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Znajdź usługę Miejscowość Województwo
 

Colway24 & Hygiaino Group ( Colway ) [nr 213471]
Lokalizacja:  Kraków, Warszawa, Kielce, Lublin  
Więcej: etap tworzenia sieci placówek konsultacyjnych, reprezentujących Colway24

Zobacz inne oferty z tej kategorii  ·  Wystaw opinię  ·  Dodaj do ulubionych

Informacje

Cena Rabat 19% tylko dla klientów z Favore.pl

Usługodawca  wars48_hygiaino
 

Firma: Hygiaino Group & Colway24
Poznań

E-mail: wyślij wiadomość
Dodatkowe: jedyna dystrybucja interaktywna (

szukaj w google: Colway24 )
Hygiaino Group

Uwaga: podczas kontaktu z usługodawcą prosimy
powołać się na Favore.pl (otrzymasz rabat 19%)

Realizacja na miejscu, u klienta, zdalnie (na odległość)

Godziny poniedziałek-piątek:  10:00-18:00
sobota:  10:00-14:00

Więcej: preferowana korespondencja i ustalenia
spotkań w Colway24

Płatności gotówka, przelew na konto, karta płatnicza,
karta kredytowa

Więcej: kontrakty konsumpcji interaktywnej
opłacane w różnych walutach UE/USA/PLN

Nie masz gotówki? Weź korzystny kredyt!

Galeria

« Poprzednia  1 / 3 Następne »

idziemy z postępem
(powiększ zdjęcie)

Zobacz także

Inne oferty z tej kategorii

Oferty z miejscowości: 

Warszawa, Kielce, Lublin

Inne oferty usługodawcy 

Opis
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Wybierz benzynową Hondę CR-V i odbierz prezenty. Sprawdź!
www.honda.pl

Kupujesz produkt w sklepie internetowym i nie zarabiasz? Ktoś ukrył celowo przed Tobą takie możliwości
istniejące ( jedynie ! ) poza sklepem? Powodów może być kilka: wygodnictwo, lenistwo, brak chęci pogłębiania
wiedzy itd. Musisz sobie uświadomić jednocześnie, że nie jesteś czyjąś własnością na stanie inwentarzowym
sklepu i należy wyciągnąć odpowiednie wnioski a w dalszej kolejności zmienić osobiście dotychczasowy stan
rzeczy. Upomnij się o wspomniane narzędzia marketingowe ponieważ należą się one Tobie na drodze do dochodu
pasywnego, bez względu na status obecny wynikający z kontraktu. Jeżeli jesteś konsumentem bez kontraktu to
zwiąż się z grupą, która preferuje wszystkie możliwości marketingowe powiązane z ideą MLM  a nie mechanizmami
biznesu klasycznego typu sklep internetowy ( w którym nie istnieje dżwignia finansowa obopólnych korzyści ).
Fakty są takie, że nigdy nie istniała realna sieć interaktywna w powiązaniu z jakimkolwiek sklepem internetowym z
samego już założenia, iż wartością nadrzędną w sieci internetowych sklepów jest obrót czyli kasa. Natomiast w
systemie interaktywnej konsumpcji dystrybutorzy stali się orędownikami krzewienia więzi zespołowej i partnerskiej
w oparciu o najwyższe w hierarchii wartości. W systemie tym człowiek liczy się najbardziej, natomiast pieniądze
odgrywają jedynie rolę nośnika mechanizmu ekonomicznego. Dzięki wspólnym częściowo celom wehikuł ten
pozwala na realizowanie własnych planów a nie właściciela sklepu. Brak zrozumienia tego stwierdzenia wyklucza
sens zapoznania się z dalszą treścią artykułu ogłoszeniowego.              Wszelkie dotychczasowe próby
naśladowania dojrzałego systemu ( z odpowiednim zapleczem logistycznym i szkoleniowym ) były skazane na
niepowodzenie więc uskuteczniane obecnie warsztaty na żywym organiżmie nie rokują odmiennych rezultatów.
Zawsze jednak w obronie własnej można stwierdzić, że operacja się udała tylko pacjent nie wytrzymał. Problem w
tym, że właściwą w temacie wiedzę i doświadczenie zdobywa się latami a nie z prasy codziennej. W
okolicznościach dotychczasowego braku kontaktu, więzi i współpracy zespołowej z Dystrybutorami własnej
struktury w momencie  wdrażania mechanizmów interaktywnych próby takie będą zawsze postrzegane jako
narzucone schematy dla osiągnięcia jeszcze większych korzyści finansowych liderów z ugruntowaną pozycją.
WNIOSEK JEST PROSTY. NIGDY W POWIĄZANIU ZE SKLEPEM INTERNETOWYM NIE BĘDZIE ISTNIAŁA
KONSUMPCJA INTERAKTYWNA. Znamienną datą w powiązaniu z tematem jest 6.07.2010r. i nigdy wcześniej nie
było inauguracji oficjalnej z akcentem wdrożenia  dodatkowego narzędzia marketingowego. Grupa Colway24 jest
prekursorem realnej sieci interaktywnej pod patronatem Hygiaino Group z tworzonymi placówkami w kraju na
poziomie regionalnym miast wojewódzkich ( szukaj w Google: hygiaino ). Motywujemy w ten sposób wszystkie
grupy Dystrybutorów Colway do zaangażowania prowadzącego do trwałego wdrożenia korzystnych mechanizmów
MLM. Tak więc wszyscy Dystrybutorzy pretendujący do miana lidera grupy stoją przed zadaniem wykazania się
umiejętnościami stratega na poziomie logistycznym, kierowniczym i menedżerskim adekwatnie do statusu.
Dystrybutorzy oczekujący nowych narzędzi marketingowych liczą na inwencję twórczą Menedżerów z nadzieją, że
owe zadanie ich nie przerośnie i pozwoli jednocześnie potwierdzić ich zdobytą, cenną wiedzę w biznesie. ;)

Zadaj pytanie ·  Rezerwuj termin ·  Wystaw opinię  ·  Zobacz podobne oferty

Honda CR-V

Reklamy BusinessClick

Pliki do pobrania

Hygiaino Group Colway24 interactiv
Dokument w formacie Adobe Acrobat (pdf)

1 MB

a KPNOZ z rekomendacji Hygiaino Group
Dokument w formacie Adobe Acrobat (pdf)

236,9 kB

b Hygiaino Group Colway24
Dokument w formacie Adobe Acrobat (pdf)

1,9 MB

a Hygiaino Polish Group
Dokument w formacie Adobe Acrobat (pdf)

1,1 MB

a wiedza ( preferencje Hygiaino ) Colway...
Dokument w formacie Adobe Acrobat (pdf)

427,1 kB

Rabaty
Nazwa Przy zamówieniu Wartość rabatu

Powołaj się na Favore.pl, otrzymasz rabat! Tylko dla klientów
z Favore.pl 19%

Zobacz także
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Colway24 & kolagen naturalny ( Hygiaino ) [nr 212244]

Colway24 & Hygiaino Group ( Colway ) - wyświetleń 0 od 18-07-2010  (utworzona: 18-07-2010, modyfikacja: 18-07-2010)

O nas  Bezpieczeństwo  Reklama  Praca  Program partnerski  Dla webmasterów  Archiwum  Tagi

Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu
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