
Michael Strachowitz
a network Marketing alapjai
„Ez a könyv természetesen nem végzi el helyetted a 
network marketing üzletágban szükséges munkát, 
és nem kímélhet meg azoktól a csalódásoktól, amikre 
számítanod kell. Nem fogja azt a sok nemet és 
visszautasítást elhárítani, ami a sikerre vezető úton 
vár. De segíthet abban, hogy csökkenthesse ezeknek a 
számát, és talán megvéd néhány kerülőtől és tévúttól a 
céljaidhoz vezető hosszú, de eredményes úton.”
A könyv leírja többek között azt, mi a különbség a 
direkt marketing és a network marketing között, 
milyen alapelvek és törvényszerűségek vezetnek a 
sikeres hálózatépítéshez, azt a zseniális módszert, 
amivel hatalmas névlistát állíthatsz össze, hogyan 

hívj meg érdeklődőket üzleti bemutatóra, hogyan mutathatod be az üzletet, milyen 
vezetési módszerek működnek jól, hogyan tűzhetsz ki célokat és érheted el azokat. 

Michael Strachowitz
a Mindennapi Méreg… azaz a Siker ellenSégei
Ebben a könyvben a sikeres tréner, a kezdő hálózatépítők 
sajgó sebeinek doktora hívja fel figyelmünket annak 
a rögös útnak a mérgezett csapdáira, amelyek a 
hálózatépítés útját tarkítják. Könyörtelenül leplezi le 
mindazt a támadást, amivel nem csak mi magunk rontjuk 
naponta a hálózatépítési esélyeinket, hanem ahogyan 
azt a férjeink és a feleségeink is teszik. Közérthető 
tanácsokat és recepteket ad a mindennapi mérgünkkel 
kapcsolatos elővigyázatossági intézkedésekre és 
bánásmódra. 
Sőt, most, hogy újra belenéztem a két műbe, kedves tíz-
tizenöt éve velem dolgozó munkatársaim, magunknak 
szintúgy ezeket a könyveket tudom ajánlani.  A bennük 
lévő gondolatok egy harminc évet a hálózatépítésben 
edződött úr tapasztalatai. 

Mit is tehetnék hozzá én a szavaihoz? Nem sokat, hisz én is ezekből tanultam az 
alapokat. Úgyhogy no comment, olvassátok el, Barátaim!

SzaBÓ jÓzSeF  zaFír Manager ajÁnlja
Úgy gondolom, hogy az „alapkönyvek” azok, amik elenged-
hetetlen segítséget nyújtanak mindnyájunk számára ahhoz, 
hogy olyan életszemlélet alakuljon ki bennünk, ami a siker 
előfeltétele egy MLM rendszerben. Mi, hálózatépítők más 
szemmel látunk mindent. Másképp látjuk az embereket, az 
időt, a kapcsolatokat, a feladatokat.  „Más” személyiséggé kell 
fejlődnünk.  Ahhoz, hogy megszerezd, és egy életen át kama-
toztasd azt a bizonyos sikerhez vezető tudást, az alábbi két 
könyv ajánlásával tudnék hozzájárulni.  Vagyis segíteni Neked 
úgy, ahogyan a szerző nekem segített;  ez a másolódás üzlete. 
Kedves Kezdő Barátaim, én ezt ajánlanám: 
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