Hej!
Poniżej znajdziesz kilka wiadomości jakie zdumiewająco często są rozsyłane w internecie przez
osoby próbujące swojego szczęścia w budowaniu struktur online. Część z tych, które sam
otrzymuję wkleiłem tutaj (kolor czarny) w niezmienionej formie.
Pal licho jak to wygląda, czy są błędy ortograficzne itp. Chcę Ci pokazać jak na pewno nie
powinieneś robić biznesu MLM w internecie. Na niebiesko napisałem moje komentarze do tego na
zasadzie co jest źle zrobione, dlaczego to nie zadziała i co myśli sobie (czasem tylko
podświadomie) osoba, która taką wiadomość dostaje.
Jestem ciekaw jakie wnioski z tego wyciągniesz. Miłego czytania.

Cześć
Poniższa wiadomość jest skopiowana, ale podpisuję się pod nią, ponieważ też w to wszedłem
( logicznie rzecz biorąc ma to sens i nie zajmuje dużo czasu )
Jeszcze pozytywnym aspektem tej historii jest założenie całkowicie darmowego konta w systemie
PAYPAL, które jest świetne w robieniu zakupów przez internet.
POZDRAWIAM
Skopiowana?! Nie chce Ci się nawet osobiście napisać wiadomości? I ja miałbym z Tobą działać?
Kopuj/wklej to wszystko co sobą reprezentujesz?

Mam bardzo ciekawa oferte jesli chodzi o MLM biznes.Zarabianie na rozdawaniu darmowego
produktu ( tak darmowego ).Sam jestem w tym nowy, firma wlasciwie startuje u nas a moi
znajomi z UK ktorzy mi to pokazali zarabiaja jeden 3000 usd co miesiac a drugi znacznie wiecej.Po
roku w tym biznesie :).Widzialem juz sporo roznych firm ale z czyms takim sie jeszcze nie
spotkalem.
Znalazlem Twoj blog i postanowilem sie skontaktowac poniewaz takie osoby jak Ty bardzo by sie
nam przydaly w szybkim rozwoju biznesu w Polsce.
Cala historie oraz jak to dziala chetnie przedstawie przez skype.Prosze dolacz mnie do znajomych i
porozmawiajmy, moze okazac sie ze jest to cos dla Ciebie.
Pozdrawiam
Masz ciekawą ofertę? “Ktoś” na tym zarabia? Kto taki? Znalazłeś mój blog i bardzo bym się WAM
przydał? A coś dla mnie?

Dodanie do znajomych i po 2 tygodniach super news na mojej tablicy facebooka:

Takie zachowanie jest krótko mówiąc odbierane za spam.

Witam serdecznie
Mam pytanie. Zna Pan może kogoś, kto ma otwartą głowę i chciałby dorobić ciekawe pieniądze?
Szukam konkretnych osób z Pana regionu, którym zależy na niezależności finansowej.
Pozdrawiam cieplutko

Ubóstwiam ludzi z podejściem skrytobójcy. Zero informacji, co ukrywasz? Przecież wiesz, że
działam w MLM – to mnie ma zainteresować? Jasne, że znam takich ludzi, co z tego, że TY ich
szukasz? Co jest w tym dla mnie?

Od:
Temat: Nowoczesny projekt MLM Unaico
Treść:
Dzień dobry Panie Grzegorzu. O ile już się Pan z tym nie spotkała wcześniej to chciałbym
zainteresować Pana rewolucyjnym projektem MLM Unaico.
Zapraszam na moją stronę gdzie starałem się przybliżyć zagadnienie :
(tutaj link do bloga, na którym jest tylko prezentacja)
Wszyscy, którzy poświęcili choć chwile czasu na zapoznanie się z tym co oferuje Unaico są pod
dużym wrażeniem jakie drzemią tu możliwości. Jest to e-biznes przyszłości i można tu wiele
osiągnąć. W razie jakichkolwiek pytań niejasności proszę pisać postaram się jak najszybciej
odpowiedzieć. Pozdrawiam
Słyszałem już o tym „rewolucyjnym” projekcie, w końcu portal społecznościowy to coś
niespotykanego :) Brak korzyści... można wiele osiągnąć? Tzn mieć dużo znajomych na
portalu? :> Dlaczego miałbym rzucić w diabły wszystko co robiłem do tej pory i zainteresować się
Tobą i Twoim mlm? Pomyślałeś o tym?

Witam Grzegorzu!
Interesujesz się MLM i jesteś bardzo dobry w tym temacie. Wysyłam Ci linka do prezentacji o
firmie, która opiera sie właśnie na MLM i daje ogromne możliwości. Myśle, ze Cię to zainteresuje.
Żadne inne MLM nie daje aż tak dużych możliwości!
(link do prezentacji)
jeszcze ogólnie wyjaśniam o co chodzi: w 2009 roku powstała firma UNAICO, która utworzyła
portal społecznościowy Sitetalk. Jest to normalny portal, taki jak facebook, tylko posiada więcej
możliwości, jak np. sklep internetowy, biuro podróży, bank, telefonia komórkowa, itp. Portal działa
tez na innych zasadach niż facebook, bo jak wcześniej wspomniałem jest to MLM, czyli
rejestrujesz pod sobą znajomych, oni rejestrują swoich, od nich znajomi tez rejestrują swoich, itd.
W ten sposób tworzy Ci się siatka ludzi, którzy sa pod Tobą i od obrotów generowanych przez tych
ludzi dostajesz pieniądze, na zasadzie 10% od obrotów z krótszej nogi(twoja siatka moze składać
się tylko z dwóch nóg - nowopozyskanych ludzi dajesz do krótszej nogi, bo z niej dostajesz
pieniądze). Obrót jest wytwarzany, jak np. ktoś z twojej siatki zagra w grę na sitetalku albo kupi
cos w sklepie, czy zamówi wczasy, itp. Oprócz tego sprzedaje się pakiety biznesowe(najtanszy149 euro, drozy-500, najdrozszy-2000).Jeśli pozyskasz Ty albo ktoś z twojej siatki kogoś z
pakietem biznesowym to masz same korzyści: duży obrót i 10% prowizji od tego obrotu+ bonus
za pozyskanie wynoszący 10% od wartości pakietu. Są jeszcze inne możliwości zarabiania, ale je
dobrze opisali w prezentacji do której masz linka. Zarobek jest liczony tygodniowo. Zawsze co
tydzień w sobotę kończy sie okres rozliczeniowy i UNAICO przysyła Ci zarobione pieniądze. Reszta
informacji jest w prezentacji do której dałem Ci linka. Jak bedziesz tym zainteresowany, to napaisz
i wtedy umówimy się na spotkanie.
pozdrawiam
Myślisz, że mnie to zainteresuje? Na jakiej podstawie? Firma powstała x lat temu? I co z tego?
Posiada sklep internetowy, bank, biuro podróży... to są cechy, a jaka jest z tego korzyść? A cała
reszta to fragment systemu binarnego jaki ma SitaTalk, zakładasz, że on mnie akurat interesuje?
Czy wiesz co mnie motywuje do działania? Dlaczego miałbym poświęcić godzinę czasu na
oglądanie prezentacji?
Takie metody nie działają. Pospolicie nazywa się to SPAMem.

.........jak znajdziesz chwilę to zerknij
(link)
pozdrawiam
Myślę, że komentarz zbędny ;-)
Ciekawe co?
Chcesz dowiedzieć się więcej zarejestruj się za darmo!!!!
Proponując innym i zarabiaj :-)
Pierwszy krok kliknij w link (i tutaj link)
Drugi krok kliknij w Signup i się zarejestruj
Pozdrawiam.
Znowu SPAM. Instrukcje jasne co trzeba zrobić, ale mało interesujące abym to zrobił. Po linku
widać co to za firma, znam ich i myślę sobie “kolejny nudziarz”…

Kolejny przykład SPAMu tym razem na czacie u Piotra Majewskiego podczas wykładu. Żenada, kto
na to będzie chciał kliknąć? Zamiast zainteresowania – frustracja dla ludzi i ogólna niechęć. A
później się dziwisz, że Ci „marketing” nie wypalił :) To kolejna z niedziałających metod, ale jak
widzisz po tym PDFie – nadal stosowana i to dosyć obszernie.

Niestety, znowu Facebookowy Spam na tablicy. Tak aby każdy mógł to zobaczyć. Nie dość, że mało
interesujące dla przeglądających Tablicę Facebooka to w dodatku irytujące dla jej właściciela. Kto
jeszcze chciałby powiesić sobie na ścianach w pokoju reklamy? Ja tam wolę zdjęcia rodzinne :)
Niestety niektórzy ludzie nie potrafią tego uszanować i liczą na szczęśliwy traf. Ty tego nie rób.

ERĄ KONSUMENTA&Magazyn "FORBES" nazywa nowe tysiąclecie "ERĄ KONSUMENTA". Nie bez
powodu.
W dobie handlu internetowego i ekspansji sklepów rabatowych ceny na produkty i usługi
nieustannie spadają,
dzięki czemu konsumenci "oszczędzają" miliardy dolarów każdego roku.
&
Ale zastanówmy się - czy klienci naprawdę oszczędzają, gdy kupują z rabatem? Czy może
wpadają w długi,
podczas gdy wielkie firmy handlowe osiągają rekordowe zyski?
Gdy kupujesz towar wart 100 złotych z 20% upustem, nie "oszczędzasz" 20 złotych. Wydajesz 80
złotych!
Gdy uszczuplasz stan swego posiadania o 80 złotych, aby kupić dobra konsumpcyjne,
tracisz ożliwość zainwestowania tych 80 złotych i uzyskania zysków.
Dlatego właśnie konsumpcja w tak wielkim stopniu przyczynia się do zmniejszania Twojego stanu
posiadania - sprawia ona,
że pomniejszasz swój majątek, a nie pomnażasz.
&
Większość konsumentów nigdy nie osiągnie stanu finansowego bezpieczeństwa, ponieważ na
skutek reklam,
są skłonni kupować produkty i usługi, które z czasem tracą wartość.
Konsumpcyjny sposób myślenia prowadzi do kurczenia się majątku i kurczenia się marzeń.
&
Wielkie sklepy, które oferują klientom największe rabaty, równocześnie kreują bogactwo,
osiągając rekordowe zyski dla swoich udziałowców. Produktywny sposób myślenia prowadzi do
inwestowania pieniędzy,
z myślą o osiąganiu zysków i pomnażaniu majątku. Jest on kluczem do kreowania bogactwa.
&
Dzisiaj, dzięki rewolucyjnej idei, zwanej PRO-SUMPCYJNYM SPOSOBEM MYŚLENIA,
przeciętni ludzie mogą skorzystać z dobrodziejstw obu światów - mogą kreować bogactwo,
równocześnie konsumując!
Dlatego właśnie PRO-SUMPCYJNY sposób myślenia polega na dokonywaniu mądrzejszych, a nie
tańszych zakupów.
Pro-sumenci posiadają więcej, ponieważ myślą, tak jak sklep. Gdybyś był właścicielem sieci
sklepów Wal-Mart,
nie dokonywałbyś zakupów w sklepach K-Mart. W rezultacie, pro-sumenci posiadają swój własny
"sklep" który nazywa się MÓJ SKLEP.
Pro-sumenci uczą się kupować w sklepie MÓJ SKLEP i następnie nauczają tego innych,
dzięki czemu mogą kreować bogactwo podczas wydawania pieniędzy. Pro-sument buduje swój
własny biznes ....,
ale budując go, nie jest pozostawiony samemu sobie.
&
Ta prosta idea rewolucjonizuje sposób zarabiania i wydawania pieniędzy. Gdy zmienisz swoje
myślenie i nawyki
zakupowe z krótkoterminowego sposobu myślenia konsumenta na długoterminowy sposób
myślenia pro-sumenta,
będziesz mógł zmienić swoje życie.
&
,Zapraszamy Państwa do współpracy na najszybciej rozwijających się obszarach ekonomicznych:
,Projekt e-Commerce Europa skierowany jest do przedsiębiorców, usługodawców oraz
konsumentów.cdn.
SKĄD SIĘ BIORĄ PIENIĄŻKI.
Zakładach Kupujący płaci 100%
Powiedzieć że płacimy na pośredników magazyny, hurtownie ,transport, sklepy, REKLAMĘ średnio
70% drożej niż producent

skłonny byłby sprzedać swój produkt.
Zakład(30%)----Reklamę 70%-------Kupujący(100%)
Że pominąwszy tych pośredników mamy do podziału te 70%
na dwie buzie, że 30% z 70%
oszczędzamy (30%) robiąc zakupy.
40% z obrotu. Od 3% do 21% (6000TY. DO 16000 TY.)
premii korporacji. 4% z obrotu (2800 zł dochód dodatkowy (EMERYTURA ) stała na pokolenia
dzieci ,wnuki prawnuk.
Zapraszam do współpracy

Ziewam kiedy to czytam. Sorry, ale o mlm wiem znacznie więcej niż przeciętny użytkownik
internetu i nie potrzebuję tłumaczenia skąd są pieniądze w tej branży... To trochę tak jak próba
sprzedania poradnika „jak zrobić fajne zdjęcia” facetowi, który jest zawodowym fotografem od
kilku lat.
To jest właśnie przykład strzelania na ślepo, SPAMowania kogo popadnie, nie sprawdzając nawet
czy kogoś to interesuje, czy jest mu to potrzebne itp. Rozminięcie się z grupą docelową.

Pomogę Ci stworzyć sieć aktywnych współpracowników, dzięki której zapewnisz sobie trwały
dochód pasywny i w Twoim biznesie. Cały kurs oferuję Ci całkowicie gratis. Jeżeli jesteś
zainteresowana/y prześlij pustego maila.
Ten jest całkiem niezły. Warto modelować coś podobnego przy pisaniu własnych tekstów. Przyjrzyj
się, że całkowicie mówi o korzyściach. Moim zdaniem trochę tu za mało informacji aby wzbudzić
żywe zainteresowanie, ale kierunek dobry. Zamiast odpowiedzi na pustego maila lepiej byłoby
wysłać kogoś na tzw. sandwitch page czyli stronę gdzie otrzyma ktoś więcej informacji. Taki pakiet
„przedpodejściowy”

Witaj !
Koniecznie zobacz tą stronę (link) - polecam bo to naprawdę interesująca rzecz.
Niemożliwe abyś się tym nie zainteresował.
Ja gdy to zobaczyłem to od razu się zdecydowałem (fajny program oraz świetne oferty i towary).
Jest to bardzo duża i poważna firma z Londynu, która ma kilka przedstawicielstw na całym świecie
np. w Nowym Yorku, Sydney i Tokyo.
Niedawno firma weszła ze swoimi produktami na polski rynek więc okazja jest niebywała.
pozdrawiam
Znowu ten sam problem. Zero korzyści. I co z tego, że firma z Londynu i sobie działa na świecie?
Okazja? Do czego?

Jeżeli jesteś zainteresowany,to przedstawię Tobie gościa z Krakowa,który przybliży temat.Będąc na
Facebooku nie generujemy żadnych dochodów.Natomiast powstał portal,który umożliwia nam
całkiem dobry dochód.Mój adres a-mail ...@wp.pl
Pozdrawiam
To straszne. Nie wiedziałem, że na FB nie wygeneruję żadnych dochodów! Zaraz, zaraz... przecież
założyłem tam konto aby pisać na tablicy, patrzeć co u znajomych i komentować wydarzenia.
Podobnie jak kiedyś zrobiłem z naszą klasą... Nie, chyba nie odpiszę Ci na tego e-maila, bo nie
wzbudza to mojego zainteresowania. Dostaję dużo podobnych maili i Twój niczym się nie wyróżnia
od innych. „Zarejestruj się tu i tu i będziesz zarabiać”... nuda i spam.

Międzynarodowa Korporacja pretendująca do „Fortune500”
poszukuje przedsiębiorczych osób do współpracy przy projekcie tworzenia i prowadzenia oddziałów
na zasadzie franczyzy na terenie całego kraju
Właściciel Biura Handlowego
miejsce pracy : cały kraj
Zadania:
rozwój sprzedaży usług i produktów firmy (usługi szkoleniowe i turystyczne oraz artykuły: AGD,
fitness, wellness, zdrowotne, osobiste, suplementy i kosmetyki)
pozyskanie nowych współpracowników i klientów
budowanie, rozwijanie i zarządzanie własną siecią sprzedaży
aktywne wspieranie podległego zespołu przez szkolenia i coaching
stałe dbanie o rozwój osobistych kompetencji managerskich
Oczekiwania:
- konsekwencja w działaniu, samodzielność, inicjatywa oraz pasja w realizacji zadań
- wysokie umiejętności interpersonalne, organizacyjne i negocjacyjne
- wysoka etyka zawodowa
- duża motywacja do osiągania sukcesów
- umiejętność zarządzania zespołem
- własna działalność gospodarcza
- własne środki na rozpoczęcie nowej działalności od 20 tyś zł.
- doświadczenia w sprzedaży bezpośredniej
Oferujemy:
- nowatorski projekt franczyzowy oraz profesjonalny program rozwoju biznesu
- ambitną, odpowiedzialną i rozwojową działalność w międzynarodowym środowisku
- systemowe szkolenia dla właściciela i jego zespołu
- elastyczny czas pracy
- wynagrodzenie uzależnione od wyników sprzedaży
- szeroki wachlarz nagród, programów motywacyjnych i premii posprzedażnych
- refundowanie kosztów prowadzenia biura za wyniki sprzedaży
- brak ograniczeń terytorialnych (rynek międzynarodowy, odziały 110 krajach)
- nieograniczone możliwości rozwoju własnej firmy
- na wszystkich rynkach współpracuje obecnie ponad 50 000 biur franczyzowych
- możesz być w pierwszej trójce w Polsce
Jeżeli jesteś zainteresowany naszą propozycją współpracy proszę o kontakt na adres xyz@onet.pl

Tutaj głównie problem jest z grupą docelową i „korporacyjnym” językiem. Grupa docelowa tego
ogłoszenia z internetu to : Wszyscy :) Problem w tym, że jak coś jest dla każdego to jest dla
nikogo. Podobnie Ty czytający ten tekst jesteś w grupie ludzi dla których zostało to napisane.
Prawdopodobnie jesteś ciekaw jakie błędy popełniają inne osoby, czego musisz unikać, szukasz
wskazówek i chcesz rozwijać marketing sieciowy. Ten poradnik nie jest dla „wszystkich”. I
podobnie pisze się ogłoszenia – kierujesz je do wyselekcjonowanej grupy ludzi, którzy mają na
niego zareagować. Tak właśnie się robi marketing. Dla przykładu, możesz stworzyć ogłoszenie dla
byłych i obecnych policjantów – dopasować tekst dla nich i ofertę dla nich. Tak, dokładnie zawęzić
grupę „wszyscy” do „policjanci” (oczywiście to tylko przykład wzięty z kosmosu – sprawdź u siebie
do jakiej grupy celujesz).
I kolejna sprawa to język ogłoszenia – na pewno nie korporacyjny. Jest nudny i nie daje odzewu.
Kiedy piszesz do konkretnej grupy docelowej zaczniesz używać ich języka i to bardziej
konwersacyjnym tonem. Pisząc do policjantów mógłbyś używać słów takich jak gliny, miśki itp. To
jest właśnie dostosowanie się do odbiorcy, myślenie o nim a nie o sobie.

Jeszcze nie znamy się personalnie, ale wysyłam kilka informacji, napewno zainteresują cie . Już od
kilka miesięcy moja firma z branży spożywczej i luksusowych towarów wykorzystuje
najnowocześniejsze narzędzia Firmy Talk Fusion,
jest to wzbudzający ostatnio wielkie zainteresowanie, wideo e-mail, czyli przesyłanie wiadomości
"na żywo", o doskonałej jakości dźwięku i obrazu
można organizować wideo konferencji z nieograniczoną ilością partnerów
Talk Fusion proponuje też wideo portal
I jeszcze kilkanaście ciekawych rzeczy, za długo pisać
to wszystko przydaje się i w prywatnym życiu , to już twój pomysł
Masz pytania pisz, a lepiej wysli domnie swojego wideo e-maila
Z wyrazami szacunku (pospis)
Zobacz ja wygląda wideo e-mail z każda informacja która wolisz wysłać , a to moje podzelowania
Tobie.
Jeśli sam przyznajesz, że się nie znamy to nie oczekuj, że Twoja wiadomość będzie priorytetem.
Wiadomość w dużej mierze przedstawia cechy jak video, jakość dzwieku, a nie przedstawia
korzyści... Chyba można do tego przywyknąć :) Ludzie, którzy piszą cechami, a nie korzyściami
nie zarabiają wiele albo w ogóle. Ponad to wysyłanie wiadomości do osób, które Cię nie znają to
po prostu SPAM. Nie ma zmiłuj. Takie wiadomości wylądują w koszu z dodatkową blokadą i czarną
listą.

Witam!
Znalazłam Pana profil na goldenline.pl
Nasza Firma zajmuje się wprowadzaniem na rynek:
* suplementów diety,
* kosmetyków,
* urządzeń medycznych,
* organizujemy wyjazdy zagraniczne i krajowe oraz pobyty sanatoryjne (Nowość w Systemie MLM)
Widzę na Pana profilu informacje, z których wnioskuję, że zajmuje się Pana aktywnym działaniem
w MLM. Byłoby Nam niezmiernie miło, gdyby zechciał Pan zapoznać się z naszym niespotykanym
Planem Marketingowym, do którego znajdzie Pan link poniżej.
Mam nadzieję, że dzięki szerokiej gamie i wysokiej jakości oferowanych produktów oraz bardzo
dobrej obsłudze będziemy w stanie w pełni sprostać Pana oczekiwaniom!

Kontakt:
E-mail: ...@....pl
(link)
Tel.:
Ponadto zapraszamy na Spotkanie w Warszawie:
W każdy czwartek godzina 18:00 (najbliższe 09.12.2010)
Sala 1 piętro, ul .... (Wejście od Banku Milenium) Spotkanie poprowadzą ...
Pozdrawiam,
„Znaleźli mnie” – super. Pewnie znaleźli też setki innych i wysłali to samo w niezmienionej kopii.
Sorry ale to widać. Wiadomość nie spersonalizowana. Pewnie wiele osób tak robi dlatego jest tylko
zablokowanych kont na GoldenLine... Spamem nie podziałasz. Personalizuj wiadomości jeśli
piszesz prywatnie...

witaj Grzegorzu,
Dostaje od ciebie różne e-maile z ofertami i ciekawymi informacjami wiec
tak pomyślałem że może cię nasz biznes zainteresuje. Tworzy się nowy
portal społecznościowy i do tego rozwija się w bardzo dynamicznym tempie
(przykład Fecebook w pierwszym roku 16 tys. osób zapisanych my już mamy
po 11 miesiącach 350 tys. info z dnia 30.11.2010 obrót firmy 150 mln EUR)
wiec jak jesteś zainteresowany i chcesz wiecej szczegółów to napisz bo
są organizowane prezentacje tego biznesu live w różnych miastach polski
a być może tak się zdarzyć że w twoim tego biznesu/portalu nikt nie
promuje wiec możesz być pierwszy i zarabiać możesz na tym niezłe
pieniądze.
Pozdrawiam
Powyższy e-mail znowu przesycony jest cechami, danymi itp. Żadnej korzyści z tych danych nie
wynika. Nie specjalnie interesujący sposób zaproszenia.

Grzegorz Mam już pojazd w pełni zautomatyzowany generujacy gotówkę i stały pasywny dochód,
znalazłam ! Dołącz do nas ,spotkasz tu osoby z network marketingu i finansistów lub inwestorów.
Zapraszam do wysłuchania propozycji i oceny jej. W piątek wieczór on-line jesli masz wolne,?
Podam Ci link do konferencji on-line jeśli chcesz się zapoznać oraz ustalona zasadę! pozdrawiam
Teresa
Odp : Dzięki nie jestem zainteresowany.
Twoja wola!:)) pozdrawiam propozycja jest wyjątkowa , globalna wyprzedza niemal nasz wiek. W
razie czego jak będziesz chciał posluchąc, mas kontakt!! Im szybciej Tym lepiej dla Ciebie! Możesz
zostać udziałowcem firmy międzynarodowej . Pozdrawiam
Ogólnie na + zasługuje pierwsza część wiadomości, bo zawiera cytat, który znam i lubię – często
też z niego korzystam. Plus dlatego, że ta osoba w pewien sposób mnie zna, czytała to i owo,
dlatego użyła właśnie takiego sformowania. Niestety cała reszta jest przesycona cechami i moim
zdaniem trochę „zaczarowanym entuzjazmem”. Ktoś się naoglądał cyferek z planu wynagrodzeń i
chodzi jak na skrzydłach co widać w mowie i piśmie. Często taki zbyt zapalczywy entuzjazm
niszczy zamiast budować.

JEŚLI uważasz, że warto dbać o środowisko
oraz oszczędzać a nawet zarabiać na zakupach zapraszam na KONFERENCJĘ on-line na temat:
Jak z dotacji unijnych na bieżące, PRYWATNE zakupy
uzyskać znaczącą refundację do Twojej kieszeni
…i jeszcze na tym zarobić?
Zaprasza i pozdrawia Leszek
- promotor Zielonych Zakupów
PS. pozwoliłem sobie na tę propozycję, bo widzę,
że interesujesz się MLMami :)
Kolejny SPAM i kopiuj/wklej. To się widzi, to się czuje i to ... nie działa.

cześc Grzegorz
Chciałbym zaproponować współpracę z firmą która 25 pażdziernika weszła na świat.teraz jest tzw.
prelunch czyli rozruch www.xyz.com (swoje casino gier) link do registracji: www.xyz.com/abc są
2 pakiety
Dużo to tu nie ma informacji poza linkiem partnerskim do rejestracji. Znowu „kopiuj/wklej i wyślij
komu się da – może ktoś się zarejestruje”.

Czy jest Pan otwarty na propozycje współpracy?
Mam do zaoferowania współpracę na polach dystrybucji produktu z wieczystą prowizją, franczyzy
z patronatem medialnym (Shayki owocowe z Vitalio) i udziału w programie „Zdrowa Firma”
finansowanego z funduszu socjalnego.
Dobre NLP i korporacyjny język gwarancją sukcesu? Wątpię. Nie znamy się. Piszesz językiem,
którego nie rozumiem. Nie wiem czym jest zdrowa firma, fundusze socjalne i mogę się jedynie
domyślać... I podobnie jak wyżej – wygląda to na kopiuj/wklej i wyślij każdemu.

witam
zapraszam do biznesu
różne koncepcje
zapraszam na rozmowę
Już pędzę ;-)

Witam. Szukamy liderów do biznesu (link) który działa w MLM. Przez wiele lat przygotowywaliśmy
się do tego, aby nasza dystrybucja mogła pojawić się na rynku. Nie było to łatwe, gdyż standardy
naszych produktów dla klientów, czyli Rodzinnych Planów Finansowych są bardzo wysokie.
Stworzenie ich wymagało nakładów finansowych, czasu i doświadczeń rynkowych. Zapraszamy do
współpracy.

Pisanie o sobie przez cały e-mail? Polecam przeczytać Dale Carnagie „Jak zdobywać przyjaciół i
zjednywać sobie ludzi” zrozumiesz wtedy jak pisać, mówić aby być przekonującym. E-mail nudny.

Krótko podsumowując UNIKAJ :
-SPAMowania
-pisania/mówienia tylko o cechach (produktów czy biznesu)
-metody kopiuj / wklej
-pisania ogólnie do wszystkich

To co właśnie miałeś okazję przeczytać możesz rozdać komu Ci się żywnie podoba, pod
warunkiem, że nie zmienisz zawartości.
Pozdrawiam i do usłyszenia
Grzesiek Utnik
Twórca i redaktor www.sekretymlm.pl serwisu poświęconego marketingowi sieciowemu
prowadzonemu z wykorzystaniem nowoczesnych technologi internetowych.

