Ghid de Carieră Wellness

Fii sănătos
şi bănos!

Ghid de Carieră Wellness!

Pasul 1:
Vinde Wellness

Acest instrument a fost dezvoltat pentru a te ajuta să-ţi măreşti vânzările prin distribuirea
produselor Wellness în reţeaua ta şi să găseşti recruţi noi! Este împărţit în 4 paşi simpli.

1. Foloseşte zilnic produsele, bucură-te
de beneficiile lor, spune-le şi celorlalţi
rezultatele obţinute.

4 paşi pentru a-ţi spori vânzările şi recrutarea
PASUL 1
Foloseşte zilnic
produsele, observă
rezultatele şi
împărtăşeşte
celorlalţi experienţa
ta.

PASUL 2
Prezentarea Stilul de
viaţă Wellness este
disponibilă pe CD
sau online şi o poţi
adăuga la o
prezentare normală
de OOM.

PASUL 3
Organizează-ţi
propriul grup
Wellness de pierdere în greutate.
Pe CD sau online
vei găsi prezentarea
de început care
cuprinde “Harta
pierderii în greutate”
şi instrucţiuni pentru
alte 7 întâlniri.

PASUL 4
Împărtăşeşte cariera
ta Wellness şi celor
din structura ta,
învaţă-i să-şi
dezvolte propria
carieră Wellness, iar
veniturile şi reţeaua
ta vor creşte şi mai
mult!

2. Împărtăşeşte experienţa ta şi a altora
despre produsele Wellness încurajându-i şi pe
alţii să le folosească.
3. Demonstrează oamenilor beneficiile
produselor şi unicitatea lor.
Arată următoarele pagini

1

PASUL

1

PASUL

WellnessPack - Beneficii cheie
Susţine sistemul imunitar
Creşte performanţa musculară şi
rezistenţa, reduce durerea după
antrenamente

Omega 3
Antioxidant
Astaxanthin
Multivitamine
Minerale

Susţine vederea şi sănătatea
ochilor
Îmbunătăţeşte hidratarea
pielii şi elasticitatea;
reduce efectele razelor UV, liniile
fine şi ridurile.
Benefic pentru
articulaţii şi rol
anti-inflamator

WellnessPack - Beneficii cheie
Cercetat, dezvoltat şi
testat de către cercetători
suedezi de renume mondial
Necesităţile zilnice
într-un singur plic
Siguranţă şi
eficacitate demonstrate în
teste clinice
Produs în Suedia folosind
cele mai înalte standarde
farmaceutice (GMP)

Antioxidant puternic
provenit din
arhipelagul suedez

Fără gelatină de
provenienţă porcină şi bovină şi fără
coloranţi artificiali. Fără organisme
modificate genetic
Conţine cel mai pur
ulei obţinut din peşte
crescut în mediu ecologic
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Shake Natural Balance- Beneficii cheie
Gustarea perfectă şi
sănătoasă
Nutriţie optimă (carbohidraţi cu
eliberare lentă, proteine complete, fibre
şi un aport de grăsimi scăzut, dar
echilibrat), poate fi folosit zilnic, atât
timp cât doreşti
Ajută la reducerea
senzaţiei de foame,
apetitului şi poftei de
dulciuri

Ajută la scăderea porţiei de
mâncare fără să sacrifice nutriţia
optimă
Te ajută să fii energic şi
concentrat toată ziua
Pierdere în greutate şi
menţinere a rezultatelor
demonstrată clinic

Shake Natural Balance- Beneficii cheie
Compoziţie optimă de
Omega 3/Omega 6

Numai ingrediente nutriţionale şi
arome naturale, fără organisme
modificate genetic

Bogat natural în fibre
şi cu un indice glicemic
scăzut – dovedit clinic

Produs în conformitate
cu cele mai înalte standarde
alimentare
Siguranţă şi
eficacitate demonstrate în
teste clinice

Ingrediente nutritive:
Proteină de mazăre

Măceşe

Proteină din lapte

Mere

Omega 3/6 din ouă

Fibre din rădăcină de
sfeclă de zahăr

Testate clinic timp de 3 ani
de către cercetători suedezi
de talie mondială.
O formulă patentată.
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PASUL 1: REZULTAT
Să presupunem că ai vândut (doar vorbind cu
oamenii) 2 Shake-uri Natural Balance,
2 Wellness Pack şi ai găsit 2 recruţi noi.

= 144.68 BP
+ 2 recruţi noi!

Pasul 2:
Întâlnirea stilului de viaţă Wellness
Cunoşti beneficiile produselor Wellness şi ai împărtăşit oamenilor povestea ta. Eşti gata acum să
faci următorul pas: să organizezi o întâlnire OOM axată pe Wellness, numită Stilul de viaţă Wellness.
Înainte cu o oră-două de începerea Întâlnirii Stilul de viaţă Wellness, adună-ţi echipa de bază la locul
evenimentului şi pregătiţi-vă.
1. Verifică dacă aveţi provizii suficiente de Natural Balance Shake.
Pregăteşte pe o masă shakere, linguriţe şi ingredientele, plus apă rece plată sau suc/lapte pentru a
prepara shake-urile foarte prompt.
2. Pune produsele Wellness la vedere.
3. Ghidul Produsului (de vânzare).
4. Printează chestionarul Wellness, pentru ca
participanţii să-l completeze.
5. Asigură-te că la eveniment vor fi una sau
mai multe persoane care să vorbească despre
experienţa proprie!

NU UITA
TESTIMONIAL!
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PASUL 2: REZULTAT
Dacă ai îndeplinit Pasul 2 te aştepţi să fi vândut
câteva produse şi să fi atras noi recruţi Wellness!
Să presupunem că ai vândut 3 Natural Balance
Shake şi 3 Wellness Pack şi ai înscris 4 recruţi noi
Wellness

+ 144.68 BP (de la Pasul 1)

= 330.69 BP

Te califici pentru discountul nivelului de 3 % !
Ai 2 + 4 = 6

recruţi noi!
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Pasul 3:
Grupul pentru pierderea în greutate
Eşti gata pentru pasul 3 şi ai ţinut deja Întâlnirea Stilul de viaţă Wellness.
Grupul pentru pierderea în greutate este o metodă originală pentru managementul greutăţii corporale
care ajută oamenii să slăbească urmând sfaturi de specialitate şi având susţinerea întregului grup. Invită
oameni la întâlnirea Stilul de viaţă Wellness pentru a se alătura Grupului pentru pierderea în greutate (max.
10 participanţi). Roagă-i să se înscrie în programul de subscriere pentru că un grup de pierdere în
greutate se desfăşoară pe o perioadă mai lungă şi are 8 întâlniri săptămânale.
Grupul ar trebui să urmeze 2 săptămâni Aleea Startului, după care timp de 6 săptămâni să
meargă pe Drumul pierderii naturale în greutate. Foloseşte prezentarea Harta pierderii în greutate pentru
prima întâlnire pe care o organizezi. Roagă participanţii să-şi noteze obiectivele personale şi să le bifeze
zilnic pe listă, între întâlniri.
Agenda pentru următoarele şapte întâlniri săptămânale:
• Cântărirea, măsurarea taliei şi şoldurilor. Acest lucru trebuie făcut la fiecare întâlnire pentru a vedea
progresul. Materialul necesar: cântar şi ruletă. Noteză rezultatele. Nu forţa pe nimeni să urce pe cântar!
• Testimoniale şi recunoaşteri. Persoana care a pierdut cel mai mult în greutate va împărtăşi impresii şi
această persoană trebuie felicitată; de asemenea îi oferiţi un mic cadou.
• Verifică chestionarul şi observă ce puncte au fost omise. Nu negociaţi cu oamenii permisiunea de a
mânca mai multe dulciuri sau de a bea alcool, de a adauga zahăr/miere în ceai, etc.
• Exerciţii fizice. De exemplu, faceţi o plimbare de 30/45 min. împreună cu întreg grupul. Pentru cel mai
bun PR: poţi să aduci un CD-player şi să faceţi exerciţii de aerobic sau dans în parcul din apropiere!
• Pauza pentru shake! Poate fi contra cost, sau gratis pentru grupul tău de participanţi.
• Subiectul zilei. Verifică subiectele de la finalul prezentării Harta pierderii în greutate.

PASUL 3: REZULTAT
În cazul în care doar doi oameni se înscriu în programul de subscriere în grupul tău de pierdere în greutate poţi fi sigur că vei
obţine un flux de bani stabil în buzunarul tău, în fiecare lună!
Persoanele care au succes în grupurile de pierdere în greutate
vor deveni consultanţi excelenţi şi este posibil să mai obţii încă 4
persoane pe care să le înscrii!
Consumul mediu per catalog sunt 2 Natural Balance Shake
şi un Wellness Pack, este posibil ca 2 persoane din Grupul tău
de pierdere a Greutăţii să consume aceste cantităţi (186.97 BP)

+ 330.69 BP (de la pasul 2)

= 517.66 BP
Te califici la discontul pentru nivelul de 6 %!
Ai 2 + 4 + 4 =

10 recruţi noi!
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Paul 4:
Împărtăşeşte şi celorlalţi
succesul tău în cariera
Wellness
Ai parcurs toţi cei patru paşi pentru sporirea vânzărilor
personale, acum este momentul să-i instruieşti şi pe cei din
structura ta să facă acelaşi lucru. Explică-le cum să urmeze
acest Ghid al carierei Wellness pentru a se bucura de acelaşi
succes.
Nu uita că cei mai convingători pot fi tocmai participanţii din
Grupul de pierdere în greutate care au avut rezultate notabile şi au de împărtăşit lucruri utile, din propria experienţă!

PASUL 4: REZULTAT
Instruieşte 4 persoane din structura ta pentru a folosi Ghidul de
carieră Wellness.
După care şi ei vor alege 4 persoane din structura lor cu care să
lucreze.

BP-urile tale 517.66 (de la pasul 3)
+ BP-urile structurii tale (517.66x4)
+ BP-urile structurilor lor (517.66x4)

= 10870.86 BP!

Asta înseamnă că vei atinge discountul de la nivelul de 21%!
Imaginează-ţi recruţii pe care i-ai putea obţine
din structurile tale prin Wellness:

10 + 10 + 10 + 10…
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