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10 tips til
succes i
network
marketing
NÅR DU ARBEJDER FRA
HJERTET

Jeg har skrevet denne lille guide, fordi jeg har en intention om, at der skal
være flere, der tør tage skridtet og gå i gang med denne fantastiske
branche. Network marketing er en markedsføringsmetode, der er meget
udbredt over hele verden, og flere og flere firmaer benytter sig af denne
metode. Mange firmaer ser det, som den hurtigste metode til at få udbredt
deres produkter, da anbefalinger fra mennesker der har en god personlig
produkt historie, er mere troværdige. Desværre har branchen også et lidt
blakket ry, der til dels skyldes brodne kar blandt firmaer, men også
tidligere distributører der måske føler sig snydt, fordi de har fået lovning på
hurtige penge – næsten uden at røre en finger. Hvis man tænker sig lidt
om, ved de fleste jo godt, at det ikke kan lade sig gøre, måske i et
pyramideselskab – men det er jo heller ikke lovligt.

Jeg elsker network marketing branchen, og jeg har været en del af den
on/off siden 1994. Jeg har set mange sider af branchen både gode og
dårlige, men det har som regel ikke været firmaerne, der har været noget i
vejen med, men de personer, der er involveret. Jeg synes det er en
fantastisk branche, hvor alle der har lyst til at være selvstændige, men
som også ønsker, at tage ansvar for sig selv og sit virke, kan få den
succes de søger. Det kræver ingen forkundskaber eller speciel baggrund,
alle kan være med, hvis man er parat til at tage skridtene, der skal til.

Denne guide er skrevet ud fra at arbejde fra hjertet med kærlighed til
produktet, til firmaet men også selve markedsføringsmetoden. I min optik
er det på den måde, du får den mest stabile base for din virksomhed, men
også det mest loyale netværk. Det kan godt være, det tager lidt længere
tid at bygge op, men du vil have et meget stærkt og stabilt netværk af
distributører, der vil blive ved med at bruge produkterne. Det er i hvert fald
min erfaring, samtidig får i et godt sammenhold, som også er vigtigt i
network marketing, hvor alle hjælper hinanden.
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Du får lige lidt info omkring, hvem jeg er.
Jeg hedder Susanne Ducinius og har været i network marketing branchen,
sådan on/off siden 1994. Jeg vidste ikke, hvad det hele drejede sig om, da
jeg blev præsenteret for det første firma, som jeg gik ind i. Jeg var
selvstændig i forvejen, havde sammen med Dennis to fitnesscentre med
en del ansatte, men havde lyst til nye udfordringer og syntes at det lød
spændende. Fra da af har network marketing været en del af mit liv og
noget, jeg absolut ikke har fortrudt.
Det var en sjov og lærerig periode, hvor jeg blev lært op af min fantastiske
sponsor, som også blev en dejlig veninde. Der var mange udfordringer,
havde lidt svært ved flere ting i starten, men jeg lærte det og fik en god
forretning. Jeg mødte mange skønne mennesker, var på conventions og
havde tillid til, at dette var mit fremtidige virke.
Desværre skete der det, at firmaet gik konkurs og min forretning var
mistet, men jeg havde fået smag for branchen. Jeg mærkede dog, at jeg
ikke havde samme passion for de efterfølgende firmaer. Jeg blev lidt
passiv i mit virke, tog en coach uddannelse og begyndte på en stor
personlig udvikling. Jeg fik smag for personlig udvikling og tog flere
uddannelser og kurser mm, samtidig med at mit indre kom mere frem. Jeg
fandt ud af, hvor meget vores tanker og følelser, men også de oplevelser
vi har haft i vores liv, har indflydelse på hvem vi er, og om vi får succes.
Min indre transformation har givet mig stor styrke, men også nøglen til
hvordan, jeg kan frigøre mig for alt det, der blokerer mig. Jeg har lært at
tage ansvar for mig selv, men har også tydeligt set, hvad der hindrer andre
i at komme videre i deres network marketing forretning. Jeg fandt ud af, at
grunden til at jeg ikke havde passion for de firmaer, jeg efterfølgende
arbejdede med, skyldtes at jeg mistede min forretning. Det gav mange
blokeringer og gjorde, at jeg holdt mig tilbage som passiv og lod Dennis
overtage arbejdet.
Heldigvis er jeg kommet videre, og min intuition er skærpet kraftigt, så jeg
ved, hvis der er noget, jeg skal kigge på. Jeg elsker network marketing
branchen, men absolut også personlig udvikling, som er nøglen til en god
forretning, derfor har jeg valgt at arbejde med begge dele. Jeg har oprettet
siden Network marketing fra hjertet på Facebook, hvor jeg deler gratis ud
af div. ting omkring network marketing og personlig udvikling. Her vil du
også kunne følge med i, når jeg udbyder workshops, kurser, teknikker mm
- alt sammen med udgangspunkt i personlig udvikling og network
marketing. Jeg har også siden SusanneDucinius.dk, hvor du vil kunne
læse mere.
Jeg håber du vil nyde min lille e-bog. God fornøjelse med din forretning.
Hjertelig hilsen
Susanne Ducinius
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Du får her mine tips til succes i din network marketing
forretning, set ud fra min optik

Find det rigtige network marketing firma.

Der findes rigtig mange firmaer, som bruger network marketing, som deres
primære markedsførings form. Det er derfor vigtigt, at du finder lige
præcist det firma, som du føler, er det rigtige for dig. Når jeg siger det
rigtige firma, mener jeg, du skal kunne lide deres produkter. Er det nogen
du selv har lyst til at bruge og markedsføre? Det er en vigtig detalje, for
kan du ikke lide produkterne, vil du have svært ved at overbevise andre
om, at produkterne er gode.
Hvad med firmaet og det værdisæt de har, svarer det til dine værdier? Det
er også en vigtig detalje, for kan du ikke forholde dig til deres værdier, vil
du have svært ved at anbefale dem. Undersøg også deres bonusplan, for
her er der også store forskelle i hvor meget, der bliver udbetalt og på
hvilken måde. Noget jeg også vil undersøge er, hvordan deres økonomi
er, deres udviklingsplaner men også deres omdømme. Men det
allervigtigst er, hvordan har du det med firmaet, når du mærker efter –
brug din intuition, det er det vigtigste redskab, du har.

Få den rigtige sponsor.

En sponsor er din livline, som vil være en vigtig del af din succes. Det er
derfor vigtig, at du finder den rigtige sponsor. Der skal være en god kemi
mellem jer, for i kommer til at arbejde meget sammen specielt i starten,
hvor du skal læres op. Sørg for at du har den rigtige mavefornemmelse,
når du siger ja til en sponsor, du skal kunne stole på vedkommende –
også hvis du får udfordringer undervejs, som alle som regel gør. Du skal
spørge din sponsor, hvad du kan forvente af ham/hende og lidt om,
hvordan i skal gribe det an undervejs.
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Find ud af hvad dit ”hvorfor” er.

Der er en årsag til, at du er gået i gang med eller overvejer, at gå i gang
med network marketing. Hvad er det for dig? Det kan f.eks. være, at du
brænder for at gøre en forskel for andre, det kan også være, du ønsker
mere frihed osv. Sørg for at du her har dit hvorfor på plads, for det er det,
der skal holde dig oppe undervejs, når der kommer sure perioder. Det er
også det der gør, at du er passioneret og entusiastisk omkring din
forretning. Dit hvorfor er det, der giver dig lyst til at bruge den tid og tage
de skridt der skal til, for at få den succesfulde forretning – hvad det end er
for dig – som du ønsker dig.

Sæt dig ind i det firma, du vil samarbejde med.

Du skal kende det firma, du har valgt at arbejde med. Hvem er de og hvad
er årsagen til, at det netop er det firma? Det er vigtigt for, at du kan føle
dig som en del af firmaet og være stolt af det. Dermed ikke sagt at du skal
ned i de dybe detaljer, men overordnet skal firmaet stemme overens med
dit værdisæt. Det skal være et firma, du skal kunne stå inde for, når du
forklare nye, hvorfor det netop er det firma, de skal vælge at arbejde med.
Har du svært ved at stå inde for firmaet, vil det være en udfordring for dig,
at virke troværdig og overbevisende.

Lær produkterne at kende.
Produkterne er en vigtig del af din forretning. Det er dem, der giver dig
bonus, for er der ingen omsætning af produkter, er der ingen bonus. For at
være troværdig, er det vigtigt, du selv kender og bruger produkterne, så du
ved, hvordan de virker og hvad de gør. Din egen positive produkthistorie
er den vigtigste ingrediens i din markedsføring af produkterne. Kender du
ikke noget særligt til dine produkter, og bruger du dem ikke selv, vil du ikke
kunne markedsføre dem med troværdighed og seriøsitet. Dermed ikke
være sagt, at du skal gå helt ned i den mindste detalje og vide alt, meget
kan læses efterfølgende – også af dine kunder og nye team medlemmer.
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Lær hvordan forretningsmodellen virker.

Du skal vide hvad network marketing er, og hvordan du arbejder i network
marketing. Du skal vide, hvad der gør network marketing til et fantastisk
markedsføringskoncept, og hvordan du tjener penge. Ved du ikke hvad
network marketing er, vil du let lade dig slå ud, hvis nogen siger til dig, at
det er et pyramide selskab og dermed ulovligt. Du skal være klædt godt
på, for du kan være helt sikker på, at du vil blive udfordret på det område –
både af din velmenende familie, dine venner, men også når du skal
præsentere det for andre.

Hav et stærkt mindset.

Det er vigtigt, at dit mindset er stærkt, fordi du vil blive udfordret undervejs
i din forretning. Du skal have en tillid til dig selv, at du kan og vil arbejde
med network marketing. Du skal kunne have fokus på dine mål, i stedet
for de besværligheder, du kommer ud for. Du skal også være ærlig over
for dig selv, om der er noget der bremser dig, noget du frygter og hvad der
ellers sker i din underbevidsthed. Det er en god ide, at spørge dig selv
hvad det handler om, hvis du begynder at lave overspringshandlinger eller
negligerer de tiltag, som du havde tænkt dig at gøre. Alt for mange giver
op, fordi de ikke kigger indad, for at finde årsagen til evt. manglende
succes eller handling.

En målsætning er også vigtig.

Det giver en god gejst at have et mål, som du kan gå efter. Dit eller dine
mål skal give en god følelse i dit indre, jo dybere følelse – jo bedre er dit
mål. Måske du går efter at tjene flere penge, det er helt ok for penge skal
der til, men hvad er årsagen til, at du vil tjene flere penge? Når du laver
dine mål, skal du bagom målet og helt ned i følelsen af, hvad det vil give
dig. Når du har følelserne med, vil du have lettere ved at komme i mål.
Sørg for at snakke med din sponsor omkring dine mål, så vedkommende
kan støtte dig i at nå dem.
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Lav en god plan for din start.

Sammen med din sponsor skal du lave en god plan for din start i din
forretning. Du skal tage stilling til, hvor mange timer om ugen du vil bruge
på det. Du skal også have nogle forskellige aktiviteter, som du skal handle
på. I det hele taget er opstartsperioden en vigtig periode, fordi du her skal
sætte dig ind i det hele, men også gå i gang med dine aktiviteter, i
samarbejde med din sponsor. Gør du det med en seriøsitet og en
forventningens glæde, vil du kunne få lagt en god bund for din fremtidige
forretning.

Hav det sjovt.

Det skal være sjovt at arbejde med network marketing. Du er ved at
opbygge din nye forretning, så gå til den med passion, glæde, positivitet
og handlekraft. Lad være med at lade dig slå ud, hvis det tager længere tid
end forventet. Måske der skal justeres lidt, måske du skal gøre noget nyt,
men sørg for en positiv energi hele vejen igennem. Find de mennesker
som du kan have det sjovt med, gør dem til en del af dit netværk og gør
det hele ud fra dit hjerte. Lyt til dig selv, vær oprigtig og nærværende i din
forretning, det giver en troværdighed og tiltrækker andre lige sindede, som
kan blive en del af din forretning. Sørg for at have god kontakt til dit
netværk og din sponsor, men også til dine kollegaer som du vil møde på
forskellige arrangementer. Vedholdenhed og positiv energi vil gøre en
forskel for dig og din forretning.

Det var mine tips til en succesfuld forretning. Jeg vil dele ud af nogle flere
ting på min Facebook side - network marketing fra hjertet, som du kan
følge her. Jeg vil også fra tid til anden holde webinarer, kurser og hvad jeg
ellers finder på. Du kan læse mere på min web side susanneducinius.dk
og ellers er du altid velkommen til at kontakte mig.

God fornøjelse med det hele, for det er en fantastisk branche,
hvis du hele tiden har dit hjerte med.
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