
 

CONSULTANŢĂ PENTRU PORNIREA AFACERII CU SPONSORUL 

Numărul de identificare: …………………….….  Data aderării: ………………..…………….……. 

Contactul sponsorului: ……………………………………………………………………………….…..……….. 

Liderul meu direct/Elită, Elită Diamant: ………………………………………………………………….……… 

De ce am început să consum produsele? …………………………………………………………………………………… 

Ce îmi place mie în Flavon? …………………………………………………………………………………………….. 

Ce îmi place mie în team-marketing? …………………………………………………………………………………… 

Ce vreau să obţin cu această afacere? ………………………………………………………………..………… 

Venit suplimentar 
Pornirea unei afaceri proprii 
Îngrijirea urmaşilor 
Mai mult timp liber de calitate 

Independenţă financiară 
Dezvoltare personală 
Bătrâneţe liniştită 
Ajutorarea altora 

Săptămânal cât timp mă ocup eu cu construirea afacerii mele? 

  □ 5-10 ore  □ 10-20 ore  □ mai mult de 20 de ore 

NÉVLISTA MEGHÍVÁS

TÁRGYALÁS
BEMUTATÓ

VEVŐGONDOZÁSKÉPZÉSEK

INDÍTÓ KONZULTÁCIÓ
SZPONZORÁLÁS

„Hogy nagyot építhessen,
egyszerűnek kell megtartania…!”

Csinálja egyszerűen, de gyakran!
A siker csak idő kérdése!

Soha ne adja fel!
A:    A termékeket önmagán próbálja ki, és szerezzen saját tapasztalatokat
B:    A saját tapasztalatokat adja tovább mások felé
C:    A következő lépést beszélje meg a szponzorával

 

Strategii eficiente de lucru: 

1. Lucraţi sistematic! În fiecare zi să vă ocupaţi cu afacerea proprie! 
2. Să folosiţi produsele zi cu zi! 
3. Să aveţi consumatori pe cei care să-l serviţi cu produse şi informaţii! 
4. Să aveţi colegi, pe cei care după prezentări şi discuţii să-l sponsoraţi! 
5. Nu regreta banii şi timpul pentru instruiri! 
6. Cumpăraţi şi citiţi cu reguralitate cărţile recomandate de către sponsori!  
7. Cumpăraţi şi folosiţi materialele publicate de firmă, filmele, videouri, prospectele! 
8. Participaţi la evenimentele festive! 
9. Ţineţi legătura cu sponsorul şi liderul reţelei! Cereţi ajutor şi învăţaţi de la ei! 

LISTA CU NUME 
 

INVITAŢIA 
 

GESTIUNEA CLIENŢILOR 
 

INSTRUIRI 
 

DISCUŢIE, PREZENTARE 
 

SPONSORIZARE PRIN 
CONSULTANŢĂ 

 

Nu renunţa nici odată! 
 

Succesul este limitat 
doar de timp! 

Execută în mod simplu, doar adesea! 

A: Încercaţi produsele şi adunaţi experienţe proprii. 
B: Împărţiţi experineţele proprii. 
C: Următor pas să discutaţi cu sponsorul Dvs. 

„ Pentru a construi ceva 
mare, trebuie păstrate 

acestea simple...” 



PORNESC O AFACERE PROFESIONALĂ  

Încep să folosesc produsele: De când? ………. Care? ………….. Gestionez/Îngrijesc familia mea? ……. 

Stabilesc obiectivele mele: Într-un an voi atinge: …………………… Planul pe 5 ani: …………………….. 

Cunosc toate materiile firmei: Se pot cumpăra: ……………………... Disponibil Online: …………………… 

Voi scrie lista cu nume: Data / 50 de nume: …………………… Data / 150 de nume: …………………. 

Săptămânal fac invitaţii: Împreună cu sponsorul: ……….. buc. Individual, săptămânal: ………. buc. 

Particip la Traininguri de Start Rapid : Prima dată: ……………………… luna A doua oară: ………….…… luna 

Particip la Traininguri Metodologice: Prima dată: ……………………… luna A doua oară: ………….…… luna 

Training de bază regional: Prima dată: ……………………… luna A doua oară: ………….…… luna 

Training de bază naţiomal: Prima dată: ……………………… luna A doua oară: ………….…… luna 

Programul cartoane cadou: Un carton / Data: …………………….. 2-3 cartoane / Data: ……………….. 

Voi atinge rangul de lider: Team Leader / Data: ……………….. Team Leader Plus: ……………….… 

Lider de rang înalt: Membru de Elită / Data: ………………... Elită Diamant: ………………. 

Planificarea venitului: Bonus din start rapid/luna: …………… Venit pasiv / luna: ……………… 

Voi fi consecvent şi perseverent, pentru că: 

� este o afacere simplă fără clauze ascunse, uşor de copiat,  
� afacerea mea se dezvoltă prin ajutorarea altora, pentru care obţin 60% din redistribuirea de bază 
� pot alege partenerii mei de afaceri, eu voi fi propria mea şef la firma mea proprie 
� nu am nevoie de capital de pornire, cu totul că îmi oferă un venit pasiv după 12 nivele 
� Flavon Group se dezvoltă în continuu în Europa 
� în fiecare an performanţa MLM-ului creşte în lume 
� venitul meu depinde doar de performanţă, iar afacerea de home-shopping este în creştere în lume 
� pe lângă costuri reduse pot lucra acasă, iar instruirile sunt gratuite  
� produsul este uşor de consumat, gustoase şi la un preţ rezonabil  
� oricine poate lucra în această afacere, cine doreşte cu adevărat 
� pot controla venitul realizat, iar afacerea şi venitul îl pot planifica 
� este calea mea spre independenţa financiară 
� piaţa suplimentelor nutritive şi a alimentaţiei sănătoase se dezvoltă într-un ritm alert 
� atât viitorul meu individual cât şi cel financiar sunt în mâinile mele. 
� firma şi linia mea de sponsorizare îmi asigură un sistem de instruire unică eficace  
� sponsorii mei din top-linii îmi asigură informaţii şi sfaturi gratuite 
� pentru munca mea depusă voi deţine pe termen lung venit pasiv şi voi fi apreciată pentru perseverenţa mea 
� mă bucur, că pot lucra cu produse provenite din U.E. 
� consumul flavonoidelor este în procent de creştere peste tot în lume  
� cu această afacere pot asigura mie şi familiei mele sănătate şi bunăstare materială  

Dacă veţi urma pasurile şi veţi învăţa cum să predaţi mai departe acestea, atunci succesul este sigur!  

Să recapitulăm încă odată paşii anteriori:  

1. Consultaţia cu sponsorul meu cu ajutorul acestui chestionar. 
2. Fixarea ţelurilor pe termen lung, mediu şi scurt 
3. Pregătirea şi gestionarea listei cu nume 
4. Invitaţii (clarificarea datei şi a locului pt. discuţii 1/1, 2/1 sau prezentări) 
5. Ţinera prezentărilor de produse şi de afacere 
6. Închiderea, gestionarea clienţiilor şi a achiziţiilor, îndrumarea prospectantului  
7. Pentru a deveni omul cheie 

-  Consumarea produselor cu regularitate 
- Munca săptămânală + Activitate lunară 
- Autoeducaţia şi participările la evenimentele organizate 
- Consultanţă şi sponsorizare + atitudine pozitivă   

Obiectivul afacerii Flavon este ca Dvs. să înmulţiţi rezultatele proprii prin urmărirea oamenilor de succes, astfel se 
obţine succesul moral şi material ajutând chiar pe alţii. Exemplul Dvs. ca lider va fi cea mai importantă grupului. Dvs. 
trebuie să fiţi primul/a în activitate, în autoeducaţie şi în atitudine. Faptele sunt mai importante decât vorbele. Puteţi realiza 
orice în viaţă  dacă veţi ajuta altora în atingerea scopurilor! 


