Como reconhecer uma boa oportunidade?

Dicas para você avaliar a seriedade dos negócios de Vendas Diretas e Marketing de Rede

Talvez você tenha sido convidado para uma reunião de negócios, ou então ouviu falar de uma oportunid

Quem sabe um amigo ou parente esteja envolvido com isso, ou o vizinho tenha colado adesivos no carr

Os empreendimentos de base domiciliar são uma tendência mundial que não pára de crescer, pois ocup

É um sistema muito inteligente, que pega carona em alguns princípios vencedores do franchising: reduç

É como se fosse uma franquia pessoal, em que o empreendedor não precisa investir em ponto de vend

Da mesma forma que no varejo, franchising e em todos os canais de distribuição existentes, vários inter

Como resultado, forma-se uma rede capilarizada de distribuição, capaz de levar esses produtos para as

OS DESAFIOS DO MERCADO BRASILEIRO
Depois de editar o único jornal especializado no assunto entre os anos de 1996 e 1999, tive a oportunid

Pela posição privilegiada que ocupava, assisti de perto o surgimento de novas empresas, que alcançara

Hoje, posso afirmar que conheço pessoas que estão ganhando bem, por formarem equipes de distribuiç

Da mesma forma, vejo algumas das melhores empresas sendo comandadas por executivos inexperient

Em meio a tudo isso, recebo muitas mensagens de pessoas buscando informações sobre “empresas sé
Eu poderia citar meia-dúzia de oportunidades que estão vivendo bons momentos no Brasil, mas jamais

COMO IDENTIFICAR UMA BOA OPORTUNIDADE PARA VOCÊ ?
Abaixo, apresento alguns indicativos que eu uso pessoalmente, para separar o joio do trigo. Após todos

1 – A empresa tem uma linha de produtos de qualidade realmente diferenciada, com preços compatívei

2 – A empresa tem uma missão clara, digna e capaz de inspirar suas equipes? Seus fundadores e princ

3 – A empresa oferece um plano de oportunidades reais, que permita a todas as pessoas comprometida

4 – A empresa oferece um sistema de treinamento que realmente forme e oriente os líderes a apoiarem

5 – A empresa está legalizada e recolhe seus impostos? Possui capital e estrutura necessária para sup
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Como reconhecer uma boa oportunidade?

Se você pedir para qualquer ex-distribuidor que tenha se desiludido com esse sistema, refletir sobre a o

As empresas que mais se aproximam da perfeição são as gigantes internacionais, pois elas certamente

No que se refere ao quesito 5, é importante ressaltar que as empresas brasileiras e filiais das gigantes i

QUE RISCOS VOCÊ ESTÁ DISPOSTO A CORRER?
Da mesma forma que se deve analisar o perfil de um investidor para saber o risco que ele está disposto

Por exemplo: se uma grande empresa internacional está entrando no mercado brasileiro, significa que v

Uma nova empresa nacional também representa grandes riscos. Por mais capitalizada que ela esteja, n

Qual o seu perfil? Prefere ser pioneiro e assumir riscos, ou gostaria de aderir a um sistema que já tem u

VOCÊ ADMIRA SEUS LÍDERES?
Para completar, não basta ter uma empresa com todos esses quesitos, se a o seu líder for incompetent
Infelizmente, a maioria dos líderes brasileiros não têm a menor idéia sobre a arte de liderar. 99,9% dos

A única forma de construir uma real liberdade financeira é formar novos líderes em sua organização, se

Depois de todo o intercâmbio internacional que fiz com grandes mestres como John Milton Fogg, Randy

Quer um exemplo simples? A maioria dos ex-distribuidores brasileiros desistiram porque foram pression

Talvez não seja por mal, mas a verdade é que, quanto mais fanático, chato e insensível você se torna, p

Dá para entender porque as redes desses “líderes” têm que ser reconstruídas sempre??? Ninguém agü

Agora imagine algo diferente. Oferecer uma oportunidade real, em que as pessoas dedicam de 8 a 10 h

Para liderar uma grande organização sólida e fiel, você deve conquistar a admiração das pessoas, e nã

Um verdadeiro líder jamais faria Marketing de Rede para ficar rico. Ele quer ser feliz, ao lado da esposa

O verdadeiro líder quer ter um bom carro e uma boa casa, mas não está preocupado que seja o carro m
Por isso, tão importante quanto a empresa, são as lideranças. Pense nisso.

2/2

