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nejsou zárukou úspěchu. Věříme, že námi navržené metody pomohou vám při budování 
úspěšného vlastního podnikání.
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Denně inspirovat 
k životní změně!

– Společenství
– Inovativní kreativita
– Poctivost
– Osobnostní rozvoj

– Pochopení vztahu snahy a výsledku
– Kaizen – neustálé zdokonalování
– Ambiciozní a inspirativní společnost

Naše vize:

Naše hodnoty:

Naš cíl:

To je   
Zinzino

Naše poslání:
Inspirujeme své zákazníky, nejbližší 
a kamarády, aby žili zdravější a bohatší 
život. Jsme nejpřívětivější firmou zabývající 
se osobním prodejem na světě. Každý den.

Do roku 2035 mít 
20 000 000 zákazníků.

Co kdyby existovala 
alternativa ke 

standardním 40 hodinám 
práce týdně po dobu 

nadcházejících 40 let?

Zrovna jste přijali důležité a zcela jistě 
správné rozhodnutí! Moc nás těší, že jste 
se k nám přidali. Můžeme se společně 
vydat na vzrušující cestu, jejímž 
základním cílem je inspirovat naše 
zákazníky, kamarády a nejbližší, aby žili 
zdravější a naplněnější život.

TAK TROCHU JINÁ KARIÉRA 
Nabízíme vám flexibilní alternativu ke 
standardní práci. Alternativu, která rozhodně 
poskytuje větší šanci žít tak, jak se vám líbí. 
Výběr je jen na vás. Velká část lidí začíná se 
Zinzinem tak, že tomu věnuje 10 až 15 hodin 

týdně. Některým stačí jen určitý doplňkový 
příjem, avšak většina si od práce se Zinzinem 
slibuje dosažení časové a finanční svobody, 
která je nezbytná, chcete-li prožít svůj vysněný 
život. 

Budování vlastního byznysu vyžaduje 
investice. Avšak námi nabízený model má 
v sobě něco unikátního: místo kapitálu, který 
je obvykle nezbytný pro zahájení vlastní 
podnikatelské činnosti, můžete vložit svůj čas. 
Budete-li pracovat na dosažení stanovených 
cílů, během 3 až 5 let vytvoříte funkční firmu, 
která vám umožní žít přesně tak, jak jste si 
vždy přáli.

Gratulujeme!
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1.
2.
3.

Jméno Zákazník Partner Datum 

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

10.

4.

1. BUSINESS LAUNCHExpress Start
Business Launch 

Cíle

Dodržujte systém

Inspirativní vedení

Domluvte prvních 10 schůzek

Udělejte si test a začněte sami užívat výrobky Zinzino
– Získejte výrobky „Zinzino4Free“ přes AutoOrder
– Vypracujte plán, abyste získali výrobky „Zinzino4Free“

Vypracujte vlastní seznam kontaktů s více než 100 
lidmi

Sdílejte informace o nejnovějších objevech vědců ze 
Skandinávie s vlastní rodinou a přáteli
– Vyzkoušejte si, jak budete zvát návštěvníky
– Naplánujte schůzky

VÍTÁME VÁS V TÝMU
Business Launch nazýváme první schůzku, která trvá pouhou hodinu a na které vám řekneme, co 
musíte vědět, abyste rozjeli vlastní podnikání.
Nezapomínejte na to, že pro dosažení úspěchu je naprosto nezbytné mít přesně stanovený cíl. 
A proto, i když vám ochotně a podrobně vysvětlíme, co a jak máte dělat v začátcích vlastního 
podnikání, určitě najděte čas, abyste samostatně, nebo s pomocí vašeho sponzora během první 
schůzky nebo po ní sepsali přesný plán vlastních cílů.
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30–60denní cíl
Při zpracování 30–60denního plánu cílů neváhejte se radit se svým sponzorem.

– Smart Bronze
– Fast Silver
– X-team Express

VYTVOŘTE VLASTNÍ KLIENTSKOU ZÁKLADNU

DEJDE DOHROMADY VLASTNÍ TÝM

Způsob fungování

LIVE

SP

Užívat výrobek Pozvat Sdílet Sledovat

2LOOK BP BPS EVENT

Doporučujeme, abyste svůj první 30–60denní plán cílů vypracovali společně se svým 
sponzorem.

Určitě věnujte čas tomu, abyste se zamysleli, čeho chcete se Zinzinem dosáhnout. Přečtěte si 
oddíl tohoto návodu věnovaný cílům a pak sepište svůj vlastní plán na stránce 17.

– Kupte si lístek
na nejbližší událost

* Zaregistrujte se
v systému

Aktivní kroky 
– prvních 14 dní:

Setkání Business Launch společně se sponzorem 

Zpracujte 30–60denní plán 

Domluvte prvních 10 schůzek 

Prostudujte seznam prací
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Seznam prací
Zadejte objednávku Z4F AutoOrder 

Vypracujte vlastní seznam kontaktů s více než 100 lidmi 

Naplánujte prvních 10 schůzek

Začněte 50 až 100 konverzací, abyste vytvořili potenciální 
kontakty (sociální sítě, např. Facebook) 

Stáhněte si aplikace: GoCore a Zinzino Balance 

Zapojte se do facebookové skupiny „Teamzinzino“ 

Dívejte se na videa na zinzino.tv 

Investujte do materiálů potřebných pro vaši práci: 
10  Customer Presentation 
10  Customer Offer 
10  InfoZinzino 

5 Express Start

Navštivte zinzinotest.com a zaregistrujte si 
vlastní identifikační číslo pro BalanceTest 

Kupte si lístek na nejbližší událost 

Vlastní profil:
– Založte si svůj účet na stránce Zinzino
– Kalendář
– Knihovna
– Informace o produktech
– Objednat vizitky
– Ceník pro partnery
– Objednat produkty
– Vytisknout faktury za prodané produkty
– Vytisknout zprávu o provizi

Seznamte se s výrobkem
– Účastněte se školení a praktických cvičení
– Dívejte se na videa na zinzino.tv
– Přečtěte si informace na svém profilu
– Čtěte aktuální publikace
– Používejte linku podpory

12 ZINZINO  I  EXPRESS START 13



Vaši cíle 
musí být:

Rozhodněte se, co očekáváte od tohoto 
způsobu podnikání. Zda vás zajímá možnost 
získávat výrobky zadarmo; nebo chcete jen 
malý doplňkový příjem například na první 
splátku nového auta; anebo toužíte po úplné 
finanční nezávislosti? Bez ohledu na to, jaké 
jsou vaše cíle, doporučujeme se držet tzv. 
racionálního modelu. 
Cíle to jsou sny se stanovenou lhůtou splnění. 
Pokus si sny nezapíšete, plánujete si 
neúspěch. H. L. Hunt, jeden z nejbohatších lidí 
v polovině 19. století, řekl:

Stanovte si cíle2. CÍLE

„Sním v obrazech a 
maluji své sny“

Vincent Van Gogh

Spousta lidí mají velké sny. Zinzino nemá žádná 
omezení, žádné hranice, na které byste mohli ve 
svých snech narazit. Motivační klíč je schován 
právě ve vašich snech a je naprosto zásadní pro 
budování Zinzino kariéry. Moc snů vás podrží 
v těžších chvílích, kdy výsledky nebudou úplně 
odpovídat vašim představám. Pokud se to stane, 
zastavte se a zamyslete se: „Co bude, až získám 
titul Crown?“ nebo „Co budu dělat, až získám titul 
Zinzino President?“ Už jen samotné představy, 
které vás začnou napadat při hledání odpovědí 
na tyto otázky, vytvoří podhoubí pro hlubokou 
niternou touhu po úspěchu. Začnete lačnět po 
výsledcích. Zinzino vám s radostí nabízí možnost 
splnit si své sny.  

Buďte naším partnerem, staňte se lídrem, 
dosáhněte vlastních cílů! Proč ne? Pokud se 
budete snažit, pak si to právem zasloužíte. 
Ano, zasloužíte si to! Sepište si vlastní seznam 
snů. Vynaložte veškeré úsilí pro dosažení svých 
cílů, avšak nikdy nezapomínejte na moc snů. 
Víte, co všechno by v našem světě 
neexistovalo, kdyby lidé nesnili? Neměli 
bychom žárovky, letadla, auta, internet, nebylo 
by spousty objevů, nepředstavitelných před 
několika desetiletími. Za všemi objevy, které 
předbíhají svou dobu a poskytují nám dnešní 
možnosti, vězí moc snů. Moc snů vás zavede 
na cestu k úspěchu. Pojďte snít a dosahovat 
svých cílů společně!

„Zjistěte, co skutečně 
chcete; ujasněte si, co 

jste tomu ochotní 
obětovat; začněte na tom 

hned pracovat.“

H.L. Hunt

Specific - 
Konkrétní
Measurable - 
Měřitelné
Attractive - 
Atraktivní
Realistic - 
Reálné
Time-managed - 
Časově specifikované
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Většina lidí mají vytvořen pomyslný kruh, který 
zahrnuje všechny jejich životní cíle, sny 
a naděje. Kromě toho je zde ještě jeden kruh, 
a to kruh reálných příjmů. Nejčastěji se tyto dva 
kruhy neshodují. Obvykle máme velikánský 
kruh přání a docela malinký kruh reálných 

příjmů. Zinzino vám nabízí možnost rozšířit kruh 
reálných příjmů tak, aby plně pokryl kruh přání.  
A prvním krokem je stanovení konkrétních cílů 
a sepsání plánu konkrétních činností pro jejich 
dosažení.

Přání versus příjmy
SMART: 
Specific, Measurable, Attractive, Realistic and 
Time-managed

10 věcí, které si chci pořídit, které chci udělat, nebo jakým se chci stát:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 10. 

Datum  ____________________________ 

Datum  ____________________________ 

Datum  ____________________________ 

Datum  ____________________________ 

Datum  ____________________________ 

Datum  ____________________________ 

Datum  ____________________________ 

Datum  ____________________________ 

Datum  ____________________________ 

Datum  ____________________________

DOPORUČENÍ Stanovte si cíle na 90 dnů, nebo od jednoho setkání 
do dalšího. Čím konkrétnější cíl – tím jednodušší zpracování 
plánu a dosažení cíle.

Název/Plán cílů

90 dnů:

1 rok:

3 rok:

5 rok:

Pro dosažení cíle budu pracovat ________ hodin týdně pro Zinzino!

Plán cílů

Žádné dluhy
Nový dům
Nové auto

Dříve do důchodu
Trávit více času s dětmi

Charita
Cestování a volný čas

Být pánem svého času
Mít svůj byznys

Bezpečí

KOLO PŘÁNÍ

KOLO PŘÍJMŮ

„Fantazie je důležitější než 
vědění.“

Albert Einstein
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Připravenost 
na úspěch

Práce ZinzinoRodina/Volný čas

Čas Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

7 hod.

8 hod.

9 hod.

10 hod.

11 hod.

12 hod.

13 hod.

14 hod.

15 hod.

16 hod.

17 hod.

18 hod.

19 hod.

20 hod.

21 hod.

22 hod.

23 hod.

24 hod.

„Úspěch - to je jen několik jednoduchých 
úkonů prováděných každý den.“

Jim Rohn

Podrobně vysvětlený plán odměn - Compensation Plan - najdete na zinzino.com. 
Doporučujeme pořádně prostudovat Compensation Plan, abyste ho mohli bez 
obav prezentovat, abyste uměli odpovědět na všechny otázky a byli schopní 
vytvářet inspirativní SMART cíle s novými partnery.

ZAČNĚTE  
Odměna se vypočítává z objemů prodaných Zinzino výrobků nashromážděných 
v jednom či několika Příjmových centrech (PC). Příjmové centrum je určitá položka 
v síťové struktuře, do niž se dostanete, jakmile se zaregistrujete jako nezávislý 
Zinzino partner. Abyste si takové příjmové centrum založili, požádejte svého 
sponzora, aby vám pomohl zaregistrovat se v systému Zinzino. Dostanete 
partnerské identifikační číslo a heslo pro přístup do interního systému Zinzino.

Člen Ziznino týmu, který bude ukázněně dodržovat zásady systému budování 
úspěchu, může za 5 až 7 let dosáhnout naprosté finanční nezávislosti. Jak by měl 
vypadat váš plán na 5 až 7 let?

Půjdete si pro titul Diamond, Director, Crown nebo 1 Star Global President?

Plánujte vlastní cíle společně se svým partnerem nebo sponzorem. Vzpomeňte si 
na své dávné, jen bohužel zapomenuté sny a tužby. Realizujte vlastní potenciál 
a zapalte v sobě touhu splnit si sny. Díky tomu se lépe soustředíte na cíl a budete 
mít lepší motivaci v začátcích vaší nové kariéry.

„Vypouštět šipky jen tak nazdařbůh zdaleka není taková zábava, jako se 
rovnou strefovat do desítky.“

Pamatujte si – málokdy vám někdo něco dá zadarmo. Chceme-li dosáhnout 
výsledku, vždy musíme něco investovat.

Jak dostanu
zaplaceno?

18 I ZINZINO  I EXPRESS START 19



01

3. DRŽTE SE SYSTÉMU

KONTAKTY

PŘITÁHNĚTE 
ZÁKAZNÍKYDOPORUČENÍ

PŘEDSTAVTE 
ZÁKLADNÍ 
MYŠLENKU 

POMOZTE 
V ZAČÁTCÍCH

Kontakty

Přitáhněte zákazníky

Představte základní 
myšlenku 

Pomozte v začátcích

Doporučení

KONTAKTY 
Vytvořte seznam 100 kontaktů včetně jmen 
a telefonních čísel. Začněte tím, že napíšete 
zprávu lidem, s nimiž udržujete blízké vztahy. 
Jsou to lidé, které znáte, máte je rádi, 
důvěřujete jim, a které vás vnímají stejně. 
Mohou to být lidé, u kterých vás už dříve 
napadlo, že byste je chtěli mít za kolegy. 
První výsledky se v tomto byznysu často 
dosahují právě s takovými lidmi. 

Pak seznam rozšiřte a zahrňte do něj lidi, 
které znáte z práce, ze školy, se kterými jste

se seznámili díky koníčkům a podobně. Nebo 
jednoduše sepište všechny lidi, co znáte. To 
také není špatný způsob, jak vytvořit seznam 
kontaktů. Podstata takového seznamu je 
brainstorming, který vám ujasní, jaké kontakty 
vůbec máte. Ve výsledku budete mít seznam, 
s nímž se dá pracovat; později podle něj 
začnete navazovat kontakty s novými zákazníky 
a partnery. 

Po dokončení seznamu si z něj vyberte 
10 nejvhodnějších potenciálních partnerů 
a 10 potenciálních zákazníků.

Zinzino Hub umožňuje rozvíjet vlastní byznys 
a mít dodatečný příjem dokonce těm, kteří se 
teprve zapojili. 
Celý růst byznysu jménem Zinzino se dá 
rozdělit na jednotlivé činnosti související 
s následujícími oblastmi:
• sdílení

• prezentace

• registrace

• stoupání

• opakování

Sdílíme vlastní příběhy, zveme lidi na zajímavé 
prezentace, nabízíme jim možnost registrace, 
a, když se zapojí do týmu, učíme je rozvíjet

 vlastní myšlení, aby byli schopni celý tento 
proces zopakovat samostatně. 

Jak to všechno správně udělat, když se sami 
teprve učíte? Jak pracovat s lidmi, kteří jsou 
daleko? 

PRÁVĚ PROTO JE ZDE ZINZINO HUB. 
Najdete zde obsah, který můžete sdílet s lidmi ze 
svého seznamu kontaktu, abyste podnítili jejich 
zvědavost a chuť podívat se na videa na 
internetu. Pokud se rozhodnou vyplnit dotazník, 
který je součástí internetové prezentace, ihned 
budete krátkou zprávou nebo e-mailem 
informováni o tom, že tito lidé jsou připraveni 
pohnout  se kupředu.

1

2

3

4

5

Zinzino Hub
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Zpracujte seznam
Nedaří se vám vytvořit vlastní seznam? Použijte naši šablonu. Jsme si 
jisti, že teď si na někoho určitě vzpomenete.

Akupunkturista
Antikvář
Architekt
Asistent učitele
Designer
Doktor
Elektrikář
Farmář
Finanční poradce
Fitness trenér
Fotbalista
Fyzioterapeut
Geolog
Gynekolog
Hasič
Hlídač
Hráč golfu
Hudební producent
Hudebník
Chiropraktik
Chirurg
Chovatel zvířat
Instruktor plavání
Jednatel
Jeřábník
Kadeřník
Knihovník
Kouzelník
Kuchař
Květinářka
Laboratorní technik

Letuška
Majitel knihkupectví
Majitel obchodu
Masér
Mechanik
Misionář
Model / modelka
Novinář
Obuvník
Optik
Organizátor akcí / delegát
Osobní asistent
Osobní trenér
Parodontolog
Pastor / kněz
Pilot
Počítačový technik
Podlahář
Podnikatel
Pojišťovací agent
Pokrývač, tesař
Politik
Pošťák
Pracovník médií
Pracovník restaurace
Pracovník v průmyslu
Právník
Prodavač
Prodejce aut
Prodejce nábytku
Prodejce sýrů

Profesor
Pronajímatel aut
Psycholog
Recepční
Redaktor
Reportér
Roznášeč tisku
Ředitel
Ředitel hotelu / majitel penzionu
Řidič autobusu
Řidič nákladního auta
Sekretářka
Sociální pracovník
Student
Švadlena
Taxikář
Terapeut
Trenér
Učitel
Učitel hudby
Učitel tanců
Umělec
Vědec
Vedoucí kanceláře
Veterinář
Vychovatelka soukromé školky
Vychovatelka ve školce
Výrobce dveří
Zahradník 
Zedník
Zubař

Zdaleka ne všichni se registrují po první 
prezentaci. A proto zde, v Zinzino Hubu, jsme 
vytvořili internetovou výukovou platformu, 
která vám pomůže udržovat kontakt s vašimi 
hosty a pozvat je,  aby se podívali na další 
internetovou prezentaci s účastí našich 
nejúspěšnějších lídrů. 

Ti, co se připojí k vašemu týmu, dostanou 
osobní školení, které je naučí, co mají dělat, 
aby celý tento proces zopakovali samostatně.

To všechno se eviduje v úžasném systému 
řízení kontaktů; na pozdější etapě se dozvíte 
o třech možnostech, dostupných v přesně
stanovenou dobu, abyste vždy věděli, jaký
má být další krok.
Více na zinzino.com.
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Pozornost věnovaná 
zákazníkům
Důležité je nejen rozvíjet tým, ale také 
rozšiřovat databázi kontaktů. Vaše příjmy 
plynou z prodeje výrobků. Řekněme, že máte 
ve své síti 100 partnerů, z nichž každý má 
alespoň 5 zákazníků. To znamená, že vaše 
klientská základna čítá 500 lidí. Této základně 
říkáme T-balance.  Jsme pyšní na to, že 
z hlediska počtu zákazníků na jednoho 
partnera jsme ve svém oboru na špici. To je 
skutečně důležitá hodnota, které jsme věrní. 
Musíte být příkladem pro ostatní, příkladem, 
který bude neustále zdůrazňovat důležitost 
přitahování nových zákazníků.

STAŇTE SE SVÝM VZOROVÝM ZÁKAZNÍKEM 
Je velmi důležité, abyste sami dobře poznali 
výrobky Zinzino. Vaše ryze osobní zkušenost 
(proč se vám výrobky tak líbí) je nejlepší 
referencí. Když je vám výrobek dobře znám, 
cítíte se jistě při prezentaci výrobků 
potenciálním zákazníkům a partnerům.  
Nejlepším příběhem, který prodává, je váš 
osobní příběh.

Není nic divného ani špatného na tom, že se 
vaším zákazníkem stane vaše vlastní rodina. 
Právě naopak, nejčastěji našimi prvními 
odběrateli jsou právě naši nejbližší. Říkáme 
tomu „hřejivý trh“. 

Zamyslete se. Kdo z vašich nejbližších rád 
mluví o cvičení? Kdo se stará o vlastní zdraví? 
Kdo má dobrou fyzičku? Kdo se zajímá o 
správnou výživu? Jsou to vaši první potenciální 
zákazníci. 

Než je pozvete na prezentaci, doporučujeme 
pozorně přečíst text o 5 krocích pro úspěšnou 
schůzku na další stránce. Nebojte se požádat 
svůj tým o podporu při přípravě první 
prezentace a také se podívejte na videa pro 
zákazníky na zinzino.com a zinzino.tv. 
Statisticky vzato, abyste našli své první 4 
zákazníky, musíte předvést výrobky 10 až 15 
lidem. Začněte nejlepšími kandidáty.

Úspěšná 
pozvání
Popřemýšlejte, jaký je nejlepší způsob 
zkontaktovat potenciálního zákazníka. Pokud 
se vám zdá, že nejlepší je ho zkontaktovat 
přímo, udělejte to, protože zřejmě je to pro 
vás přirozené. Na základě několika desetiletí 
působení v oboru osobního prodeje jsme 
objevili ideální scénář (viz pravou stranu 
a dále), jak začít zvát lidi na demonstrace 
a prezentace. Když zvete své první hosty, 
většinou chcete ihned vysvětlit, proč jste je 
oslovili. Pak se snažíte domluvit o čase setkání. 

Zjistili jsme, že lepší je ze začátku domluvit čas 
setkání. Partneři, kteří jako první domlouvají 
čas, dosahují lepších výsledků, než ti, kteří 
ihned prozrazují účel setkání. V tomto případě 
nemusíte ihned začínat odpovídat na otázky. 
Na všechno bude dostatek času a prostoru při 
setkání, když vedle vás bude váš sponzor. 

Dále popisujeme různé způsoby, jakými 
můžete domluvit schůzku s potenciálními 
partnery a klienty. Vždy se držte stejných 
pravidel 5 kroků pro úspěšnou schůzku, když 
chcete předvést nový výrobek nebo představit 
potenciálnímu partnerovi samotný byznys. 
Základním rozdílem pozvánek je důvod 
pozvání. A nebojte se, i zde platí, že cvik dělá 
mistra: po několika proběhlých schůzkách se 
na celý proces zvyknete a bude se vám zdát 
naprosto přirozený.

DŮVOD SCHŮZKY:
 Káva/zdraví/práce 
(viz příklady dále).

POTVRĎTE ČAS A MÍSTO SCHŮZKY: 
„Uvidíme se v pondělí ve 20:00 

v hotelu Scandic!"

– ZAVOLAT

–

–

ODESLAT KRÁTKOU ZPRÁVU NA
TELEFON NEBO MESSENGER

ODESLAT VIDEO NEBO
HLASOVOU ZPRÁVU

– ZASLAT INFORMACE NEBO
ZORGANIZOVAT SETKÁNÍ

5 KROKŮ
PRO ÚSPĚŠNOU SCHŮZKU

1
ÚVOD:  

Příklad: „Ahoj, 
tady (představíte se). 

Jak se máš?“

2
DOMLUVTE ČAS A MÍSTO: 

„Co děláš tento týden? 
Nesejdeme se ve středu?“

3

4

ŘEKNĚTE, ŽE S VÁMI PŘIJDE VÁŠ 
SPONZOR/KAMARÁD/KOLEGA A ŽE 
ODPOVÍTE NA VŠECHNY OTÁZKY: 

Například: „Přijde se mnou 
kamarád, s kterým pracujeme.“

5
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Napište SMS nebo 
zprávu na Messenger 
(jinou aplikaci)
V případě, že se chcete setkat s někým, koho jste neviděli delší dobu, je možné, 
že je vám trapné mu nebo jí volat a žádat o schůzku. Můžete použít alternativní 
variantu – zahajte několik konverzací přes sociální sítě (např. Facebook) nebo 
rozešlete smsky. Podstata tohoto postupu – začít dialog, který pomůže zjistit, zda 
se kontaktovaná osoba může stát klientem, partnerem nebo kamarádem. Níže je 
uveden příklad této formy kontaktu:

1. KROK:
Vy: „Ahoj! Sto let jsme se neviděli! Našel jsem tvůj profil na Facebooku. Jak se daří?“

2. KROK:
Vy: „Co děláš? / Čím se zabýváš?“

Zjistěte, čemu se osoba, kterou kontaktujete, věnuje, a na co byste mohli 
navázat při další komunikaci. Všichni lidé jsou různí. Někteří chtějí mít více volna, 
protože pořád jen pracují; jiní jsou zaměřeni na kariéru, vlastní podnikání; další 
chtějí trávit čas s rodinou, pomáhat ostatním, budovat vlastní tým a cokoli 
dalšího. Třeba mají nějaké zajímavé koníčky, nebo jsou zapojeni do 
dobrovolnické činnosti, nebo věnují spoustu času a pozornosti studiu či zdraví? 
Váš cíl – poznat člověka a zjistit, zda by se z něj mohl stát kamarád, klient nebo 
partner. Co by mohlo podnítit zájem takového člověka o další komunikaci? Na co 
byste se měli zaměřit? 

3. KROK:
Vy: „Nedáme si kávu/oběd tento týden? Můžu zítra zavolat?“

nebo:

Vy: „O co jde: Rozjíždím vlastní byznys ve tvém městě a hledám někoho jako jsi ty. 
Rád/ráda bych se s tebou sešel/sešla. Dáme oběd nebo kávu, žádné závazky. 
Můžeš tento týden? Zavolám ti zítra?“

nebo:

Vy: „Kamarád mi doporučil skvělou věc, souvisí to se zdravím. Chci to předávat 
dál. Zavolám ti zítra?“

Není důležité, 
co víte, ale 

koho znáte...

4. KROK:
Zavolejte a domluvte si místo a čas schůzky. Pamatujte: „Méně je někdy více.“ 
Vaším nejdůležitějším úkolem pro tento okamžik je domluvit místo a čas schůzky, 
nezahrnujte toho, s kým mluvíte, spoustou informací.

Buďte vlídní a osobní, avšak nemluvte příliš dlouho, aniž byste přešli k věci. 
Ideálně použijte výše uvedené příklady jako šablony, ale přizpůsobte styl zpráv 
těm, s nimiž komunikujete. A pamatujte si: při komunikaci prostřednictvím 
sociálních sítí a sms-zpráv nejdůležitější je obnovit staré kontakty, abyste se s 
dotyčným mohli přirozeně spojit po telefonu a domluvit si místo a čas schůzky. 
Hodně zdaru!
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Pozvánka na  
Balance Presentation 
1. KROK: Představte se
„Ahoj, tady (představíte se). Jak se máš?“ 
Krátce si popovídejte. 

2. KROK: Domluvte se o čase a místě setkání
„Můžeme se sejít  _____ (datum) nebo _____(datum)?” 

3. KROK:  Řekněte důvod setkání
1. PŘÍKLAD:
„Nedávno jsem se dozvěděl/a o novém způsobu, jak zlepšit své stravování a životní
styl celkově, chci ti něco ukázat. Všechno ti řeknu, až se sejdeme.“

2. PŘÍKLAD:
„Pokud si dobře vzpomínám, vždy jsi sportoval/a (zajímal/a se o zdravou stravu /
užíval/a doplňky stravy“ (vyberte vhodnou variantu pro toho, s kým se chcete sejít).

„Chci se s tebou sejít, protože nedávno jsem začal/a užívat jeden neskutečný 
výrobek, který taky prodávám. Říká ti něco test Zinzino Balance? To je test, který ti 
zjistí poměr mastných kyselin v těle. Většina lidí si myslí, že tuky prostě nejsou 
zdravé, ale to není pravda. Jdou tuky prospěšné a tuky škodlivé. Pojď, sejdeme se, 
a já ti řeknu k tomu víc!“ 

3. PŘÍKLAD:
„Pokud si dobře vzpomínám, vždy jsi sportoval/a a zdravě jsi jedl/a. Chtěl/a bych ti
nabídnout něco, co se ti bude opravdu hodit. Pojď, sejdeme se, a já ti řeknu
k tomu víc!“

4. PŘÍKLAD:
„Chci se s tebou sejít, abych ti ukázal/a naprosto jedinečný výrobek pro zdraví. Je
k tomu i test, který přesně ukáže, nakolik je tento výrobek účinný, a zároveň ti
ukáže, jak tvoje stravovací návyky ovlivňují tvé zdraví.“

5. PŘÍKLAD:

„Vím, že se o sebe staráš. Nejspíše víš, co je to Omega-3? A Omega-6? Omega-6 to 
jsou rostlinné tuky, kdežto nejdůležitějším zdrojem Omega-3 jsou tučné ryby. Víš, 
co je největší problém v našem moderním stravování? Užíváme příliš moc 
Omega-6 a strašně málo Omega-3.

„PROSÍM TĚ, JÍM ZDRAVĚ I BEZ DALŠÍCH PRODUKTŮ...“
„Výborně! Stejně bych se s tebou rád/ráda sešel/sešla. Můžeš si udělat test, 
který ti ukáže, zda tvůj jídelníček je vyhovující. A taky ti ukážu nějaké výrobky, 
jsou opravdu zajímavé. Je to naprosto nezávazné!“ 

„JAK TO FUNGUJE?“ 
„Jednoduchý test, který si uděláš sám/sama doma, trvá to pár minut. Ukážu ti, 
až se sejdeme.“ 

„KOLIK TO STOJÍ?“  
„Jsou různé varianty. Řeknu ti víc, až se sejdeme.“ 

„CO JE TO ZA VÝROBEK?“ 
„Je to doplněk zdravé a racionální stravy ve formě oleje, ve vodě rozpustného 
oleje nebo kapslí. Přinesu, abys mohl/a hned vyzkoušet.“ 

„MÁŠ SÁM/SAMA NĚJAKÉ VÝSLEDKY PO UŽÍVÁNÍ TĚCHTO VÝROBKŮ?“ 
Chcete-li, můžete říct něco o výsledcích vlastního testu. „Nejlepší je, že se můžeš 
přesvědčit o účinnosti produktu pomocí testu. To je na tom výjimečné. Uděláš si 
první test a zjistíš, jak na tom jsi. Po 120 dnech užívání si uděláš druhý test 
a zjistíš, co se změnilo. Nemusíš spoléhat jen na pocit, zda se cítíš nebo necítíš 
jinak. Můžeš si to normálně ověřit.“

Nedávno jsem začal/a používat a nabízet výrobek, který umí vyrovnat 
potřebnou rovnováhu těchto dvou mastných kyselin přesně na úroveň, která je 
pro naše buňky zdravá. Až se sejdeme, řeknu ti k tomu víc, věř mi, stojí to za to.“ 

4. KROK:  Řekněte, že s vámi přijde váš
sponzor/kolega/kamarád.

„Dělám to krátce, takže přijde se mnou můj kolega/kamarád, který mi 
pomáhá. Ví o produktu víc než já.“ 

5. KROK: Potvrďte termín setkání:
„Uvidíme se u tebe v pondělí v sedm večer! Moc se těším, že se konečně 
uvidíme a budu moct ti říct víc.“

MOŽNÉ OTÁZKY

1

2

3

4

5
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BALANCE

„Už jsi slyšel/a něco o Zinzino BalanceTest? 
Je to test, který ti ukáže, zda se správně stravuješ. Zvu pár přátel, chci ukázat jeden 

výrobek, který beru už 120 dnů, a výsledky jsou neskutečné. Vím, že se o zdravý 
životní styl zajímáš, tak jsem si říkal/a, že by tě to mohlo opravdu zaujmout.“

Pozvánka 
na večírek
1. VARIANTA:
„Máš čas ______ (datum)?
Už jsem ti říkal/a, že jsem začal/a prodávat úplně nové, skvělé potravinové 
doplňky?Chci pozvat pár přátel, abych ukázal/a tyto výrobky a zeptal/a se na 
nezávislý názor. Bude to neformální a fajn. Bude tam taky jeden můj kamarád/
partner/kolega, který má víc zkušeností v této oblasti, ví o tom snad všechno, 
bude to zajímavé. Pokud chceš, vezmi si s sebou ženu/muže/přítele/přítelkyni/
kamaráda/kamarádku!“

2. VARIANTA: (SOUSTŘEĎTE VEŠKEROU POZORNOST NA JEDEN PRODUKT)
„Máš čas ______ (datum)?“ 

Potvrďte dohodu: 
„Takže sejdeme se ________(datum) v _________(čas). 
Přijď včas, ať můžeme hned začít. Moc se těším!“

1. VARIANTA
„Máš čas v pondělí od osmi večer?“
„Vím, že se staráš o zdraví, tak ti chci ukázat jednu prezentaci o zdraví, která poběží 
živě na Facebooku. Prezentaci povede můj kolega/odborník, který (popište jeho 
zkušenosti), poví, jak potravinový doplněk, s kterým teď pracuji, posiluje zdraví. 
Můžu tě přidat k události/skupině?“

2. VARIANTA
„Máš čas v pondělí od osmi večer?“
„Poběží prezentace o produktech pro zdraví, které sám/sama užívám dost dlouho a 
strašně mi pomohly. V pondělí na Facebooku poběží živá prezentace. Můžu tě 
přidat?“

3. VARIANTA
„Máš čas v pondělí od osmi večer?“
„Na Facebooku bude probíhat školení o zdraví, tak by mě zajímal tvůj názor. Můžeš 
tomu věnovat půl hodinky? Můžu tě přidat k události/skupině?“ 

Můžete si vybrat, zda svému kontaktu zavoláte, napíšete esemesku, nebo se s ním 
spojíte přes Messenger a další podobné programy.  Některým lidem se musí 
poslat několik zpráv. Doporučujeme ihned po prezentaci dohodnout čas pro další 
hovor. Vězte, že, podaří-li se vám pomluvit, že se spojíte půl hodiny až hodinu po 
prezentaci, roste šance, že váš host bude pozorný a že se skutečně připojí. 

Pamatujte si 

– Musíte se zeptat, zda člověka můžete přidat k události/skupině.
– Pokud je to událost, na kterou někoho zvete osobně, ukažte hostovi, jak

kliknout na „Going“.
– Pokud zvete hosta do skupiny, vysvětlete mu, že bude muset odpovědět na

pár otázek ve skupině, aby se mohl připojit k videu a informacím.
– Ráno v den události se s hostem spojte a připomeňte mu událost.

Procesu, který probíhá před samotnou událostí na Facebooku, říkáme „PRE-
PARTY“ (předvečírek). Bude zapotřebí, abyste jednou týdně věnovali 1 hodinu, kdy 
budete rozesílat pozvánky a zajišťovat další organizační záležitosti, aby se tým 
připravil na každotýdenní událost. 5–6 dnů před událostí můžete svolat tým na 
Zoom poradu, kde proberete strategii rozesílání pozvánek a namotivujete ostatní 
členy týmů, aby se zavázali, že pozvou určitý počet hostů. Čím více se budete 
věnovat přípravám, tím lepších výsledků dosáhnete.

Pozvánka do   
Facebook Live
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Úspěšné 
prezentace
ÚSPĚŠNÉ PREZENTACE
Náš prodejní postup se skládá z 5 etap. 
Nyní se podíváme na to, jak provést 
jednoduchou, ale účinnou prezentaci 
výrobků Balance.

Zatím, dokud jste s tomto byznysu 
nováčkem, soustřeďte se jen na jeden 
výrobek. Až poté, co provedete pár 
prezentací výrobků Balance, začněte 
připravovat smíšené prezentace, na 
nichž představíte i další výrobky. 
Doporučujeme pozorně si přečíst tyto 
pokyny, podívat se na tématická videa 
a webináře. A pamatujte si: nejlepší 
způsob se něco naučit je – zkoušet to! 
Proto začněte hned dnes!

5 kroků k úspěchu
ÚVOD: Povězte svůj osobní příběh. Nejsme rádi, když nám 
někdo něco prodává. Avšak velice rádi nakupujeme. Proto, 
chcete-li získat pozornost zákazníků, vyprávějte o tom, co se 
vám nejvíce líbí a proč jste se rozhodli tyto výrobky používat. 
Zeptejte se sami sebe, co se vám na výrobcích nejvíce líbí a 
proč o tom chcete vyprávět ostatním. 

ZJISTĚTE POTŘEBY VAŠICH KLIENTŮ:  
Musíte zjistit, co vaši klienti skutečně potřebují. Abychom 
zjistili, zda potenciální klient opravdu naše výrobky 
potřebuje, musíme ho rozmluvit. 

PŘEDSTAVENÍ SAMOTNÉHO PODUKTU: Představte 
produkt a společnost, která ho vyrábí. Když popisujeme 
výhody a uvádíme fakta, získáváme důvěru lidí a vyvoláváme 
v nich přání produkt si koupit.  

SPECIÁLNÍ NABÍDKY: Každou sezónu pořádáme 
nejrůznější akce a máme pro naše klienty speciální nabídky.

Ze začátku ukažte základní ceník a až poté řekněte o 
možných slevách. Při analýze potřeb klienta, vycházejte z 
jeho odpovědi. Předložte mu vhodnou nabídku

KOMUNIKACE PO PRODEJI: Vždy se snažíme, aby klient 
přesně věděl, kterou nabídku přijal, a aby z toho měl radost. 
Povězte mu o dalším postupu a plánech. Spokojení klienti 
přivádějí další klienty. Kromě toho klienti, které zaujme 
možnost bezplatného získání výrobků v rámci programu 
Zinzino4Free, budou vám ochotně pomáhat.

1

2

3

4

5
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PŘÍPRAVA – CO VZÍT S SEBOU NA PŘEDVÁDĚCÍ AKCI
• BalanceOil, AquaX, BalanceOil

Vegan, BalanceOil Capsules.

• BalanceTest (pokud máte).

• Výsledky různých testů, včetně
vašich.

• Další výrobky, které chcete
předvést.

• Prezentaci pro klienty
(Customer Presentation),
Nabídku pro klienty (Customer
Offer) a Objednávku pro klienty
(Customer Order Form).

• Notebook/Mac/ iPad, abyste
mohli ukázat videa nebo zadat
online objednávky.

Abyste se dozvěděli více o produktech určených pro dosažení rovnováhy ve 
stravování, podívejte se na často pokládané otázky na stránce zinzino.com.

Než začnete předváděcí akci připravovat, položte si tyto otázky: co se mi na těchto 
výrobcích nejvíce líbí? Proč o nich chci vyprávět potenciálnímu zákazníkovi?  Určitě 
nezapomeňte vzít s sebou výrobky, které chcete ukázat. Setkání zahajte lehkou 
konverzací, nezačínejte ihned prodávat.

1. KROK: Představení výrobku
Během první etapy prezentace je důležité soustředit se na konverzaci, ne na 
produkt. Ze začátku potřebujeme získat důvěru, uznání. Abyste se dozvěděli více 
o samotných produktech, podívejte se na naše videa na stránce www.zinzino.tv.

Vyprávějte svůj osobní příběh. Existuje určitý paradox: nelíbí se nám, když nám 
někdo něco prodává. Avšak nákupy jako takové nás velmi baví. Proto, chcete-li 
získat pozornost klienta, mluvte o tom, co se vám na výrobku líbí a proč ho 
používáte, místo abyste vysvětlovali klientovi, proč by ho měl používat on.

.

Balance 
Předváděcí akce pro klienta

2. KROK:  Zjistěte, co klient chce a potřebuje
Položte vhodné otázky. To je klíč k úspěšné prezentaci. Váš osobní příběh je jistě 
inspirativní a důležitý pro nastolení důvěry, avšak, abyste klientovi poradili 
nejvhodnější výrobky, musíte zjistit, co ve skutečnosti potřebuje. 

NA CO SE MŮŽETE ZEPTAT
Je pro tebe zdraví důležité? 

Jak se staráš o vlastní zdraví? 

Sportuješ? 

Zajímají tě témata o zdraví? 

Užíváš nějaké potravinové doplňky? 

Co je podle tebe příčinou civilizačních a jiných chorob naší doby? 

Nechtěl/a bys ověřit, zda máš v těle vyrovnaný poměr prospěšných a škodlivých 

mastných kyselin, Omega-3 a Omega-6? 

Zajímal by tě produkt, který by ti umožnil pomocí jednoduchého testu zjistit, zda 

funguje? 

3. KROK: Představení výrobku
Připravili jsme pro vás stručný návod na představení výrobku – Customer 
Presentation, který najdete na stránce zinzino.com. Avšak nejvíce se zaměřte na 
sdílení vlastní zkušenosti. Vaše osobní zkušenost je to nejdůležitější, co předáváte. 
Nikdy klientovi neslibujte nic, kromě potvrzených plusů Zinzino a dobrých výsledků 
druhého, kontrolního testu. Největší předností výrobků Zinzino Balance je jejich 
dlouhodobý účinek. Umožněte klientovi výrobek vyzkoušet.
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4. KROK: Speciální nabídka
Během prezentace je často položena otázka o ceně výrobku. Doporučujeme 
ze začátku ukázat výrobky a vysvětlit nabídku, a až poté předložit Customer 
Offer (brožuru s uvedenými cenami a balíčky). V takovém případě se 
posluchač zaměří na výrobek, ne na brožurku.

Snažíme se předložit speciální nabídky, abychom podpořili chuť nakupovat. 
Pamatujte si: je důležité ze začátku představit produkt za plnou cenu, a až 
potom sdělit, jaké slevy a programy můžete nabídnout. Klient se tak zaměří 
na to, kolik může ušetřit. Kromě toho se lépe zorientuje v cenách.

Zjistěte, který produkt zaujal vašeho klienta nejvíce. Řekněte, kolik obvykle 
stojí 1. a 2. test. Pak klientovi ukažte, kolik by mohl ušetřit, kdyby se 
zaregistroval jako pravidelný odběratel, a že v tomto případě by oba testy 
získal zcela zdarma. Pak dejte klientovi možnost, aby se rozmyslel, netlačte 
na něj.

Nezapomeňte říct, že klienti, jejichž poměr Omega-3 a Omega-6 mastných 
kyselin bude v rovnováze při prvním testu, dostanou peníze zpět.

DOBRÉ OTÁZKY
 Chcete si udělat test? 

 Čeho byste rád/ráda dosáhl/dosáhla díky těmto výrobkům? 

 Chcete si rovnou objednat?

Chcete se na něco zeptat? 
„Nemohu si to dovolit“ nebo „Je to příliš drahé“? 

Odpověď: Dobře, zajímala by vás možnost každý měsíc získat nějaké výrobky 
zcela zdarma?

Vyprávějte o programu Zinzino4Free.

V případě, že vaši klienti mají zcela konkrétní dotazy o působení výrobků a jejich 
složení, pak většinu odpovědí najdete v části „Často pokládané otázky“ na naší 
webové stránce.

V případě, že potenciální klient váhá, domluvte si další schůzku. Skutečná 
a nejdůležitější otázka je jen jedna: Může si klient dovolit přijít o všechny 
výhody, které naše produkty nabízejí? Doporučte klientovi, aby si alespoň pořídil 
test a zjistil, jak na tom je se stravou.
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5. KROK: Po prodeji
Po vyplnění objednávky je velice důležité:

• Přesvědčit se, že klient objednávce rozumí a že je s ní spokojen 
• Domluvit den a čas schůzky na provedení testu 
• Informovat klienta o programu Zinzino4Free
• Říct, že klienta budete ihned informovat, jakmile obdržíte výsledky jeho testu 
• Dát klientovi své kontaktní údaje a po proběhlé předváděcí akci poslat mu 

pohled nebo esemesku s pozdravem. Šťastní a spokojení klienti přitahují další 
klienty!

INFORMACE PRO VAŠE NOVÉ KLIENTY
Informujte klienta o ceně dodání výrobků. Více na zinzino.com. 

Chce klient další produkty? 

Spojte se s klientem po týdnu, postarejte se o to, aby výrobky začal skutečně 
užívat, pomozte mu při analýze výsledků textu uvedených na  zinzinotest.com. 

Vyprávějte klientům o našem programu doporučení.

Vyberte 3 až 4 pro vás nejpřitažlivější výhody výrobků Balance a opírejte 
se o ně při prodeji:

• Výborná chuť

• Mohu si užívat jídlo, které mi chutná

• Mám více energie

• Výrobky se dají konzumovat místo svačiny

• Test mi dává pocit jistoty

• Viděl/a jsem výsledky testu a tak vím, že výrobky fungují

• Zinzino4Free: Mohu získat výrobky zcela zdarma v rámci
programu

• Nebo najděte vlastní příklady...

Přednosti a fakta
Fakta vyprávějí, historky prodávají
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BĚHEM PREZENTACE

PO PREZENTACI

• Požádejte své hosty, aby obnovili stránku před zahájením události.
• Klikejte na „To se mi líbí“, chvalte, komentujte, účastněte se. To všechno

zvyšuje hodnotu události v očích vašich hostů. Podělte se o vlastní zkušenosti
a na žádost moderátora i o výsledky svých testů.

ZAVOLEJTE SVÉMU HOSTOVI A PODĚKUJTE MU, ŽE SE UDÁLOSTI ZÚČASTNIL 

• „Máte nějaké otázky?“
• „Vyprávějte svůj osobní příběh.“ „Co se Vám na výrobcích líbí?“
• Připomeňte speciální nabídky pro klienty a položte ty nejdůležitější otázky: „Chcete si

udělat test?“ „Jakou chuť máte rád/a?“ Zaregistrujte klienta, nebo se dohodněte na
dalším setkání či kontaktu (osobním, po telefonu, přes internet).

POKUD JSTE SE NEDOČKALI 

Pošlete stručnou zprávu s poděkováním a zeptejte se, kdy mají čas na 
krátký rozhovor. 

• Pokud vaši hosté neměli čas podívat se na videa, zeptejte se, kdy během
následujících 48 hodin se mohou podívat, a domluvte se, že ihned potom si zavoláte.

POKUD HOST ŘEKNE „NE“

• Požádejte ho o svolení zaslat video o produktu, které mu řekne
více.

• Spojte se s nimi později. „Ne“ je „ne“ jen pro tento okamžik.
Pamatujte si, že tajemství tkví v udržování kontaktu.

Přečtěte si další informace o organizaci Facebook Live přímo na 
Facebooku.

Prezentace 
Facebook Live
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WWW.ZINZINOTEST.COM 
Zde najdete výsledky svého testu. Pokud na této stránce zaregistrujete identifikační kód testu 
a svůj e-mail, pak obdržíte na e-mail zprávu, až výsledky budou připraveny. Přihlaste se pomocí 
osobního identifikačního kódu a dozvíte se podrobnější informace o vědeckých aspektech 
vyvažování stravy. Kromě toho si můžete stáhnout výživová doporučení, zpracovaná speciálně 
pro vás na základě výsledků vašeho testu. Doporučujeme také nahrát výsledky opakovaného 
testu, provedeného po 120 dnech, a porovnat původní a nové výsledky. Ihned uvidíte, zda 
potravinové doplňky Zinzino přispěly ke zlepšení vašich osobních výsledků. 

JAK VYSVĚTLIT KLIENTOVI VÝSLEDKY TESTU

BEZPEČNÁ HLADINA MASTNÝCH KYSELIN 
Tato hodnota ukazuje poměr 11 základních mastných kyselin ve vaší krvi. Hodnota je uvedena na 
škále od 0 do 100. Základní cíl: po 120 dnech při opakovaném testu klient musí dosáhnout 
hodnoty 100. Tento výsledek nic neříká o zdravotním stavu dotyčného. Jen pomáhá určit 
potřebnou zdravou úroveň mastných kyselin v těle.

Nejsme výživoví poradci ani odborníci na zdraví. Obvykle se klienti sami dobře zorientují ve 
vlastních výsledcích. Občas se nás někdo zeptá, co znamená různé bodování ve výsledcích testů. 
Pamatujte si: nikdy NESTANOVÍME DIAGNÓZU na základě bodování. Bodování je určeno jen pro 
to, aby se klient dozvěděl, zda poměr Omega-6 a Omega-3 mastných kyselin v jeho stravě je 
vyvážený, není vyvážený nebo je průměrný. Tato znalost poskytuje klientovi možnost v případě 
potřeby změnit své stravovací návyky. Náš úkol je podpořit klienta a ukázat mu, že potřebná 
rovnováha může být obnovena během 120 dnů pomocí jednoduchého 3krokového programu.

Vysvětlení 
výsledků testu

Jezte hodně potravin s vysokým obsahem Omega-3 a s nízkým obsahem sacharidů. To 
znamená, že strava musí být obohacena o rybu, ovoce, saláty, zeleninu, ořechy 
a biopotraviny. Vyvarujte se potravin s vysokým obsahem polynenasycených mastných 
kyselin Omega-6, omezte kontumaci předpřipravených potravin a polotovarů 
obsahujících rostlinné oleje. 

Začněte používat potravinové doplňky Zinzino určené pro vyvážení obsahu Omega-3 
mastné kyseliny v těle.  

Začněte cvičit. Fyzické cvičení je velice důležitým faktorem na cestě ke zdraví.

1

2

3

Test ukazuje, co 
musíte změnit, 
abyste dosáhli 

potřebné 
rovnováhy

POMĚR OMEGA-6 (AK) A OMEGA-3 (EPA)  
Poměr Omega-6 (AK) a Omega-3 (EPA) ukazuje rovnováhu mezi Omega-6 a Omega-3 mastnými 
kyselinami. Rovnováha těchto kyselin určuje, zda vaše strava je vyvážená (3:1 a méně), průměrně 
vyvážená (9:1 až 3:1) nebo nevyvážená (více než 9:1). Je-li výsledek testu vašeho klienta 3:1 a více, 
pak je cíl jasný: změnit stravu a dosáhnout výsledku 3:1 nebo méně.  

ÚROVEŇ OMEGA-3 (EPA+DHA) V PROCENTECH 
Hodnota v procentech ukazuje, nakolik úroveň Omega-3 mastných kyselin EPA+DHA neodpovídá 
celkovému profilu mastných kyselin. Omega-3 mastné kyseliny jsou velice důležité, protože jsou 
základním stavebním prvkem buněk. EPA je zásadní látkou v krvi, svalech a tkáních; DHA – v mozku, 
spermatu a očích. Ideálním výsledkem je 8 a více procent. Podle tvrzení Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin (EFSA) EPA a DHA podporují normální funkci srdce. Kromě toho DHA 
podporuje dobrý zrak a normální funkci mozku. 

INDEX PROPUSTNOSTI BUNĚČNÉ MEMBRÁNY 
To je poměr mezi Omega-6 a Omega-3 mastnými kyselinami (EPA+DHA). Index propustnosti 
nasycených mastných kyselin je nižší než Omega-3 mastných kyselin. Poměr mezi nasycenými 
mastnými kyselinami a Omega-3 4:1 a lepší výrazně zlepšuje celkový index propustnosti buněčné 
membrány. 

INDEX DUŠEVNÍ SÍLY A POHODY 
To je poměr mezi Omega-6 (AK) a Omega-3 mastnými kyselinami (EPA+DHA). Dostatečné množství 
Omega-3 mastných kyselin a DHA z mořských zdrojů ve vaší stravě má zásadní vliv na zdravou funkci 
mozku. Mozek je kontrolním střediskem celé nervové soustavy. Mozek kontroluje reakci organizmu 
na informace obdržené prostřednictvím zraku, sluchu, čichu a chuťových receptorů. 

RYCHLOST METABOLIZMU KYSELINY ARACHIDONOVÉ (KA) 
Ukazatel indikuje, za jak dlouhou dobu váš organizmus přemění Omega-6 mastnou kyselinu 
z potravin na kyselinu arachidonovou, nezbytnou pro vaše zdraví. Je-li výsledek nižší než 30 %, 
doporučuje se konzumace potravin s obsahem kyseliny arachidonové, což je například kuřecí, krůtí 
a vepřové maso nebo losos.
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Pokud samostatně nebo společně se svým týmem připravujete předváděcí akci, 
pamatujte si, že musíte být bezpodmínečně stoprocentně připravení 30 minut 
předem. Musíte s sebou mít široký sortiment výrobků. 

1. KROK: Úvod
Hostitel: Pozdravte přítomné a představte člověka, který bude předvádět 
výrobky.

Stručně řekněte svůj vlastní příběh: jak jste se dozvěděli o produktu, proč se vám 
líbí, jak dlouho jste klientem nebo jak dlouho produkty prodáváte. 

2. KROK: Zjistěte, co klient chce a potřebuje
Snažte se udržovat hovor a příjemnou atmosféru pokládáním otázek. 

Předváděcí akce Zinzino

Správné otázky jsou 
klíčem ke správným 

odpovědím

3. KROK: Představení výrobku
Doporučujeme používat šablonu Customer Presentation (Prezentace pro 
zákazníky), kterou najdete ve svém profilu, desky Customer Presentation a videa 
na zinzino.tv. Někteří začnou tím, že ukáží klientovi video, pak rychle představí 
výrobky a podělí se o vlastní výsledky Balance Testu. Jiní ihned začnou s 
prezentací výrobků, bez videa. Poté, co klientovi výrobky ukážete, je dobré, aby 
je mohl vyzkoušet, aby zjistil, co by mu případně vyhovovalo nejvíce. 

4. KROK: Speciální nabídka
Vyberte 3 nejlepší varianty, které předvedete. Než nabídnete slevu, sdělte klientovi 
plnou cenu. 

5. KROK: Po prodeji
Přečtěte si informace o prezentacích Balance.

A co je nejdůležitější: Celý tento proces si užívejte!
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Chcete-li rozšířit svou klientskou základnu, pak se musíte postarat o to, aby spokojení 
zákazníci přivedli k vám nové klienty. Nemohou-li společně s vámi uspořádat událost nebo 
prezentaci pro klienty, můžete je požádat o kontakty na potenciální další zákazníky. Požádejte 
svého klienta, aby se se svými přáteli spojil 1–2 dny před tím, než je budete kontaktovat. 
Příklad telefonování s novým potenciálním klientem: 

1. KROK: Představte se
„Dobrý den, jmenuji se (vaše jméno). Mám na Vás kontakt od (jméno vašeho stávajícího 
klienta). Říkal/a Vám, že zavolám? Máte teď chvilku?“ 

2. KROK: Důvod volání
ZJISTĚTE POTŘEBĮ 
„Volám Vám, protože se (jméno vašeho stávajícího klienta) zmínil/a, že byste si rád/a udělal/a náš 
test a zjistil/a, zda je Vaše strava vyvážená. Máme speciální nabídky pro nové zákazníky. Chtěl/a 
byste o našich produktech vědět více?“ Domluvte se o místě a čase setkání, můžete zaslat také 
krátké video se základními informacemi, a přejděte ke kroku 3. 

3. KROK: Předložení nabídky
Předložte nabídku, která podle vás nejlépe odpovídá potřebám nového zákazníka. 
Nezapomeňte na důležité pravidlo: ze začátku vždy říkáte standardní plnou cenu a až poté 
cenu, kterou můžete nabídnout v tuto chvíli. 

4. KROK: Zakončení
Obvykle se setkání končí jedním ze tří způsobů:

Registrací nového klienta v systému. 

Domluvou o prezentaci a místě setkání s klientem. 

Domluvou o dalším setkání pár dnů po prezentaci. Během tohoto setkání 
se klienta zeptejte na nabídku, kterou jste mu předložili.

Reference zákazníků

1

2

3

Kdybyste si mohli vybrat s kým pracovat, kdo by to byl? Níže jsou uvedena 
kritéria, podle nichž si můžete vybrat 10 partnerů

Přednost mají...

ti, s nimiž se vám chce pracovat 

ti, které znáte, kterým věříte, které máte rádi a s kterými máte blízký vztah 

ti, kteří umějí prodávat a jsou dobří v marketingu 

ti, kteří umí učit. Mohou to být učitelé, trenéři 

ambiciozní, úspěšní lidé, 

lidé se zkušenostmi v oblastní přímého prodeje nebo sociálního marketingu 

podnikatelé, kteří mají vlastní byznys, nebo ho chtějí začít 

Představte základní myšlenku potenciálnímu partnerovi, sejděte se osobně nebo 
přes Zoom/Skype/Facebook Live, udělejte prezentaci o tomto byznysu nebo mu 
pošlete odkaz na vaši stránku, kde jsou všechna videa. Vaším úkolem je pozvat 
vybraného člověka na schůzku, seznámit ho se svým sponzorem nebo kolegou, 
který provede samotnou prezentaci, a říct svému potenciálnímu partnerovi, proč 
jste se rozhodli do Zinzina pustit a proč chcete pracovat právě s ním. 

Během samotné prezentace vaším úkolem je poslouchat a učit se, zatímco 
sponzor dělá svou práci. Je velice důležité ukazovat svůj zájem, usmívat se, dělat si 
poznámky, dát jasně najevo, že jste odhodlán/a začít budovat vlastní byznys. Tato 
prezentace je jen stručným úvodem, proto by neměla trvat dlouho, 20 až 30 minut 
bohatě stačí. Pamatujte si: přemíra informaci může znejistit ty, kteří chtějí začít 
pracovat sami na sebe. Nechte svého sponzora (kolegu) vést tyto prezentace, 
dokud jednoznačně nepocítíte, že už jste připraveni je provádět samostatně tak, 
abyste pomohli svému týmu.

Představte základní 
myšlenku
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Mluvte vlastními slovy, ale používejte níže poskytnutý formát jako šablonu. Když 
někoho zvete na setkání partnerů, nejdůležitější je domluvit pevné místo a čas. 
Nyní je vaším cílem domluvit schůzku, ne odprezentovat nápad. Mluvte stručně, 
k věci, s energií a elánem, vyvolejte zvědavost, aby se člověk s vámi chtěl sejít 
a dozvědět se více. 

1. KROK: Představte se
„Ahoj, tady (představíte se). Jak se máš?“
/Krátký hovor/ 

2. KROK: Domluvte se o čase a místě setkání
• Zjistěte, kdy má člověk čas

• Domluvte si místo a čas schůzky

3. KROK: Důvod
Vysvětlete, proč se chcete sejít. Příklad:

• Chcete představit produkt nebo nápad na podnikání, související se zdravím

• Získali jste oprávnění na prodej zajímavého výrobku

• Začali jste podnikat v oblasti související se zdravím

• Máte nápad, o který se chcete podělit

• Chcete se zeptat na názor ohledně podnikání, do kterého se pouštíte

• Zvete ho/ji na událost Facebook Live, kde se dozví více o vašem novém projektu

4. KROK:  Odpovězte na případné otázky
• Chci jen představit nápad

• Zabere to maximálně 30 minut

• Po telefonu se to špatně vysvětluje, lepší je to osobně

Pozvánka na  
setkání partnerů

5. KROK: Potvrďte čas a místo setkání
• Požádejte svého partnera, aby si čas a místo setkání poznamenal

• Řekněte, že s sebou přivedete kamaráda/kolegu

Pár rad na závěr

• Domluvte si schůzku poblíž bydliště partnera

• Řekněte: „Odpovím ti na všechny otázky, až se sejdeme“

• Pokud jste se domluvili hodně dopředu, připomeňte čas a místo setkání
odesláním stručné zprávy den předem

• U těch, s nimiž jste dlouho nebyli v kontaktu, doporučujeme pro začátek
spojit se přes Facebook nebo sms. Více čtěte v části „Napište SMS nebo
zprávu na Messenger (jinou aplikaci)“
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LIVE

VÝSLEDEK:

ČAS:

5 % 15 % 80 %

80 % 15 % 5 %

BP BPS

SP    = Stručná prezentace 
CP    = Prezentace pro klienty 
ZP    = Zinzino párty 
BP    = Prezentace byznysu 
BPS  = Plánovací byznys schůzka

SP 
SP (Short Presentation) to je stručná prezentace možností, které nabízí náš byznys. 
Během samotného setkání se budete učit od svého sponzora nebo pokročilejšího 
kolegy. Dále přečtete o tom, na co byste se měli soustředit během krátké 
prezentace (SP).

První věc, kterou si vyzkoušíte, až se stanete partnerem Zinzino, je organizace 
vlastního Business Launche podle pokynů v tomto návodu. Pomůžeme vám také s 
vytvořením seznamu kontaktů, s jejich roztříděním podle priority, pomůžeme vám 
je zkontaktovat. 

Svému systému říkáme „Kolo úspěchu“, protože symbolizuje pohyb, který se 
realizuje bez vašeho přičinění a námahy. Ať už zkoušíte něco nového v jakékoli 
oblasti, vždy potřebujete určitý čas na získání a ovládnutí nových dovedností. Proto 
vřele doporučujeme, abyste se pozorně seznámili se všemi kroky a pořádně si je 
promysleli.

Začátek 
rozhovoru

SP/CP/ZP/

DATA DATA DATA

2LOOK EVENT

RADA OD PROFESIONÁLŮ!
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5 kroků 
úspěšné prezentace

Celý tzv. síťový marketing stojí na mezilidských vztazích. Právě proto tolik 
pozornosti věnujeme osobnostnímu růstu, rozvoji vůdčích schopností a sociální 
a emoční inteligenci. Nejste-li člověkem, který v ostatních vyvolává pocit důvěry 
a sympatie, bude pro vás velkou výzvou neustále se s někým setkávat, vytvářet 
nové a nové kontakty a budovat byznys stojící na komunikaci.

Vaším prvním úkolem během stručné prezentace je „pouze“ spřátelit se 
s potenciálním partnerem nebo klientem. A nesmí to být trik či nějaká technika, 
musíte komunikovat upřímně, tak, jak jednáte se svými přáteli. A všechno začíná 
pokládáním otázek – jednou z nejhodnotnějších, ale málo používaných dovedností. 
Ptejte se a poznávejte člověka, kterému prezentujete výrobky nebo nový byznys. 

 Co dělají za práci? 

 Mají děti? 

 Co je baví? 

 Máte nějaké společné zájmy?

Soustřeďte pozornost na člověka, který před vámi sedí. Pozorně poslouchejte, 
poznávejte člověka. Lidi musíte především poznávat a budovat s nimi vztahy. 
A aby se vztahy vyvíjely a byly dobré, musíte i vy dovolit ostatním, aby poznávali 
vás. Ať už se vám to líbí, nebo ne, první dojem je rozhodující. Právě on z velké 
části určí výsledek setkání. Vyberte si vhodné místo pro setkání, třeba kavárnu 
s příjemným prostředím a personálem, nebo vhodnou kancelář. Snažte se 
udělat co nejlepší první dojem. Oblečte se jako na pracovní schůzku, avšak 
nepřehánějte to s oficiálním stylem. Nezapomínejte na správnou hygienu 
(sprcha, čisté nehty a zuby, příjemná vůně, upravené oblečení. Určitě si 
myslíte, že si z vás děláme legraci!) a USMÍVEJTE SE.

Vytvářejte vazby

Budování vztahů je klíčem 
ke spolupráci

1

Druhý úkol během prezentace: zjistit, co člověk chce a potřebuje. Jaké má cíle 
a sny? Většina lidí mají spousty přání, která se spíše než realitě podobají fantaziím. 
Člověk sám nevěří, že se takové přání může splnit, a tak pro to ani nic nedělá. 
Naším úkolem je zjistit, co opravdu chce. Po čem touží? Lidé většinou sní 
o úspěšné budoucnosti. Kdyby člověk měl čas, peníze a osobní svobodu při 
budování společného byznysu Zinzino s vámi, jak by je využil? Co by dělal/a, kdyby 
vyhrál/a v loterii? Jaká je jeho/její skutečná motivace?

Může to znít složitěji, než ve skutečnosti je. Většina lidí ráda sní. Většina lidí chce 
trávit více času s rodinou, mít méně dluhů, více peněz, více blízkých přátel a širší 
sociální síť. Jinými slovy – většina lidí touží po věcech, které jim Zinzino byznys může 
poskytnout! To je další důvod, proč je tak důležité ze začátku budovat vztah, ptát se 
a poslouchat. Jen pozorným nasloucháním, postupným poznáváním potenciálního 
partnera zjistíte jeho/její skutečnou motivaci. Avšak nepocítí-li člověk k vám důvěru, 
neoblíbí-li si vás, těžko se vám bude svěřovat a vyprávět o svých snech. Kromě toho 
nezapomínejte: není jednoduché dozvědět se sny jiných lidí, pokud sami žádné sny 
nemáte. Když se s člověkem podělíte o vlastní sny, narůstá šance, že i on/ona se 
s vámi podělí o ty svoje. Takže vaším dalším úkolem je pomoct potenciálnímu 
partnerovi pochopit, čeho by mohl dosáhnout v byznysu Zinzino. To je ta 
nejdůležitější otázka, která musí být zodpovězena.

Zjistěte potřeby

Předávejte pozitivní naladění
V knize 90 Days to Win od Ørjan Sæle je popsán výzkum, který ukázal, že při prodeji 
čehokoli se vyřčená slova podílejí pouhými sedmi procenty. 38 % při rozhodování, zda 
něco koupíme či ne, ovlivňuje hlas prodejce. A až 55 % jeho řeč těla. Chceme-li 
dosahovat dobrých výsledků, pak nesmíme podcenit důležitost vyzařované pohody 
a celkového chování. Když působíte přesvědčeně, ukazujete, jaké vynikající možnosti 
nabízí Zinzino, budoucnost vidíte optimisticky, věříte síti partnerů, k níž se potenciální 
partner má připojit, pak to všechno podporuje přání člověka stát se součástí tohoto 
funkčního systému!

Chceme-li dosahovat dobrých výsledků, nesmíme zapomínat na elán! Bez elánu 
žádný projekt nezačne. Elán je nezbytný na všech etapách systému: i když zvete 
potenciální partnery a klienty na prezentace a předváděcí akce, i během samotných 
událostí.  Nezapomínejte také na elán a pozitivní přístup ve zprávách, které posíláte.

2

3
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Některé osobnostní typy s tím nemají žádný problém. Jsou to lidé, kteří všechny 
vítají úsměvem, šíří radost všude, kde jsou. Avšak jsou mezi námi i tací, kteří si sice 
myslí, že jsou energičtí a nadšení, avšak ve skutečnosti působí nudně. Je důležité 
popravdě zjistit, k jakému typu patříte. Pokud váš elán přetéká přes okraje, možná 
je vhodné trochu ubrat, abyste dali prostor i jiným lidem; naopak, pokud máte 
spíše sklony k melancholii, pokuste se přidat na entuziazmu. Pamatujte na to, že 
váš postoj a vaše emoce mají přímý vliv na ostatní. Pokud při komunikaci 
ukazujete emoce a pocity, musí to být pozitivní emoce a pocity!

Váš elán je základem 
budoucích výsledků

Podívejte se do zrcadla: Jak 
vypadáte, když jste plní 
elánu?

Jednou z nejdůležitějších částí prezentace je dohoda o dalším setkání. Dvě třetiny 
lidí, kteří pracují se Zinzinem, přijímají rozhodnutí při druhém setkání nebo 
prezentaci byznysu. Stává se, že někdo umí krásně pozvat lidí na setkání, 
předváděcí akce a prezentace vede energicky, podá všechny potřebné informace, 
ale z nějakého důvodu na konci schůzky se nedohodne o dalším setkání. Nedělejte 
tuto chybu. Nikdy neukončujte setkání slovy: „Ještě ti/Vám zavolám“. Popravdě 
řečeno, v takovém případě můžete člověka rovnou škrtnout z kontaktů. Nejspíše 
mu/jí ještě skutečně zavoláte, a ne jednou. Avšak bez ohledu na výsledek se 
budete cítit, jako kdybyste člověka uháněli, doprošovali se, aby se s vámi znovu 
setkal. Chcete-li ušetřit čas, zvýšit vlastní produktivitu a udržet dobrou náladu, 
domluvte si termín další schůzky ještě před koncem prezentace. Promyslete 
i možnost domluvit si další schůzku hned na začátku prezentace!

V systému jsou k dispozici všechny materiály a mustry, které v Zinzino používáme 
v rámci vzdělávání lídrů. Po prezentaci udělejte krátkou reklamu brožurce Info 
Zinzino a domluvte se, že ji přečtou do dalšího setkání. Pokud vaši hosté požadují 
podrobnější informace, odkažte je na webové stránky. Pokud chtějí vědět více 
o síťovém marketingu, můžete doporučit knihu Roberta Kiyosakiho The Business of 
the 21th Century (v českém překladu: Byznys pro 21. století). 

V případě, že jste během schůzky připravili partnerskou smlouvu, předejte tento 
materiál a domluvte se, že potenciální partner ho přečte do dalšího setkání. 
Požádejte, aby začal seznamem kontaktů.

Vždy se účastněte místních a internetových byznys prezentací (BP), které se konají 
ve vašem regionu a poblíž. Velice doporučujeme všem novým partnerům, aby 
poslouchali přednášky v aplikaci GoCore. Přístup k ní se získá přes AutoOrder, 
musíte objednat Z4F Kit. Získáte tak přístup k odborným přednáškám o budování 
vlastního byznysu. Pamatujte si: motivace je něco jako sprchování. Nevadí, že už 
jste se v životě sprchovali. Sprchovat se musíte pořád. Může se stát, že po celkem 
krátké době se váš byznys rozroste tak, že nebudete všechno stíhat. Směrujte 
partnery do systému. Tím je posunete blíž k úspěchu a umožníte, aby samostatně 
absolvovali všechna potřebná školení.

Dalším plusem aktivní účasti na prezentacích a různých událostech je rozšiřování 
podpůrné sítě vašeho nového partnera. Setkávání se se stejně naladěnými lidmi, 
kteří mají podobné cíle a sny, má na motivaci obrovský blahodárný účinek.

Domluvte si druhou schůzku (2look)

Zaregistrujte je do systému

4
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Kolik času máte na vytvoření prvního dojmu? Představte si, je to méně než 30 
vteřin! A tento dojem přetrvá až do doby, dokud člověka nepoznáme blíž. Proto se 
ve sféře přímého prodeje říká: „Lepší je hraný úsměv než upřimná podrážděnost.“ 
Pokud chcete, aby první stručná prezentace (SP) byla úspěšná, musíte zanechat 
příjemný první dojem: usmívejte se, buďte zdvořilí při komunikaci s potenciálním 
klientem, nezapomínejte na držení těla a upravený vzhled. Samozřejmě nejlepší je 
usmívat se přirozeně a upřímně.

Jste-li v této oblasti nováčkem, poslechněte si doporučení těch, kteří mají 
dlouholeté zkušenosti. Je to jako s řízením auta – ze začátku jen pozorujete řidiče, 
pak chodíte na kurzy řízení, pak začínáte řídit, po nějaké době si troufnete vyjet 
sami a někoho svézt, pak vás začíná pozorovat spolucestující, který se od vás učí, 
a nakonec můžete radit ostatním, jak správně řídit. Naše první a nejdůležitější 
rada tedy je: učte se od zkušených kolegů a sponzorů, kteří vám pomůžou 
s prvními prezentacemi a předváděcími akcemi.

Potvrďte čas a místo setkání. Přijďte včas. Používejte připravené materiály 
(InfoZinzino, Customer Offer, Customer Presentation, Express Start)

Pro toho, kdo vede prezentaci: Řekněte partnerovi, jak chcete, aby se choval 
během prezentace. Uveďte příklady, jak se dá představit. Zeptejte se na základní 
informace o člověku, s nímž se sejdete.

Pro partnera, který pozval na schůzku: Požádejte svého zkušenějšího kolegu 
o konstruktivní zpětnou vazbu po proběhlé schůzce. Čím rychleji se budete
zdokonalovat, tím rychleji dosáhnete výsledků.

Podrobněji viz kapitola „Doporučení pro stručnou 
prezentaci“. Navoďte příjemnou atmosféru. Na 
začátku setkání řekněte hostům pár upřímných 
komplimentů a vysvětlete, proč jste se chtěli sejít.

Jaký je váš příběh? Co se vám osobně líbí na 
nápadu, který chcete šířit dál? Co vás motivuje? 
Na další stránce najdete nějaké příklady.

Stručná 
prezentace 

Příprava

Seznamte se s hostem

Váš příběh

VÁŠ PŘÍBĚH
• Kdo jste?

• Máte stálé zaměstnání?

• Jak jste se dostali k Zinzinu?

• Proč jste si zvolili právě Zinzino?

1

2

3

MOTIVACE

Nejjednodušší během prezentace je mluvit o tom, co vás nejvíce motivuje. Avšak 
klíčem k úspěchu je vaše schopnost zjistit, jaké jsou skutečné potřeby a motivace 
vašich hostů. 

Začátek: Když nevíte, co byste měli říct, budete pokaždé začínat znovu. Snažte se 
toho vyvarovat. Lepší je mít pevně daný začátek prezentace, kterého se budete 
držet. Vhodná úvodní věta pomůže vytvořit příznivou atmosféru a probudit 
zvědavost. Náš byznys stojí na pomoci druhým – to je naší formulí úspěchu. 

Představení výrobku: Proces učení se umění prezentace začíná ve chvíli, kdy 
začínáte plánovat svou první schůzku. Ze začátku vám bude pomáhat váš sponzor 
a zkušenější kolega, ale nakonec do procesu určitě proniknete a, naopak, už to 
budete vy, kdo bude pomáhat novým partnerům při jejich prvních prezentacích. 
Nejdůležitější je začít a nečekat, až budete umět a vědět všechno. Cvik dělá mistra. 

Závěrem prezentace: „Chtěl/a byste dostávat výrobky zadarmo? Nebo nechcete 
popřemýšlet o tom, připojit se k nám a budovat svůj vlastní úspěšný byznys?“

DŘÍVĚJŠÍ 
ODCHOD DO 
DŮCHODU

VÝROBKY

OSOBNOSTNÍ 
RŮST

DOPLŇKOVÝ 
PŘÍJEM

POMOC 
BLIŽNÍM

FINANČNÍ 
SVOBODA

NOVÁ 
KARIÉRA

SOCIÁLNÍ 
DŮVODY

VLASTNÍ 
BYZNYS

RADA OD PROFESIONÁLŮ!
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Otázky vhodné na konec prezentace:

  „Líbí se vám tento byznys model?“ 

  „Co se vám líbí nejvíce?“ 

  „Máte nějaké otázky?“ 

  Nezapomeňte říct, co může váš nový partner očekávat od vás a celého týmu.

A nezapomeňte položit tu nejdůležitější otázku –

  „Umíte si představit, že bychom spolupracovali?“

POZDĚJŠÍ KOMUNIKACE 
Jedna schůzka musí vést k další schůzce. Vyndejte si kalendář a naplánujte si, jak 
a kdy se sejdete. Obsah další schůzky záleží na potřebách klienta. Potřebuje 
Customer Presentation (CP), 2Look, Business Launch, nebo se chce připojit 
k Business Presentation (BP) přes Zoom/Skype/Facebook Live? Nečekejte, až se váš 
host rozhodne. Řiďte se kolem úspěchu krok za krokem.

2LOOK 
To je další schůzka, naplánovaná v nejbližších 48 hodinách od první schůzky 
s potenciálním partnerem. Na této schůzce se dozví všechno o tom, co znamená 
být klientem nebo partnerem Zinzino. Pokud jste potenciálnímu klientovi předvedli 
výrobky, ale ten se nerozhodl, doporučujeme mu brzy zavolat nebo poslat zprávu.

RADY PRO DRUHOU SCHŮZKU

  Odpovězte na všechny otázky potenciálního klienta. 

  Co vašeho potenciálního klienta motivuje?

Rozumí všemu v Compensation Plan? 

Rozumí systému Zinzino? 

Rozumí harmonogramu užívání výrobků a jejich potenciálu? 

Podívejte se na plán činností a stanovené cíle na 30 až 60 dnů.

SETKÁNÍ DOMA – OSOBNĚ NEBO PŘES INTERNET  
Tato setkání organizují různé týmy jednou nebo vícekrát měsíčně. Cíl schůzek je 
umožnit potenciálním partnerům po stručné prezentaci (SP) položit všechny 
otázky a dozvědět se kompletní informace o možnostech tohoto byznysu. Po 
informační části schůzky musí následovat školení o používání systému Team 
Zinzino. Takové schůzky mohou probíhat i přes internet, například pomocí aplikace 
Zoom nebo ve facebookových skupinách.

PREZENTACE BYZNYSU – OSOBNĚ NEBO PŘES INTERNET 
Podle toho kde bydlíte a do jaké skupiny patříte, schůzky se konají jednou týdně 
nebo každý druhý či čtvrtý týden. Scházejí se zde potenciální partneři, kteří si už 
poslechli stručnou prezentaci a chtějí vědět více. Právě během těchto schůzek váš 
tým je školí. BP probíhají v podstatě všude stejně, nezáleží, v jakém městě je 
organizujete. Tím zajistíte, že všichni vaši partneři obdrží správné informace 
a budou se řídit stejným schématem. V případě, že schůzka probíhá osobně, 
skládá se ze dvou částí: informační a praktické. Nebo se tyto schůzky pořádají přes 
Zoom či ve facebookových skupinách. Je-li vaším cílem vybudování robustního 
byznysu, zvěte na své schůzky hodně potenciálních partnerů a sami se takových 
schůzek pravidelně účastněte.

SCHŮZKY
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ODCHOD DO 
DŮCHODU
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POMOC 
BLIŽNÍM

FINANČNÍ 
SVOBODA

NOVÁ 
KARIÉRA

SOCIÁLNÍ 
DŮVODY

VLASTNÍ 
BYZNYS



BUSINESS PLANNING SESSION (BPS) 
Jsou to akce, jejichž cílem je zdokonalování se. Probíhají v mezičase mezi 
regionálními, národními a mezinárodními událostmi. Trvají až čtyři hodiny 
a pokaždé se věnují různým tématům podle potřeb organizace.

UDÁLOST
Události to jsou jedno- či vícedenní setkání, na nichž se upevňuje motivace, 
a účastníci se učí, jak dosáhnout vlastních stanovených cílů se Zinzinem. 
Každoročně v létě se koná třídenní událost pro nácvik návyků lídra, a každý podzim 
pak mezinárodní událost. Team Zinzino věnuje 5 % svého času na reklamu větších 
událostí v rámci svého týmu a na podporu účasti svých členů. Věřte, že účinek 
těchto školicích událostí, kde vystupují inspirující lektoři, je vynikající. Přiveďte sem 
svůj tým, uvidíte, jakou motivaci zde získá! Motivace velice často vede k výsledkům. 
Z vlastní zkušenosti víme, že tato malá časová investice umí zvýšit zisky z podnikání 
až o 80 procent. Právě na těchto akcích se rodí nové sny a přijímají se rozhodnutí, 
která vedou k jejich splnění. Nenechte si ujít další takovou událost. Nezapomínejte 
informovat ostatní o vzrušujících kampaních Zinzino, které probíhají před 
událostmi a po nich.

Na webu zinzino.com najdete rozvrh nejbližších událostí. Zapiště si je do 
kalendáře.

VÁŠ TÝM – TO JSOU TI, CO SE ÚČASTNÍ UDÁLOSTÍ 
Nejjednodušším způsobem určit, jak roste váš tým, je právě sledovat počet lidí, kteří se 
pravidelné účastní ZINZINO událostí. Skupina lidí, která chodí na události, je jádrem 
vašeho týmu, jeho aktivní složkou. Na těchto akcích získáváme informace, inspiraci 
a sebevědomí pro další kroky. Doporučujeme, abyste si stanovili cíle, kterých chcete 
dosáhnout v mezičase mezi jednotlivými událostmi.

JAK PODPOŘIT CHUŤ ZÚČASTNIT SE UDÁLOSTI

Dejte vědět o místě a čase konání události. Přesvědčte se, že si váš tým tyto 
informace poznamenal. 

Vysvětlete, proč je důležité účastnit se události. Jaké je téma školení? Kdo bude školit? 
Ukažte svému týmu příklad, účastněte se událostí. Naučíte se zde všemu, co potřebujete. 
Chcete-li dosáhnout skutečně velkých úspěchů, musíte se těchto akcí účastnit.

Motivovat někoho, aby se zúčastnil události, znamená ho vhodným způsobem 
„nakazit“ chutí tam jít. Musíte pochopit, že pokud nevysvětlíte důvod, proč by se někdo 
měl události účastnit, pak může mít pocit, že přeháníte, nebude chápat, jak je to ve 
skutečnosti důležité. Pokud se naučíte lidi správně zvát, pak se událostí budou chtít 
účastnit. 

Prodávejte lístky. V případě, že někdo momentálně nemá peníze, domluvte se, jak 
a kdy může vstupné uhradit.

1

2

3

4
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„Věnujte se sobě 
více, než se 

věnujete své práci.“

Jeam Ron

GoCore

ČINNOST VÝROBKY TISKOVINYSYSTÉM

GoCore je naším mezinárodním programem školení lídrů, k němuž se můžete připojit 
prostřednictvím aplikace GoCore. Pokud v sobě vypěstujete návyk neustále se učit a 
zdokonalovat, nepochybujte, že váš byznys bude růst. 

PODPŮRNÉ VEDENÍ 
Doporučujeme, abyste se jednou měsíčně sešli se zkušenějším kolegou, který vám 
pomůže udělat přehled činnosti a výsledků a dále budovat váš byznys. Budete-li na 
takové schůzky pravidelně chodit, budete lépe chápat vlastní postavení ve struktuře 
a rychleji integrovat potřebné změny.

BĚHEM TAKOVÝCH INSTRUKTÁŽÍ PROBÍRÁME 4 OBLASTI:
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Při budování vlastního týmu budete neustále 
konfrontováni se spoustou otázek. Je to 
naprosto normální. Jen si vzpomeňte, že než 
jste se stali partnerem, také jste se ptali na 
stejné nebo podobné věci. Avšak vězte, že je 
velký rozdíl mezi otázkou, odporováním 
a ospravedlňováním se. Otázka, která v sobě 
obsahuje odpor, je velice důležitá, a vhodná 
odpověď může skutečně pomoct, aby se 
tazatel rozhodl. Jiné je to u ospravedlňování se, 
vysvětlování: odpověď jen vyvolá další vlnu 
ospravedlňování se. Průzkumy ukazují, že 90 % 
sdělení je postoj mluvčího a pouhých 10 % 
jsou fakta. Přesvědčte se, že jste se naučili 
správně rozlišovat mezi vlastními postoji, 
názory a fakty. Z vlastní zkušenosti víme, že, 
když vám někdo odporuje, znamená to, že 
informace ho skutečně zaujala, a jen potřebuje 
vědět více o byznys modelu. Málokdo se ptá 
na věci, které ho nezajímají.

Doporučujeme poslechnout si rady vašeho 
sponzora ohledně odpovědí na otázky, s nimiž 
se můžete setkat. Postupně si vytvoříte zásobu 
znalostí a příště budete přesně vědět, jak 
odpovědět. Používejte všechny naše vzdělávací 
materiály, abyste se dozvěděli co nejvíce 
o síťovém marketingu, odměňování, systému
jako celku a výrobcích. Staňte se odborníkem
ve své oblasti. Když toho budete skutečně dost
vědět a cítit se sebejistě, bude to z vás
vyzařovat a lidé to vycítí při prezentacích
a předváděcích akcích.

Odpovědi 
na otázky

Možná patříte mezi ty, co se obávají, že mají 
jen omezenou síť kontaktů. Netrapte se tím. 
Máme pro vás řešení. 

Jakmile získáte nějaké klienty a partnery, které 
se zapojí do vašeho byznysu, začne jejich 
počet růst. Lidé z vašeho seznamu kontaktů 
znají další lidi, které vy neznáte, další lidé 
mohou mít více kontaktů a tak dále. Říká se, že 
kdybyste se chtěl setkat s kýmkoli na této 

planetě, stačí jen čtyři lidské kontakty, abyste se 
k takové osobě dostal. Zní to neuvěřitelně, ale je 
to tak. Sociální sítě, takové jako Facebook či 
Twitter, zmenšily celý svět a umožnily spojit se 
s kýmkoli kdekoli.

Naučíme vás, jak pracovat s týmem, jak mu 
pomoct. Ve spolupráci je síla. Práce v týmu 
otevírá neomezené příležitosti.

Doporučení

T.E.A.M.
TOGETHER. EVERYONE. ACHIEVES. MORE.
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5 klíčů 
k úspěchu

USMÍVEJTE SE
Abyste dosáhli stanovených výsledků, musíte jít mezi lidi, ukazovat výrobky 
a prezentovat možnosti tohoto podnikatelského modelu. To znamená, že každý 
týden si musíte vypracovat jasný plán. Doporučujeme aktivně pracovat se 
Zinzinem cca 10 až 15 hodin týdně. 

KAŽDÝ MŮŽE USPĚT 
Abyste dosáhli stanovených výsledků, musíte jít mezi lidi, ukazovat výrobky a 
prezentovat možnosti tohoto podnikatelského modelu. To znamená, že každý 
týden si musíte vypracovat jasný plán. Doporučujeme aktivně pracovat se 
Zinzinem cca 10 až 15 hodin týdně. 

KAŽDÝ SE MŮŽE NAUČIT – DRŽTE SE SYSTÉMU 
V týmu Zinzino je důležité naučit se opakovat potřebné úkony 
a spolupracovat. Je velice důležité účastnit se všech akcí: prezentacemi 
a předváděcími akcemi počínaje a místními, regionálními, tuzemskými 
a mezinárodními událostmi konče, včetně přednášek o umění vést lidi. Ze 
začátku svůj tým vzděláváte tím, že ho vodíte na setkání a události, ale klidně 
se může stát, že zanedlouho to budete vy, kdo bude přednášet z jeviště. 

SÍŤ KONTAKTŮ – POMOZTE LIDEM SEZNÁMIT SE, 2 DENNĚ 
Pracujeme v síti a se sítí, což znamená, že propojujeme lidi. Když seznamujete 
potenciálního partnera se svým zkušenějším kolegou, zvyšujete šanci 
takového partnera skutečně rozjet vlastní byznys. Když se váš nový partner 
seznamuje s pokročilejšími, zkušenějšími kolegy, rychleji roste a dosahuje 
lepších výsledků. Seznamujte lidi navzájem během setkání, používejte 
telekonference přes telefon, Zoom či Skype, scházejte se. 

VŠECHNO SE DÁ NAUČIT – 30 MINUT DENNĚ PRO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ 
Pokud nemáte žádný plán osobního růstu, pomalu kráčíte k neúspěchu. 
Chcete-li mít fungující byznys, musíte rozvíjet vůdčí schopnosti – ze začátku 
vlastní, pak dalších lidí. Vaším základním cílem vždy musí být osobnostní 
rozvoj a zdokonalování se. Poslouchejte přednášky z GoCore 
a čtěte kníhy, které vám doporučí zkušenější kolegové.

1

2

3

4

5

Profesionálové 
Zinzino
Chcete-li dosáhnout stanovených cílů, musíte mít týdenní plán. Věnujte 30 až 60 
minut týdně na přípravu plánu na další týden. Když budete připraveni, budete 
schopni kontrolovat výsledky. Ti nejlepší v Zinzinu se soustředí na 3 oblasti.

Chcete-li dosáhnout svých cílů, odpovězte na níže položené otázky: 

V kolik ráno vstáváte? 

V kolik chodíte spát? 

Kolik hodin pracujete ve svém zaměstnání/práci? 

Co děláte po práci? 

Kdy se můžete naplno věnovat Zinzinu?

Mějte u sebe lístky
Vždy u sebe mějte lístek na nejbližší 
událost nebo školení.

Aplikace GoCore
Vždy dodržujte systém 
a poslouchejte GoCore.

2

3

Profesionálové Zinzino, kteří pracují jen po určitou část pracovního dne, 
mají minimálně 15 schůzek s potenciálními klienty a partnery za měsíc. 
Pokud se rozhodnete věnovat se Zinzinu na plný úvazek, snažte se mít 
alespoň 15 schůzek týdně.

1    Aktivita vede k výsledkům
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Většina lidí si přeje, aby se jejich sny splnily. Avšak jen málokdo pro to něco dělá. Asi 
všichni jsme slyšeli příběh o chlapečkovi, který se chtěl stát profesionálním hráčem 
nejvyšší fotbalové ligy. Tyto myšlenky vyjadřují touhu po úspěchu. Ale i kdyby si chlapeček 
sebevíc přál, aby se jeho sen splnil, nic se nestane, pokud pro to nebude nic dělat. Je 
možné, že se nakonec vlastního snu vzdá. 

Jsme si jisti, že cesta k úspěchu vede přes budování dobrých návyků. Říkáme tomu:

Filozofie vedení od Zinzino

4. SCHOPNOST VÉST

1. zásada:
Malé krůčky  
Jsme přesvědčeni o tom, že i ty nejmenší úkony, 
které se však opakují DENNODENNĚ, během 3, 5 
nebo 7 let vedou k impozantním výsledkům. Když se 
díváme na strom, také nevidíme, jak roste. Ale dobře 
víme, že jednoho dne, třeba po 40 letech, z malé 
sazeničky je „najednou“ obr. Pro osobnostní rozvoj 
a úspěch nejsou důležité občasné obrovské skoky. 
Daleko důležitější jsou malé krůčky vykonávané 
denně.
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Dělejte věci, 
které rádi 
opakujete

2. zásada:
Amatér versus profesionál
Profesionálové věnují pozornost věcem 
přinášejícím zisky. Na fotbalovém zápase může 
být 10 000 lidí: 9960 z nich jsou fanoušci, kteří 
platí peníze jen za to, aby se na zápas podívali. 
Pouhých 40 jsou profesionálové, kteří 
dostávají peníze za to, že se zápasu přímo 
účastní. Fanoušci jsou šťastní, že tam mohou 
být, dívat se na góly a fandit, avšak jen 
profesionální hráči tyto góly dávají a ještě za to 
dostávají peníze. Profesionálové v Zinzino se 
každodenně věnují třem oblastem:

Starají se o své vlastní a týmové klienty 

Vychovávají své vlastní a týmové partnery 

Podporují lídry ve vlastním týmu, aby se 

vše mohlo opakovat

3. zásada:
Osobnostní rozvoj
Když se nebudete držet vlastního plánu 
osobnostního rozvoje, zaseknete se 
v uzavřeném kruhu. Máte plán úspor? Použili 
jste někdy své úspory? To je klasický příklad 
uzavřeného kruhu. Kolik byste měli peněz, 
kdybyste začali spořit hned v mládí a drželi 
byste se vlastního plánu? Nebo kdybyste 
naspořené prostředky šikovně investovali? 
Hodně. Všimli jsme si, že ti, kteří dokážou 
v sobě pěstovat dovednosti potřebné pro 
osobnostní rozvoj, dokáží se lépe držet systému 
a lépe plánují. Každý chce vítězit. A abyste 
zvítězili, musíte se držet stanoveného plánu. 
Platí to pro maratony, diety, spoření a budování 
vlastního byznysu. Nejdůležitější není čas, který 
potřebujete pro dosažení výsledku. 
Nejdůležitější je – dosáhnout výsledku.

4. zásada: Malá vítězství
V biblickém příběhu o Davidu a Goliášovi zabil 
David ze začátku kamenem z praku lva. 
Stejným způsobem přemohl i medvěda. Když 
se ocitl na místě, kde se utábořilo pelištejské 
a izraelské vojsko, dozvěděl se o možnost 
vyhrát spoustu zlata, princeznu a osvobození 
od daně pro svou rodinu. Naplnilo ho to 
odhodláním střetnout se se samotným 
Goliášem. 

Určitě se trochu bál, ale myslel na svá 
předchozí vítězství, opakoval si, že výborně 
vládne prakem, začal si věřit, a nakonec se 
s Goliášem utkal. Zvítězil a stal se legendou.

Když dosahujeme malých cílů podle vlastního 
plánu, posilujeme sebevědomí. Malá vítězství 
upevňují naše dovednosti a připravují nás na 
větší výzvy. Chceme-li například získat VIP 
zákazníka, který si pořídí 10 předplacených 
programů, hledáme jednoho takového 
zákazníka týdně. Když už máme 25 klientů, 
můžeme se začít snažit o větší výhry. Trpělivost 
růže přináší a malá vítězství vedou k velkým 
úspěchům. 

5. zásada: Velké objednávky
versus malé
Chcete-li rychle dosáhnout úspěchu, držte se 
dál od pasti jménem „fakt velká objednávka“.
Nedosáhnete vůbec ničeho, budete-li pořád 
hledat „toho opravdového“ klienta, který 
objedná obrovské množství výrobků najednou, 
nebo partnera, který během jednoho roku 
přivede dalších 100 partnerů. U nás v Zinzino 
víme, že velká objednávka se skládá ze spousty 
malých. Dejte dohromady tým a nebude trvat 
dlouho, než přivítáte svého stého klienta. Stejné 
je to s partnerstvím: partner, který poskytuje 
podporu dvěma začátečníkům, kteří zase 
podporují další dva začínající spolupracovníky, je 
lepší, než ten, který se hned v prvním měsíci 
hrne do podpory stovky dalších lidí. Podstata 
tvoření sítě je pomoct vlastním partnerům 
malými krůčky prošlapat cestičku, po které pak 
vykročí další partneři. Pokud se osobně znáte s 
velkopodnikatelem nebo vedoucím obchodního 
řetězce, zavolejte i jim, avšak nikdy 
nezapomínejte na práci se svým seznamem 

kontaktů ve stylu „krůček po krůčku“. Finanční 
úspěch se Zinzinem nastává, když velká skupina 
lidí po delší dobu vykonává malé úkony.

6. zásada:
Týmová spolupráce anebo
v jednotě je síla
Pořád dokola opakovat stejné věci není tak 
jednoduché, jak by se to mohlo zdát, zeptejte 
se učitelů. I když své partnery zaučujeme rádi 
a ochotně, nezapomínáme, že jedním 
z nejúčinnějších klíčů k úspěchu je naučit lidi 
učit se, řídit se propracovaným systémem. Jste-
li dostatečně charismatickou osobností, pak 
budete pro vlastní tým hvězdou, dokud jste, 
mluvíte, působíte, učíte v bezprostřední 
blízkosti. Avšak jakmile se vzdálíte, nebudete 
mít čas na osobní setkání, tým se okamžitě 
přestane vyvíjet. Takže vaším cílem je ukázat 
svým partnerům, co mají a mohou dělat 
samostatně. Ukažte členům svého týmu, co po 
vás mohou opakovat. A nezapomínejte na 
pravidlo 80/20: 80 % svého času věnujte 
novým zakázkám, 20 % péči o stávající.

7. zásada:
Pracujte chytře, ne těžce
Pro dosažení úspěchu v práci jsou důležitější 
prostředky, které používáte, než čas, který jí 
věnujete. Kdyby vám nabídli třicet tisíc korun 
za převezení zeminy z jednoho místa na druhé 
a mohli byste si vybrat mezi lopatou, kolečkem 
a traktorem, pak by jen hlupák trval na 
přenášení zeminy holýma rukama. Náš týmový 
systém je přesně takovým prostředkem, který 
vaši práci významně usnadní. Rozhodnete-li se, 
že nebudete dodržovat systém, pak všechno 
budete dělat sami. Podělte se o úkoly 
a materiály a vykonejte potřebnou práci 
rychleji! Uvedeme konkrétní příklad. Už za 
chvíli budete mít tento návod na zahájení 
vlastního byznysu dočteny. Chcete-li se 
upracovat, pak se můžete klidně scházet 
s každým potenciálním klientem či partnerem 
a pořád dokola vysvětlovat, opakovat, vyprávět, 
co jste se dozvěděli. Chcete-li pracovat chytře, 
rozdáte tento návod všem členům vlastního 
týmu a domluvíte se, že si ho přečtou. Ten, kdo 
pracuje chytře, má více lidí v systému a na 
pořádaných akcích a událostech.
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8. zásada:
Vytvářejte týmovou kulturu
Týmová kultura není to, co vidíme, ale to, kým 
jsme. Vždy vytvoříme jen to, čím skutečně 
jsme; naše podstata vždy prostoupí a zvítězí. 
Dobrým příkladem jsou různé jazyky. 
Představte si, že máte tým 10 lidí a neomezený 
rozpočet na to, abyste všechny francouzsky 
mluvicí obyvatele Paříže přesvědčili, aby se 

svého mateřského jazyka vzdali a přešli na 
angličtinu. Co se stane? Abyste přesvědčili 
prvního Francouze, musíte nasadit celý svůj 
tým, který se předtím musí naučit francouzsky. 
Francouzská kultura je v Paříži nesrovnatelně 
silnější než anglická, takže ze začátku to určitě 
nebude nic jednoduchého. Avšak čím více lidí 
se vám podaří přesvědčit a naučit nový jazyk, 
tím rychleji a jednodušeji vše půjde. V byznysu 
Zinzino je to velice podobné.

Vytváření týmové kultury velice napomáhají motivující příběhy. Pokuste se 
odpovídat na vznikající dotazy reálnými historkami, protože ty se dobře 
pamatují a lidé si je předávají dál. Motivují nás příběhy úspěšných lidí. 

Říkejte pravdu, ale volte vhodné prostředky. Lidé nejsou ani hloupí ani 
slabí, umějí pravdu přijmout, i když trochu bolí. Jen na pravdě se 
v dlouhodobé perspektivě dá budovat důvěra, respekt a dobrá pověst. 

Všímejte si, když někdo něco udělá správně, a pochvalte ho za to. Pochvala 
lidi motivuje k pozitivnímu jednání a snaze. Pochvalte člověka před 
ostatními. 

Pozitivní přístup. Všímejte si pozitivních věcí. Během svého prvního 
pracovního dne společnost FedEx odeslala 157 balíků. Pouhých 7 bylo 
doručeno, z nichž 5 bylo odesláno na zkoušku. Zakladatel společnosti Fred 
Smith prohlásil: „Povedlo se nám to! Teď už jen zlepšit čísla!“ 

Povězte svému týmu, jaké máte sny. Většina lidí se bojí nejistoty, i kdyby 
mohla znamenat lepší život. Všichni v sobě máme touhu po úspěchu 
a určitý potenciál. Naším cílem je poskytnout vhodné podmínky pro růst 
a rozvoj tohoto potenciálu. Potřebujeme lidi, kteří se starají. Aby cokoli 
rostlo, potřebuje teplo a světlo.

Podělte se o to, co máte na srdci. Říkejte pravdu. Často narážíme na 
problémy jen proto, že nechceme požádat o pomoc.

a

b

c

d

e

f

Rady pro vytvoření týmové kultury

9. zásada: Pochopení jen
tam, kde je na místě
Umíte si představit, že byste se nedostavili na 
důležitou schůzku? Dovolíte ostatním, aby to 
udělali?

Příliš často řešíme problémy svých partnerů, 
místo abychom se jim společně postavili. 
Myslíme si, že jednáme jako hodní, empatičtí 
lidé, ve skutečnosti však tím, že řešíme za 
ostatní jejich problémy, bereme jim možnost 
dosáhnout úspěchu. Třeba si řekneme, že 
partner jen chce ušetřit peníze za malou 
objednávku, nebo že malá prezentace nestojí 
za pořádnou přípravu a podobně. Často jsme 
plní pochopení pro členy vlastního týmu, když 
se neúčastní pořádaných událostí, protože se 
jim to „zrovna nehodí“. Toto naše jednání patří 
do kolonky „pochopení na nesprávném místě“. 
Ve skutečnosti tím, že neustále „chápete“, jen 
těmto lidem berete možnost dosáhnout 

úspěchu, protože ten nikdy nepřichází jen tak 
náhodou. Pokud chcete, aby partner byl 
úspěšný, musíte sami pochopit a dát pochopit 
i partnerovi, že musí projít stejné kroky jako 
všichni ostatní a musí dodržovat systém. 
Chcete-li, aby váš tým byl skutečně úspěšný, 
pak je vaší povinností říct, co kdo musí dělat 
a inspirovat lidi k činům.

10. zásada: Ukazujte cestu
Vedení je především ukazování dobrého 
příkladu. V našem týmu se řídíme zásadou: 
Nikdy nikoho nežádáme o nic, co bychom 
neudělali sami, nebo co jsme dříve sami 
nevyzkoušeli. Když lidé vidí vaše „zadní světla“, 
vědí, že jste vepředu a ukazujete cestu, po níž 
se mohou vydat. Takže v každém případě 
vaším úkolem je ukazovat „zadní světla“ celé 
organizaci. Vybudujete si tím důvěru, respekt 
a úspěch.

Nikdy nikoho 
nežádáme o nic, co 
bychom neudělali 

sami, nebo co jsme 
dříve sami 

nevyzkoušeli
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11. zásada:
Typologie osobností
V Zinzino se setkáváme s nejrůznějšími typy 
osobností. Na různé lidi působí různé 
přístupy. Jako vedoucí se musíte naučit 
orientovat v rozdílech mezi jednotlivými typy 
a přizpůsobit jim své chování. Je to rozhodně 
účinnější strategie, než nutit všechny, aby se 
přizpůsobili vám. Abychom lidem usnadnili 
úkol, rozdělíme si všechny osobnosti na čtyři 
barevné typy podle metody guru marketingu –

 „Velkého Ala“ Toma Schreitera. Tom Schreiter 
je populárním a velice úspěšným lektorem, 
který působí v naší oblasti. Na toto téma 
z pohledu síťového marketingu přednáší už 
několik desetiletí. Samozřejmě neexistuje 
žádný „jednobarevný“ typ. Vy i vaši potenciální 
klienti a partneři jste kombinací několika 
barev. Avšak dá se říci, že vždy máme jednu 
dominantní a jednu vedlejší barvu. Více o této 
metodě viz video „Personality test – What 
color are you“

ČERVENÁ  
MODRÁ  
ZELENÁ  
ŽLUTÁ  

Kontrolor a konkurent 

Veselý společník 

Hodnotitel 

Pečovatel

KONTROLOR A KONKURENT: (formální, dominantní člověk) 
Lidé tohoto typu rádi dominují a soutěží. Jsou rádi, když pro ně pracují ostatní. Sami nejraději 
zastávají pozici vedoucího týmu. Největší motivaci pro ně jsou peníze a úspěch, proto lidem 
tohoto typu se doporučuje ihned předvést finanční potenciál konkrétního byznysu. Rádi se 
vlastními úspěchy pochlubí, proto je ostatní často považují za arogantní, povrchní a 
nepříjemné. Pro tým jsou přínosní tím, že se orientují na cíl a výsledek.

VESELÝ SPOLEČNÍK: (neformální, dominantní člověk) 
„Modří“ lidé milují večírky, zábavu, dobrodružství. Rádi jsou ve středu pozornosti, rádi přitahují 
pohledy ostatních. Nejsou moc zaměřeni na detail, rychle je unaví příliš velké množství faktů 
a složitá organizace. Jsou to lidé komunikace, většinou mají spoustu přátel a pořád se seznamují 
s dalšími lidmi. Motivují je peníze, avšak ještě důležitější pro ně je, aby samotný proces byl 
pohodový a zábavný. Jsou to lidé, kteří chtějí všechno hned teď.

HODNOTITEL: (formální člověk, nechává se unášet proudem) 
Lidé tohoto typu mají rádi fakta, jasnou strukturu, detaily. Pokládají spousty otázek, a než se 
rozhodnou, chtějí mít dostatek informací. Jsou to osobnosti, které rády analyzují, hodnotí, a tak 
potřebují co nejvíce vstupních dat. Málokdy se připojí k byznysu při prvním setkání. Potřebují 
čas na rozmyšlenou a několik dalších schůzek. Ze začátku mohou působit poněkud zakřiknutě, 
avšak pokud se rozhodnou a zavážou, jsou velice loajální.

PEČOVATEL: (neformální člověk, nechává se unášet proudem) 
Osobnosti tohoto typu ZBOŽŇUJÍ týmovou spolupráci, rádi pracují s dalšími lidmi a nesnáší 
práci o samotě. Vztahy jsou pro ně to nejdůležitější. Udělají vše pro to, aby pomohli ostatním 
dosáhnout úspěchu. Stává se, že pro úspěch ostatních toho dělají více než pro svůj vlastní. 
Nemají rádi konflikty. Chtěli by, aby je měli všichni rádi. Často pracují v sociální oblasti 
a hodně pozornosti věnují emocím a citům, svým i jiných lidí. Jejich hlavními hodnotami jsou 
zdraví, rodina a bezpečí. Jsou to loajální lidé poskytující velkou podporu svému týmu.

Osobnostní rysy
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12. zásada:
Poskytněte uznání

Všimli jste si, že se někteří lidé na hlavu staví, 
jen aby si někdo všiml, co všechno se jim 
povedlo? Pro spoustu lidí pochvala je tou 
nejdůležitější odměnou. „Děti kvůli ní brečí, 
dospělí jsou připraveni zemřít.“ Je jedno, kým 
jste, jak moc jste skromní či ostýchaví. Uznání 
potěší každého. Je to příjemné, když si někdo 
všimne, jak dobře a tvrdě jste pracovali.

Každý touží po uznání. A proto je velmi 
důležité pro budování firemní kultury všímat si 
úspěchů kolegů, kteří jsou pod vámi i nad vámi 
ve struktuře organizace. Je až překvapující, jak 
nejsme zvyklí projevovat uznání. Schopnost 
projevit uznání musí být v týmu pěstována. 
Naopak, špatných věcí si všímáme okamžitě 
a také velmi často o nich hned nahlas 
řekneme. Všímejte si dobrých výsledků svých  

spolupracovníků, ale nezapomínejte, že 
pochvala musí být opodstatněná.

Randy Gage, odborník na síťový marketing, 
který přednáší o úspěchu a štěstí v životě, 
často říká: „Podstata síťového marketingu není 
v tom, co funguje, ale v tom, co se opakuje.“ 
V naší oblasti tento fakt je dobře znám. Je 
jedno, zda mluvíme o výsledcích, kontaktech, 
pracovních hodinách či uznání od kolegů. Vše, 
co děláme, opakuje se a vrací se nám. Když 
budete vyjadřovat uznání pro práci svých 
kolegů, začnou členové týmu si vyjadřovat 
uznání navzájem. Uznáváte-li svého 
vedoucího, členové vašeho týmu budou 
uznávat vás. Zaveďte ve svém týmu hned od 
začátku jasné standardy – nešetřte 
poděkováním a uznáním pro práci ostatních. 
Současně se učte upřímně, poctivě a otevřeně 
mluvit o činnosti ostatních, podpoříte tím 
osobnostní růst těch, kteří jsou pod vámi.

13. zásada:
Buďte na sebe hrdí
Není vždy jednoduché vnímat sám sebe 
jako úspěšného člověka. Patrik H. Dyn, který 
už více než 30 let přednáší o dovednostech 
lídrů, říká, že nejčastěji nás od úspěchu 
oddělují dvě věci:

1.  Přesvědčení, že osud rozdává karty
nespravedlivě.

2.  Starost o to, co si ostatní pomyslí 
o mé činnosti.

Vezměte si prázdný list papíru a napište na 
něj, proč jste hrdí na svou práci v Zinzinu. 
Pomůže vám to překonat obavy z toho, co si 
ostatní pomyslí o vaší činnosti. Zinzino 
poskytuje všem naprosto stejné možnosti.

14. zásada:
Nejvíce má ten, kdo učí
Pasivita nikdy nikoho k žádným výsledkům 
nepřivedla. Peníze jdou k těm, kdo je ochoten 
převzít zodpovědnost. Když umíte učit, 
připravujete svůj vlastní tým. A právě toto je 
skutečným cílem. Nyní jste vedoucím vlastní 
firmy. A můžete si to zopakovat, kolikrát 
budete chtít.
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Spisovatel a lektor Norman Vincent Peale 
jednou řekl: „Chcete-li dosáhnout něčeho 
pořádného, potřebujete pytel snů a špetku 
fantazie.“ Prvním krokem při budování velkého 
ziskového byznysu je pochopení, proč a za 
jakým účelem to vlastně děláte. Mít 
jednoznačnou odpověď na otázku „proč?“ je 
důležitější, než ihned vědět, jak to máte udělat. 
Tato brožura vás seznámí s dovednostmi 
potřebnými pro budování vlastního podnikání 
pod vlajkou Zinzino. Je jen málo oborů, které 
by se vážně věnovali významu, který skrývá 
slovo „sen“.  Místo toho se většinou mluví 
o cílech, úkolech, strategiích, standardech. 
Většina lidí si myslí, že slovo „sen“ je velmi 
nekonkrétní, neuchopitelné. Ve skutečnosti

 však existuje několik úrovní a druhů snů. 
Nejčastěji jsou sny spojeny s hmotnými věcmi. 
Kromě toho existují zcela konkrétní sny, 
hluboké a dávající životu smysl. Mohou to být 
také osobní vize, ku příkladu, někdo sní, že 
zanechá budoucím generacím dědictví nebo 
stopu v historii. Není důležité, zda je sen malý 
nebo velký, povrchní či hlubokomyslný; 
důležité je pochopit, jakým způsobem sen 
ovlivňuje život toho, kdo sní. Sny zabírají velkou 
část pozornosti a mohou obsadit dominantní 
pozici v myšlenkách. Pokud nerozumíte moci 
snů, pokud nevíte, jak velký vliv sny mají na 
životy lidí, zahazujete jeden z nejštědřejších 
životních darů.

Moc snů
Chcete-li poznat vlastní sny a dosáhnout vytoužených výsledků, vezměte si tužku a odpovězte na 
níže položené otázky. Nikam nespěchejte. Udělejte tento úkol, až na něj budete mít náladu. 
Zasněte se!

1. Co byste udělali, kdybyste dopředu věděli, že se něco povede? 
(Jinými slovy - co byste dělali, kdybyste věděli, že úspěch vašeho počínání je zaručen?) 

2. Jaký by byl váš život za 5 let, kdybyste si ho mohli sami navrhnout? 
Odpovězte na otázky pro 6 níže vyjmenovaných oblastí: 

RODINA

FINANCE

PŘÁTELSTVÍ

ZDRAVÍ

KARIÉRA

VÍRA
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Připravit,

3. Co jste rádi dělali, když jste byli malí? O čem jste snili, že to budete dělat, až 
vyrostete? Jak chcete, aby si vás pamatovali?
Je nespočet způsobu, jak zjistit, co vlastně chcete, a jedním z nich je poctivě odpovědět na výše 
položené otázky.

SNY A FANTAZIE NEJSOU TOTÉŽ 
Chceme vás varovat. Potkali jsme spousty partnerů, kteří píší dlouhé seznamy věcí, po nichž touží. 
Často vyjmenovávají velké domy, drahá auta, zajímavé cesty, značkové oblečení, čas strávený 
s rodinou. Mluví o soukromých letadlech, nákupu luxusních plachetnic, cestování na Měsíc nebo 
po africkém safari. Avšak jakmile nastává chvíle, kdy musí začít dělat zcela konkrétní věci, nezbytné 
pro to, aby člověk tyto věci získal, raději hledají různé výmluvy a zůstávají ležet na milovaném 
gauči. To nejsou lidé, kteří mají sny. Jsou to lidé, kteří jen mají delší či kratší seznam fantazií. Když 
mluvíme o skutečných snech, máme na mysli něco jiného. Seznam fantastických věci, které byste 
chtěli, nikoho nemotivuje a nikam nevede. Když mluvíme o skutečných snech, máme na mysli věci, 
které cítíte srdcem, něco, co můžete emočně procítit, jako by se toho dotknout. Jsou to věci, na 
které myslíte ve dne v noci, myšlenka na které vás pohání a poskytuje energii pro plnění 
každodenních úkolů a sílu pracovat, dokud je nezískáte. 

SNY NEJSOU ZADARMO 
Sny jsou nejen velice hodnotné. Jsou také mocné. Avšak nejsou zadarmo. Skutečně důležitý sen 
vyžaduje oběti. Musíte zaplatit cenu za dosažení vlastního snu. Takže dalším důležitým krokem 
poté, co svůj sen přesně definujete, je pochopit, k čemu se můžete zavázat, abyste svého snu 
dosáhli. Nikdy nic nedostanete jen tak. Stejné je to v byznysu Zinzino. Je zde práce, jsou zde 
závazky. Budou nové věci, které se budete muset naučit. Což znamená, že abyste dosáhli svého 
snu, budete muset vystoupit ze své komfortní zóny, a je možné, že nějakou dobu se nebudete 
cítit úplně ve své kůži. A, nakonec, je důležité pochopit, že práce a závazky jsou nezbytné ne kvůli 
úspěchu našeho byznysu, ale kvůli dosažení vašeho snu. Přece si nekupujeme auto jen proto, že 
ho chceme řídit. Kupujeme si auto proto, že se chceme pohodlně dostat tam, kam potřebujeme. 
Samozřejmě že nám záleží i na tom, aby se to auto dobře řídilo, pěkně vypadalo, mělo výkonný 
motor, funkční řízení. Stejné je to v týmu Zinzino. Je zde proto, aby nám pomohl dosáhnout našich 
snů. Ano, bude to vyžadovat nějakou práci. Ale copak vaše sny za to nestojí?   

Těšíme se na spolupráci s vámi a vaším týmem! 
Těšíme se na zajímavou a dobrodružnou společnou cestu!

pozor, teď!
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