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Napifix rendszer

STARTFÜZET



Napifix, a hatékony 
online marketing 
rendszer,
kifejezetten  
MLM-eseknek!

Név :

e-mail:

telefonszám:

napifix weboldal :
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Köszöntelek a 
Napifix világában!

Üdvözöllek, Szabó 
Zoltán vagyok, a Napifix 
tulajdonosa!

A Napifix egy különleges - a 
világon is egyedülálló - értékesítési 
rendszer, amely professzionális 
megoldásokat kínál, illetve 
egyensúlyba hozza az embereket 
az őket legjobban foglalkoztató 
területeken.

Ezek a következők:

•	 Az	egészséged	megőrzése	
vagy visszaszerzése, 

•	 Álmaid	gépkocsijához	
való hozzájutás egyedülálló 
konstrukcióban,

•	 Online nyelvtanulás  
hatékony módon

•	 Pénzügyeid	rendbetétele,	
melynek eredményeképpen 
hosszú távú passzív 
jövedelmed keletkezik. 
Elfelejtheted a nyugdíjkérdést. 
Megnyugtatásul: a mi 
megoldásunk nem valamilyen 
életbiztosításhoz kötött 
megtakarítás.

Én természetesen nem tudhatom, 
hogy téged melyik témakör fog 
érdekelni a fentiek közül. Azt 
javaslom, hogy kezdd azzal, ami 
aktuálisan legjobban foglalkoztat, 
vagy amiben úgy érzed, van mit 
javítanod. 

Van még egy nagyon jó hírem. Van 
a rendszernek egy plusz eleme és 
az nem más, mint a pénzkereset. 
Ismerd meg a rendszerhez 
kapcsolódó	munkalehetőségeket.	

Egy komplett, kész rendszert 
kapsz,	amit	csak	használnod	kell	
és számtalan előnyt fog Neked 
nyújtani.

A négy projekt közül személyre 

szabottan be tudod állítani, hogy 
Téged melyik lehetőség(ek) 
érdekel(nek).	Átjárást	biztosítunk	 
a projektek között, a világon 
egyedülálló módon.

Ezek a fantasztikus lehetőségek 
egymást erősítik, egymásnak nem 
jelentenek	konkurenciát.

Jelszavunk = „Hozd egyensúlyba 
életed a Napifix rendszer 
segítségével!”

Kíváncsivá	tettünk?	Szeretnéd	
a rendszert élesben kipróbálni, 
bármilyen	kötelezettség	nélkül?

Akkor jó hírem van! A rendszerbe 
ingyen beregisztrálhatsz, és 
meg tudsz győződni állításaink 
valóságáról!
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2. Gépkocsi
Valószínűleg mindenki elképzelte már, 
milyen	jó	érzés	lenne	álmai	gépkocsiját	
vezetni. Ilyenkor általában legyintünk 
egyet: „Nekem erre sohasem lesz pénzem, 
ilyet én nem engedhetek meg magamnak.”

Itt tévednek sokan! Hihetetlen ajánlatunk 
van számodra!

Bemutatjuk egyedi autóprogramunkat, 
ahol	minimális	önrésszel	és	alacsony	havi	
összegért tiéd lehet az általad kiválasztott 
gépkocsi.	

Az	alacsony	havi	díjakban	benne	van	
a	gépkocsi	szervizelésének	költsége,	
téli nyári gumi, kötelező biztosítás és 
a	casco	is.	Mindezt	úgy,	hogy	nem	
kell hitelképesnek sem lenned, mert 
a	konstrukció	szempontjából	
lényegtelen, rajta vagy-e a BAR 
listán vagy sem.

4. Nyelvtanulás
Nagyon különleges online 
nyelvtanulási lehetőség, amely kiváló 
lehetőséget biztosít a kezdőknek 
és a vizsgára készülőknek egyaránt. 
Ma Magyarországon több tízezer 
embernek	azért	nincs	diplomája,	
mert	nincs	meg	a	szükséges	
nyelvvizsgája hozzá. A rendszert a Te 
időbeosztásodnak megfelelően tudod 
használni és kevesebbe kerül, mint 
egy	magántanárnak	fizetett	óra.	Sőt,	a	
használati díjért a rendszerben található 
összes nyelvhez hozzáférést engednek.

3. Pénzügyek
Ez a terület kivétel nélkül szinte 
mindenkit érint Magyarországon - 
legyen a fiatalabb, vagy az idősebb 
korosztály tagja

Sajnos	kijelentjük,	hogy	honfitársaink	
pénzügyi	intelligenciája	nem	túl	
magas szintű, túlnyomó többségüknek 
SEMMILYEN	megtakarítással	nem	
rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy 
ha bármi történik vele és nem tud 
dolgozni,	AZONNAL	nehéz	helyzetbe	
kerül. Nem hónapok, vagy évek múlva, 
hanem azonnal!

Súlyos	kérdések	merülnek	fel,	melyeken	
kellemetlen elgondolkodni: Miből 
fogsz élni, ha már nem lesz kedved/
lehetőséged	azt	csinálni,	amivel	
jelenleg	foglalkozol?	Vagy	másképpen:	
rendelkezésedre áll-e már jelenleg 
az a havi készpénzáramlás, amellyel 
biztosítani	tudod	saját	és	családod	
létfenntartását akkor is, ha megszűnik a 
jelenlegi	bevételi	forrásod?

Készülj fel időben, hogy ne érjen 
kellemetlen	meglepetés.	Segítünk	
Neked megmutatni, hogyan tehetsz 
szert passzív jövedelemre, úgy hogy 
nem Neked kitalálni, felépíteni és 
működtetni a rendszert. Ezt a munkát 
elvégzi helyetted a Napifix.

5.  Munkalehetőség
Egy nagyon izgalmas dolgot 
kínálunk Neked akár főállásban, akár 
csak	másodállásban	keresel	munkát.

A Napifix rendszere egy nagyon hatékony 
pénzkereseti lehetőséget nyújt Neked. 
A rendszer időt, pénzt, energiát takarít 
meg Neked. A saját otthonodból tudod 
online módon végezni a tevékenységedet. 
Tudom az internet tele van otthon 
végezhető munka ajánlatokkal. A Napifix 
rendszere kiemelkedik ezek közül.

Egy biztos: kiemelkedően magas 
jövedelmed lehet, nem kell külföldön, távol 
a	családodtól	munkád	vállalnod.

1. Egészségmegőrzés 
Egy	különleges	magyar	céggel	és	
termékeivel ismerkedhetsz meg. 
Prémium	minőségű	méreganyagmentes	
termékeivel és megfizethető árával 
nagyon népszerű lett fogyasztói 
körében.

A	cég	filozófiáját	jól	tükrözik	a	
következő mondatok:
„A felénk nyújtott emberi kezet
csak	megfogni	szabad,
elengedni vétek, ellökni átok,
csak	az	egymásba	simuló	kezek
tarthatják össze az emberi világot”
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Mi a teendőd?

Kezdetben	csupán	annyi:	nézd	meg	a	weboldalunkat!	Kezdd	azzal	az	ajánlattal,	
ami legjobban felkeltette az érdeklődésedet!

Amit én javaslok, hogy kérj írásos tájékoztatást arról a  lehetőségről, ami  téged 
legjobban érdekel. Ha több terület is érdekes számodra, akár az összesről is 
kérhetsz tájékoztatót. 

Ebben az esetben a Napifix hírlevél küldésére kell feliratkoznod, így 
automatikusan	és	egyben	célirányosan	írásos	tájékoztatást	fogsz	kapni.

1. Értékesítési folyamatok automatizálás     
2. Teljes körű online marketing rendszer    
3. Információs	központ	–	Webkonferencia	terem	
4. Online képzési rendszer
5. Rendezvényekre toborzást elősegítő rendszer
6. Érdeklődő felület
7. Tudásbázis
8. Profi	online	hirdetési	csomagok

Keress pénzt 
könnyedén és 
okosan!

A Napifix rendszer 
felépítése
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1. Értékesítési folyamatok  
    automatizálása
A	rendszer	felkutatja	a	potenciális	
új jelölteket. Elvégzi a megfelelő 
tájékoztatást, és a nap 24 órájában 
dolgozik helyetted. Rengeteg időt, 
energiát és pénzt takarít meg Neked.

A saját otthonodból tudod a Napifixen 
található projekteket hatékonyan 
koordinálni.

Az	MLM-ben	van	egy	szabály:	
Amennyiben 100 embernek bemutatod 
bármely üzleti lehetőséget 80 „Nemet” 
kapsz	és	csak	20	„Igent”.	

A	Napifix	segít	abban,	hogy	„tálcán”	
szállítsa azt a 20 embert, akit érdekel 
az	ajánlatod.	Neked	csak	azokkal	kell	
foglalkoznod, akik nyitottak, érdeklődőek.

Nem kell aggódnod a visszautasításoktól, 
a sok „Nem”-től.

Felejtsd el a névlista írást!

A Napifix rendszer segítségével új 
dimenzióba léphetsz.

Az online marketingnek, az internetes 
jelenlétnek köszönhetően ráadásul nagyon 
egyszerűen nemzetközivé is teheted 
üzleted.

2. Teljes körű online 
marketing rendszer
Ezt a komplett rendszert a Napifix belső 
felületén találod meg. A szakemberek 
által	Facebookra	és	Google-re	
optimalizált tartalmakkal azonnal 
komoly online jelenlétet tudsz generálni 
magadnak.

Ezt elérheted ingyenes megosztásokkal 
vagy fizetett hirdetésekkel. A fizetett 
hirdetéseket is szakember állítja össze 
és felügyeli Neked. A hirdetésekkel 
célirányosan	tudod	eljuttatni	a	potenciális	
jelöltekhez üzleti ajánlatodat.

Az online marketing legfőbb elemei a 
következők:	Facebook	marketing,	e-mail	
marketing és blog írás.

A	Napifix	rendszerének	célja,	hogy	
minden	érdeklődőt	a	Te	weboldaladra	
irányítja és a látogató által megadott 
adatokat a Te saját, névre szóló 
adatbázisodba tárolja el.

Az adatbázis tartalma:
•	 Hírlevél feliratkozók.
•	 Napifix	regisztrációk
•	 Rendezvényre jelentkezők
•	 Email küldési adatok
•	 Kérdőívek

Mindenről az 
üzletépítés során 
elengedhetetlen 
statisztikai adatokat 
és visszajelzéseket 
kapsz.

Az online 
marketingnek, 
az internetes 
jelenlétnek 
köszönhetően 
ráadásul nagyon 
egyszerűen 
nemzetközivé is 
teheted üzleted.



3. Információs központ – 
Web konferencia terem
Azok, akik beregisztráltak a Napifix 
rendszerbe minden fontos eseményről, 
hírről tájékoztatást fognak kapni. Egy 
gombnyomással több ezer emberhez 
tudod eljuttatni a híreket email formájában 
–	legyen	akár	szöveg,	akár	videó.

A Napifix rendszer a kiküldött leveleket 
időrendi sorrendben tárolja, így a belső 
felületen is könnyedén visszamenőleg is 
elolvashatóak.

Az	MLM-ben	gyakori	hiba	szokott	lenni,	
hogy	az	információ	átadása	valahol	
elakad. 

Ez a Napifix rendszerrel teljes mértékben 
ki van küszöbölve.

Webkonferencia terem
Heti rendszerességgel minden projekttel 
kapcsolatban	webkonferenciákat	tartunk.	
Aki éppen nem tud online részt venni 
egy ilyen tájékoztatón az sem marad 
le semmiről, mert felvétel készül az 
előadásról, amit szintén a Napifix felületén 
elérhetővé teszünk.

A	webkonferencia	termet	online	
képzésekre vagy szűk körű vezetői 
megbeszélésekre is rendszeresen 
használjuk.

4. Online képzési rendszer
A Napifix belső felületén található 
a „Kezdd ezzel”menüpont.

Itt	négy	speciális	munkafüzetet,	azaz	
segédanyag található.

Ezeket feltétlenül olvasd el!
•	Napifix	Startfüzet.	(ezt	olvasod	most)
•	Üzletépítési	Receptkönyv
•	Tudástár
•	Napifix	útmutató

A 15 napos ingyenes használat után 
fogunk hozzáférést biztosítani azokhoz a 
funkciókhoz,	amellyel	pénzt	tudsz	keresni.

►Facebook megosztáshoz
►Online képzési felülethez
►Adatbázisokhoz
►Hirdetési csomagokhoz
►Blog írás
►Email marketing
►Napifix szemináriumon való részvétel

7

Ezek mind óriási 
segítséget fognak 

jelenteni az
üzletépítésed során!
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5. Rendezvényekre toborzást elősegítő rendszer
Ezt a rendszert imádni fogod, mert óriási segítségedre lesz abban, hogy adott rendezvényre 
-	legyen	az	egy	nyilvános	bemutató	vagy	céges	szeminárium	-	helyetted	hívja	meg	az	
érdeklődőket.

Nem	Neked	kell	ezzel	görcsölni.	Tapasztalatom	szerint,	amikor	telefonon	meghívod	a	barátaidat,	
ismerőseidet egy ilyen rendezvényre, szinte mindenki megígéri, hogy eljön, de valójában nagyon 
kevesen érkeznek meg.

Ez a rendszer leveszi válladról ezt a terhet. Egy adott rendezvényre jelentkezők is a TE személyes 
adatbázisodba	fog	bekerülni.	Látni	fogod,	hogy	kik	jelentkeztek	rajtad	keresztül	egy	adott	
előadásra.

Ezen	felül	a	meglévő	csoportodban	lévő	partnereket	is	inspirálni	tudja,	hogy	minél	többen	
jöjjenek el az adott rendezvényre.

7. Tudásbázis
Ez a felület gyakorlatilag egy „Kérdezz- Felelek” 
rész, ahol kérdéseket tehetsz fel anonim módon 
az	adott	projekttel	és	a	Napifixel	kapcsolatban.	
A választ minden esetben szakember válaszolja 
meg.

Ezen a felületen bárki tehet fel kérdést.

Így a gyakorlatban felmerülő összes kérdést 
és az arra adott választ bárki láthatja. Ez nagy 
segítség lesz mindenki számára.

A kérdéseket és a válaszokat a rendszer időrendi 
sorrendben tárolja el.

8. Online hirdetési csomagok
Egyedi	hirdetési	csomagjaink	segítséget	
nyújtanak abban, hogy a lehető legprofibb 
módon reklámozhasd üzleti projektedet az 
olyan	közösségi	oldalakon,	mint	a	Facebook	
vagy az Instagram.

Ha szeretnéd megspórolni a sikertelen 
hirdetések tesztelésébe ölt időt, pénzt és 
energiát, akkor bízd szakembereinkre oldala(i)d 
hirdetésének kidolgozását.

6. Érdeklődő felület
Amikor valaki beregisztrál a Napifix
rendszerébe, akkor a belső felületen
hozzáférést biztosítunk a „Kezdd ezzel” 
menüponthoz, ahol az „Érdeklődő 
felületet” található.
Ezen a felületen az érdeklődő az adott 
projektről sok hasznos videót fog találni.
Nem zúdítunk mindent egyből az új jelölt
nyakába,	csak	épp	annyit,	amennyire
szüksége van.

Itt korrekt és teljeskörű tájékoztatást 
kap a lehetőségről, amely a megfelelő 
DÖNTÉS	meghozatalában	hatalmas	segítség	
lesz számára.

Ennek segítségével a látogató nem fél 
vagy	téves	információk	alapján	mond	majd	
véleményt.

Mind a négy projektnek külön érdeklődő 
felülete van.

Amennyiben elégedett vagy a Napifixszel, 
akkor a 15 nap letelte után jelképes díjért 
tudod tovább használni teljes körűen a 
rendszert. 
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1. Regisztrálj be ingyen a Napifix rendszerbe!

2. Olvasd el a belső felületen található 
„Kezdd ezzel” menüpontban lévő négy 
segédanyagunkat!

3. Nézd meg az „Érdeklődő felületen” található 
videókat!

4. Vegyél részt az „Online marketing gyakorlati 
alkalmazása	a	Network	marketingben”	című	
szemináriumon.

5. Kezdd el használni „élesben” a rendszert és 
válaszd ki számodra legkedvezőbb hirdetési 
csomagunkat!	Keress pénzt a Napifixszel!

5 egyszerű lépés  
a SIKERHEZ

NAPIFIX REGISZTRÁCIÓ
Névre	szóló	weboldalt	
kapsz, amit 15 napig ingyen 
használhatsz.1

„KEZDD EZZEL” menüpont

Első lépésként olvasd el a következőket!

Napifix Startfüzet (ez az anyag, amit éppen most olvasol)
Napifix útmutató (részletes leírás a rendszer működéséről)
Üzletépítési Receptkönyv (munkamódszerünk ismertetése)
Tudástár munkafüzet (az adott projekt rövid bemutatása)

Ezeket a segédanyagokat meg tudod osztani Facebookon 
vagy e-mailben el tudod küldeni barátaidnak  
és ismerőseidnek.

2
ÉRDEKLŐDŐ FELÜLET
Ezen	a	felületen	célirányosan	
összeállított videókat találsz az 
adott	projekttel	kapcsolatban.	
Ezeket feltétlenül nézd meg, 
amely segít a helyes döntés 
meghozatalában, hogy számodra 
nyújt-e valami pluszt az általunk 
kínált projekt.

3
ONLINE MARKETING GYAKORLATI 
ALKALMAZÁSA A NETWORK 
MARKETINGBEN CÍMŰ SZEMINÁRIUM
Vegyél részt a következő esedékes 
szemináriumon, ahol megismerheted az új 
munkamódszert,	ami	áttörést	jelent	a	Network	
marketingben. Új dimenzióba helyezzük a 
hálózatépítési munkádat.

4
KERESS PÉNZT A NAPIFIXEL
Kezd el élesben használni a rendszert, 
azaz	fizess	elő	a	Napifixre.	Kulcsrakész	
rendszert kapsz. Használatához 
semmilyen informatikai tudás nem 
szükséges.

5
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Mitől zseniális a Napifix?

Aki	már	dolgozott	MLM	rendszerben	az	tudja,	hogy	az	emberek	legnagyobb	félelmei	a	
következők szoktak lenni:

„Előre tudom, hogy „NEM”-et fogok kapni.”
„Mit	fognak	az	ismerőseim,	barátaim	szólni,	hogy	MLM	üzletet	csinálok?”
„Kifogytam a nevekből, nem tudom már senkinek ajánlani a lehetőséget.”
„MLM	sérült	vagyok.”
„Meghívtam 10 embert az előadásra, de senki nem jött el.”

Sorolhatnám	még	tovább	ezeket	a	tipikus	gyakorlatban	felmerült	dolgokat.

Szeretnéd	azt,	hogy	fent	említett	problémák	azonnal	megszűnjenek?

A Napifix révén egy olyan rendszert kapsz, ahol

•	 Nem kell többet a barátaidat, ismerőseidet zaklatni,

•	 Elfelejtheted a névlista írást,

•	 Csak azokkal kell foglalkoznod, akik érdeklődnek az ajánlatod iránt,

•	 Hatalmas segítséget kapsz az utógondozásban, azaz az ügyfél lezárásban,

•	 Az érdeklődők Téged fognak keresni,

•	 Az	üzletépítéshez	szükséges	segédanyagokat	és	munkafüzeteket	a	Napifix	regisztrációval	
párhuzamosan megkapod

•	 Több	lépcsős	képzési	rendszerünkben	az	alapoktól	megtanítunk	mindenre

•	 Szakemberek	által	összeállított	hirdetési	csomagok	közül	választhatsz.	A	hirdetések	
Facebookon,	Instagramon,	Google-ben	és	Youtube-on	is	megjelennek

•	 Az	ingyenes	Facebook	marketinggel	és	a	fizetett	hirdetési	csomagjainkkal	azonnal	
hatalmas online jelenlétet tudsz magadnak generálni.

•	 E-mail marketinggel hatékonyan tudod üzleti lehetőségedet ajánlani. 

•	 Blog írással jelentősen növelheted oldalad forgalmát

Röviden - a Napifix mindent tud, amire szükséged lehet  
	 								az	MLM	üzletépítés	során.
              - a Napifix különlegessége, amely révén  
         új TRENDET teremtünk.

4 különleges projekt került beépítésre a rendszerbe.  
Ezt azonnal megkapod!

Rugalmas a rendszer, mivel minden felhasználó saját maga tudja 
beállítani, hogy melyik projekt érdekli  

és melyiket akarja használni.
Számomra	kiemelt	jelentőséggel	bírt,	hogy	olyan	projekteket	
vegyek fel a kínálatba, amely 100%-ban magyar vállalkozás  

vagy magyar ember a tulajdonos. 
A négy ajánlat közül ez három esetben sikerült.
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Zeomineral 
Prémium	minőségű,	méreganyagmentes	magyar	termékek	Tokaj	hegyaljáról.	A	cég	egy	családi	
vállalkozás, amely 30 éves múlttal rendelkezik. Termékeit főleg az egészségmegőrzés területén 
használják. 

A Zeomineral jelszava: „Szépség és egészség a földkéregből.” A minőség mellett fontos 
kiemelni, hogy a termékek hihetetlen kedvező áron kaphatók. Vegyük példának a zeolit alapú 
Entero terméket. Annak ellenére, hogy az Entero	orvostechnikai	eszköz	minősítéssel	rendelkezik,	
mindössze 3800 forintba kerül. Ez szinte példátlan.

Atlantisz 
Szintén	100%-ban	magyar	tulajdonú	cég.	Nagyon	kedvező	feltételekkel,	speciális	bérleti	
konstrukció	keretében	tudsz	használt	vagy	új	gépkocsihoz	hozzájutni.	A	bérleti	díjak	nagyon	
alacsonyak,	annak	ellenére,	hogy	az	összeg	tartalmazza	a	kötelező	biztosítás	és	a	casco	
költségét,	a	téli-nyári	gumi	cserét	és	a	kötelező	szervizek	díjait.	

Nincs jövedelem és BAR lista vizsgálat.

Learn-Biz 
A	tulajdonos	magyar	származású	hölgy,	aki	Amerikában	ment	férjhez.	A	cég	ezért	az	 
Egyesült	Államokban	van	bejegyezve.	A	Learn-Biz	Nagyon	érdekes	online	nyelvtanulási	
lehetőséget	biztosít	mindenki	számára.	Azoknak	is,	akik	csak	beszédszinten	akarnak	nyelvet	
tanulni, de azoknak is, akik vizsgázni is akarnak belőle. Ma Magyarországon több tízezer 
embernek	azért	nincs	diplomája,	mert	nincs	meg	a	szükséges	nyelvvizsga	hozzá.	 
A rendszert a te időbeosztásodnak megfelelően tudod használni és kevesebbe kerül,  
mint egy óra, amit magántanárnak fizetsz ki.

Sőt, ajánlói rendszerének köszönhetően még pénzt is tudsz keresni vele.

Crowdbridgeglobal 
A	listán	szereplő	egyetlen	cég,	amely	külföldi	tulajdonban	van.	A	CBG	a	napjainkat	meghatározó	
nagy	trendeket	egyesíti.	A	kriptovaluta	piacát	a	közösségi	finanszírozás	iparágával.	Több	
projektben	tudsz	részt	venni,	akár	közösségi	ingatlanról,	digitális	pénzről	akár	decentralizált	
piactérről	van	szó.	Ki	tudod	használni	a	kriptovaluták	esetén	az	árfolyam	növekedésben	rejlő	
lehetőségeket vagy a luxus ingatlanok bérbeadásából/eladásából származó nyereségeket. 

A	piactéren	(webáruház)	a	saját	vállalkozásod	termékeit	vagy	szolgáltatásait	tudod	a	 
világ közel 50 országában értékesíteni. 

Ez a négy különleges projektet egyben kapod meg a jelképes 
díjért	cserébe.	A	világon	egyedülálló	módon	átjárást	biztosítunk	
a négy projekt között.
Te, mint felhasználó be tudod állítani, hogy egy, kettő, három vagy mind a négy projektet akarod 
használni. Amelyik projektet nem állítod be azt nem is fog megjelenni a Napifix oldaladon, és 
csak	arról	fogsz	központi	levelet	és	híreket	kapni,	amit	használni	szeretnél.	

Arra	törekedtünk,	hogy	négy	különböző	területen	egyedi	ajánlattal	lépjünk	a	piacra.

Amikor az érdeklődők megnézik a Napifix oldaladat, akkor nem lehet tudni, hogy melyik 
lehetőség kelti fel az érdeklődést.

Négy projekt
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A Napifix előnyei

Felhasználói 
vélemények

Használatához nem kell informatikai tudás.

Készen kapsz mindent, az elkapó oldalakat, automata hírlevél feliratkozás és küldés lehetőségét, 
Facebook	megosztást,	oktató	anyagokat,	fizetett	hirdetési	csomagokat.	Minden	olyan	eszközt,	
amire	szükséged	van	az	MLM	üzletépítés	során.

Javaslom, hogy feltétlenül olvasd el a „Napifix útmutató” füzetünket is, amelyben teljes egészben 
bemutatjuk a rendszert.
Egyben	biztosak	vagyunk,	hogy	munkamódszerünk	áttörést	fog	jelenteni	az	MLM	értékesítés	
területén.	Ha	kíváncsi	vagy	erre	a	módszerre,	akkor	olvasd	el	az	„Üzletépítési	Receptkönyvünket”!

Milyen	plusz	lehetőséget	biztosít	még	a	Napifix?
A kéthavonta megrendezésre kerülő Napifix szemináriumon részt tudsz venni.

Ez	egy	speciális	képzés,	ahol	profi	szakemberek	adják	át	azt	a	szaktudást,	amivel	bármely	
projektben sikeres tudsz lenni. 

A legfontosabb, hogy egy mindenki által másolható munkamódszerre fogunk megtanítani. 
Gyakorlati	tudást	fogunk	átadni	Neked.

Képzeld	el,	hogy	a	csoportod	tagjai	szintén	használják	a	Napifixet	és	a	munkamódszerünket.	
Gondolj	bele	ez	Neked	mekkora	forgalomnövekedést	fog	jelenteni.

AZ	MLM	üzletedet	stresszmentesen	tudod	építeni.

A Napifix időt, pénzt és energiát fog neked megtakarítani!

Szabó	Zoltán
3	évvel	ezelőtt	felismertem	azt,	hogy	az	MLM	értékesítés	területén	is	hatalmas	változások	fognak	
bekövetkezni. Egyértelmű volt számomra, hogy az online értékesítésnek nagy szerepe lesz 
ebben.	Megnéztem,	hogy	a	Network	marketing	területén	milyen	online	megoldások	léteznek.	
Nem találtam olyan rendszert, amely teljes körű megoldást kínált volna.

Ezért	úgy	döntöttem,	hogy	megcsinálom.	Az	elmúlt	években	a	következő	szakemberekkel	
közösen fejlesztettük ki a rendszert:

•	 Rendszerszervező informatikus

•	 20	éves	tapasztalattal	rendelkező	MLM-es	szakember,	(ez	vagyok	én)

•	 Profi	programozó

•	 Online marketinges szakember

•	 Grafikus	kiadvány	szerkesztő

•	 Facebook	és	Google	hirdetésekkel	foglalkozó	specialista

Eddig nagyon szép dolgokat olvashattál a Napifixről. 

Biztos	felmerült	benned	is	a	következő	kérdés,	hogy	a	Napifix	a	gyakorlatban	jól	működik-e?



13

Erre kettő példát tudok említeni.

A	Crowdbridgeglobal	2018.01.08.-án	indította	el	a	projektját.	A	Napifix	segítségével	6	
hónap	alatt	egy	kb.	2000	fős	üzletkötői	csapatot	sikerült	felépítenem.

2018.08.26.-án mutattam be a Napifix rendszerében a Zeomineral projektet. Ekkor 
kezdtem el az üzletépítést a Zeomineralnál. 2018.10.31.-én, azaz kettő hónap alatt, elértem 
a	legmagasabb,	Stone	Direktor	karrier	szintet.

A	gépkocsi	és	a	nyelvtanulás	projekt	2019	első	negyedévében	kerül	bevezetésre.

Én tiszta szívemből tudom mindenkinek ajánlani a Napifix használatát!

Papp	Péter
Felejtsd el a kényelmetlen helyzeteket, a visszautasításokat.

Itt a lehetőség a fizikai és pénzügyi egyensúly megteremtésére, valóban saját időbeosztással.

Ez nem kamu, én már 28 éve küzdök ezekkel a gondokkal és végre központilag megoldják és 
tálcán	kínálják.

Hirdetni	tudnak	helyettem,	olcsóbban,	szakmailag	sokkal	felkészültebben.

Így olyan területeken is üzleti partnereket hozhat a Napifix rendszere, amiket nem is ismerek.

Ma	már	nem	lehetséges	mindent	tudni,	mindent	egyedül	csinálni,	de	hála,	hogy	ettől	kezdve	
nincs	is	rá	szükség.

Olyan háttértámogatást kapok, ami nélkül ma már szinte lehetetlen üzletet építeni.

Hangsúlyozni szeretném a több lábon állást, az átjárhatóságot, mert itt ezt is kézhez kapod.

Csak gondolj bele, mekkora óriási dolog, hogy ugyanazzal az emberrel több üzletet is építhetsz 
egyszerre.

Itt az én példám:

-  nekem az egészségre, kiemelten szükségem van (1)

- „ századszorra” végre megtanulok angolul (2)

- autóra is szükségem lesz hamarosan (3)

Ugye	ezek	az	igények	másnál	is	előfordulhatnak,	akár	ugyanígy?	

Ez	HÁROM	üzlet,	és	csak	egy	ember!	Hoppá!
Na és persze ebből következik, hogy nyugdíjasként (72 ezer/hó) talán az is életszerű, hogy pénzt, 
sőt	nagyon	sok	pénzt	kell	csinálnom.

De persze ez kortól, nemtől függetlenül, mindenkire érvényes.

Ha	mindezt	csak	felsorolom,	már	követni	sem	tudom,	mi	mindennel	kellene	foglalkozni,	ráadásul	
profi szinten.

Ne	vacakolj,	ne	hezitálj,	itt	mindezt	rendszerezve,	folyamatosan	frissítve	a	Napifixből	megkapod	
és örömmel élvezheted a pénzt és sikert.

Azért dolgozni kell, nem megúszható. (Ez is tapasztalat)

Tarts velünk!

Géczi	Csaba
A Napifixet kb. fél éve ismertem meg. Akkor még nem sejtettem, hogy egy ennyire profi 
rendszerrel	lesz	dolgom.	Sok	éve	vagyok	vállalkozó,	így	pontosan	tudom,	milyen	nagy	érték	egy	
automata rendszer, mely rengeteg terhet levesz a vállamról. Az egyik legnagyobb előnye, hogy 
komplett	rendszert	kapok.	Nem	nekem	kell	bajlódnom	a	weboldal	és	az	értékesítési	folyamatok	
és az online hirdetések kialakításával  Ezért a Napifixet jó szívvel ajánlom az érdeklődőknek 

1
2
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Napifix	értékesítési	tölcsére

Érdeklődők lezárását segítő rendszer

A NAPIFIX A NETWORK MARKETINGBEN FELMERÜLŐ MUNKAFÁZISOKBAN  
HATÉKONY SEGÍTSÉGET NYÚJT.

Első:  Új ügyfelek felkutatása és automatikus tájékoztatása

Második: Profi ügyfélzárás és utógondozás

Harmadik: Hatékony csapatépítés, mentorálás, oktatás és információ átadás

Új ügyféltoborzó rendszer

A Napifix  
értékesítési 
tölcsére
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Foglaljuk 
össze

Kezdd el használni még ma a Napifix rendszerét, és élvezd annak 
minden előnyét! Büszkén állíthatom, hogy elsőként alkottunk meg egy 
olyan	rendszert	Magyarországon,	ami	speciálisan	hálózatépítőknek	
nyújt segítséget abban, hogy üzletépítésükben egy magasabb szintre 
lépjenek. 

Mindenkinek haladnia kell a korral, és az új, működő megoldásokat 
keresni. A klasszikus, személyes, direkt meghívások és üzleti 
tárgyalások	egyre	kevésbé	működnek	a	Network	Marketingben.	Olyan	
rendszert kell használni, ami a lehető legtöbb „időrabló” tevékenységet 
–	a	„Nem”-eket,	a	negatív	üzleti	tárgyalásokat,	az	utazásokat,	
az otthon maradó rendezvényre meghívott vendégeket - teljes 
mértékben kiszűri. Így ténylegesen két feladatod marad:

 1) Használni a Napifix rendszerét

 2) Az olyan érdeklődőket, akik megkeresnek Téged,    
  készséggel, megfelelően tájékoztatni, kiszolgálni, 
  segíteni.

Lépj	Te	is	egy	új	szintre,	és	ismerd	meg	az	MLM	üzletépítésének	egy	
olyan oldalát, amellyel még sohasem találkoztál! És ne feledd, nálunk 
nincs	zsákbamacska!	A	Napifixet	az	első	15	napban	ingyenesen,	
korlátok nélkül használhatod. Meglátod, a 15 nap után is meg akarod 
majd	újítani	regisztrációdat!

Tarts velünk, használd a Napifixet, és élvezd a négy kiemelt területen 
nyújtotta előnyöket.

Arra	is	van	lehetőség,	hogy	a	saját	Network	marketing	üzletedre	
ráültessük ezt a rendszert. 

Neked	csak	az	a	feladatod,	hogy	kitalálj	egy	jó	weboldal	
megnevezését, a többi a mi dolgunk.

Keress bátran. e-mail: info@napifix.com

Tedd még jobbá az életed!

																											Szabó	Zoltán
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STARTFÜZET   Napifix rendszer


