Pokud přemýšlíte, zda je pro Vás spolupráce s OKG vhodná či ne, může
Vám pomoci při rozhodování tento e-book.

Produkt
1) důležité jsou naše kvalitní produkty, jistě jste si o nich pečlivě přečetli a pokud ne, můžete podrobně o
produktech přečíst na: www.ceske-zdravi.cz
produkty ve zkratce:
- Emulips, Emulips XXL – zažívání, kojení, játra
- Emulips Forte, Emulips Forte XXL – játra, střeva, žlučník
- Emulips Slim – hubnutí, vylučování škodlivin
- Emulips Slim Drink – vylučování škodlivin, ledviny
- Ok Alfa + - slinivka, slezina, obranyschopnost
- Ok Tau + - ledviny, močový měchýř
- Ok Omega + - vlasy, kůže, nehty
- Ok Omega-3 complete – srdce, mozek
- Ok Beta + - klouby, kosti, zuby
- Ok Gama + - klouby, srdce, tenké střevo
- OKG Factor Base – plíce, tlusté střevo
- Factor Base Kids – vitamíny nejen pro děti
- Ok Balsam – suchá kůže - ekzémy
- Ok Gel – kůže – jizvy, popáleniny, bradavice

2) užívám podobné produkty pro sebe nebo své blízké (popř. kupuji z lékárny)
ANO - NE
3) jaké produkty bych osobně použil(a) a jaké bych doporučila známým/rodině

4) znám nějaké jiné firmy prodávající podobné produkty

5) Jak se produkty nakupují:
Produkty si objednáváte přímo od výrobce přes jeho e-shop nebo telefonicky, pro objednávku musíte být
registrovaní sponzorem, který je zároveň Vaším průvodcem v začátcích a po celou dobu spolupráce.
Na stránkách http://okg-family.cz/front.reg/sponzor/
Vyplníte registraci a již můžete začít spolupracovat:
Příjmení a jméno sponzora*: Radek Piňous
Registrační číslo sponzora*:03-010048
Email sponzora*: ceske-zdravi@seznam.cz
Bez této registrace je spolupráce nemožná!!!
Pokud se rozhodnete pro registraci, je vhodné si objednat i první produkt, abyste jej mohli na sobě „vyzkoušet“
je dobré vědět, jak produkty chutnají, voní a co dokážou v těle.
Pro začátek je vhodný Emulips či Emulips Forte.
6) Mám již produkt vyzkoušený?
ANO - NE
7) Pokud ne, kdy jej budu zkoušet?

8) Jsem s produktem spokojený? Ohodnoťte 1 – 5 (jako ve škole)

9) Mám již svoji vlastní zkušenost s produktem, kterou mohu prezentovat lidem? Pokud ano, napište ji:

10) Může se mnou spolupracovat můj manžel/partner?
ANO! I Váš partner s Vámi může spolupracovat, při registraci stačí uvést jeho jméno a oba spolupracujete na
jedno registrační číslo. (poznámka: manželé musí mít pouze jedno registrační číslo)

Důvěryhodnost
1) jak dlouho již společnost funguje?
V roce 2013 je společnost OKG 13-tým rokem na trhu, což ukazuje na její stabilitu.
2) Říká Vám prodejce to samé, co je na oficiálních stránkách?
ANO - NE
3) Jak na Vás působí web a produkt?
LÍBÍ - NELÍBÍ
4) Společnost má tyto ochranné známky:

5) Rozumím, co tyto ochranné známky znamenají?
ANO - NE

Odměny:
1) Seznámil mně někdo se systémem provizí?
ANO - NE
2) Rozumím mu?
ANO - NE
3) Mám k němu tyto dotazy:

1) Vím, jak probíhá vyplácení provizí?
ANO - NE

Prodej produktů
1) jaké mám možnosti propagace?

2) Kdo z mých přátel – známých by měl zájem o produkty?

3) Jde o podomní prodej?
NE!

4) Koho bych chtěl oslovit

5) Budu užívat internet? A jakým způsobem?

6) Koho chci jako spolupracovníka? (popis)

Osobní rozvoj
1) Jaký je můj cíl? Chci si přivydělat nebo mít OKG jako hlavní zaměstnání?

2) Jaké školení mi OKG nabízí?

3) Co budu dělat pro svůj další rozvoj?

4) Jaké knihy si v následujících měsících přečtu?

Teď si zpětně projděte své dopovědi a zamyslete se nad poslední otázkou:

Je tohle ta správná příležitost? Věřím jí?

Vaše dotazy můžete posílat na email: ceske-zdravi@seznam.cz

Děkuji za Váš čas a přeji krásný den

Alena Piňousová
www.ceske-zdravi.cz
tel: + 420 607 946 841

