poradců. Velmi si proto vážím „dobíjení“, které nám poskytují motivační
semináře manželů Kačírkových.
Andrea a Zdeněk Kynclovi

Vyhrál zdravý rozum a mojí prioritou se stal tento obchod. Dále jsem se snažil
pracovat se svojí skupinou a rozšiřoval ji.
Za dva měsíce jsem stanul na pozici 21 %! Dnes vím, že nejdůležitější
je nenechat se zpočátku odradit. Každý neúspěch mě naopak posílil a dodal
ještě větší vůli a touhu po úspěchu.
Kdo hledá, ten najde. Já hledal pět let. Měl jsem mnoho podnikatelských
nápadů, které se nikdy neobešly bez nepříjemných rizik. LR nám dává neuvěřitelnou šanci zajistit si finanční svobodu. Jestli hledáte opravdovou příležitost,
LR je ta pravá cesta!
Aleš Erbr
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Každý jsme jiný, myslím, že moje odolnost je poněkud vyšší a přesto považuji
za velmi významné udržovat kontakt se sponzory a skupinou blízkých
10
poradců. Velmi si proto vážím „dobíjení“, které nám poskytují motivační
semináře manželů Kačírkových.

Eva a Ľubomír Rybákovci

Aleš Erbr
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září roku 2004
jsem potkal
obchodu. Nasledovalo niekoľko sedení,V rozhovorov,
argumentov
a mého
vtedy
kamaráda,
který
mneČlovek
oslovildostane
a nabíprišiel prvý „CVAK”! – Pán Ing. Buksa na svojom
seminári
hovorí:
dl spolupráci
s LR. Nejdříve
byl
v živote jednu alebo dve šance.... My sme
už jednu šancu
v živote jsem
prepásli
k jeho nápadu
trochu skeptický,
a tak sme sa rozhodli, že túto druhú si nemôžeme
nechať újsť.
ale Mackovej
chtěl jsemsavědět
Vďaka trpezlivosti pána Macka i ochote pani
nám víc.
za 6 mesiacov,
Jsem
vyučený
umělecký
rytec
popri vlastnom podnikaní podarilo dosiahnuť
náš prvý
cieľ – 21
% bonus. Teraz
a tento styl obchodu mi nebyl blízký.
vieme, že sme na správnej ceste.
mi 26 letmajiteľovi
a od 19ti jsem
cestoval
Naša vďaka patrí určite aj Ing. AlešoviJeBuksovi,
LR Cosmetic
po světě,
který mi
teprve otevřel
oči.
International, sales managerovi Liborovi Jirků,
manželom
Touškovým,
ktorých
Řekl
jsempánovi
si, žeMichalovi
musím podnikat,
rady sme tiež naplno využili pri svojej práci,
a opäť
Mackovi,
protožeporadcov.
jako zaměstnanec
jsem
bez ktorého by Žilina ešte nemala 21 %-ných
Návšteva každého
neviděl příležitost zajistit si život
seminára bola jedinečná.
dle svých
představ.
Priatelia, naša rada znie: bez pravidelných
návštev
seminárov, nebude
Tento aj
obchod
mne
zaujal až pánovi
tehdy,
Váš obchod fungovať na 100 %. Ďakujeme
nášmu
sponzorovi
když jsem
potkal
Kačírka,
který
Martinovi Hocmanovi, ktorý nás presvedčil,
že bez
Aloepana
svoje
podnikanie
mi vysvětlil jak tento systém funguje
nezvládneme.
jaké
se dajícelkom
s LR vydělávat
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nadsponzory manžele Kačírkovy, abych se od nich naučil správně oslovovat
lidi na spolupráci a na prodej. Pomalu jsem si začal tvořit vlastní systém práce
a do tří měsíců jsem byl na 14 %. V tomto období jsem se rozhodoval, jestli
mám odejít ze zaměstnání a věnovat se naplno LR. Rozhodl jsem se správně.
Vyhrál zdravý rozum a mojí prioritou se stal tento obchod. Dále jsem se snažil
pracovat se svojí skupinou a rozšiřoval ji.

LR Cosmetic International

