
 
 

 

Effective Date: Januar y 13, 2012 



. 

 
 

Introducere  ............................................................................................................................. .............................................................................................. 2 

Inaninte sa pornesti     ............................................................................................................................. ...................................................................... 3 

Pornirea            ............................................................................................................................. ...................................................................................... 4 

Jocul de memorie al diamantilor.......................................................................................................... ..................................................................... 6 

Fisa de urmarire a invitatilor.......................................................................................................................................................................................... 7 

Pasul 1- Invitatia      ............................................................................................................................................................................ .......................... 8 

Pasul 2 – Invitatii tai participa la o prezentare sau la o conferinta  ................................................................................. .............. 12 

Pasul 3 – Imediat dupa prezentare, urmeaza apelul in 3 ............................................ ............................................................... 13 

Pasul 4 – Conecteaza rapid noul asociat la sistemul de suport ........................ ....................................................................... 17 

Construieste un sistem- Multiplica acel sistem ............................................................................................................................. .................... 21 

Viziunea 20/20 ............................................................................................................................. ...................................................................................... 22 

Diagrama invitatilor ............................................................................................................................. ........................................................................... 24 

Construirea Adancimii: Gasirea si Sustunerea Liderilor Ascunsi...................................................................................................... 25 

Momentul Magic ... ............................................................................................................................................................................................... .......... 27 

Esti pregatit sa devii Diamant? ............................................................................................................................. .................................................. 28 

Materiale pentru Branding si Suport............................................................................................................................. ....................................... 29 

Lucruri importante de retinut ............................................................................................................................. ...................................................... 30 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Felicitari! Tocmai te-ai alaturat uneia din cele mai mari companii de marketing relational! Acum esti pe drumul cel 
bun pentru a-ti trai viata pe care ai visat-o intotdeauna... si in acest timp, vei putea conduce un un Mercedes-Benz de 
lux din partea noastra!  
Talk Fusion ofera cel mai bun sistem de suport pentru asociatii care cauta Educatia, Motivatia si Inspiratia necesara 
pentru a-si construi viitorul alaturi de o Organizatie de Marketing Relational de mare succes.  

Acum, ca ai luat cea mai importanta decizie sa iti schimbi viata, este timpul sa preiei controlul prin 
construirea unui viitor mai bun pentru tine si pentru cei din jurul tau. 

Poti aprecia cu adevarat puterea si potentialul oportunitatii Talk Fusion prin ajungerea nivelului de 
Diamant. Cand vei ajunge Diamant, vei simti cu adevarat satisfactia realizarii si a recunoasterii din partea 
celoralati, dar in acelasi timp vei fi si recompensat cu certitudinea ca te afli pe drumul spre Siguranta 
Financiara si Libertate. 

 Multi asociati au ajuns la nivelul de Diamant si chiar mai sus si te asteapta si pe tine in echipa lor. Tot ceea ce 
trebuie sa faci acum este ... sa pornesti la drum! 

Ghidul Diamond Rush Training este creat 
pentru a te ajuta sa ajungi la nivelul de Diamant cat 
mai rapid posibil si sa te califici pentru a conduce 
un nou Mercedes-Benz din partea companiei. In 
aceste pagini, vei gasi cei 4 pasi pe care sa ii 
urmezi pentru a fi de succes si motivele pentru 
care trebuie sa ii urmezi si sa ii explici mai departe 
Asociatiilor pe care ii sponsorizezi personal : 
scopul final este ca acestia sa te copieze exact si 
impreuna sa construiti o echipa mare si activa. Vei 
invata si importanta regulii 2 in 72, importanta 
nivelului de Bronz, a creatorului de Bronz si multe 
altele. 

 Daca ajungerea in varful 
afacerii Talk Fusion este 
scopul tau, atunci citeste si 
reciteste acest ghid ori de 
cate ori e nevoie! 

— Bob Reina 
Founder & CEO 

TU O POTI FACE  ... 
Si noi suntem aici sa te ajutam la fiecare Pas ! 
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Inainte sa pornesti 

Esti aici ca sa iti schimbi viata si noi suntem aici sa te ajutam sa faci acest lucru. Noi vrem sa te indrepti spre 
adevaratul drum catre succes pentru ca atunci cand tu ai succes, si noi avem succes.  Ghidul Diamond 
Rush Training te invata ce trebuie sa stii pentru a incepe sa gasesti clienti si sa sponsorizezi Asociati astazi! 
Noi iti aratam cum sa iti concentrezi timpul si efortul spre actiunile care produc rezultate. 

Nu trebuie sa confunzi experienta personala cu invatatul - invatarea cea mai buna este realizata prin modelarea 
actiunilor dupa aceia care au atins Succesul, adica prin copiere EXACTA a ceea ce au facut ei. Oamenii de succes au 
invatat deja prin metoda ―cea grea‖ cum sa realize rezultatele pe care tu ti le doresti. Au descoperit deja calea 
pentru tine! 

Iata ce ai de facut: 

1. Consacra acestei afaceri CEL PUTIN 
UN AN! La fel ca si in orice alta afacere, 
este nevoie de timp pentru a acumula 
calitatile necesare. Avantajul cel mai 
mare este ca vei castiga in timp ce inveti. 
Foarte multi oameni incearca 
pentru o luna sau doua si apoi 
renunta. Deci, sa ai spiritul adecvat 
de la inceput. Daca te dedici pentru 
cel putin un an, vei ajunge intr-un 
punct in care nu vei mai vrea sa te 
opresti. 

Principiul Universal in spatele consturirii 
unei afaceri profitabile de Marketing 
Relational nu este sa meaarga pentru 

TINE, ci sa poata fi copiata de ORICINE. 

2. 

3. 

4. 

Foloseste produsele in fiecare zi, fii cel mai bun client al tau. 

Invita-ti cunoscutii sa vada sau sa participe la prezentare. 

Invata-i pe cei care ―vad‖ sa copieze actiunile tale, facand exact acelasi lucru. 

Daca inveti acesti pasi de baza, afacerea ta va avea succes de la inceput. 

TINE MINTE: Functioneaza Simplu. 
 

In afacerea Talk Fusion esti platit doar atunci cand sunt respectati acesti pasi: 

1. Cineva devine un client si cumpara un produs. 

2. Cineva devine un asociat si cumpara un produs. 

Tine minte sa te concentrezi tot timpul pe 
eforturile tale de a aduce in afacere ceea ce 
produce rezultate si venit. 

Prioritatea numarul unu este sa te 
asiguri ca echipa ta face totul exact ca  

tine si ca urmeaza in permanenta Sistemul.  

Principiul Universal in construirea unei afaceri de succes 
in Marketinul Relational este NU sa functioneze pentru 
TINE, ci sa poata fi duplicat de catre ORICINE. Asociatii de 
succes se concentreaza pe actiuni simple si usor de 
duplicat, care pot fi urmate de oricine. Prioritatea lor 
numarul unu este sa se asigure ca echipa lor face de 
fiecare data exact ceea ce fac ei. 
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Intregul Sistem Talk Fusion este bazat pe stapanirea si duplicarea celor 4 pasi foarte simpli: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Lansarea invitatilor 

Aducerea lor si participarea lor la o prezentare Live 

Apelul in 3 la final 

Conectarea noilor asociati la Sistem 

In linii mari, Sistemul pentru construirea afacerii trebuie sa fie complet si usor de urmat, un sistem pas-cu-
pas, pe care oricine se inscrie in echipa ta (indiferent de nivelul de calificare) sa il poata duplica. De exemplu 
daca zbori in jurul lumii si ti se intampla sa muncesti cu cineva pe care l-ai cunoscut pe al 100-lea nivel,ar 
trebui sa il inveti exact aceleasi principii pe care le-ai aratat persoanei de pe nivelul 99. 

De ce este acest lucuru atat 
de  important? 
 

Din doua motive. Unul este beneficiul tau si al celor din echipa ta. Motivul principal pentru care un Sistem este 

atat de important este pentru ca asigura un venit pasiv stabil. Cand ai un sistem stabil, nu mai esti esential pentru 

acel proces. Chiar daca tu te retragi, Sistemul si venitul tau vor merge inainte. 

Tot ce trebuie sa ai pentru a atinge Succesul este sa te asiguri ca urmezi fiecare pas. Acest ghid explica sistemul Talk 
Fusion intr-un mod simplu si direct. El te va duce pe drumul catre viitorul tau, fixand scopurile si realizandu-le chiar 
de la inceput, si apoi invatand echiupa ta sa faca la fel.  

Pornirea 
 
TREBUIE sa iti  incepi afacerea cu o Lista de invitati. Aceasta este bunul tau cel mai de pret. 

Aceasta este lista ta de ―contacte calde‖. Gandeste-te ca acesta este inventarul tau. Identifica oamenii 

care nu sunt liberi financiar... 

3 Oameni care isi doresc mai mult decat au 

3 Oameni care vor sa mearga in locuri in care nu au fost  

3 Oameni care vor sa ajute alti oameni  pe 

care nu i-au ajutat pana acum 

3 Oameni care s-au saturat sa fie mediocri 

3 Oameni care inca au vise si sunt dispusi 

sa faca ceva pentru ele 

3 Oameni care sunt incantati sa castige bani 

suplimentar de acasa 



  

 
 

Scrie numele lor ! 
 

IMPORTANT: Ia-ti un carnetel si scrie 200 de nume cunoscute. (Iti vom explica mai tarziu de ce..) 

• Scrie intai numele celor din Top 20 ! Acestia sunt cei cei mai de incredere si cei mai apropiati. Invita-i sa 
urmareasca o prezentare in primele 72 de ore (vei afla mai multe despre asta mai tarziu). Uita-te in 
Telefonul Mobil, in agenda, in contactele de email. Introdu inclusiv cartile de vizita pe care le-ai adunat, sau 
orice alt loc in care ai scris numele celor mai apropiate persoane.  
 
Creeaza prima lista cu contactele calde de cel putin 200 de persoane - Acesta e numarul magic! 
 

Majoritatea oameniilor cunosc cel putin 300 de PERSOANE cu nume si prenume. 
 

Daca stii 100 de persoane care la randul lor cunosc alte 100 de persoane,  care la randul lor cunosc 

alte100 de persoane, inseamna ca ai deja o lista de UN MILION DE PERSOANE!  
 

Nu subebstima pe nimeni – fiecare are un vis. Aminteste-ti ca in aceasta afacere nu conteaza 

pe cine cunosti tu, ci pe cine cunoaste EI, persoana invitata de tine. Poate te gandesti ca tu 

nu cunosti pe nimeni interesat de Talk Fusion. Totusi, persoana pe care tu nu o consideri 

―aleasa‖ poate sa cunoasca un viitor Diamant! 

• 
 

• 
 

• 

• 

Asigura-te ca adaugi noi oameni pe aceasta lista, pe 
masura ce ii cunosti. Un prieten al unui prieten, un nou 
partener de golf, spalatorul de haine sau mecanicul. 
Asigura-te ca adaugi in continuu pe aceasta lista. In 
fiecare saptamana ar trebui sa adaugi 15-20 de persoane 
noi pe acesta lista ta de contacte calde. 

Dezvolta o ATITUDINE 
PUTERNICA...Unii Vor – Unii Nu 
– Si ce daca – URMATORUL! 

Foloseste acest joc de memorie de pe urmatoarea 
pagina pentru a face lista si pentru a adauga pe ea. 

Binentales unii din oamenii de pe lista ta nu vor fi interesati sa auda de oportunitatea Talk Fusion si este 
normal. Trebuie sa dezvolti o ATITUDINE PUTERNICA fata de afacerea ta, pentru ca atunci cand cineva  
spune ―nu‖ oportunitatii, sa te gandesti deja la miile de alte persoane care abia asteapta sa spuna ―DA‖! 

RETINE: Unii vor — Altii nu — Si ce daca — URMATORUL! 

Pana la urma, stii de cate stridii este nevoie ca sa gasesti o singura perla? Cu cat inviti mai multe persoane, cu 
atat vei fi mai bun la recunoasterea acelor persoane care vor fi interesate in oportunitatea de a-si schimba viata. 

O duplicare solida incepe prin selectarea persoanelor potrivite. 
 

Nu utia nici o clipa ca te afli intr-o afacere cu OAMENI si OAMENII sunt cei care vehiculeaza produsul. 

Suntem platiti pentru Volumul de vanzari cand Oamenii folosesc produsele si le recomanda altor clienti. Deci, 

concentratia ta ar trebui sa fie tot timpul pe indentificarea oameniilor care vad beneficii in folosirea 

Produselor si in Oportunitatea de Afacere. Noi cautam oameni pozitivi, care vor mai mult si care sunt dispusi 

sa faca ceva pentru asta.  

Acum ca ai lista de invitati, este timpul sa inveti modul ideal de a-i invita sa se uite la Talk 
Fusion si sa urmeze pasii simpli pentru pornirea Afacerii.  
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Pe cine poti ajuta astazi? 
Foloseste lista utila pentru a mentine cel putin 200 de contacte calde. 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

Cine nu e multumit de munca lui? 
Cine nu e fericit cu venitul lui? 
Cine are o persoanlitate sociabila? 
Cine are propria afacere? 
Cine e orientat spre facut bani? 
Cine are nevoie de bani in plus? 
Cui ii place sa fie langa pers. energicice?  
Cine sunt prietenii tai? 
Cine si-a dat demisia? 
Fratii si suroriile tale? 
Parintii tai? 
Verisorii tai? 
Copii tai? 
Unchii /matusiile tale? 
Rudele sotului tau? 
Cu cine ai mers la scoala? 
Cu cine lucrezi? 

Cine e la pensie? 

Cine lucreaza part time? 

Cine isi cauta de lucru? 

Cine a fost concediat? 

Cine si-a cumparat o casa noua? 

Cine raspunde la reclame publice? 

Cine raspunde la reclame personale? 

Cine ti-a dat o carte de vizita? 

Cine lucreaza de noaptea? 

Cine iti livreaza pizza acasa? 

De cine iti place cel mai mult? 

Cine conduce masini frumoase? 

Cine are nevoie de o masina noua? 

Cine vrea sa mearga in vacanta? 

Cine munceste din greu? 

Cine sta in cartier? 

Cine vinde Avon sau Mary Kay? 

Cine e implicat in Marketing Relational? 

Cine vinde orice altceva de acasa? 

Cine vrea Libertate? 

Cui ii plac sporturile de echipa? 

Cine e un strangator de bani? 

Cine detine o agentie de publicitate? 

Cine sta foarte multe ore la calculator? 

Cine are familia peste oceane? 

Cui ii plac campniile politice? 

Cine este in armata? 

Cine este un dentist? 

Cine este un doctor? 

Cine iti plateste taxele? 

Cine lucreaza la banca? 

51. 
52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

99. 

Cine e pe lista ta de aniversari? 
Cine este in vanzari de retail? 
Cine este in imobiliare? 
Cine sunt profesorii tai? 
Cine are grija de masina ta? 
Cine vinde masini? 
Cui ii plac masinile? 
Cine iti repara casa? 
Cine lucreaza in guvern? 
Cine e somer? 
Cine e pensionat? 
Pe cine cunosti de la facultate/liceu? 
Cine citeste carti despre succes? 
Cine cisteste carti de dezvoltare pers.? 
Cine sunt prietenii copiilor tai? 
Pe cine ai intalnit in vacanta? 
Cine asteapta cu tine in restaurant? 
Cine te tunde? 
Cine are grija de casa ta? 
Cine are copii la facultate? 
Cui ii place sa danseze? 
Cui ii place sa merga la petreceri? 
Cui ii place sa cumpere chestii? 
Pe cine ai cunoscut in Avion? 
Cine face munca voluntara? 
Cine este seful tau? 
Cine iti aduce posta? 
Cine te suna acasa? 
Cine te suna la lucru? 
Cine iti livreaza scrisori? 
Cine e gradinarul tau? 
Cine are grija de copii tai? 
Cine merge la biserica? 
Cu cine te-ai intalnit pe strada? 
Cu cine te-ai intalnit pe la prieteni? 
Cine iti tricoteaza hainele? 
Cine vinde cosmetice? 
Cine vinde papuci? 
Cine este un farmacist? 
Cine ar vrea sa fie propriul sef? 
Cine se ocupa de cumparaturile tale? 
Cine vrea o promovare? 
Cine foloseste un telefon mobil? 
Cine e interesat in idei inovatoare? 
Cine traieste intr-o casa scumpa? 
Cine e prosper/bogat? 
Cine are foarte multi prieteni? 
Cu cine mergi sa faci exercitii? 
Cine te-ar putea ajuta? 
Cine este inscris la camera de comert? 

100. Pe cine nu ai trecut inca? 
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Invitat#    Data    

Informatii personale: 

Nume   

Adresa    

Telefon Serviciu    Telefon Acasa    

Mobil     Email   

Cum l-ai cunoscut? (I-ai intalnit prin/la)    

Despre Invitatul tau: 

Familie    

Ocupatie   

Hoby    

Bani    

Contact si data invitatiei    

Informatii suplimentare  

Apelul in 3: 

Data   Ora    Lider    

NOTE:    
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is the “Dream Question!” 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Invitatia 
 
Primul pas in orice invitatie este sa contactezi Invitatul cu entuziasm si energie. Invita oamenii din 

lista ta Top 20 chiar acum – in primele 72 de ore! Extinde invitatia cu o intrebare:  

• 
 

• 

―Am gasit urmatoarea mina de aur. Esti interesat sa afli cum poti sa obtii totul in viata ta?‖ 
 

―Esti cineva care vrea mai mult 

decat ceea ce are? Esti dispus sa 

faci ceva pentru asta?‖ 

 
 

―Daca venitul tau este satisfacator, 

esti deschis sa te uiti la o 

oportunitate de afacere?‖ 
 

―Poate Jobul sau ocupatia ta 

actuala sa iti ofere stilul de viata 

pe care ti-l doresti?‖ 

 
 

―Ai auzit despre o companie 

numita Talk Fusion?‖ 
 

―In timp ce castigi deja un 

beneficiu, te-ar interesa sa aloci 

cateva ore pe zi ca sa-ti 

construiesti propria afacere?‖ 

• 

• 

• 

• 

O alta  intrebare foarte buna este aceea desrpe “Vise” 

―Daca ai avea toti banii pe care ti i-ai dorit vreodata si tot timpul necesar sa te bucuri de ei, cum s-ar schimba  viata 
ta ?‖ Ia o scurta pauza si apoi intreaba-l pe invitat urmatoarele: 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 

―Ai locui in aceeasi casa?‖ 

―Ai conduce aceeasi masina?‖  

―Ai pleca in mai multe vancante? ‖ 

―Ti-ai plati datoriile si ratele?‖  

―Ai dona mai multi bani pentru 

caritate sau ai ajuta financiar oameni 

pe care nu i-ai ajutat pana acum?‖ 
 

―Ai petrece mai mult timp cu 

familia? 

O invitatie buna ar trebui sa fie: 

• 
 

• 
 

• 
 

• 

Bine planificata, serioasa si sincera 

Axata pe interesul invitatului 

 

Orientata spre o intalnire in viitorul apropiat  

Importanta si oarecum urgenta 

 
• 
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Aproape 100% din oamenii pe care ii intrebi vor spune ca nu pot realiza acele ―vise‖ cu ceea ce fac in acest 
moment. Vor recunoaste acest lucru. Deci iti spun clar ca nu sunt in ―vehiculul‖ potrivit pentru a ajunge la aceste 
vise. 
 

Apoi intreaba-i ―Esti dispus sa faci ceva in legatura cu asta?‖Intreaba-i daca pot sa aloce cateva minute sa 

invete despre o oportunitate financiara care ajuta oamenii sa-si implineasca visele. Apoi spune-le o poveste 

de succes despre unul din Asociatii de succes din Talk Fusion, invita-i sa participe la o prezentare a 

oportunitatii. 
 

“Partenerul meu de afacere <Numele Liderului> a primit un telefon de la un prieten care i-a spus 

despre acesta oportunitate incredibila de a face bani. El era aproape sa fie evacuat din apartament 

ca si multi dintre noi, avea nevoie de bani urgent. Nu avea nimic de pierdut. Asa ca a vazut o 

prezentare scurta pe internet si a devenit atat de entuziasmat de aceasta posibilitate,  incat i-a spus 

sotiei lui “Vietile nostre tocmai s-au schimbat”. A inceput prin a-i contacta pe toti pe care i-a cunoscut 

si le-a spus sa vada o scurta prezentare. In urmatoarele 6 saptamani, datoriile lor au fost platite si 

erau bine pozitionati spre un venit de 6 cifre anual. 
 

“Urmatoarea prezentare incepe <de exemplu, la ora 18 ora Ro> si vei vedea imediat de ce sunt atat de 

entuziasmat. Eu invit mai multe persoane la aceasta prezentare, iar cel care va spune “DA” primul va avea 

deja o echipa care va face bani pentru el. (Acesta afirmatie creeaza urgenta in participarea la prezentare.) Pot 

sa ma bazez pe tine ca vei participa la prezentarea <de exemplu, de la ora 17 ora Ro>? “ (Trimite-le linkul de 

la urmatoarea presentare).  
 

Nota: Asiguratii-va ca stiti povestile de succes ale lideriilor astfel incat sa le puteti alterna.  

Un amator in Marketing Relational ar putea avea 10 invitati la prezentare si doar 1 sau 2 sa participe.  Un 

Profesionist ar avea 8 sau 9 din 10. Profesionistii sunt cei care si-au antrenat calitatea invitatiei pentru a avea 

rezultate optime. Partea buna a lucrurilor este faptul ca invitatia si calitatea ei – ca si orice alta calitate – se 

pot imbunatati, trebuie doar sa te dedici pentru a invata si  a face progrese. 

90% dintr-o invitatie 
eficienta este 
Entuziasmul ! 

Iata un alt mare adevar in aceasta afacere si in general in 
Marketingul Relational: Nu poti sa devii mai bun si sa arati bine 
in acelasi timp.  
Si la inceput, si la sfarsit si intotdeauna trebuie sa exersezi. 

Apoi trebuie sa APLICI tot ce inveti din exercitii.  Iar apoi 

mai ai nevoie ca sa  
mai exersezi putin. Pare usor. Dar in realitate nu toti sunt dispusi sa FACA ceea ce trebuie. Ei ―incearca‖ 
lucruri ... nu se descurca prea bine ... si apoi se dau batuti. Oamenii de succes, in schimb, din aceasta industrie 
au ramas... s-au antrenat mult ... si au devenit mai buni! 
 

Si inca ceva: Sa presupunem ca prima ta invitatie nu e printre cele mai bune. Relaxeaza-te! Nu se astepta 

nimeni sa fie. Este in regula. Doar aminteste-ti, singurulmod de castig din acesta afacere este 

antrenamentul... Fa progrese... si ramai pe pozitii chiar si cand altii se dau baututi si abandoneaza. 
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Beneficii vs. Caracteristici 

Cand vorbesti despre Oportunitatea Afacerii, vorbeste despre sincronizarea produselor – nu despre 
caracteristicile produselor si functionalitatea lor. 

O MARE GRESEALA pe care noii Asociati o fac este ca incearca sa structureze invitatia in jurul 
caracteristicilor produsului si al functionalitatii lor in loc sa  vorbeasca despre  
SINCRONIZAREA produsului. In loc sa vorbeasca de ―tehnologia compresiei video‖ sau alte functii ale 
produsului, cand invita oamenii sa se uite la Oportunitate, ar trebui sa discute de sincronizarea produselor, 
despre motivul pentru care CHIAR ACUM este MOMENTUL sa se implice.  

Iata un exemplu de explicatie de ce CHIAR ACUM este important: Tehnologia  de Video Email Talk 
Fusion va schimba modul prin care oamenii comunica. Istoria comunicarii a inceput cu Radio – cuvantul vorbit,  a venit 
Televiziunea, care a adaugat imagini la cuvantul vorbit. Apoi Emailul care este cuvantul scris, si acum Video Email care 
adauga simplu Video la un Email. Este creearea unei noi generatii.  

Oamenii care se implica ACUM vor fi PIONIERI de 
SUCCES la fel precum au fost creatorii avionului, ai 
televiziunii, si ai altor inventii care au revolutionat 
lumea si pe care oamenii le-au considerat noi 
―inainte de timpul lor‖ iar acum sunt necesitati ale 
vietii de zi cu zi. 

     Invita ca un Profesionist... 
Cu cat exersezi mai mult, 

cu atat devii mai bun 

Vezi diferenta? In acest fel poti folosi SINCRONIZAREA produsului ca sa introduci un 
sentiment de URGENTA si pentru a trezi entuziasmul invitatului tau.  

Concentreaza-te sa inveti cum sa “Inviti ca un profesionist” 

• 
 

• 

O invitatie foarte buna tine doar 1-2 minute 
 

Nu incerca sa explici intreaga oportunitate – lasa-l pe 

sponsorul tau sa te ajute 
 

Fa lucrurile simplu- Echipa ta va face la fel ca si tine • 

RETINE: Cu cat te exersezi mai mult, cu atat devii mai bun. 
 

FOARTE IMPORTANT! Castigatorii de Top se asigura ca echipa lor stie CUM sa invite. Cand aduci 

oameni in sistem, e ca si cum ai avea un copil. Un copil nu poate invata sa mearga si sa vorbeasca 

singur. Copilul trebuie invatat. Castigatorii de Top fac impreuna primele 20 de apeluri pentru invitati 

cu noii asociati penru a-i ajuta sa devina Bronz. Daca vrei o duplicare rapida, ajuta-ti echipa sa faca 

primele 20 de apeluri.Facand asa, te asiguri ca noii asociati au un start mai bun. Cei care nu castiga 

comisioane, presupun ca noii Asociati “isi vor da seama”. Nu face niciodata presupuneri! 

Daca inviti oameni, dar ei nu intra la prezentare, opreste-te si cere ajutorul echipei tale de suport:  
inseamna ca invitatia ta trebuie imbunatatita. Afacerea incepe cu o invitatie de succes! 

10 



  

 
 

 
 

 
 

Cum sa te descurci cu posibilele intrebari sau obiectii 
 

Daca primesti prea multe intrebari cand faci invitatii, inseamna ca explici prea multe.  

Adica faci ―Vanzare‖ in loc de ―Informare‖ 
 

Lasa membrii mai experimentati sa faca ―munca grea‖. Niciodata sa nu fii sursa de informatii pentru invitati – 

intotdeauna sa-i indrepti pe ei spre aceasta. Cand vei face trecerea de la MESAJ (Explicarea Oportunitatii) la 

MESAGER (adica directionezi Invitatul spre Prezentare), afacerea ta va exploda. 

Aceste raspunsuri poti fi duplicate de echipa 

• ―Sunt foarte nou in aceasta afacere si cu siguranta nu pot sa-ti o explic pe masura. Avem o 
prezentare la <de exemplu, 21 ora Ro> care iti va raspunde la toate intrebarile.‖  
―Sunt nou in aceasta afacere si nu vreau sa-ti dau un raspuns gresit. Permite-mi sa il aduc pe 
partenerul meu <Numele Liderului> la telefon. El are un succes enorm si iti poate da raspunsul 

potrivit.‖   

• 
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Asigura-te ca invitatul participa la Prezentare 

Gaseste invitati interesati sa vada sau sa participe la prezentare cat de curand. Mentine Energia si Urgenta 
pentru ca sunt contagioase. Foloseste-te de impulsul pe care l-ai creat! 
 

Sunt mai multe prezentari in direct in fiecare zi, Prezentari si Adunari care se petrec frecvent in orase din toata 

lumea. Ca invitatii tai sa urmareasca o prezentare in direct sau sa participe la o intalnire depinde numai de tine. Vei 

dezvolta un simt pentru ceea ce functioneaza cel mai bine in zona ta, in programul tau si cu invitatii tai. (Vezi 

programarile Prezentarii Oportunitatii in Back Office-ul tau.) 
 

Asigura-te tot timpul ca ai mai multi invitati. Cea mai buna prezentare pentru tine si pentru invitatii 

tai este urmatoarea prezentare disponibila. Asigura-te ca invitatul intelege clar ca inviti mai multe 

persoane la aceeasi prezentare si prima care spune ―Da‖ le va putea avea si pe celelalte in echipa ei.  

Cu alte cuvinte cel care spune 

―da‖ in a 2-a, a 3-a si a 4-a 

pozitie va face bani pentru 

persoana care a spus ―da‖ 

prima data. Spune-le 

invitatilor tai ca primul 

venit este primul servit. 

Uita-te frecvent la 

programarea Prezentariilor 

din Back Office-ul tau pentru a 

te familiariza cu programul.  
 

Prezentarile noastre sunt 

realizate pentru a te ajuta 

pe tine si pe invitatii tai: 
 

• EIe te invata despre 

produse si despre 

oportunitate cu 

ajutorul celor mai 

experimentati Lideri.  
 

• Tu iti dedici timpul 

invitarii unui numar 

nelimitat de persoane 

care sa vada 

prezentarea la aproape 

orice ora.  
Daca este dificil sa aduci invitatii pentru a participa la o prezentare Live, programul prezentarilor iti ofera si 

prezentari inregistrate in mai multe limbi.  

RETINE:  Daca esti nou, NU FACI singur prezentari – redirectionezi invitatii tai la prezentarile deja existente. 
 

Spune-le invitatilor tai ca ii vei suna cu 5 minute dupa terminarea prezentarii.  

Acest lucru ii va determina sa participe pana la capat.  
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Imediat dupa prezentare, ii contactezi cu un Apel in 3 la telefon. 

Contacteaza-ti invitatul IMEDIAT dupa prezentare. Cand suni invitatul, este bine sa ai deja Sponsorul la telefon. 
Astfel nu va fi nevoie sa cauti un Partener cand esti deja cu invitatul la telefon. Imprumuta Credibilitatea, Prestigiul si 
Experienta Partenerului sau Sponsorului pana cand ti-o dezvolti pe a ta.  

• Prezinta-l pe Liderul 
experimentat ca si pe 
un ―expert ‖ al afacerii. 
(Prezentarea inseamna 
sa spui lucruri pozitive 
despre Sponsorul care 
iti ofera suport si te 
ajuta sa-ti construiesti 
afacerea) 
 

Lasa-ti Sponsorul sa isi 

spuna povestea despre 

cum Talk Fusion i-a 

schimbat viata.  

Asculta si invata de la 

Liderul care face apelul 

in3 – in curand le vei 

face si tu pentru pentru 

noii tai invitati!  

• 

 

Scopul Apelului in 3 este ca Invitatul sa 
vada ceea ce vedem noi. Invitatul va auzi 
o poveste adevarata si incantatoare, iar 
Sponsorul iti va face si el, la randul lui, o 
presentare pozitiva.    
 

In timpul acestui apel, indentifica 

interesele urgente ale invitatului si 

arata-i acestuia cum poate 

Oportunitatea Talk Fusion sa il ajute sa-

si indeplineasca visele. 
 

RETINE: Pentru intarirea relatiei este 
suficienta utilizarea principiului  F.O.R.M. 

Ceva din Talk Fusion l-a entuziasmat pe 
invitat. Ce anume? Trebuie sa afli! 

F – FAMILIA – Le-ar placea sa petreaca mai mult 
timp cu familia lor? 
OCUPATIE – Au un job care nu le place 

sau nu sunt platiti pentru valoarea lor? 

 

RECREATIE– Daca ar avea mai mult timp, 

cum si l-ar petrece?  

MONETAR – Isi doresc o casa noua, o 
masina noua, sa-si plateasca datoriile sau sa 

plece in vacante? 

O – 

R – 

M – 

NOTA: Foloseste Fisa de Urmarire a Invitatilor p en t ru  a  t in e  a p ro a p e  i nf o r m ati i l e  de s p r e  
a ce st i ,  cu  m a r  f i  i nte r e s ele  lo r ,  cee e a  ce  i - a  e nt u zi a s m at  s i  cu m  a  de cu r s  in v it a t i a .  
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Urmarea scriptului/ Apelul in 3 
 

 

Iata mai jos un script pe care il poti folosi pentru a initia un apel in 3 intre Tine, Invitatul tau si Lider : 
 

“Salut, <NUME INVITAT>, acum ca ai urmarit Prezentarea, sunt sigur ca ai inteles de ce sunt asa de 

entuziasmat. Chiar acum am unul din asociatii mei pe linie,  <NUMELE LIDERULUI>  care are o poveste de 

succes incredibila. Stiu ca lui <NUMELE LIDERULUI> i-ar placea sa iti impartasesca povestea lui de 

succes si sa-ti spuna de ce s-a implicat el in Talk Fusion...<NUMELE LIDERULUI>, de ce nu te prezinti?” 

Sincronizarea si Urgenta 

In acest moment permite-i Liderului sa se preziznte si sa spuna povestea lui de succes. In plus este foarte important 

ca Liderul sa spuna despre cum Talk Fusion este perfect pozitionat pentru a beneficia de fenomenul global care are 

loc in acest moment. Este intotdeauna bine pentru tine sa pui accent pe sincronizarea oportunitatii care se afla in 

fata Invitatului.  

“Unul din cele mai importante lucruri pe care le-am invatat in viata este faptul ca Sincronizarea este totul cand este 

vorba de Succes! Lumea pe care o cunoastem noi se confrunta cu o adevarata Oportunitate odata in viata. Este vorba 

despre aplicatiile video online si folosirea lor. Cat de mare este evenimentul? Cisco, un gigant multimiliardar in dolari a 

raportat ca pana in 2014, peste 90% din traficul mondial pe internet se va face prin Video Comunicare. Acest lucru 

este capital! Sincronizarea este totul ! 

“Timpul este ACUM! Urgenta acestei oportunitati bate la usa ca niciodata pana acum.  
“Fiecare barbat, femeie si afacere vor dori sa foloseasca solutia de Video Comunicare oferita de Talk 

Fusion pentru ca aceasta va fi noua metoda de comunicare preferata pentru uz persona sau de afaceri.  

Fara indoiala 100% din cei 7 miliarde de oameni care sunt in acest moment activi pe internet va trebui sa 

aiba aceste produse.  

“Prin implicarea ta, oricine va actiona din timp si va profita de aceasta oportunitate isi va asigura 

prosperitatea pentru el si penru familia lui” 

Asa ca nu mai astepta!. Contacteaza Liderul sa-ti raspunda la orice intrebare si sa-ti ajute invitatul sa porneasca! 
 

Asigura-te ca asculti cu atentie ce spun ei, pentru ca sa inveti in timp ce ei prezinta oportunitatea invitatului 

tau. Odata ce ai suficienta experienta in inregistrarea invitatilor in sistemul Talk Fusion, poti sa preiei si tu 

ultimul pas al Apelurilor in 3 si sa faci inregistrari pentru Invitatii tai.  
 

Totodata, in timp ce esti inca noi in afacere, permite-i 

Sponsorului tau sa se ocupe de intregul proces de 

sponsorizare in locul tau. Este important sa ai un 
Trebuie sa fii pregatit in 
totalitate si Cunoscator! 

carnetel. IA NOTITE. Invata pasii prin care trece 
Sponsorul tau in apel.  
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Daca, dintr-un motiv sau altul, Invitatul tau pare reticient sa porneasca chiar acum, imediat ce sponsorul incheie discursul, 
spune urmatoarele : 
 

“<NUME INVITAT>, multumesc pentru ca ai invatat cum Talk Fusion iti poate schimba viata. <NUME 

SPONSOR> si iti apreciez foarte mult timpul acordat.  <NUME INVITAT>, Mi-ar placea sa te am in echipa 

mea;  

Pot sa iti spun ca mai ai cateva intrebari si ca ai nevoie de informatii suplimentare, asa ca uite ce voi face pentru tine. 

Viziteaza websiteul meu pe www.talkfusion.com/xxxxxx (id-ul de membru din 7 cifre). Odata ce esti acolo , vei gasi cateva 

povesti de succes si vei afla despre multi Asociati care au urcat recent printre Rankuri in Talk Fusion. Nu uita sa dai click si pe 

Madness Car Bonus Program, unde vei afla cum compania recompenseaza pe cei care isi dezvolta afacerea si 

conduc un Mercedes-Benz de lux din partea firmei. In plus, sunt foarte multe informatii suplimenatre despre 

Produse si Oportunitate pe website.  

“<NUME SPONSOR> te voi suna foarte curand pentru a face apelul urmator. Daca mai ai si alte 

intrebari, trimite-mi un email pe <ADRESA EMAIL> sau suna-ma la <NUMAR DE TELEFON>.” 

Nu sunt interesat de Afacere in acest moment – Atunci fii Client 
 

 

Oricine poate sa devina un client. Doar spuneti-i acesti persoane despre beneficiile utilizarii Talk Fusion:  
 

“Persoanele individuale si companilei pot beneficia de solutia pentru Video Comunicare oferita de Talk Fusion. 

Oricine poate sa stea in contact cu prietenii si familia pretutindeni in lume, sa transmita videoclipuri, ganduri 

personale si mesaje, intr-un mod unic. Gata cu emailurile plictisitoare in alb negru. Imaginati-va ca nu veti mai 

rata un alt moment incredibil, oriunde veti fi. Oamenii pot sa transmita bucuria de a vedea un copil cum face 

primi pasi, sa vada si sa auda cum si-a pierdut un copil primul dinte, o urare de la multi ani personala si multe 

altele”.  
 

“Talk Fusion este si o modalitate unica de a face marketing si a promova companii si servicii, oriunde in lume. 

Puteti mentine contactul cu clientii existenti, sa va prezentati in fata noilor clienti, sa trimiteti ziare cu stiri 

video, sa lasati oamenii sa va cunoasca ofertele speciale... lista de utilizari posibile poate continua la nesfarsit. 

Si binentales, folosind Video Emailul, puteti  

va puteti promova propria afacere la un 

Intotdeauna cere alte contacte, 
INTOTDEAUNA 

cost care este derizoriu in comparatie cu orice 
modalitate de promovare! Permite-mi sa va trimit 
un video email cu produsele si va voi contacta in 
foarte scurt timp. ” (Si iarasi, ca intotdeauna, il suni 
inapoi pe Partenerul tau de pe linia sponsoriala.) 

 

Daca invitatul tau nici acum nu este interesat de Talk 

Fusion, poti sa il intrebi daca el cunoaste pe cineva care 

ar putea beneficia de niste bani in plus sau ar putea 

folosi Produsele Talk Fusion. 

urmeaza orice alt contact primit. 
 

Unii din cei mai de succes 

asociati au spus ―nu‖ la 

inceput. 

“Cunosti pe cineva care ar putea fi interesat de Oportunitate sau care ar putea sa foloseasca solutia de Video 
Comunicare Talk Fusion pentru a mentine contactul cu familia sau pentru a-si promova afacerea sau serviciul?” 
(Daca raspunsul este “DA”,  afla numele, nr. de telefon si adresa de email a persoanelor pentru  a le 
putea invita la o Prezentare sau pentru a le trimite un VideoClip despre Produse) 
 

Intotdeauna cere alte contacte si urmeaza-le. Unii din cei mai de succes associati  sunt cei care 

au spus ―nu‖ la inceput.  

15 



 

 
 

 
 

Iata mai jos unele din cele mai obisnuite raspunsuri (de la cei care vor sa porneasca imediat la cei care nu au 
aratat nici un fel de interes) – si reactia pe care trebuie sa o ai la fiecare dintre ele:  

• 
• 

• 

• 

Da – Da, Acum: “Sunt pregatit. Vreau sa-mi schimb viata.” 
Da – Da, Mai tarziu: “ Sunt foarte interesat, dar mai am cateva 

intrebari.” Da, vreau produsul – Nu pentru oportunitate 
Nu – Niciodata: Nu te da batut. Este bine sa continui sa-ti creezi relatii cu oamenii care 

spun “Niciodata”. Nu stii niciodata cand circumstante le vor schimba viata. 

Cheia pe care trebuie sa o retii este ca aceasta este o OPORTUNITATE si intr-o oportunitate 
SINCRONIZAREA este totul! Daca Oportunitatea nu este buna pentru cineva azi, poate fi perfecta in viitorul apropiat. 
Dar daca nu recontactezi persoana in cauza, nu vei sti niciodata.  

Aproape ai reusit! 

Ai aplicat toti pasii? 

TREBUIE ca fiecare invitat sa fie dus prin toti 

pasii din procesul de Recrutare. Chiar daca 

invitatul este pregatit sa se inscrie imediat dupa 

prezentare, 

Toata Oportunitatea sta in  
SINCRONIZARE! 

tu TREBUIE sa faci un apel in 3 pentru a prezenta invitatul Sponsorului : scopul este construirea 
relatiilor. NU TRECE PESTE acest pas.  

De ce? 

Daca incerci sa faci totul de unul singur, 
Invitatii tai nu se vor inscrie, pentru ca ei nu 
vor putea face tot ceea ce faci tu.  
 

Daca stai o ora sa explici cuiva 

Oportunitatea, invitatul tau nu se 

va inscrie pentru ca se va gandi: 

―Eu nu am timp sa vorbesc cu fiecare 

persoana pe care o cunosc cate o 

ora.‖ 

Pentru a asigura o Duplicare 
corecta, fa-o bine de fiecare 
data! • 

• Dar daca iti ia cateva minute sa creezi Entuziasm si Interes, si apoi ii indrumi pe invitati la o 
Prezentare cu toate informatiile, invitatii vor gandi, ―POT SA FAC ASTA!‖ 

RETINE: Oamenii vor face ceea ce  faci si TU.  Pentru a asigura o duplicare corecta, fa-o bine de fiecare DATA! 

De ce spun invitatii “DA” 

Trebuie sa intelegi foarte bine un lucru: Invitatii nu se alatura echipei pentru tehnologie sau pentru bonusul de 

Mega Matching. La sfarsitul zile decizia lor este bazata pe ceva mai important. Increderea lor in tine. 
 
 

Formula magica este CPI. Daca ei te Cred, te Plac si au Incredere in tine, se vor inscrie. Aceasta 

industrie se bazeaza in totalitate pe relatii. Tine minte acest lucru de-a lungul procesului de sponsorizare. 

Este foarte simplu ! 
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Introdu imediat noul Asociat in Sistem 

Momentul potrivit pentru a introduce noul Asociat in Sistem este in minutul in care s-a inscris. Nu mai 
astepta!  
El nu va fi niciodata mai entuziasmat decat in momentul in care s-a alaturat Afacerii tale. 
Imediat dupa ce noul Asociat s-a inscris, este foarte important sa ii faci cunostinta cu cativa dintre Partenerii 
de pe linia sponsoriala. Acest lucru va crea o atmosfera de echipa si iti va da si tie o sansa sa consolidezi 
imaginea sponsorului in timp ce noul Asociat se integreaza in Sistem. 
 

RETINE: Oricine poate inscrie, dar succesul este optional. Il alegi prin actiunile tale. Preia conducerea afacerii tale. 

Conectarea la un SISTEM este o necesitate absoluta.  
 

Telul tau este sa ajuti Asociatii sponsorizati personal sa ajunga la Bronz in 72 de ore de la inscrierea in 

afacere. Asta inseamna ca in primele 72 de ore, Noul Asociat ar trebui sa contacteze primele 20 de 

persoane din lista lui de contacte si sa le invite sa participe sau sa vada Prezentarea Oportunitatii. Din 20 de 

invitati, cel putin 2 se vor inscrie; deci va fi la nivelul de Bronz. Secretul este sa pornesti imediat!  

Scapa de stres 

Economiseste 

Timp Energie  

Bani 

Duplicarea de catre echipa 
se va face prin modelarea 
comportamentului TAU. 
Ceea ce te vede echipa ta 
facand, aceea va face si ea. 
Fii ceea ce vrei ca altii sa 
fie.  

RETINE: Singura ta munca este sa aduci invitati in  Sistem. 
 

Repeta cei 4 pasi ai Procesului de Recrutare cu fiecare sponsorizare personala si asigura-te ca ii inveti pe toti 

acelasi lucru. Nu adauga, sustrage sau schimba nimic. Scest sistem functioneaza si este folosit de toti 

castigatorii de Top din Talk Fusion. Doar urmeaza Sistemul! Gandeste-te la acest lucru. Daca ai cumpara o 

franciza McDonald’s, ai incepe sa faci hamburgherii intr-un mod nou sau sa schimbi Arcurile de Aur in verde? 

Binentales ca nu! 
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NU incerca sa creezi un “Sistem Separat”, de unul singur. Nu va functiona. Iata de ce:  
• Aprox. 10% din oameni sunt oameni de vanzari. Acestora le place sa vanda. Sunt buni la asta si  

nu le e frica de respingere.  

• Aprox. 90% din populatie situeaza vanzarea alaturi de… saritul intr-un groapa cu serpi. Doar 

gandul de respingere ii agita si ii scoate total din zona de confort.  

Daca tu suni contactele reci, piata strainilor 
(NU piata calda) si bati la usiile unor 
necunoscuti – vei speria instant 90% din 
invitati. Daca inveti o echipa cum sa fie 
Vanzatori Profesionisti, aceasta NU va 
creste. De ce? Pentru simplul fapt ca ei nu 
se vad pe ei pe ei facand asa ceva. 
 

De fapt, doar 1 din 100 de persoane va avea 

succes in―strategiile de vanzari‖. ―Super 

vanzatorii‖ nu pot fi duplicati si risca chiar sa 

abandoneze, pentru ca ―tipul de vanzari‖ nu se 

va putea duplica. 

Cel mai important lucru de 
retinut: Nu ―merge pentru 
mine?‖ ci ―este duplicabil 
pentru oricine‖ 

 Ca  sa poti duplica un vanzator profesionist, ai nevoie de multe inscrieri si de multi bani. Vanzarile  functioneaza 
doar pentru noi, nu pot fi duplicate si de altii. Vanzatorii profesionisti muncesc din greu si doresc binele, dar o 
persoana obisnuita nu ii poate copia pentru a construi o afacere.  

Dimpotriva, oamenii de succes din Marketingul Relational se concentreaza pe actiuni simple, duplicabile, pe care le 
pot preda oricui; un astfel de Proces de Recrutare subliniem si noi in acest Ghid dedicat afacerii tale .  

RETINE: PRIORITATEA NUMARUL UNU este sa te asiguri ca echipa ta stie si preda aceste baze.  
Singura modalitate de a masura puterea echipei tale este numarul de Lideri care respecta 
sistemul intru totul si care il predau celor noi exact asa cum l-au invatat.   

Cu un sistem complet duplicabil, oricine (calificat sau nu in vanzari) poate sa aiba succes in Afacere. Cel mai 
important este sa-ti amintesti acest lucru:  
Nu este important ―sa functionenze pentru mine‖, ci ―sa fie 

duplicabil pentru toata lumea!‖ 
 

Construieste-ti Echipa ca pe un model si apoi 

multiplica acest model. Un lider conduce prin 

exemplu.  TU ar trebui sa FACI ce vrei ca si altii sa 

faca.  

Singurul mod de a masura puterea 
unei echipe este numarul de Lideri 
care urmeaza sistemul intocmai si 
care il predau celorlalti cu 
exactitate. 

Acest concept poate sa ti se para simplist, dar fii 
sigur ca este mai profund decat pare.  
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Intra in Clubul 2 in 72 si ajuta asociatii tai sa faca la fel.  

In primele 72 de ore de la inscrierea ta in afacere, ai invitat deja primele 20 de persoane din lista de contacte calde. 

Scopul: pentru a sponsoriza personal 2 asociati noi, unul pe partea stanga si unul pe partea dreapta. Acest lucru va 

permite ca Afacerea sa inceapa exploziv si sa fie un exemplu pentru cei care vor urma.  

  TU Apoi ajuta cei 2 Asociati sponsorizati personal sa inregistreze cate 2 
Asociati fiecare in 72 de ore, aratandu-le pasii. Impreuna cu cei 2 
sponsorizati personal, ii veti invata pe acesti 4 noi asociati cum sa 
lucreze cu contactelelor calde si le oferiti indrrumare si suport. 
 

Primele tale pozitii sunt foarte importante in afacerea ta. Ar trebui sa le 

tratezi precum pozitii Executive in compania ta si sa le completezi cu cei 

mai buni oameni pe care ii ai. 

Intreaba-ti invitatii daca pot sa umple acele 2 pozitii din prima linie in 
urmatoarele 72 de ore cu oameni care sa-si ia un angajament. Trebuie sa 
fie un sentiment de urgenta! 

RETINE: Daca acest sitem se strica, oricate nivele ar fi sub tine, acest lucru 
inseamna ca echipa ta nu a fost formata corespunzator. Intregul concept de 
Marketing Relational este DUPLICAREA! Continua sa sponsorizezi mai multe 
persoane pana cand ii vei gasi pe acei care inteleg si aplica Duplicarea! 

 

Fa calculul- Daca fiecare din Echipa ta ar intra in 

Clubul 2 in 72, ai avea 2,046 de oameni in Echipa ta 
in primele 30 de zile ! 
 

Tu vei ―face sau vei pierde‖ 2 Asociati noi in primele 

lor 2 saptamani din Afacere. Noi le cream obiceiul, si 

felul cum cum isi vor petrece ei primele 2 saptamani 

va fi un model dupa care isi vor crea viitoarele 

obiceiuri.  

Beneficiile intrarii in 
Clubul 2 in 72: 

• Noii Asociati vor primi un comision in 
PRIMA SAPTAMANA 
 

Noii Asociati vor trece de la etapa ―a fi 

motivati‖ la etapa ―a motiva pe altii‖ 
 

 

Vei obtine un impuls imediat spre actiune.  

• 

Daca noii Asociati petrec primele doua saptamani 
―pregatindu-se pentru pregatire‖ ruland Video Produsele 
si devenind un expert in tehnologie, toate vor trece si nu 
se va realiza nimic -  Entuziasmul dispare si Visele lor 
vor deveni de neatins. 

• 

Dar daca Noii Asociati petrec primele 2 
saptamani facand "Pasii spre actiune", precum 
lansarea invitatiilor si participarea lor la 
Prezentari, ei vor incepe sa obtina mici succese – 
Echipa va creste, impulsul se va mari, 
entuziasmul va creste si visele lor sunt 
aproape de realizare! 

DORINTA ta de a ajuta noii Asociati sa 
procedeze corect de la inceput TREBUIE SA FIE 

MAI MARE decat dorinta asociatilor de a nu 
gresi. 
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Contactele tale calde 

Castigatorii de Top din aceasta companie lucreaza tot timpul cu contactele lor calde, si ii 

invata pe altii sa faca la fel.  

De ce? 
• 
 

• 

Acesta e Marketingul RELATIONAL– prietenii fac ceea ce fac prietenii 
Acesta afacere e construita pe INCREDERE, strainii nu au incredere in 
tine.  

A fost demonstrat ca majoritatea oameniilor cunosc cel putin 300 de oameni dupa nume si prenume. 
Acest lucru inseamna ca ai personal 300 de contacte calde pe care le poti invita la prezentari. Si la randul 
lor, fiecare din invitatii tai au cate 300 de contacte calde… (de exemplu Vlad si Dana) 

 TU RETINE: Daca Vlad si Dana te 
PREZINTA corect, prietenii lor 
devin instant si prietenii tai. 
Gandeste-te la contactele lor 
calde si la ―EXTINDEREA 
CONTACTELOR TALE CALDE‖. 

 300 de 
contacte calde 

• Tu nu vei ramane 
niciodata fara contacte 
calde. 
Tu vei recruta 
INTOTDEAUNA din 
―Cercul de incredere.‖ 

Dana • Vlad 

 300 de 
contacte 
calde 

300 de contacte 
calde Castigatorii de Top ajuta 

ZILNIC noii lor Asociati sa 
mentinta legatura cu 
contactele lor calde si ofera 
sprijinul necesar pe linie 
sponsoriala, lucrand cu 
prietenii, cu membrii familiei 
si cu Asociatii din Afacere. 

       

 AI 900 DE ASOCIATI CU CARE SA LUCREZI ! 

Ar trebui sa-ti evaluezi tot timpul situatia. Pune-ti doua intrebari: 
 

1. Lucrez ZILNIC cu Asociatii pe care i-am sponsorizat personal? 

2. Lucrez ZILNIC cu Asociatii sponsorizati de catre associatii mei? 

Adunati 
Fiecare 

Realizam 

Mai mult 

Daca ai raspuns cu "Da," atunci Super! Esti pe drumul de a construi 
o Afacere puternica. Daca raspunsurile nu sunt "Da,"ar trebui sa 
fie. Succesul Afacerii TALE depinde doar de munca de 
ECHIPA(TEAM). 
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Construieste un Model — Apoi Copiaza-l  

 

Sa construiesti o retea de succes nu este usor. Nici nu ar trebui. Si cu toate acestea, este simplu. Daca esti dispus 

sa urmezi un sistem pas cu pas, poti sa obtii succes masiv si de durata. 
 

Marketingul Relational este construit pe simpla premisa ca fiecare construieste o mica parte din sistem. Fiecare 

persoana este reprodusa pe rand de celelalte de dupa, pana cand cresterea exponentiala se transforma din 

organizatii mici in organizatii mari si in comisioane mari. Cum este posibil acest lucru? Prin invatarea si duplicarea 

unui principiu simplu. 

Modelul pentru Duplicare este urmatorul: 

 TU 

Fii Bronz — Sponsorizeaza personal un Asociat pe piciorul 
stang si un asociat pe piciorul drept in primele 72 de ore de la 
inscrierea in Afacere. 

 TU 

Apoi, 
Fii un Bronze Maker — Inveti Asociatii 

sponsorizati personal sa ajunga Bronz la randul lor. 

Ajungi la Bronze, apoi devii Bronze Maker – acesta este 
cel mai simplu si cel mai puternic Model pe care il poti 
preda Echipei tale spre multiplicare. Aceste doua 
actiuni, repetate corect de cat mai multe ori, 
formeaza structura fundamentala a unei Afaceri 
Puternice 
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20/20 
Viziunea 
Te poti vedea ajungand la nivelul Diamant? 

Reprodu cu succes etapele Bronze/Bronze Maker de 20 de ori pe stanga si pe dreapta si ai construit fundatia 

pentru Diamant si chiar mai mult. In acelas timp, te califici si pentru obtinerea unui Mercedes-Benz de lux! 

Iata cum poti sa ajungi acolo... 

 Aducand ZILNIC cel putin un asociat calificat sa vada sau sa participe la Prezentarea Oportunitatii, poti sa 
sponsorizezi personal 20 de Asociati noi pe amblele picioare, stang si drept, si sa ajungi la nivelul de 

Diamant in doar 200 de zile... Noi o numim 20/20 . 

Cu un procent de sponsorizare de 1 din 5 invitati, te poti astepta la: 

• 
 

• 

6 Asociati sponsorizati personal o data la 30 de zile - 3 pe stanga si 3 pe dreapta 

200 de invitati = 40 sponsorizati personal sau 20/20 

Example 

Observatie cu privire la venit: castigurile prezentatate de Talk Fusion in materie de marketing nu reprezinta neparat un venit, pe care 
un asociat Talk Fusion poate sau il va castiga prin participarea lui la planul de compensare. Toate cifrele de castig implicate si scrise 
prin planul de recompensare oferit de Talk Fusion sunt doar pentru exemplificare. Aceste cifre nu ar trebui sa fie considerate ca si 
garantii sau proiectii ale venitului tau actual sau ale profitului tau. Talk Fusion NU garanteaza nici unui Asociat un venit anume; orice 
garantie de castig ar fi o gresita intelegere a acestui principiu. 

Depinde doar de tine sa decizi timpul in care vei invita acele 200 persoane. 
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Luni 

 

 
Zile 

 

      Prezentari   
        Urmarite 

 

         Sponsorizari 

Personale st./dr. 

 
      Nivel 
 

 

Venit Mediu 

 

1 
 

30 
 

30 
 

3/3 
 

Bronze 
 

$2,500/yr 
 

2 
 

60 
 

60 
 

6/6 
 

Silver 
 

$5,000/yr 
 

3 
 

90 
 

90 
 

9/9 
 

Gold 
 

$10,000/yr 
 

4 
 

120 
 

120 
 

12/12 
 

1 Star 
 

$20,000/yr 
 

5 
 

150 
 

150 
 

15/15 
 

2 Star 
 

$40,000/yr 
 

6 
 

180 
 

180 
 

18/18 
 

3 Star 
 

$60,000/yr 
 

7 
 

200 
 

200 
 

20/20 
 

Diamond 
 

$100,000/yr 
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De ce 20? 

Trebuie sa Sponsorizezi Personal 20 de noi Asociati pe fiecare picior pentru ca realitatea este ca unii 

oameni renunta. Oamenii renunta la job-ul lor, la casnicie, la prieteni, la sperante si chiar si chiar la vise. 

Acest lucru se poate intampla si cu Talk Fusion.   

Dar NU PANICA! Esecul altora este trecut in aceste cifre. 
 

Din 20 de Asociati pe care ii sponsorizezi personal, cel putin 3-5 se vor implica in totalitate in Afacere.  
 

Secretul este sa ajuti cativa oameni sa faca Afacerea sa mearga. Nu te ingrijora pentru cei care abandoneaza. 

Continua sa aduci noi Asociati in Sistem CAT MAI REPEDE.  

• 
 

• 

Aceasta industrie recompenseaza loialitatea. 
 

Timpul este cel care va separa Concurentii de Pretendenti. 

Totul se reduce la  aceasta formula: in urmatorii 2-5 ani, poti sa gasesti 40 
de oameni care isi doresc serios sa isi schimbe viata? Daca poti, atunci 
inseamna ca ai gasit Libertatea Financiara. 



 

 
 

 
 

 
 

Sponsorizati personal 
20 invitati St. / 20 invitati Dr. 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

6. 6. 

7. 7. 

8. 8. 

9. 9. 

10. 10. 

11. 11. 

12. 12. 

13. 13. 

14. 14. 

15. 15. 

16. 16. 

17. 17. 

18. 18. 

19. 19. 

20. 20. 
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Construirea Adancimii: Gasirea si Sustinerea Liderilor 
 

 

De ce unii oameni fac echipe atat de uriase si castiga sume imense din Venitul Pasiv zeci de ani, in timp ce altii 

lucreaza, dar nu ajung la Succes? Diferenta o face Construirea Adancimii in echipa ta. 
 

Lucrand "sub" asociatii sponsoritati personal, se spune ca iti construiesti adancimea. Acest lucru innseamna ca esti 

familiarizat cu toti Potentialii Lideri din echipa ta - nu doar cu aceia pe care TU ii cunosti - indiferent la ce nivel s-ar 

afla acestia. Acest lucru este capital pentru succesul tau.  
 

Motivul pentru care majoritatea Afacerilor esueaza este faptul ca echipa nu isi identifica si nu isi recunoaste 

liderii. Ea se cconcentreaza doar pe Numere si pe Volum. Esueaza sa se axeze pe cele mai importante valori: 

Liderii ei ascunsi. In cel mai fericit caz, lucreaza doar cu  

Asociatii sponsorizati personal.  

Pentru a avea Succes, trebuie sa indentifici si sa lucrezi indeaproape cu TOTI Liderii, indiferent de nivelul pe 

care se afla acestia. Acesta este singurul mod de a face o afacere de succes si de a genera venituri pe terman 

lung.   

Intotdeauna copiaza Liderul... 
Acest lucru asigura cresterea pe 

viitor. 

 
 

Asuma-ti responsabilitatea de a ajuta 

omaneiii tai sa faca un Start Rapid. Telul 

tau este sa ii asisti pe TOTI asociatii tai, 

- atat pe cei pe care ii sponsorizezi 

personal, cat si pe cei  

―Ascunsi in adancimea echipei tale‖ - pentru a ajunge la nivelul de Bronz, apoi la Creator de Bronz. Cel mai bun start 
pentru Asociatii tai noi este sa ii asisti cu primii lor 20 de invitati pentru a-i ajuta sa se obisnuiasca cu cei 4 Pasi spre 
Succes. Totodata, asigura-te ca faci Echipa cu ei in primele 72 de ore, pentru ca aceasta este o perioada esentiala din 
Afacerea lor. Aceasta "seteaza tonul" si determina daca ei vor aborda afacerea ca pe o Afacere reala... sau ca pe un 
hobby. Asista oamenii tai in construirea listei Top 20 si in lansarea invitatiilor. Fa orice este nevoie! Pentru ca lucrand 
indeaproape cu Asociatii, vei avea posibilitatea  sa construiesti solid. Picioarele pot sa creeze Venit Pasiv o viata 
intreaga. Condu prin exemplu. Invata-i prin exemplu. Incepe sa ii cresti aratandu-le. 

Pasul urmator, directioneaza-ti atentia spre Liderii de Maine, care ai vrea sa fie implicati pe deplin. In timpul 
procesului de indentificare, ar trebui sa construiesti sub fiecare Picior, pana la 15-20 de nivele, cu Asociati 
activi. Responsabilitatea ta este sa ii asisti pe cei de mai jos, pe cei mai entuziasmati Asociati pentru ca acestia sa 
porneasca corect. Daca acestia nu sunt interesati sa se miste in pas rapid, fii foarte rabdator cu ei si ajuta-i sa-si 
stabileasca telurile. Dar fii cu ochii pe ei. Situatia lor s-ar putea schimba. 

Asigura-te ca dedici timp in plus celor care se straduiesc sa isi ridice Afacerea ―de la sol‖. Facand acest 
lucru, ii ajuti pe asociatii lor sa porneasca ca o explozie. Retine, nu poti sa presupui ca ei stiu CE sa faca si 
CUM sa faca. Iar munca ta de a construi Picioarele in adancime produce entuziasm si energie in cei cu care 
lucrezi. 

Prin urmare, mltiplica-ti efortul ! Inscrie si activeaza noi Asociati "in adancime", la 
orice nivel. 

RETINE: Intotdeauna copie Liderul! In orice Afacere care creste, ar trebui sa cauti si sa lucrezi cu 3-5 
Lideri stabili pe fiecare Picior. Un Lider acoperit de un Lider acoperit de un Lider solidifica activitatea 
continuu si asigura crestearea afacerii pe viitor. 
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Cum Identifici un Lider? 

Liderii sunt identificati prin Actiunile lor. Ei respecta cei 4 Pasi spre Succes si invata si grupul lor sa faca acelasi 

lucru. In timp ce construiesti "adancimea", vei putea sa identifici Liderii de azi si potentialii Lideri de  

Maine, pentru ca acestia se manifesta printr-un anumit numar de caracteristici. 

Acesti Lideri: 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 

Au un Vis si isi cunosc "motivul" 
Au tot timpul o atitudine pozitiva 

Sunt buni ascultatori 

Au valoare morala  

Predau cei 4 Pasi spre succes 
Se dedica in permanenta sa arate celorlalti oportunitatea 

de Afacere  

Participa in programul de pregatire  

Dimond Rush 

 
Participa la evenimente si Traininguri 

SUNT EXEMPLU DE CLIENTI 

 Conduc prin exemplu 

      Cheia in atragerea 
Liderilor e sa fii tu 
insuti Lider ! 

 • 

• 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

 

Edifica permanent linia sponsoriala, echipa si compania 
 

Sunt foarte buni promotori 
 

Folosesc toate produsele 
 

Dezvolta o baza de clienti solida 
 

Nu transmit "negativism" echipei 
 

Gasesc solutii la probleme 

Odata ce ai identificat Liderii Cheie, ar trebui sa dedici din timpul tau pentru dezvoltarea acestor Lideri in 
timp ce continui sa sponsorizezi personal noi Asociati. Cheia in atragerea noilor Lideri este sa devii tu 
insuti unul! Noi ii invatam pe toti sa il urmeze pe Lider. Asigura-te ca promovezi tot timpul, edifici si 
lucrezi cu Liderii de pe linia sponsoriala. 

RETINE: Invata-i pe toti din echipa ta acest concept. Imparte responsabilitatea, astfel incat sa poti lucra cu mai multi Lideri, ca 
sa ajungi la cele mai mari comisioane posibile. 
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Momentul Magic 
 

 

Este un Moment Magic in procesul de sponsorizare cand Invitatii tai prin viziune si iau decizia sa se alature 

Afacerii. Dar mai este inca un Moment Magic-unul chiar mai important! Acesta are loc atunci cand noul tau 

Asociat intalege cu adevarat cum poate sa-si transforme Visele in realitate cu Talk Fusion. 
 

Cand un Asociat renunta, este de obicei pentru ca al doilea Moment Magic nu a avut loc. Ce s-a intamplat este ca 

Asociatul tau a avut indoieli. Bonusurile acelea mari, masiniile si vacantele suna super... pentru tine. Dar noul tau 

Asociat nu a inteles cum poate sa ajunga la acele lucruri. Daca nu ii arati tu cum poate sa-si atinga Visele, el nu va 

avea dispozitia necesara sa persevereze si ajunga la Succes. Daca tu poti sa faci acest lucru pentru el, vei 

avea un Asociat loial pentru foarte mult timp. 
 

Hai sa recapitulam procesul normal de sponsorizare. Tu faci o Prezentare si sponsorizezi un nou Asociat. 

El e entuziasmat si Visul lui este sa faca bani, sa aiba o viata de lux si tot ceea ce presupune viata unui  

Lider in Talk Fusion.  

Tu ii vei spune sa faca lista Top 20, dar pentru ca el stie numele din top 5, ii suna el singur si incearca sa ii 

invite la Prezentare. Sta relaxat si asteapta sa vina banii.  

 

S, noi stim ce se intampla la Prezentare. Un 

singur Asociat, daca esti norocos, participa. 

Noul tau Asociat este demoralizat. Sa speram 

ca isi va reveni, dar va continua sa ii re-invite 

pe acei 4 care nu au participat. Saptamana 

urmatoare, scuzele lor pentru a nu participa 

devin tot mai bune. 

Totul incepe cu notiunile de 
baza, invata regulile de baza 
din Talk Fusion si tine-te de 

ele. 

Apoi, Asociatul tau iti spune, “Nu mai cunosc pe nimeni altcineva”. Decat sa se mai confrunte cu frica si respingerea, 

prefera sa dispara incet incet. Binentales, dovedeste prin acest lucru ca fricile lui sunt mai mari decat Visele lui. Marile 

comisioane, vacante si bonusul masinii in abstract- suna bine si arata bine, dar nu sunt pentru el. 

In fiecare an sute si mii de Oameni intra in Marketing Relational pentru a-si creea un stil mai bun de viata. Dar, 

pentru fiecare Asociat care ajunge mare, un altul renunta la fel de rapid precum se inscrie.  

Deci ce face dintr-un Asociat un succes urias, trimitandu-i un cec in fiecare saptamana cu multe virgule si 

zerouri, in timp ce altii renunta? In aproape toate cazurile, aceasta ―fatali tate‖ poate fi usor corectata prin 

urmarea unor mici pasi de baza pe care ii inveti in Talk Fusion. 
 

RETINE: Totul incepe cu notiunile de baza. Invata abilitatile re comandate de talk Fusion si Afacerea va fi usoara. Daca 
nu le cunosti, te vei confrunta cu respingere, renuntari, frustrare si comisioane mici platite. Este drept? 
 

Daca esti un Asociat care nu are succes atat de rapid precum te asteptai, chiar si dupa ce studiezi Ghidul 

Diamond Rush , CERE AJUTOR! Tu inca ai VISE MARI si SPERANTE ... si CREZI, iar Talk Fusion este 

inca aici sa te ajute! Acum ca ne-am pornit, sa continuam sa colaboram pentru ca sa si tu sa beneficiezi de 

lunga experienta in Marketingul Relational pe care o are Talk Fusion. Impreuna sa-ti schimbam viata! 
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ACUM esti gata sa faci pasul 
 

Acum ca mergi inainte in Construirea Echipei si in gasirea Liderilor, este important sa iti reamintesc ca 

Talk Fusion este cu tine la fiecare pas in drumul catre succes. 

Ca sa poti tine pasul, am facut in asa fel inact sa poti lua Afacerea cu tine oriunde mergi. Am creat o 
varietate de materiale pentru Marketing si Publicitate, de inalta calitate, care sa te ajute sa inspiri oamenii sa 
te intrebe ―Ce e Talk Fusion?‖ 

Talk Fusion este o Afacere a ―Oameniilor‖, deci stabilirea unei retele puternice de contacte si a unui grup solid 
este esentiala pentru Succesul tau. Nu este ceva mai puternic, sau mai motivant decat sa te aduni impreuna cu 
alte persoane inteligente si sa impartasesti experientele personale de succes. 

Cu cat auzi mai mult, cu atat stii mai mult; cu cat stii mai mult, cu atat mai rapid poti creste! Daca 
vrei cu adevarat sa Construiesti Afacerea Talk Fusion si sa-ti asiguri libertatea financiara pentru tine si pentru familia 
ta, ai nevoie de urmatoarele: 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Nu scapa nici o Oportunitate de a-ti imbunatati Afacerea ta si pe tine insuti: vorbeste, asculta 
si invata 
Participa la evenimentele locale, Traininguri si Prezentari ale Oportunitatii 
Adu-ti invitatii la Prezentarile Oportunitatii 
Conecteaza-te la Prezentarile Oportunitatii Talk Fusion si invita membrii echipei tale 
Asigura-te ca esti la toate Trainingurile Diamond Rush si la Apelurile online 
Asigura-te ca participi la Transmiterea in direct odata pe luna cu Bob Reina 
Fii activ si participa la evenimentele echipei 
 

Totul depinde de tine si de VISELE TALE. Noi VREM ca tu sa ai succes si sa realizezi lucrurile care iti 
vor face viata mai usoara, mai fericita si mai entuziasmata. 

TU esti AFACEREA TA. Prin Oportunitatea pe care ti-o oferim, Visele 
tale sunt aproape de realitate! 

In final, aminteste-ti ca odata cu un mare succes, vine si marea 
responsabilitate, fata de ceilalti, de a nu mai da inapoi. Pentru a vorbi de Talk 
Fusion Talk celor care nu pot vorbi, vizitati talkfusiongivesback.com. Fa-te 
familiar cu Succesul din Talk Fusion si urmareste noile dezvoltari si stiri de 
ultima ora pe talkfusioninthenews.com . 
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The Business Opportunity Presentat 
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Materiale pentru Marca si Suppor t 
Materials 
Talk Fusion iti furnizeaza toate materialele promotionale de care ai nevoie pentru a te promova si a-ti 
construi afacerea. Poti sa comanzi oricand materialele de marketing Talk Fusion din Back Office-ul tau! 
 

Chiar mai mult, INTOTDEAUNA sa ai materiale de marketing Talk Fusion la indemana. Sa ai tot timpul 

copii ale ziarului Fusion Buzz Opportunity  in masina. Ia carti de vizita cu tine. Nu vei sti niciodata unde 

si pe cine intalnesti. 

Talk Fusion Jurnalul Oportunitatii –  Fusion BUZZ 

Tine-ti Afacerea la indemana 

• Stiri si povestiri convingatoare despre Talk Fusion si 
despre Industira Marketinguli Relational 
 
Caracteristicile Produselor Talk Fusion si ale Planului 
de Recompensare, marturii si altele 
 
Ofera-l Invitatilor tai si spune-le ca acest ziar va explica 
totul. 

• 

• 

  *DVD-ul ―Raspunsul‖ completeaza cu energie pozitiva, motivatie si marturii video, 
incluse in fiecare ziar.  

Site de Bunuri Talk Fusion– TalkFusionMall.com 

Brand Yourself & Turn Heads with Stylish Talk Fusion Gear 

• Obiecte promotionale de inalta calitate care sa 

inspire intrebarea ―Ce e Talk Fusion?‖ 
 

Camasi, Sepci, Carti de vizita, Bannere, Breloguri, 

Pixuri, Sticle de apa si altele 
 

Livrare Internationala disponibila 

• 

• 

Programul Prezentariilor 

Intotdeauna stii cand va fi urmatoarea prezentare cu 

Calendarul nostru de Evenimente 

• Urmareste programul de pe intraga planeta pe o luna 
intrega : este scurt si usor de intales 

 
Disponibil in mai multe limbi  

Pui invitatii sa vada mai multe prezentari pe zi 
 
Program lunar usor de accesat in Back Office-ul tau de 
pe TalkFusion.com 

• 
 

• 
 

• 
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Nu  faceti  DECAT ceea ce ati citit in aceste pagini ! Nimic din ce improvizati nu va functiona, sau nu va fi 
duplicabil. Regula numarul 1 a acestei afaceri este: nu conteaza ce merge pentru tine– 
conteaza ce poate fi duplicat de toata lumea. 

Sa construiesti o retea mare NU e usor, si totusi e simplu. 

Concentreaza-ti majoritatea timpului pe activitatiile care iti genereaza venit. Poti fi platit doar cand 

cineva cumpara Produsul si devine un Asociat sau un Client, deci concentreaza-te pe invitarea 

Prospectilor la Prezentari si pe contactarea lor dupa Prezentare. 

Nu-ti pierde timpul sa construiesti websiteuri si materiale de prezentare. Tot ceea ce ai 
nevoie a fost deja asigurat pentru tine! 

Fii tot timpul ENTUZIASMAT si POZITIV. Energia pozitiva este contagioasa. Daca Invitatii tai simt 
aceasta Energie, vor dori sa se alature tie in distractie! 

Prezinta suggesti produsele prin folosirea lor ZILNICA si mentine contactul cu prietenii, familia si 

colegii de afaceri. Construirea si mentinerea relatiei este absolut esentiala pentru Afacerea ta si 

viata ta personala. Cand vrei sa trimiti un email, trimite in loc un Video Email! 

Retine: Esti in "Afacerea cu Oameni". Poti distribui o solutie de Video Comunicare. 

Niciodata, niciodata, NICIODATA nu vorbi de rau un membru de pe Linia Sponsoriala, un Prezentator 
sau orice alt membru din echipa. Sa fie doar informatii pozitive in echipa ta -incurajeaza-ti echipa tot 

timpul. Daca ai vreo provocare sau dificultate, te rugam sa contactezi Sponsorul pentru indrumare. 

Greselile sunt o parte din procesul de invatare. Nu fi descurajat de ele - ele te vor imputernici in 
drumul lung. 

DISTREAZA-TE! Esti pe drumul spre implinirea Viselor Tale! 

— Bob Reina 
Founder & CEO 
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