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ielu Managerów i Dystrybutorów zastanawia si´, jak pod-
nieÊç obroty i rozwinàç swojà grup´ w sposób trwały.
Praktyka pokazuje, ˝e ka˝dy konkurs daje wzrost aktywnoÊci, a co za 
tym idzie – równie˝ obrotów. Jednak konkursy trwajà tylko przez pe-
wien okres, a te całoroczne, jak np. kwalifikacja na Zjazd Mi´dzy-
narodowy do USA, okazujà si´ byç motywujàce tylko dla cz´Êci Ma-
nagerów. Wiele osób myÊli, ˝e to zbyt wysoko postawiona poprzecz-
ka, a przecie˝ w czasie roku lub dwóch lat mo˝na zbudowaç grup´, 
która uzyska obroty potrzebne do takiej kwalifikacji.
Kolejny czynnik to dobre szkolenie motywacyjne, które potrafi 
poruszyç grup´ i daç wzrost, choç nie zawsze jest on długotrwały  
u wszystkich dystrybutorów.
Co zatem jest głównym czynnikiem, dzi´ki któremu mo˝na 
stale powi´kszaç grup´, obroty i piàç si´ w Planie Marketin-
gowym na kolejne szczeble?
Analizujàc wyniki pracy wielu liderów europejskich oraz tych spoÊród 
nas, którzy najszybciej si´ rozwijajà, mo˝na stwierdziç, ˝e tà naj sku-
teczniejszà metodà rozwoju i wzrostu obrotów jest sponsorowanie 
nowych dystrybutorów.
Pozornie sponsorowanie wydaje si´ łatwe, wystarczy tylko zareko-
mendowaç naszym znajomym Firm´ i zasad´ marketingu sieciowe-
go. W praktyce jednak napotykamy cz´sto wiele trudnoÊci, a cz´Êç lu-
dzi po kilku niepowodzeniach całkowicie si´ poddaje. Aby trwaç  
w wysiłku i skutecznie zapraszaç do biznesu Forever kolejne osoby, 
trzeba znaç główne czynniki, które nam w tym pomogà, i stosowaç je 
ka˝dego dnia. 
Pierwszy i najwa˝niejszy to motywacja, czyli nasz powód, dla które-
go pracujemy w tym biznesie, innymi słowy nasze dlaczego. Jego 
znaczenie w drodze do osiàgni´cia celu to około 80%.
Drugi to umiej´tnoÊci połàczone z wiedzà na temat produktów, 
Firmy, jej historii i pozycji, oraz w jaki sposób chcemy prowadziç ten  
biznes. Mimo ˝e wydaje si´ to wa˝ne, tylko w 20% przyczynia si´ do 
sukcesu. Wiedza jest potrzebna, poniewa˝ w kontakcie z klientem mu-
simy byç kompetentni i posiadaç umiej´tnoÊci budowania relacji, pro-
wadzenia rozmowy handlowej czy sponsoringowej oraz wiele innych. 
Jednak klient nie oczekuje kilkugodzinnego wykładu-monologu na te-
mat wszystkich produktów, i to podczas pierwszego spotkania. 
Pami´tajmy, ˝e klienta nie interesuje to, co wiemy, ale to, jak mo˝emy 
mu pomóc. 
Skoro motywacja jest tak wa˝na i głównie od niej zale˝y, czy b´dziemy 
Diamond Managerem czy tylko Supervisorem, to zatrzymajmy si´ 
chwil´ przy tym temacie.
Nasza motywacja to odpowiedê na pytanie: dlaczego chce-
my si´ tym zajmowaç?
Je˝eli jest ona wystarczajàco mocna, pozwoli wytrwaç konsekwen-
tnie w wysiłku i prawdopodobnie uda nam si´ osiàgnàç to, co 
zaplanowaliÊmy. Dla przykładu: je˝eli chcemy dzi´ki pracy w Forever 
wykształciç dzieci, pobudowaç dom, jeêdziç dobrymi samochodami  
i ˝yç na ponadprzeci´tnym poziomie, to te cele stajà si´ wa˝nym po-
wodem, aby codziennie rozmawiaç z kilkoma osobami o tej pracy.
Je˝eli natomiast ktoÊ chce sobie dorobiç „kilka groszy” do pensji, to 

pewnie jego motywacja nie b´dzie tak skutecznie odrywała go 
ka˝dego popołudnia od telewizora czy od innych spraw dnia codzien-
nego. Uspokajajàca jest te˝ ÊwiadomoÊç tego, ˝e je˝eli nic nie zrobi-
my, to nie nale˝y si´ martwiç, gdy˝ pensja i tak b´dzie na czas.
Innymi słowy, ten powód do wytrwałej pracy musi byç bardzo wa˝ny 
dla nas i naszych rodzin. Jako liderzy jesteÊmy zobowiàzani do pomo-
cy w wytyczaniu celów i planowaniu pracy naszym dystrybutorom. 

Spotyka si´ równie˝ innà klasyfikacj´ kluczowych czynników sukcesu 
w sponsoringu, wg której 90% zale˝y od entuzjazmu, a tylko 10% od 
wiedzy. Entuzjazm natomiast bierze si´ z naszego zaufania do Fore-
ver i jego produktów, zaufania do Multi Level Marketing oraz wiary  
w siebie i swoje mo˝liwoÊci. Dopełnieniem tego jest u˝ywanie pro-
duktów przez nas i naszych bliskich.
Spójrzmy na kogoÊ, kto majàc gł´bokà ufnoÊç we wszystkie powy˝sze 
czynniki, u˝ywajàc produktów i posiadajàc silnà motywacj ,́ spotyka 
si´ z potencjalnym kandydatem do pracy. Czy odmowa za strony  
jakiegokolwiek kandydata mo˝e takà osob´ zniech´ciç? Na pewno 
nie. 
SpoÊród wszystkich składowych wiary najwa˝niejsza jest jednak wia-
ra w siebie. Mo˝na jà podnieÊç mi´dzy innymi poprzez szkolenia, çwi-
czenia, czytanie literatury napisanej przez praktyków. Dzi´ki temu czu-
jemy si´ bardziej kompetentni i pewni siebie, a tym samym łatwiej 
rozmawiamy z klientem. Dystrybutor, który improwizuje na spotkaniu 
i zastanawia si ,́ co powiedzieç, goràczkowo szukajàc w głowie argu-
mentów, nie ma szans na sukces.

Pot´˝nym narz´dziem podczas zapraszania 
nowych ludzi do biznesu Forever jest nasz 

Plan Marketingowy. Przy za-
chowaniu odpowiednich pro-
porcji mi´dzy premià oso-
bistà a premià grupowà  
i pro wizjà liderskà, ka˝dy Dys-
trybutor zarabia odpowied-
nio do wło ̋ onych wysiłków. 
Nasz plan jest łatwy do zrozu-
mienia i prosty w realizacji. 

Kładzie nacisk na sprzeda˝ detalicznà i sponsorowanie. Umiej´tnoÊç 
jego dobrego wykorzystania podczas rozmowy z kandydatem mo˝e 
nam bardzo pomóc w zach´ceniu go do pracy. Jednak brak umie-
j´tnoÊci jasnego i obrazowego korzystania z Planu Marketingowego 
spowoduje pora˝k´. 
Pracuj´ w sprzeda˝y od 20 lat, a zarzàdzałem sprzeda˝à od 15 i szyb-
ko zauwa˝yłem, ˝e aktywnoÊç dystrybutorów, wynikajàca ze wszyst-
kich powy˝ej omówionych czynników, ma bezpoÊrednie przeło˝enie 
na wyniki.
W klasycznym biznesie wydajnoÊç grupy sprzedawców jest wprost 
proporcjonalna do aktywnoÊci, np. 5 spotkaƒ – 1 sprzeda˝, 10 spotkaƒ 
– 2 sprzeda˝e. Inaczej mówiàc, im wi´cej spotkaƒ z klientem, tym 
wi´ksza sprzeda˝. Natomiast je˝eli ktoÊ w naszym biznesie Forever, 
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majàc kilkuletnià grup ,́ zacznie aktywnie sponsorowaç i znajdzie 2-3 
osoby w miesiàcu, to po 3 miesiàcach wspólnej pracy obroty całej 
grupy wzrastajà bardzo dynamicznie, niemal˝e wykładniczo. Pracujàc  
z aktualnà grupà bardzo trudno osiàgnàç podobny wzrost. Je˝eli 
chcemy rozwijaç grup´ i podnosiç obroty, konieczni sà nowi dystry-
butorzy.

Jak zatem sponsorowaç?
Michael Strachowitz – trener i szkole-

niowiec, uczàcy oso biÊcie 
wi´k szoÊç naszych eu-
ropejskich liderów, po-
daje wiele wskazówek. 
Przytaczam je, poniewa˝ 
zadziałały z sukcesem  
u liderów, wi´c sà spraw-
dzone i jak na razie naj-

lepsze.
1. Sponsorowanie to praca dla 

tych, którzy si´ nie poddajà za 
wczeÊnie. Wiele razy usłyszycie „nie!”, 

mo˝ecie doznaç upokorzenia. Je˝eli 
wczeÊniej dowiecie si´ o tym, nie b´dzie to bo-

lesne i nauczycie si´ przekładaç te pora˝ki na korzyÊci.
2. Stwórz dobrà list´ kontaktów. Ka˝dy jest w stanie przypomnieç  
sobie 200-500 nazwisk, ale zadawaj sobie pytanie: Kto mnie zna?,  
a nie: Kogo ja znam? W sytuacji odwrotnej zaczynamy podÊwiadomie 
selekcjonowaç. Nigdy nie selekcjonujcie! To nie wy macie selekcjono-
waç, bo nigdy nie wiecie, co ktoÊ mo˝e zdzia∏aç w tym biznesie. Nigdy 
nie podejmujcie decyzji za kogoÊ – ty jesteÊ dobry, ty jesteÊ zły.  
To jest nie dobre dla naszego biznesu.
3. To kandydaci podejmà decyzj ,́ czy si´ przyłàczà do biznesu Fore-
ver czy nie. Z leniwego psa nie zrobicie polujàcego wilka!
4. Rozmawiaj z ka˝dym, bo nawet osoby niepozorne mogà si´ spraw-
dziç. One po prostu nie dostały wczeÊniej swojej ˝yciowej szansy.
5. 200-500 nazwisk nie wystarczy aby byç Diamentem, dlatego trze-
ba szukaç na „zimnym” rynku.
6. MLM oznacza, ˝e du˝a liczba ludzi szuka niewielu klientów i wielu 
dystrybutorów. MLM opiera si´ na prawie wielkich liczb, czyli musi byç 
wiele kontaktów, aby kogoÊ zasponsorowaç. Musi byç wielu zasponso-
rowanych, aby jeden został Managerem. Jednak matematyka nie kła-
mie. Je˝eli nawià˝ecie wystarczajàcà iloÊç kontaktów, na pewno kogoÊ  
zasponso rujecie.
7. Szukaj ludzi zawsze i wsz´dzie. Ka˝da okazja jest dobra, aby zaistnieç, 
lecz nie ka˝da, aby rozmawiaç o biznesie. Zatem weê tylko numer telefo-
nu i nazwisko i zadzwoƒ za dwa dni, aby umówiç si  ́na rozmow .́
8. Najwa˝niejsza jest aktywnoÊç. Statystyki pokazujà, ze 1 osoba na  
5 chce si´ spotkaç i porozmawiaç. Potrzeba 3-4 rozmów, aby zaspon-
sorowaç 1 osob ,́ a z 3-4 dystrybutorów jeden b´dzie dobrze praco-
wał i prawdopodobnie w przyszłoÊci zostanie Managerem. Oznacza 
to, ˝e dla zasponsorowania Managera trzeba odbyç statystycznie od 
45 do 80 kontaktów. OczywiÊcie w zale˝noÊci od umiej´tnoÊci, te licz-
by mogà byç troch´ mniejsze albo du˝o wi´ksze.
9. Aby zostaç Diamond Managerem Forever (tzn. mieç 25 Managerów 
w swojej pierwszej linii), trzeba wykonywaç 5 kontaktów dziennie. 
10. Prawo Duplikacji – ludzie naÊladujà swoich szefów, wi´c róbcie 
tylko takie rzeczy, które wasi ludzie mogà naÊladowaç.
11. Dzia∏a to równie˝ w drugà stron´ – jeÊli Ty czegoÊ nie robisz, Twoi 
ludzie na pewno nie b´dà tego robiç, np. brak własnego sponsoringu 
mo˝e spowodowaç (zwłaszcza w poczàtkowej fazie rozwoju grupy) 
zanik takich działaƒ w całej grupie.
Tyle najwa˝niejszych rad od Michaela Strachowitza.
Dla kogoÊ, kto robi 2 kontakty w tygodniu, 5 kontaktów dziennie jest 

pozornie niemo˝liwe. Poniewa˝ 1 na 5 osób chce rozmawiaç, oznacza 
to, ˝e mo˝emy rozmawiaç Êrednio z jednà osobà dziennie, a co 3-4 
dni podpisywaç umow´ dystry butorskà.
Pytacie zapewne czy nie wystarczà 2 kontakty lub chocia˝ 4 dziennie? 
John Curtis, Double Diamond Manager z Wielkiej Brytanii odpowia-
da: „Mo˝e wystarczà 4, a mo˝e nie. Jednak jeÊli masz 5 kontaktów, to 
na pewno ci si´ uda”.
Je˝eli ktoÊ naprawd´ chce osiàgnàç poziom Diamenta, musi wykony-
waç 5 kontaktów z nowymi osobami w ciàgu ka˝dego dnia. Nie jest to 
jednak łatwe zadanie. 
Za∏o˝yłem sobie równie˝ tak wysoki poziom aktywnoÊci, ale po 2-3 
dniach, gdy ma si´ ju˝ kilkanaÊcie kontaktów, pojawia si´ myÊl: jak si´ 
z nimi wszystkimi spotkaç, kiedy zdà˝yç z prezentacjami itp. Szybko 
doszedłem do wniosku, ˝e jest potrzebny system, który porzàdkuje 
cały proces sponsorowania. Uwa˝am, ˝e trzeba sobie samemu wy-
pracowaç taki system rozmów, szkoleƒ, prezentacji itd., gdy˝ bez nie-
go zawsze trzeba b´dzie ograniczniczyç nowe kontakty, aby „przero-
biç” to, co ju˝ mamy.
Dodatkowym utrudnieniem sà wszelkie wyjazdy na kilka czy 
kilkanaÊcie dni, które całkowicie zatrzymujà proces. Spotkanie musi 
odbyç si´ nie póêniej ni˝ 2-3 dni po telefonie, a ten 2 dni po kontakcie. 
Praca z dystrybutorem powinna rozpoczàç si´ zaraz po jego pozytyw-
nej decyzji. 

Niestety sà równie˝ inne prze-
szkody. Czasami zwyczajnie 
nam si´ nie chce szukaç kontak-

tów i ka˝da wymówka jest 
dobra, a ka˝de inne zaj´cie 
wydaje si´ wa˝niejsze.  
W takich sytuacjach trzeba 

si´ zmusiç do pierwszego 
kroku, aby odnieÊç najmniej-

szy sukces, choçby zdobyç je-
den nowy kontakt z „zimnego” ryn-

ku. Wraz z ka˝dym nowym kontaktem 
nasza samoocena wzrasta i stajemy si´ 

entuzjastyczni, a to zwi´ksza naszà 
skutecznoÊç i wtedy wchodzimy ju˝ na „odpowiednie obroty”. 
Powa˝nym utrudnieniem jest czasami wystartowanie po kilkunastu 
czy kilkudziesi´ciu dniach przerwy w sponsorowaniu. Dobrze jest 
mieç wtedy przygotowanych kilkanaÊcie kontaktów z własnej listy, do 
których mo˝emy zadzwoniç w ka˝dej chwili. Cz´sto stosowana jest 
zasada jak najszybszego przejÊcia z własnej listy do poleceƒ i „zim-
nych” kontaktów. Mamy w taki sposób zawsze jakieÊ kontakty rezer-
wowe na naszej liÊcie na tzw. „trudne czasy”. 
Rozpatrujàc ponownie przyczyny sukcesu najlepszych liderów widzi-
my, ˝e stosujà oni metod´ uporzàdkowanej pracy według systemu  
i zgodnie z zasadami przypomnianymi nam przez Strachowitza. Rolf 
Kipp dla przykładu jako najwa˝niejsze czynniki sukcesu okreÊla  
dyscyplin´ i konsekwencj´ działaƒ oraz równie˝ pracuje swoim 
systemem.
Natomiast najgroêniejszym naszym wrogiem mo˝e byç chaos, brak 
celów i planu działaƒ oraz dyscypliny.
Sponsoring wykonywany systemowo, czyli nie od przypadku do 
przypadku, daje najwi´kszy wzrost obrotów i rozwój grupy, a o to 
nam przecie˝ chodzi najbardziej. 


