Darius Teguh Kristanto
BEZ SPOLUPRÁCE, TÍMOVEJ PRÁCE A DUPLIKÁCIE NIE JE ÚSPECH NIČÍM.
Rád by som využil túto možnosť na poďakovanie môjmu priamemu sponzorovi
pani Sulia Wijaya a môjmu najdrahšiemu nadsponzorovi pánovi Budimanovi
Salimovi, že mi predstavil DXN, svet zdravia, bohatstva a životného štýlu
a špeciálne poďakovanie patrí mojej milovanej žene a mojej rodine, pretože bez
ich podpory by som nikdy tak veľa dosiahol.
Pred tým, ako som sa registrovla ako DXN člen som 19 rokov riadil svoje vlastné podnikanie. Hoci som
bol považovaný za úspešného, čelil som množstvu rizík, prekážkam a výzvam. Môj život bol plný
strachu a bol som nešťastný, pretože moja budúcnosť bola nejasná.
V DXN som sa naučil pravdu o živote, byť vďačný, odhodlaný a agresívny v živote a videl som, ako
ľudia využívajú silu duplikovania siete, aby zmenili svoj spôsob žitia. DXN nám poskytla ideálne
prostredie a nekonečné možnosti, ktoré môžu priniesť nádej, šťastie, zdravie, krásu a dokonca
bohatstvo.
K DXN som sa pripojil v októbri 1997, začal som sa učiť o produktoch, užíval som ich, zdieľal
som produkty a vedomosti, usilovne som sa držal systému, spoločnosti a obchodného konceptu.
Potom, ako som uskutočnil nejaké reálne kroky, už za 8 mesiacov sa začala moja finančná situácia
zlepšovať a stal som sa Star Diamondom a o 8 mesiacov neskôr som bol povýšený na pozíciu Crown
Diamond. Mal som 50 rokov, keď som sa rozlúčil s mojím pôvodným podnikaním a sústredil som sa
len na DXN.

Predtým som mal sen cestovať, teraz s DXN som
navštívil Singapur, Malajziu, Brunej, Thajsko,
Hongkong, Filipíny, Austráliu, Holandsko,
Nemecko, Belgicko, Francúzsko, Spojené
kráľovstvo, Taliansko, Švajčiarsko a USA. Vízia
marketingového plánu vytvoreného
zakladateľom a CEO Dato´ Dr. Lim Siow Jin v roku
2005 mi dala viac príležitostí.
Mám namierené dosiahnuť Crown Ambasádora,
čo si vyžaduje mať 20 SD línií a na to, aby som
dosiahol tento status si musím pridať priame línie a stanoviť si nový cieľ. Som vďačný všetkým členom
z mojej štruktúry za ich spoluprácu, podporu a asistenciu. Aby sme mohli uspieť, musíme byť silní
a odhodlaní, nebáť sa zlyhania a nikdy si nepripustiť porážku! Robte správny biznis, nasledujte toho
správneho lídra!
Verte tomu, konajte a budete tam, kde chcete byť. Nasledujúcich 5 rokov dajte do DXN podnikania
všetko úsilie a užite si svoj skvelý pasívny príjem! Vidíme sa na vrchole!
STAŇTE SA CROWN AMBASÁDOR! BRAVO DXN!

