Startplán
Vaše strategie úspěchu
v Klubu DuoLife
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Vážený člene klubu,
seznamte se se startplánem a vyplňte ho. Nejlépe společně s někým z Vaší skupiny,
který má zkušenosti, nebo s trenérem na workshopech DuoLife.
Startplán je jedinečný nástroj, který rozhýbe Váš obchod už na samém začátku
Vaší spolupráce s DuoLife. Najdete tady mnoho cenných rad a návod jak na to od
zkušených lidí přímo z praxe - podnikatelů, kteří si už vyzkoušeli dobrý, a hlavně
účinný způsob k dosažení opravdového úspěchu, který Vám nyní chtějí předat.
Startplán je průvodce, který Vás rychle a bezpečně zavede do cíle, který jste si určili.
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Řekli o startplánu
Tento dokument je soubor vyzkoušených a účinných praktik nejlepších lídrů DuoLife.
Je naprosto zřejmé, že pomáhají při dosahování významných úspěchů. Právě
proto jsme přesvědčeni, že pokud i Vy tyto praktiky zavedete do života, uskutečníte
všechny vytyčené cíle a dosáhnete vysněný cíl.
Představenstvo DuoLife S.A
Každý, kdo začíná podnikat, a to ve kterémkoli směru, by měl mít příslušný plán.
Pro mnohé bude DuoLife první, v čem začnou podnikat. Jsem proto ráda, že firma
v tomto dokumentu shromáždila takové poznatky a předložila takový návod, který
Vám pomůže udělat první kroky v tak důležitém projektu.

Dle mého názoru přivede startplán každého, kdo bude chtít, tím nejjednodušším
a nejrychlejším způsobem k úspěchu v DuoLife. Využívám ho a vidím, jak rychle
přináší výsledky jak mně, tak i jiným, kteří s ním spolupracují.
Proč? Protože je v něm jasně uveden pracovní postup, který vede přímo k vytyčeným
cílům. Jelikož uvádí každodenní požadované úkony, přímo Vás vede k tomu, abyste
se v této oblasti stali klíčovými osobami.
S plnou odpovědností doporučuji práci se startplánem a plné využití postupu, který je
v něm obsažen.
Uveďte tedy tento plán do života, a dosažené Vás překvapí - výsledky budou lepší než
jste očekávali.
Tomasz Zabawa – přední lídr DuoLife, předseda Rady lídrů DuoLife

Małgorzata Łukasiewicz – přední lídr DuoLife
Jsem vyznavač jednoduchých postupů. Tento startovní dokument je promyšlená
cesta k úspěchu pro každého nového člena klubu. Postačí jít touto správnou cestou
a nevybočovat z ní.
Dariusz Mietlicki – přední lídr DuoLife
Materiál, který držíte v ruce, je nenahraditelný praktický průvodce pro každého, kdo
začíná spolupracovat s Klubem DuoLife.
Připravili jej praktici s mnohaletými zkušenostmi v tomto podnikání, kteří každodenně
ve své práci využívají zde popsané postupy a právě proto se stali úspěšní.
Norbert Warzyszyński – přední lídr DuoLife, člen Rady lídrů DuoLife
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Je to to nejlepší z jednoduchého, avšak vysoce účinného typu podnikatelské činnosti.
Členovi klubu umožňuje rychle dosáhnout první úspěchy. Je to účinný systém
převedený na papír jako masová pracovní pomůcka, která ještě více urychlí Váš
podnikatelský rozvoj. Deset členů klubu, kteří tento materiál aplikují do každodenní
praxe, bude dosahovat značně více než sto členů klubu, kteří tento nástroj nepoužívají.
Łukasz Kołodziej - přední lídr DuoLife

1. Základní informace

2. Koncepce skupiny

Startplán patří (komu):

Vyhrává-li skupina, každý její člen zaznamenává osobní úspěch. Je proto dobré
seznámit se se strategií, na níž je postavena činnost DuoLife a klíčových osob ve
skupině, k níž jste se připojil(a).

Jméno a příjmení

Telefonní číslo:

Senior Manager
Jméno a příjmení

Jméno a příjmení kouče
Telefon
E-mailová adresa
E-mailová adresa

Senior
Manager

Tel. číslo kouče

Regional Manager
Jméno a příjmení

Regional
Manager

Telefon
E-mailová adresa

Executive Leader

Executive
Leader

Jméno a příjmení
Telefon

Team
Leader

E-mailová adresa

Team Leader
Jméno a příjmení

Junior Team
Leader

Telefon
E-mailová adresa

Vy

Junior Team Leader
Jméno a příjmení
Telefon
E-mailová adresa
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3. Nejbližší důležitá schůzka

Konference v rámci společenské kampaně „Žiji uvědoměle”
Místo

Klub DuoLife spočívá na zorganizování společenství lidí, pro něž je zdraví, osobní
rozvoj a finance důležitou součástí života a kteří na těchto pilířích chtějí konstruovat
vlastní hmotné, profesní i osobní blaho.
Při organizaci tohoto společenství jsou neobyčejně důležité konference, workshopy
a semináře, které pro aktivní členy klubu tvoří platformu pro výměnu zkušeností a
získávání nových poznatků. Pro potencionální uchazeče jsou naproti tomu událostí,
během níž se mohou přesvědčit, nakolik jsou myšlenky, model a poslání Klubu
DuoLife upotřebitelné při realizaci jejich cílů a naplňování touhy vyniknout.
Tyto konference, semináře a workshopy usnadňují uchazečům rychle se rozhodnout
o svém vstupu do Klubu DuoLife, protože je jim předána řada informací a umožněn
širší náhled na tento typ podnikání, přičemž rozhovor mezi čtyřma očima tento obraz
neumožňuje. Účastníte se tedy těchto setkání proto, abyste se stali hodnověrnými
partnery pro Vaše uchazeče o členství v Klubu DuoLife.
Nezapomeňte se podívat na termíny akcí z cyklu Leadership Seminars a Business
Development Seminars a ostatních setkání a konferencí. Také pečlivě sledujte naše
webové stránky (www.myduolife.com) a profily sociálních sítí a určitě Vám nic neunikne.
Kalendář všech setkání najdete taktéž na:
myduolife.com
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Datum (dd-mm-rrrr)

Čas (hh-mm)

Evropská společenská kampaň „Žiji uvědoměle” je hnutí, které realizuje nadace World
Healthy Living Fundation. Kampani se aktivně účastní specialisté z různých oborů,
včetně konvenční medicíny, přírodního lékařství, rehabilitace, dietologie a sportu.
Cílem kampaně je šířit poznatky, vzdělávat, propagovat uvědomělý životní styl a hledat
optimální řešení, která jsou v souladu s přírodou. Během organizovaných akcí:
 se dozvíte, jak moderní průmysl, včetně chovu zvířat a pěstování plodin, ovlivňují naše zdraví,
 zjistíte, jak přirozeně posílit imunitní systém, který je pro zdraví to nejdůležitější,
 se naučíte, jak chytře a přirozeně podporovat své zdraví a intelekt,
 strávíte čas s pozitivními lidmi, kteří jsou nadšenými vyznavači zdravého životního stylu,
 a především si uvědomíte, jak se v dnešní době můžete starat o své zdraví a
chránit se před civilizačními hrozbami.
Další informace najdete v kalendáři akcí organizovaných ve Vašem městě nebo okolí.
Pokud chcete vědět, jak vypadá konference „Žiji uvědoměle”, podívejte se na
nahrávku s dr h.c Piotrem Kardaszem, která je dostupná na YouTube.
Informace o projektu a kalendář akcí najdete na stránkách:
www.whlf.eu, www.facebook.com/KampaniaZyjeSwiadomie
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BDS (Business Development Seminars)
Místo

Datum (dd-mm-rrrr)

Místo

Čas (hh-mm)

Celodenní seminář, během kterého:
 se setkáte s experty v oboru osobního rozvoje, podnikání a zdraví,
 přesvědčíte se, že i Vy můžete dosahovat opravdových úspěchů,
 získáte neocenitelné poznatky, které budete moci prakticky využít v téměř každé
oblasti svého života,
 prožijete okamžiky naplněné inspirací, dojde k prohlubování poznatků, rozvíjení
svých dovedností a navazování nových kontaktů.
BDS je první krok na Vaší cestě k úspěchu.
Další informace na:
myduolife.com

LDS (Leadership Development Seminars)

Datum (dd-mm-rrrr)

Čas (hh-mm)

tři dny praktického rozvoje pro lídry, během nichž:
 pracujete na vlastních příkladech, řešíte reálné situace a odhalujete v sobě
dovednosti, o nichž jste nevěděli,
 získáváte exkluzivní znalosti a praxi v podnikání od nejlepších polských trenérů:
Beaty Kapcewicz, Joanny Gdaniec a Krzysztofa Hillara a vyměňujete si zkušenosti
s jinými účastníky semináře,
 učíte se lépe si organizovat čas a komunikovat se svým týmem a - co je důležité
- se sebou samým,
 poznáváte způsoby, které uplatňujete na workshopech ve svém podnikání
a životě, což se pak reálně odráží v dosahovaných výsledcích,
 stáváte se součástí společenství, které Vám bude stálou podporou a od něhož se
Vám vždy dostane pomoci,
 jste inspirováni pro další rozvoj Vašich kompetencí a silných stránek u sebe
a svých spolupracovníků, které společně objevujete právě při výjimečných
událostech, jakým je LDS.
Další informace na:
myduolife.com
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Setkání Top Leaders
Setkávají se tu ti, kteří mají rádi rychlost podnikání a systematicky a s nadšením
dosahují vytyčené cíle. Během těchto setkání
 jsou lídrům poskytnuty znalosti a nástroje k trvalému růstu obchodu,
 si lídři vymění nejdůležitější a nejúčinnější praktické poznatky k budování
ziskového podniku, úspěšného přivedení své skupiny k cíli a informace o práci lídra
se vším, co přináší,
 utužují se ve svém správném rozhodnutí a pevné vůli pro dosahování cílů.

Webináře
Takovou možnost mají ti, kteří se nemohou dostavit na seminář osobně
pro velkou vzdálenost a čas na cestu, ale chtěli by poznávat možnosti a čerpat
poznatky a inspiraci od těch, kteří jsou úspěšní.
Webináře s lídry probíhají samostatně v termínech stanovených lídry klubu Duolife.
Doporučujeme, abyste se s nimi spojili a podívali se na jejich profil na Facebooku
nebo Instagramu.

4. Odpovězte si na otázku „proč?”
Jen zřídkakdo a pouze hrstka firem si může jasně uvědomit, proč dělají to, co dělají.
Nejde tu o vydělávání peněz - to je jen konečný důsledek.
„Proč“ - to je účel, záměr nebo přesvědčení o smyslu toho, co děláte, čemu
věnujete svůj čas.
Proč jste se připojili k DuoLife?
Proč každé ráno vstáváte?
Proč si vytyčujete další a další cíle?
Vaše „proč“ Vám umožní získat motivaci k tomu, abyste si odpověděli na otázky
jak a co mám udělat, abych jako podnikatel(ka) byl(a) úspěšný(-á) (většina odpovědí
je právě v tom materiálu).
Budete tím taktéž inspirovat svoje okolí, aby se vydalo Vaší cestou. Stanete se tím
přirozeným lídrem.
Zapište si pět důvodů, pro které jste se rozhodli vstoupit do Klubu DuoLife:
1

2

3

4

5
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Pokud chcete přijít na svůj „důvod proč“, musíte alespoň jednou přijet na LDS.
Je to místo, kde budete pracovat s tím, co je pro Vás nejdůležitější. Níže uveďte pozici
a úroveň odměny, se kterou byste byli spokojeni.

Pozice v podnikání
Přibližná odměna motivačního plánu

Odměny podle Kompenzačního plánu

Junior Team Leader (JTL)
od 2.500 CZK

-

Team Leader (TL)
od 6.000 CZK

-

Executive Leader (EL)
od 15.000 CZK

Sleva na auto v rámci fleetového programu DuoLife

Regional Manager (RМ)
od 30.000 CZK

Sleva na auto v rámci fleetového programu DuoLife
+ exkluzivní exotický zájezd.

Senior Manager (SM)
od 53.000 CZK

Sleva na auto v rámci fleetového programu DuoLife
+ exkluzivní exotický zájezd.

Regional Director (RD)
od 90.000 CZK

Sleva na auto v rámci fleetového programu DuoLife
+ exkluzivní exotický zájezd.

National Director (ND)
od 120.000 CZK

Sleva na auto v rámci fleetového programu DuoLife
+ exkluzivní exotický zájezd.

International Director (ID)
od 240.000 CZK

Sleva na auto v rámci fleetového programu DuoLife
+ exkluzivní exotický zájezd.

General Director (GD)
od 480.000 CZK do ∞

Sleva na auto v rámci fleetového programu DuoLife
+ exkluzivní exotický zájezd.

Vice President (VP)
od 720.000 CZK do ∞

Sleva na auto v rámci fleetového programu DuoLife
+ exkluzivní exotický zájezd.

President (P)
od 1.400.000 CZK do ∞

Sleva na auto v rámci fleetového programu DuoLife
+ exkluzivní exotický zájezd.

Global President (GP)
od 2.400.000 CZK do ∞

Sleva na auto v rámci fleetového programu DuoLife
+ exkluzivní exotický zájezd.

*Podrobné údaje o výši dofinancování vozidel najdete v dokumentu Fleetový bonus na www.myduolife.com
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5. Kontakty (seznam)
Každý prosperující podnikatel má seznam kontaktů na potencionální zákazníky,
kteří by se mohli o jeho nabídku zajímat.
Bez seznamu kontaktů není firma schopná na trhu fungovat. Budujete-li firmu
DuoLife a chcete ji rozvíjet, potřebujete svůj seznam kontaktů.
Vytvořte jej a naučte se s ním pracovat.
Vaši kandidáti by mohli mít zájem o Klub DuoLife ze tří důvodů:
- podnikání – chtějí si vytvořit zdroj příjmu a zvýšit životní standard nebo vydělávají
hodně, ale chtějí znovu získat čas a životní svobodu,
- zdraví – mohou mít zájem o výrobky a o zdravotní informace (zdravotní prevenci),
ale i zajímat se o široce chápaný zdravotní styl,
- rozvoje – zajímají se o svůj rozvoj, a to jak osobnosti, tak rozvoj podnikatele,
protože jim to může pomoci budovat jejich tradiční obchodní vztahy, ale i zvýšit
jejich atraktivitu na pracovním trhu.
Každý z těchto tří důvodů se jedinečným způsobem hodí do koncepce Klubu DuoLife,
protože stojí právě na oněch třech pilířích: zdraví/obchod (peníze)/ rozvoj.
K tomu, abyste zjistili, co by pro Vaše potencionální uchazeče mohlo být v projektu
DuoLife hodnotné, doporučujeme, abyste vytvořili seznam osob, jimž byste mohli
projekt předvést.
Abyste na začátku příliš netápali, připravte tento seznam tak, abyste každému
uchazeči navrhli to, co potřebuje a očekává právě on.
K tomu je dobré vytvořit seznam osob v závislosti na bodech jejich zájmu: obchod,
zdraví nebo rozvoj.
Vytvařeč nápadů:
Stává se, že když máme nějaký úkol, který máme splnit, nebo si musíme
připomenout nějakou důležitou věc, náš mozek nás zavádí: naše paměť selhává
a my nejsme schopni na nic si vzpomenout. Využijte proto dále uvedené nástroje,
abyste odblokovali svůj mozek a vysypali řešení jako z rukávu.
Hodně štěstí!

Obchod:
Znáte někoho, kdo:
- je OSVČ,
- provozuje obchod,
- zabývá se obchodem,
- kdysi podnikal,
- má v úmyslu podnikat,
- je dobrý organizátor,
- lidé mu důvěřují,
- je odborník v určité oblasti,
- má mnoho nápadů,
- má velké úspěchy v obchodu,
- hraje na burze,
- je obchodním společníkem Vašeho známého,
- jeho/její manžel(ka) podniká,
- pracuje ve vedoucí funkci,
- poznal(a) jste ho/ji na školení
- poznal(a) jste ho/ji na veletrhu,
- nabízel(a) Vám, abyste využil(a) jeho/její služby, výrobky,
- poskytoval(a) jste pro mu/jí nějaké služby, něco jste mu/jí prodával(a),
- má rád(a) dobrá auta, např. Mercedesy.
Rozvoj:
Znáte někoho, kdo:
- chce od života trochu víc,
- hledá nové možnosti,
- se staví otevřeně ke změnám,
- jezdí na školení, konference, workshopy,
- účastní se webinářů,
- využívá koučing nebo rozvojové konzultace,
- čte knihy spojené s osobním rozvojem,
- sám/sama je kouč, trenér, učitel, mentor,
- zná školitele, kouče, trenéry,
- je důsledný(-á) ve své činnosti a spěje k určenému cíli,
- je nebo byl(a) jako dobrovolník(-ice) na velkých školeních.
Zdraví:
Znáte někoho, kdo:
- se zajímá o věci spojené se zdravím,
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- zdravě se stravuje,
- používá doplňky stravy,
- je fyzicky aktivní,
- působí ve zdravotnictví,
- má svůj kosmetický salon,
- pracuje ve fitness/má svůj fitness klub/vyučuje fitness,
- on/ona nebo jeho/její blízcí mají zdravotní problémy,
- chodí na školení spojená se zdravím.
Poř.
č.

17

Jméno a příjmení

Telefon

Zdraví

Rozvoj

Obchod

Poznámky
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6. Domlouvání schůzek - nepostradatelný prvek úspěchu

Pozvánka na BDS, 1:1, webinář
Sem napište svůj obsah pozvánky

Je čas, abyste začali budovat svůj business! Přiberte do něho své uchazeče.
Dbejte na to, aby bylo pozvání sladěno s Vámi, abyste se necítili uměle. Je proto
důležité, abyste připravili text pozvánky spolu s Vaším koučem nebo ji sestavili
během workshopů DuoLife. Zapište si slova, věty, citáty, které k Vám nejvíce
promlouvají - vytvoříte tak jedinečnou pozvánku.
Účelem pozvánky není prezentace koncepce obchodu, ale jen prostě pozvánka na setkání.
MEC - vhodným nástrojem je nahraný materiál na CD, např. „Moudrost mistrů“.
Je důležité, abyste se řídili těmito zásadami:
 Chovejte se přirozeně, buďte sami sebou!
 Projevte svoje zaujetí! Mluvte o tom, co Vás nadchlo!
 Domluvte si schůzku – nevysvětlujte podstatu obchodu ani účast na
konferenci telefonicky.
 Potvrďte setkání v tom dni, ve kterém se má konat.

Pozvánka na konference v rámci společenské kampaně „Žiji uvědoměle”
Sem napište svůj obsah pozvánky

Při každodenních kontaktech s lidmi buďte citliví na jejich potřeby v oblasti zdraví,
rozvoje, peněz. Navrhněte řešení.
19
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Příkladné texty při pozývání na akce

A jaká firma to organizuje?

Pozvání na konferenci Žiju uvědoměle
Volám Ti, protože v (zde uveďte název města) bude fakt zajímavá
přednáška o nejnovějších poznatcích v medicíně
a zdraví, borelióze, potížích s klouby, šlachami, revmatismem, parazity,
o rakovině, o hubnutí, alergii, migréně, nervovém systému, zažívacím
traktu a o mnohých jiných potížích. Bude také řeč o prevenci.
Ty postupy vycházejí ze zkušeností posledních let. Několik z nich
dostalo Nobelovu cenu!
Přednáška je fakt super. Nikdy se nedovíš všechno během
5minutové návštěvy u lékaře ve zdravotním středisku. Na
konferenci se bude možné zeptat i na věci kolem svých problémů
a zdravotních potíží svých nejbližších. Bylo by dobré, aby sis
předem připravil a zapsal otázky, protože později z toho polovinu
zapomeneš. Ono ta přednáška dost působí.
Konference je tak dobrá, že vstupenky jsou hned pryč, často je jich
prostě málo, takže když si budu zařizovat vstupenku, tak mam
jednu vzít taky Tobě?

Na co se mohou ptát?

Ale já jsem zdravá.

V Polsku vznikla Nadace pro uvědomělý život, která spolu s
Ústavem pro zdravotní prevenci organizuje v celé zemi konference
o zdraví. Přednášky čistě o zdraví.

Zase něco kupovat, vylákat prachy.

Nic se tam neprodává, nejde o žádné kupování. Předávají se tam
jenom znalosti o zdraví.

A kdo přednáší? Nějaký doktor?

V rámci Ústavu pro zdravotní prevenci vznikla vědecká rada, která
je složena z profesorů, docentů a doktorů v oblasti medicíny a
farmakologie, světově známého doktora v oboru biologie a několik
zástupců z oblasti lékařských věd.
Přednášejí oni nebo jiní experti ve věcech zdraví.

- I když Ty jsi zdravá, tak možná zítra pomůžeš někomu, kdo bude
potřebovat pomoc.
- Člověk nežije na tom světě jen pro sebe; máš rodiče, sourozence, děti.
- Zítra můžeš potkat kamaráda, kterému právě diagnostikovali něco
nemilého a už budeš vědět, kam ho poslat, s kým se má poradit.
- Nikdo ještě na přebytek informací nezemřel. Ale z jejich
nedostatku ano.
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Pozvánka na webinář

Zdravím, spolu s několika známými spouštíme skvělý obchodní
projekt založený na nejnovějších trendech dnešní doby – zdraví
a vzdělávání. Aktuálně hledám 3 klíčové lidi, s kterými budu tento
projekt rozvíjet.
Nejspíš byste chtěli znát podrobnosti. A víte co? Cením si Vašeho
času a vůbec se nemusíme sejít osobně, abyste zjistili, o co jde.
Organizujeme webinář – schůzku, internetovou prezentaci, jejímž
cílem je představit Vám první obrysy tohoto projektu.
Přijďte prosím, podívejte se, o co jde, popřemýšlejte o tom, jestli
znáte někoho, kdo:
- by chtěl mít lepší zdraví a kondici,
- by si rád vydělal nějaké peníze navíc nebo by chtěl dobře vydělávat,
- by se chtěl zaměřit na svůj osobní rozvoj.
A já Vám v úterý kolem poledne zavolám a promluvíme si o tom.

Měj se a budeme v kontaktu.

7. Setkání - a co pak?
Účelem těchto akcí je ukázat možnosti, jaké dává DuoLife a umožnit vstup do této
společnosti jako člen klubu nebo jako spotřebitel.
Po uskutečněné akci se naskytnou tři možnosti:
1. část účastníků bude připravena zahájit spolupráci nebo vyzkoušet výrobky,
2. část účastníků se bude rozhodovat – možná že jim budou chybět informace,
3. část osob nebude mít zájem.
To je zcela normální situace. Tak je to všude, v každém oboru a oblasti života.
Jedni jsou připraveni hned, jiní potřebují čas.
Vyplňte se zájemcem formality a pomozte mu se zaregistrovat do klubu DuoLife
nebo na příští akci pořádanou společností DuoLife.Udělejte to ihned po akci, ne
později než do 24 nebo 48 hodin. Pomozte mu/jí v tomto typu podnikání začít.
Necítíte-li se dostatečně připraveni, požádejte lídra ze své organizace, aby se
schůzky účastnil.
Těm, kteří se rozhodují, zanechte materiály a domluvte se s nimi na další větší akci
(BDS, LDS, Konference o zdraví). Není-li to možné, kontaktujte konkrétní osobu a
nejlépe se s ní sejděte do dalších 24 - 48 hod. Na této schůzce odpovězte na otázky
a pomozte při rozhodnutí. Nemáte-li odpovídající zkušenosti, požádejte o účast na
této schůzce lídra ze své organizace.
Tomu, kdo zájem neprojevil, poděkujte za jeho účast. Nevnucujte svůj názor
a nepřesvědčujte ze všech sil. Vždy je možné dotyčného pozvat na větší akci.
Udržujte s ním dobrý kontakt. Nikdy předem nevíme, zda se situace nezmění za
několik měsíců.

23

24

Mějte na paměti:
- vždy každého zvěte na další akce: Konference v rámci společenské kampaně „Žiji
uvědoměle”, BDS, LDS – tu, která ho nejvíce zajímá (hned mu prodejte vstupenku),

Po akci
- je-li příležitost, představte své hosty přednášejícímu, svému lídrovi,

- používejte tento informační materiál: katalogy, letáky, CD (s přednáškou doktora
Piotra Kardasze, historií lídra, školeními Joanny Gdaniec, Beaty Kapcewicz či
Krzysztofa Hillara) a propagační CD MEC,

vedoucímu skupiny, regionálnímu manažérovi, regionálnímu řediteli nebo výše.
Takový rozhovor mění přístup hosta k Vám. Je-li přednášející nebo lídr už
zaměstnán rozhovorem s jiným uchazečem, posaďte se se svými hosty a zadejte
jim několik otázek. Odpovědi na ně Vám napoví, o co mají dotyční zájem, např.:

- další akce umožňuje blíže se seznámit, navázat lepší vztahy, ukázat a vyzdvihnout klady.

- Co se Vám nejvíce líbilo?
- Co z toho, co jste slyšeli, chcete ve svém životě použít?

8. Pravidla chování na akcích

- Myslíte si, že tyto informace by měli slyšet i Vaši známí?
- Které informace chcete nejvíc využít?

Podmínkou úspěchu není samotná akce, často je důležitější odpovídajícím
způsobem se chovat a prezentovat svůj přístup v průběhu schůzky, jakož i po ní.
Nezapomeňte, že lidé se připojují k lidem.
Před akcí

- Domluvte si další schůzku.

Mějte na paměti:
- edifikace znamená vybudování účinného, úspěšného a správně fungujícího týmu,

- potvrďte konání akce den předtím nebo v den schůzky,

- jste vzorem - svým příkladem ukazujete všem způsob, jak mají postupovat,

- pomozte při organizaci akce, ukažte, že máte zájem a je na Vás spolehnutí,

- ke všem se chovejte stejně: co si zasejete, to se Vám vrátí. Jsme v jednom týmu.

- buďte tam dřív,
- projevujte o hosty zájem - oni jsou ti nejdůležitější,
- příslušným způsobem představte přednášejícího i lídra.
Během akce
- usmívejte se a myslete pozitivně,
- buďte upravení, vždy vkusně a čistě oblečeni,
- přesně dodržujte čas zahájení,

9. Etika podnikání
Jednejte vždy v souladu s etickými pravidly, tak, jako kdybyste chtěli, aby jiní jednali
s Vámi a s Vaší skupinou.
Seznamte se s dokumentem Pravidla a postup, najdete je v databázi po přihlášení do
panelu na myduolife.com.

- projevujte zájem o hosty - oni jsou ti nejdůležitější (důležití jsou ti, kteří přišli
a nikoli ti, kteří nepřišli),
- během akce se chovejte tiše, seďte, dělejte si poznámky, vypněte mobil, nehovořte
a neodcházejte v průběhu akce, s otázkami počkejte až na konec,
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10. Top Leader

Ověřte si, zda jste Top Leader

Top Leader je předpis na úspěch v Klubu DuoLife. Účinný systém skládající se
z několika jednoduchých kroků opakovaných každý měsíc Vám zajistí dynamický růst.

Vaše úkoly k realizaci v době 1 měsíce (úkoly 1-5)
Jméno a příjmení

Top Leader:
Každý měsíc udržuje svou aktivitu na určité úrovni (min. 250 nebo 500 bodů)
a pravidelně používá výrobky. Díky tomu už od 2. zúčtovacího období můžete
využívat věrnostní bonus a kupovat výrobky za 1 Kč (podrobnosti naleznete
v Kompenzačním plánu).
Je v kontaktu s nejméně 15 osobami na individuálních schůzkách nebo akcích,
které organizuje DuoLife.
Systematicky dbá o svůj rozvoj, jakož i rozvoj skupiny tím, že se každý měsíc
účastní rozvojového programu MEC:

Měsíc

Úkol č. 1
Měsíční aktivita min. 500 bodů

Pravidelné používání produktů

Úkol č. 2
Je v kontaktu s nejméně 15 osobami na individuálních schůzkách nebo jiných akcích,
které organizuje DuoLife.

- čte knihy (15 min. denně),
- poslouchá 1 CD denně.
Je přítomný(-á) na těchto akcích a školeních:
- Konference v rámci společenské kampaně „Žiji uvědoměle”,
- BDS - Business Development Seminars,
- LDS Leadership Development Seminars,
- Setkáních Top Leader.
- Podnikatelský Klub Zdraví
Účastní se týmové práce:

Úkol č. 3
Systematicky dbá o svůj rozvoj, jakož i rozvoj skupiny tím, že se každý měsíc účastní
rozvojového programu MEC:
• 15 min. denně čte knihy z rozvojového programu MEC
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• poslech 1 CD denně z rozvojového programu MEC

- používá edifikaci,
- využívá konzultace těch, kteří jsou výše na pozicích a kteří mají zkušenosti jako
členové týmu,
- je připraven(a) učit se od jiných.
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Život je cesta... Vydejte se na ni, je fantastická!
Aby každý den byl výjimečný...
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Úkol č. 4
Je přítomen/přítomna na akcích a školeních, které organizuje DuoLife a PEN
Konference v rámci společenské kampaně „Žiji uvědoměle”,
Business Development Seminars (BDS)
Leadership Development Seminars (LDS)
Setkání Top Leader
Podnikatelský Klub Zdraví

Úkol č. 5
Týmová práce:
Používání edifikace
Je připraven(a) učit se od jiných
Využívá konzultace těch, kteří jsou výše na pozicích a těch, jež mají zkušenosti
jako členové týmu

Moje poznámky
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11. Virtual Presenter
Virtual Presenter je systém, který představuje průlom v podnikání v rámci Klubu
DuoLife. Jedná se o naprostou novinku, jež přináší mnoho výhod vedoucích ke
hmatatelným výsledkům, a to nejen v podnikání, ale také v oblasti osobního rozvoje
a zdraví.
Jak to funguje?
Je to jeden z mála systémů na světě, který provádí
více než 80 % činností za uživatele.

Virtual Presenter obsahuje podrobné
informace o používání účtu DuoLife. Systém
také vysvětluje, jak zaregistrovat nového
uchazeče, jak vyplatit peníze atd.
Má také volbu pro nábor a ověřování, díky
které je možné získat lidi do Vašeho podnikání
zasláním odkazu doporučující osoby. Jediné,
co musíte udělat, je poslat potenciálnímu
uchazeči zprávu s připravenou pozvánkou.
Vzdělávání v systému je opravdu jednoduché
a příjemné. Není nutné procházet stovky
stránek textu. Znalosti lze získat zejména
sledováním videonahrávek.

Systém již od samého začátku provází uživatele a krok za krokem
mu ukazuje, co je potřeba udělat, aby dosáhl svých cílů bez
ohledu na to, kde se nyní na kariérním žebříčku nachází.

Systém Vám pomůže organizovat si čas – má vestavěný
panel činností, které si sami naplánujete do kalendáře
a v příslušném čase obdržíte systémovou připomínku.

Virtual Presenter má také nástroj na efektivní řízení týmu, který můžete využívat
pomocí počítače, tabletu nebo chytrého telefonu. Nástroj umožňuje nahlížet do
aktivit lidí ve Vaší organizaci a ověřovat činnosti, které v rámci systému provedli.
Tím optimalizujete čas a činnosti, jež musíte provést, abyste podpořili svůj tým.
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