
Hvězda

Váš!primární!pro>il!ve!zkratce

Klíč!k!budování!bohatství:!Budování)lepší)značky

Silné! stránky:! Tvůrčí,! společenská,! schopná! motivovat! a! inspirovat!
ostatní,! rychle! navazuje! vztahy,! dokáže! na! sebe! soustředit! pozornost,! má!

mnoho!energie!a!umí!se!bavit.

Slabé!stránky:!Mívá!často!tendenci!dominovat!ostatním,!může! zapomínat!
brát! ohledy! na! druhé,! její! slabinou! jsou! detaily,! často! se! chytá! prvních!

nápadů,!aniž!by!vzala!do!úvahy!i!další.

Úspěchy:! Hvězda! dosahuje! nejlepších! výsledků,! když! může! svobodně!
vyjadřovat!a!rozvíjet!svou!vlastní!identitu.!Vyniká,!pokud!může!pracovat!na!

své! prezentaci! a! na! svém! vystoupení! ! –! za! předpokladu,! že! své! světlo!

využívá! k! tomu,! aby! zářila! na! druhé! kolem! sebe.! Pro! její! skvělý! výkon! je!

nezbytný!tým.

Neúspěchy:! Neúspěch! Hvězd! může! plynout! z! toho,! že! odrazují! druhé!
svými!příliš!vysokými!nároky,!nebo!pokud!si!toho!ony!samy!na! sebe!berou!

příliš.! Pokud! jsou!Hvězdy!přehnaně! kritické! k!ostatním! či!k!sobě,!může! se!

jim! stát,! že! stojí!připraveny!k! akci,! ale! druzí! už! odešli! nebo!už!o!ně! kvůli!

jejich!přehnaným!nárokům!nestojí.

Nejlepší! role! v! týmu:! Kreativní! projekty,! celkový! pohled! na! věc,!
propagace! projektů,! vedení! týmu,! vedení! se! zaměřením! na! lidi,! učení! se!

prostřednictvím! rozhovorů! a! diskuzí,! komunikace!prostřednictvím!debat!a!

veřejných!vystoupení.

Nejhorší! role! v! týmu:! Vypracovávání! podrobných! studií,! dodržování!
termínů,! systémové! plánování,! přesná! měření,! péče! o! všechny! ostatní,!

ponechávání!si!názorů!pro!sebe,!vedení!se! zaměřením!na!detaily,!učení!se!z!

učebnic,!komunikace!se!zaměřením!na!data!a!fakta.

Nejlepší! role! v! životě:! Marketing,! propagace,! vedoucí! pozice! v!prodeji,!
prezentace,! vystupování! na! veřejnosti,! ! krizový! management,! motivace,!

rozjíždění!Oirmy.

Nejhorší! role! v! životě:! Zaměření!na! Oinanční!detaily,!výzkum!a!měření,!
péče! o! zákazníky,! tvorba! podrobných! zpráv,! trpělivé! naslouchání,! řízení!

projektů.

Hvězdy,! od! kterých!se! můžete! učit:!Oprah!Winfreyová! (Harpo),! Martha!
Stewartová! (MS! Living! Omnimedia),! Madonna,! Lady! Gaga,! Arnold!

Schwarzenegger!(kalifornský!guvernér),!Bono! (U2),!Bill! Clinton! (prezident!

USA),!Barack!Obama!(prezident!USA).
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HVĚZDA
Dominantní!frekvence!bohatství Dynamika!jednání Dynamika!myšlení

DYNAMO A PLAMEN EXTROVERTNÍ INTUITIVNÍ



Hvězda

Popis!vašeho!primárního!pro>ilu
V!Dynamice! bohatství! existuje! pro! každého! vždy! jeden! hlavní! ]! primární! proOil,! který! je!

klíčový! pro! budování! vašeho! bohatství,! a! dva! vedlejší! proOily.! Vedlejší! proOily! jsou!

doplňkové! a!slouží!jako!„stabilizační!křídla“,!o!která! se!v!některých!situacích!můžete!opřít.!

Vaše!bohatství,!naplnění!vašeho!životního!potenciálu!a!skutečný!úspěch! v!podnikání!však!

budou! vždy!záviset! na! tom,! kolik!času! a! pozornosti!budete! věnovat! vašemu! primárnímu!

proOilu!a!cestě!s!ním!spojené.!Vaším!primárním!proOilem!bohatství!je!proOil!Hvězdy!a!vašimi!

vedlejšími!proOily!jsou!Tvůrce!a!Podporovatel.

Shrnutí
Nejpřirozenější! rolí! Hvězdy! je! propagace! a! publicita.! Jako! vůdci!
potřebují! stát!vždy! v! popředí.!Dejte! jim! šanci! zazářit! a!poskytněte!
jim! prostor! pro! dosažení! výsledků,! aniž! byste! je! omezovali.!
Poskytněte!jim!podporu!a!povzbuzení!a!Hvězdy!se!stanou!nejlepšími!
mluvčími! celé! vaší! skupiny! nebo! projektu.!Odraďte! je! a! stanou!se!
jeho!největšími!kritiky.

Zatímco! Tvůrci! připravují! jeviště,! Hvězdy! na! sebe! strhávají! pozornost! publika.! Největší!

odezvy!se! jim!dostává,! jsou]li!středem!pozornosti.!Být!ve! svém!přirozeném!proudu!pro!ně!

znamená!být!v!akci.!Díky!tomu!jsou!Hvězdy!schopné!pracovat!na!své!atraktivnosti!za!běhu.!

Jejich! největším! aktivem! je! jejich! osobní! charisma.! Díky! své! tvůrčí! povaze! spojené!

s!potřebou!být!vidět!disponují!Hvězdy!vnitřní!sebedůvěrou,!která! je!nutí!vystoupit!z!řady!a!

postavit! se! do! čela,! což! však! může! být! někdy! vnímáno! druhými! lidmi! jako! přílišné!

sebevědomí.

Když! ! Arnold! Schwarzenegger! mluvil! o! svém! životním! postoji,! uvedl:! „Už! tehdy!

v!šedesátých!letech! jsem!věděl,!že! budu!úspěšný.!Věděl! jsem,!že! jsem!předurčen!k!velkým!

věcem.! Lidé! řeknou,! že! myslet! si! něco! takového! je! naprosto! neskromné.! Souhlasím.!

Skromnost! není! slovo,! které! by! mě! jakkoli! charakterizovalo! –! a! doufám,! že! ani! nikdy!

nebude.“

Hvězdy!mají! přirozený! talent! vybudovat! si! svou! jedinečnou! identitu.! Je! to! právě! jejich!

osobní! značka,! co! přitahuje! druhé.! Hvězdy! frustruje,! že! druzí! nezvládají! totéž! co! ony,! a!

proto! mají! problém! být! dobrými!manažery,! nemají]li! kolem! sebe! v! podpůrném! týmu! ty!

správné! lidi.! Mezi! úspěšné! Hvězdy,! jež! sdílejí! na! své! cestě! k! úspěchu! shodné! strategie!

vedoucí! k! vítězství! nebo! k! prohře,! patří! Oprah! Winfreyová,! Martha! Stewartová,! Arnold!

Schwarzenegger,!Paul!Newman!a!populární!zpěvačky!jako!Madonna!a!Lady!Gaga.

!Nejen!hezká!tvář
Ve!čtverci!Dynamiky!bohatství! je!místo!Hvězd!vpravo! nahoře.!Jsou!
kreativní! a! extrovertní,! což! znamená,! že! zpětnou! vazbu! čerpají!
z! reakcí! lidí! kolem!sebe.!Čím!více! vyčnívají! z!davu,!tím!více!se!cítí!
jako! doma! a! tím! jsou! přitažlivější.! Podobně! jako! Tvůrcům,! i!
Hvězdám! nejlépe! svědčí,! pokud! je! necháte! nerušeně! tvořit.! Jejich!
doménou! je! však! práce! na! jejich! vystoupení! spíše! než! tvorba!
produktů.!

Hvězdy!se! často! dělají! nedostupnějšími,! aby! jejich! hodnota! vzrostla.! Hvězdy! jako! Oprah!

Winfreyová!a!Martha! Stewartová!kolem!svého! jména!vybudovaly!celá! impéria.! A!zatímco!

zářily!ve!svých!show,!ostatní!za!ně!řídili!jejich!podnikání.!Hvězdy!se!netají!svými!city,!a!jsou!

tudíž!velmi!zranitelné.!Nezřídka!se!stávají!buď!vůdci!gangu,!nebo!naopak!terčem!šikany!ve!

škole.!Později! během! života! jsou! to! často!právě!Hvězdy,! které! jako!první! riskují! všechno,!

aby!našly!svou!cestu.
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Hvězda

Co!byste!měli!vědět!o!svém!primárním!pro>ilu

Jasná!záře
Hvězdy! jsou! ze! všech! proOilů! pochopitelně! ty! nejsnáze! rozpoznatelné,! protože! jejich!

hodnota! spočívá! v! jejich!osobnosti.! Očividné! Hvězdy! lze! nalézt!ve! sportu!či!v! hudebním,!

Oilmovém! nebo! zábavním!průmyslu.! Nicméně! také! špičkoví! generální! ředitelé,! prodejci! a!

trenéři!dosáhli! svého!bohatství!tím,!že!se!vydali!po!své! přirozené!cestě!Hvězdy.!Přirozeně!

extrovertní!Hvězdy!budou!šťastné!ve!společnosti!ostatních!a!budou!se!cítit!velmi!spokojené!

v!centru!pozornosti.!Nejpřirozeněji!tvoří,!když!s!někým!mluví,!než!kdyby!seděly!o!samotě.

Úspěšné!Hvězdy!se!ve!škole!naučily,!jak!držet!své!ego!na!uzdě.! Jejich!energie!a!netrpělivost!

je! často! vede! k! tomu,! že! se! hlásí!první! jako! dobrovolníci! na! různé! úkoly! a! potom!sbírají!

uznání!za!vykonanou!práci.!

Příliš! často! se! jim! však! také! stává,! že! vyhoří! a! pak! se! stáhnou! ze! záře! reOlektorů.! Proto!

nakonec! uspějí! ty! Hvězdy,! které! se! naučily! krotit! své! tempo! a! dokážou! jak! delegovat!

zodpovědnost,!tak!vyjadřovat!uznání!druhým!lidem!kolem!sebe.!Stejná!dovednost!je!pro!ně!

klíčová! i! v! životě,! kde! se! Hvězdám! rovněž! stává,! že! vyhoří! nebo!nakonec! přijdou! o! svůj!

nepostradatelný!tým,!protože!zářily!více!na!sebe!než!na!lidi!okolo.

Kdy!jsou!Hvězdy!nejlepšími!vůdci
Nečekejte,!že!Hvězdy!budou!čekat!na!svůj!tým!nebo!že!se!budou!vyžívat!

v! detailech! (pokud! se! zrovna! netýkají! jejich! prezentace! nebo! lidí).!

Hvězdy!usilují! o!vysoký!standard!a! často!mění! věci! na! poslední! chvíli,!

aby!odpovídaly!dané! příležitosti.! Jako!vůdci!staví!na!inspiraci!a! pozici!v!

popředí,! a! proto! potřebují! výborného! Spojovatele,! který! se! postará! o!

potřebné! kontakty,! a! výborného! účetního,! který! jim! spočítá! všechny!

peníze!a!nastaví!systémy.

Kdy!Hvězdy!komunikují!nejlépe
Hvězdy!komunikují!nejpřirozeněji,!když!se!ocitnou!v!centru!pozornosti.!

Detaily!jsou!však!jejich!slabá!stránka,!a!proto!budou!lepší!v!komunikaci!

se! skupinou! spíše! než! při! osobním! jednání.! Budou! také! usilovněji!

pracovat!na!přípravě!svého!dalšího!vystoupení!nebo!prezentace!než!na!

detailech!dlouhodobého!strategického!plánu!nebo!na!Oinanční!prognóze.!

Hvězdy!komunikují! nejlépe,! když!se!baví!a! dostává! se! jim!pozornosti! –!

když!je!jeviště!přichystané!a!nemusí!o!pozornost!soutěžit.!Pokud!Hvězdě!

pošlete! nabídku! o! padesáti! stranách,! nečekejte,! že! si! ji! přečte! brzy! –!

pokud!vůbec!

Jak!se!Tvůrci!dostávají!do!svého!přirozeného!proudu
Hvězdy!dokážou! uvažovat!velmi!rychle! a! nejlépe! jim! to!myslí!v! akci! a!

před!ostatními.!Může! se! jim!nicméně! také! snadno!stát,! že! ztratí! jiskru,!

protože! jsou! přímým! odrazem! svého! okolí.! Do! svého! přirozeného!

proudu! se! dostávají! nikoli! omezením! své! záře,! ale! tím,! že! jí! září! na!

ostatní.! Hvězdy! jsou! ve! svém! přirozeném! proudu! tehdy,! když! mají!

nějaký!skvělý!nápad!nebo!projekt,!na!který!se!mohou!zaměřit!a!růst.!Čím!

více!dřeva,!tím!větší!oheň.
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Hvězda
!

Případová!studie

Oprah!Winfreyová
„Královna'talk'show“

Příjmy!Oprah!Winfreyové!převyšují!příjmy!kterékoliv!z!hollywoodských!celebrit, !jež!
se!u!ní!kdy!objevily!v!její! show.!Jak!je!možné,!že! jim!jejich!mnohamilionové!kasovní!
trháky! nestačí! na! to,! aby! ji! předstihli?! Majetek! Oprah! Winfreyové! měl! podle!
magazínu! Forbes! v! roce! 2006! hodnotu! 1,4! miliardy! dolarů.! Oprah! získala! své!
bohatství! díky!tomu,!že!dokázala!hrát! výjimečně!dobře!svou!hru!Hvězdy:!zajistit!si,!
aby! výhradně! vlastnila! svou! značku! a! aby! ji! dále! rozšiřovala! a! zhodnocovala!
prostřednictvím!různých!médií!–!a!to!dokázal!z!hollywoodských!hvězd!jen!málokdo.

Pro!Hvězdy!stejně!jako!pro!všechny!tvůrce!bohatství!platí,!že!nejprve!musí!následovat!svou!

vášeň.! Je! to! jako! s! dobrými! botami! –! abyste! je! našli,! nepomůže! vám! teoretická! analýza.!

Musíte! si! prakticky! vyzkoušet! řadu! různých! párů,! až! narazíte! na! ty,! které! vám! skutečně!

padnou.! Oprah! si! tedy! nejprve! ve! svých! devatenácti! letech! vyzkoušela! práci! rozhlasové!

reportérky,! ve! dvaadvaceti! začala! pracovat! v! televizním! zpravodajství! a! poté!

spolumoderovala! rozhlasovou!talk!show.!Teprve!v!roce!1984,!ve!svých!třiceti!letech,!začala!

moderovat! ranní! televizní! show,! AM! Chicago,!

která! se! stala! nejoblíbenější! talk! show! v! celé!

Americe,! a! Oprah! po! deseti! letech!hledání! našla!

svou!vášeň,!které!se!od!té!doby!drží.

V!roce!1985!ztvárnila!Oprah!roli!SoOie!ve!snímku!

Stevena! Spielberga! Purpurová! barva! a! rok! poté!

získala!možnost!mít! svou!celonárodní! talk!show!

–! The! Oprah! Winfrey! Show.! Oprah! se! stala!

průkopnicí! nového! formátu,! zaměřeného! na!

každodenní! život! a! problémy,! s! nimiž! se! potýká!

většina! lidí,! což! jí! po! následujících! devět! let!

přitahovalo! stále! rostoucí! publikum.! Nicméně!

kvůli! množství! plagiátorů,! kteří! kopírovali! její!

show! a! bulvarizovali! tematiku! vztahů! a!

každodenních! starostí,! Oprah! v! roce! 1994!

inovovala! svou! značku! a! zaměřila! se! ve! svém!

pořadu! na! témata! spojená! s! tím,! jak! měnit! svůj!

život.!To!se!ukázalo!jako!klíčové!rozhodnutí,!jež!Oprah!umožnilo!si!vytvořit!své!pravé!místo!

a!díky!tomu!po!následující!dekádu!rezonovat!s!neustále!rostoucím!počtem!diváků.

Další! klíčový! okamžik! nastal! v! roce! 1998,! kdy! od! televizní! společnosti! ABC! odkoupila!

vlastnická!práva!na!svou!show.!Pro!Hvězdy!je!totiž!zcela!zásadní,!aby!vlastnily!svou!značku,!

neboť! pouze! pokud! ji! vlastní,! mohou! na! ni!aplikovat! pákový!efekt!a! rozšiřovat! její!dosah!

prostřednictvím! různých!médií.! Oprah!založila! společnost!Harpo!Productions! („Harpo“! je!

její! křestní! jméno! pozpátku)! a! investovala! dvacet! milionů! dolarů! do! svého! vlastního!

produkčního!studia!v!Chicagu,! čímž!se! stala! po!Mary!Pickfordové!a!Lucille! Ballové! teprve!

třetí!ženou!v!dějinách,!která!kdy!vlastnila!významné!Oilmové!studio.
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Po! dokončení! produkčního! studia! mohla! Oprah! plně! využívat! pákového! efektu.!

V! následujícím! roce! spustila! kabelovou! televizní! stanici! Oxygen,! čtyřiadvacetihodinový!

kanál! věnovaný! ženám.! V! roce! 2000! začala! vydávat! magazín! O,! který!dnes! každý! měsíc!

oslovuje! 2,4! milionu! čtenářů.! Oba! projekty! ovšem! měly! na! starosti! manažerské! týmy,!

zatímco!Oprah!se!i!nadále!věnovala!moderování!své!show.!V!roce!2006!dosáhla!sledovanost!

této!show!jen!ve!Spojených!státech!49!milionů!diváků!a!vysílala!se!v!dalších!122!zemích.

Společnou!vlastností!všech!úspěšných!tvůrců!bohatství!je,!že!dokážou!vidět!příležitosti!tam,!

kde!je! druzí!nevidí.! Jako!zářný!příklad!lze!uvést!právě!Oprah,! kterou!v!roce!1996!mediální!

vliv!její!osobní!značky!přivedl!do!nepříjemného!právního!sporu.!Skupina!chovatelů!dobytka!

z!Texasu!podala!na!Oprah!žalobu!kvůli!„poškození!pověsti!potravin“!poté,!co!Oprah!ve! své!

show!okomentovala! studii! zabývající! se! nemocí! šílených! krav! slovy,! že! ji! „úplně! vyléčila!

z!chuti!na!další!hamburger“.

Chovatelé! dobytka! uvedli,! že! utrpěli! ztrátu! ve! výši! jedenácti! milionů!dolarů,! když! se! trh!

s!dobytkem!po!odvysílání! show!propadl.! Soud! se! táhl! a! Oprah!byla! nucena! téměř!na! rok!

přemístit! svou! TV!show!do!místního!divadla! v! texaském!Amarillu,! kde! probíhala! soudní!

stání.! Oprah! si! tehdy!najala! na! pomoc! kvůli!analýze! postojů!a! chování!poroty!společnost!

Courtroom!Sciences!–!a!místo!aby!si!dělala!starosti!s!procesem,!povšimla!si!slibného!talentu!

jednoho!ze!zakladatelů!této!společnosti,!Philipa!McGrawa,!který!se! začal!nejprve!objevovat!

v!její!show!a!posléze!vznikla!jeho!vlastní!show!Dr.!Phil.

Když!Oprah!poté,!co!soudní!spor!vyhrála,!opouštěla!Amarillo,!prohlásila:!„Svoboda!projevu!

nejenže! stále! žije,! ale! i! vítězí“,! aby! pak! dodala:! „A! pořád! nejím! hamburgery.“! Řetězec!

událostí! po! jejím! komentáři! na! téma! nemoci! šílených! krav!tedy!vedl! nakonec!k! tomu,! že!

Harpo! Productions! nyní! vlastní! první! i! druhou! nejsledovanější! televizní! talk! show! ve!

Spojených!státech,!The!Oprah!Winfrey!Show!a!Dr.!Phil.

Legendární! je! také! charitativní! činnost! Oprah,! jejíž! míra! a! vliv! roste! spolu! s! jejím!

bohatstvím.! Oprah! říká:! „Materiální! úspěch! vám! umožňuje! soustředit! se! na! ty! věci,! na!

kterých!skutečně!záleží.!A!to!znamená!být!přínosem!–!nejen!pro!sebe,!ale!i!pro!druhé.“!Její!

nadaci!Angel!Network!se!podařilo!do!roku!2006!získat!přes!padesát!milionů!dolarů.!A! tak!

zatímco!její!značka!neustále!roste,!Oprah!zůstává!i!nadále!nohama!na!zemi.!Jak!píše!ve!svém!

magazínu:! „Přestože! vnímám! své! bohatství! jako! požehnání! a! jsem! za! něj! vděčná,! nijak!

nezměnilo!to,!kým!jsem.!Stále!zůstávám!nohama!na!zemi.!Jen!nosím!lepší!boty.“

) Oprah)Winfreyová)v)Opeře)v)Sydney,)Austrálie
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Hvězda

Vaše!strategie!vytváření!bohatství
Abyste!pochopili!skutečnou!sílu!této!šestibodové!strategie,!pokuste!se!představit!budování!

bohatství! jako!budování!hory!s!následným!hloubením! koryta! řeky.!Jakmile!máte! základnu!

bohatství!hotovou!a!začnete!investovat!do!udržení!kontaktu!se!svým!přirozeným!proudem!

tím,! že!budete!maximálně!využívat!svůj!moment!vytváření!bohatství,!začíná! vznikat!řeka.!

Dále! je! klíčové,! abyste! předtím,! než! začnete! využívat! pákového! efektu,! byli! vlastníky!

hodnoty,! kterou! vytváříte.!Neméně! klíčovým!bodem! je! zajištění! toku! peněz! –!to! je! Oinální!

krok,!na!nějž!se!často!zapomíná!

1. Budování!základny!bohatství
Hvězdy! přitahují! obdiv! a! zvědavost! druhých! lidí,! někdy! však! nedokážou! svůj! talent!

náležitě! prodat.! Velké! Hvězdy! si! upevnily! svou! jedinečnou!pozici! na! trhu,! a! proto! je!

pravděpodobné,!že!kdokoli! přijde! v! jejich!oblasti!s! novým!produktem! nebo! s! reklamní!

kampaní,! bude! k! dané! Hvězdě! přitahován,! aby! jej! podpořila.! Tyto! Hvězdy! mají! své!

Spojovatele,!kteří!uzavírají!jejich!obchody!a!smlouvy,!své!obchodní!týmy,!které!řídí!jejich!

obchodní!záležitosti!a! investice,!a!podpůrné!týmy,!které!řídí!je!samotné!!Zásadní!je,! aby!

vaše!osobní!značka!rok!od!roku!rostla!a!sílila,!a!to!navzdory!skutečnosti,!že!se!produkty!

nebo!Oirmy,!jejichž!prostřednictvím!vytváříte!bohatství,!mohou!velmi!rychle!střídat.

2. Moment!vytváření!bohatství
Hvězdy!potřebují! věnovat! maximum!času!i!úsilí!deOinování! a!kultivování! své! identity!a!

potom!podle!toho!náležitě!jednat.!Je!to!tak!–!sebestřednost!nade!vše!!Pro!mnoho!Hvězd!je!

největším! neštěstím,! pokud!se! stanou! jen!další! anonymní! tváří!v! davu.! Přitom! je! však!

naprosto!klíčové,!aby!se!vaše!jedinečná!identita!netýkala!jen!vás!samých,!ale!abyste!zářili!

i!na!druhé.

3. Vytváření!hodnoty
Činnosti,! kterými! coby! Hvězda! vytváříte! hodnotu,! budou! spočívat! v! úsilí! věnovaném!

vašemu! zviditelňování,! zdokonalování! vaší! značky! a!zdokonalování! vašich! talentů,! aby!

byly! v!souladu!s! vaší!značkou.! Kdo!ve!vašem! segmentu!trhu!nabízí!nejlepší!produkty!a!

nejlepší!systémy! pro!podporu!vaší! značky?! Spojte! se!s! nimi!a! budujte! jejich!bohatství,!

zatímco!oni!budou!budovat!vaše.

4. Vlastnění!hodnoty
Nezáleží!na!tom,!zda!pracujete!jako!lékař,!obchodní!zástupce!nebo!v!síťovém!marketingu!

–!v!každém! případě!potřebujete!zajistit,! abyste!byli!vlastníky!své! identity,!což!znamená!

vlastnit!veškerá!práva!na!duševní!vlastnictví!související!s!vašimi!produkty,!s!vaší!značkou!

a!s!vaším!image.

5. Pákový!efekt
Nejdůležitější!oblastí,!na!kterou!potřebujete! aplikovat! pákový! efekt,! je! váš! čas,! a!proto!

musíte! nemilosrdně! delegovat! nedůležité! věci! na! druhé.! Druhou! věcí! je! schopnost!

konzistentně!propagovat! svou!značku!i!prostřednictvím! druhých!lidí!a! zajistit!náležitou!

kvalitu!dodání!a!vhodně!využívat!médií!k!oslovení!co!nejširšího!okruhu!lidí.

6. Zajištění!toku!peněz
Uvolnění! toku! peněz!ve! chvíli,! kdy! jste! objektem! prodeje! vy! sami,! je! skutečné! umění.!

Nejúspěšnější! Hvězdy! napojují! tok! peněz! přímo! na! své! působení,! ať! už! se! jedná! o!

procenta!z!prodejů,!bonusy!za!podpisy!smluv,!příjmy!z!poskytovaných!služeb,!autorská!

práva!nebo!příjmy!z!reklamy.
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