
PREZENTARE
SELF COACH SYSTEMS



Ce este SELF COACH?Ce este SELF COACH?
Un sistem educațional și de dezvoltare per-

sonală simplu de accesat și extrem de generos,
creat pentru a te ajuta și a te îndruma în viață,
astfel încât să îți atingi mai ușor și mai facil sco -
pu rile personale.

Cum mă ajută SELF COACH?Cum mă ajută SELF COACH?
Clubul de Dezvoltare Personală SELF COACH

selectează cele mai bune lucrări apărute în dome-
niul dezvoltării personale, oferindu-ți doar ce con-
tează cu adevărat. Astfel, vei câștiga o mulțime de
informații valoaroase și de timp pentru tine.

Ce produse Ce produse șși serviciii servicii
îmi oferă SELF COACH?îmi oferă SELF COACH?

SELF COACH îți oferă cărți, CD-uri audio,
e-book-uri, materiale audio mp3, DVD-uri, re-
viste, articole, newslettere din domeniul dezvol -
tării personale și cunoașterii de sine.

Îți pune la dispoziție cursuri, seminarii,
workshop-uri, training-uri, consultanță perso -
nalizată și coaching cu cei mai buni trai neri,
speak eri și coachi din țară și din străi nătate.
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Prin intermediul parteneriatelor încheiate
cu companiile de profil, SELF COACH îți oferă
acces cu reducere la cele mai importante eveni-
mente din domeniul self-help care au loc în
România și străinătate.

Ce avantaje îmi oferăCe avantaje îmi oferă
SELF COACH?SELF COACH?

Ca Membru al Clubului de Dezvoltare Per-
sonală SELF COACH, ai acces la toate produ -
sele și serviciile din sistem cu reducere și/sau
cu puncte bonus (care se pot transforma în alte
reduceri sau bani).

De asemenea, SELF COACH îți mai oferă
posibilitatea de a-ți rotunji veniturile lunare cu
sume consistente sau chiar de a începe o aface -
re în parteneriat – part-time sau full-time – cu
Clubul de Dezvoltare Personală SELF COACH.

Cât costă un cont deCât costă un cont de
Membru SELF COACH?Membru SELF COACH?

Contul de Membru în cadrul Clubului de Dez -
voltare Personală SELF COACH este GRATUIT.

Tot ce trebuie să faci e să completezi For-
mularul de Înscriere. Odată contul creat, vei
putea utiliza nestingherit facilitațile SELF COACH
destinate Membrilor SELF COACH.
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Cum pot face o afacereCum pot face o afacere
împreună cu SELF COACH?împreună cu SELF COACH?

Dacă dorești să faci bani împreună cu SELF
COACH, achiziționează Kitul de Înscriere Par -
tener. Valoarea Kitului de Înscriere Partener
e de 100 lei, însă ca Membru SELF COACH
beneficiezi de o reducere de 50%, astfel că poți
intra în posesia Kitului de Înscriere Partener cu
doar 50 lei!

Ce avantaje am caCe avantaje am ca
Partener SELF COACH?Partener SELF COACH?

Ca Membru Partener, pe lângă beneficiile
pe care le primește orice Membru SELF COACH,
ai avantajul de a-ți putea construi propria struc-
tură de Membri și Membri Parteneri și de a
accesa Bonusurile de rețea, Bonusurile de
Performanță și celelalte Bonusuri oferite de
SELF COACH.

În plus, ai acces preferențial la evenimen -
tele organizate de SELF COACH și poți benefi-
cia de ofertele suplimentare, concursurile, tom -
bolele și surprizele pe care Clubul de Dezvoltare
Personală SELF COACH le pregătește Mem-
brilor și Membrilor săi Parteneri.
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CâCâțți bani pot să primesc cai bani pot să primesc ca
Partener SELF COACH?Partener SELF COACH?

Ca și Membru Partener, ai acces la bonu -
surile din structura ta potrivit Grilei de Bonifi-
cație SELF COACH, astfel:

- de la toți Membrii și Membrii Parteneri din
prima ta linie (înscriși direct la tine) primești lunar
37,5% din Valoarea Bonificabilă a comenzilor lor;

- de la toți Membrii și Membrii Parteneri din
a doua ta linie (înscriși direct la membrii din pri -
ma ta linie) primești lunar 17,5% din Valoarea
Bonificabilă a comenzilor lor;

- de la toți Membrii și Membrii Parteneri din
a treia ta linie (înscriși direct la membrii din a
doua ta linie) primești lunar 12,5% din Valoarea
Bonificabilă a comenzilor lor;

- de la toți Membrii și Membrii Parteneri din
a patra ta linie (înscriși direct la membrii din a
treia ta linie) primești lunar 7,5% din Valoarea
Bonificabilă a comenzilor lor;

Pe lângă toate acestea, mai primești și Bo -
nusul de Performanță, în momentul în care în-
deplinești condițiile specificate în Planul de
Marketing al SELF COACH.

Toate aceste Bonusuri îți stau la dispoziție
lună de lună, dacă îndeplinești statutul de ACTIV.
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Studiază cu atenție Planul de Marketing,
Codul de Conduită Etică al SELF COACH,
citește cu minuțiozitate Termenii și Condițiile
Clubului de Dezvoltare Personală SELF COACH,
pentru a înțelege perfect toate bonusurile care te
așteaptă, și ia decizia de a-ți transforma Cunoaș-
terea în Bani!

Cum mă înscriu înCum mă înscriu în
SELF COACH?SELF COACH?

Intră AICI, completează Formularul de
Înscriere și bucură-te din plin de beneficiile de
a fi Membru în cadrul Clubului de Dezvoltare
Personală SELF COACH!

În concluzie:În concluzie:
Cu SELF COACH poți să-ți cunoști și să-ți

atingi adevăratul potențial cu care ești înzestrat!
Aici îți construiești nivelul de viață visat,

ală turi de oameni educați și stilați, care respectă
și încurajează valoarea sub orice formă.

Aici poți atinge un nivel de siguranță finan-
ciară care să îți dea liniștea de care ai nevoie
lună de lună.

Aici cunoști lideri reali, mentori deosebiți,
care te ajută să te împlinești personal, familial
și profesional.
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Aici îți împlinești cele mai frumoase vise și
cele mai înalte țeluri!

Te așteptăm cu drag!

P.S. La înscriere, utilizează Numărul Sponsorului

și Numele și Prenumele Sponsorului

primite odată cu acest material.
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