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fratrækker antallet af de timer hvor du sover, arbejder og bevæger dig omkring, har du sandsynligvis ikke
mere end én eller to timer om dagen tilbage til at gøre det du virkelig har lyst til - og vel at mærke kun hvis

du har pengene til at gøre det.

Don Failla har i mange år undervist i sin egen enkle Network Marketing-metode, der sætter enhver i stand til
at blive herre over sit eget liv ved at opbygge en forretning gennem arbejde hjemmefra. Metoden forudsætter

ikke salg, og det bedste ved den er at den ikke kræver ret meget tid.
Don Faillas 45 sekunders præsentation der vil ændre dit liv, er en virtuel træningsmanual i network
marketing. Den er beregnet på at lære dig hvordan du skridt for skridt opbygger en profitabel og solid

network marketing-forretning.

Network marketing er et system til at distribuere varer og tjenesteydelser gennem netværk af uafhængige
distributører. Denne guide afslører ikke blot hemmeligherne bag succesrig network warketing, men forklarer
også en metode til at sponsorere folk i din organisation ved hjælp af Faillas 45 sekunders præsentation.

Don Failla startede sin karriere inden for network marketing i 1967. I fire årtier har han hjulpet folk til at
opbygge deres egne succesrige virksomheder ved at arbejde hjemmefra. I dag bruger Don og hans kone,
Nancy, en stor del af deres tid på at rejse verden rundt og undervise i deres gennemprøvede system som

internationale netværkscoaches.
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