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Dlho som rozmýšľal nad tým, ako napísať návod, ktorý Vám pomôže stať sa najlepším zo všetkých 

obchodníkov na slovenskom poistnom trhu. 

 

 

 

 

K ÚSPECHU NEVEDIE VÝŤAH, MUSÍME 
ÍSŤ PO SCHODOCH 

Čo všetko je potrebné na to, aby ste boli najlepší? Veľmi dobrá otázka. Treba ju však  rozmeniť na 

drobné. Na podobnú tému už bolo napísaných mnoho múdrych inšpirácií, nápadov, knižiek 

a motivačnej literatúry.  Dnes nie je problém sa dočítať, ako byť najlepší, alebo ako byť bohatý. Všetci 

píšu, ako treba hlavne pozitívne myslieť, mať otvorenú hlavu, byť odvážny, pozerať sa dopredu 

a podobne. A potom sa Vám bude dariť a pôjde to samé a budete úspešný a budete mať veľa 

peňazí... Prepáčte mi, asi Vás sklamem. A vravím to z vlastných skúseností. Takto jednoduché to nie 

je! A určite za každého osobným úspechom stojí úplne niečo iné. To,  o čom nikto nepíše!  

 

 

 

BOHATÍ SA STÁLE UČIA, CHUDOBNÍ 
PRIŠLI K ZÁVERU, ŽE UŽ VEDIA DOSŤ 

Keď som v marci 2006 začínal v poisťovníctve, mal som auto, to je pravda. Ale neboli žiadne mini 

tlačiarne, notebooky, tablety, iphóny, smartphóny, internet a počítačov bolo poskromne. Kamarátil 

som sa viac s perom a papierom. Vyhľadával som ceny za poistenie v tabuľkách, v ktorých som sa 

takmer strácal. Viete si to predstaviť?  Vtedy to bolo normálne. Bolo to oveľa pracnejšie  ako dnes. 

Dnešná doba si k efektívnej práci vyžaduje určité technické vybavenie, to je fakt. Napr. iphóne, 

smartphóne, počítač, tablet, notebook, internet, mini tlačiareň, wifi a auto – toto sú naše dobové 

nástroje, ktoré nám zjednodušujú prácu. Bez toho to nejde. Ale, čo je to najdôležitejšie, o čom nepíše 

nikto? To je skutočnosť, že je treba osvojiť si pozitívne pracovné návyky. Čiže, mať pracovné 

aktivity, bez ohľadu na to, aká je doba. Pri predaji životného poistenia to bude platiť vždy. 
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DNES NEPORÁŽA VEĽKÝ MALÉHO, ALE 
KONAJÚCI VÁHAVÉHO 

Ako konať? Aké návyky si vytvoriť? Ako to premeniť na pracovné aktivity? Na to sa poďme spolu 

podrobne pozrieť.  

To, že čítate emaily, vypisujete žiadanky, sledujete denno denne svoj kmeň klientov a pravidelne, 

telefonujete na správu a likvidáciu poistných udalostí, to je síce nevyhnutné, ale nazvime to – 

udržiavacia aktivita. Musíte ju robiť, aby ste mali svoj kmeň pod kontrolou a udržiavali si svoje, už 

nadobudnuté peniažky. Je to zároveň Vaša povinnosť, bez ktorej jednoducho nie je možné udržať si 

príjem. No, už teraz môžete myslieť na to, že v budúcnosti na uvedené aktivity budete potrebovať 

asistentku.  Aspoň tí z Vás, ktorí budú mojimi vernými žiakmi a budú sa držať získaných návykov 

a inštrukcií z tohto e-booku. 

 

 

NEMUSÍTE BYŤ SKVELÝ, ABY STE 
ZAČALI, ALE MUSÍTE 
BEZPODMIENEČNE ZAČAŤ, ABY STE 
MOHLI BYŤ SKVELÝ A ČASOM NAJLEPŠÍ 

Tá najdôležitejšia aktivita, ktorá Vás od začiatku posúva vpred, aby ste mali prácu aj zajtra, aj  

pozajtra, o týždeň, o mesiac, aj o rok, čiže v podstate navždy – sú stretnutia, alebo schôdzky 

s potencionálnymi zákazníkmi. Tí si od Vás kúpia a firma Vám za to vyplatí odmenu (províziu). 

V tomto biznise dostanete, čo si zaslúžite, zamestnanecký pomer tu nefunguje a tak je to správne.  

Najlepšie, čo môžete pre seba urobiť, že budete zamestnávať sami seba. Je to najlepšia motivácia 

a nikto Vás nemôže obmedziť (žiaden kolega ani šéf), ale nemôžete sa ani na nikoho vyhovoriť. Nič 

Vás nemôže odradiť, iba ak Vy sám.

Neúspech je len šanca začať znova, ale tentokrát rozhodnejší 

a cieľavedomejší! 
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ŽIŤ BEZ CIEĽOV, JE AKO ÍSŤ NA VÝLET 
A NEVEDIEŤ KAM 

V tomto biznise som už viac ako 9  rokov a čím ďalej, tým viac sa mi potvrdzuje, že pondelok  je deň, 
ktorý by obchodník nemal venovať stretnutiam. Nezabudnite si aj oddýchnuť od stretnutí so 
zákazníkmi. Práve v pondelok je na to ideálna príležitosť. Ale pozor, to neznamená, že by obchodník 
nemal pracovať.  
Pondelok je dôležitý deň, ktorý je Vašim kompasom Je spojený s poradou,  papierovačkami z celého 
predchádzajúceho týždňa z terénu. A ukáže Vám cestu, kadiaľ ísť, aby ste prišli do cieľa. V pondelok si 
teda určite urobte plán, aký cieľ dosiahnete v  týždni, ktorý máte pred sebou. Kto zaváha v tomto dni, 
prehrá.  
 
Dopoludnia sa venujte administratíve a úlohám do konca týždňa, poobede je vhodné telefonovať so 

zákazníkmi a dohadovať si stretnutia na nový 
obchod, servis a podobne. Tejto aktivite treba 
venovať min. 3 hod, a to určite od 16:00 do 19:00 
hod. Toto je veľmi dôležité. Večer si doprajte 
napríklad športovú aktivitu, u mňa je to doteraz 
futbal, posilňovňa – čiže v pondelok odporúčam, 
nestretávať sa so zákazníkmi.  

Keď nemáte stanovený cieľ, tak nemáte 

dôvod ho dosiahnuť. 
 

 
KTO CHCE, HĽAĎÁ SPOSOBY, KTO 
NECHCE, HĽADÁ DOVODY 

Keďže týždeň má sedem dní, v tomto biznise máme otvorené 24 hod denne, 365 dní v roku. Toľko dní 
a hodín nemá otvorené žiadny obchod, hypermarket alebo veľkosklad a to treba patrične vedieť 
využiť. Ale samozrejme, záleží, ako to máte v hlave usporiadane Vy, čiže všetko je vo Vašej  hlave 
a závisí od Vás. 
V prvom rade musíte chcieť a mať vo veciach systém a riadiť sa ním. Na to, aby ste sa stretávali so 
zákazníkmi si vyčleňte utorok, stredu, štvrtok, piatok a sobotu. Tá je veľmi dôležitá na stretávanie sa 
s Vašimi zákazníkmi a nahrádza v podstate pondelok. Nedeľa je deň, kedy som sa snažil nepracovať 
a oddychoval som, ale stalo sa, že som mal aj obchodné stretnutie, ale to len na vyslovenú žiadosť 
zákazníka, keďže inokedy mu to nevyhovovalo. 
A nezabúdajte, nech je to kedykoľvek, pri každom obchode je dôležité, nebáť sa rizika. Keď to vyjde, 

budete šťastnejší, ak to nevyjde budete múdrejší. Najväčšia chyba, ktorú robíme je žiť 
v strachu, že nejakú chybu urobíme!  
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MESAČNÝ PLÁN AKTIVÍT 

Poďme sa teda pozrieť na návod, ako si naplánovať celý mesiac, týždeň po týždni, aby ste boli najlepší 
v Allianz. Ako si efektívne naplánovať Váš celý pracovný týždeň? Ako rozbehnúť prvý mesiac, aby ste 
mali následne prácu aj v druhom, treťom, štvrtom mesiaci a prakticky navždy? 
 

 
 

Keď sa pozrieme na celý mesačný plán, detailne to vyzerá takto: 

 

 V predchádzajúcich článkoch na mojej stránke som rozoberal a zdôrazňoval to, že je veľmi 

dôležite mať na uzatvorenie obchodu min. 3 stretnutia (nástrelné, riešiteľské a finálne). 

Najdôležitejšie z uvedených troch stretnutí sú a aj vždy budú - nástrelné stretnutia. Označme 

si ich preto prázdnym trojuholníkom ∆. Takýchto stretnutí musí mať obchodník vždy najviac, 

upozorňujem, sú najdôležitejšie! Čo by malo byť ich obsahom, sa tiež dočítate v článkoch na 

mojom blogu. 

 

AJ KVASENÉ UHORKY MUSIA NAJSKÔR 

VYKVASIŤ 
Keď budeme spolupracovať, veľmi rád Vám ukážem ako uvedené stretnutia majú vyzerať, ako to celé 

prebieha, kým príde k podpisu zmluvy.  Ale to najdôležitejšie je: Ako a koľko ktorých stretnutí 

naskladať do Vášho prvého pracovného týždňa v mesiaci a ako to bude vyzerať v celom prvom 

mesiaci, čiže v ďalších jeho troch týždňoch. 

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa

D 8:00 -12:00 P + A 1:1 ∆ ∆

P 13:00 -19:00 T + R ∆    ∆ ∆ ∆

D 8:00 -12:00 P + A 1:1 ∆

P 13:00 -19:00 T + R             ∆                  ∆      □    

D 8:00 -12:00 P + A 1:1     ∆ □   

P 13:00 -19:00 T + R ∆                □ ∆

D 8:00 -12:00 P + A 1:1 ∆              □

P 13:00 -19:00 T + R     ∆ ∆     ∆ ∆

VYSVETLIVKY

∆ - nástrelne stretnutia                                          1:1 stretnutie manažér

□ – riešiteľské stretnutia                                     P – porada                            

       pokračovanie na ďalšie stretnutia - riešitelske                                                               A – administratíva                      

       pokračovanie na  ďalšie stretnutia - finálne T – telefonovanie                       

       finálne stretnutia (podpis zmluvy) R – relax, rodina

ODPORÚČANIA

3. týždeň Relax / Rodina

4. týždeň Relax / Rodina

Mesačný plán pracovných aktivít

1. týždeň Relax / Rodina

2. týždeň Relax / Rodina

MESIAC

http://www.richardbartik.sk/preco-je-potrebne-mat-na-uzatvorenie-zmluvy-minimalne-3-stretnutia/
http://www.richardbartik.sk/clanky/
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Lebo... To či vyhráme alebo zlyháme a vytrváme alebo padneme, závisí viac 

od toho čo urobíme my, ako od toho, čo svet spraví nám! 
 

 Ako som spomínal a prízvukujem znova, najdôležitejšie sú aj vždy budú, nástrelné stretnutia a 
sú preto v mesačnom pláne aktivít označene prázdnym trojuholníkom ∆. Takýchto stretnutí 
musíte mať vždy najviac a opakujú sa denne, od utorka až do soboty. 
 

V 1. týždni je ich počet najväčší - min. 9, pretože, tam sa ukáže, čo budete robiť ďalší týždeň. Venujte 
im najviac pozornosti a dôležitosti, sú základom Vášho budúceho úspechu. Samozrejme, aj v ďalších 
týždňoch sú potrebné a vždy budú zo všetkých troch najdôležitejšie! 
 

V 2. týždni Vám z uvedených nástrelných stretnutí, ktoré sú označené plným trojuholníkom   logicky 
musia vypadnúť stretnutia riešiteľské a bude ich minimálne polovica! Ostatné nástrelné stretnutia, 
označené prázdnym trojuholníkom ∆, môžu dopadnúť všelijako. S klientom si máte zavolať o mesiac, o 
dva lebo máte pre neho niečo zistiť, zveril Vám iné poistné zmluvy, aby ste mu ich pozreli a ozvali sa 
Vy, alebo sa nechce s Vami viac stretnúť, atď. Nebuďte smutní, všetkých nezachránite a určite ani 
všetkých do dôchodku nepoistíme. 
 
Z tej polovice vidíte 2 stretnutia riešiteľské, označené plným štvorčekom . Pokračujú do stretnutí 
finálnych, z ktorých bude nový biznis.  Ostatné riešiteľské (1 stretnutie – prázdny štvorec □) 
nepokračuje ďalej. Keď máte aspoň 3 nástrelné stretnutia v 2. týždni z prvého týždňa, je to tá správna 
cesta. Ale nezúfajte, že z ostatných stretnutí teraz nič nie je. Ľudia sa o Vás dozvedeli a možno časom 
sa na Vás obrátia, len treba v tomto biznise zotrvať, veriť a mať trpezlivosť. Vráti sa Vám to, uvidíte !  

 

Hlavný dôvod - Prečo ľudia od Vás nekúpia?  = nedostatok dôvery, ALE! 

 67% zákazníkov, ktorí Vám, dnes povedali NIE, budú ochotní si kúpiť od Vás budúci rok  

 až 80% kontaktov, ktoré ste už považovali za stratené, by si kúpilo behom ďalších 2 rokov  

 a 81% kompletných predajov, sa uzatvára po piatom kontaktovaní klienta! 

 

 My ale pokračujeme ďalej a musíme dodržiavať aj postup z 1. týždňa. Je potrebné mať naďalej, aj 
v druhom týždni minimálne 4-6 stretnutí nástrelných. Všimnite si ich, označené sú prázdnym 
trojuholníkom. Pamätajte si, tie sú najdôležitejšie, sú 3 nepokračujúce ďalej a plným 

trojuholníkom  zase 3, ktoré ďalej pokračujú. 

 Keď sa pozrieme ďalej do 3. týždňa, tak  tu  máme, keďže sme dobre pracovali v prvých dvoch 
týždňoch, konečne nový obchod v podobe dvoch finálnych stretnutí označených plným krúžkom  
Tu prišlo k podpisu zmluvy, Vaši zákazníci u Vás nakúpili a Vy ste spravili nový obchod! 

 
Je to úžasný pocit, urobiť obchod, veď predsa kvôli tomu sme tu. Keď si zákazník od Vás kúpi na 3. 
stretnutí, je vysoko pravdepodobné, že dostanete aj odporúčania na ďalších potencionálnych 
zákazníkov, ak si ich nezabudnete vypýtať, lebo aj to sa Vám môže stať.  V tejto fáze, ale: 
 

 Byť pripravený - je najdôležitejší predpoklad úspechu 

Tu rozbiehate obrovský vlak, ktorý keď sa Vám rozbehne a budete ho pravidelne servisovať, pridávať 
palivo a starať sa o neho, tak pôjde ako hodiny a dovezie Vás vždy tam, kam Vy budete chcieť. 
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 V biznise je chcieť viac - ako vedieť 

Vráťme sa späť do 1. týždňa a všimnite si 3 nástrelné stretnutí, označené plným trojuholníkom , to 
sú tie stretnutia, z ktorých v 2. týždni vzniknú 2 riešiteľské stretnutia, označené plným štvorčekom . 
A z tých stretnutí v 3. týždni vzniknú 2 finálne stretnutia označené plným krúžkom . Tu ste zarobili 
Vaše prvé peniaze v tomto biznise! Je tam ale aj jedno stretnutie označené prázdnym štvorčekom □, 
ktoré už ďalej nepokračuje. Ale pozor, zároveň v 3. týždni nezabúdajte znova aj na 4 - 5 nástrelných 
stretnutí, ktoré si musíte dohodnúť  -  tie sú najdôležitejšie, na to pamätajte! 

 

A teraz už asi začínate chápať celý tento kolobeh. 
Máte to super rozbehnuté, zarobili ste, ale čo ďalej? 

Teraz je veľmi dôležité, čo sa vo Vašej hlave udeje? Ako prvý slušný zárobok spracujete? 
 

 Vyzerá to veľmi jednoducho. Predali ste 2 kvalitné zmluvy cca v ročnej platbe (produkcii) 
1000 €, čo je zhruba 42 € na 1 zmluvu!  

  Z tejto produkcie dostanete výplatu cca 70%, čiže 700 € a keďže ste nováčik, tak Vám 
firma zaplatí aj fixy v 1. mesiaci 400 €, to je spolu zárobok 1100 €. Dobré, že? A za pár 
stretnutím a hodín práce. 

 Váš manažér Vám s tým pomohol a nebolo to až také náročné. Veď tu nemusíte robiť 8 
hodín denne a nedostanete len 500 € ako vo Vašej doterajšej práci. Tu to funguje inak.  

 

NEBUĎTE AKO OSTATNÍ 

Zapáči sa Vám to, budete spokojný. Ale pozor, aby ste nezaspali na vavrínoch. Situácia, ktorá asi 
nikoho neminie. A stalo sa to aj mne. Jednoducho, príde pocit uspokojenia. Prečo je to tak? 
Začínate premýšľať, ako ste k tomu prišli, veď ste sa ani moc nenarobili, veď je to jednoduché, 
však to ide aj samé atď, atď. Váš vnútorný  hlas Vám to chce celé uľahčiť a presviedča Vás, že už 
nie potrebné toľko robiť, telefonovať, stretávať sa so zákazníkmi ako doteraz.  
 

No pozor! Keď túto sumu zarobíte a uspokojíte sa s tým, čo máte, v tom 
momente ste prehrali.  
Takto nebudete nikdy najlepší, pretože takto to robia všetci ostatní obchodníci v tomto biznise. 
Uspokoja sa a prestanú pracovať. Ľudia to proste majú v sebe, veci si uľahčovať, obchádzať, 
hľadať skratky, podvádzať samých seba a vymýšľať niečo, čo už je vymyslené!  Ako vymyslíte 
teplú vodu, keď je už vymyslená, teplejšiu už nevymyslíte. Tak je to aj s nami. Jediná cesta je 
disciplína a pravidelná práca. Nič iné nikto nikdy na úspech v tomto biznise nevymyslí.  Aspoň pre 
tých, ktorí nechcú byť priemerní... 
 

ČO MÁ BIZNIS SPOLOČNÉ S POSILKOU? 

Funguje to, ako keď prídete prvýkrát do posilky a nikdy ste v nej neboli. Čo Vás k tomu 
vyprovokuje? Pozriete sa doma do zrkadla a poviete si: Človeče, rob niečo so sebou!. 
Rozhodnete sa, zájdete do fitka. Keď prídete, uvidíte ľudí, ktorí makajú, majú vypracované telá 
a poviete si: Chcem vyzerať tiež tak! A  najlepšie hneď - zajtra. Je jasné, že to nepôjde mávnutím 
čarovného prútika. Ale chcete to hneď! 
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Možno sa čudujete, keď uvidíte niekoho poctivo cvičiť: A načo sem tento chlapík chodí, keď už 
vyzerá takto?  Veď už nepotrebuje drieť každý deň v posilke?  Tak, presne takto je to aj s prácou 
top obchodníka.  Tak, ako s ľuďmi z posilky, ktorí vyzerajú skvele preto, že pravidelne na tom 
makajú. Tým, že to robili pravidelne a dokázali sa premôcť, vytvoril sa u nich zvyk, až taký, že im 
to chýba. Ten zvyk ich poháňa, motivuje a dáva pocit uspokojenia. A samozrejme, dôsledkom 
toho je, že vyzerajú perfektne. Dosiahli to svojou disciplínou a opakovaním sa u nich vytvoril 
z návyku - zvyk. Takže nie 1,  2, 3 krát si prídem zacvičiť a budem vyzerať dobre. To takto nikde 
nefunguje. Na to zabudnite. Jedine pravidelné a dlhodobé cvičenie a disciplína Vám prinesie 
želaný efekt/výsledok a ten si treba nonstop udržiavať.  

 

Mať dobre a najlepšie vypracovaný 
systém a plán, to je základná cesta 
k výsledkom, ako v posilke, tak aj 
aj v tomto biznise.  
Vráťme sa teda k téme: Chce to 
chodiť do práce, resp. pracovať 
pravidelne a dodržiavať postup 3 
druhov stretnutí, tak ako som to 
robil a zároveň aj samozrejme 
robím doposiaľ. Iba tak  sa Vám 
vytvorí z návyku - zvyk a zvyknete 
si zarábať peniaze pravidelne. 
Potom môžete byť bez obáv 
a nemusíte sa strachovať, že Vás 

niekto vyhodí alebo prepustí pre nedostatok miesta alebo preto, že sa šéfko zle vyspal. Keď 
nebudete robiť pravidelne, denne s návykom, s nadšením a pozitívne, vyhodíte sa sami a pôjdete 
sa zase niekam zamestnať alebo budete nezamestnaný a nájdete si kamarátov, s ktorými budete 
vysedávať v krčme a nadávať na celý svet.  To chcete? 

Tak začnite pracovať na svojich snoch, lebo inak Vás niekto zamestná, aby 

ste pracovali na tých jeho. 
 

AK CHCETE VEDIEŤ LIETAŤ, PÝTAJTE 
SA ORLOV, NIE SLIEPOK 

Ako by to mohlo vyzerať v 3. a 4. týždni ? 

 V 3. týždni potrebujete znovu nástrelné stretnutia, minimálne 4 - 5, treba si ich v pondelok 
naplánovať.  Halóó, nie je na čo čakať,  nikto Vám s tým nepomôže. Ale, dobrá správa: Z 2. 
týždňa sa Vám zo 6 nástrelných stretnutí premenia 3 na riešiteľské. Dve ďalej nepokračujú, tie 
sú označené prázdnym štvorčekom □, ale jedno stretnutie áno,  sobotu, to je označené plným 
štvorčekom. 

 Z tých celkovo 3 riešiteľských Vám opäť vypadne ďalšie. Určite 1 finálne stretnutie do 4. 
týždňa opäť v sobotu. Tu si znova Váš zákazník od Vás kúpi zmluvu za 50 €  a zarobili ste 
znova cca 420 €. (Keď rátame mesačné poistne za zmluvu 50 x 12 = 600 € * z toho provízia 
70% = 420 €). 
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 Ale opäť ďalšie nástrelné stretnutia v 3. týždni, keďže ich bolo 5. Prinesú Vám ďalšie 2 
riešiteľské stretnutia, v 4. týždni vidíte - jedno je označené prázdnym štvorčekom štvrtok a 
nepokračuje ďalej a jedno plným štvorčekom, pokračujúce ďalej z utorka na ďalší utorok.  

 Znovu ale treba aj v tomto týždni doplniť pracovné aktivity stretnutiami, nástrelnými. Vidíte 
ich znovu v mesačnom pláne. Je ich tam minimálne 5. Jedno pokračujúce riešiteľské stretnutie 
Vám v  4. týždni z utorka prinesie nový biznis – v  piatok v podobe ďalšej uzatvorenej zmluvy, 
kde opäť zarobíte možno ďalších 260 €. (Keď rátame mesačné poistné za zmluvu 33 x 12 = 
396  * z toho provízia 70% = 277 €). 

 
A keďže sme pravidelne a poctivo pracovali a máme 4 týždne za sebou (1 mesiac), poďme sa 

spolu pozrieť na štatistiku, čo Vám celý mesiac priniesol: 

 

Z 25 stretnutí nástrelných, máme:  

 8 stretnutí riešiteľských  

 a z toho 4 finálne stretnutia v podobe 4  podpísaných zmlúv  

 a z tých -  minimálne  2 – 3 odporúčania na nový obchod, čiže máme čo robiť aj naďalej 

 

celkový zárobok v sume (detailne takto): 

1PZ 42€ x 12 = produkcia 504€ 

2PZ 42€ x 12 = produkcia 504€   Celková produkcia za 4PZ  je 2 004€ 

3PZ 50€ x 12 = produkcia 600€ 

4PZ 33€ x 12 = produkcia 396€ 

Celkový výpočet mesačného zárobku z uvedenej produkcie je: 

 

       2 004 € x 70 % = 1802 €    1 402 € + FIX 400 €  
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Čiže, takýto predaj životného poistenia je potom aktivita, ktorá sa vzbúri proti Vám 
a musíte ju robiť stále. Výsledok Vás nepustí, bude Vás motivovať a to Vás privedie 
k pravidelnému zárobku, ktorý si môžete regulovať. Je na Vás, aké tempo zvolíte. 
Môžete pracovať aj o polovicu menej, ale s rizikom, že aj o polovicu menej zarobíte. 
Rozhodnite sa Vy...  
 
Toto je cesta, ako sa stať TOP obchodníkom. Toto stojí za tým, vďaka čomu som sa stal 
ja úspešným a vďaka čomu aj moji ľudia, ktorých to učím,  sú hodnotení  už tradične ako 
najlepší. Čiže, pokiaľ to budete robiť takto, úspech sa s istotou dostaví. 
 
Pridajte sa do môjho úspešnému tímu a ak sa nebudete báť,  poznáte chuť úspechu aj 
Vy. Zarobíte si viac ako budete potrebovať a pomôžete svojim známym, aj neznámym, 
proste Vašim klientom. To, že to ocenia, uvidíte čoskoro.  
 
Rád Vám pomôžem na ceste hore a odovzdám všetky svoje skúsenosti. Aj Vy sa môžete 
stať najlepším obchodníkom na Slovensku.  
 Základ je – CHCIEŤ. OSTATNÉ ZVLÁDNEME spoločne.    
 

 
 
 

Teším sa na Vás a Vaše dotazy, Richard 


