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Komerční sdělení

Srovnávač povinného ručení. Ušetřete až
9000 Kč.

Protopan® - kompletní sada přípravků k
péči o pokožku a poradna od atopika

ING Konto – Přesuňte peníze tam, kde se
zhodnotí! Založte si ho zde.

4 druhy rulety online! Luxusní zábava na
úrovni! Okamžité vyplácení výher!

Nové autopojištění Allianz. Plaťte jen za to,
co skutečně potřebujete!

Předsezonní ceny letních pneumatik

Neriskujte a pojistěte si svou dovolenou
online od 10 Kč na den.

Výhody Nu Skin
„Na této zemi neexistuje žádná jistota, existuje pouze příležitost,” řekl slavný
armádní generál a výjimečný vůdce Douglas MacArthur. Tento citát vysvětluje, proč
v době, kdy se hospodářská situace po celém světě zhoršuje nebo když krize udeří na
obrovské podniky, některé z nich odolávají nebo dokonce rostou.

Zvětšit obrázek

Dnes 0:05 - Komerční článek

Tyto podniky těží z příležitosti. Nevěří ve štěstí, nespoléhají
se na péči druhých, ale vezmou svůj osud do vlastních
rukou a vytvoří něco vlastního. Arénou je průmysl síťového
marketingu.

Jak je tedy možné odlišit příležitost, co za to
skutečně stojí, od klamné fantazie v oceánu
nabídek přímého prodeje?

1.       Zkušenosti – společnost s historií růstu a
prokázanými výsledky nepochybně nabízí větší jistotu a
důvěru než nevyzkoušené začínající podniky. V síťovém

Nu Skin Czech Republic,
s.r.o.
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průmyslu se pouze 5 % z nově založených společností
úspěšně dostane přes první rok. Při zvažování MLM
průmyslu je třeba se ujistit, že společnost, se kterou si
jednotlivec přeje pracovat, již prošla obtížným obdobím
spojeným s růstem a dosáhla úspěchu s osvědčeným
obchodním modelem. Jedná se o společnost, která od
ostatních vyniká ne díky velkolepým slibům, ale
prostřednictvím osvědčeného obchodního modelu a rok co
rok rekordními výsledky. Společnost Nu Skin® plní svůj
slib na 53 trzích po celém světě již 29 let.

2.       Strategie příjmů – dosažení vysokého příjmu se
stabilním obchodem vyžaduje dosáhnout dlouhodobých,
solidních prodejů. Mnoho MLM společností nabízí dosažení
obrovského příjmu v krátkém čase. Nicméně většinou se
jedná pouze o propagační objemy – motivační nabídku pro
začátečníky, která se, pokud se nezakládá na vyvážené
podnikatelské aktivitě, již nebude opakovat. To je možná
jeden z důvodů, proč tak málo z nich vydrží déle než jeden
rok. Společnost Nu Skin® vyplácí 43 % z produktových
příjmů v provizích. Tato částka čeká na převedení na účty
těch, kteří vstupují do partnerství a odvádějí profesionální
práci.

3.       Podnikoví lídři – je důležité znát a důvěřovat
osobám, které podnik řídí. Při výběru se jedinec přirozeně
zajímá o profil lidí, kteří jsou součástí procesu
rozhodování: jaká je jejich kvalifikace, profesní dráha,
přístup, selhání a úspěchy z minulosti. Představenstvo a
vedení Nu Skin se skládá z velmi zkušených vědců,
advokátů, účetních a průmyslníků, podporovaných
odborníky na výživu, proces stárnutí a další relevantní
obory.

4.       Kvalita produktu - být "první" je lákavá koncepce,
ale budoucnost má pouze to "nejlepší". Nabízet novinku je
velice složité kvůli nedostatku souvislostí a vysoké
pravděpodobnosti, že ji brzy okopírují konkurenční
společnosti. Výhrou je schopnost doložit pravdivost o
produktu údaji pocházejícími z vědeckého výzkumu,
patenty a zárukami bezpečnosti a účinnosti. Nu Skin® má
mnoho ověřených patentů a technologií, na které byla
podána žádost o patent, společnost zaměstnává 75
interních vědeckých pracovníků pod režií vědecké rady,
která dohlíží na zahájení nové koncepce na trhu: ageLOC -
zacílení na stárnutí u jeho zdroje.

5.       Hodnoty – znalost investiční politiky společnosti
(kolik z obratu společnosti je vyplaceno na provizích, jaké
jsou investice do výzkumu a vývoje produktů, kolik je
vyplaceno na platech zaměstnanců) je klíčová ke
schopnosti posoudit budoucnost podniku. Nu Skin® se
vyznačuje neustálými inovacemi, pokud jde o doplňky
stravy a stejně tak produkty pro osobní péči.

6.       Síť partnerů - v MLM průmyslu jsou distributoři
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0:02 Jsou české ložnice časovanou chemickou
bombou?
Matrace ze syntetických materiálů najdeme ve většině
českých ložnic. Navzdory jejich rozšíření málokdo ví o
tom, na čem ve vlastně...

0:01 Odpolední kávička, bazén a pak masáž. I
v seniorském věku může být dovolená na
úrovni
Senioři, kteří se aktivně věnují cestování, žijí déle než
ti, kteří jen sedí doma a sledují televizi. Podle tohoto
zjištění jsou na...

0:01 Proč platit víc, když nemusíte
Už jste si stačili ověřit, kolik můžete ročně ušetřit za
elektřinu a plyn? Věděli jste, že energie dnes v ČR
nabízí celá řada dodavatelů,...

0:01 Vylaďte vzhled svého domu k
dokonalosti!
Vchodové dveře, garážová vrata, ploty, brány,
předokenní rolety nebo venkovní žaluzie dotváří
vzhled domu. Pokud chcete, aby to Vašemu...

Komerční články

Vaše názory - 0 příspěvků Vytisknout, Sdílet článek

 

Výrobníky točené zmrzliny
Snadná obsluha, vynikající hygiena. Včetně dodávky surovin a
doplňků!
Lunamil.cz

Odborníci pro Váš projekt
Zapojte odborníky z ČVUT. Vybereme a doporučíme kapacity v oboru!
www.csp.cvut.cz

Je Váš partner ten pravý?
Zjistěte jak moc se k sobě hodíte a jestli  to je opravdová láska.
Cojelaska.com

tváří podnikání, a pokud uvažujete o vstupu do sítě, chcete
si být jisti, že jsou vaši kolegové odborníci, kteří
napomohou k dosažení úspěchu značky. Zdá se být velice
riskantní spolupracovat s někým, kdo po trhu poletuje pln
nadšení, ale kdo má nedostatek kompetencí a ochoty
ostatní vést. Po celém světě spolupracuje společnost Nu
Skin® s více než 900 000 aktivními nezávislými
distributory. Každých 5 dní vzniká nový člen Kruhu
milionářů.

Pro další informace prosím klikněte na www.nuskin.com

Nu Skin Czech Republic, s.r.o.
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Zdrcená Nagyová před
soudem pouze odkázala
na bývalé výpovědi

Video
15. 7. Aktualizováno Jana Nagyová vypovídala
v pondělí před Obvodním soudem pro Prahu 1
v kauze loňského zveřejnění jejích odměn. V
ní je obviněn bývalý šéf rozvědky Karel
Randák. Nagyová byla před soudem zhruba 15
minut. Uvedla, že je pro ni nastalá situace
fyzicky i psychicky náročná, a proto
odkazovala pouze na svou dřívější výpověď.
Celý článek »

15. 7. Kardinál Dominik Duka podle svých slov
jedná o tom, aby místo části peněz, které má
katolická církev obdržet od státu v rámci
majetkového...

15. 7. Dva vážně a tři lehce zraněné si v noci na
pondělí vyžádala havárie autobusu s českými
turisty na dálnici jihovýchodně od srbské
metropole...

15. 7. Mezi politické šarlatány a hulváty
zařazuje prezidenta Miloše Zemana v
pondělním komentáři rakouský deník Die
Presse. Český prezident...

Facebook
Twitter

Zprávy dne

Redakci pište na email redakce@novinky.cz
Deník Právo oslovíte přes adresu redakce@pravo.cz

FOTO: Právo

Duka souhlasí, aby církev dostala
místo peněz z restitucí dluhopisy

Český autobus havaroval v Srbsku,
dva lidé jsou vážně zraněni

Zeman je podle Die Presse
kandidátem na politického
šarlatána č. 1
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