Plan działania!
Pomagamy Wam spełniać Wasze cele, więc musimy je znać! Małymi kroczkami do CELU 
Cel powinien być jasno określony i szczegółowy, ponieważ nie da się osiągnąć czegoś, co nie
zostało dobrze zdefiniowane i zapisane!
„Cały Świat usuwa się z drogi człowiekowi, który wie, dokąd zmierza.”

CEL BEZ PLANU DZIAŁANIA JEST TYLKO MARZENIEM!
1. Krok Pierwszy. Pragnienie osobiste: Masz ustalone swoje DLACZEGO? Jakie masz cele finansowe?
Ustal cele: Jaką chcesz zdobyć rangę do końca miesiąca np. Promotor, ile zapiszesz ludzi, z iloma
będziesz rozmawiać każdego dnia, ile będziesz mieć znajomych do końca miesiąca na FB, ile osób
dowie się o MoneyGenius online & offline (na tle miesiąca).
2. Krok Drugi. Małe kroczki: Ile godzin poświęcisz dziennie na pracę w tym miesiącu np. 4 godziny
dziennie (godz. 1: Posty; godz. 2: Rozmowy z ludźmi; godz. 3: Follow up (powtórzenie kontaktów)
godz. 4: Dodawanie znajomych & Witanie + godzina dodatkowa: Szkolenie + Zaproszone osoby na
Webinar & Twoja obecność)
3. Krok Trzeci. Wiedza: Czy wiesz jak to zrobić? Szkolenia biznesowe na Discord (100% zrozumienia)
NOTATKI! „Pokażę Ci drogę, ale nie przejdę jej za Ciebie.”
4. Krok Czwarty. Rozwijaj swoje umiejętności: Poćwicz mówienie „Czym się zajmujemy” na ŻYWO,
tak jakbyś miał to powiedzieć znajomemu, swoimi słowami (musisz być pewny siebie, biznesu &
czym się zajmujemy - jak Ty masz wątpliwości i nie jesteś pewny, osoba tym bardziej będzie wątpiła)
5. Krok Piąty. Kontroluj swoje postępy: Jak robić raporty wieczorne, dlaczego są takie ważne?
6. Krok Szósty. Analiza swoich umiejętności: W czym jesteś mocny, Twoje mocne strony, w czym
jesteś słabszy, Twoje słabe strony.

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

 Jakie posiadam umiejętności, które pomogą mi w

 Co sprawia mi największe trudności w tej pracy?

osiąganiu mojego celu? (Doświadczenia)
 W jaki sposób rozwijam te mocne strony?

 Co mogę zrobić, by ulepszyć swoje umiejętności ?

 Co uważam za swoją największą słabość?

 Czego się obawiam, które z moich słabych stron
ograniczają mój sukces?

7. NA KONIEC. Cel musi być REALNY: Spójrzmy prawdzie w oczy, nie wszystko w życiu da się
osiągnąć. Skup się na celach, przy których jesteś powiedzmy na 80% pewny, że dasz radę je
zrealizować. Lepiej nie stawiać na łut szczęścia, bo nie zawsze Ci ono pomoże.
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