MOTYWOWANIE
ZESPOŁU

Motywowanie zespołu to kluczowy element sukcesu Twojej organizacji. Należy poświęcać
regularnie czas na edukację, mentoring i motywowanie zespołu, aby jego członkowie osiągnęli
założone cele. W końcu Twój sukces jest bezpośrednio powiązany z ich sukcesem! Jeśli
członkowie Twojego zespołu zobaczą Twoje zaangażowanie we współpracę z nimi, znacząco
podniesie ich poziom motywacji.

ŚWIEĆ PRZYKŁADEM
Czasem zespoły tracą zapał do pracy nad biznesem. Po kilku miesiącach, ludzie tracą
motywację, co oznacza, że będziesz musiał(a) ich zaangażować, zainspirować i poprowadzić,
abyście razem stworzyli drużynę marzeń.
Musisz PRZEDE WSZYSTKIM zrozumieć, że postępy zespołu zależą od jego lidera. Jeśli chcesz,
żeby Twój zespół miał wyniki, sam/a MUSISZ je osiągać.
Zastanów się, jakie cechy powinien mieć dobry przywódca. Jakie cechy u osób z poziomów
wyżej są dla Ciebie inspiracją? Masz więcej wspólnego z osobami, które mają własne widoczne
wyniki czy z kimś, kto dużo gada, a niewiele robi?
Wszyscy chcemy osiągnąć sukces i staramy się naśladować tych, którym coś wychodzi. Gdy
widzimy kogoś, kto osiąga sukces w biznesie i życiu, mamy tendencję do podejmowania
większych wysiłków, aby osiągnąć własne cele.
Bądź takim sponsorem, który co miesiąc osobiście rejestruje nowych członków. Nie oczekuj,
że Twój zespół będzie to robić za Ciebie, skoro sam(a) tego nie robisz. Sukces w marketingu
sieciowym wymaga działania, a działanie wymaga wiary. Najlepszym sposobem motywowania
innych i zakrzewienia w nich wiary jest pokazanie samemu drogi do sukcesu.
Twój zespół zacznie Cię postrzegać jako lidera i, dzięki temu uwierzą w siebie. Ich wyniki zależą
od Twoich działań i ich rezultatów. Jeśli Twój zespół zobaczy, że rejestrujesz 7-10 nowych osób
w miesiącu, pomyślą „Skoro Maria może zarejestrować 10 osób, to ja na pewno dam radę z
trzema“.

LIFEWAVE MOTYWOWANIE ZESPOŁU |

2

SPRAWDŹ, CO ICH KRĘCI
Ludzie dołączają do LifeWave z różnych powodów. Jedni chcą poprawić stan zdrowia, swój lub
innych osób, a inni zarobić trochę pieniędzy. Musisz się dowiedzieć, czego szukają poszczególni
członkowie Twojego zespołu. Ta wiedza jest kluczowym elementem skutecznego motywowania.
W tedy zaczniesz rozumieć, czego oni chcą.
Gdy wiesz, czego oczekuje Twoja widownia i dlaczego, możesz dopasować treści, którymi się
z nimi dzielisz, aby stworzyć inspirujący cel, do którego będą dążyć. Słuchaj ich i dowiedz się,
co jest dla nich ważne, czy jest to rodzina czy hobby. Szczerze interesuj się ich życiem. Gdy
poznasz tych ludzi, dowiesz się, jak ich motywować do osiągania wyznaczonych celów.

WYZNACZANIE CELÓW
Gdy nie wiesz, dokąd zmierzasz, ciężko jest coś osiągnąć. To jak pływanie łodzią bez steru.
Wiele osób nieświadomie skazuje się na porażkę, gdyż nie mają one jasno wyznaczonych
celów. Wiedzą, że chcą osiągnąć sukces, jednak nie wyznaczają sobie ram czasowych. Nie
definiują swojej wizji sukcesu. Nie zastanawiają się nad tym, dlaczego coś jest ważne. Jeśli nie
wiesz, dlaczego jesteś w tym biznesie, łatwiej jest Ci zrezygnować! W końcu cele są naszą
siłą napędową w biznesie... i w życiu. Musisz uświadomić sobie, jak ważne jest wyznaczanie
celów, i zrozumieć powody, dla których to robisz, a następnie tą wiedzą podzielić się ze swoim
zespołem.
Gdy zrozumiesz, dlaczego jesteś w LifeWave, wyznaczone cele będą współgrać z tym, kim
chcesz być i, co chcesz osiągnąć. To samo tyczy się Twojego zespołu. Jeśli zapragniesz to
osiągnąć, nic Cię nie zatrzyma, a Twój zespół będzie Ci w tym pomagał. Pracuj z nimi, aby
wyznaczyć cele, pokazać, co chcecie osiągnąć i cieszyć się z tego. Na rynku dostępnych
jest wiele poradników, które szczegółowo opisują ten temat oraz wiele innych aspektów
samodoskonalenia. Skup się na obszarach, nad którymi musisz jeszcze popracować, aby
osiągnąć sukces i czekaj na rezultaty!
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WYRÓŻNIANIE ZESPOŁU
Chociaż nagradzanie osób, które już osiągają sukces jest ważne, to równie istotne jest
docenianie wysiłków tych osób, których wyniki nie są tak dobre, jakbyś chciał(a).
Każdy członek zespołu powinien wiedzieć, że jego starania są zauważane. Nawet jeśli ich cele
nie zostały jeszcze osiągnięte, daj im znać, że wierzysz w nich i, że mogą liczyć na dodatkowe
wsparcie z Twojej strony. Jest konieczne, aby to oni wykazali chęci do pracy nas sobą oraz
swoimi metodami. Podstawą Twojej pracy są chęci. Poinformuj ich, że praca nad sobą i chęć
osiągnięcia sukcesu może być rozwijana. To kluczowy element sukcesu w tym biznesie... i w
życiu.

COTYGODNIOWE TELEKONFERENCJE
Regularne cotygodniowe telekonferencje są bardzo istotne. Dzięki nim możesz porozmawiać
ze swoim zespołem o bieżących wydarzeniach, podzielić się nowymi historiami dotyczącymi
działania produktów LifeWave oraz osób, które osiągnęły sukces w naszym biznesie.
Cotygodniowe telekonferencje sprawią, że Ty i Twój zespół będziecie skoncentrowani na
osiągnięciu wyznaczonych celów. Zawsze przygotowuj tematy do omówienia i trzymaj się nich.
Rozmowa powinna trwać około 30 minut.

REGULARNA KOMUNIKACJA MAILOWA
Biznes zawsze powinien być na pierwszym planie dla Twojego zespołu. Regularne wysyłanie
maili, 2-3 razy w tygodniu, sprawi, że członkowie będą zaangażowani i poinformowani. Niektórzy
wysyłają codzienne maile motywacyjne lub wskazówki dotyczące rozwoju biznesu, a inni
wysyłają aktualne informacje raz na kilka dni – sprawdź, co najlepiej sprawdzi się w Twoim
przypadku. Wysłanie maila z wyróżnieniem, jest wspaniałą nagrodą dla osób, które przyczyniają
się do budowania biznesu. Opowiedz o sukcesach jednego z członków, aby zmotywować
zespół do rozwoju biznesu lub podziel się wyjątkowymi rezultatami naszych produktów. Możesz
również podzielić się ciekawymi artykułami.
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ZORGANIZUJ COMIESIĘCZNE WEBINARIUM
Organizacja comiesięcznych webinariów jest świetną okazją, aby inspirować, edukować i
informować członków swojego zespołu, bez względu na ich miejsce zamieszkania. Dzięki
temu mają też oni konkretny czas na osiągnięcie swoich celów. Jeśli zachęcasz ludzi do
zasponsorowania nowych członków i do poszerzenia bazy klientów, zaproponuj im zadanie
polegające na rejestracji dwóch dodatkowych członków...lub czterech dodatkowych klientów
i poproś o opisanie wyników ich działań na kolejnym webinarium. Gdy ludzie mają określony
czas na wykonanie zadania, zwykle pracują ciężej, aby osiągnąć cel. Terminy motywują do
podejmowania decyzji i działania.

INFORMUJ O SWOJEJ DOSTĘPNOŚCI
W marketingu sieciowym bardzo ważne jest poświęcanie uwagi poszczególnym członkom
zespołu. Zarezerwuj godzinę lub dwie w tygodniu i poświęć ją na rozmowy ze swoim
zespołem. Daj im znać, że to czas dla nich. Jeśli Twój zespół już wie, że może zwrócić się do
Ciebie z dowolnymi pytaniami, daje mu to więcej pewności siebie, gdyż czuje, że mają Twoje
wsparcie.

ZORGANIZUJ KONKURS DLA WSZYSTKICH
Konkursy zespołowe to świetny sposób, aby zachęcić zespół do działania. Kluczem jest to,
aby każdy miał szansę go wygrać. Na przykład może to być rejestracja jednego członka w
tygodniu lub pozyskanie dwóch nowych klientów w określonym czasie. Spośród osób, które
spełnią kryteria wylosuj zwycięzcę.
Konkurs musi być zabawny i interesujący. Dzięki takim inicjatywom jesteś w stałym kontakcie z
zespołem, a jego członkowie są zmotywowani i chętni do działania, a tym samym dają z siebie
więcej.
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DOBRZE SIĘ BAW
Ciągła praca nikomu nie popłaca. Każdy z nas potrzebuje odpoczynku i zabawy, a robienie
tego wspólnie może być świetną okazją na zmotywowanie Twego zespołu. LifeWave szczyci się
opinią troskliwej i hojnej społeczności... jesteśmy jak rodzina. Powinieneś traktować swój zespół
jak najbliższych. Zorganizuj wyjście na kawę, wieczorny spektakl lub spacer po lesie. Wspólne
wyjścia zbliżają ludzi, a gdy pracujemy razem, osiągamy więcej. Czasem, odrobina zabawy daje
najwięcej motywacji.
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