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Úspech podniku sietového predaja je možné lahko vystopovat touto štruktúrou, funkciám a jej výkonom k jeho 

podriadeným. Avšak, na druhej strane, neúspech môže byt daný za vinu najslabšiemu, neplniacemu podriadenému 

tímu. Podla Larryho Rivera, úspešného podnikatela Internetovej siete, väcšina zaciatocníkov sietových 

podnikatelov urobí túto chybu, ktorá ich bude zbytocne stát vela penazí, casu a úsilia. V clánku napísanom 

Larrym, je niekolko t ipov ktoré pomáhajú vyhnút sa týmto chybám, zostavením silného tímu podriadených.   

Je dôležité zvolit si svojich podriadených dobre. Napríklad, nemôžete sa spoliehat na svojho úctovníka aby 

pracoval ako raketový vedec. To isté platí pre vašu siet. Nemali by ste sa spoliehat na jednotlivca, ktorý má 

malý, alebo žiadny záujem vykonávat prácu ako váš podriadený.

Pozvánky rozoslané na zaciatku vášho náboru sú kritické pre vybudovanie si silných podriadených, takže sa 

uistite, že ludia ktorý sa zapísali do vá šho program sú tí, ktorý sú vaším cielom. Tím,  ktorý sa zapísali a prejavili 

záujem o váš program, musíte poskytnút školenie, podporu a tiež motiváciu pre ich pohyb vpred. Ale ak nie, nie 

je nic, co môžete urobit aby tvrdo pracovali.

Za druhé, je dôležité aby ste ponúkli svojmu novému podriadenému vašu 100% podporu a školenie. Podla Larryho, 

je dôležitým bodom, aby ste sa uistili, že vás podriadený vie a dobre chápe obchodný plán. Dalšie tajomstvo je 

odhalené. Väcšina nových sietovýc h predajcov agresívne verbuje nových clenov do svojej siete, ale necháva ich 

bez pomoci, bez vedomostí alebo slabej prípravy o tom, o com program vlastne je. Toto je velké NIE, hovorí 

Larry. 

Nedomýšlajte si nic o vašich, novo naverbovaných clenoch. Kedže sú novácikmi vo vašej sieti a spolocnosti 

zaškolte ich od zaciatku. Je nes porné, že môžu byt taký, ktorý majú skúsenost v si etovom  predaji, ale existuje 

ešte vela ta kých, ktorý nevedia ako zacat.

Toto je cas, ked budete hrat  svoju úlohu ako nadriadený a vedúci tímu. Musíte im poskytnút úplné infor mácie o 

svojom programe, výrobkoch, službách a spolocnosti stojacej za nimi. Je pre nich velmi dôležité  dobre 

pochopit plán odmien, aby mali jasno a vedeli aké ciele si majú stanovit pre dosiahnutie takého zárobku, aký 

chcú. 

Tipy pre vybudovanie si silných podriadených pre úspech v 

siet ovom predaji



Uistite sa, že ste dostupný kedykolvek budú mat otázky. Môžu potrebovat  vašu radu ohladne problémov 

ktorým celia. Poskytnite im svoju úplnú podporu a ponúknite im pomoc, ked si myslíte že máte podriadených, 

ktorým chýba vedenie. Zúcastnite sa na ich poradách a prezentáciách, aby ste ukázali svoju podporu a opravili 

ich v urcitých aspektoch ich praktík ak nejaké existujú.

Dalej, nebudte lakomý! Naucte vašich clenov co viete. Existuje bod, kde si máte pamätat, že úspech v 

sietovom predaji je opakovatelný. Neexistuje nic unikátne na tom, co robíte pre seba, co by váš podriadený 

nemohol vykonat tiež. To isté sa týka vás a vášho nadriadeného. Ak máte úspešného nadriadeného, môžete 

študovat to co robia a ako to robia. Potom to aplikovat na váš podnik a siet a tiež ocakávat dobrý stupen 

úspechu. 

Podelte sa o vaše “tajomstvo” s vaším podriadeným, pretože vybudovaním silného podriadeného, vám a vášmu 

programu zabezpecí možnost úsp echu. Ak váš podriadený uspeje, to isté platí aj pre vás.

Neexistuje dokonalý tím sietového marketing. Takže, MOTIVUJTE a MOTIVUJTE a pokracujte v 

MOTIVOVANÍ. Neberte to na lahkú váhu, iba pre to, že máte fungujúcich podriadených. Toto nie je pre vás 

dôvodom sediet necinne a nechat ich pracovat za vás. Ako vedúci tímu, musíte tiež pracovat tvrdo, ako vaši 

clenovia, pre ich nasmerovanie správnym smerom.  

Pre dosiahnutie silných podriadených, pravidelne ich motivujte, hovorí Larry. Z casu na cas im ponúknite rady, 

typy, odporucenia a úpravy ktoré potrebujú. Sledujte ich pokrok a ponúknite im radu pri najtažších fázach 

programu a ak je to možné, poskytnite im pomoc.

Dajte im vediet, že sa staráte o to, ako pracujú a že ste pánom situácie. Uistite sa, že ich budete pravidelne 

sledovat cez email, textové správy, informacné letáky, blogovú poštu a ak je to možné telefonátmi. Takým 

spôsobom zosobníte vašu komunikáciu a postrcíte ich k dosiahnutiu ich cielov.
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Pocas lu dského života, funkcia každého orgánu v tele je na optimálnej hladine pred dosiahnutím 30tky, táto 

funkcia sa pomaly znižuje ako vek narastá, hlavne u obliciek a plúc. Vo veku 80 naše oblicky a plúca fung ujú iba 

na 40%, v porovnaní s tým, ked nám je 30, a schopnost vylucovat žalúdocnú kyselinu je 42%, v porovnaní s tým, 

ked nám bolo 20 a klesá pri starnutí. 

Okrem toho, schopnost  nášho telesného systému prispôsobit  sa zmenám sa zníži hlavne vo veku od 40 do 50. 

Toto je preto, lebo bunecná membrána organizmu a pojivové tkanivo sa stanú abnormálnymi a pevnost orgánov sa 

zníži. Zmeny v našom telesnom systéme ovplyvnujú spôsob prispôsobenia nášho tela a spôsobujú ochorenia. Starší 

by mali vziat do úvahy prevenciu starnutia vonkajšími faktormi, hlavne vyváženým stravovacím návykom, úplným 

trávením a konzumáciou dostatku živín, vitamínov a minerálov. Tieto všetky oddialia proces starnutia. Takže, pre 

zabránenie starnutia, musíme vziat do úvahy vyvážený stravovací návyk po 30 roku života. 

Nasledovné návyky by mali byt brané vážne.

1. Nejedzte privela . Nefajcite a obmedzte konzumáciu alkoholických nápojov.

2. Zvýšte konzumáciu proteínov ako sú vajícka, fazula, spirulina, mlieko a iné. Avšak konzumácia proteínov 

ako je mäso, staršími osobami, by mala byt zredukovaná. Toto je kvôli pomalému ochabnutiu  tráviaceho 

systému.

3. Vysoká konzumácia kalcia ako je krevetový pancier, sezamový džem, cerstvé mlieko, tofu, a jedlo z tofu, 

je podstatnou pre ludí, ktorý dosiahli stredný vek.

4. Vysoká konzumácia železom obohateného jedla ako je pecienka, spirulina, žltok z vajca a cierne 

sezamové semeno, je dôležitá pre zabránenie anémie.

5. Pre dobrý zažívací systém pite obycajnú vodu a caj

6. Znížte konzumáciu jedla, ktoré je tažké na strávenie ako je smažené a korenené jedlo.

7. Zvýšte konzumáciu fytoživín. Fytoživiny sú prvkom, ktorý nie je kategorizovaný ako vitamín alebo minerál 

a je dobrý pre zdravie. Niektoré fytoživiny pomáhajú stimulovat funkciu buniek v tele, predchádzajú 

zápalom, mutácií buniek, a vývinu rakovinových buniek.

Živiny starnutia
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Mužský pohlavný problém, co by ste o tom mali vediet? 

Zlyhanie alebo sklamanie zažit vzrušenie zo zdielani a fyzického vztahu s partnerom nicí nielen manžela ale aj 

manželku. Žena cíti akoby sa jej manžel snažil pri sexuálnom vzta hu vyhnút .

Táto situácia sa stala dvojiciam kde manžel zažíva erektívnu dysfunkciu (ED) alebo predcasnú ejakuláciu 

(dosiahnutie vrcholu prirýchlo). Manželka tiež zdiela  manželovu negatívnu reakciu voci ED alebo predcasnej 

ejakulácií. Manželka sa cíti úzkostlivo, zahanbene, vinná, nahnevaná a deprimovaná. Úcinky neovplyvnia iba pocity 

dvojice ale pôsobia aj na harmóniu manželstva. Táto slabina mužov ovplyvní fyziologicky a psychologicky a 

spôsobí náhly pokles kvality ich života.

Erektívna Dysfunkcia (ED) je definovaná ako trvalá porucha dosiahnutia a udržania si úplnej erekcie pocas 

styku. Starnúcim mužom trvá dlhší cas dosiahnut erekciu a dosiahnu vrchol neskôr.

80% ED problémov je fyziologických v dôsledku:

1- Vysokého krvného tlaku

2- Mrtvice

3- Cukrovky

4- Rakoviny prostaty

5- Vysokej hladiny cholesterolu

6- Problémov s oblickami a srdcom (ovplyvnujú nervový systém alebo krvné cievy)

7- Nezdravého životného štýlu (nevyrovnaná diéta, fajcenie a konzumácia alkoholu)

8- Vedlaj ších úcinkov liekov

20% ED problémov je psychologických ako sú:

1- Stres

2- Nervozita

3- Depresia

4- Problémy v sexuálnom vzta hu

Erektívna Dysfunkcia (ED)

Mužský pohlavný problém



Odhaduje sa, že v Malajzií, asi 2,2 milióna mužov trpí ED, 52% tohto poctu predstavujú muži vo veku nad 

40rokov. Niektorý muži si myslia, že ED je znakom starnutia, ktorému sa nedá vyhnút. 

Bežnou prícinou ED problémov je zdravotný stav, ktorý sa týka nedostatocného toku krvi.

TOTO NIE JE PRAVDA!
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Tok krvi

V tradicnej cínskej medicíne, sa verí že zlá cirkulácia je prícinou mnohých ochorení, vrátane cukrovky a 

vysokého krvného tlaku.

Mozog

Srdce 

Pecen 

POBLEDLÁ pokožka, brnenie, pálenie alebo necitlivost rúk alebo nôh, dýchavicnost, nedostatok energie, 

nepravidelný tep srdca, slabá pamät, slabá výdrž, krce v nohách, krcové žily, infekcie ktoré sa pomaly hoja 

alebo sa nehoja vôbec – ak pravidelne bojujete s dvomi alebo viacerými s týchto symptómov, môžete byt tým, 

ktorý trpí zlou cirkuláciou krvi.

Krv je hlavným transportným systémom v tele a dobrý obeh je dôležitý pre dobré zdravie. Ignorovat p ríznaky a 

symptóm zlého krvného obehu môže mat vážne dôsledky. Ak sa mu nevenuje vcasná pozornost, zlý krvný obeh 

môže spôsobit n enapravitelné š kody, môžu byt ovplyvnené klúcové orgány v tele, hlavne mozog a srdce. Zvýšený 

výskyt infarktov a mrtvice u tých pod 50 je toho jasným dôkazom.

Kedže krvný obe h pokrýva celé naše telo, problémy sa tiež môžu prejavit viacerými spôsobmi. Napríklad,

Náš mozog dostáva 20% krvi obiehajúcej v našom tele. S poklesom toku, náš mozog funguje pod najlepšou 

úrovnou, výsledkom je pocit letargie, strata pamäte, nedostatok duševnej zrozumitel nosti, atd.  Castá, 

nevysvetlitelná bolest hlavy a náhle závraty sú tiež príznakmi zlého krvného obehu do mozgu.

Ked zlý krvný obeh ovplyvnuje srdce, príznakmi sú bolest hrudníka, vysoký krvný tlak a zvýšená hladina 

cholesterolu. Problémy pri vykonávaní akýchkolvek bežných úloh ako je chodenie po schodoch, prechádzanie sa, 

vás tiež môže ucinit velmi unavenými a dýchavicnými.

Ak trpíte nedostatkom apetítu alebo ak chudnete a vaša pokožka je bez lesku, je dost možné že vaša pecen sa 

stáva “lenivou” a toto je ranným príznakom zlého krvného obehu do pecene.



Oblicky

Koncatiny

Sexuálna energia

                           Iste!!!!!!!!!
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Tento orgán hrá dôležitú úlohu pri regulácií a monitorovaní nášho krvného tlaku, okrem eliminovania odpadu a 

nadmerného množstva vody z nášho tela. Ked  zlý krvný obeh ovplyvnuje oblicky, všimnete si opuch rúk, nôh a 

clenkov, zvýšený krvný tlak, zmenený tep srdca a neustály pocit únavy.

Zlý krvný obeh môže mat  vážny dopad na vaše ruky a nohy. Môžete zažit náhlu necitlivost  vo vašich rukách, 

nohách a prstoch alebo môžete trpiet bolestivými krcmi v nohách. Príznakom vážnych problémov s krvným 

obehom môžu byt  krcové žily alebo stav nazývaný cyanóza – co je stav ked sa cast vašej pokožky sfarbí do 

modra alebo cierna kvôli nedostatku kyslíka v dotycných tkanivách.

Zlý krvný obeh tiež môže ovplyvnit naše rozmnožovacie orgány. Príznaky sú nedostatok sexuálnej energie a 

únava. Príznaky tiež zahrnajú nedostatok vitality. Vážne problémy s krvným obehom môžu viest k impoten cií.

Ako starnete, najskôr budete celit problémom s vašim krvným obehom. Nárast viskozity krvi spomaluje váš 

krvný obeh. Tukové bunky ako je cholesterol a triglycerid, sa pomaly zvyšujú a nahromadujú na stene vašej 

krvnej cievy. Ako sa nános na stene krvnej cievy zväcšuje, vedie to k ochorenia krvného obehu ako je kornateniu 

ciev, kornateniu srdcovej tepny a trombóze.

Zužovanie krvných ciev a zvýšenie upchávania krvného obehu znižuje tok krvi. Takže, zabranuje zásobe dobrej 

krvi dostat sa do srdca. Urcité svalové tkanivo, kvôli nedostatku výživy zo zásoby krvi, tiež starne a dokonca sa 

rozkladá. Toto vedie k oslabeniu orgánov v tele a spôsobuje rôzne choroby.

Toto sú bežné problémy starnutia ktorým celí väcšina z nás. Je možné tento stav zlepšit pomocou byliny 

Ganoderma?



Ganoderma Lucidum

Ganoderma Lucidum

Disclaimer: Our Company accepts no liability for the content of this article, or for the consequences of any actions taken on

the basis of the information provided. Any views or opinions presented in this article are solely those of the author and do 

not necessarily represent those of the company.

je iba malá huba rastúca v hnijúcom dreve. Avšak po viac ako 2000 rokov, si staroveký 

Cínania bylinu Ganoderma Lucidum cenili pre jej úžasné liecebné vlastnosti pre ludské telo.  

Ganoderma Lucidum je huba, velmi úcinná pri zlepšení cirkul ácie krvi a odstranovaní upchávania ciev. Triterpén v 

hube Ganoderma Lucidum môže zlepšit krvný obeh a efektívne cistit upchatie krvných ciev znížením 

nahromadených tukových buniek ako je cholesterol a tryglicerid. Preto môže adenosín monofosfát (AMP) 

Ganodermy rozpustit trombus (krvnú zrazeninu) a dalej pomáhat odstranovat upchatie krvných ciev .

Na druhej strane, Ganoderma Lucidum obsahuje vysokú koncentráciu organického germánia (GE-132). Môže 

posilnit imunitný systém, zlepšit krvný obeh, zvýšit energiu, a vylucovanie toxínov hlavne tažkých kovov ako je 

ortut a olovo. Okrem polysacharidov, organické germánium je dôležitou zložkou pre schopnost  Ganodermy 

Lucidum bojovat s rakovinovými bunkami. Zvyšuje schopnost cervených krviniek prenášat kyslí k o 1,5 a dokonca 

o 2 krát viac. Zvýšený prísun kyslíka môže vyživovat bunky a regulovat rakovinové bunky.

Okrem toho, štúdie na myšiach, ktorým bola poskytnutá intravenózna injekcia byliny Ganoderma Lucidum 

preukázali, že môže naozaj v srdcovom svale zlepšit krvný obeh. Bylina Ganoderma tiež pomáha prekonávat 

chybu srdcového svalu. Okrem toho, význacne znižuje symptómy angíny pectoris a poskytuje ochranu pre srdce.

V neposlednom rade, používat prírodné liecivé byliny pre liecbu a vykorenenie príciny chronického ochorenia nie 

je lahkou úlohou. Toto vysvetluje preco si Ganoderma Lucidum získava popularitu po celom svete ako najlepšia 

volba ako doplnok k zdravotnej starostlivosti.



Káva a antioxidant
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Ovocie a zelenina sú už dlho známe ako zdroje antioxidantov, ale nedávne objavy preukázali že káva je tiež   

bohatým zdrojom tejto látky. Kávové zrná sú jedným z najbohatších diétnych zdrojov kyseliny chlórogénovej, 

polymérového fenolu ktorý je velmi silným a prírodným antioxidantom.

Existujú dve komercne významné odrody kávových rastlín, Coffee Arabica a Coffee Canephora (tiež známa ako 

Coffee Robusta). Káva Arabica je uprednostnovaná väcšinou tých, ktorý pijú kávu pre jej žiaducu chut.  Avšak, 

antioxidacný potenciál kávy Robusta je naozaj vyšší ako v káve Arabica. Antioxidacná cinnost k ávových zrn je 

zvýšená po pražení kedže prísady polymérového fenolu sú premenené na komplexnú zmes Reakcného Výrobku 

Maillard (MRP) pocas procesu praženia.  

Co sú antioxidanty a preco sú pre naše zdravie dôležité? Antioxidanty sú látky, ktoré sú schopné zastavit 

alebo predíst oxidácií iných molekúl. Oxidacné reakcie vytvárajú volné radikáli ktoré môžu poškodit bunky a 

co je bežnou cestou pre rakovinu, starnutie a rozvoj rôznych chronických chorôb. Antioxidanty môžu jednat 

ako “požieraci volný ch radikálov” pre odstránenie volných radikálov. Preto, antioxidanty môžu zabránit a 

opravit poškodenie spôsobené týmito volnými radikálmi a pomáhajú bojovat proti srdcovým chorobám, rakovine 

a oddialeniu procesu starnutia. 

Ak si chcete vychutnat šál ku kávy ktorá môže uspokojit vaše chutové  bunky bez ohladu na udrža nie si dobrého 

zdravia, vyskúšajte kávové výrobky Gano Excel ako je Gano Café 3 v 1, Ganocafé Mocha a Ganocafé Classic.



Manažment vztahu zo zákazníkmi, inak nazývaný aj ako CRM je v sietovom  predaji extrémne dôležitý. 

Štatistiky bežne ukazujú že “spolocnost stojí viac získat nové ho zákazníka, ako si ho udržat” .

Ak je to len možné, ako majitel podniku, by ste sa mali snažit vždy uspokojit vašich zákazníkov. Vždy po 

zakúpení vášho výrobku, chcete aby sa vrátili a znova s vami obchodovali. Ale musíte tiež vziat do úvahy to, že 

sú to ludské bytosti a malo by sa s nimi jednat ako s dôležitými, kedže kvôli nim získavate profit. Musíte 

zaistit aby mali pocit že sú pre váš podnik dôležitý, nie iba kvôli svojim peniazom. Musíte zaistit aby boli 

št astný utrácat u vás peniaze

Takže ako dosiahnete aby sa k vám zákazníci vrátili a znova s vami obchodovali? 

Spociatku, jednoducho ponúknite vašim zákazníkom dobré vztahy . Spokojný zákazník môže povedat trom 

priatelom o tom co ponúkate, ale nespokojný zákazník pravdepodobne povie o svojej zlej skúsenosti dal ším 

desiatim. Preto, trochu rozmaznávat vašich zákazníkov ich pravdepodobne uciní spokojnými a štastn ými mínat 

svoje peniaze výmenou za váš výrobok alebo služby. Vašim cielom je uspokojovat ic h potreby, rešpektovat ich  a 

zaistit aby sa cítili váženými, ukážte im  že vám na nich záleží a že to myslíte vážne, potom im podakovat za to, 

že si vybrali práve vás. Ak sa tohto budete držat, nebudete mat pre zástupy prichádzajúce do vášho podniku 

miesto.

Dalej sa uistite, že zákazník je spokojný tým, že budete o vašich službách žiadat o odozvu, návr hy, pripomienky 

atd. Zákazník môže celit urcitým problémom o ktorých ste nevedeli, alebo môže mat istú pomocnú radu. 

Môžete alebo nemusíte radu poslúchnut, ale vaše trpezlivé nacúvanie môže zvýšit vašu cenu v zákazníkových 

ociach.

Nakoniec, rýchle služby sú rozhodujúcim aspektom, ktorý môže zákazníkov získat alebo odradit. Ak má 

zákazník problém, rýchlo ho vyriešte. Ak necháte problém nevyriešený alebo mu nebudete venovat pozornost, 

môžete zákazníka lahko stratit. Na vyriešenie problému vynaložte maximálne úsilie a lahko sa nevzdávajte. 

Toto je najbežnejším problémom pri poskytovaní služieb.

Vztahy zo zákazníkmi



Disclaimer: Our Company accepts no liability for the content of this article, or for the consequences of any actions taken on

the basis of the information provided. Any views or opinions presented in this article are solely those of the author and do 

not necessarily represent those of the company.

Samozrejme, silný, lojálny vztah zo zákazníkom je základným kamenom úspešného obchodu. Ked  si zo 

zákazníkmi vytvoríte trvalý vztah, vrátia sa obchodovat s vami, a odporucia vás tiež ostatným. 

Toto je situácia, ked je CRM velmi dôležité a musí sa udržiavat pre úspešné pokracova nie. 



       COMPANY

              ACTIVITIES

Mongolia Recognition 



Thailand Recognition



Romania Activity



Slovakia Activity


