
СТЪПКИ КЪМ УСПЕХА 

 

I. Личностно изграждане и развитие 
1. Задължителна литература 

 Upgrade your life -  LR бизнес презентация; LR кариерен план; 
 LR Бизнес план  
 Стъпки към успеха 
 “Бизнес школа за хора, които обичат да помагат на другите” 

(Робърт Кийосаки); 
 “Как да направим машина за пари на много нива” (Ранди Гейдж); 
 “Формулата за успех в мрежовия маркетинг” (Крис Тейлър); 
 “Плажни пари” (Джордан Адлър). 

 

2. Препоръчителни видеа 

 Видеа в youtube канала Bova21 - LR 
 

3. Подготовка 
 Влез през официалния сайт на компанията в личния си онлайн 

офис, запознай се с неговите функционалности и начините за 
поръчка;  

 Влез във фейсбук групата  STREAM LEVEL 21; Влез в сайта 
www.sl21.eu и се регистрирай с партньорски вход. 

 Попълни списък с имена; 
 Изучи компенсационния план на LR и как правилно  да 

заинтригуваш и представяш информацията; 
 Прочети продуктовата книга на LR, разгледай цветния и черно-

белия каталог и опознай  продуктовата гама. 
 

4. Личен пример 
 Бъди лидер – говори истината, вдъхновявай, помагай, “не мисли на 

дребно”; 
 Ползвай продуктите на LR и пазарувай в своя собствен магазин; 
 Посещавай презентации и обучения. 

  
II. Презентиране и регистриране 

1.  Старт 
 Кратко телефонно обаждане – ВАЖНО – да не се обяснява 

бизнесът по телефона. 



Предлагаме ви няколко кратки „Сценария за телефонен разговор” за 
различни събеседници.   

 Близък приятел:  „Здравей! Предложиха ми страхотен 
бизнес без първоначална инвестиция и с възможност за 
много добри доходи. Естествено, звъня първо на теб, защото 
ще си най-добрият ми бизнес-партньор. Хайде да се видим, 
за да чуеш за какво става въпрос.”  

 Човек, който търси допълнителни доходи: „Здравей! 
Току-що научих за страхотна бизнес възможност без 
първоначална инвестиция и с шанс за много добри доходи. 
Идеална е за допълнителна работа и мисля, че е точно за 
теб. Отдели малко време да се видим, за да чуеш за какво 
става въпрос.” 

 Човек, който търси възможности за бизнес: „Здравей! 
Запознах се със страхотен бизнес. Много съм въодушевен и 
веднага се сетих за теб. Мисля, че ще те заинтригува, защото 
няма нужда от първоначална инвестиция, а възможностите 
за доходи са неограничени. Трябва да се видим колкото се 
може по-скоро, за да чуеш за какво става въпрос.”  

 Бизнесмен: „Здравей! Предложиха ми да започна страхотен 
бизнес. Много ми хареса, има много големи възможности за 
добри доходи и най-вече няма нужда от първоначална 
инвестиция. Искам да те помоля за една услуга. Знам, че си 
много зает, но имаш голям опит в бизнеса и ще съм ти 
благодарен, ако отделиш малко време, за да чуеш за какво 
става въпрос и да ме посъветваш дали ще е подходящо за 
мен.”  

 Човек, който харесва новостите, стреми се към 
качествени стоки и здравословен начин на живот:  
„Здравей! Бях на страхотно парти, където една приятелка ни 
демонстрира чудесни продукти за здраве и красота . Беше 
много забавно и приятно и затова реших, че и аз ще 
организирам такова у дома. Защо не дойдеш и ти да се 
позабавляваме?” Разбира се, вие можете да си измислите и 
други „сценарии” според интересите на вашия събеседник. 
Важното е предварително да сте подготвени какво ще 
кажете. Затова научете тези няколко изречения наизуст. Ако 
трябва репетирайте пред огледалото, или просто ги 
напишете на лист и ги прочетете. И още нещо – говорете с 
искрен ентусиазъм или просто се усмихвайте. Бъдете 
сигурни, че човекът на другия край на жицата ще усети 
вашата усмивка, въпреки че не ви вижда. А какво мислите, 



че ще чуете, след вашето заинтригуване?... Точно така. 
Почти 100% сигурно е, че реакцията ще бъде: „За какво става 
въпрос?”  

 КАКВО В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ БИВА ДА КАЗВАТЕ?  

При никакви обстоятелства по телефона не бива да казвате името 
на фирмата, какви са продуктите и какъв е бизнесът. С други думи 
– не се подлъгвайте да правите презентация по телефона, защото 
това не е възможно. Помнете, че целта на телефонния разговор е 
ПОКАНА ЗА СРЕЩА! А фирмата, продуктите и бизнесът са 
предмет на презентацията. Нашият бизнес е добър за 
ПОКАЗВАНЕ, а не за РАЗКАЗВАНЕ. Телефонът е добър за 
РАЗКАЗВАНЕ, той е безполезен за ПОКАЗВАНЕ. Как да 
отговорите на въпроса „За какво става въпрос?” Подходящо е да 
кажете: „Този разговор не е за телефон. По-добре ще е да се 
видим.” Или „Всъщност и аз не мога да ти кажа за какво точно 
става въпрос. На срещата ще доведа човека, който ми разказа на 
мен, за да ти обясни по-подробно.” (Така ще подготвите 
събеседника си, че на срещата ще присъства и вашият спонсор.) 
Завършете разговора с: „Кога ще ти е удобно? Вторник в четири 
или сряда в шест?” Винаги давайте две алтернативи за деня и часа 
на срещата. От една страна така ще улесните вашия събеседник, 
а от друга му давате избор между две възможности, но и в двата 
случая за вас отговорът е „да”. Излишно е да ви напомним, че и 
двата варианта за среща трябва да са съобразени с ВАШЕТО 
„работно време” във LR. Не забравяйте, че сте ангажиран човек – 
работите на две места или сте претрупан със срещи за обучения 
и презентации. Само стриктно придържане към ВАШИЯ работен 
график ще ви позволи да предлагате на възможно най-много хора 
страхотната възможност, наречена „мрежов маркетинг” 
 
СПРАВЯНЕ С ОТКАЗИ: 
Вие сте страхотен професионалист. Правите всичко по правилата 
и използвате личните си умения, давайки най-доброто от себе си. 
И въпреки това много често ще чувате: „О, не. Много съм зает/а, 
нямам време за нищо, не мога да слушам за никакви възможности. 
Абе, това да не е нещо за разпространяване на продукти – я не ме 
занимавай с глупости!” Не се впускайте в напразни убеждения по 
телефона. Колкото повече настоявате, толкова по-силен отпор ще 
срещате – спомнете си третия закон на Нютон. А има и голяма 
вероятност да кажете нещо, което не бива. При такава реакция 
просто дайте на събеседника си право на отказ, приключете 
любезно разговора и... го прехвърлете в „списъка на чакащите”. 
Приемането на откази е ключов момент в нашия бизнес. Той е 
толкова важен, че ако не отделите време и не положите усилия да 
се научите да се справяте с отказите, може да провалите бизнеса 
си. Бедата е, че човек винаги приема отказите лично – като 
отхвърляне на собственото му „АЗ”. Разбира се в 99,99% от 



случаите мотивите за отказа нямат нищо общо с вашата личност, 
но само проумяването на този факт обикновено не е достатъчно. 
Болката от отхвърлянето е толкова силна, че може да превърне 
най-обикновения телефон във вашия най-голям враг. В 
литературата ще намерите много начини за преодоляване на това 
състояние. Ние ще ви предложим лесна и ефективна техника, 
използвана от водещи лидери в LR. Не забравяйте, че мрежовият 
маркетинг е бизнес на големите числа. Многото контакти ви 
позволяват да намерите точните хора, които ще ви последват по 
пътя към успеха. Статистиката гласи: на сто контакта – десетима 
сътрудници, от които един активен за бизнеса. Другите са 
потребители. На трима активни – един мениджър+POLO. 
Очевидно е, че за да чуете заветното „ДА”, трябва да чуете поне 
девет пъти „НЕ”. Отказите са неотменна част от работата. Те също 
са резултати. Защо тогава вместо да броите дълго чаканото „ДА”, 
да не броите често срещаното „НЕ”? Да речем, че искате за един 
месец да имате трима нови сътрудника. Значи би трябвало да 
осъществите тридесет контакта или средно по един на ден. 
Определено ще се чувствате много по-добре, ако 27 пъти 
отбележите резултат от свършената работа, отколкото да го 
направите само три пъти.  
 

 

2. Лична среща(виж IV. Кратка презентация) 
 Презентацията може да се направи, както с лист и химикал, така и  

онлайн чрез различни платформи (zoom и др.): 
- Да бъде кратка и стегната (целта е човека да разбере идеята, а не 

подробностите); 
- Да не се дава повече информация, отколкото даденият човек може 

да поеме; 
- Да бъде съобразено с конкретния човек и нивото му на разбиране 

и информираност (ако човекът иска повече информация, 
отговорете на всичките му въпроси); 

- Демонстрация на личен онлайн офис (при възможност); 
- Прави се препоръка на youtube канала с  подходящи видеа за 

индустрията и компанията. 
Целта на личната среща е човекът да бъде заинтригуван и доведен 

на презентация! 
 

3. Посещаване на презентация 
 Презентацията е социалното доказателство за новите хора, че 

бизнесът ни непрекъснато се разраства; 
 Всеки бизнес ориентиран сътрудник трябва да я посещава 

редовно, независимо дали вече знае информацията, за да 
подпомага другите партньори в екипа си; 



 Обадете се на хората, които сте поканили един ден по-рано за 
потвърждение и ги поканете да дойдат в заведение (фоайето на 
хотела) след презентацията; 

 На презентацията запознайте новите хора с лидерите, за да могат 
да видят лицето на компанията. 

 
4. Вечеря след презентацията – не е задължителна, но е 

изключително полезна 
 Запознаване с останалите сътрудници в екипа; 
 Вдъхновяване и обмяна на опит; 
 Възможност на новите хора да вкусят от успеха на лидерите в LR. 
 
5. Регистрация 
 Сътрудникът може да предложи молба за сътрудничество или 

онлайн регистрация през E-shop; 
 Молбата се обяснява професионално – без натрапване и само ако 

другата страна проявява интерес към идеята, като цяло; 
 Една част от хората са готови да станат потребители веднага, на 

други им трябва време дори за това – не ги притискайте! 
 
Целта на презентацията и вечерята е човекът да разбере и хареса 

бизнеса и продуктите! 
 
6. Решение 

След като човекът е преведен през всички стъпки (ескалиран) и е 
запознат с цялата информация, си направете лична среща с него 
(препоръчително до 48 часа след презентацията/вечерята). 
Попитайте го директно какво мисли да прави оттук нататък. 
Пример: 
Аз развивам този бизнес сериозно и ми трябват качествени хора, с 
които да го изградим. За това е важно да знам твоето решение. 
Избери това, което е добро за теб. Какво мислиш, ще партнираме 
ли? 
Има няколко варианта: 

 Това е супер, искам да стана сътрудник и да развивам бизнеса – 
преминава се към етап III. Изграждане и обучение на успешни 
партньори. 

Уверете се преди попълване на молбата, че потенциалният сътрудник 
е наясно с разликата между базов и бизнес стартов пакет и бизнес 
материалите, които ще получи. 

 Трябва ми време за размисъл/повече информация – допълнителна 
лична среща и периодично подаване на информация. 



 Искам да бъда само потребител и да ползвам продуктите- дава се 
информация за продуктите. 

 Не ме интересува, нямам желание да се занимавам – може само от 
време на време фино да се дава информация за развитието на 
компанията и за личните постижения на сътрудника. 

 
III. Изграждане и обучение на успешни партньори в LR (Ползвай Таблица 

2) 
1-ва среща 

 Поговорете със сътрудника за трите основни предпоставки за успех 
в LR: 
1. Защо LR? Защо МЛМ? –препоръчителни видеа в youtube канала 

Bova21 – LR. 
2. Системата (“личният франчайз”) 
3. Да платиш цената! 

 
 Обясняваме детайлно “Бизнес Плана”, като споменаваме да 

започне да попълва списъка с имена 
 Запознаваме го със сайта на компанията (www.lrworld.com) , с 

личния онлайн офис (всички функционалности), със страницата и 
групата във фейсбук. 

 Помагаме да създаде лична визитка в онлайн офиса. 
Преди първа среща, помолете сътрудника да изгледа 
препоръчаните видеа в youtube канала Bova21 – LR и да прочете 
Бизнес Плана и Стъпки към успеха (ако не го е направил досега). 

 

           2-ра среща 

Попитайте сътрудника дали има въпроси или нещо неясно от първа среща, както и 
дали е написал списък с имена. 

 Запознаваме го със “Стъпки към Успеха“, като разясняваме в детайли само 

           I.Личностно изграждане и развитие и V. Модулни отговори 

 Коментираме наличните материали и за какво служат, както и от къде можем 
да ги получим или свалим (youtube канала Bova21 - LR, Бизнес План, Стъпки 
към Успеха, Upgrade your life -  LR бизнес презентация, LR кариерен план). 
 
 

3-та среща 

Попитайте сътрудника дали има въпроси или нещо неясно от втора среща. 



 Разясняваме II. Презентиране и регистриране от Стъпки към успеха. 

Направете примерна презентация на идеята и след това разяснете 
философията зад всеки един детайл от нея. „Не знаеш нищо в неговата яснота, 
докато не си в състояние да го изложиш ясно в писмен вид“  С. Хаякава 

     

          

4-та среща 

Попитайте сътрудника дали има въпроси или нещо неясно от предишните срещи. 

 Помолете сътрудника да ви презентира идеята и коментирайте силни и 
слаби страни в направената презентация. 

 Компенсационен план - детайлно разглеждане на бонусите и условията - LR 
кариерен план. 

 Как се регистрират нови сътрудници (чрез молба за сътрудничество или 
онлайн). 

 Стратегията:  
1. Ширина  
2. Дълбочина 
 Изградете качества:  
1. Фокус/Цел 
2. Дисциплина/Постоянство 
3. Упоритост/Търпение  
4. Действие/Действие 

 
След това обучение започват срещи 2:1, до момента в който той има 2-3 нови 
първи линии. Това е примерен план за обучение на нови сътрудници и той 
зависи от конкретния човек, нивото му на разбиране и времето, което ще 
отделя за този бизнес. 
Забележки: 
След регистрацията на нов сътрудник, в рамките на 48 часа започнете 
изграждането и обучението му. 
Поговорете колко е важно да следва стъпките към успеха и да създаде 
моментум, мултипликация и дупликация. Кажете му да не се колебае да 
търси помощ от вас и лидерите. 

IV. Кратка презентация в детайли  
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................  

V. Модулни отговори на възражения 

Модул 1 - Възражения и подход към тях 



Обичайте възраженията. Имайте предвид, че те ви помагат. Винаги, когато 
човекът срещу вас има някакво възражение (това няма да стане, прекалено е 
хубаво за да е истина и тн.) или негово мнение, задайте следния въпрос: “Защо 
мислиш така?”. Ако ви даде отговор с някакви аргументи, използвайте модул 
съответстващ на аргумента. Ако човекът не се аргументира защо мисли така, а 
е от „всезнаещите“, които просто си говорят, постъпете по следния начин: 
Кажете му , че има много хора, които просто си говорят. Вие смятате, че той не 
е от тях и затова искате да чуете неговите аргументи. Ако човекът не може да 
даде смислени такива, то той сам се усеща, че в момента просто си приказва. 
Вие по никакъв начин не сте го обидили. И още нещо: Ако покрай вас има други 
хора, те ще видят, че вие говорите разумно и с факти и не сте като много други, 
които истерично защитават своята компания. Този тип хора не говорят с факти 
и за останалите хора изглеждат като „зомбирани“ , „надъхани“, „без покритие“.  
В началото новите сътрудници на LR се притесняват, когато евентуалните нови 
клиенти или партньори задават въпроси и особено, ако те са негативни. Но след 
като научите няколко техники, с които да отговаряте на тези въпроси, процесът 
се превръща във важна част от въвеждането на клиентите в големите 
възможности, които предлага LR. И не само ще бъдете уверени в способностите 
си да давате логични и мотивиращи отговори, но и ще се радвате, че имате 
възможност да го направите. Най-напред трябва да разберем защо хората имат 
възражения. На първо място, те не бива да бъдат приемани лично; 
възраженията са просто прегради, които стоят между кандидатите и решението 
им да изпробват продуктите или да станат бизнес ориентирани сътрудници в LR. 
Ето защо първата стъпка преди отговор на въпрос или възражение, е да го 
приемете като ценна обратна връзка и да благодарите за възможността да 
отговорите. Нека разгледаме някои възражения и въпроси, с които вероятно ще 
се сблъсквате най-често, както и възможни отговори.  

 

Модул 2 - 120лв , 240лв, 300лв + са голяма сума пари. Не харча толкова на 
месец     

В тези пари няма риск.- Защо?- защото насреща получаваш продукти, които така 
или иначе ще си ги купиш във времето от търговската мрежа. Бизнесът съдържа 
в себе си възможности да си възстановиш парите сравнително бързо (няколко 
препоръки с цел сътрудник или продажби на продукти на каталог. В краен случай 
ще ползваш 1- 2 месеца качество).  

„Да наистина това не са малко пари, но за да си купиш нов телефон, TV, или 
нещо друго, което никога няма да ти възвърне пари. ЗА БИЗНЕС ТАЗИ ЦЕНА Е 
НАПРАВО СМЕШНА„. Все пак говорим за вече съществуващ задължителен  
месечен разход, който само пренасочваме към LR. Следователно разходът 
става инвестиция. 



За да оцениш „личният франчайз“, който ние като система за работа в LR ти 
предлагаме безплатно, ще ти дам един пример. McDonalds, OMV, Shell са 
известни, но да купиш такъв франчайз струва много + % ежемесечна такса за 
системата. Ако вземем български франчайз, най-известният е Happy- най-
ниското заплащане за този франчайз е 450 000 евро. 

Провери в интернет. Ако вземем по-евтин - Форнетти струва 5000 лв. При 
Форнетти, ти печелиш като продаваш банички. Сега да питам достъпен ли е 
франчайз за 120 лв, 240 лв, 300 лв + ? Тук печелиш върху оборота (лична 
хигиена, външен вид, здраве) създаден ежемесечно от теб и цялата мрежа след 
теб до + безкрайност. 

Най-уникалното е, че не е задължително да продаваш тези продукти, като при 
баничките, а твоята мрежа е информирана как  да се обслужва сама. Не се 
налага да се грижиш за персонал, наеми, стока и други.  

Модул 3 - Това е пирамида 

„Защо мислиш, че е пирамида?” (изслушване – скрит въпрос: „Това законно ли 
е?”).  „В началото и аз мислех така и после разбрах, че става дума за напълно 
законен бизнес за разлика от нелегалните пирамидални схеми. Как да различим 
едните от другите? Пирамидалните схеми обещават богатство, без да правите 
нищо друго освен да карате другите да инвестират. Разбира се, големите 
печалби са за организаторите на „пирамидите” и може би няколко души, които 
се включат в самото начало. Останалите губят парите си. В LR пари се печелят 
чрез изграждане на мрежа от хора, които консумират продукти или ги 
препоръчват и доставят на крайни клиенти. Компенсационния план дава 
възможност на всички, които положат усилия да бъдат възнаградени, според 
свършената работа и няма никакво значение, кой, кога се е включил. 
Пирамидалните схеми изискват инвестиция или членска такса. В LR не се 
изискват инвестиции или такси. В пирамидалните системи, бонуси се изплащат 
от инвестицията или таксата на новопривлечените членове. В LR бонуси се 
изплащат само на база на реално купени продукти за лична употреба или за 
крайни клиенти. Пирамидалните системи не обръщат внимание на намиране на 
потребители и не обучават членовете си. Собствениците на LR бизнеса се 
обучават и насърчават да намират потребители за продуктите и да ги снабдяват 
с тях.  Колкото до структурата на мрежата – тя наистина е пирамидална и в това 
няма нищо лошо. Във всяка организация (институт, фабрика, завод, фирма, 
сдружение и др.), в която работят повече от петима души, структурата е 
пирамидална, защото един човек не може да отговаря за повече от 5-7 души. 
Затова има генерален директор, заместник директори, началник отдели, групови 
ръководители, бригадири и др., докато се стигне до редовите работници. Така е 
и в мрежовия маркетинг. Трудно е да обучаваш повече от петима сътрудника  на 
първа линия и пирамидалната структура е съвсем уместна.”  



Модул 4 - Хората нямат пари 

„Защо мислиш, че хората нямат пари?” (изслушване – скрит въпрос: „Ще 
намирам ли клиенти?”)  „В началото и аз мислех така, но после открих, че 
всъщност хората имат пари. Всеки, който работи, получава пари, друг е 
въпросът къде и за какво ги харчи. Ако ти имаш възможност да купуваш стоки за 
ежедневието, като паста за зъби, сапун, шампоан, парфюм, козметика, 
хранителни добавки за здраве и др. от един магазин и на цени не по-високи от 
тези в другите магазини, но с гарантирано качество и полезни за здравето, би 
ли го правил? Естествено, че да. А твоите приятели? Е, остава само да опиташ 
лично ти и след това да информираш и приятелите си, че има такъв магазин и 
се нарича LR!” 

Модул 5 - Продуктите са скъпи 

„Защо мислиш, че продуктите са скъпи?” (изслушване – скрит въпрос: „Ще мога 
ли да ги продавам/препоръчвам?”) „В началото и аз мислех така, но после 
открих, че в края на краищата всичко опира до разходите за производство на 
качествени продукти. Фактът е, че мрежовият маркетинг позволява на фирмите 
да продават качествени продукти на достъпни цени. Нашите продукти се 
произвеждат от висококачествени съставки, което означава, че производството 
им струва повече. А знаеш ли, че стоките, които купуваш от магазина в повечето 
случаи струват 8 до 10 пъти повече от разходите за тяхното производство? Като 
имаме предвид производствената им стойност, нашите продукти биха стрували 
с 30% до 50% повече, ако се продаваха чрез традиционните канали. Ако пък 
намериш подобен продукт на по-ниска цена, можеш да бъдеш сигурен, че тя е 
по-ниска за сметка на качеството. Виждаш, че продуктите на LR могат да се 
ползват лично и да се продават дори по-лесно от останалите. Необходимо е 
само клиентите да бъдат информирани за тяхното качество и грижа за здравето 
и красотата.”  И Мерцедесът е кола и Ладата е кола, но комфортът е различен! 

Модул 6 - Защо продуктите не се продават в магазините и аптеките? Защо 
да си ги взимам от LR? 

„Защо смяташ, че всичко полезно за здравето трябва да се продава в аптеките?”  
(изслушване – скрит въпрос: „Това не са ли лекарства? Не трябва ли лекар да 
ги препоръчва?”)  „В началото и аз мислех, че единствено лекарите имат грижа 
за здравето на хората и това, което те препоръчват, е в аптеките. Имаше дори 
момент, когато си мислех, че са ми необходими някакви медицински познания, 
за да препоръчвам продуктите за здраве на LR. Скоро осъзнах, че продуктите 
на LR са хранителни добавки, козметика и средства за личната хигиена, а не 
лекарства. Те са полезни за здравето, така както чая, меда, плодовете и 
зеленчуците. Затова не се продават в аптеките и не е необходимо да ги 
препоръчва лекар.” Що се отнася до магазините, „Смяташ ли, че това са 
единствените места, където може да се продава една стока?”  (изслушване – 



скрит въпрос: „Дали са разрешени за продажба?”)  „В началото и аз си задавах 
този въпрос, но после се убедих, че обслужването, което могат да получат 
клиентите от страна на сътрудниците на LR е много по-добро от предлаганото в 
магазините. Най-добрата реклама е: „Добра дума от доволен клиент”. Затова LR 
е избрала този начин на разпространение на своите продукти. Той е напълно 
законен, всички продукти притежават сертификати за качество и разрешителни 
за продажба в България и всички 28 страни, в които LR има пазар ”. 

Модул 7 - Аз не ставам за тази работа 

„Защо мислиш, че не ставаш за тази работа? Какво си мислиш, че ще трябва да 
правиш?” (изслушване – скрит въпрос: „Ще трябва ли да продавам?”)  „Това, от 
което най-много се опасявах в началото, беше, че ще трябва да нарамя една 
чанта с продукти и да ходя от врата на врата да ги продавам, а аз не умея и не 
обичам да продавам. Само след две срещи с моя спонсор разбрах, че това няма 
да ми се налага. Работата ни е да помагаме на приятелите си да се грижат за 
здравето и красотата си, като ги информираме за продуктите на LR и най-вече 
им помагаме да печелят пари, за да осъществяват мечтите си. Това ме 
удовлетворява напълно, защото аз обичам да помагам.” Всеки, който има код в 
LR се обслужва сам. Не е нужно да продаваш, а само да информираш. 

Модул 8 - Нямам време да се занимавам с това 

„Колко време мислиш, че ще ти е необходимо?”  (изслушване – скрит въпрос: 
„Няма ли да се наложи да напусна сегашната си работа?”)  „В началото и аз си 
мислех, че ще трябва да зарежа всичко, с което се занимавах в момента и ми 
носи доходи. Бързо разбрах, че за разлика от всички други видове бизнес, които 
поглъщат изцяло времето ти, в мрежовия маркетинг с LR можеш да започнеш с 
няколко часа седмично, защото тук човек сам управлява времето си и може да 
работи толкова, колкото има възможност. Познавам много сътрудници на LR, 
които са започнали така и вече имат солидни доходи, позволяващи им да се 
откажат от всички други дейности, за да се радват на свободното време със 
семейството си и на любимите си занимания.”  За съжаление в корпоративния 
свят повечето хора или нямат пари или нямат време. Но точно това ти дава LR. 
Тук имаш възможност да си купиш време и да се наслаждаваш на живота. Имаш 
възможност да печелиш пари и то от пасивни приходи. Не е нужно да напускаш 
работата си или да оставяш бизнеса си – отделяш един или два часа на ден или 
няколко часа през уикенда, докато не изградиш работеща структура/мрежа. Тази 
мрежа от сътрудници и клиенти/потребители прави ежемесечен оборот, този 
оборот ти носи ежемесечни приходи. 

Модул 9 - Трябва да си намеря истинска работа 

„Защо мислиш, че МЛМ бизнесът не е истинска работа?“  (изслушване – скрит 
въпрос: „Мога ли да се издържам с този бизнес?”) „И на мен в началото ми се 
струваше, че с LR няма да печеля достатъчно, за да издържам себе си и 



семейството си, но после разбрах, че е точно обратното. Знаеш ли, че според 
статистиката 95% от населението никога няма да постигне финансова 
независимост? Причината е, че те се съобразяват с влиянието на средата, 
липсва им самоувереност, страхуват се от провал или просто не искат да 
работят достатъчно! Да, само 5% я постигат. Защо? Защото не се съобразяват 
с тълпата, развиват самоувереност, превъзмогват страха от провал и работят 
здраво, за да са независими! Това са действително необикновени хора. Така че, 
ако искаш да си наистина финансово независим, не се страхувай да се отделиш 
от 95-те процента и да се присъединиш към 5-те процента! Нека ти покажа 
последния си бонус, за да прецениш сам дали тази работа си струва (при по-
големи месечни чекове). 

Модул 10 - Нямам такива познати. Моите приятели не желаят да слушат за 
такива неща 

„Какво мислиш, че ще разказваш на твоите приятели?” (изслушване – скрит 
въпрос: „Дали моите приятели няма да се отдръпнат от мен, мислейки ме за 
откачалка?”)  „В началото и аз мислех, че приятелите ми ще погледнат негативно 
на LR бизнеса ми и това донякъде се оказа вярно. Но понеже са ми приятели, 
все пак ме изслушаха. Днес всички ползват продуктите на LR, а някои от тях 
вече и печелят добре, за което са ми много благодарни. Дали твоите приятели 
ще искат да чуят, когато хвалиш книга, филм или добър ресторант, от които си 
възхитен? Да? Има ли тогава причина да не искат да чуят, когато споделяш 
колко си доволен от пастата за зъби, сапуна, парфюма, шампоана или Алоето 
на LR? Или може би те не използват такива продукти?... Или пък не се нуждаят 
от пари?... Сигурен съм, че в най-скоро време всички те ще ти бъдат благодарни 
за информацията, която ще получат от теб, ако представяш бизнеса по 
професионален и уважителен начин и се съобразяваш с решенията им. Просто 
трябва да си търпелив и да проявяваш разбиране, че не всеки ще приема 
възможностите и че на някои хора им е необходимо известно време, преди да 
се заинтересуват. Пък и е доказано, че най-успелите сътрудници на LR не само 
запазват старите си приятели, но срещат и много нови покрай бизнеса си.” 

Модул 11 - Не ме занимавай с такива глупости 

„Защо смяташ, че това са глупости?” (изслушване – скрит въпрос: „Всички хора 
смятат занимаващите се с такива компании за глупаци, няма ли и мен да ме 
смятат за такъв?”)  „Първият път, когато един познат ми пъхна в ръката листовка 
за МЛМ компания, аз я хвърлих в най-близкия кош с мисълта: „О-о-о, я стига с 
тия глупости!”  Едва след половин година осъзнах грешката си. Веднага се 
включих защото се оказа, че някои хора от моето обкръжение  вече се бяха 
включили в МЛМ. Оттогава винаги изслушвам такива предложения и се 
запознавам подробно с тях, защото вече знам потенциала на МЛМ. Това 
направих  когато ми предложиха да стана сътрудник на LR. Едва след като се 
уверих, че бизнесът е легитимен, че LR е голяма и финансово стабилна 



компания с офиси в 28 страни по света, че официално е регистрирана в 
България, че продуктите са със сертификати за качество и необходимите 
документи за внос и продажба, че бонусите се изплащат редовно и навреме, аз 
се регистрирах и не съжалявам за решението си. Нека ти покажа последния си 
бонус и после ме наречи „глупак”, ако искаш?” 

Модул 12 - Не мога да спечеля пари, ако не съм се включил в началото 

„Защо мислиш, че в МЛМ човек може да печели само, ако е сред първите 
включили се?“ (изслушване – скрит въпрос: „Има ли смисъл да се захващам?”) 
„Да ти призная и аз в началото се притеснявах, че само първите имат шанс да 
печелят добре, но после открих, че в МЛМ човек сам създава своето начало в 
момента, в който се включи. От теб зависи дали ще си изградиш успешна мрежа 
от нулата. За разлика от традиционния бизнес, тук никой над теб не може да 
контролира и забави напредъка ти. Много от най-добрите сътрудници на LR са 
се включили в компанията, когато тя е била вече на 10, 15 или 25 години. 
Успехът ти се определя от твоя ентусиазъм и усилия, а не от това колко стара е 
компанията или кога си се включил в нея.“ 

Има хора, включени в бизнеса от мен,съответно са след мен,които с днешна 
дата изкарват по-големи чекове, отколкото аз самият, защото маркетинговият 
план го позволява! 

 

Модул 13 - Другите ще си мислят, че съм в отчайващо финансово 
положение 

„Защо те тревожи, че ще си помислят, че си закъсал?“ (изслушване – скрит 
въпрос: „Няма ли да ми се подиграват?”) „Всъщност в началото и аз се 
притеснявах, че другите ще гледат на мен от високо, но после установих, че 
въобще не ме е грижа. Може да съм зле с парите, може и да не съм. Какво от 
това?! Гордостта е една от най-големите пречки по пътя към финансово 
благосъстояние. Не бива да ѝ позволяваме да ни попречи! Не искаш ли и ти да 
се присъединиш към 5-те процента хора, които правят нещо, за да подобрят 
финансовата си ситуация? Няма значение какво е положението ти днес, защото 
то ще бъде много по-добро утре, ако не оставиш гордостта си да те контролира. 
Не забравяй, че алтернативата е да не правиш нищо и да се оставиш да 
затъваш все по-дълбоко. Така че не обръщай внимание на приказките на 95-те 
процента и остани верен на вътрешното убеждение, което те води напред и 
нагоре!“ 

Модул 14 - Не съм общителен. Не знам как да говоря с хората 

„Защо мислиш, че не умееш да общуваш?“ (изслушване – скрит въпрос „Ще се 
справям ли?“) „Знаеш ли, че някои от най-добрите лидери в LR са се чувствали 
по съвсем същия начин, когато са започвали?! Дори и аз се съмнявах дали ще 



мога да говоря с хората за това. Но после приятно се изненадах да открия, че 
работата ми доставя удоволствие и способностите ми за общуване с другите 
бързо се развиха. Истината е, че повечето от нас нямат проблем да говорят за 
неща, които ги въодушевяват. След като веднъж се ентусиазираш от продуктите 
и възможностите и след като усвоиш някои много прости техники, ще можеш да 
говориш с всеки срещнат без да се притесняваш. Общуването е способност, 
която се развива чрез практикуване, а не е вродена. Не позволявай на липсата 
на самоувереност да те дърпа назад. Сигурен съм, че като започнеш да 
разговаряш и ще видиш колко е забавно!“ 

Модул 15 - Това е секта 

„Защо мислиш, че това е секта?” (изслушване – скрит въпрос: „Всички в 
мрежовия маркетинг са с промити мозъци – няма ли и аз да стана такъв?”)  „Да 
си призная честно, случвало ми се е да срещам въодушевени сътрудници на 
МЛМ фирми, които разпалено хвалят своите „прекрасни и неземни продукти” и 
с това напомнят на фанатизма на сектантите. Внимавайте с прекаления 
ентусиазъм!!! Но да погледнем нещата реално: сектите се създават на 
религиозна основа – сътрудниците на LR не са задължени да изповядват 
някаква религия; сектите имат водач (гуру), който налага правилата на живот на 
членовете на сектата –   сътрудниците на LR не се задължават абсолютно с 
нищо, всеки е свободен да изгражда личния си бизнес, съобразявайки се само 
с общоприетите норми на колегиалност и лоялност към компанията; сектите 
обикновено се създават с цел лично облагодетелстване на водача – 
сътрудниците на LR редовно получават до стотинка бонусите, които са 
заработили предишния месец. Често като добри колеги, ние се събираме да 
отчетем резултати и да наградим и поощрим най-успешните сред нас, както и 
да потанцуваме и да се повеселим. Но има ли колектив, в който това не се 
прави? Така че и тези наши сбирки с нищо не напомнят на сектантските. Както 
виждаш, не намерихме дори и далечно сходство между сектите и LR. А ако някой 
от сътрудниците на LR е прекалено ентусиазиран, нека му простим – все пак 
ентусиазмът не е престъпление.” 

 

 

 

 

 

 

                                         

 



         

 


