
ДОБРЕ ДОШЛИ В LR! 

Поздравление за едно от най‐важните решения в живота Ти! Избра бизнес предложение, което би 

Ти  помогнало  да  подобриш  твоя месечен  доход  или  дори  нещо  повече  –  да    постигнеш  пълна 

финансова независимост! Избирайки LR, като нова бизнес кариера, ти направи своята първа крачка 

в израстването си, като лидер. Лидер, който не е доволен от посредствеността и статуквото. Лидер, 

който знае, че има по‐добър път в живота. 

LR  е  компания,  даваща  брилянтна  възможност,  която  завладява  пазара  посредством  силата  на 

Мрежовия  маркетинг.  Иновативният  подход,  компенсационният  план  и  професионализмът  на 

екипа ни предоставят невероятен шанс за реализирането на най‐смелите ТИ мечти в живота. 

Индустрията на Мрежовия маркетинг  се развива драстично през последните близо 60  години и 

достига  оборот  от  над  200  милиарда  долара  през  изминалата  година.  С  повече  от  60  милиона 

сътрудници в целия свят този бизнес модел е добре приет и разрастващ се в повече от 100 страни 

по света. Както се очакваше, Мрежовият маркетинг се утвърди, като нов подход за лично и бизнес 

развитие,  в  чиято  индустрия  инвестираха  големи  имена  и  компании  от  корпоративния  свят  на 

бизнеса. Привличайки все повече вниманието на пресата и бизнеса, Мрежовият маркетинг доказа 

себе  си,  като  напълно  достъпен  начин  за  реализация  на  свободното  предприемачество,  където 

всеки  би  могъл  да  постигне  истинска  финансова  свобода,  при  това  без  да  влага  огромни 

инвестиции.  

Със своето завладяващо присъствие на пазара и стратегия за развитие LR е отговорът за всеки, който 

би искал да постигне финансова независимост. LR е за всеки, който желае един по‐добър живот.  

Целта на този Бизнес план е да Ти помогне да започнеш възможно най‐бързо, фокусирано и по 

възможно най‐печелившия за теб начин. Ще избегнеш някои от най‐често срещаните грешки, които 

новите хора имат склонността да правят и ще откриеш насоки и изпитани методи, които ще ускорят 

Твоя успех. 

Добре  е  да  преминеш обучението  по  този  бизнес  план  с  Твоя  активен  спонсор.  Тази  среща ще 

помогне  на  спонсора  ти  да  разбере  какво  се  надяваш  да  постигнеш  чрез  LR,  а  на  теб ще  даде 

възможност да развиеш близки работни взаимоотношения с него. Срещите Ти с твоя спонсор ще 

спомогнат същият този процес да се развие и с тези, които Ти лично спонсорираш. 

Успехът  идва  при  онези,  които  са  податливи  на  обучение  и  готови  да  приложат  на  практика 

наученото. Това, с което ще се запознаеш тук, са изпитани във времето успешни практики, които 

работят. Ето за това те моля, да следваш всички стъпки в този Бизнес план, за да имаш по‐голям 

шанс за успех. 

Моля Те, приеми това бизнес начинание сериозно. Фактът, че не си инвестирал стотици хиляди лева 

в  този  бизнес,  не  означава,  че  няма  да  може  да  печелиш  доходи  по‐големи  от  тези  на  много 

успешни предприемачи в тази държава. 

Ако управлявш бизнеса си, като хоби – доходите Ти ще са, като от хоби. Въвлечи се и го управлявай, 

като бизнес начинение и приходите Ти ще бъдат различни.  

За сега не обсъждай новия си бизнес с никого, докато не завършиш това обучение! 



По‐добре е да не опитваш да обясняваш какъв е Твоя нов бизнес, преди да си бил обучен какво е 

необходимо да казваш и какви материали да използваш в този процес на запознаване на твоите 

познати с LR.  

Засега просто запиши в своя списък с Имена името и телефонния номер на всеки, който познаваш. 

Има няколко неща, необходими за успеха в Мрежовия маркетинг. Но нека първо да разгледаме 

онези, от които хорта си мислят, че имат нужда – но всъщност не са определящи. 

ПЕТ НЕЩА, КОИТО МОЖЕ БИ СМЯТАШ ЗА НЕОБХОДИМИ, НО НЕ СА ОПРЕДЕЛЯЩИ ЗА ТВОЯ УСПЕХ 

В LR: 

1. Образование или Квалификация. 

Хиляди  хора  са  били  успешни  в  изграждането  на  бизнес  в  Мражовия  маркетинг  без 

преимуществото на притежавана от тях университетска степен. Мрежовият маркетинг не е 

като други бизнес начинания, затова и правилата в него са различни. Случва се, дори много 

често, някой да изгради голяма и успешна организация в LR, без да има каквито и да било 

акредитиви или степени. 

Ако  Ти  или  твоят  спонсор  имате  високо  академично  образование  или  няколко  научни 

степени, чудесно. Това обаче не е необходимо условие, за да постигнеш успех в LR. 

 

2. Опит в Мрежовия маркетинг. 

Не е необходимо да имаш такъв, за да постигнеш високи резултати в LR. Твоите спонсори 

ще Те подкрепят в процеса на обучение. Ще научиш изпитани практики, като по този начин 

ще избегнеш най‐често срещаните грешки в изграждането на бизнеса.  

Използвайки опита на хората около теб, ще постигнеш успех много по‐бързо. Техническата 

и обучаваща система в LR е разработена да ТЕ подпомага “стъпка по стъпка” в постигането 

на по‐добри резултати. 

Ако си податлив на обучение, решен да работиш “здраво” и следваш системата, успехът Ти 

в LR  е предопределен.  

 

3. Одобрение от околните. 

Една от най‐тъжните истини в живота е, че не всеки е готов да плати цената, за да успее. 

Естествено  всеки  би  казал,  че  иска  да  постигне  нещо  значимо  в  живота.  За  съжаление 

повечето хора се примиряват и за да оправдаят себе си, намират извинение във всичко. 

Никак не  се  учудвай, ако някои от близките Ти приятели или членове на  семейството  се 

присмиват; не биха имали желание да се присъединят къп екипа Ти или не биха искали да 

чуят дори една от презентациите Ти. Те ще поставят под съмнение здравия Ти разум; ще 

питат защо му трябва на някой с “истинска” работа да си “играе с една от онези мултилевъл 

схеми”.  Нещо повече, ще се чувстват длъжни да те спрат от това твое начинание. Най‐добре 

е на тези “доброжелателни” души да им благодариш за тяхната грижа и да останеш твърд и 

фокусиран върху това, което смяташ за правилно в живота си. 

 

Най‐трудната презентация, която правиш може да е пред член на семейството или пред най‐

добър приятел. Понякога просто “не можеш да бъдеш пророк в собствената си родина”. Ще 

има  моменти,  в  които  дори  твоят  брачен  партньор  или  някой,  когото  цениш,  няма  да 



приветства твоя бизнес в LR. Това всъщност е често срещана първоначална реакция. Въпреки 

това хиляди хора са изграждали огромен бизнес без помощта на брачните си партньори в 

самото начало. След известно време, когато започнеш да получаваш своите първи парични 

бонуси, не  се изненадвай,  че  тези хора ще бъдат първите, които ще се  “качат на борда” 

пълни с ентусиазъм. Тогава твоят бизнес наистина ще започне да набира скорост. 

 

4. “Евтин” съвет. 

В  много  от  случаите,  когато  нов  сътрудник  се  включи  в  LR,  получава  всякакъв  вид 

“доброжелателни” съвети от приятели, които никога не са изграждали подобен вид бизнес. 

Ако  искаш  да  се  научиш  как  се  пилотира  самолет,  необходими  са  ти  инструкциите  на 

експертен  пилот.  Ако  ще  покоряваш  връх  Еверест,  довери  се  на  някой,  който  вече  го  е 

направил.  Ако  искаш  да  изгардиш  бизнес  в  LR,  погледни  към  спонсорската  си  линия  и 

намери някой,  който вече е изградил огромна мрежа. Това са онези, от  които трябва да 

търсиш съвет. 

Никога не приемай  съвет от  разорени  хора. Най‐добрите ментори  са постигнали  успех  в 

живота. 

 

5. Завършеност.  

Съвършената компания или компенсационен план все още не са създадени. Както всичко 

друго в природата, те също трябва да се развиват във времето. Нашата бизнес система е 

организирана така, че докато се обучаваш и прилагаш всичко  на практика, да обучаваш и 

друите  да  правят  същото.  По  този  начин  печелиш,  докато  се  учиш  и  се  учиш,  докато 

обучаваш другите да следват твоите стъпки. Това е начинът да изградиш силен Бизнес екип 

възможно  най‐бързо.  Ако  седиш  и  чакаш  всичко  да  е  наред  и  да  си  разбрал  всяка 

подробност от самото начало – ще трябва да чакаш цяла вечност. 

 

Най‐важното  е  да  започнеш.  Темпото,  с  което  започнеш  и  се  движиш,  ще  определи 

скоростта на твоя екип. 

 

ПЕТ ФАКТОРА, ОПРЕДЕЛЯЩИ ТВОЯ УСПЕХ В LR. 

 

1. От 10 до 15 часа на седмица 

За да изградиш бизнеса си качествено, препоръчително е да работиш най‐малко 10 ‐15 

часа на седмица. 

Естествено, ще  се  наложи  да  направиш  своите  “жертви”,  за  да жънеш  плодовете  си 

години напред. Фактът, че четеш този бизнес план показва сериозните ти намерения да 

изградиш  голям  бизнес,  огромна  потребителска  мрежа  и  сигурни  пасивни  доходи. 

Работи  сериозно  в  своя  LR  бизнес  не  по‐малко  от  10  часа  седмично.  Те  ще  са  ти 

достатъчни, за да стартираш правилно и да създадеш необходимия моментум за успех. 

 

2. Силно желание 

Истината е, че всички сме заети. Всеки един вече е уплътнил времето си 24 часа на ден. 

За да успееш в LR, трябва да освободиш онези 10‐15 часа седмично, в които вече правиш 

нещо и да ги запълниш с времето, необходимо за изграждането на твоя нов  бизнес. За  



да се решиш на нещо, като това, ти е необходима причина. Трябва ти силно, изгарящо 

желание, което ще ти помогне да излезеш от “омагьосания кръг” веднъж завинаги, но и 

ще  те  вдъхнови и държи фокусиран до постигането на  твоята цел. Ако действително 

осъзнаеш предимствата на този бизнес и имаш истинско желание да помогнеш на себе 

си и на другите – вече си постигнал целта си на 90%. 

Повечето хора са доволни от настоящото състояние на нещата. Хората, които желаят 

нещо по‐добро, са именно онези, които променят света. 

 

3. Ентусиазъм и позитивно отношение 

Ентусиазмът и позитивното отношение са по‐големи катализатори за успеха, отколкото 

знанието или уменията, които развиваш. Съществува много скептицизъм  и негативизъм 

в света днес. Срещат се много хора, за които “нищо не работи”. Такива хора ще се опитат 

да те уверят, че бизнесът ти в LR няма да “проработи също”. Тези хора са “крадци на 

мечти”. Не позволявай на някой, който се е отказал да преследва мечтите си, да ограбва 

вярата ти в успеха.  

Много нови сътрудници – без каквото и да е обучение, опит и задълбочено знание – 

започват  ентусиазирано  и  изграждат  големи  мрежи  още  през  първия  си  месец  в 

бизнеса. Не го правят с умения, знания или определена техника, просто задвижват това 

развитие  с  неподправен  и  чист  ентусиазъм.  Пристъпи  към  това  приключение  с 

подобаващото му вълнение. Това твое отношение ще се дуплицира и в твоя екип. 

 

Не се опитвай! Вземи решение и го направи! 

 

4. Готовност да бъдеш наставляван 

LR  е  уникална  бизнес  възможност.  Ще  откриеш,  че  правилата  тук  са  различни  от 

традиционния модел на изграждане на бизнес. Бъди отворен да слушаш и възприемаш 

напътствията  по  време  на  обученията. Не  е  нужно да  “откриваш  топлата  вода”.  Има 

методи и практики, които вече работят и биха ти били от полза. 

Това, което ще научиш, е как да изградиш за максимално кратко време възможно най‐

голяма мрежа от сътрудници и потребители в LR. Най‐определящото във връзка с това 

е постигането на дупликация в твоя екип.  

Избягвай промотирането на методи или инструменти за развитието на бизнеса в екипа 

ти, за да се избегне ефекта на “разваления телефон”. Следвай системата ни за успешно  

развитие, която работи добре за всички. 

 

5. Започни 

Една от най‐големите грешки на новите хора е да губят време, докато станат “готови”, 

за  да  започнат.  Най‐успешните  хора  в  LR  действат  незабавно  и  предизвикват  бързи 

резултати.  Това  задвижва  мощния  процес  на  дупликация,  който  повлиява  цялата  ти 

мрежа. 

 

Ще правиш ли  грешки? Разбира се!  Грешките  са част от процеса на обучение и  те  те 

правят по‐силен в дългосрочен план. Този Бизнес план, инструментите за изграждане на 



бизнеса,  както  и  твоята  спансорска  линия,  ще  те  предпазят  от  това  да  не  правиш 

сериозни грешки.  

 

Колко често си чувал някой да казва: ”Знанието е сила”, но знанието без действие е само 

акумулираният потенциал на тази сила. Знанието и действието освобождават тази сила 

да работи за теб. 

 

Ако чакаш перфектния план, то той е да действаш. А сега – нека започнем заедно! 

 

Част ‐1 Основни неща 
С  подкрепата  на  твоя  спонсор  вече  си  направил  своята  регистрация  в  LR.  Ако 

първоначално не си попълнил IBAN в твоята молба за сътрудничество, не го отлагай. На 

LR и трябва твоя банкова сметка, за да може да изплаща бонусите ти своевременно. Не 

забравяй и твоя личен персонален код на сътрудник и паролата ти за достъп до твоя 

онлайн офис( Запиши ги в GSM или някъде другаде). 

 

Част ‐2  В самото начало 
 Насрочи време за обучение с твоя спонсор по този Бизнес план 

В най‐добрия случай това трябва да се случи не по‐късно от 48 часа след твоето 

присъединяване  към  Бизнеса  с  LR.  Задели  си между  един  и  два  часа  за  това 

обучение. Ако си на голямо разстояние от спонсора си, обучението може да бъде 

извършено онлайн или краен случай по телефона. Препоръчвам ти да си купиш 

или  свалиш  органайзер,  за  да  планираш  своя  бизнес.  Носи  го  на  срещите  за 

обучение. 

 Научи основните процедури  

За  да  бъдеш  независим  сътрудник  и  да  можеш  да  градиш  бизнеса  си 

самостоятелно,  трябва  възможно  най‐бързо  да  се  научиш  да  действаш  без 

помощта на твоя спонсор що се отнася до основните поцедури. 

‐как да регистрираш сътрудник (с молба или онлайн); 

‐как да боравиш с личния си онлайн офис; 

‐как да правиш поръчки през e‐shop или по e‐mail. 

 Поръчай си персонални визитки 

Ако  се  занимаваш  с  бизнес,  хората  (студените  контакти)  очакват  от  теб  да 

разполагаш с визитки. Посъветвай се с твоя спонсор как и откъде можеш да ги 

поръчаш. 

Част ‐3  Пътят към твоята цел започва с първата крачка 
Успехът не идва за една нощ. Изисква се работа. Това, към което те насърчаваме, е да 

поемеш ангажимент към твоя бизнес  за период от поне една  година. Имай предвид 

факта, че има период на обучение. Това не отнема години и не струва хиляди лева, но 

трябва да научиш някои нови неща. Разбира се, ще „печелиш докато се учиш“, но все 

пак  е  добра  идея  да  приемеш  първите  шест  месеца  като  период  на  обучение.  Да 

отделяш  на  бизнеса  10  часа  седмично  в  продължение  на  една  година  представлява 

един реалистичен подход. Убедени сме, че ако следваш нашата бизнес система за този 



период, ще бъдеш толкова доволен от постигнатите резултати, че ще продължиш да се 

занимаваш с изграждането на този бизнес до края на живота ти. 

 „Отиди докрай“ 

Хората,  които  постигат  забележителни  успехи  чрез  LR,  са  хора,  които  се 

посвещават  на  това,  което  са  си  обещали,  докато  не  го  постигнат.  Моля  да 

прочетеш бланката за „Посвещение“ на следващата страница. Там са описани 14 

основни области на посвещение и модели на поведение, които са неизменна 

част от развиването на успешен бизнес в LR. Тези основни качества отличават 

лидерите  в  LR  от  хората,  които  се  отбиват  край  пътя  и  никога  не  постигат 

дългосрочен  успех  в  този МЛМ бизнес.  Упражняването  на  тези  качества  не  е 

никак лесно – и не се очаква да бъде. Но трябва да притежаваш всички тях, ако 

наистина  се  интересуваш  от  изграждането  на  огромна  мрежа.  Да  „Отидеш 

докрай“ означава да упражняваш всичките тези качества, а не само онези, които 

харесваш.  Ще  откриеш,  че  хората,  които  “Отиват  докрай“  ,  достигат  до 

невероятно по‐високи нива на успех в сравнение с хората, които не предприемат 

това. Като лидер, отдаден да подпомагаш хората, носиш отговорността самия ТИ 

да „Отидеш докрай“  и да изградиш същата култура в твоята организация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Посвещение 
Аз.........................................................................................поемам следните ангажименти към себе си: 

Аз ще: 

 „Отида докрай“ с цел изграждането на успешен бизнес с LR. 

 Посветя 10 до 15 часа седмично на бизнеса си. 

 Гледам на първите си шест месеца като период на обучение от моя 2 до 4 

годишен план за развитие и успех. 

 Отделям време за личностното си развитие всеки ден. 

 

Осъзнавам,  че  хората,  които  спонсорирам,  са  моя  отговорност.  Първият  ми  ангажимент  е  да 

направя себе си успешен, а след това да възпроизведа успеха си в моя екип от бизнес сътрудници 

и потребители. 

Аз ще: 

 Бъда пример за изграждане на култура на потребление, използвайки продуктите на LR 

всекидневно. 

 Бъда  свързан  с  екипната  работа  (обучителни  семинари  и  срещи,продуктови  обучения, 

обаждания и поддържане на пряка информационна линия с хората в мрежата ми). 

 Следвам системата, така че усилията ми да бъдат дуплицирани. 

 Стартирам бизнеса си с „Летящ старт“ (достигайки лично до 80‐100 човека с цел постигането 

на титла JM+VW POLO). 

 Запознавам  с  бизнес  възможността  и  продуктите  на    LR  най‐  малко.....човека  на  ден, 

.....седмично (не може да повлияеш решението на хората, но може да определиш на колко 

от тях да предложиш LR). 

 Държа  себе  си  отчетен  пред  спонсорската  си  линия  относно  поставените  си  цели  и 

постигнатите резултати. 

 Подкрепям  или  организирам  регулярните  срещи  и  презентации  (ако  на  територията  на 

твоето населено място мрежата на LR не е развита глобално, започни с това). 

 Подпомогна всеки мой сътрудник с обучение по този Бизнес план, а на тези , които са само 

потребители, да давам адекватна информация за ползите от всеки един продукт. 

 Посещавам и участвам във всички събития на LR(ще каня и водя нови хора, ще помагам с 

каквото  е  необходимо, ще идвам на  време, ще  заемам първите места  и ще  се  обличам 

професионално). 

 Подържам високо ниво на интегритет (ще говоря истината, ще подпомагам околните, ще 

уважавам другите членове на екипа, ще изпълнявам обещанията си). Обещавам да „Отида 

докрай“  ,  следвайки  тези  принципи  и  след  период  от  една  година  да  анализирам 

постигнатото. 

Дата:                                                                                                                                                  Подпис: 

(Направи копие на тази страница и я дай на спонсора си.) 



                                Постави си цели 
Трябва да решиш какво точно искаш да постигнеш с LR. Дали просто се интересуваш да пазаруваш 

качествени продукти? Дали целиш да изкараш стотина лева, за да покриеш някои разходи? Или пък 

искаш да постигнеш пълна финансова свобода и независимост? За да постигнеш целите си, първо 

трябва да определиш какви са  те,  а  след това да начертаеш пътя за  тяхното постигане.  Това ще 

задвижи целия ти потенциал и ще бъде пример за твоите партньори и последователи. 

               Опиши ги точно и ясно 
Целите са мечти с краен срок за изпълнение. Това значи, че трябва да бъдат записани. Също така 

трябва да се увериш, че тези цели са точно дефинирани и измерими. Целите да бъдат твои, а не на 

някой друг. Един средностатистически човек, който следва тази създадена система за работа, може 

да постигне финансова независимост за период от 2 до 4 години. 

Помисли за това, което искаш да осъществиш и постигнеш в първите няколко месеца; след това 

помисли  как  искаш  да  изглежда  две‐до‐четири  годишният  ти  план  на  развитие.  Съживи  онези 

желания и копнежи, които си имал като дете, които си изгубил някъде по пътя. Понякога биваме 

толкова повлияни от динамиката на „Матрицата“ , че губим мечтите си от хоризонта. Важното е да 

откриеш своя „пламък“ – горящият копнеж, който ще поддържа фокуса ти и ще те мотивира, докато 

си в ранните етапи на развитие в кариерната стълбица. Сега фокусирано попълни бланката с твоите 

цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                Цели 
Причината да стартирам бизнеса си в LR е: 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

В края на шестия месец от моята работа ще получавам .................. лева на месец. 

Ще бъда 11% до .......................... (дата). 

Ще достигна JM ‐ 14% до ....................... 

Ще достигна M ‐  16% до ....................... 

Ще достигна JTL – 21% до ...................... 

 

Моят 2 до 4 годишен план е: 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

(Направи копие на тази страница и я дай на спонсора си.) 



1. Направи  график  на  ангажиментите  си  в  твоя 

органайзер 
Това е бизнес, осланящ се на личните срещи и контакти. За да градиш успешно, трябва да 

планираш работата си и да разпределяш времето си по начин, който ти пасва най‐добре. Ти 

вече използваш всички двадесет и четири часа от денонощието всеки ден. За да промениш 

живота си и това, което постигаш, трябвя да промениш начина, по който използваш тези 

двадесет и четири часа в денонощието. Трябва да заделиш поне десет часа в седмицата 

изцяло посветен на това да изграждаш твоя нов бизнес. Ако предварително планираш тези 

часове, ще бъдеш много по‐продуктивен. Работи близо с твоя (активен) спонсор. Потърси 

съвета му, за да разпределиш тези десет часа правилно през първите няколко седмици на 

твоя бизнес. 

Целта е да се включиш в бизнеса и да сведеш до минимум напразното, отнемащо енергия 

суетене. Информирай се за датите на всички педстоящи мероприятия, организирани от LR и 

спонсорската линия, през следващите три месеца, за да можеш да разпределиш работата 

си, както и другите ти задължения съобразно тях‐ Това са значими събития, от изключителна 

важност за твоя успех и затова е добре да присъстваш на тях. 

 

2. Попълни списък с имена 
Това е една от най‐важните стъпки. Не я пропускай и не я прави половинчато. Започни да 

записваш имената  на  всички  твои  познати. Не  прави  предварителни  предположения    от 

рода на: „ Ами той изкарва доста пари: едва ли ще прояви интерес.“ или „ Тя не е типичен 

търговец;  дори  не  би  го  погледнала.“  и  т.н.  Подобна  грешка може да  ти  струва  десетки 

хиляди лева. Така че не отсъждай предварително, просто запиши имената. В списъка със сто 

имена ще откриеш старата истина: „Никога не знаеш кой кой е и никога не излиза, че е този 

, за когото си го мислил.“  

Започни от списъка с номера в мобилния си телефон. След това разгледай визитките, които 

имаш. Прегледай бележника си с адреси и списъка с хора, на които пращаш картички по 

празниците. 

Не прави класическата грешка да се сетиш за петима или шестима души, които смятяш, че 

ще проявят интерес, и да спреш до там. Със сигурност ще бъдеш разочарован. Увери се, че 

си  записал  най‐  малко  100‐200  имена,  така  че  да  можеш  да  предоставиш  на  хората 

възможността да изберат определената категория от бизнеса, към която биха желали да се 

включат.  

Компанията ти дава готов инструмент за твоето бизнес развитие.  

В твоя бекофис ще намериш списък с имена с основни насоки за попълване. 

Помни, че все още не трябва да обсъждаш идеятя и бизнеса си с никого. Направи го само 

след като си завършил обучението по този Бизнес план. 

 

 

Част ‐4 Летящ старт 
Следвай  семплата  формула  за  успех  в  LR:  „  Създай  голяма  група  от  хора,  които  да 

извършват постоянно няколко прости действия за продължителен период от време“. 



Запознай с LR възможно най‐ много хора, за възможно най‐краткия период от време. 

Не е нужно да продаваш на хората каквото и да било. Остави ги те сами да си купят. Не 

ги убеждавай или умолявай. Остави качеството на продуктите и резултатите от тях, да 

говорят сами. 

Целта  ти  е  за  кратко  време  да  информираш  80‐100  човека  потенциални  клиенти/ 

потребители/    сътрудници  относно  LR.  Това  не  означава  да  проведеш  80‐100  лични 

срещи или презентации, въпреки че е добре за твоя бизнес. По този начин даваш шанс 

на хората да хвърлят поглед върху бизнеса/ продуктите, да бъдат информирани относно 

LR и да преценят дали това ги интересува или не. Важното е да осигуриш на голям брой 

хора  поглед  към  бизнеса,  за  да  намериш  сред  тях  твоите  21%‐  тови  лидери/линии. 

Работи с тях по този бизнес план и се дуплицирай възможно най‐ скоро. Така ще имаш 

силен начален тласък още от самото начало. Може да звучи иронично, но е по‐лесно да 

изградиш бизнеса с темпо(бързо), отколкото бавно. Когато стартираш бързо, създаваш 

вълнение  и  моментум,  които  се  предават  надолу  в  групата  ти  като  „вирус“.  Когато 

постигнеш по‐бързо положителен паричен поток, ти даваш тон на всеки в твоя екип и 

ставаш вдъхновяващ пример за успех на твоите сътрудници/ партньори/ последователи. 

Бизнесът в LR е за всички, но не всеки е готов за Бизнеса в LR. Има хора, които не търсят  

бизнес  възможност,  в  която  да  се  включат  в  настоящия  момент.  Други  искат  такава 

възможност, но не са готови да „платят цената“ и да свършат работата, която се изисква 

от тях. Трети ще ползват подуктите на LR, но няма да се занимават с този бизнес. Във 

всичко това нямя нищо нередно. Твоята работа е да информираш и сортираш хората. 

Използвай многопосочен подход за различните групи хора. 

 

Ето как става това 
Разгледай своя списък с имена и избери най‐амбициозните, заети и успешни хора в него. 

Именно  те  са  хората,  с  които  би  искал  първо  да  се  свържеш.  Първата  стъпка  е  да 

разбереш  дали  са  отворени  и  търсещи  нови  бизнес  възможности.  Хората,  които 

изглеждат удовлетворени от настоящата си работа и заплата, най‐вероятно не са твоите 

кандидати на този етап. Помни, че търсим хора, които също търсят. Ако те не са търсещи, 

виж дали не се интересуват да станат потребители, ползващи LR. 

За да имаш бърз растеж, трябва постоянно да използваш инструментите за запознаване 

с  индустрията МЛМ  и  с  LR.  В  момента,  в  който  получиш  позитивен  отговор,  обясни 

бизнес възможността и им предложи пълна информация, за да могат да определят дали 

LR е падходяща за тях. 

 

Бележка: Ще получш много по‐добър отклик,  ако разпространяваш материали  с 

нотка на неотложност. Нека потенциалните ти клиенти и кандидати знаят, че се движиш 

бързо. Помоли ги да преглеждат материалите в рамките на 24 часа. Ако ти кажат, че 

нямя да могат да ги видят/ изгледат/ прочетат в следващите три дена, им кажи, че ще 

им ги предоставиш в края на този период. И не просто го казвай, а наистина го мисли.  

„Инструментите  на  третата  страна“  могат  да  работят  в  твоя  полза  само,  когато  са  в 

ръцете  на  твоите  потенциални  клиенти/  кандидати.  Дръж  ги  в  непрекъсната 

циркулация. И така , както си обещал, свържи се след 24 часа с хората, на които вече си 



изпратил материалите. Просто ги попитай: „Би ли искал/а да разбереш повече за този 

бизнес?“ 

Техните отговори ще попаднат в една от трите възможни категории. 

 Категория Едно: 
„Изглежда много интересно, но не мисля, че ставам за това...“ 

Това са хора, които просто не са схванали идеята. Не са видели нищо в този бизнес, което да ги 

развълнува. Не се опитвай да им продаваш или да ги притискаш. Приеми, че на този етап не са 

готови за бизнеса и разбери дали биха желали да ползват продуктите на LR като потребители. 

 Категория Две: 
„Това е една от онези пирамидални схеми...“ 

Това за нещастие са зле осведомени хора, които за още по‐голямо нещастие не осъзнават, че са зле 

осведомни. Ако са твърди в позициятя си след оборване на възражението със съответния модул, 

по‐  добре  е  да  не  се  опитваш  да  спориш  с  тях.  Такива  хора  не  искат  да  бъдат  убеждавани  в 

противното. 

 Категория Три: 
„Невероятно! Как се казва компанията? Как работи системата? Как мога да постигна този доход?“ 

Това е човекът когото търсиш, защото задава въпроси. Такива хора са заинтригувани от появилата 

се възможност, но се нуждаят от повече информация. За теб това е отворена врата да преминеш 

към втора стъпка‐ да им направиш презентация. Ако това може да стане там и тогава‐ направи го. 

Ако пък не, насрочи определено време за това. Главната причина за използването на „инструменти 

на  третата  страна“  е  да  ти  осигури  срещи  с  качествени  потенциални  клиенти/  сътрудници  и  да 

предотвратят срещи с неподходящи такива. 

Насрочи първата си презентация 

Твоят спонсор ще ти помогне в срещи от типа „двама/един“ или дори в организирането на хотелски 

срещи, където да можеш да поканиш твоите потенциални кандидати/ клиенти/ сътрудници. Заедно 

със  спонсора  насрочи  презентациите/  срещите  си  за  първите  две  седмици  и  запиши  датите  в 

органайзера си. 

Бележка:  В  случай  на  бърз  растеж  на  организацията  е  възможно  твоят  спонсор  да  не  е 
квалифициран да изнесе презентация. Ако е така, всичко е наред, просто се придвижи нагоре по 

спонсорската  линия  и  ще  намериш  някой,  който  да  ти  помогне.  Това  е  важна  част  от  твоето 

обучение. Докато наблюдаваш и  слушаш как  твоята  спонсорска линия изнася  тези презентации, 

толкова по‐скоро ще станеш независим. Тогава можеш да дуплицираш този процес с  твоя екип. 

Следвайки тази система, ще изградиш голям брой линии с потенциал за пасивен доход. 

 



Излизайки от „Въртележката на живота“ веднъж – завинаги. 

Трябва да си твърдо решен , за да постигнеш завиден успех в LR. Нищо не може да те спре, ако си 

„рекъл и отсекъл“. Ти си напът да промениш живота си към по – добро. Нещо повече, да дадеш 

възможност на много други хора около теб също да се радват на по – добър живот. Впускаш се в 

кариера,  изпълнена  с  предизвикателства,  приключения  и  растеж.  В  LR  не  се  вижда  край  на 

хоризонта,  а  едно  продължително  пътуване  на  личностно  развитие.  Имаш  еднопосечен  билет 

далеко от „Омагьосания кръг“. Директен полет към живота на мечтите ти. Пътят, по който тръгваш, 

нямя да е лесен – а и не трябва да бъде. Но нещата са прости. Следвай системата, работи съвместно 

с твоя спонсор и върши работата – 10 часа седмично. Така ще достигнеш мястото, за където си се 

запътил.  

Този  Бизнес  план  е  твоята  пътна  карта  към  успеха.  Спонсорската  ти  линия  и  LR  са  на  твое 

разположение.  

Успехът е постижим, ако знаеш какво точно да правиш и го следваш упорито стъпка по стъпка. 

Поздравления! Току що направи най – важната крачка... Първата крачка! 

Добре дошъл в бизнес екипа на STREAM LEVEL 21 в LR! 

 

 

 

 

 

 

 


