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Úvod   

Hlavným cieľom tohoto ebooku je pomôcť networkérom či už 

začiatočníkom alebo profesionálom s odstránením strachu z kontaktovania ľudí 

a aby ich kontaktovanie bavilo a robilo im radosť.  

 Dôvod, prečo som sa rozhodol napísať tento ebook bol, že denne 

dostávam emaily aj od mojich čitateľov blogu s otázkami, ako kontaktovať ľudí, 

ako sa toho nebáť, ako sa majú prekonať a zodvihnúť telefón. Čo robiť, keď sa 

im nechce, ako majú osloviť svojich známych, ale aj cudzích ľudí atď. S týmito 

ale aj podobnými otázkami som sa musel ja sám vyrovnať. 

Sám veľmi dobre viem, aké to je, keď chcete niekoho osloviť a neviete 

ako na to. Neviete nájsť odvahu. Len stojíte a sledujete ako daný človek 

odchádza a nezmôžete sa ani na slovo. Prípadne máte menný zoznam a nemáte 

odvahu vytočiť telefónne číslo. Všetko v tej chvíli je dôležitejšie a prednejšie 

ako telefonovanie. Rozmýšľate ako sa vám nechce zodvihnúť ten ťažký telefón. 

Ste frustrovaný a takto ubieha deň za dňom.  

Našťastie na to existuje riešenie. Riešenie, aby vás kontaktovanie 

nebolelo a aby ste ho neodkladali na neskôr. Neskôr už totiž nemusí byť. 

Pevne verím, že vám informácie v tomto ebooku budú prospešné 

a prinesú vám viac relevantných kontaktov a zbavia vás strachu z kontaktovania 

ľudí. 
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Na zamyslenie 

Možnosti, ktoré nám podnikanie v multilevel marketingu(MLM) ponúka 

sú neobmedzené. Či je to možnosť nadštandardných príjmov, vlastniť pekné 

autá, domy, alebo vybudovanie si finančnej a osobnej slobody sú veľmi lákavé. 

Práve tieto myšlienky stále viac nabádajú ľudí, aby sa do podnikania multilevel 

marketingu pustili. Aj preto je podnikanie v multilevel marketingu označované 

aj ako biznis 21. storočia. 

Na to, aby vaše MLM podnikanie úspešne rástlo potrebujete pravidelne 

opakovať nasledujúce kroky v tomto poradí: 

1. budovať si menný zoznam 

2. osloviť ľudí z menného zoznamu a vzbudiť záujem a zvedavosť 

3. dohodnúť si stretnutie 

4. urobiť následné stretnutie / follow up 

Ako je vidieť, podnikanie v MLM si vyžaduje kontaktovanie ľudí 

a budovanie dôvery v každom z vyššie uvedených bodov. Kontaktovaním si 

rozširujete váš menný zoznam o vašich potenciálnych obchodných partnerov. 

Preto je nevyhnutné si osvojiť pár dobrých rád, ako postupovať pri 

kontaktovaní s ľuďmi, aby vás kontaktovanie nebolelo.  
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Tu sa dostávame k hlavnej podstate problému. Väčšina networkérov 

pôsobiacich v MLM nevie ako ľudí osloviť do svojho podnikania. Prípadne im 

chýba odvaha a majú z oslovenia strach. Ale prečo to väčšine networkérov robí 

problém? Prečo to nerobia s radosťou a nadšením? 
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Kedy môže kontaktovanie bolieť 

Sami veľmi dobre viete, že nie vždy sa vám do kontaktovania chce. Chýba 

vám chuť, nálada prípadne máte iné priority. Všetko je zrazu prednejšie ako 

kontaktovanie. Väčšinou to má niekoľko príčin. 

1. Neviem prečo budujem MLM podnikanie 

Jednou z hlavných príčin je, že nevedia, prečo MLM podnikanie vlastne 

budujú. Či svoje MLM podnikanie berú len ako privyrobenie si, alebo si chcú 

zdvojnásobiť príjem, alebo túžia po finančnej a osobnej slobode. Preto si musíte 

najskôr vyjasniť, prečo ste začali s MLM. Čo  bola a je vaša najväčšia motivácia? 

Čo od MLM očakávate a aké máte ciele?  

2. Nízke sebavedomie pri kontaktovaní  

Tento bod je hádam najväčšou prekážkou, akú môžete mať. Ak si niečo 

vsugerujete, tak tomu skôr či neskôr uveríte. Ak si poviete, že dokážete osloviť 

ľudí, máte pravdu. Ak si poviete, že to nedokážete, tiež máte pravdu. Vašu 

pravdu si volíte sami. 

3. Presvedčenie z detstva nerozprávať sa s cudzími ľuďmi 

Musíte si uvedomiť, že rozprávať sa s cudzími ľuďmi je normálne 

a prirodzené. Ale čo s tým, že už od detstva máte v hlavách zakorenené, že sa 
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nemáte rozprávať s cudzími ľuďmi. V MLM skôr či neskôr nastane situácia, že 

budete musieť osloviť cudzieho človeka. A čo potom? Pamätáte sa na 

rozprávku “Tri kozliatka”? Aj takýmito rozprávkami väčšina z vás získala 

presvedčenie, že kontaktovať cudzích ľudí je niečo zlé.  

4. Strach z oslovenia cudzích ľudí 

Mnoho začínajúcich networkérov si myslí, že nikoho nepoznajú, alebo že 

majú malý menný zoznam. Spoliehajú sa na menný zoznam zložený zo svojich 

známych. Menný zoznam s vašimi známymi vám skôr či neskôr dôjde a čo 

potom. MLM podnikanie je o vzťahoch a ich budovaní medzi ľuďmi. A tu je 

potrebné sa vrátiť k bodu 3. Aj vaši známi boli predtým pre vás cudzí ľudia. A 

ako ste sa s nimi zoznámili? Buď oni, alebo vy ste museli otvoriť ústa. A bolo to. 

Aké jednoduché. Tento bod má často za následok, že sa do MLM podnikania 

veľa ľudí ani nepustí. 

5. Nevedia ako sa to robí správne 

Mnoho ľudí, ktorí sa v MLM pohybuje proste nevie ako správne 

kontaktovať ľudí.  Nik ich to nenaučil a neukázal im to. V tomto by vám mala 

pomôcť vaša sponzorská línia a vzdelávací systém, ktorý by mal byť súčasťou 

každej serióznej MLM spoločnosti. 

Toto bolo 5 hlavných bodov, prečo má väčšina networkérov strach 

z kontaktovania ľudí a nerobia to s radosťou. 
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7 tipov ako odstrániť strach z 

kontaktovania ľudí 

Váš úspech v MLM z veľkej časti závisí aj od toho, ako sa popasujete 

s kontaktovaním ľudí a či sa v kontaktovaní budete zdokonaľovať. V tom by vám 

malo pomôcť nasledovných 7 tipov ako odstrániť strach z kontaktovania ľudí. 

1. Musíte na 100% veriť v silu a spravodlivosť podnikaniu MLM 

Jednou z najväčších výziev pre ľudí pohybujúcich sa v MLM je uvedomiť 

si, či skutočne veria v toto odvetvie alebo nie. Veľakrát sa totiž stretnete 

s ľuďmi, ktorí budú mať rôzne námietky voči MLM a bude len na vás, ako sa 

s tým popasujete. V tomto vám vie veľmi dobre pomôcť vaša sponzorská línia 

a vzdelávací systém vašej MLM firmy.  

2. Uvedomiť si hodnotu, ktorú máte pre ľudí 

Podnikanie MLM ponúka obrovské možnosti sebarealizácie, osobného 

rastu, budovania si vlastného podnikania, odmeny podľa výkonu, mať dostatok 

času pre seba, rodinu a oddych, atď. Pritom toto všetko a ďaleko viac je možné 

mať s minimálnym rizikom či investíciami. Pokiaľ si toto budete plne 

uvedomovať, ľudia okolo vás sa začnú zaujímať o to, akú príležitosť máte pre 

nich. Ľudia sa nepripájajú do MLM podnikania primárne kvôli firme či 
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produktom, ale kvôli lídrom a ľuďom, ktorí chápu a rozumejú hodnotám, ktoré 

podnikanie v MLM ponúka. 

3. Kontaktovanie začína už pred samotným oslovením 

Kontaktovanie začína už vo vašich hlavách pred samotným oslovením. 

O vašom úspechu pri kontaktovaní rozhoduje to, ako sa cítite, akú máte náladu, 

čo vám behá po rozume, prípadne aké sú vaše presvedčenia. Ak máte zlú 

náladu alebo sa necítite dobre, radšej kontaktovanie odložte na neskôr. Na 

vzbudenie záujmu máte väčšinou len jeden pokus, tak si ho nepremárnite. 

Keď sa už rozhodnete, že chcete niekoho osloviť, pamätajte na to, aby ste 

pred samotným oslovením boli pozitívne naladený. A je jedno či idete niekoho 

osloviť osobne alebo po telefóne. Tu je potrebné pracovať s vašim postojom, 

rečou tela a vaším vyžarovaním.   

Ako na pozitívne naladenie sa: 

 Pustiť si motivačné video alebo mp3 

 Prečítať si pozitívne afirmácie 

 Prečítať si svoje ciele 

Tieto body vám veľmi pomôžu v tom,  že vaše vyžarovanie bude na úplne 

inej úrovni a veľmi sa vám zvýši sebavedomie. Cítiť to budú aj ľudia. 

4. Sledujte potreby ľudí 

Zabudnite na to, že pri kontaktovaní budete myslieť len na seba, 

prípadne na váš bonus či províziu. Dôležité sú potreby a ciele vašich ľudí. Oni sú 
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prvoradí a pamätajte, že im chcete pomôcť. Pokiaľ vaše oslovenie budú ľudia 

vnímať ako riešenie ich problémov, vaše kontaktovanie bude úspešné.  

5. Naučte sa počúvať ľudí 

Tento bod som zámerne nespojil s bodom č.4.  V podnikaní MLM je veľmi 

dôležité sa naučiť počúvať ľudí. Viac počúvať ako hovoriť. Sám som v mojich 

začiatkoch v MLM robil chybu v tom, že som nepočúval, čo mi ľudia hovoria, len 

som hovoril to svoje. Bola to veľká chyba. Preto keď s ľuďmi voláte alebo sa 

s nimi osobne rozprávate, počúvajte čo vám hovoria. Oni vám sami povedia čo 

ich trápi a dajú vám tip ako ich máte osloviť. 

6. Nie každý sa hodí do vášho podnikania 

Na MLM podnikaní je krásne to, že si sami vyberáte ľudí, s ktorými chcete 

spolupracovať. Preto ani kontaktovať nemusíte všetkých. Rovnako nie všetci 

ľudia sa do vášho podnikania hodia.  

7. Odpoveď NIE neberte osobne 

Nebojte sa od ľudí odpovede NIE. Ak vám povie niekto na vaše oslovenie 

NIE, neberte to osobne. On neodmieta vás, ale vašu príležitosť. Je možné, že 

v danom období je spokojný a nehľadá možnosti. Je to jeho osobné 

rozhodnutie a musíte to rešpektovať. Taktiež NIE neznamená NIE navždy. Vždy 

sa dá človek osloviť neskôr, keď bude viac otvorený prijímať nové príležitosti. 
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Toto bolo 7 tipov ako odstrániť strach z kontaktovania ľudí.  No ani tieto 

tipy vám nepomôžu, ak kontaktovanie budete brať ako nejakú povinnosť. 

Myslím to tak, že kontaktovanie budete robiť mechanicky a len z povinnosti, že 

vám to niekto povedal, alebo nakázal. MLM by malo byť dobrovoľné 

podnikanie, kde nemáte žiadneho šéfa a výsledky a tempo si volíte vy sami. 

MLM podnikanie sa buduje a to dlhodobo a preto vás kontaktovanie 

musí baviť a musíte mať z neho radosť. Ideálne je, keď si z kontaktovania 

urobíte zvyk. No ak kontaktovanie ľudí budete robiť nasilu, nikdy z toho zvyk 

nebudete mať a nebude vám kontaktovanie robiť radosť. 

 

Verím, že vám informácie v tomto ebooku boli prospešné a pomôžu vám 

v tom, aby ste stratili strach z kontaktovania a aby vás kontaktovanie bavilo 

a prinášalo vám úspech. 

 

 

Prajem vám veľa úspechov. 
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