Poradnik Człowieka Sukcesu w PMI v1.2 (Opracował Błażej Królikowski)
Długo zwlekałem z napisaniem tego poradnika. wydawało mi się że uproszczenie naszego
systemu daje wszystkim takie same rezultaty i olbrzymi wzrost. I nie myliłem się. Jest olbrzymi
progres w budowaniu nowych relacji i pogłębianiu tych starych dojrzałych. Ale czy można jeszcze
szybciej i jeszcze lepiej?
System Click&Play chwyta każdego za serce. Dlaczego? ponieważ bazuje na pomaganiu innym w
bardzo wyjątkowy sposób.
#1 angażujesz tyle czasu ile masz
#2 jesteś duplikowalny przez innych
#3 opowiadasz swoją historię
#4 wkraczasz w świat ludzi sukcesu nowoczesnej branży Network Marketingu
#5 jesteś częścią zwycięskiego zespołu
#6 masz frajdę z tego co robisz
#7 koordynujesz wspierasz i inspirujesz każdego do decyzji
#8 jesteś przykładem
#9 jesteś wellness
#10 Bardzo dobrze wyglądasz
Twój sponsor pokazał Tobie system pracy z Click&Play a Ty zastanawiasz się jak działać z
optymalnymi rezultatami.
Czas na pierwszy film
8M - Start https://vimeo.com/183223982/9d494f8244
Reguła „A teraz Ciebie zarejestruje” otwiera drogę do ukierunkowanej dyskusji
Teraz wystarczy pod wpływem zadawanych pytań dopasować kolejne prezentacje filmowe!
1. Dieta cellRESET https://vimeo.com/166765464/2958a8390c
2. Produkt do cellRESET https://vimeo.com/166765470/12f323979e
3. Historia przemiany https://youtu.be/Y8c_ndIbDeQ
4. System „Ja +2” https://vimeo.com/203698742/f379e99010
Pamiętaj wszystkie filmy trwają zaledwie 25:55 minut dlatego potrzebujesz ciekawych własnych lub
zespołu historii - ZBIERAJ HISTORIE
Warsztat click&Play
Movie #1 Jak to zrobić? Obejrzyj zrób
notatki …
https://vimeo.com/213061637/4c18bba9ed
zwróć uwagę iż przedstawiony sposób komunikacji jest szkieletem i przykładem do którego
możesz jeśli zechcesz, wpasować swoją osobowość i przykłady własnego rozwoju w oparciu o
doświadczenie jakie już zdobyłeś!
Teraz przejdź do filmu
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Movie #2 System Active - Podstawy v1.0 PL
https://vimeo.com/212766639/321e4e29e5
zwróć uwagę na system Active pod kątem
1. Mała inwestycja
2. szybkie działanie
3. prostota duplikacji
4. krótka prezentacja
5. budowanie zespołu z Challenge (Wyzwanie)
Teraz przejdź do filmu
Movie #3
Akademia Biznesu rola w relacjach biznesowych - Podstawy
„Czego oczekiwać od Biznes Akademii?”
https://vimeo.com/212984654/4680e06608
zwróć uwagę na:
1. wygodę - praca jest wykonana przez Twoich liderów
2. udział Twojego zespołu w Akademii to Twoja wizytówka
3. wybór biletów Generał Vip i Gold Vip to określenie wygody i wytyczenie kierunku, jak zespół
ma podążać. np. Wyobraź sobie Lidera który zarabia pieniądze w tym przedsięwzięciu a siedzi
w ostatnim rzędzie. Co o tym sądzisz? Czy zarabia?
4. Wytwarzasz pozytywną atmosferę jesteś duplikowalny przez zespół!
5. Jesteś 30 min przed czasem … Masz możliwość przywitania się z zespołem i nadanie wartości
wydarzeniu w jakim uczestniczysz!
6. Pierwszy na meetingu ogłaszasz MAM BIlet —- (jaki masz)
Teraz przejdź do filmu
Movie #4
Workshop jego rola - Podstawy
https://vimeo.com/213054931/39e35ff2ce
zwróć uwagę na:
1.
2.
3.
4.
5.

Podniesienie własnych umiejętości w osiąganiu celów
efektywne narzędzia dla własnego i grupy rozwoju
ucz się od praktyków którzy w danej dziedzinie odnieśli sukces
duplikuj proste działania aby czuć się pewnie
Traktuj edukacje jako proces w czasie

Wykorzystanie Systemu Click&Play
1. Świetny do pracy na codzień
2. Genialny na spotkania indywidualne (uczysz się tylko opowiadać swoją historię i
doświadczenia)
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3. Bardzo szybki w duplikacji ( nikt nie czeka aby się nauczyć )
4. skrócenie czasu w pracy na odległość ( brak możliwości wyjazdu np za granicę - wysyłka linka)
5. Jeśli coś nie wychodzi to metoda bądź filmy są słabe NIGDY NIE JEST TO TWOJA WINA :) 6.
Żadne nakłady finansowe
7. rozpoczynasz tu i teraz
8. ściągnij i wydrukuj plan na 6 miesięcy https://drive.google.com/open?
id=0ByJXlgLnLj11S3AwWHdGVzZiOGM
9. twoja postawa wyznacza kierunek dla zespołu który z sukcesem tworzysz

Specjalnie dla Lidera - PLAN -DOCHÓD
Workshop Virtual v1.0 - Korzyści z marketing planu!
Movie #5
https://vimeo.com/216046691/77760b25ce
zwróć uwagę na:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Podstawa Wynagrodzenia - STAŁA!
6 poziomów Podstawy Wynagrodzenia
Bonusy wgłębne do nieskończonści
prowizja 15 dnia każdego miesiąca
Budujesz pierwszy poziom w szerokości - To Twój Biznes!
Wspierasz pierwszy poziom w głębokości - Stabilizujesz Biznes!

Workshop Virtual v1.0 - Zabezpieczenie prowizji -dochodu!
Movie #6
https://vimeo.com/216048283/00515902fb
zwróć uwagę na:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wybór dogodnego sposobu zabezpieczenia MG
niska inwestycja biznesowa dopasowana do potrzeb
dogodny zakup w ciągu 30 dni
abonament realizowany do 28 dnia każdego miesiąca
kupujesz to co potrzebujesz!
System Active łączy dwa plany dochodu!
Status Manager utrzymywany co miesiąc! Podstawa!
Będąc Managerem masz darmowy dostęp do Swojego BackOFFICE!

Teraz będzie jeszcze łatwiej i szybciej
Wierzę w Twój i zespołu sukces!
Błażej Królikowski
Platin President PM -International

Materiały uzupełniające:
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Prezentacje USA
Prezentacja #1 8M - Start USA eng https://vimeo.com/206685481/8a9fd09cb0
Prezentacja #2 8M - Start USA PL https://vimeo.com/206644437/34b9b517e3

Prezentacje TEST RUSSIA Lituania
#1 8M start RU
https://vimeo.com/211625129/93f367704c
# SYSTEM JA+2 - https://vimeo.com/212039301/2fb180fb30
#2 8M start LT
https://vimeo.com/211625038/47e330c990
# SYSTEM JA+2 - https://vimeo.com/211955770/c97daa7229
Abonament EU „ABO Europa System v1.0
PL”
https://vimeo.com/212766621/c19356ab4a

Aby rozpocząć współpracę zarejestruj się i uzyskaj swój unikalny numer Teampartnera. Osoby
zainteresowane współpracą są przez nas wspierane aż do momentu uzyskania samodzielności.
Rejestracja
https://www.cellreset.com.pl/rejestracja/
Masz pytania pisz na kontakt@cellreset.com.pl lub dzwoń 603767771.

Z poważaniem
Andrzej Prusisz
www.cellreset.com.pl
www.mojaprzemiana.com.pl
kontakt@cellreset.com.pl
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