
INDÍTÓ KONZULTÁCIÓ A SZPONZOROMMAL

Flavon azonosítóm:...................................................................................................................................................................................... Regisztrációm időpontja:.............................................................................................................................................................................................................................................................

Szponzorom elérhetőségei:......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Közvetlen Elit / Gyémánt Elit hálózatvezetőm:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Miért kezdtem el fogyasztani a terméket?......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mi tetszik nekem a Flavonban?..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mi tetszik nekem a csapatmunkában?.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NÉHÁNY TIPP A HATÉKONY MUNKÁHOZ:
1. Dolgozz rendszeresen! Minden nap foglalkozz valamennyit a vállalkozásoddal!
2. Iktasd be a termékek használatát a mindennapjaidba!
3. Legyenek fogyasztóid, akiket folyamatosan ellátsz termékkel és információval!
4. Legyenek munkatársaid, akiket a tárgyalások és üzleti bemutatók után is támogatsz, szponzorálsz!
5. Ne sajnáld az időt és a pénzt önmagad képzésére!
6. Olvasd rendszeresen a szponzoraid által ajánlott könyveket! 
7. Használd rendszeresen a céges kiadványokat, filmeket, hanganyagokat, prospektusokat!
8. Vegyél részt a rendezvényeken!
9. Tartsd rendszeresen a kapcsolatot a szponzoroddal és a hálózatvezetőddel! Kérd a segítségüket, tanulj tőlük!

HETENTE MENNYI IDŐT SZÁNOK AZ ÜZLETEM ÉPÍTÉSÉRE?

SOHA NE ADJA FEL!
A termékeket önmagán próbálja ki, és szerezzen saját tapasztalatokat
A saját tapasztalatokat adja tovább mások felé
A következő lépést beszélje meg a szponzorával

5-10 órát 10-20 órát 20 óránál többet

KIEGÉSZÍTŐ JÖVEDELEM
SAJÁT VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSA
GONDOSKODÁS A GYERMEKEIMRŐL
TÖBB, MINŐSÉGI SZABADIDŐ

ANYAGI FÜGGETLENSÉG
SZEMÉLYISÉG KIBONTAKOZTATÁSA
BIZTONSÁGOS IDŐSKOR
SEGÍTÉS MÁSOKON

NÉVLISTA

INDÍTÓ KONZULTÁCIÓS 
SZPONZORÁLÁS

TÁRGYALÁS/
BEMUTATÓ

KÉPZÉSEK

MEGHÍVÁS

VEVŐGONDOZÁS

„Hogy nagyot építhessen,
egyszerűnek kell megtartania!”

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

MIT SZERETNÉK ELÉRNI EZZEL A VÁLLALKOZÁSSAL?



INDÍTSD EL PROFIN A VÁLLALKOZÁSODAT

Elkezdtem használni a termékeket Mikortól?:………………..…………………………..................................…..……………………………..…………………

Melyiket?:…....………………………......................................……………………........………..…………………
Családomat vevőgondozom?………………….......................................................................…………..…

Kitűzöm a céljaimat 1 éves tervem:….................……..………......................…………............…………..………………..................... 5 éves tervem:………......……………………………..…………............................................................................................................

Minden céges anyagot ismerek Megvásárolhatóak:………....................................................................................……. Online elérhetőek:….................................……..……………………………..………………........................................................

Megírom a névlistámat Határidő / 50 név:………..……………………………..........................………………................................... Határidő / 150 név:………..……………………………..............………………..............................................................................

Hetente csinálok meghívásokat Szponzorommal együtt:………..………………....................................................db. Önállóan hetente:………………..........………….........................................………………............................................db.

Regionális rendezvényen részt veszek Először:……………………..………….........……........………............................................hónapban Másodszor:……………………..………….........……........………............................................hónapban

Országos rendezvényen részt veszek Először:……………………..………….........……........………............................................hónapban Másodszor:……………………..………….........……........………............................................hónapban

Ajándékkartont szerzek 1 karton / Határidő:.................................................................................................................... 2-3 karton / Határidő:..............................................................................................................................................

Vezető leszek Team Leader / Határidő:.............................................................................................. Team Leader Plusz / Határidő:.........................................................................................................

Felsővezető leszek Elit / Határidő:.......................................................................................................................................... Gyémánt Elit / Határidő:.................................................................................................................................

Jövedelmem tervezhető Gyorsinduló bónusz / hó:.......................................................................................... Passzív jövedelem / hó:..................................................................................................................................

KITARTÓ ÉS KÖVETKEZETES LESZEK, MERT:

• ez egy egyszerű üzlet, ami könnyen másolódik, és nincsenek rejtett előírások
• az üzletem attól nő, hogy segítek másoknak, és ezért 60 %-os alapvisszaosztást kapok
• saját magam választhatom ki az üzleti partnereimet, és én leszek a saját főnököm a saját cégemnél
• nincs szükségem kezdőtőkére, mégis 12 mélységből kínálnak passzív jövedelmet
• a Flavon folyamatosan növekszik Európában
• jövedelmem teljesítményfüggő, és a home-shopping világszerte növekszik
• igen alacsony költségek mellett dolgozhatok a saját otthonomból, a képzések pedig ingyenesek
• a termék jól fogyasztható, megfizethető, kiválóan működik és finom
• senki nincs kizárva és bárki dolgozhat az üzlettel, aki valóban szeretne
• tökéletes ellenőrzés alatt tarthatom a kereseti lehetőségeimet, az üzletem és a jövedelmem tervezhető
• ez az én közvetlen és természetes irányom a pénzügyi szabadság felé
• az étrend-kiegészítők piaca rohamosan nő
• mind személyes, mind pénzügyi jövőm a saját kezembe kerül
• hatékony támogatói és továbbképzési rendszert biztosít a cég és a szponzor-vonalam
• felső vonalbeli szponzoraim költségtérítés nélkül látnak el tanácsokkal, tanítanak és mentorálnak
• hosszú távú passzív bevételi forrásra tehetek szert, és elismerésekkel is díjazzák a teljesítményem
• örülök, hogy magyar cég magyar termékével foglalkozhatok
• a flavonoidok fogyasztása világszerte növekvő népszerűségnek örvend
• saját és családom, illetve ismerőseim egészségét és anyagi jólétét biztosíthatom ezzel az üzlettel

Ha követed a lépéseket, elsajátítod azokat és megtanulod másoknak is továbbadni, biztos lehetsz a sikerben!



ISMÉTELJÜK ÁT MÉG EGYSZER, ÖSSZEFOGLALVA A LEGFŐBB LÉPÉSEKET:

1. Indító konzultáció a szponzorral, ennek az űrlapnak a segítségével
2. Célok meghatározása rövid- és közép-távra
3. Névlista megírása és folyamatos karbantartása
4. Meghívások (helyszín és időpont egyeztetése 1/1, vagy 2/1 tárgyaláshoz, és Bemutatóra)
5. Tárgyalások, valamint termék- és üzleti bemutatók megtartása
6. Zárás, utókövetés, vevőgondozás valamint az új munkatársak elindítása
7. Kulcsemberré válás:

• Termékek rendszeres és folyamatos használata
• Hetente rendszeres munka + Havi aktivitás
• Folyamatos önképzés és a rendezvények látogatása
• Konzultálás és szponzorálás + Céltudatos, pozitív hozzáállás

A Flavon üzlet lényege, hogy meg tudd sokszorozni saját eredményeid azáltal, hogy követed a sikeres 
emberek által már kitaposott utat, munkád mások által megismételhető és követhető. Vezetőként az 
általad mutatott példa lesz a legfontosabb minta a csoportod számára. Neked kell elől járnod a munká-
ban, önképzésben, attitűdben. Tetteid hangosabban beszélnek, mint szavaid. Bármit megvalósíthatsz az 
életben, ha kellőképpen segítesz másoknak megvalósítani céljaikat!


