
Velkomin í viðskipta – og starfsgreinina NetWork Marketing 

NetWork Marketing 
Sniðin að framtíðinni & 4.ðu iðnbyltingunni 

NetWork Marketing þjálfi 

Þetta er það sem ég hugsa um þegar ég á við "að eiga sitt eigið líf" þegar fólk 

hefur dregið frá svefntíma, vinnutíma og aðra þætti sem fylgja daglegum skyldum, 

þá eiga flestir ekki eftir nema eina til tvær klukkustundir til að gera það sem þá 

langar til.   þá er það spurningin eiga þeir pening fyrir því sem þá langar að gera?  

Ein algengasta og besta leiðin í dag til að „eignast sitt eigið líf“ er að starfa við ört 

vaxandi viðskiptagrein sem kallast NetWork Marketing (fjölþrepa markaðssetning). 

NetWork Marketing þjálfi hefur lært og fengið þjálfun í að leiðbeina áhugasömum 

einstaklingum hvernig þeir geta "eignast sitt eigið líf" með því að byggja upp 

netviðskipti.     Við höfum kerfi til að gera það sem er svo einfalt að allir geta gert 

það.     Það krefst ekki sölu- eða sölukunnáttu og það besta við það er að það mun 

ekki taka mikið af þínum tíma.  

„Að eiga sitt eigið líf“ 

Gunnar Jón Jónasson 

NetWork Marketing þjálfi 

gunnar.lifewave@gmail.com 

660-7707 

Það er ekki bara arðsamt að starfa  við NetWork Marketing þjálfun 

heldur er það líka skemmtileg.     

 

 

Má bjóða þér að læra NetWork Marketing og verða NetWork 

Marketing þjálfi? 

Tony Robins Tim Sales 

Why NetWork Marketing 



Kostir og eiginleikar við   

NetWork Marketing starfsgreinarinnar 

Afar ódýrt að byrja og lítill mánaðarlegur kostnaður 

þátttakendur fá þjálfun, kennslu og stuðning 

Tekur lítinn tíma að læra á einfalt kerfi 

Mikil samvinna & Persónulegur vöxtur 

Góður félagsskapur & Gott félagslíf 

Þú ræður fjölda vinnustunda pr. viku 

Áskriftatekjur vaxa frá viku til viku 

Viðskiptahópurinn vex í veldistölu (exponential) 

Vöxtur felst í samlegðaráhrifum (2*2 = 4 osf) 

Vinna unnin í dag skilar tekjum til framtíðar 

Krefst ekki sérstaks bakgrunns eða menntunar 

Starf án staðsetningar og aldurstakmarkana 

Allur online búnaður og þjónusta innifalin 

Er sniðið að framtíðinni og 4.ðu iðnbyltingunni 

Enginn rekur þig þú ert þinn boss 

Hægt að vinna á netinu 

Hægt að vinna maður á mann 

Ferðalög fyrir þá sem vilja 

Og þú þarft ekki að hugsa um: 

Að mæta í vinnu á föstum tímum  

Að þurfa að selja eitthvað 

Starfsmannahald og ráðningar 

Flókið bókhald og vöruinnkaup 

Vöruþróun og vöruframleiðslu 

Lager og vörusendingar á alþjóðavísu 

Rekstur á húsnæði og vinnutækjum 

Gerð heimasíðu– og verslunarkerfis 

NetWork Marketing er einfaldlega betri leið til að „eignast sitt eigið líf“. 

Einn ávinningur (bónus) sem fylgir N.M. þjálfun er persónulegur vöxtur: 

• Frumvæði & skipulag 

• Góð sjálfs-mynd & mat 

• Reglusemi & heiðarleiki 

• Skilgreina sýn & tilgang 

• Markmiðasetning 

• Framkvæmdaáætlanir 

• Hugrekki 

• Stundvísi 

• Meiri hamingja 


