Îngrijiţi-vă
"florile din grădină" şi veţi fi de zeci de ori mai bine răsplătit.

Dacă fac o prezentare unei familii, trebuie să
aştept până au timp amândoi soţii?
Nu! Acest lucru nu trebuie să se întâmple. Se ştie că astăzi
oamenii sunt extrem de ocupaţi. În cele mai multe cazuri, ambii
soţi au un loc de muncă. Din acest motiv, poate veţi aştepta
săptămâni de-a rândul, până va apărea oportunitatea prezentării
afacerii MLM deodată, ambilor soţi.
Cea mai eficientă recrutare, din punct de vedre al timpului
consumat, se face astfel:
 se prezintă afacerea unui singur membru al familiei;
 se pune la dispoziţia familiei o documentaţie de instruire
preliminară, cum este "Fast Track" elaborat de MLM
International;
 se aşteaptă câteva zile, până când familia respectivă consultă
materialul dat;
 dacă familia este interesată de oportunitatea afacerii va reveni
pentru înscrierea în afacere.

Trebuie să încep cu sponsorizarea în
vecinătatea locuinţei mele?
Nu, neapărat. Dar, ar trebui să începeţi acolo unde există cel
mai mare potenţial de sponsorizare printre rudele şi cunoştinţele
pe care le aveţi. Dacă aceştia locuiesc în apropierea Dvs. este
foarte bine, pentru că economisiţi timp. Dar, dacă aveţi
posibilitatea să contactaţi un mare număr de persoane într-o altă
localitate, faceţi-o imediat!
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