GNLD:

O MODALITATE DE A TRAI MAI BINE

Ca si Distribuitor independent al
GNLD, va puteti asuma
responsabilitate propriei vieti si
parcurgerea drumului vostru catre
succes! Cu toate avantajele pe care
activitatea GNLD le ofera, nu veti mai
dori niciodata sa prestati doar o
simpla activitate. Toti aceeia cu care
veti impartasi oportunitatea GNLD,
vor avea posibilitatea de a deveni
patronii propriei activitati. Sunt multe
motive pentru a intreprinde o
activitate independenta in GNLD, tot
atitea citi Distribuitori fac parte din
aceasta. Iata citeva:
Cultura
Aveti posibilitati identice de succes cu
GNLD, indiferent de nivelul vostru de
cultura. Daca aveti dorinta de a
asculta, de a invata precum si
dorinta de a avea succes, atunci
nu vor exista limite in ceea
ce priveste realizarile pe care
le puteti atinge prin
intermediul activitatii
voastre.

doriti sa cistigati mai mult, munciti
mai mult. Cistigurile voastre depind
de determinarea si implicarea voastra.

Siguranta locului de munca
Prin GNLD, viitorul vostru este in
miinile voastre, nu in ale altora.

Promovari
Activitatea economica proprie va
confera dreptul de a decide personal,
promovarile.

Pensie
Activitatea GNLD va permite sa
muncti pina cind doriti!

Recunoastere
GNLD va recunoaste fiecare obiectiv
realizat. Exista multe premii,
stimulente, bonusuri si insemne ale
recunoasterii unei munci bine facute.
Timp
Cel mai semnificativ aspect al unei
activitati economice proprii GNLD,
este reprezentat de libertatea de a
decide si de controlul pe care-l
aveti asupra timpului vostru. Veti
avea flexibilitatea de a stabili
programul vostru in functie
de exigentele familiei. Voi
decideti cit timp doriti sa
munciti, si cit nu.

Virsta
Virsta nu reprezinta o
problema in GNLD!
Cistig
A fii patronii activitatii
voastre inseamna a avea
controlul absolut al timpului
si cistigurilor personale. Daca

Vacante
Cu GNLD puteti sa luati
vacanta cind doriti, fiind
functie doar de programul
personal. Mai mult, puteti
cistiga posibilitatea de a calatori
spre locuri de vis traind
experienta unui stil de viata la
care multe persoane pot doar sa
viseze.
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Proprietate
In GNLD, activitatea vostra reprezinta
un bun financiar pe care puteti conta.
Multi Distribuitori GNLD au fost in
masura sa transfere activitatea lor
GNLD copiilor lor, furnizindu-le astfel
un viitor mai sigur. Unii Distribuitori
sunt in GNLD de 4 generatii!
Stabilitate
Stabilitatea unei societati de network
marketing poate fi adesea masurata
avind ca baza stabilitatea acesteia pe
piata. GNLD furnizeaza produse pentru
integrarea alimentara, pentru
intretinerea persoanei si a ambientului
inca din 1958, avind o crestere constanta
in ceea ce priveste dimensiunea
afacerilor si a stabilitatii.
Integritate
Noi garantam calitatea si integritatea
produselor noastre, a sistemului de
piata, deoarece credem cu fermitate ca
aceasta este singura cale prin care putem
garanta succesul pe termen lung, atit in
afaceri cit si in viata. Aceasta este
filozofia noastra.
Produse Unice
Nici-o alta societate de network
marketing nu poate demonstra
aceeiasi dezvoltare a produselor, bazat
pe cercetarea stiintifica si nici nu
poate garanta aceeasi calitate, atit in
ceea ce priveste materiile prime
utilizate cit si a procesului de
fabricatie.
Global Business Support Structure
(Structura de Suport Global al
Activitatii)
GNLD reuseste sa transforme visele
in realitate. Deci, are o importanta
fundamentale ajutorul acordat
persoanelor in scopul realizarii
propriului potential. Iata de ce am
dezvoltat Structura de Suport
Global al Activitatii (GBSS): un
sistem de suport ce, pas cu pas,
furnizeaza oricarui nou
Distribuitor un suport din partea
personalului si a conducerii
societatii pe linga instrumentele si
pregatirile de care aveti nevoie
pentru a atinge succesul personal.
Oriunde sunteti voi sau oriunde
doriti sa mergeti in cadrul pietei
globale a GNLD, noi vom fi acolo
pentru a va ajuta.
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L U M E A G N LD
Ati dorit vreodata sa explorati
Caraibele? Ati visat vreodata sa
deschideti o activitate in Franta? Puteti
face toate acestea, cu activitatea
GNLD! Facem parte dintr-o structura
de suport global, structura ce o puteti
utiliza pentru a extinde activitatea
voastra in orasul vostru sau in orice
alta parte a
lumii!
Cu o piata
solida in
America de
Nord, Africa,
Australia,
Europa si
Asia-Pacific,
Distribuitorii
GNLD pot sa
conteze nu
doar pe mai
bine de 50 de
piete din
toata lumea, in care pot sa-si dezvolte
activitatea, dar si pe faptul ca aceleasi
fundamente solide pe care si-au
construit propria organizatie sunt
prezente peste tot.
Cu mai mult de 4 decenii de
experienta, profit si longevitate, GNLD
este o societate solida. Recentele
rezultate relative la profit, vinzari si
proiecte de crestere, demonstareza ca
GNLD se va bucura de un prosper si
indelungat viitor. Ce alta activitate
independenta poate avea o structura
de suport global a activitatii? Ce alta
activitate poate fii intreprinsa printrun simplu telefon? Ce alta
oportunitate va permite sa decideti
asupra timpului vostru, oferindu-va
totodata cistiguri nelimitate si
oportunitati de calatorie, in acelasi
timp va ofera posibilitatea de a va
conduce activitatea asa cum va doriti?
GNLD este raspunsul.

Viitorul vostru in GNLD va ofera o
varietate nelimitata de oportunitati
printre care o forma de activitate
experimentata si verificata. De la
Business Kit la Reuniuni privitoare la
Oportunitate, de la Conferinte la
Leadership Schools, noi va permitem
sa transformati cu usurinta planul
vostru de lucru in actiune.
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DOLARI!
Oportunitatea GNLD are multe
semnificatii, diferite de la persoana la
persoana. Poate insemna, mentinerea
unui anume stil de viata, a avea
posibilitatea de a plati studiile,
achizitionarea unui nou autovehicul, a
unei barci, o casa sau a orice altceva.
Pentru toti reprezinta oportunitatea de

a atinge acea dimensiune activitatii,
determinata de propriilor eforturi
personale, indreptate spre constructia
unei activitati economice la un nivel
mai mare sau mai mic, conform
dorintelor personale, de a avea
cistiguri limitate muncind putin sau,
printr-un efort si implicare sustinuta,
de a obtine cistigurile visate si
posibilitatea de a lucra impreuna cu
familia asemeni unei echipe. Este
oportunitatea de a avea libertatea de a
alege sa poti face ceea ce ti - ai dorit
dintotdeauna. Oportunitatea GNLD nu
cunoaste limite!
Sute de activitati de multe milioane de
dolari vor fi construite in anii GNLD
ce urmeaza si voi puteti construi una
din acestea.
Este nevoie de un vis, visul de a avea o
viata mai buna, viziunea unei activitati
comerciale proprii de succes, si un
efort disciplinat, concentrat asupra
realizarii obiectivelor voastre prin
intermediul cresterii personale, ajutind
in acelasi timp si pe altii sa gaseasca
drumul spre succes. Reconsiderati
atitudinea voastra cu voi insiva, cu
familia voastra, precum si mijloacele
prin care puteti atinge siguranta
finaciara. Fiind membrii ai familiei
globale GNLD, ne puteti ajuta in a crea
o diferenta pozitiva in viata oamenilor,
in toata lumea!

Cartierul genera, biroul GNLD din Freemont, California
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I MPLICAREA GNLD
IN C EEA CE P RIVESTE VIITORUL VOSTRU
In timp ce GNLD este deja in topul
societatilor in plina expansiune la
nivel mondial, obiectivul nostru este
acela de a deveni cea mai mare si mai
respectata societate de network
marketing din lume. Noi suntem
proiectati in mod constant spre
expansiune. Cu activitati prezente in
mai mult de 50 de piete din lume,
GNLD este una din oportunitatile de
afaceri cu cresterea cea mai rapida! In
fiecare an sute de mii de persoane
din toata lumea, se alatura noua ca si
Distribuitori GNLD.
Responsabilitatea pentru
Viitorul vostru
Intr-o piata in care sute de noi
societati apar si dispar in fiecare an,
GNLD furnizeaza propriilor
Distribuitori fundamente solide pe
care-si pot construi propriul viitor.
Inca din1958 GNLD ofera
persoanelor o incitanta si
entuziasmanta activitate de afaceri in
toata lumea. Prin doar simpla
promisiune de a condivide cu ceilalti
beneficiile rezultate in urma utilizarii
produselor si oportunitatii noastre si
incurajindu-i pe ceilalti sa faca la fel,
Distribuitorii au avut posibilitatea de a
experimenta faptul ca independenta
financiara poate deveni o realitate.
Totul a inceput cu dorinta voastra de a
va imbunatati viata.
Cind decideti sa va asumati
responsabilitatea pentru viitorul
vostru, GNLD va arata cum trebuie sa
o faceti. Programul nostru foarte
experimentat va conduce spre
independenta financiara si liberatatea
personala. Nu doar atit, GNLD va
furnizeaza oportunitatea valorii totale
prin intermediul unei combinatii

unice de expansiune globala si suport,
produse superioare, persoane ce au
grija de voi, si un sistem de piata pe
termen lung, bazat pe scopuri si
obiective solide.
GNLD se identifica ca fiind una din
realitatile majore ale industriei de
network marketing si va continua
propria expansiune spre noi si
entuziasmante piete din toata lumea.
GNLD face parte din Asociatia
Societatilor de Vinzari Directe (DSA)
si a Consiliului pentru Nutritie
Corecta (CRN).
GNLD este membrual
DSA in multe natiuni
si a Consiliului
Statelor Unite pentru
Nutritie Corecta. DSA
protejeaza societatile ce fac parte din
aceasta organizatie, si implicit pe

Distribuitorii indpendenti
ale acestora, asigurind cele
mai inalte nivele etice in
ceea ce priveste
conducerea activitatii si
deservirii consumatorilor.
CRN, ce-i reprezinta pe producatorii de
integratori nutritionali, este o
organizatie dedicata imbunatatirii starii
de sanatate a cetatenilor americani, prin
intermediul unei
nutritii responsabile.
GNLD este printre
altele membra a
FEDSA (Federatia
Europeana a Asociatiilor de Vinzari
Directe) si, in Italia,
suntem membrii ai
Avedisco, asociatia ce
reuneste principalele
societati de vinzari
directe.
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