
 

 

 

 

 

 

Ismerd meg a rendszert, melynek 
segítségével az MLM-es munkád összes 

feladatát megkönnyítheted, az 
ügyfélszerzéstől kezdve, az 

utógondozáson át az oktatásig! 
 



 

 

Sok ember azért utasít vissza egy jó üzleti ajánlatot, mert az alábbi dolgokat nem 
szereti a hálózatépítési munkában: 

 

▪ Névlistaírás 

▪ Ismerősök megszólítása 

▪ Idegenek megszólítása 

▪ Ismerkedés üzleti érdekből 

▪ A cég termékének vagy szolgáltatásának elmagyarázása 

▪ A cég üzleti koncepciójának elmagyarázása 

▪ Sikertelen tárgyalások 

▪ Felesleges megbeszélésekre kidobott pénz és idő 

▪ Felesleges utazásokra kidobott pénz és idő 

▪ Visszautasítások elviselés és kifogások kezelése 

▪ Korábbi vásárlók új vásárlásra való buzdítása 

▪ Oktatás, szponzori munka nehézségei 

 

A különböző céges tréningeken a vezetők, trénerek arra próbálnak hangsúlyt 
fektetni, hogy a különböző akadályokkal ne foglalkozz, a felmerülő problémákat 
oldd meg valahogy, és csak a siker lebegjen a szemed előtt. 

Ez azonban úgy gondoljuk, nem csak egy döntés kérdése! 

 

A Network Marketinges munka – más munkákhoz hasonlóan -  számos olyan 
lélekölő tevékenységgel jár, amelyek miatt emberek tízezrei / százezrei fejezik be 
MLM üzletüket világszerte, még jócskán azelőtt, hogy akár bármilyen sikert elértek 
volna. Ők az MLM sérültek. Erről őszintén kell beszélni. 

A megoldás nem a fejünk homokba dugása, hanem olyan eszközök megtalálása, 
amellyel valóban kiküszöbölhetők, megoldhatók a problémák. 

 
A Network System használatával élménnyé válhat a hálózatépítés úgy, hogy 
közben rengeteg időt és pénzt takaríthatsz meg. 

Mert igen, az MLM lehet élmény, csupán megoldásokat kell találni a fent említett 
problémákra. 
 



 

 

Ha egy olyan eszközt keresel, amivel mind az ügyfélszerzésben, mind az 
utógondozásban, mind az oktatásban és a hatékony csapatépítésben kulcsrakész 
megoldásokat kapsz, akkor ne keress tovább!  

A Network System több, mint 4 éves fejlesztés eredményeként született meg, és 
már a gyakorlatban is bizonyított. 

Milyen problémákat, negatív élményeket küszöbölhetsz ki a Network System 
használatával? 

 

Névlistaírás / Ismerősök megszólítása 

Többé nincs szükséged rá, szakemberek által elkészített, előre megírt és 
megalkotott névre szóló weboldaladat egy gombnyomással megoszthatod 
Facebookon, így minden ismerősöd megnézheti ajánlatodat. 

 

Idegenek megszólítása / Ismerkedés üzleti célból 

Profi hirdetési lehetőség áll rendelkezésedre, hogy MLM üzletedet a lehető 
legcélzottabb módon juttasd el a kívánt közönségnek. 

 

A cég termékének / szolgáltatásának / üzleti koncepciójának elmagyarázása 

A weboldaladon található szövegek szakember által készülnek, így bárki rátéved 
az oldaladra, a megfelelő mennyiségben adagolt információk jutnak el hozzá. 
Ebben nem csak az oldal maga, de hírlevél rendszerünk is a segítségedre lesz, 
automatikusan kiküldött leveleinkkel. 

 

Sikertelen tárgyalások / Felesleges megbeszélések, utazások 

Nincs többé! A Network Systemnek köszönhetően kizárólag azokkal fogsz 
beszélni, akik alaposan megismerkedtek az ajánlatoddal, és már csak esetleg 
néhány kérdésük maradt a regisztráció előtt. Nem kell azokkal foglalkoznod, akik 
elutasítóak üzleteddel szemben! 

 

Korábbi vásárlók új vásárlásra buzdítása 

Vásárlóiddal és üzleti partnereiddel is könnyen kapcsolatot tarthatsz köszönhetően 
üzenőfalunknak, és hírlevél rendszerünknek. Minden aktuális információt azonnal 
kiküldhetsz, legyen az akár rendezvény, akár valamilyen akció. Az üzleti életben 
fontos, hogy a vevő fejében legyél - ez segít majd abban, hogy regisztráltjaid ne 
felejtsenek el. 
 



 

 

 
Oktatás, szponzori munka nehézségei 

Rendszerünket úgy építettük ki, hogy minden MLM cégeddel kapcsolatos 
oktatóanyag azonnal elérhető legyen üzleti partnereid számára. A Network System 
használatával pedig mindenkinek egy olyan eszköz lehet a kezében, amellyel nem 
kell többé olyan kifejezéseket, és módszereket tanítanod, mint a hideghívás, az 
utcán megszólítás, vagy ajánlatod óvatos elővezetése egy beszélgetésben. 

Nem neked kell az új jelöltek után rohangálni, hanem az érdeklődők téged fognak 
kereseni! 

 

Értékesítési folyamatok automatizálása 

A Network System rendszere felkutatja a potenciális új jelölteket, és a nap 24 
órájában dolgozik helyetted. Foglalkozz kizárólag azokkal, akiket érdekel 
terméked / szolgáltatásod / üzleted! 

Saját fejlesztésű levélküldő rendszerrel automata módon küld írásos tájékoztató 
anyagokat az érdeklődőknek. Időzített hírleveleket és aktuális híreket tudsz 
csapatodnak kiküldeni. 

 

Teljes körű online marketing rendszer 

Üzletedre szabott weboldaladat előre elkészített Facebook megosztási 
lehetőségekkel hirdetheted. Mindemellett egyedileg összeállított hírleveleink is 
segítséget nyújtanak majd az ügyfélszerzésben. Beépített elkapó oldal sablonok 
és szerkesztő segítségével korlátlan számú elkapóoldalt tudsz létrehozni. 

 

Információs központ - Webkonferencia terem 

Az információs központban percrekészen megoszthatsz minden üzleteddel 
kapcsolatos információt partnereiddel. Emellett webkonferencia termedet is 
hozzárendelhetjük felületedhez. Speciális hírfolyammal (üzenőfallal) valódi 
közösséget tudsz teremteni. 

 

Online képzési rendszer 

Online képzési rendszerünk segítségével munkatársaid, partnereid is elsajátíthatják 
a Network System használatát és az MLM üzletedben alkalmazott 
munkamódszert. Így egységes és másolható eszközökkel tudsz nagy csapatot 
felépíteni és megtartani. 
 
 



 

 

 

Rendezvényekre toborzást segítő rendszer 

Felejtsd el a telefonálgatást és egyeztetgetést. A Network System 
rendezvényekre toborzást segítő rendszerén keresztül partnereid 2 perc alatt le 
tudják adni jelentkezésüket az adott programra, ami a Te adatbázisodban meg is 
jelenik. 
 

Érdeklődői felület 

Az érdeklődői felület hatalmas segítséget nyújt az utógondozásban. Azoknak 
készült, akiknek sikerült az érdeklődésüket felkelteni ajánlatod iránt. Fontos az első 
benyomás. Mi segítünk, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű információ 
álljon rendelkezésre a leendő ügyfeleknek. 

 

Tudásbázis 

A Network System Tudásbázisa egy speciális „kérdezz – felelek” felület. 
Gyakorlatban felmerülő kérdések és válaszok találhatóak témakör szerint 
csoportosítva ezen a felületen. A Tudásbázis felépítése legjobban a „Chatbot”-ok 
működéséhez hasonlít. 

 

Profi online hirdetési csomagok 

Profi szakembereink segítségével Facebookon és Google-ben is hirdetheted 
oldalaidat! Ennek természetesen külön költsége van, de ne feledd, a jó hirdetés 
nem költség, hanem befektetés! 

További jó hírem, hogy a Network Systemet TE is használhatod. Hogy hogyan? 
Kattints a weboldal legtetején található „Network System regisztráció” gombra! 

Pár napig díjmentesen használhatod a rendszert, és hozzáférést biztosítunk a 
belső felülethez, megnézheted élesben működését. 

A próbaidőszak lejárta után havi szintre lebontva jelképes összegért használhatod 
tovább rendszerünket. 

Amennyiben nem akarsz előfizetni erre a rendszerre, akkor is érdemes 
regisztrálnod, mert így Te is megkapod az adott MLM-el üzlettel kapcsolatos friss 
híreket és információkat! 

 
 


