WSTĘPNA MAPA DROGOWA
KAŻDY WIELKI SUKCES ROZPOCZYNA SIĘ
OD DECYZJI, ABY ZACZĄĆ.

WITAMY W LIFEPHARM
W LifePharm, stawiamy Cię na pierwszym miejscu. Firma ta została stworzona całkowicie
„Przez Ciebie, Dla Ciebie” i ta filozofia porusza nas we wszystkim, co robimy.
Niezależnie od tego, czy chcesz poprawić swoje zdrowie, czy poprawić samopoczucie
finansowe, jesteś w połowie drogi, gdy zdecydujesz się dołączyć do rodziny LifePharm.
Będziemy z Tobą na każdym kroku, aby pomóc Ci osiągnąć Twoje cele.
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Wprowadzenie do firmy, produktów i możliwości

Pomocnik pamięci na rozpoczęcie tworzenia listy kontaktów

Przewodnik do inicjowania i rozwijania rozmów i relacji

Mapa drogowa, która pomoże Ci zbudować swój biznes i osiągnąć poziom brązu

Zobacz, co osiągnęli ludzie tacy jak Ty

Sen spisany z datą staje się celem.
Cel podzielony na etapy staje się planem.
Plan wspierany przez działanie sprawia, że Twoje
cele stają się rzeczywistością.

”

LIFEPHARM

W LICZBACH
ROZPOCZĘŁA
DZIAŁALNOŚĆ
W USA W
CZERWCU

WHY LIFEPHARM?
PONIEWAŻ ŻYCIE JEST PIĘKNE...

Kiedy dołączysz do LifePharm, zaczniesz żyć na swoich warunkach. Możesz
czuć się bezpiecznie, że jesteś częścią firmy, której misją jest dawanie ludziom
szansy na kreowanie swojej przyszłości. Zużywasz i dzielisz się wyjątkowymi
produktami, które pomogą ci żyć jak najlepiej, a każdy ma równe szanse,
dzięki którym odniesiesz sukces bez względu na pochodzenie.
Niezależnie od tego, czy jesteś nowicjuszem w modelu marketingu
sieciowego, czy też jesteś potęgą z wieloletnim doświadczeniem w branży,
LifePharm oferuje ścieżkę do finansowego sukcesu.

NISKA INWESTYCJA

I WYSOKIE ZWROTY

BRAK
WYMÓGÓW

INWENTARYZACYJNYCH
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OKERŚLIŁA LIFEPHARM
JEDNĄ Z NAJWIĘKSZYCH
SPÓŁEK HANDLOWYCH
NA ŚWIECIE

• Rozpocznij działalność już od 25 €
• Zarabiaj tysiące, gdy zainwestujesz
około 100 €/miesiąc i nauczaj
innych, jak robić to samo

NARZĘDZIA
SZKOLENIOWE

43 5

450 000
FORMALNY ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI ZACZYNA SIĘ
W EUROPIE W

2017

R.

NIEZALEŻNYCH
WŁAŚCICIELI
BIZNESU OD
2011 R.

POZNAJ LIFEPHARM
WICKY SUYANTO
ZAŁOŻYCIEL I CEO

Wicky Suyanto jest założycielem i dyrektorem generalnym (CEO)
LifePharm. Ma ponad 30-letnie doświadczenie w branży zdrowia i
dobrego samopoczucia. Po ukończeniu Uniwersytetu Pepperdine w
1984 roku Wicky rozpoczął pracę z suplementami żywieniowymi, które
szybko wywołały jego pasję do poprawy życia ludzi wokół niego. Jego
pasja wynika z jego wczesnego wychowania w Indonezji, gdzie udane
życie było dostępne
tylko dla bogatych i dobrze skomunikowanych rodzin. Poprzysiągł
on stworzyć firmę, w której niezależność finansową mógłby uzyskać
każdy, z dowolnej sfery życia.

POZNAJ ZESPÓŁ LIFEPHARM
WICKSON SUYANTO

WICEPREZES FINANSÓW
Wickson Suyanto spędził pierwsze dwa lata w LifePharm, rozwijając WNB firmy od zera do ponad 100 000 na całym świecie.
Wickson ma tę samą pasję i zaangażowanie w dobro każdego WNB LifePharm odkąd firma po raz pierwszy otworzyła
swoje drzwi w 2011 roku. Posiada stopień Bachelor of Science w dziedzinie ekonomii matematycznej i rachunkowości (drugi
kierunek) z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles

WINSTON SUYANTO

WICEPREZES DS. ROZWOJU BIZNESU
Winston Suyanto był integralną częścią ogromnego wzrostu LifePharm w ciągu ostatnich dwóch lat i jest bezpośrednio
zaangażowany w każdy aspekt ekspansji firmy do innych krajów. Uzyskał stopień Bachelor of Science w dziedzinie chemii na
Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles i otrzymał tytuł Master of Business Administration na Uniwersytecie Kalifornijskim
w Irvine.

JEANNE COLUMNA

WICEPREZES DS. OPERACJI
Jeanne Columna ma ponad 17-letnie doświadczenie w branży marketingu bezpośredniego i 14-letnie doświadczenie w
reklamach i marketingu w zakresie sprzedaży detalicznej i między firmami (B2B). Pracowała dla wielu różnych firm i jest
wysoko ceniona w branży marketingu bezpośredniego, marketingu i reklamy. Jeanne nadzoruje wszystkie aspekty operacyjne
LifePharm na całym świecie, a także zarządza codziennymi zadaniami wielu działów w biurze LifePharm Corporate.

KIMBERLY LLOYD

KIEROWNIK NAUKOWY DS. BADAŃ I ROZWOJU
Kimberly wnosi ponad 20 lat doświadczenia w zakresie suplementów diety i specjalistycznych preparatów do pielęgnacji
skóry oraz ewaluacji do swojej roli jako Kierownik Naukowy Ds. B+R w LifePharm. Jest oddana wykorzystywaniu swojego
bogatego zaplecza naukowego i wiedzy do dalszego wspierania rozwoju dobrych suplementów, badań i edukacji. Stopień
Bachelor of Science ze studiów medycznych I stopnia uzyskała na Uniwersytecie Teksańskim w Arlington, zaś stopień i
Master of Science z biochemii na Universytecie Północnego Texasu w Denton.
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POZNAJ ZESPÓŁ EUROPEJSKI LIFEPHARM
FRANZ GAAG

REGIONALNY WICEPREZES NA EUROPĘ
Franz z powodzeniem zarządzał interesami firmy w ponad 32 krajach europejskich. Doradzał kilku firmom z listy Fortune 500
i ma 15-letnie doświadczenie w branży marketingu sieciowego. Przed dołączeniem do LifePharm, Franz spędził 12 lat swojej
kariery pracując jako dyrektor zarządzający i dyrektor generalny nadzorujący wyróżniające się firmy marketingu sieciowego.

ANJA ROGAN PIRC

REGIONALNY DYREKTOR DS. SPRZEDAŻY NA EUROPĘ
Anja Rogan Pirc rozpoczęła karierę w marketingu sieciowym po krótkim pobycie w charakterze gospodarza programu
telewizyjnego. Jest autorką książki „Cinderella’s Victory [Zwycięstwo Kopciuszka]”, poradnika, jak odnieść sukces w życiu
osobistym i zawodowym. Jest także strategiem biznesowym i założycielką „Love, Health and Wealth Mastery [Mistrzostwo
w miłości, zdrowiu i bogactwie]”, a także „Your Sacred Sales System [Twój uświęcony system sprzedaży]”.

JOZE PIRC

REGIONALNY DYREKTOR DS. SPRZEDAŻY NA EUROPĘ
Jože Pirc jest odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą w tradycyjnym biznesie i był wcześniejszym liderem w innej firmie
zajmującej się marketingiem sieciowym. Karierę rozpoczął w sprzedaży bezpośredniej ponad 20 lat temu w południowowschodniej Europie.

RENA VON BISMARCK

DYREKTOR PRAWNY NA EUROPĘ
Rena ma ponad 10-letnie doświadczenie w branży marketingu sieciowego. Na dotychczasowych stanowiskach prawnych
doskonaliła swoje umiejętności z zakresu prawa żywnościowego i kosmetycznego, a także prawa konkurencji i znaków
towarowych. Rena jest ekspertem LifePharm we wszystkich kwestiach prawnych w Europie.

WIZJA I MISJA LIFEPHARM

Misją LifePharm jest rozwijanie znaczących związków i poprawianie
życia poprzez możliwość lepszego życia, sposób na utrzymanie się i
tworzenie żywego dziedzictwa. W sercu naszej firmy jest powołanie do
pomocy potrzebującym poprzez umożliwienie im ulepszenia nie tylko
własnego życia, ale także przyszłego pokolenia. Nazywamy naszą misję
„Life Livelihood and Legacy [Życie, utrzymanie i dziedzictwo]”.
Życie toczy się z dnia na dzień. Naszym celem jest podniesienie jakości
życia poprzez poprawę lub utrzymanie zdrowia i dobrego samopoczucia
przez całe życie każdego człowieka. Mamy idealne produkty do wspierania
zdrowego stylu życia i eleganckiego starzenia się.
Życie jest napędzane przez szansę. Zapewniamy sposób, w jaki ludzie z
różnych środowisk mogą zarabiać na życie - i wiele więcej. Gdy będziesz
w stanie utrzymać siebie, możesz pomóc innym robić to samo. Im więcej
powtarzasz swoje wysiłki, tym bardziej zbliżasz się do dobrobytu. Dzięki
możliwościom LifePharm określasz, ile chcesz zarobić, ile czasu chcesz
poświęcić na pracę i twoją osobistą definicję wolności finansowej.
Dziedzictwo dotyczy nadziei i przyszłości. Tu i teraz zapewniamy ścieżkę,
którą możesz podążać, gdy będziesz pracować nad realizacją swoich celów
i marzeń. Dopóki jesteś wytrwały i konsekwentny, Twoje małe codzienne
działania mogą przynieść wielkie zyski. A kiedy dajesz innym, pomagając
im osiągnąć swoje marzenia, zyskujesz najwięcej. To jest dziedzictwo, które
pomagamy tworzyć, gdy tylko dołączysz do rodziny LifePharm.
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CO TO JEST MARKETING SIECIOWY?
TRADYCYJNY BIZNES
Tradycyjne organizacje reprezentują strukturę organizacyjną firmy, która jest hierarchiczna - przepływy mocy w pionie i w górę, a pracownicy
są podzieleni na grupy. Wszyscy pracownicy kierują się łańcuchem dowodzenia. Każdy dział ma swoje własne zasady i przepisy, a każdy
pracownik ma własny opis stanowiska i odpowiedzialność wobec przełożonego. Tradycyjne organizacje są stałe i sztywne

PRODUCENT

DYSTRYBUTOR

HURTOWNIK

DETALISTA

KONSUMENT

MARKETING WIELOPOZIOMOWY
Marketing sieciowy to forma marketingu, która kieruje produkty i usługi od LifePharm poprzez „sieć” Właścicieli Niezależnego Biznesu (WNB)
do konsumentów. Zbuduj swój biznes we własnym czasie i zwiększaj swoje dochody we własnym tempie. Zamiast płacić reklamodawcom i
detalistom miliony za produkty na półkach sklepowych, płacimy Wam, naszym ambasadorom marki i Właścicielom NiezależnegoBiznesu.

CZYM RÓŻNI SIĘ LIFEPHARM
•
•
•
•
•

Nieograniczony potencjał zarobkowy
Możliwość dokonywania zmian we własnym czasie
Korzystaj z premii i nagród za styl życia
Uzyskaj globalne uznanie wśród swoich rówieśników
Doświadczaj najlepszego zdrowia w swoim życiu

PRODUCENT
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WŁAŚCICIELE NIEZALEŻNEGO
BIZNESU LIFEPHARM

KONSUMENT

ZNAJ PRODUKTY

DLA CAŁKOWITEJ RÓWNOWAGI UMYSŁU I CIAŁA

LAMININA

Flagowy produkt LifePharm oparty na badaniach, nauce i wynikach.

BADANIA
Prawnie zastrzeżony ekstrakt z zapłodnionych jaj
ptasich LifePharm został opracowany na podstawie
badań czynnika wzrostu fibroblastu (Fibroblast Growth
Factor, FGF) dla dorosłych.
Ponad 100 lat badań nad FGF pokazuje, że ekstrakt z
jajek stymuluje naprawę komórek i regenerację
komórek.

NAUKA
Ekstrakt z jajek przyspiesza regenerację komórek, co
pozwala mieć utrzymywać narządy i układy organizmu
w zdrowiu.
Studium kultury skóry Uniwersytetu w Toronto, Dr. A. Hinek, 2017.”

WYNIKI
Bazując na wysokiej jakości i wysoce skutecznych składnikach w Laminine, użytkownicy
korzystają z takich rezultatów, jak:		

MNIEJ STRESU

WIĘKSZA WYTRZYMAŁOŚĆ

• Ochrona komórek przed stresem
oksydacyjnym.

•
•
•
•

Wsparcie procesu podziału komórek.
Wkład w metabolizm energetyczny.
Zmniejszenie zmęczenia i osłabienie.
POMOCNA DLA SKÓRY
Tworzenie kolagenu dla
• Tworzenie kolagenu dla normalnej funkcji
prawidłowego funkcjonowania
skóry.
naczyń krwionośnych.
RÓWNOWAGA EMOCJONALNA • Utrzymywanie prawidłowych funkcji
mięśni.”
• Wkład w normalne funkcjonowanie
układu nerwowego i prawidłową funkcję
psychologiczną
• Dlatego Laminina jest dobra dla Twojego
ogólnego samopoczucia.”
Pamiętaj, że korzyści mogą się różnić w zależności od użytkownika.

OMEGA+++

OMEGA+++ z wysoce skutecznymi, wysokiej jakości składnikami ma na celu
lepsze wchłanianie Lamininy do organizmu.

ZDROWE FUNKCJONOWANIE SERCA
• Wkład w normalne funkcjonowanie serca. Korzyści zapewniane przez zalecane
dzienne spożycie 250 mg EPA i DHA.”

UŁATWIA PRZEPŁYW KRWI
• Przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi.

WZMACNIA WYDAJNOŚĆ FIZYCZNĄ CIAŁA
• Wzmocnienie dla normalnych kości.
• Podtrzymywanie prawidłowego funkcjonowania mózgu. Korzyści zapewniane przez
zalecaną dzienną dawkę 250 mg DHA.		
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ZNAJ PRODUKTY

DLA CAŁKOWITEJ RÓWNOWAGI UMYSŁU I CIAŁA

DIGESTIVE+++

DIGESTIVE+++ z wysoce skutecznymi, wysokiej jakości składnikami ma na celu lepsze
wchłanianie Lamininy do organizmu.

UFAJ SWOIM JELITOM

• Laktaza zawarta w DIGESTIVE+++ poprawia trawienie laktozy

WCHŁANIAJ JĄ W CAŁOŚCI
• Osoby, które mają trudności z trawieniem laktozy, mogą cieszyć się właściwym
trawieniem za pomocą dwóch kapsułek DIGESTIVE+++ spożywanych z posiłkiem
zawierającym laktozę.

CAŁKOWITA RÓWNOWAGA

• DIGESTIVE+++ jest dobry nie tylko na trawienie, ale także dla ogólnego stanu
zdrowia.

IMMUNE+++

IMMUNE+++ z wysoce skutecznymi, wysokiej jakości składnikami ma na celu lepsze
wchłanianie Lamininy do organizmu.

NA LINIACH FRONTU
• Wkład w normalne funkcjonowanie układu odpornościowego.
• Utrzymywanie prawidłowej funkcji układu odpornościowego podczas intensywnego
wysiłku fizycznego i po nim.

DZIAŁA OD RAZU
• Wkład w regenerację zredukowanej formy witaminy E i zwiększone wchłanianie
żelaza w organizmie.
• IMMUNE+++ jest dobry dla ogólnego stanu zdrowia i dobrego samopoczucia.

AKTYWUJ SWOJĄ SKÓRĘ

LAMIDERM APEX**

Naukowo udowodniono, że pobudza kolagen, elastynę i fibronektynę*
• Rewitalizuje elastyczność i jędrność skóry*
• Aktywnie rozjaśnia skórę*
• Skutecznie naprawia uszkodzenia skóry*
• Pomaga zmiękczyć blizny i rozstępy*
• Tworzy naturalny, zdrowy blask*
POPRAW SWOJĄ SKÓRĘ

7

87%

88%

86%

Gładsza skóra*

Bardziej miękka i zdrowa skóra*

Mocniejsza i
jędrniejsza skóra*

*Powyższe wypowiedzi nie zostały ocenione przez Agencję Żywności i Leków. Produkt ten nie jest
przeznaczony do diagnozowania, łagodzenia, leczenia lub zapobiegania jakiejkolwiek chorobie

**Zatwierdzony przez Dermatest® (09/17)

UZNAWANY W USA NA
TERENIE KRAJU
• Wszystkie produkty LifePharm zostały wyróżnione nagrodą Telly
American Health Journal
• Publikowany w Physicians’ Desk Reference (Poradnik lekarza) w latach
2015 - 2018
• Wyróżniony w American Academy w dziedzinie medycyny
przeciwstarzeniowej
• Prezentowany na dorocznej konferencji Amerykańskiego
Naturopatycznego Towarzystwa Medycznego (ANMA)
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PIERWSZE KROKI

Twój entuzjazm wzrośnie w miarę zakładania firmy w sposób, który łatwo się powieli!
Aktualizowanie najnowszych informacji o produktach, promocjach, zachętach i
inicjatywach firmy jest ważne dla Twojej działalności LifePharm. Ułatwiamy Ci to,
wysyłając regularne komunikaty i udostępniając szeroką gamę narzędzi marketingowych
w bibliotece zasobów Twojego wirtualnego biura.

Połączenie z LifePharm
Nasz eNewsletter ma najnowsze wiadomości. Upewnij się, że masz włączone. Jeśli nie masz pewności,
wyślij e-mail na adres CustomerService@LifePharmGlobal.com, a my zajmiemy się tym.

NEWS

Wiadomości e-mail firmy LifePharm
Od czasu do czasu wyślemy ważne wiadomości bezpośrednio z LifePharm Corporate do Twojej skrzynki
odbiorczej. Często zawierają one szczegóły dotyczące Twojego konta, wysyłki i innych aktualnych informacji.
Upewnij się, że dodałeś nasz adres e-mail do listy bezpieczeństwa, aby nie przegapić ważnych wiadomości z LifePharm!

LifePharm NewsFlash
Nowe promocje, ograniczone oferty czasowe i najważniejsze informacje o produktach pojawią się w
postaci LifePharm NewsFlash.

LifePharm Connect
Pobierz naszą aplikację LifePharm Connect na urządzenia z systemem iOS lub Android w sklepie Apple
App store lub Google Play. To najprostszy sposób na udostępnianie informacji o LifePharm.

Uznanie od LifePharm
Sprawdź nasz miesięczny biuletyn uznania, aby uczcić osiągnięcia naszych WNB.

Wirtualne biuro LifePharm
Zaloguj się do swojego wirtualnego biura, aby zobaczyć najnowsze wiadomości i promocje w swoim
panelu.
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YES

DOŁĄCZ DO SPOŁECZNOŚCI!
Publikujemy na naszych stronach mediów społecznościowych codziennie
w wielu różnych językach. Upewnij się, że podążasz za nami w sprawie
ofert motywacyjnych, informacji o produktach, wskazówek biznesowych,
uznania i wielu innych.

Pinterest
www.Pinterest.com/LifePharm

Youtube
www.Youtube.com/LifePharmGlobalNet

Facebook
www.Facebook.com/LifePharmGlobalNetwork
www.facebook.com/LifePharmEurope
www.facebook.com/LifePharmGlobalNetworkEurasia
www.facebook.com/LifePharmBosnia
www.facebook.com/LifePharmBulgaria
www.facebook.com/LifePharmCroatia
www.Facebook.com/LifePharmGermany
www.facebook.com/LifePharmMagyarorszag
www.facebook.com/LifePharmPolska
www.facebook.com/LifePharmEURomania
www.facebook.com/LifePharmEUSerbia
www.facebook.com/LifePharmSlovakia
www.facebook.com/LifePharmSlovenia

Twitter
www.twitter.com/LPGlobalNetwork

Instagram
www.instagram.com/LifePharmGlobal

POBIERZ SWOJĄ OSOBISTĄ
REPLIKOWANĄ STRONĘ
INTERNETOWĄ
LifePharm zaprojektował osiem różnych stron docelowych, z których
możesz wybierać. Wybierz wersję i uruchom swój biznes LifePharm!

PRZESTRZEGAJ TYCH TRZY PROSTYCH KROKÓW:

1

Zaloguj się do swojego wirtualnego biura na stronie
www.MyLifePharmOffice.com

2

Prześlij zdjęcie, wpisz krótki opis i dodaj informacje kontaktowe, które
chcesz, aby były widoczna dla osób odwiedzających Twoją stronę.

3

Prześlij zdjęcie, wpisz krótki opis i dodaj informacje kontaktowe, które
chcesz, aby były widoczna dla osób odwiedzających Twoją stronę.

Ludzie, którzy spisali swoje cele, byli o 42 procent bardziej skłonni do ich osiągnięcia niż ci,
którzy tego nie zrobili. Powiedzenie znajomemu zwiększa ten wspóczynnik do 78 procent.
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ZAPLANUJ SWÓJ KURS
WSPARCIE OD SPONSORÓW
Są to osoby, z którymi będziesz kontaktować się z pytaniami i o pomoc, gdy
zaczniesz działać.

IMIE I NAZWISKO:
TEL.:
E-MAIL:

IMIE I NAZWISKO:
TEL.:
E-MAIL:

WSPARCIE KORPORACYJNE
Jesteśmy tu po to, aby udzielić Ci wszystkich niezbędnych odpowiedzi.

GODZINY (od poniedziałku do piątku)
ANGIELSKI: 17:00 - 02:00 CET
HISZPAŃSKI: 17:00 - 02:00 CET
NIEMIECKI: 15:00 - 24:00 CET
POLSKI: 15:00 - 24:00 CET
ROSYJSKI: 17:00 - 02:00 CET
WĘGIERSKI: 10:00 - 18:00 CET
SŁOWACKI: 10:00 - 18:00 PM CET

AZJA
INDONEZJA
E-Mail: Info@LifePharmGlobal.co.id
Tel.: +62.21.56956155
MALEZJA
E-Mail: CSMalaysia@LifePharmGlobal.com
Tel.: +60.03.33192442
FILIPINY
E-Mail: Philippines@LifePharmGlobal.com
Tel.: +632.570.7196
+632.654.4038
+632.631.2071
KOREA
E-Mail: CSKorea@LifePharmGlobal.com
Tel.: 070.4459.7789
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EURASIA
E-Mail: Eurasia@LifePharmGlobal.com
Tel.: 800.400.1287
EUROPA
E-Mail: Europe@LifePharmGlobal.com
AUSTRIA: +0800296067
CZECHY: +420.234261933
NIEMCY: +08001825214
WĘGRY: +36.1998753
HOLANDIA: +31.502103098
POLSKA: +8001124573
SŁOWACJA: +421.233456516
SZWAJCARIA: +0800561690
WIELKA BRYTANIA: +900967685
POZOSTAŁE PAŃSTWA EUROPEJSKIE
SŁOWENIA, CHORWACJA SERBIA, MACEDONIA, BUŁGARIA, RUMUNIA
E-Mail: Europe@LifePharmGlobal.com
Tel.: 949.216.9600

AMERYKA PÓŁNOCNA
E-Mail: CustomerService@LifePharmGlobal.com
Tel.: 949.216.9600 | Toll Free: 800.400.1287
OCEANIA
E-Mail: LifePharmAUS@LifePharmGlobal.com

CO JEST TWOIM

DLACZEGO?

same się nie spełniają,
“ Marzenia
ale pracą możesz dojść do celu
”

NAPISZ SWOJE CELE POMOCY ZWIĘKSZ I
PRZYSPIESZYĆ DZIAŁALNOŚĆ.

Napisz, dlaczego dołączyłeś do LifePharm - czy były to nasze produkty, możliwość finansowej niezależności, czy jedno i drugie?

PO CO WYZNACZAĆ
SOBIE CELE?

1. POZWALA JĄ CIE SIĘ SKONCENTROWAĆ
2. POMAGA JĄ W MIERZENIU POSTĘPU
3. ZAPEWNIA JĄ MOTYWACJĘ

USTAW SWÓJ CEL
JAKI WYZNACZYŁEŚ SOBIE CEL NA NASTĘPNE

5 DNI?

JAKI WYZNACZYŁEŚ SOBIE CEL NA NASTĘPNE

14 DNI?

JAKI WYZNACZYŁEŚ SOBIE CEL NA NASTĘPNE

30 DNI?

JAKI WYMARZONY CEL CHCESZ

OSIĄGNĄĆ Z LIFEPHARM?

“

Ludzie o jasno sprecyzowanych,
spisanych celach osiągają
o wiele więcej w krótszym
czasie, niż mogliby sobie
wyobrazić ludzie, którzy ich
nie mają

”

Brian Tracy
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TWÓJ POTENCJAŁ ZWROTU W EUROPIE

500 MILIONÓW
EUROPEJCZYKÓW KORZYSTA
Z PIELĘGNACJI SKÓRY
DZIENNIE*

RYNEK EUROPEJSKI WYDA

7,9 MILIARDÓW
EURO NA SUPLEMENTY DIETY DO
2020 ROKU*

*Statista.com

CO TRZEBA ROBIĆ

W PIERWSZYM TYGODNIU
1

ZARABIAĆ, UCZĄC SIĘ

2

POBIERZ AUTOMATYCZNĄ DOSTAWĘ

Uzyskaj szybki dostęp do tego, co produkty Lifepharm mogą zrobić dla Ciebie i odblokuj możliwości zarabiania dzięki tym narzędziom

Zalecamy co najmniej 100 CV lub więcej przy automatycznej
dostawie. Możesz uzyskać Lamininę (po 120 sztuk), Nutritional
Powerhouse lub Skin Cell Regeneration przy automatycznej
dostawie. Dzięki temu będziesz aktywny i zawsze będziesz
uprawniony do otrzymania prowizji. Dodatkowo zapewni Ci to, że
zawsze będziesz mieć trochę więcej w ręku, aby dzielić się z innymi.

POWIEDZ DZIESIĘCIU

3

4

Kto jest w Twoim wewnętrznym kręgu? Zaangażuj się ze swoim sponsorem i rozpocznij korzystanie z
najbardziej skutecznej metody budowania marketingu sieciowego, 2: 1. Przećwicz tę metodę i powiedz
10 swoim znajomym i członkom rodziny, dlaczego zdecydowałeś się zostać częścią LifePharm.

GRATULACJE!
Korzystając z najbardziej udanej metody budowania biznesu marketingu sieciowego, masz teraz dwóch pierwszych członków zespołu
sponsorowanego. Pomóż im zarejestrować się do automatycznej dostawy i zapisz swoją pierwszą dwójkę.

➡

➡

➡

Ludzie sukcesu nie są utalentowani;
“
po prostu ciężko pracują, a potem z sukcesem osiągają swoje cele.
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”

KOGO ZNASZ?
Z początku może wydawać się to przytłaczające, ale znasz więcej osób niż myślisz. Skorzystaj
z poniższej listy, aby pomóc Ci rozpocząć składanie listy potencjalnych kontaktów.

BIZNES

RODZINA

• Sukces w marketingu sieciowym
• Umysł przedsiębiorczy
• Nie dostał tego, czego chciał w marketingu
sieciowym
• Byli szefowie
• Sprzedawcy ubezpieczeń
• Lokalni właściciele firm
• Osoby zmotywowane biznesowo/pieniężnie
• Zachowane wizytówki
• Osoby zaangażowane w sprzedaż bezpośrednią
• Ktoś, kto chce więcej pieniędzy?
• Jest właścicielem własnej firmy

• Dalsza rodzina
• Rodzina zięcia/synowej
• Ojciec i matka
• Członkowie Twojej rodziny
• Krewni Twojego współmałżonka

SPOŁECZNOŚĆ
• Kasjerzy bankowi
• Sprzedawcy samochodów
• Członkowie izby gospodarczej
• Dentyści, których znasz
• Lekarze, których znasz
• Wolontariusze
• Kasjerki w sklepie spożywczym
• Członkowie kościoła
• Ludzie od kredytów hipotecznych
• Ludzie w klubie fitness
• Agenci nieruchomości
• Pracownicy restauracji
• Agenci podróży
• Twój księgowy
• Twój fryzjer/stylista od włosów
• Nauczyciele Twoich dzieci
• Twoi sąsiedzi
• wój weterynarz lub osoba zajmująca się
zawodowo pielęgnacją zwierząt domowych

ZNAJOMI
• Znajomi z wakacji
• Koledzy ze studiów
• Znajomi rodziców lub teściów
• Z liceum
• Starzy znajomi, z którymi straciłeś kontakt
• Starzy współlokatorzy
• Rodzice przyjaciół Twoich dzieci
• Ludzie, których znają Twoi znajomi
• Twój osobisty mentor
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INFORMACJE OGÓLNE
• Osoby z wyżu demograficznego
• Kupujący suplementy
• Osoby zaniepokojone starzeniem się
• Mający wielu znajomych i przyjaciół
• Ludzie dbający o zdrowie
• Osoby pomocne i wspierające
• Osoby zorientowane na sport
• Osoby zorientowane na technologie
• Potrzebujący dodatkowych 500 USD miesięcznie
• Osoby na emeryturze, które znasz
• Manikiurzystka
• Niezadowoleni z wykonywanej pracy
• Chcący pojechać na wakacje
• Osoby lubiące pomagać ludziom
• Ktoś, kogo szanujesz
• Lubiący kupować rzeczy
• Osoby aktywne w sieciach społecznych
• Mający dzieci na studiach
• Mający problemy zdrowotne
• Potrzebujący/chcący nowy samochód
• Osoby, które odniosły sukces w życiu
• Chcący awansu
• Wykonujący wiele prac
• Bezrobotni
• Osoby, do których zwracasz się o pomoc
• Lubiący sporty drużynowe
• Osoby zagrożone utratą domu/mieszkania

PRACA
• Współpracownicy, z którymi obcujesz
• Współpracownicy, których nie znasz
• Byli współpracownicy
• Osoby bez pracy
• Zatrudnieni na niepełnym etacie
• Wkrótce przechodzący na emeryturę
• Pracujący dla rządu
• Mający długie godziny pracy
• Pracujący na nocnych zmianach

ZRÓB SWOJĄ LISTĘ KONTAKTÓW.

Wszyscy czegoś szukają. Znasz kogoś, kto chce żyć zdrowiej lub chce
poprawić swoją sytuację finansową? Bądź otwarty i nie bój się wymieniać
wszystkich, których znasz. Każdy może korzystać z produktów LifePharm,
pasywnych dochodów i elastycznego harmonogramu pracy.

“

Nie chodzi o „posiadanie”
czasu. Chodzi o poświęcenie
czasu.

”

KAŻDY SKORZYSTA NA DOŁĄCZENIU DO LIFEPHARM, KONSUMENCI PRODUKTÓW, BUDOWNICZY BIZNESU
LUB OBA TE TYPY OSÓB!

KONSUMENCI PRODUKTÓW
IMIE I NAZWISKO
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ZWIĄZEK

TEL.

E-MAIL

BUDOWNICZY BIZNESU
IMIE I NAZWISKO
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ZWIĄZEK

TEL.

E-MAIL

KONSEKWENCJA JEST
KLUCZ DO SUKCESU

CODZIENNIE DZIEL SIĘ
LIFEPHARMEM Z INNYMI

Gdzie i kiedy dzielisz się LifePharm z innymi, nie jest tak samo ważne jak, w jaki sposób to robisz. W ciągu kilku sekund możesz udostępniać
zdjęcia, historie i korzyści z produktów w mediach społecznościowych, ale pamiętaj o prawdziwej, bezpośredniej komunikacji lub dobrej
rozmowie przez telefon
Możesz także skorzystać z aplikacji LifePharm Connect, która łączy się z Twoją osobistą stroną internetową i wirtualnym biurem - Twój
potencjalny klient może wybrać „Dołącz teraz” lub „Kup teraz”. Możesz nawet zapisać nowych WNB w aplikacji na swoim telefonie!
Każda osoba, z którą rozmawiasz, będzie miała inne potrzeby lub priorytety, więc najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to słuchać.
Bądź przygotowany na rozmowę o korzyściach płynących zarówno z możliwości finansowych, jak i produktów.

TWOJA MAP(A) DO UDOSTĘPNIANIA
M

NAWIĄŻ KONTAKT

Twoim celem jest zainteresować potencjalnego klienta, aby umówić się na kolejną rozmowę
- lub jeszcze lepiej - spotkanie przez Skype, FaceTime lub osobiście. Początkowa rozmowa
powinna być bardzo krótka. Powinieneś okazywać entuzjazm, ale nie przytłaczać perspektywą.
1. Powiedz, dlaczego kontaktujesz się z tą osobą przez telefon, e-mail, prywatną
wiadomość w mediach społecznościowych itp. („Myślałem, że byłbyś zainteresowany...,
ponieważ ostatnim razem, kiedy Cię widziałem, powiedziałeś...”); („Nasz wspólny znajomy
powiedział mi, że możesz skorzystać z pomocy w...”)
2. Zainicjowałeś kontakt, ale zauważasz, że istnieje rozwiązanie, które możesz
zapewnić. Niekoniecznie zamierzasz zawrzeć transakcję (chociaż możesz, jeśli czas jest
właściwy). Próbujesz otworzyć ciągły dialog. Słuchaj i zadawaj pytania, które pomogą
potencjalnemu klientowi zidentyfikować jego zainteresowanie/potrzebę. Niekoniecznie
zamierzasz zawrzeć transakcję (chociaż możesz, jeśli czas jest właściwy). Próbujesz
otworzyć ciągły dialog. Słuchaj i zadawaj pytania, które pomogą potencjalnemu klientowi
zidentyfikować jego zainteresowanie/potrzebę.
3. Umów się na bardziej szczegółową dyskusję, jeśli jest zainteresowanie. Jeśli
nie ma zainteresowania, zanotuj ten kontakt i przejdź dalej. Nie usuwaj tej osoby z listy
kontaktów, ale zapisz ją na inny termin w harmonogramie połączeń.

A

ZAPYTAJ LUB ZACHĘĆ

Nawet nieśmiali ludzie chcą należeć do grupy. Ten ludzki instynkt jest tym, co wykorzystasz na
swoją korzyść. Po nawiązaniu kontaktu powyższy krok 3 polega w rzeczywistości na wysłaniu
zaproszenia na spotkanie dotyczące produktu lub możliwości. Spotkanie to może odbywać
się jeden na jednego, poprzez grupę Skype, webinarium, w którym uczestniczysz ze swoim
zespołem, lunch lub herbatę, bez względu na to, które z nich jest najbardziej odpowiednie.
1. Bądź elastyczny. Podaj co najmniej dwa terminy spotkań dla potencjalnego klienta.
Powinieneś wiedzieć do tego czasu, czy będziesz prowadził z produktem lub szansą. Bądź
przygotowanym.
2. 
Możesz sprawić, że będzie to spotkanie towarzyskie lub profesjonalne,
w zależności od rodzaju relacji z potencjalnym klientem. Jeśli on/ona jest
przyjacielem, którego próbujesz sponsorować, prawdopodobnie odbędzie się w sposób
mniej formalny. Jeśli jest to znajomy, możesz być bardziej formalny.
3. 
Przypomnij się 24 godziny przed datą/wydarzeniem/spotkaniem, aby
potwierdzić. Życie bywa pełne zajęć, a ludzie zapominają o swoich zobowiązaniach.
Zadzwoń, wyślij SMS-a lub wyślij e-mailem przypomnienie o spotkaniu.

P
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PUBLIKUJ POSTY W
MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Kluczowymi tematami, które z powodzeniem wyrażają Twoją osobistą motywację do
bycia częścią LifePharm są: poprawa stanu zdrowia, lepsze finanse, elastyczność czasowa
pozwalająca pracować, kiedy chcemy, dochód pasywny na emeryturę, zapewnienie dzieciom
studiów, opieka nad dalszą rodziną, możliwość czynienia dobra (filantropia); podstawowe
cele luksusowe, takie jak samochód, nowy dom, podróże, wakacje i tak dalej.
1. Zachowaj zgodność z zasadami mediów społecznościowych i EFSA (Europejski
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności).
2. Unikaj oświadczeń dotyczących kuracji lub leczenia chorób. Produkty LifePharm
nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.
3. Nie „udawaj lekarza”. Trzymaj się swoich osobistych doświadczeń lub opowiadaj o
innych odnoszących sukces WNB.

KONSEKWENCJA JEST
KLUCZ DO SUKCESU

COTYGODNIOWY
TROPICIEL KONTAKTÓW

Nawiązuj rozmowy telefoniczne, wysyłaj e-maile lub wiadomości
w mediach społecznościowych. Nie zapomnij o ludziach, których
widzisz każdego dnia.
Ważność realizacji Twoich marzeń określi Twoje zaangażowanie
i wysiłek. Poziom Twojego sukcesu jest bezpośrednio związany z
czasem poświęcanym codziennie na budowanie Twojej firmy

CODZIENNY CEL:

Baw się dobrze w codziennym życiu biznesmena.

COTYGODNIOWY CEL:

10 kontaktów tygodniowo z kontynuacją.

COMIESIĘCZNY CEL:

Zapisz jednego nowego członka zespołu co miesiąc.

PRODUKT CODZIENNIE WYCHODŹ NAPRZECIW
DATA & GODZINA

IMIĘ I NAZWISKO
POTENCJALNEGO KLIENTA

WYNIK KONTAKTU

DATA KONTYNUACJI

NOTATKI

WYNIK KONTAKTU

DATA KONTYNUACJI

NOTATKI

SZANSA CODZIENNIE WYCHODŹ NAPRZECIW
DATA & GODZINA

IMIĘ I NAZWISKO
POTENCJALNEGO KLIENTA

CAŁKOWITE WYNIKI TYGODNIOWE
RAZEM NAWIĄZANYCH
KONTAKTÓW

“
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RAZEM POTRZEBNYCH
KONTYNUACJI

RAZEM UMÓWIONYCH
SPOTKAŃ

Fortuna tkwi w podtrzymywaniu relacji

”

ŁĄCZNA LICZBA SPRZEDAŻY

ŁĄCZNA LICZBA NOWYCH REJESTRACJI

ZBUDUJ SWÓJ BIZNES

POPRZEZ BUDOWANIE
GO DO POZIOMU BRĄZU
CHCEMY POMÓC KAŻDEMU, OSIĄGNĄĆ BRĄZ!
• Ranga brązu to Twój starter do budowania biznesu
• Ustawia Cię do maksymalizacji Twoich zarobków
• Zaczniesz zdobywać nagrody rangowe
• Jesteś na dobrej drodze do odblokowania miesięcznej gotówki samochodowej

JAK TO OSIĄGNĄĆ?
PODĄŻAJ TRZEMA PROSTYMI KROKAMI DO SUKCESU
Korzystaj z automatycznej dostawy z 100 CV.
Zapisz pięciu WNB z 100 CV i pomóż im uzyskać automatyczne dostawy z 100 CV.
Duplikuj! Naucz swoją piątkę, aby zrobiła to samo.

ŚLEDŹ SWOJE SUKCESY
Użyj tropiciela na następnej stronie, aby pomóc ci nagrać każdy kolejny krok w kierunku osiągnięcia rangi brązu.
Udostępnij ten tropiciel każdemu nowemu członkowi zespołu, aby mógł z łatwością wykonać te same trzy kroki.

KROK 1

KROK 2

KROK 3

Korzystaj z automatycznej dostawy z
100 CV. Wybierz swój ulubiony pakiet
produktów.

Pomóż pięciu osobiście zapisanym WNB
skorzystać z automatycznej dostawy z 100 CV

Duplikuj! Pomóż pięciorgu WNB zrobić
to samo

Laminine (120 sztuk) Eco-Bottle

IMIE I
NAZWISKO:
TEL.:
E-MAIL:
IMIE I
NAZWISKO:

Energia odżywcza

TEL.:
E-MAIL:
IMIE I
NAZWISKO:
TEL.:

Regeneracja komórek skóry

E-MAIL:
IMIE I
NAZWISKO:
TEL.:
E-MAIL:
IMIE I
NAZWISKO:
TEL.:
E-MAIL:
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PRAWDZIWI LUDZIE. PRAWDZIWE OPOWIADANIA. PRAWDZIWY SUKCES.
WIĘCEJ CZASU DLA RODZINY
„Zrezygnowałam z mojej pracy jako asystent wykonawczy w firmie inżynierskiej, aby zostać pełnoetatową gospodynią domową i
prowadzić szkołę domową dla moich dzieci. Dzięki LifePharm mogę dzielić się produktami i budować nową karierę bez poświęcania czasu
przeznaczonego dla rodziny. Odbieram dochód, jaki chcę i całą moją „papierkową robotę” wykonuję klikaniem myszką, co daje mi więcej
czasu dla mojej rodziny. Nie tylko mam nową karierę, z której jestem dumna, ale mam poczucie, że jestem w stanie wcześniej przejść na
emeryturę!”
LUCY S., FILIPINY

POPRAWA STANU ZDROWIA
„Ludzie zauważyli mój wysoki poziom energii, lepsze widzenie i ogólne szczęście, które uzyskałem dzięki użyciu produktów LifePharm.
Moim celem w moim biznesie LifePharm jest budowa nowego domu”.
BENO Z., SŁOWENIA

WYJŚĆ Z DŁUGU
„Finansowo, Laminine zdjęła ze mnie presję, umożliwiając mi spłatę zadłużenia na karcie kredytowej. Miałem ten dług przez długi czas
i zastanawiałem się wcześniej, czy kiedykolwiek go spłacę. Laminina była i nadal jest dla mnie darem na tak wiele sposobów. Zwrot
finansowy jest dla mnie drugorzędny, ponieważ istnieje wyższy cel i priorytet tego biznesu. LifePharm wyraża ducha służby z miłości do
ludzi w zaspokajaniu potrzeby, która wykracza poza cel tworzenia dochodu. Dla mnie jest to istotą prawdziwego bycia w jakiejkolwiek
formie biznesu i którą symbolizuje LifePharm”.
JULIE W., AUSTRALIA

WCZEŚNIEJSZY I ZDROWSZY
„Wspaniały plan kompensacyjny LifePharm rozwiązał kilka ważnych problemów w moim życiu. Kiedy stres finansowy osłabł, stałem
się szczęśliwszy i zdrowszy pod każdym względem. Najbardziej cieszy mnie to, że ludzie, którym poleciłem Lamininę są naprawdę
podekscytowani i wdzięczni za ten produkt. Teraz mają możliwość podzielenia się tym i stworzenia własnego strumienia dochodów”.
SVETLANA G., U.S.A.

WYBIERASZ SIĘ NA WAKACJE
„LifePharm to sposób, w jaki przebudowałem swoje życie społecznie, zawodowo i finansowo. Mój dochód pasywny wzrósł i mam miłą
niespodziankę dla mojej żony - rejs po Morzu Śródziemnym!”
BOGDAN D., RUMUNIA

STAĆ MNIE NA NOWE SAMOCHODY
„Praca z LifePharm zaczęła nam szczęścić ekonomicznie. Spłacam moje nowe samochody Kia Optima i Dodge Caravan z prowizji, które
zarobiłem. Ciągle doprowadza mnie do doskonałości i pomaga ludziom stawać się najlepszymi w każdej dziedzinie życia. Od 34 lat
jestem pastorem i od dwudziestu lat szyję garnitury i koszule na miarę. Nadal to robię, ale przede wszystkim pracuję w pełnym wymiarze
czasu w mojej firmie LifePharm”.
ISAAC M., U.S.A.

POCZUCIE CELU
„LifePharm dał mi nową pracę i poczucie celu. Sposób, w jaki obecnie funkcjonuje moje życie sprawia, że praca w pełnym wymiarze
godzin nie jest opcją. Opiekowanie się dwojgiem dzieci i praca z LifePharm idealnie do siebie pasują. Jeśli lubisz pracować i chcesz być
częścią czegoś, co naprawdę wpływa na ludzkie zdrowie i życie, to zaangażowanie się w LifePharm może być tym, czego szukasz”.
SOPHIE D., U.K.

POMAGANIE INNYM W PROSTY SPOSÓB
„Aby odnieść sukces w budowaniu biznesu LifePharm, musisz wierzyć w ludzi, wierzyć w produkt i wierzyć w siebie. Osobiście bardzo
skorzystałam z produktów - moja skóra uległa poprawie, a mój poziom energii wzrósł. Wiem, że ludzie mogą poprawić swoje zdrowie
dzięki produktom LifePharm, a moją wizją jest udostępnienie ich wszystkim. Chcę pomóc niezliczonym kobietom budować własne środki
do życia dzięki LifePharm i czerpać przyjemność z zarabiania pozostałych dochodów, tak jak ja to robię - co było dla mnie nowością”.
SLAWOMIRA G., NIEMCY

20

MASZ moc, by zmienić swoją przyszłość.
Witaj w najlepszych latach swojego życia.

