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Kdo jsem, že vám tady chci ukázat a radit o síťovém 

marketingu? 

Jmenuji se Halina Červenková. 

V minulosti jsem byla zaměstnaná jako účetní - ekonomka, 

na hony vzdálená profese té dosavadní. Tedy podnikatelce 

pracující v síťovém marketingu ve spolupráci s firmou, kdy 

ukazuji lidem, jak žít zdravý a aktivní životní styl a díky 

tomu si vylepšit i finanční stránku života a časovou i 

prostorovou svobodu.  Co jsem ale v té době potřebovala a 

cítila, byla změna v mém životě, co se týká zdraví, životního 

stylu a seberealizace. 

 

Čili, nezáleží, kde se nacházíte v této době, co děláte, 

jaká je vaše profese, kolik Vám je let, jestli jste žena nebo 

muž, záleží na tom, že cítíte, že váš život potřebuje 

změnu. A pak je jen důležité si odpovědět na ty správné 

otázky, aby váš život nabral ten správný směr. 

 

 



  

Vím vůbec, co je to síťový marketing? 

O síťovém marketingu bylo napsáno i řečeno mnoho mýtů a polopravd. Podstatná věc ale je, alespoň za 

mě, velice jednoduchá formulace. 

Je to léty prověřená forma prodeje, založená na zprostředkování neboli doporučení od klienta ke 

klientovi, společně se zákaznickým servisem, který vede k budování členské sítě na základě vlastních 

výsledků. Nejde tedy jen o jednorázový prodej nějakého produktu, ale o výsledky klientů, se kterými 

budujete komunitu, kterou i oni chtějí rozšiřovat dál. 

Velmi důležité je, že i když se jedná o formu podnikání, není potřeba počátečních investic ani studií k 

tomu, abychom se do síťového marketingu mohli pustit. Co potřebujeme je mít důvod, tzv. své PROČ. 

 

Zajímám se o síťový marketing jako o možnost mojí seberealizace? 

Ano, síťový marketing je forma podnikání. Je tedy důležité vědět a ujasnit si, co vlastně chceme, proč 

hledáme a jakou změnu. A zda vůbec chceme formu podnikání, protože mnoho lidí není ochotno nebo 

se nechtějí učit, a to je v pořádku, být sám sobě dobrým šéfem. 

Znamená to totiž, mimo jiné, určovat si ve svém volném čase, jak budu pracovat, co budu dělat, že se 

potřebuji vzdát některých věcí, abych si uvolnila „ruce“. Požádat rodinu o spolupráci a respektování toho, 

co dělám, aby toho byla součástí, protože síťový marketing se stává součástí našeho života. 

Fantastická zpráva je, že i když vůbec nic neumíte, co se dané oblasti týče, v síťovém marketingu 

máte člověka, který vás do něj přivedl, tým kolegů, který spolupracuje, systém a strukturu, ve 

které se krok za krokem vše učíte, a to svým tempem. Právě s ohledem na vaši současnou situaci. 

Nejste na to sami. 

Jinak pracuje maminka na MD nebo student, kteří mají více omezené časové možnosti a jinak člověk, 

který zrovna přišel o zaměstnání nebo už nechce být zaměstnaný a má celý pracovní čas k dispozici, a 

ještě nějaký navíc. 

 

 

 



  

Pokud se zajímáte se o síťový marketing jako o možnost vlastní seberealizace, záleží na výběru 

společnosti, se kterou chci v síťovém marketingu spolupracovat? 

Tady jsou vlastně dvě možnosti. 

První, že jste se stali součástí, aniž byste si to vlastně uvědomovali, protože jste začali používat nějaký 

produkt, který vám vyhovuje, používáte jej stále, máte s ním skvělé výsledky a lidé se vás sami ptají, co 

to máte. Nebo na vás vidí výsledky a chtějí to stejné, protože ví, že jim nedoporučíte nic špatného, když 

vy sami máte takové výsledky. A vám dává smysl se podělit o svoji zkušenost. V podstatě etiky by to 

bylo až nemorální si to nechat pro sebe, když můžete lidem prospět. 

A tady se nabízí otázka: Dává mi smysl, na základě vlastní zkušenosti, ukazovat jiným lidem, jak si 

mohou i oni zkvalitnit svůj život? Patříte k lidem, kteří chtějí pomáhat ostatním? 

Vždy to je, a mělo by být, na základě vlastního rozhodnutí: 

A)  Jsem klient, mám skvělé výsledky, lidé si všímají, rád/a doporučím, ale nic víc mě nezajímá, 

nechci se dál v ničem angažovat 

B)  Jsem klient, mám skvělé výsledky, lidé si všímají, rád/a doporučím a dává mi smysl se na tom 

podílet, pomáhat lidem, učit sebe a předávat svoje zkušenosti dál.  

 

 Je to, a vždy by mělo být, na svobodné vůli a rozhodnutí, kam se posunete a jakou součástí se 

stanete, jestli pasivní nebo aktivní. 

Druhá varianta je, že hledáte něco nového, změnu, seberealizaci. Takto to bylo u mě. Zároveň jsem 

hledala něco pro zdraví. Proto mě oslovilo spolupracovat s firmou Herbalife Nutrition, která se zabývá 

oborem zdravého a aktivního životního stylu a má produkty na podporu zdraví a kondice. 

Ano. Je třeba, aby firma, se kterou začínáte v rámci síťového marketingu spolupracovat, měla: 

1) obor a produkt, který se vám líbí a zajímá vás 

2) svoji historii, zázemí, výzkum a vše, s čím se dokážete ztotožnit 

3) opravdu kvalitní produkt, kterému věříte, se kterým se ztotožňujete, protože se stane součástí 

vašeho života 

4) dobrý oceňovací systém, který dává smysl, a je založený na ocenění práce člověka 

5) systém práce, který je funkční, duplikovatelný a vede krok za krokem k výsledkům 



  

Dovedete si představit, že budete tvořit svoje podnikání ve spolupráci s firmou, která má jako svůj 

produkt vysavač a Vy přitom nesnášíte vysávání? 

Pokud se tedy rozhodujete, jaký síťový marketing a s jakou firmou ta spolupráce bude, mělo by to 

být něco, co Vás baví a už teď je třeba určitou formou součástí vašeho života. 

 

Proč většina lidí selže dříve, než uspějí? 

Proč tomu tak je, když se říká, že ho může dělat každý? 

Jak už bylo řečeno, může ho dělat každý, ale není určen pro každého. 

V síťovém marketingu je víc než kde jinde důležité vlastní nastavení, přístup a ochota pracovat 

především na sobě. Samozřejmě, že je to, nebo by měla být, důležitá součást života každého z nás, ale 

právě v tomto druhu podnikání je to jeden z nejdůležitějších článků úspěchu. 

Být sám sobě dobrým šéfem je učit se krok za krokem nejen o firmě a produktu, prodeji a jeho technikách, 

reklamních technikách a dalších, ale především učit sebe, například: 

1) Jak být nejlepším zákazníkem sama sobě 

2) Jak dobře budovat vlastní značku 

3) Jak si dobře nastavit plán své práce 

4) Jak efektivně nakládat s časem, jak si ho dobře organizovat 

5) Jak dobře rozumět a zacházet s penězi 

6) Jak si pravidelně kontrolovat svoji činnost 

7) Mít ochotu se vzdělávat 

8) Mít každodenní disciplínu 

9) Budovat dobré vztahy s klienty i kolegy v týmu 

10) Dát si ČAS USPĚT 

 

 

 

 



  

S každou životní změnou, a zvláště s tou pracovní je třeba DÁT SI ČAS, abyste se vše krok za krokem 

naučili. 

V síťovém marketingu máte obrovskou výhodu, že se vše učíte postupně a rovnou dáváte do praxe, což 

umožňuje téměř okamžitě získat odměnu. Ovšem neexistuje šablona, podle které budou všichni pracovat 

a budou mít stejné výsledky. I tady platí, když dva dělají totéž, není to totéž. I tady platí, že tím 

velkým rozdílem jsem my sami. 

 

Proto!!! 

Pokud má někdo přehnaná očekávání, protože v zaměstnání vydělával 20 tisíc, a tady by chtěl okamžitě 

třeba už první měsíc 100 tisíc, s největší pravděpodobností neuspěje. 

Pokud má někdo pocit, že už všechno ví, a že by všechno dělal lépe … má postoj: „všechno vím, umím, 

znám“, s největší pravděpodobností neuspěje. 

Pokud je někdo negativní a není ochoten pracovat na svém postoji a přístupu, … mimochodem už jste 

viděli negativního člověka, že by byl úspěšný?  S největší pravděpodobností neuspěje. 

Pokud někdo není ochoten dát si čas uspět a kvůli prvnímu odmítnutí utíká a končí, s největší 

pravděpodobností neuspěje. 

Pokud jediné, co nemám, jsou investice, ale mám ochotu začít v životě něco nového, učit se, 

pracovat na sobě, dát si čas uspět, pak je síťový marketing, který si vyberete to pravé. Uspět může 

každý. 

 


