
Salutare prieten drag,

Sunt Cerasela Moroiu si vreau sa-ti spun ca maSunt Cerasela Moroiu si vreau sa-ti spun ca ma
bucur ca ai descarcat lista cu cartiile melebucur ca ai descarcat lista cu cartiile mele

favorite.favorite.

Există, evident, o mulțime de cărți adevărat grozave când vine
vorba de educatie si tehnici de Network Marketing, dar am topul

meu 7 favorite din această listă pentru tine astăzi.
Fiind in Network Marketing din 2018, am citit o multime de carti

din acest domeniu si mereu le spun oameniilor niciodata sa nu se
opreasca din studiat si invatat despre domeniul in care

sunt,indiferent cat de mult succes au. Eu citesc cel putin o carte
pe luna,chiar doua. Ne tine mintea ascutita!

 



 
 

TOP 7 CARTI  FAVORITE

Primul tau an in Network Marketing- Mark  Yarnell
Aceasta este o carte de baza. Mark chiar zice cum

functioneaza acesta industrie si cum poti sa-ti contruiesti
o baza solida in aceasta profesie. Îmi place să

împărtășesc asta carte cu oricine este nou în profesia
noastră. Eu am citit-o in engleza.

Go Pro -Eric Worre

Desigur, cartea lui Eric Worre este pe listă. El este
o influență atât de mare in Network Marketing. Îmi place

cum descompune activitățile în trepte și ajută la
intelegerea domeniilor de calificare.



Dimineti miraculoase pentru Network Marketers- Hal Elrod  

Fiind fascinata de prima carte a lui Hal „Dimineti
Miraculoase'' am fost indrumata sa citesc si cea
scrisa special pentru cei care sunt in Network
Marketing si chiar imi place cum a fost scrisa

aceasta carte. Ajuta foarte mult in prioritizarea
activitatiilor pe ziua in curs si te ajuta sa-ti atingi mai

usor obiectivele propuse.
 

Le poti avea pe toate - Mary Kay

Adică.. această femeie este o adevărată lady boss.
Începând o companie ca mamă singură cu 3 copii și
încă una de succes! O  adevarat inspirație din care

să înveți.

Bussinesul secolului 21- Robert Kiyosaki 

Îmi place această carte pentru că Robert (un
foarte reușit antreprenor imobiliar) vorbește
despre de ce Network Marketingul este o

industrie uimitoare în care să faci parte și toate
beneficiile ei. Are o viziune pozitivă asupra de ce

este afacerea secolului 21.



Cum sa castigi prieteni si sa influentezi oameni- Dale
Carnegie

Una dintre primele carti a fost această carte. M-a
învățat cum să am  conversații cu oamenii pentru a
putea construi rapid legături cu adevărat puternice

cu ei. De ce asta important? Ei bine... suntem în
afacere cu oameni, nu?

Secretele mintii de milionar- T. Harv Eker
 Fiecare dintre noi are setat in minte un anumit tipar

financiar. Iar felul in care gandim determina
dimensiunea averii pe care o acumulam.  Iar atunci
cand subconstientul are de ales intre emotii adanc

inradacinate si logica, emotiile inving aproape
intotdeauna. Secretul sta in constientizarea propriilor
ganduri si actiuni, astfel incat sa ne putem elibera de

alegerile facute in trecut. E timpul sa renuntam la
presupunerea ca, pentru a avea succes, ordinea
logica este: a avea, a face, a fi. Si sa asimilam, in

schimb, convingerea oamenilor bogati, care inteleg ca
ordinea corecta este: a fi, a face, a avea.


