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Your Pattern for Success 
En grund för att uppnå rankning 

En grund för att uppnå rankning 

Det är önskan hos varje ledare i ditt team att se dig starta ditt nya företag i din 
valda takt genom att vägleda dig för att vidta vissa steg, vi kan hjälpa till att 
försäkra dig om att vara produktiv och effektiv i alla dina 
affärsbyggnadsaktiviteter . 

För att snabbt och effektivt bygga ditt företag måste du fullt ut engagera dig med 
de beprövade åtgärdssteg som ingår i detta 8-stegs mönster för framgång. Dessa 
affärsbyggnadsprinciper är en del av ett system som fortsätter att producera 
enastående resultat gång på gång, och det kommer att göra detsamma för dig om 
du åtar dig att genomföra dem på ett rättvist och konsekvent sätt. 

Systemet som beskrivs för framgång är enkelt, lärbart och mest av allt 
duplicerbart. Din ultimata framgång inom denna bransch kommer att bestämmas 
av din förmåga och uppriktiga önskan att hjälpa andra att uppnå sina mål och 
drömmar. 

För att bli framgångsrik måste du omfamna en framgångsfilosofi om Lär - Gör - 
Lär ut 

LEARN (the Pattern for Success) – DO (the action steps) – TEACH (others to do the same) 

Att försöka ’göra på sitt sätt’ har visat sig vara mycket ineffektivt sätt att lära sig, 
det är mycket bättre att lära av andras erfarenheter utifrån tidssprövade 
framgångsprinciper. 

UCAN2 har utvecklat ett mönster för framgång för att säkerställa att du och dina 
lagmedlemmar uppnår de mål du vill ha. 

Din förmåga att lära, göra och lära ut i de 8 stegen, i kombination med en positiv 
mentalitet, kommer att avgöra hur lätt och snabbt du kan bygga din verksamhet 
med ditt utvalda företag. 
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6 nycklar till att skapa en positiv mind-set och kultur 
 

Nyckeln till framgång i ditt nya företagande är att bygga relationer med 
människor som känner, gillar och litar på dig, kom ihåg att folk bryr sig inte om 
hur mycket du vet förrän de vet hur mycket du bryr dig. 

Bygg relationer och du kommer att bygga ett framgångsrikt företag. 

Var entusiastisk: Din entusiasm visar det engagemang du har gjort för att uppnå 
dina mål. 

Var positiv: Håll din dröm klar, med entusiasm och med ett dagligt engagemang 
genom att läsa böcker och lyssna på undervisning, träning, motivation och 
inspirerande ljud. Associera med positiva personer, inklusive medlemmar i ditt 
upline-team så mycket som möjligt. 

Bli involverad: Delta i varje möjlighet till träning. Delta i alla lokala, regionala och 
nationella evenemang och anslut dig till UCAN2 Training Academy. 

Var ansvarsful: Värna om och behandla ditt företag som ett verkligt företag som 
du har investerat pengar i. Var ansvarig och lär dig de färdigheter som krävs för 
att bygga din verksamhet.  

Kom ihåg; du är i detta för dig själv men inte själv! 

För att lyckas: Justera dina tankar ord och handlingar med dina önskade resultat 
och du kommer till slut att uppnå framgången du letar efter. 

Var lärbar: Begär att fortsätta få lära dig, och lär dig de färdigheter du behöver 
för att lyckas! 
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Komma igång 
Innan du dyker in i ditt mönster för framgång, se till att du har fullständigt 
granskat och genomfört åtgärdsstegen i ditt häfte Your Business Blueprint (YBB) 
och Getting Started Orientation (GSO) för att se till att du startar ditt företag på 
rätt sätt och tar dig till en snabb och effektiv start. 

Bygg modellen och duplicera den sedan.… 

Nätverksmarknadsföring bygger på förutsättningen att nå ut till ett antal 
människor som blir dina arbetspartners, som var o en konsekvent genererar en 
liten mängd affärsvolym. Därefter replikeras det en person i taget tills 
exponentiell tillväxt gör små organisationer till stora organisationer som 
producerar stora volymer och genererar stora inkomster. 

Genom att förstå och konsekvent genomföra varje steg i detta åtta stegsmönster 
för framgång ... 
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Steg 1. Bestäm ditt "varför" och definiera din dröm. 
Det är konstaterat att om du har ett tillräckligt stort varför kan du uppnå allt du 
sätter ditt hjärta på. Du har kanske också hört "om drömmen är tillräckligt stor, 
räknas inte fakta" 

Därför är de mest framgångsrika oberoende affärsägarna (IBO) de som 
framgångsrikt bestämmer varför. Vilken är din anledning att driva denna 
möjlighet? Vad är din dröm? 

Din vision för framtiden kommer till slut att bidra till din framgång inom denna 
bransch. Fatta ett beslut baserat på ditt önskade resultat, eftersom detta är en 
kontaktpunkt som motiverar dig till handling. Framgång är den belöning du 
förvärvar för att nå ditt mål.  

Möjliga och immateriella förhoppningar och drömmar; t.ex. tid, pengar och frihet 
- rör känslorna. 

Fråga dig själv, vart vill du vara de närmaste 2 till 3 månaderna, eller 6 månader 
till ett år? Vilken typ av extra inkomst vill du generera? Vart vill du bo? Vad ska du 
göra? Vilken typ av livsstil kommer du att ha? Var ser du dig själv? 

Därefter blir du bekant med dina drömmar, skapar en visionboard som du fyller 
med bilder av saker du önskar, personer, platser och aktiviteter som bildar din 
dröm livsstil. Var så specifik som du kan och ha din visionsbord på en  plats där 
du ofta ser den. 

Du måste se det innan du kan uppnå det! 

Dela dina varför och drömmar med din make, sponsor och andra medlemmar i 
ditt upline-team. Detta kommer att hålla dig ansvarig och hjälpa dig att förbli 
engagerad för att uppnå önskat resultat. 

Slutligen, med hjälp av din sponsor, så ska du sätta några aktivitetsbaserade mål 
som är uppnåliga och mätbara och kongruent med dina övergripande drömmar 
och önskade resultat. Det är viktigt att 
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fastställa kortsiktiga mål som kan uppnås så att du kan skapa den nödvändiga 
dynamiken för att uppnå dina medelfristiga och långsiktiga mål. 

Det finns inget mer givande och motiverande än att nå specifika kortsiktiga mål 
på vägen till din stora dröm.    

Steg 2. Gör ett åtagande att lära - Gör - Lär ut. 
Bli en student i ditt företag och utbilda dig själv på alla aspekter och använd och 
öva sedan de färdigheter du har förvärvat för att bygga din organisation. Genom 
att göra så kommer du att leda med exempel och vara bättre rustad att lära ut 
vad du har lärt dig på vägen till de personer du sponsrar till din organisation. 

 

Steg 3. Skapa en skriftlig namnlista. 
Använd Memory Jogger (MJ) för att skapa en skriftlig lista över namn, 
telefonnummer och e-postadresser till alla du känner till, med början av de du 
känner och enklare grupper som beskrivs i din företagsblåkopia (YBB). Detta 
kommer att ligga till grund för din aktiva kandidatlista (ACL) som du fortsätter att 
utveckla och expandera dagligen. 

Kom ihåg att inte döma och inte lämna någon från din lista, du skapar här det 
råmaterial som kommer att ligga till grund för din organisation. 

  

* Nyckeln till en snabb start är att sponsra din nivå och högre 
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Steg 4. Kontakta och bjud in! 
Det finns många sätt att träffa, kvalificera och bjuda in nya människor att se och 
dela denna möjlighet till. Världen är full av människor som önskar mer från livet 
och som kan dra nytta av ytterligare inkomst. Lyssna och var uppmärksam på 
andra människors behov och många dörrar öppnar sig för dig. 

Du kan bjuda in människor att visa en online-presentation av din möjlighet eller 
bjuda in dem till en presentation i ditt eget hem eller till ett hotellmöte som drivs 
av ditt upline-team. 

Var uppriktig när du uppmanar människor att granska verksamheten. Din 
spänning, entusiasm, tro och övertygelse kommer att skina igenom i ditt 
tillvägagångssätt om du är övertygad först. 

Förkvalificera människor genom att fråga om de håller sina dörrar öppna och kom 
ihåg, ditt syfte är inte att förklara möjligheten- utan att titta på ditt företags 
material som leder dem till en presentation i vilken form som helst. 

Kom ihåg att alltid kontakta personer med den specifika avsikten att ange ett 
möte och använda "Om jag skickade en länk till en 2-mins video, skulle du titta 
på den." Eller "Om jag bjöd till ett privat företagsöversikt webinar skulle du då 
delta? " 
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Steg 5. Visa planen (STP) 
Det finns flera sätt att visa planen och din sponsor eller en annan medlem av ditt 
aktiva upline-team kommer att hjälpa till i de tidiga stadierna av ditt företag. Du 
kommer snabbt att hitta det mesta av din byggnad i de tidiga stadierna online. 

1. Online Presentation (Intro Video) 

2. Face to face presentation över kaffe.  

3. Hemma möte 

4. Hotell möte arrangerat av ditt upline team.  

Nyckeln är att bestämma vilken inställning som passar bäst för individen och välja 
det bästa formatet för dem. Kom ihåg att det ibland kan ta en kombination av 
ovanstående presentationer innan ett prospekt känns bekväm nog att registrera 
sig i ditt företag. 

Steg 6. Följ upp och gå igenom. 
Det är nyckeln till att följa upp dina framtidsutsikter genom att inom 24 timmar 
efter deras första exponering för din affärsmöjlighet, för att utnyttja deras första 
intryck och svara på deras frågor. 

När du följer upp frågar du alltid "vad tyckte du bäst om vad du såg" i stället för 
"vad tyckte du?" Eftersom detta fokuserar deras tankar mer på positiva snarare 
än möjliga negativa tankar som de ev kan ha. 

Be dem att mäta deras intresse på en skala från 1 till 10 med 1 inte alls intresserad 
och 10 är redo att komma igång med en gång och vara beredd att sponsra dem 
där och då om de är redo att fatta beslutet. 

När de säger ja till din möjlighet, gå igenom registreringsprocessen och Getting 
Started Orientation (GSO) 
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Steg 7. Strategi (med din upline) 
Rådgivning med din upline (helst Diamond el högre) är en viktig nyckel för din 
framgång i ditt företag, eftersom det ger dig möjlighet att utnyttja erfarenheterna 
hos dem som gjort detta före dig. Även om du är ultimat ansvarig för din egen 
framgång, är du en del av ett team som hjälper dig så mycket som du kommer att 
tillåta dem att göra. 

Kom ihåg din sponsor och upline Diamond eller ovan har en personlig roll i din 
framgång, så respektera deras tid och råd i enlighet därmed. 

Att lära av andras erfarenheter ger dig möjlighet att växa i en mer avancerad takt. 

 

Steg 8. Kopiera och använd duplicering! 
Din framgång i ditt företag kommer i slutändan att bestämmas av din förmåga att 
duplicera detta beprövade åtta stegsmönster, och genom dem du sedan 
registrerar i din organisation. Oavsett vad du gör, de som du tar med i din 
organisation kommer att duplicera de flesta av dina bra och inte så bra vanor. Du 
är deras exempel och deras ledare, var vad du vill att andra ska vara inom din 
organisation. Detta är personlig utveckling för ditt välstånd. 

Var noga med att öva vad du vill att din organisation ska producera och följa åtta 
stegs mönster troget. 

Att hålla meddelandet enkelt gör det möjligt för alla att bättre förstå och sedan 
replikera och duplicera dina handlingar effektivt. 
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Alla som gör en liten del i din organisation kommer att bidra till att skapa 
framgång. Bygg din organisation som en modell som andra kommer att sträva 
efter att följa och duplicera. En ledare är någon som leder genom exempel. Du 
bör alltid göra exakt vad du vill att andra ska göra. 

Kom alltid ihåg: Vad du gör talar så högt att det du säger inte kan höras. 
Åtgärder talar alltid högre än ord ... bara gör det och det blir gjort ... gå 
Diamond och högre!  

Effektiva program för att bygga ditt företag; 
För en visuell sammanfattning av dessa företagsbyggnadstekniker, hänvisas till 
Focus Board (FB) 

Breddbyggare 

Ditt mål bör alltid vara att ha 6 starka ben som går till minst 10 generationer av 
djup.  

Viktiga relationer 

Du måste bygga minst 5 nyckelrelationer i var och en av dina ben som är 10 
generationer djupa för att säkerställa din organisations långsiktiga säkerhet. 

Djupgående 

Det är mycket viktigt att arbeta djupt under dina personligen inskrivna (PE) IBO: 
för att säkerställa att din verksamhet fortlöpande lyckas. Alla ytterligare PE IBOs 
kan med fördel vara ett antal positioner i din organisation på djupet. Det är viktigt 
att du fortfarande arbetar personligen med de individerna och behandlar dem 
som om de är främre linjer. Att göra annat är att skapa ’föräldralösa’ i din 
organisation som inte är kongruent med att skapa långsiktig tillväxt. 
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Ditt mål är att hjälpa dina personliga team medlemmar och de som läggs på 
djupet för att komma igång korrekt och rikta uppmärksamheten på dem som vill 
engagera sig fullt ut. När du identifierar de som är ’byggare’ kommer du att arbeta 
ner varje PE-ben tills du är 15 till 20 nivåer djupa i aktiva IBO-er och har skapat 3-
4 ledare i varje ben. 

Som ett absolut minimum bör du ha minst ett ben som går i 10 generationer i 
djup för att ge ett exempel och uppmuntra rätt beteende i hela organisationen. I 
det här exemplet valideras informationen som du marknadsför och undervisar. 

 

Ditt ansvar är att ständigt hjälpa de mest drivna nya IBO: erna att komma igång 
korrekt. Du kan inte anta att de vet hur man gör det. Att arbeta för att driva 
benen djupare medför fart att bygga för alla IBO: Därför multiplicerar du dina 
ansträngningar genom att sponsra och aktivera nya IBO: er i djupet. 

Kom ihåg att kopiera din egna ledare.  

I ett växande företag bör du identifiera och arbeta med tre till fyra ledare i varje 
ben. En ledare som stöds av en ledare håller den pågående aktiviteten och 
uppmuntrar till kontinuerlig tillväxt. 

Därefter har du byggt 6 starka ben på 15 till 20 nivåer i djup med 3-4 ledare per 
ben, du har byggt en bred och lönsam organisation som också är djup och stabil. 
Kom ihåg att vara konsekvent och uthållig är viktiga faktorer för din framgång. 
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Identifiera och utveckla ledare 
Genom att fortsätta bygga viktiga relationer och vara djup i ett av dina ben, 
kommer du att kunna identifiera de som är redo att springa nu; Det här är dina 
potentiella ledare. 

Arbeta i djup och ledare kommer att dyka upp. 

Hur identifierar du en ledare? 

Du kommer enkelt att identifiera potentiella ledare eftersom de kommer att vara 
fullt anslutna till ditt träningssystem samt deras aktivitet. De kommer också att 
utföra alla steg i 8-stegsmönstret och undervisa sina lagmedlemmar att göra 
detsamma. 

 

När du bygger djupet kommer du också att kunna identifiera potentiella ledare 
med följande egenskaper. Dessa ledare: 

• Har en dröm och känner till sitt "varför" 
• Behåller en positiv attityd 
• Följer "Golden Rule" 
• Är flexibel, målorienterad och riktad mot sin dröm 
• Är bra lyssnare 
• Är människor av integritet 
• Bra lyssnare med bra frågor 
• Har för avsikt att dela tillfället minst fem gånger per vecka och är 

konsekventa "Go-Getters" 
• Är lagspelare och fokuserade på att hjälpa andra först 
• Deltar i alla evenemang som de är kvalificerade att delta iMaintain product 

and support collateral to ensure immediate availability 
• Är engagerad i personlig utveckling 
• Förstår vikten av att lyssna på rekommenderade ljud och böcker för 

informations-, motivations- och rådgivningsändamål. 
• Är lojala mot användningen av egna produkter, resurser och tjänster. 
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• Behåller produkt- och stödsäkerhet för att säkerställa omedelbar 

tillgänglighet 
• Behåller ett engagemang för höga personliga värderingar, ärlighet, 

lojalitet, pålitlighet och absolut integritet. 
• Är stora promotorer 
• •Passerar aldrig negativ nedåtriktning 
• Uppdaterar alltid medlemmar i deras upline och downline vid varje tillfälle 
• Föregår med gott exempel 
• Är lösningsorienterad 
• Hjälper andra konsekvent och villigt 
• Har en inställning till tacksamhet  
• Har utvecklat förtroende för sitt ledarskap 
• Följ och lär 8 stegmönstret availability 

 

När du har identifierat dessa nyckelpersoner kommer ett förhållande som bygger 
på en vänskap att födas och den bästa investeringen av din värdefulla tid kommer 
att vara hos dessa ledare. Intima relationer är vilka fasta företag är byggda och 
upprätthållna på. 

Nyckeln till att locka människor med dessa egenskaper är att vara en god ledare 
och visa dem själv. Vi föreslår att du utbildar dina lagmedlemmar att bygga 
verksamheten i regioner där medlemmar av ditt aktiva upline team arbetar. 
Jobba smart inte svårt, genom att synergiera med deras ansträngningar. 

Främja, bygg upp och arbeta med ditt ledande ledarskap och de kommer att 
arbeta med dig och för dig. Dra fördel av detta till det yttersta och lär denna 
princip till hela din organisation. Genom att göra så sprider du ansvaret för att du 
kan arbeta med flera grupper och bygga ett mycket lönsamt företag i processen. 
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Vägen till Rankning: 
Genom att göra och undervisa både 8-stegsmönstret och Go-Getter (GGT), 
utvecklar du dig själv till en solid business, som i sin tur blir modell för duplicering 
i din organisation. 

Du bör se detta som en formel för framgång och duplicera den här formeln i hela 
din grupp, för att skapa en solid struktur och ett mycket lönsamt företag. 

 

Mönster för framgång 
Dröm! 
Varför behöver vi en dröm? För många människor ger en dröm dem hopp. När vi 
har en dröm hoppas vi på någonting. Detta hopp blir då bränsle efter önskan och 
önskan driver oss. Önskar vi oss emellertid att uppnå våra drömmar?  

Den önskan ger oss disciplin som gör att vi gör nödvändiga justeringar i vårt liv för 
att uppfylla drömmen. 

Vad är några av dina drömmar? Har du haft en orealiserad dröm länge? Kom ihåg, 
den mängd disciplin som du är villig att tillämpa på ditt liv, inte önskan, 
bestämmer ditt öde. 

Destination 
En dröm ger oss en destination, eller någonstans att gå. En process eller resa 
krävs för att nå vår dröm eller vår destination. Det är under denna resa som vi 
presenteras med möjlighet att växa. När vi har orealiserade drömmar, beror det 
inte på att vi har misslyckats, eller för att världen konspirerar mot oss, även om 
det kan tyckas som det.. 
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Det kan helt enkelt bero på att vi inte lärde oss att disciplinera oss själva eller 
acceptera behovet av att växa. Ingen gillar ordförändringen, hur många gånger 
har vi hört orden, "försök inte ändra mig?" Det här kommer från den naturliga 
tendensen, att man inte vill styras. Men när vi vägrar att möta en väldigt 
nödvändig förändring i våra liv tillåter vi oss att styras av vår miljö. 

En orsak till detta är att vårt främsta fokus ligger på vår dröm, utan att vi ska 
behöva ändra några av våra gamla program och vanor som hindrar oss från att 
uppnå våra drömmar. 

Många försöker något flera gånger, bara för att ständigt bli besvikna över 
resultatet. Denna besvikelse kan få dem att ge upp sina drömmar och slutsatsen 
att de inte kan uppnås. 

När vi inser att vår dröm är en destination och vi börjar se resan som ett tillfälle 
för personlig tillväxt, kan vi acceptera de förändringar som krävs för att vi ska nå 
vårt resmål. 

Arbete 
Vi måste vara villiga att arbeta, och de flesta människor är det- men vissa 
människor blir frustrerade när de inte omedelbart ser frukten av deras arbete, för 
att de inte känner att de fullbordar någonting. Människor har en naturlig önskan 
att ansluta sig med något syfte. 

Det finns två sätt att arbeta, antingen hårt eller smart ... 

Sanningen är att vi borde jobba smart och hårt, men jobbar vi smart är det bara 
att räkna ut hur man arbetar effektivt. 

Den stora nyckeln är att lära sig att investera sin tid och inte bara handla den för 
pengar. Se till att den tid du investerar nu ger dig en avkastning på den 
investeringen av tid i framtiden. 

Du måste jobba smart och hårt och vara verkligt effektiv. Den mest värdefulla 
varan som vi alla har är tid, lär dig att investera det klokt.  
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Mål 
När vi väl har funderat på behovet av att arbeta smart och hårt och att investera 
vår tid klokt, måste vi bestämma några mål. 

Mål ger oss något att mäta våra framsteg mot, om ett mål inte är mätbart så är 
det ouppnåeligt ... 

Det är väldigt lätt att förvirra en dröm med ett mål, och folk spenderar ofta tid på 
att gå runt i cirklar och försöker uppnå en dröm utan att förstå det förhållande 
som drömmen har med en uppsättning mål. Ett mål kan vara en viss nivå i vår 
verksamhet eller specifika inkomstnivå, medan en dröm är den belöning som 
kommer ifrån att uppnå det målet. 

Drömmar kommer från våra känslor, medan uppnåendet av ett mål är en mer 
mekanisk process, fastställd och erhållen genom att utföra särskilda uppgifter. 
Uppnåendet av ett mål kräver att vi gör något ett visst antal gånger eller följer en 
viss följd av steg. Genom att sätta mål kan vi fokusera på uppgiften i hand snarare 
än känslan av önskan i samband med en dröm. 

Våra drömmar ger oss önskan och drivkraften att komma till en viss destination 
och att börja på vår resa hjälper våra mål att avgöra var vi är på den resan på 
vägen till våra drömmar. 

Det är här det blir viktigt att använda ett system. En specifik uppsättning mätbara 
mål som uppnår en uppsättning specifika resultat, som utan känslor bara är ett 
system. När vi kör systemet med känsla uppnår vi våra mål och därmed kommer 
vi att ha nått våra drömmar. 

Låt dina känslor investeras i dina drömmar och helt enkelt fokusera på de 
specifika aktiviteter som gör det möjligt för dig att uppnå dina mål. Om du saknar 
ditt mål första gången, justera dina aktiviteter och börja om, om och om igen om 
det behövs. 
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Den emotionella anknytning som du har till din dröm är aldrig bortkastad eller 
förlorad, för att du inte baserar den på att träffa ditt mål. Kom ihåg… 

Mål - Mekaniska 

Drömmar - känslomässiga 

 

Positiv mental inställning (PMA) 
Om du tror att du kan så kan du, och om du tror att du inte kan, så kan du inte. 
Din attityd påverkar din prestation mycket mer än de flesta av oss förstår. Din 
attityd är ett verktyg och varje dag du lever får du utbildning om användningen 
av verktyget. Verktyget fungerar förmodligen för dig eftersom du har utbildats 
för att använda den ordentligt, eller det fungerar mot dig, eftersom du har 
utbildats för att använda den felaktigt. 

All information som hämtas från vår miljö varje dag, ger bra eller dålig träning för 
användningen av det här verktyget, om vi tillåter att våra attityder påverkas 
negativt, så kan våra liv infekteras. 

Liksom med fysiska, kroppsliga infektioner är förebyggande bättre än botemedel 
när det gäller våra attityder. Vi måste ständigt se över våra attityder för att se till 
att de arbetar för oss och inte mot oss när det gäller de mål och drömmar vi vill 
uppnå. 
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Lärbarhet 
Att upprätthålla en positiv mental attityd hjälper oss att förbli lärbara. Om vi inte 
är lärbara, avvisar vi de saker som kommer att leda till tillväxt i våra liv och förlora 
möjligheten att titta på saker objektivt när det gäller var vi vill gå i livet. 

Var försöker du och vem lyssnar du på, för att hjälpa dig komma dit? Om du visste 
hur du kommer dit du försöker gå, skulle du förmodligen vara längre på väg dit 
än du är nu. Så hitta någon som redan har gått där du vill gå och göra vad de gör. 
Din aktiva, anslutna upline är en otrolig resurs. 

Det är genom att vara lärbar som vi får den information som behövs för att 
slutföra resan. 
 

Möjlighetens fordon 
Ett fordon tar oss helt enkelt från punkt A till punkt B. Vi behöver alla ett pålitligt 
fordon. För närvarande, mer än någonsin, finns det hundratals olika 
verksamhetsfordon där ute. Se till att du har bestämt om du använder ett fordon 
som utformats på lång sikt eller på kort sikt. 

Du vill inte fortsätta på din resa med din dröm i sikte, bara för att ditt fordon ska 
gå paj och lämna dig strandsatt. 

Ditt valda fordon ska ge dig en möjlighet, en möjlighet att uppnå önskat resultat. 
Vad är det önskade resultatet? Vad är din dröm? Vad är din personliga definition 
av framgång? 

Framgång är det progressiva förverkligandet av värdefulla mål och drömmar. 
UCAN2 Training Academy tillhandahåller ett sammanfattat stödmedel för att 
du ska kunna nå dina drömmar. 
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Det är upp till dig;  Ange rätt mål för drömmen du vill uppnå! Investera 
emotionellt i din dröm och jobba för att uppnå dina mål. 

Ytterligare Business Building Tips  
Visa planen (STP) 

Du kan göra alla andra steg, men om du inte delar chansen med andra genom att 
visa planen (STP), kommer din verksamhet inte att växa. Ange ett mål att vara en 
Go-Getter genom att visa planen minst 5 gånger per vecka. 

Upprepad Aktivitet: 

I denna typ av affärsmodell duplicerar din organisation dig, så det är absolut 
nödvändigt att du blir din egen bästa kund genom att se till att du behåller ditt 
Loyalty membership varje månad. 

Lyssna på Audios. 

BO: er som vill att deras affärer växer kommer att lyssna på positivt och 
informativt innehåll i form av ljudinspelningar varje dag. Utveckla vanan och 
rutinen att läsa och lyssna på rekommenderade ljudböcker etc för utbildning, 
uppmuntran, motivation och inspiration dagligen. 

Bekanta dig med UCAN2 Global Website 

Se till att du och hela ditt team är bekanta med resurserna på UCAN2 Global-
webbplatsen (www.ucan2.global) och kontrollera regelbundet uppdateringarna. 
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Läsning 

Läsning är avgörande för din personliga tillväxt. När du växer och utvecklas 
personligen så gör ditt företag det också. Du kommer att finna dig själv tryggare 
och tryggare i dina handlingar. Vi föreslår att du börjar med följande böcker; The 
Magic of Thinking Big, hur man vinner vänner och påverkar människor, hur man 
vinner förtroende och makt att hantera människor, go-getter, ett 
ändamålsdriven liv, ditt bästa liv ändå, tänk och väx rik, den lilla kanten, den 
Sammansatt effekt och Go Pro - 7 steg för att bli en Network Marketing 
Professional. 

Utveckla vanan att läsa i minst 20 minuter varje dag. Markera avsnitt som tar upp 
din uppmärksamhet och gör ditt bästa för att genomföra dessa nyckelideer i din 
dagliga rutin. Du blir snart det du läser! 

Delta i möten! 

Förening, kunskap, motivation och inspiration är alla nycklar till din fortsatta 
tillväxt. Ställ in dig på att ha som mål att delta i varje möte som du är behörig att 
deltai , lokalt och nationellt. 

Konsultera med din Upline 

Sikta in dig på att uppnå ett mål genom att rådgöra minst en gång i månaden med 
din aktiva upline. När du rådgör med de vise blir du klok. Din uppgift kommer att 
bidra till att hålla dig och ditt företag på rätt spår och du kommer att utveckla och 
vänskap och lita på processen. 
  



 

 23 of 23 

PATTERN FOR SUCCESS | © UCAN2 Global Ltd 2017 

 

 

 

 

Sponsringstips för effektiv och produktiv aktivitet 
 

➢ Sponsra människor som är på din sociala och ekonomiska nivå och över 

➢ Sponsra människor du älskar, respekterar, beundrar och vill vara associerad 
med. 

➢ Sponsor individer; inte grupper eller föreningar. Detta är ett företag byggt 
på personliga relationer. 

➢  Sponsra människor en i taget. 

➢ Sponsra människor som befinner sig i ditt inflytande, personer du känner 
och som känner till dig. 

➢ Sponsra människor som är ambitiösa, trovärdiga, hungriga för framgång, 
som är villiga att arbeta och villiga att lyssna. 

➢ Sponsra lyckliga människor - inga grumar tillåtna! 

➢ Sponsra människor som har en dröm och är villiga att göra något åt det! 

➢ Sponsra människor du gillar och vill spendera mer tid med. 

➢ Sponsra uppåt och självgående människor, inte projekt. 

➢ Sponsra de mest framgångsrika personerna du känner. 

 
Kom ihåg; du letar efter personer som letar efter nya möjligheter.. 
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