
POKAŻ JAK TY TO ROBISZ - TWOJE NARZĘDZIA

Rozwijanie znajomości, pogłębianie relacji  
i budowanie zaufania jest wzmacniane
wtedy jeśli odbiorca do którego kierujesz
przekaz ma szansę Cię bliżej poznać. 

 
Dajesz mu taką szansę jeśli pokazujesz
przydatne dla niego rozwiązanie To
najpierw wzbudza zainteresowanie,

dlatego że odbiorca trafił do Ciebie aby
rozwiązać swój problem. 

 
Pokazuj jak najczęściej swoje rozwiązania  
to również spowoduje że będą do Ciebie

trafiały tylko takie osoby które są
zainteresowane Twoim sposobem

prowadzenia biznesu. Pokazuj swoje
rozwiązania po to aby zainteresować

odpowiednie osoby swoją ofertą 
 

Jeśli Twoi odbiorcy znajdują u Ciebie
rozwiązania swoich problemów, które

mogą  zastosować u siebie to zaciekawi ich
również Twoja osoba. Wtedy macie szansę
na rozwinięcie relacji zbudowania zaufania
bo jak wiadomo  odbiorca czyli potencjalny
klient/ partner biznesowy nie stanie się nim

bez zbudowania zaufania.  
 

Pokazuj jak najwięcej sposobów na różne
problemy swoich przyszłych klientów/

partnerów 

Dajesz się poznać 
Pogłębiasz relacje z odbiorcami 
Budujesz zaufanie i pokazujesz siebie 
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POKAŻ JAK TY TO ROBISZ - TWOJE 
NARZĘDZIA

Zrób swoje NOTATKI !!!
#1 Pomyśl !  
Spisz rózne swoje sposoby, na problemy które 
występują w Twojej działalności. Zrób to w postaci listy 
tematów którą możesz wykorzystywać na 
systematyczne live w tym zakresie

#2 Pokazuj jak stosujesz swoje sposoby w 
rzeczywistośc. Jeśli to są jakieś narzędzia typu 
autoresponder pokazuj jego zastosowanie u siebie. 
Pokaz jak tego używasz. 

#3 Szukaj odpowiedzi na problemy Twoich widzów, klientów, 
partnerów. Możesz to zrobić szukając inspiracji w internecie, 
u osób które również zajmują się tym tematem co Ty. Spisz 
w postaći notatki swoje inspiracje z internetu 
 



PRZYKŁADY TEMATÓW LIVE

Rozpocznij LIVE

LIVE O TEJ TEMATYCE MOŻE BYĆ SYSTEMATYCZNIE 
POWTARZANY

JEŚLI BUDUJESZ MLM, TO WIELE TEMATÓW
ZAINTERESUJE TWOICH ODBIORCÓW  NP  
 ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE,  LEPSZA
PRODUKTYWNOŚĆ,  RELACJE Z LUDŹMI,  SPRZEDAŻ,  
MARKETING W INTERNECIE,  KONCENTRACJA,   
ZDROWIE 

MÓJ SPOSÓB NA POSZUKANIE KLIENTA ...

MÓJ SPOSÓB NA WIEKSZĄ SPRZEDAŻ ...

SPOSÓB NA AUTOMATYZACJE W BIZNESIE

SPOSÓB NA ZDROWĄ CERĘ ...

https://www.facebook.com/groups/2344430372250789/
https://www.facebook.com/groups/2344430372250789/

