


12 KROKOV 

OD OSLOVENIA 

AŽ PO KARIÉRU CL1



1.KROK:

OSLOVENIE



• a.Príspevok na sociálnych sieťach (správa, príbeh, anketa, 

video...)

• b.Video príspevok (na Youtube, Facebooku, Instagrame...)

• c. Platená reklama (Facebook, Google)

• d.Mobil (SMS, telefonát)

• e.Četovacie aplikácie (hlasová správa, video, textová správa na 

Messenger, Viber, WathAp ap.)

• f. A mnoho iných...

Ako osloviť nových adeptov na spoluprácu



• Na začiatku komunikácie s adeptami a zákazníkmi si urobte poriadok v 

sociálnych sieťach:

1. Nahrajte si profesionálne profilové fotky (na všetkých sieťach rovnakú)

2. Vymažte všetok nevhodný obsah (alkohol, párty, „divné fotky“...)

3. Vymažte všetky príspevky, ktoré nie sú likeované, nehodia sa k vášmu 

podnikaniu.

4. Vymažte všetky texty, videá a fotky, kde prezentujete značku svojho 

podnikania (nikdy ju neukazujte, ak nie ste aspoň kariéra CL5)

5. Vymažte zdieľania cudzích príspevkov, súťaže apod.

6. Urobte si „poriadok“ v priateľoch a followeroch

7. Nastavte si popisy, biografiu (kľudne sa poraďte s odborníkom) 

Upracte si



• Naštudujte si profil, či zodpovedá, čo hľadáte. 

Ak áno, pridajte KOMENTÁR k jeho príspevku:

• „Zaujalo ma, ako pozitívne sa staviate k životu. Rád by som zostal v 

kontakte ako priateľ na FB.“

• Dajte LIKE - SRDIEČKO - ÚŽAS k jeho komentáru

• Poslať mu žiadosť o priateľstvo.

• Napíšte mu DM správu cez Messenger:

• Veľmi sa mi páči, ako píšete o ..... Bolo to inšpirujúce. Rád by som sa s 

vami spriatelil na FB.

Oslovenie cez sociálne siete:



2.KROK:

STRETNUTIE



• Ak ste robili svoju komunikáciu správne, adepti oslovia vás. Bude ich 

zaujímať, čo robíte a ako môžu dosiahnuť oni, čo ste dosiahli vy.

• Prvé stretnutie je najmä o vzbudení záujmu a dohodnutí sa ďalšieho 

stretnutia. 

• Začínajúci marketér prvé stretnutia robí VŽDY s lídrom. Termín 

stretnutia si spolu s ním dohodnú vopred. Ak sa jedná o osobné 

stretnutie, tak aj miesto, ak online, tak si dohodnú linku s vysielaním.

Prvý krok je obvykle na adeptovi



• Používajte krstné meno + Spomeňte spoločné ZÁUJMY + Dajte 

KOMPLIMENT + vzbuďte ZÁUJEM + DODATOČNÁ OTÁZKA

• Spoločné záujmy:

• „Ahoj, MENO, ako sa máš? Sme spolu v skupine na Facebooku ..... 

Tiež mám rád ..... Pracujem na svojej ..... ;-)“

• Kompliment:

• „Tvoj článok bol pre mňa veľmi užitočný. Pracujem na svojom ..... a 

pomôže mi to .....“

Napíšte DM správu cez MESSENGER



• Vzbudenie záujmu:

• „Venujem sa podnikaniu s vášňou. Vďaka tomu môžem zažívať pocit 

slobody. „

• Dodatočná otázka:

• „Tvoj profil vyzerá super! Čomu sa vlastne venuješ?“

Napíšte DM správu cez MESSENGER



3.KROK:

PREZENTÁCIA



1. Predstavenie spojené s edifikáciou (dodanie kreditu zúčastneným)

2. Osobný príbeh (ako ste sa a prečo stali marketérom, čo ste vyriešili a 

akú budúcnosť vidíte v spolupráci s Lyconet)

3. Rozhovor, zistenie úžitku adepta

4. Prezentácia biznisu, príležitosti (s ohľadom na potreby adepta)

5. Pozvanie na ďalšie stretnutie, seminár, webinár a p.

5 častí prezentácie



• Čo musí potencionálny marketér pochopiť z prezentácie:

1. Čo musí robiť?

2. Čo zarobí?

3. Má na to?

Cieľom každého stretnutia je DOSIAHNUŤ ĎALŠIE STRETNUTIE.

Cieľ prezentácie



• Ak zareaguje na predošlé správy, poslať ďalšiu + VLOŽENIE 

KONTAKTU DO DATABÁZY:

• „Teraz sa spájame podobne zmýšľajúci ľudia pomocou projektu pre 

aktívnych ľudí, kde pomáhame a učíme ako využívať online nástroje, 

appky a eshopy na to, aby zarábali. Môžem vám poslať krátke video 

ako s tým narábame :-). Môžete sa na to nezáväzne pozrieť a potom 

by sme si dali vedieť či vás to zaujalo :-) Spravte si vlastný názor.“

Prezentácia cez Messenger



4.KROK:

VIDEO PREZENTÁCIA

WEBINÁR



• Čas je najdrahšie, čo máme. Preto s ním šetríme. Kde nám môže pri 

prezentácii pomôcť video, použijeme ho.

• Pozývať ľudí tak môžeme na pozretie si videa či webinára, namiesto 

vlastnej prezentácie. 

• Vždy, keď vyzveme adepta, aby si pozrel video prezentáciu, zistíme, 

kedy bude mať video pozreté a dosledujeme jeho reakcie na ňu. Ak 

si video zatiaľ nepozrel, neurazíme sa ale s pochopením si 

dohodneme ďalší termín na pozretie.

Jedno video za tisíc slov



• Treba si vypýtať časový záväzok pred poslaním videa:

• „Super :-) Kedy máte čas cca 10 minút na pozretie videa?“

• Ak napíše čas, poslať... Ak bude kľučkovať, tak napísať:

• „Radšej si vypýtam vždy čas, kedy si to môžete pozrieť, aby sme na 

to ani ja ani vy nezabudli.“

Zaslanie videa





• http://bit.ly/biznis-info-myworld

Krátke video so slovenským prekladom



• Po pozretí videa:

• „Čo vás zaujalo najviac?“

• Ďalej komunikujte s lídrom - Cieľom je dohodnúť 3-way call s lídrom 

/ pozvanie na webinár / pozvanie na event

• „To je super! (Nevadí, že si to ešte nevidel) - Máme teraz o tom 

jeden webinár, ak by som ti poslal pozvánku, pozrieš sa na to?“

• „To je super! (Nevadí, že si to ešte nevidel) - Mám jedného super 

človeka, s ktorým by som ti vedel dohodnúť krátky ZOOM. Povie ti o 

tom veci, ktoré ťa môžu zaujímať. Kedy by si si vedel nájsť 20 

minút času?“

Čo po dopozeraní videa?



• Čo ak nie je pozitívna odpoveď?

• „Aj tak ďakujem, že ste si urobili čas. Pravdepodobne to nie je teraz 

pre vás ;-) Ozvem sa o pár týždňov, možno sa zmení vaša situácia. 

Krásny deň!“

• ...nasleduje ďalšie budovanie vzťahu vďaka dosledovaniu.

Čo po dopozeraní videa?



5.KROK:

REGISTRÁCIA MARKETÉRA



• Registrácia marketéra je ako prijímací pohovor na miesto 

obchodníka. Pri vstupnom pohovore zistíte ciele, motiváciu a 

potenciál uchádzača. Sami sa rozhodnete, či ho chcete/nechcete v 

tíme. Vyhýbajte sa komplikovaným ľuďom. S nimi bude všetko 

komplikované.

• Ľudia s potenciálom sú sebamotivujúci, samostatní a majú vplyv na 

ľudí vo svojom okolí. Vďaka takýmto ľuďom porastie vaša kariéra 

výrazne rýchlejšie.

• Ostatní sa stanú zákazníkmi, pasívnymi marketérmi, ktorí sú veľmi 

dôležití, ale nie je im potrebné venovať toľko času.

Aktívne hľadanie lídrov



• Už úvodná registrácia môže správne naštartovať kariéru marketéra.

• Na prvom sedení začnite spolu pripravovať podklady:

• Menný zoznam

• Prvých 20 TOP ľudí pozvať na stretnutie (my vyberáme koho)

• Stanoviť ciele a sny

• Plánovanie si kalendára

• Vytvoriť príbeh

• Odporučiť audioknihy, knihy, videá, online kurzy

• Pridať ho do skupín

Čo na začiatku...



• Nový marketér musí byť ako James Bond – musí mlčať o všetkom, 

čo sa od vás dozvie. Hovoriť o svojom podnikaní môže začať až 

vtedy, keď bude preškolený. V opačnom prípade hrozí jeho úplné 

zlyhanie hneď na začiatku.

• Už počas zaškolenia sa robia prvé aktivity – prvé pozvania.

• Cieľom je do 72 hodín dokončiť menný zoznam a začať ho používať 

a dosiahnuť prvé výsledky do 3 dní od štartu.

James Bond



6.KROK:

ZAŠKOLENIE MARKETÉRA



• Od začiatku má marketér pred sebou rozhodnutie: Robiť svoje 

podnikanie náhodne a pomaly, alebo rýchlo a plánovane a zároveň 

si svoje kroky vyhodnocuje.

• Preto už v rámci zaškoľovania nováčika odporúčame nastaviť si ciele 

a úlohy, ktoré sa odhodlá splniť. Vďaka pravidelnému 

vyhodnocovaniu uvidí, či sa k svojmu cieľu priblížil.

• Dodržiavaním správnych postupov môže marketér rásť rýchlo na 

kariére. CL2 tak môže dosiahnuť v prvých 30-tich dňoch a na CL4 

by sa mohol dostať za 3 mesiace.

Plánovanie a vyhodnocovanie



7.KROK:

PRAVIDELNÁ KOMUNIKÁCIA



• Každý marketér musí byť v pravidelnom kontakte so svojim lídrom. 

Vďaka stabilnej a aktívnej spolupráci sa naučí základné postupy, 

spozná produkty a zvládne základy jednania so zákazníkmi.

• Súčasťou pravidelného postupu sú:

• Pravidelné porady, obvykle 1x týždenne

• Tréningy zručností na začiatku aktivity, alebo ak sú nedostatky vo výsledkoch

• Individuálne koučingy a vedenie

• Spoločné stretnutia so zákazníkmi a potencionálnymi marketérmi

Správne rutiny ako základ úspechu



• Vďaka správnym rutinám a denným úlohám dosiahnete výsledky za 

kratší čas.

• Tieto aktivity je potrebné vykonávať pravidelne každý deň, po dobu 

aspoň 12 mesiacov:

• 1. Vyhodnoť včerajšok a naplánuj si dnešok  

• 2. Napíš 3 príspevky na FB stránku /alebo profil  

• 3. Uverejni FB stories / alebo Instagram stories

• 4. Napíš do skupiny na FB (hodnotu, radu, otázku, hodnotenie...)  

• 5. Napíš 5-tim ľuďom  

Metóda denných aktivít



• 2.časť aktivít:

• 6. Pridaj si 5 ľudí ako priateľov na FB 

• 7. 3 ľuďom odprezentuj biznis 

• 8. 3 ľudí dosleduj

• 9. Napíš / zavolaj svojim priamym marketérom

• 10. Využi nákupné výhody / používaj aplikáciu či kartu  

• 11. Vzdelávaj sa (pozri si video, prečítaj časť knihy či článok)  

• 12. Popraj priateľom na FB k narodeninám a meninám  

• 13. Zopakuj si afirmácie pre úspech  

• 14. Opäť si prejdi svoje ciele  

Metóda denných aktivít



8.KROK:

ÚVODNÉ TRÉNINGY

LETS GET STARTED



• Pre každého nového marketére je vytvorené vzdelávanie, ktoré 

odhalí pravidlá úspešného obchodovania, okrem iného

• systéme práce

• nastavení cieľov a plánovaní

• koho a ako kontaktovať

• ako sa elegantne v rozhovore dostať k businessu 

Úvodný tréning odhalí potenciál



9.KROK:

POZVANIE ĽUDÍ 

Z MENNÉHO ZOZNAMU



• Sieťový marketing je HRA ČÍSIEL. Je to jednoduché – získať viac 

zákazníkov znamená prezentovať produkt viacerým ľuďom.

• Preto je potrebné plánovať počty oslovení, stretnutí a prezentácií či 

dosledovaní.

• Pre dosiahnutie kariéry a neustály rast je potrebné vytvoriť si 

systém nikdy nekončiaceho menného zoznamu.

Cielený rast v kariére



• Marketér musí cielene robiť aktivity k tomu, aby počet 

potencionálnych zákazníkov neustále narastal. Počet doplnených 

kontaktov musí byť vyšší ako počet oslovených (inak by sa časom 

zoznam vyčerpal).

• K tomu treba robiť:

1. Pridávať si nových priateľov na sociálnych sieťach

2. Budovať počet členov vo FB skupinách

3. Spracovávať nové kontakty zo všetkých činností

4. Aktívne žiadať odporúčania od svojich zákazníkov apod.

Nikdy nekončiaci menný zoznam



10.KROK:

CBCITY.ACADEMY



• MyWorld vydáva množstvo nových informácií. Na Cbcity.academy

sú spracované v slovenskom jazyku. Preto je základnou výbavou 

marketéra.

• Obsahuje záznamy webinárov a porád takže sa viete vrátiť k 

obsahu, ktorý ste nestihli pozrieť naživo.

Knižnica vzdelávania o MyWorld na 
Cbcity.academy



11.KROK:

GOELITE CLUB



• Web stránka www.goelite.club je určená pre podporu všetkým 

členov tímu. Obsahuje rozsiahlu knižnicu vzdelávania.

• Časť obsahu je uzamknutý menom a heslom iba pre členov klubu.

• Pre nových marketérov je prístup na 1 rok zadarmo.

• Stránka je spojená s uzatvorenou FB skupinou GoElite club Leaders

(https://www.facebook.com/groups/goeliteclub)

• Pri dosiahnutí kariérneho stupňa CL3 je prístupná aj skupina 

„líderská“ GoElite club V.I.P. 

(https://www.facebook.com/groups/goeliteclubvip)  

V GoElite clube nikdy nie ste sami

http://www.goelite.club/
https://www.facebook.com/groups/goeliteclub
https://www.facebook.com/groups/goeliteclubvip


12.KROK:

AKADÉMIA MARKETÉRA



• Na začiatku kariéry marketéra je dôležité:

1. Vytrvalo sa vzdelávať

2. Plánovať svoje aktivity

3. Byť konzistentný počas prvým mesiacov

4. Vyhodnocovať výsledky

• Akadémia marketéra je manuálom pre nových marketérov.

• Pri dosiahnutí kariéry CL1 získate akadémiu na 1 rok zadarmo

Postupujte vďaka tréningom v Akadémii 
marketéra



Tešíme sa na spoluprácu!


