
TELEKONFERENCJE 



Telekonferencja od dawna jest ulubionym narzędziem specjalistów ds. marketingu 
sieciowego, którzy chcą pozyskać nowych dystrybutorów. Jednak nie każdy 
wykorzystuje tę technikę. Jeśli jeszcze nie korzystasz z telekonferencji jako narzędzia 
rozwoju biznesu, to z pewnością musisz się o niej dowiedzieć jak najwięcej, aby 
skutecznie ją wykorzystać, gdy już się na to zdecydujesz.

Czym jest telekonferencja?  

Telekonferencją nazywamy formę rozmowy, na którą zapraszasz swojego sponsora lub 
innego lidera oraz potencjalnego członka, który, dzięki niej, ma okazję lepiej poznać 
możliwości płynące ze współpracy oraz nasze produkty, usłyszeć więcej o naszym 
biznesie oraz otrzymać odpowiedzi na wszelkie pytania, które mogą się pojawić.

Cel telekonferencji
Celem telekonferencji jest rejestracja nowego członka. Telekonferencja pozwala nowym 
członkom wykorzystać wiedzę ich sponsora oraz przeszkolić potencjalnego członka w 
temacie naszego biznesu.

Kiedy korzystać z telekonferencji?
Telekonferencje to wspaniały sposób na przedstawienie biznesu potencjalnemu 
członkowi. Gdy osoba wykazuje zainteresowanie LifeWave i zaczyna zadawać 
odpowiednie pytania, taka telekonferencja stanowi świetną okazję do przekształcenia 
zainteresowania we współpracę, przy wykorzystaniu wiedzy Twojego sponsora. Przed 
rozpoczęciem telekonferencji należy upewnić się, że potencjalny członek ma już 
podstawowe informacje – być może obejrzał wideo dotyczące możliwości biznesowych 
lub produktu, w związku z czym wie, jak działa LifeWave.

Ważne jest, aby „zaprezentować“ osobę, która ma rozmawiać z potencjalnym członkiem. 
Powinien on znać osiągnięcia lidera lub sponsora LifeWave oraz być świadomym tego, że 
kontakt z nim będzie dla niego cenny.

LIFEWAVE  THREE-WAY CALLING  |  2



LIFEWAVE  THREE-WAY CALLING  |  3

Wartość telekonferencji
Weryfikacja: Trzecia strona weryfikuje LifeWave oraz pokazuje potencjalnemu 
członkowi, że osiągnięcie sukcesu w tym biznesie jest możliwe. Ma on też możliwość 
zadania własnych pytań.  

Dodatkowa wiedza: Telekonferencje są nieocenione dla nowych dystrybutorów, gdyż 
dzięki nim mogą zacząć szybko osiągać wyniki, jednocześnie ucząc się, jak rozmawiać 
o LifeWave. Możesz wykorzystać wiedzę i doświadczenie sponsora/lidera, jednocześnie 
doszkalając swoje techniki rozwoju biznesu.  

Doświadczenie edukacyjne: To także praktyczna nauka dla nowych członków. Gdy 
członek rozbuduje swój zespół, sam będzie brał udział w takich telekonferencjach 
jako sponsor. Dodatkowo narzędzie to pomaga członkom rozwinąć własny język, 
umiejętności i wiedzę. Słuchanie sponsora i zauważanie, co działa to nieocenione 
doświadczenie edukacyjne.

A potencjalny członek będzie pomyśli: „O proszę! Będę mógł zadzwonić do tej osoby z 
prośbą o pomoc, jeśli wejdę w ten biznes“.

Dodatkowe informacje o potencjalnym członku: Liczysz na to, że potencjalny członek 
w końcu dołączy do Twojego zespołu. Telekonferencje są świetną okazją, aby poznać 
potencjalnego członka i dowiedzieć się, dlaczego jest on zainteresowany tym biznesem. 
Ich pytania będą świadczyć o ich zamiarach. Znajomość zespołu oraz budowanie 
zaufania między Wami jest kluczem do budowania biznesu.  

Nawiązanie komunikacji: Telekonferencje również są początkiem komunikacji między 
Tobą a potencjalnym członkiem. Jeśli potrzebuje on czasu na podjęcie decyzji, będzie 
wiedział, że może się z Tobą bez wahania skontaktować. Jeśli zdecyduje się na 
dołączenie do zespołu od razu, będzie czuć się bezpiecznie, wiedząc, że dołącza do 
pomocnego zespołu.
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Jak przejść do telekonferencji?
Po wstępnym zakwalifikowaniu potencjalnego członka, chcesz go zaprosić do udziału w 
telekonferencji. 

Należy zapytać: 
„Niezmiernie mnie cieszy Twoje zainteresowanie LifeWave. Mam w środę czas na 
rozmowę telefoniczną. Pasuje Ci o 13.00 czy o 15.00?

Pytanie sformułowane w taki sposób zachęca do przyjęcia zaproszenia, w 
przeciwieństwie do zwykłej odpowiedzi tak/nie. 

Oto przykład zaproszenia potencjalnego członka do udziału w telekonferencji:
Dystrybutor LifeWave: „Niezwykle się cieszę, że wideo na temat X39TM  
zainteresowało Cię. Mam w środę czas na rozmowę telefoniczną. Pasuje Ci 
o 13.00 czy o 15.00?

Potencjalny klient: : „13.00 jest w porządku“.

Dystrybutor LifeWave: „Genialnie! Chciał(a)bym Ci kogoś przedstawić, o 
ile ta osoba też będzie mieć czas. Współpracuje z nami od X miesięcy/
lat (to moment na przedstawienie lidera) i ma szeroką wiedzę na temat 
produktów i możliwości biznesowych. Postaram się go/ją ściągnąć chociaż 
na chwilę, abyś lepiej poznał(a) koncepcję LifeWave. Z pewnością wyjaśni 
wszystko lepiej ode mnie. “

Prezentacja sponsora na telekonferencjach
W tym momencie chcesz przedstawić lidera w pozytywnym świetle. Spędź trochę 
czasu ze swoim sponsorem/liderem i dowiedz się, jako go przedstawić, aby wywrzeć na 
potencjalnym członku jak największe wrażenie.

Gdy już zorganizujesz telekonferencję z potencjalnym członkiem, musisz 
podkreślić, że czas sponsora jest bardzo ograniczony, np.  

„[Imię potencjalnego członka], mam wspaniałe wieści! Do naszej rozmowy 
dołączy mój sponsor, [wpisz imię]. Mamy szczęście. Nie sądziłem/-am, że 
uda mi się go namówić, gdyż jest bardzo zajęty/-a swoim zespołem, jednak 
udało mi się go/ją złapać między spotkaniami i zgodził(a) się poświęcić 
kilka minut, aby odpowiedzieć na Twoje pytania związane z LifeWave“.

Jeśli sponsor osiągnął pewien ranking w LifeWave, powiedz o tym. Potencjalny członek 
powinien mieć świadomość tego, że ważna osoba poświęca swój czas, aby z nim 
porozmawiać. 



Rejestracja członka  
Celem telekonferencji jest zaangażowanie członka tego samego dnia.  

Spytaj go:
„Na jakim poziomie chcesz dziś zacząć – złotym czy diamentowym?“  

Sponsor pomoże Ci dobić targu i zarejestrować nowego członka. 

Jeśli ktoś ma problemy finansowe, zawsze możesz powiedzieć:
„Jeśli dziś nie stać Cię na to, aby zarejestrować się na poziomie złotym, możesz się 
zarejestrować na poziomie starter. Kosztuje to tylko 25$ i oznacza, że będziesz w 
biznesie i zaczniesz zarabiać pieniądze w okresie niewiarygodnego wzrostu – nie 
chcę, abyś przegapił(a) tę okazję“. 

Postaraj się zakończyć telekonferencję rejestracją członka. 

Pamiętaj o dalszym kontakcie
Po rozmowie, bez względu na jej rezultat, zawsze pamiętaj o przesłaniu wiadomości 
e-mail lub SMS, w której podziękujesz za poświęcony czas oraz przekażesz linki do 
replikowanej strony lub innego wideo/prezentacji. Nie chodzi o sprzedaż. Tak naprawdę 
pokazujesz potencjalnemu członkowi liczne informacje, dzięki którym będzie w stanie 
podjąć inteligentną decyzję. Taką, którą kiedyś podjęły tysiące aktualnych członków!

W telekonferencji wspaniałe jest to, że w ogóle nie musisz się stresować, gdyż ciężar 
rozmowy spoczywa na kimś innym. Ty uczysz się, słuchając. A nawet jeśli telekonferencja 
z jakiegoś powodu nie pójdzie po Twojej myśli (być może potencjalny członek zadaje 
trudne pytania lub miał jakieś negatywne doświadczenia), wciąż możesz wrócić do 
rozmowy i przywrócić jej dobry tor. 

Jednak pamiętaj: Jeśli po telekonferencji potencjalnie członkowie nie wykazują 
zainteresowania lub ekscytacji, nie martw się. Jeśli to Twoi znajomi, to nic się nie zmieni! 
Nie musisz ich przekonywać. Będzie wielu innych potencjalnych członków, którzy po 
telekonferencji będą jeszcze bardziej zainteresowani! To prawdziwa loteria.
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