
Системата на Том Биг Ал Шрайтър 
1.Придобий умения как да работиш с хора и 
със системата на Том Шрайтър

2.Намери хора, които търсят това, което ти 
предлагаш

3.Обучи тези хора да правят същото като 
теб и получавай пасивен доход

ТИ МОЖЕШ! ЕЛА ДА СЕ УБЕДИШ! 
УПРАЖНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИ 
ТЕХНИКИ И ИЗРАЗИ ЗА УСПЕХ!

Лектори  и  модератори:
Георг/  Александров

Любомира  Любенова
Радост  Димитрова

ИМА начин да говориш с нови хора, дори да си срамежлив.
ИМА начин да представиш своя бизнес за минути.
ИМА начин да намериш правилните хора за своя бизнес.
ИМА начин да работиш САМО с мотивирани хора.
ИМА начин да продаваш без да си търговец.
ИМА начин да работиш без стрес, отхвърляне и напрежение.
ИМА НАЧИН… Открит от ТОМ БИГ АЛ ШРАЙТЪР преди повече от 40 години...

Целодневен работен семинар 

в СОФИЯ
16 април 2011г., 

х-л „СИМОНА”
бул. „Иван Иванов” 10
www.hotelsimona.com

(хотелът разполага с голям безплатен паркинг)

10:00-18:00ч. - 4 работни сесии по 1,5ч.

цена за участие: 50,00лв. (за сем.: общо 80,00лв.)
плащане: на място

Регистрирай се на:
mentors.bg@gmail.com

Мрежов бизнес 
 на професионално ниво!

Някои хора все четат и четат...
    а други ползват доказана система 

и... успяват.

10,00-11,30 - Сесия 1: Какво, за Бога, означава 
МЛМ, ТИ СИ ВИНОВЕН!, Един за всички, всички за 
един - Л. Любенова

11,30-12,00 - пауза

12,00-13,30 - Сесия 2: Тайните на Том Шрайтър, 
Уменията, Открий бисера в мидата, Научи най-
срамежливия да работи в МЛМ, Вземи най-добрите - 
Г. Александров

13,30-14,30 обедна пауза

14,30-16,00 - Сесия 3: Не позволявай твоят контакт 
да се обеси на полюлея, Какво можеш да кажеш за 2 
минути, Защо хората бягат от залите - Г. Александров

16,00-16,30 - Пауза

16,30-18,00 - Сесия 4: Система, 2 в 1 и 3 в 1, За 
парите и хората, Как се прави всъщност?, въпроси и 
отговори - Г. Александров и Л. Любенова

 
В цената не се включва храна и напитки.

В паузите може да се дискутират лични въпроси и проблеми.

ÈИÇЗÃГÐРÀАÄДÈИ ÓУÌМÅЕÍНÈИßЯ, ÒТÅЕ ÙЩÅЕ ÈИÇЗÃГÐРÀАÄДßЯÒТ ÒТÂВÎОßЯ ÁБÈИÇЗÍНÅЕÑС
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