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Prowadzenie własnego biznesu może być łatwe i przyjemne!

Istnieje wiele dróg prowadzących na szczyt i budowania biznesu marzeń. 

Jednak musisz znaleźć tę odpowiednią dla siebie!

Niniejszy przewodnik podpowie Ci, jak osiągnąć sukces. Z pewnością znajdziesz tu 
ciekawe wskazówki, jednak może bardziej spodobają Ci się Twoje własne sposoby lub 
propozycje sponsorów i liderów. Chodzi o to, by wśród tych wszystkich pomysłów 
znaleźć te, które będą odpowiednie dla Ciebie, gdyż każdy z nas jest inny.

Oczywiście możesz prosić o pomoc sponsorów i liderów w kwestii rozwijania biznesu – z 
pewnością będą mieli dla Ciebie mnóstwo wskazówek.

Klucz do sukcesu powstał, aby pomóc Ci osiągnąć cele LifeWave już w pierwszych 
90 dniach. Kluczowe będzie tu wypróbowanie naszych produktów, abyś mógł/mogła 
opowiadać historie z własnego doświadczenia. Wiara w technologię LifeWave jest 
ważnym elementem sukcesu!

Zapoznaj się z poniższymi sugestiami, ucz się od innych i kieruj się na szczyt!
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WITAMY
Dzięki LifeWave możesz wieść życie swoich marzeń. Wyobraź sobie, że praca 
odzwierciedla Twój styl życia. Koniec z etatem od 9 do 17 i korkami o świcie. W zamian 
możesz współpracować z podobnymi do siebie ludźmi i na tym (sporo) zarabiać. 

Taką możliwość daje Ci LifeWave. Jednak zanim zaczniesz realizować cele, należy 
od czegoś zacząć. Niniejszy przewodnik pokaże Ci, jak osiągnąć cele biznesowe, bez 
względu na to, czy LifeWave jest dla Ciebie zajęciem dodatkowym czy głównym. 

Będzie to Twój elementarz przez kolejnych 90 dni. A pomoc na pewno się przyda. 
Zawsze zabieraj go ze sobą, gdyż masz większe szanse na osiągnięcie celu, gdy widzisz 
go na horyzoncie. Zacznij już dziś korzystać z Klucza do sukcesu LifeWave, a życie stanie 
się idealne.

Do roboty!
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Teraz możesz zacząć rozwijać biznes. Zapoznaj się z krokami 10-20, aby Twój zespół 
odniósł sukces. 

Przed pierwszą telekonferencją lub spotkaniem zapoznaj się z krokami 1-9
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Krok 1 – Poczuj się swobodnie
Na początku najważniejsze jest, aby zapoznać się z narzędziami, które pomogą Ci 
osiągnąć sukces. 

Zapoznaj się ze stroną www.lifewave.com oraz wirtualnym biurem back office. Pobierz 
e-book „Podstawy Back Office“, aby dowiedzieć się, jak składać zamówienia, rejestrować 
członków, gdzie znaleźć materiały marketingowe oraz wiele innych przydatnych infor-
macji.

Pierwsze dwa tygodnie działalności będą polegały na zapoznaniu się z LifeWave, abyś 
był(a) w stanie odpowiedzieć na dowolne pytania zainteresowanych.

Krok 2 – Pobierz aplikację
Członkowie mogą BEZPŁATNIE korzystać z 
aplikacji mobilnej i ją udostępniać. To znakomite 
narzędzie rozwoju biznesu zarówno dla 
doświadczonych jak i nowych członków, które 
będzie dla Ciebie dostępnym w dowolnym 
miejscu mobilnym źródłem informacji. 

Z aplikacją nauka jest prosta – w mgnieniu oka 
będziecie dzielić się swoimi doświadczeniami z 
LifeWave. 

Aby pobrać aplikację, wyszukaj jej w swoim 
sklepie z aplikacjami.  

• Pobierz ją 
• Zapamiętaj informacje 
• Oglądaj wideo
• Stosuj wiedzę w praktyce

Aplikacja jest dostępna w wielu językach, więc 
przyda się Tobie i Twojemu zespołowi bez względu na to, gdzie jesteście.

Krok 3 – Zarejestruj się
LifeWave stara się stale edukować członków i dostarczać im najbardziej aktualne infor-
macje na temat produktów i promocji. Robimy to za pośrednictwem cotygodniowej i 
comiesięcznej komunikacji mailowej, mobilnej aplikacji do zarządzania kontaktami, szko-
leniami produktowymi w formie webinariów oraz wydarzeń firmowych.

Zapisz się do biuletynu informacyjnego

Splash to nasz biuletyn wysyłany do członków raz w miesiącu. Dostarcza on 
najświeższych informacji na temat LifeWave, nadchodzących promocji oraz 
naszych produktów. 

Co tydzień wysyłamy też e-mail z informacjami o ostatnich promocjach, 
najnowszych badaniach klinicznych oraz ciekawostkami związanymi z 
biznesem LifeWave.
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Aby otrzymywać nasze e-maile, postępuj zgodnie z poniższymi krokami. 

• Zaloguj się do konta Back Office.

• Kliknij sekcję „Materiały“ w górnym menu. 

• W menu „Materiały“ (znajduje się po lewej stronie), kliknij przycisk „Lista 
mailingowa dla członków“. 

• Wybierz listę, do której chcesz się zapisać. (Wybierz odpowiedni rynek/język). 

• Wprowadź swoje „Imię“, „Nazwisko“, „Adres e-mail“ i kliknij „Zapisz się“.

Zapisz się na webinaria

Założyciel i dyrektor generalny LifeWave, David Schmidt, co miesiąc 
prowadzi liczne szkolenia produktowe w formie webinariów. Co miesiąc, 
David opowiada członkom o najnowszych technologiach LifeWave i 
odpowiada na pytania dotyczące produktów. 

Podczas naszych webinariów masz okazję zadać pytania dotyczące technologii jej 
twórcy. Od czasu do czasu prowadzone są webinaria na temat budowania biznesu, gdzie 
prezentowane są najlepsze praktyki związane z rozwojem zespołu.

Nasz plan webinariów jest dostępny w kalendarzu wydarzeń na stronie www.lifewave.
com. 

• Aby zapoznać się z nadchodzącymi webinariami, przejdź do naszego kalendarza 
wydarzeń.

• Kalendarz wydarzeń można znaleźć na dwa sposoby 

• Przejść do swojego konta i wybrać „Wydarzenia“ z górnego menu 

• Przejść do stopki strony www.lifewave.com i kliknąć „Kalendarz wydarzeń“. 

• Z kalendarza wydarzeń wybierz „Webinaria firmowe“.

• Znajdziesz tu listę nadchodzących webinariów firmowych.

• Aby się zarejestrować, kliknij webinarium, a następnie kliknij przycisk „Zarejestruj 
się teraz“.

• Zostaniesz poproszony/-a o podanie adresu e-mail oraz imienia i nazwiska. 

• Gdy to zrobisz, otrzymasz mailowe potwierdzenie uczestnictwa. 

• Przypomnienia dotyczące nadchodzących webinariów są wysyłane na tydzień i na 
dzień przed rozpoczęciem webinarium.

• Skorzystaj z linku z przypomnienia, aby zalogować się do webinarium w 
wyznaczonym terminie. 

• Szkolenia produktowe w formie webinariów organizowane są co miesiąc. Nagrania 
z webinariów dostępne są na naszym kanale YouTube. 

Uwaga: Nie wszystkie nagrania z webinariów są udostępniane członkom.

Weź udział w wydarzeniach firmowych  

Wiele osób regularnie organizuje spotkania dla członków swoich zespołów, 
więc spytaj swojego sponsora, czy takie wydarzenia są organizowane również 
w Twojej okolicy. LifeWave Corporate organizuje coroczne spotkania dla 
członków z USA, Europy i Azji. Nasze wydarzenia firmowe są świetną okazją 
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do nawiązania kontaktów, zdobycia informacji na temat premiery nowego produktu lub 
poznania zespołu odpowiedzialnego za budowanie marki. 

Regularnie informujemy o nadchodzących wydarzeniach w mediach społecznościowych 
oraz za pośrednictwem biuletynu Splash. Bilety na nasze wydarzenia wyprzedają się 
niezwykle szybko, więc kupuj je, gdy tylko pojawią się w sprzedaży.

Jeśli masz pytania dotyczące wydarzeń, wyślij e-mail na adres email events@lifewave.
com.

Krok 4 – Zidentyfikuj potencjalnych klientów
Aby biznes okazał się sukcesem, musisz promować LifeWave wśród jak największej 
liczby osób. Ale jak zacząć? Jednym z pierwszych zadań jest zidentyfikowanie osób, z 
którymi się skontaktujesz. 

Czy znasz kogoś, kto chce być zdrowszy, mieć 
więcej swobody, a może przy okazji trochę 
zarobić? 

Z pomocą poniższych wskazówek będziesz w 
stanie przygotować wstępną listę znajomych, 
sąsiadów, kontaktów biznesowych i innych osób, 
z którymi będziesz mógł(a) podzielić się ofertą 
LifeWave i ruszyć z kopyta ze swoim biznesem. 

Miej tę listę w zanadrzu, na biurku lub w torbie, 
aby zawsze pamiętać o dzieleniu się tą niezwykłą 
możliwością z ludźmi, na których Ci zależy. 

Czy znasz osobę, która...
• dba o zdrowie

• interesuje się produktami zdrowotnymi 
pochodzenia naturalnego 

• ma problemy zdrowotne

• chce mieć więcej energii

• ma dość pracy na etacie

• ma dużo samozaparcia

• zasługuje na lepsze życie

• lubi wyzwania

• trenuje regularnie

• boryka się z kontuzjami

• zajmuje się medycyną naturalną

• jest masażystą 

Przeczytaj listę i zapisz nazwiska osób, które spełniają jej kryteria. To Twoja pierwsza 
lista potencjalnych klientów. Gdy wyczerpiesz tę listę, przygotuj kolejną – to proste!
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Krok 5 – Opracuj scenariusz
Jeśli połączysz naszą aplikację do zarządzania kontaktami, LifeWave InTouch, z innymi 
opcjami, to bez względu na to, czy wolisz rozmawiać czy pisać, sam(a) zobaczysz, co na-
jlepiej sprawdza się w twoim przypadku metodą prób i błędów. Najlepiej by było, gdybyś 
czuł(a) się swobodnie w obydwu formułach, jednak należy pamiętać, że praktyka czyni 
mistrza.

E-mail jest skutecznym narzędziem marketingowym, dzięki któremu nawiązujesz kon-
takt z potencjalnymi członkami LifeWave oraz swoim zespołem. Na początku kari-
ery budowanie wypowiedzi może być problematyczne, więc przygotowaliśmy kilka 
przykładowych scenariuszy, które pomogą nowym członkom rozpocząć komunikację 
przy pomocy wiadomości SMS, rozmowy telefonicznej, e-maili czy mediów społec-
znościowych. Dodatkowych wskazówek udzieli Ci sponsor lub lider.

EMAIL 1: Po wstępnej rozmowie lub spotkaniu 
Okazja: Wiadomość kontynuacyjna po niezobowiązującej rozmowie lub wstępnym spotkaniu 
LifeWave.
Kiedy wysyłać: 1-2 dni po pierwszej rozmowie.
--------------------
TEMAT: LifeWave - dodatkowe informacje 
TREŚĆ E-MAILA
Drogi/-a [ODBIORCA],
Mam nadzieję, że wszystko u Ciebie w porządku. Piszę w nawiązaniu do naszej rozmowy 
o LifeWave [DATA/CZAS]. Wspominałem/-am o pewnym wideo. Pamiętasz? To świetny 
sposób na zapoznanie się z technologią. Aby je obejrzeć, kliknij poniższy link: https://youtu.
be/TYCnIp_vy8I.
Daj znać, jak już się z nim zapoznasz. Z wielką chęcią odpowiem na wszelkie pytania. 
Dziękuję i mam nadzieję, że wkrótce znów porozmawiamy! 
Pozdrawiam serdecznie 
[IMIĘ]
[ID DYSTRYBUTORA]
[LifeWave.com/NazwaReplikowanejStrony]

EMAIL 1.2 
Kiedy wysyłać: 1-2 dni po pierwszej wiadomości kontynuacyjnej
--------------------
TEMAT: Zdumiewające rezultaty Alavidy | Może też spróbujesz?
TREŚĆ E-MAILA 
Drogi/-a [ODBIORCA],
Czy dostałeś/-aś mój ostatni e-mail z linkiem do wideo na temat LifeWave? Jeśli nie (albo 
jeszcze go nie widziałeś/-aś), kliknij tutaj, aby je zobaczyć (https://youtu.be/TYCnIp_vy8I).
Korzystam z plastra X39 od [X DNI/TYGODNI] i rezultaty mnie zdumiewają. [Opowiedz o 
swoich doświadczeniach]
Daj znać, czy chciał(a)byś wypróbować X39, a otrzymasz ode mnie próbkę. Dasz wiarę, że 
plastry mają takie działanie bez użycia leków i środków chemicznych? Tak czy inaczej tutaj 
dowiesz się, jak to wszystko działa: https://youtu.be/l7XfbKK8o-Q.
Napisz do mnie w razie pytań lub jeśli chciał(a)byś wypróbować plastry.
Pozdrawiam serdecznie
[IMIĘ]
[ID DYSTRYBUTORA] 
[LifeWave.com/NazwaReplikowanejStrony]
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ROZMOWA 1: Rozmowa ze znajomą osobą
Członek LifeWave:

Cześć (imię osoby). Z tej strony (Ty). Masz chwilę? 
Potencjalny klient:

Tak, możemy porozmawiać.
Członek LifeWave:

Niedawno o tobie myślałem/-am, bo trafiłem/-am, na coś, co może Cię zainteresować. 
Chodzi o nowy produkt aktywujący komórki macierzyste.

Potencjalny klient:
Ciekawe, co to takiego?

Członek LifeWave:
Wiem, jak bardzo dbasz o zdrowie, więc być może zaciekawi cię to, że ta nowa technologia 
przywraca komórkom macierzystym młodość, wykorzystując światło.

Potencjalny klient:
Pierwsze słyszę. Jak to działa?

Członek LifeWave:
Wyślę Ci link do filmiku – tam wszystko jest opisane. Korzystam z tego produktu od 
miesiąca i najbardziej zdumiewa mnie to, że (opisz własne doświadczenia) np. dodaje mi 
energii, lepiej sypiam, a nawet zauważyłem/-am, że stare kontuzje minęły. To niesamowite!

Potencjalny klient:
Już nie mogę się doczekać, aż sam(a) spróbuję! To miłe, że o mnie pomyślałeś/-aś.

Członek LifeWave:
Cała przyjemność po mojej stronie. Wyślę Ci link i dodatkowe informacje. Miło było 
pogadać i trzymaj się.

Potencjalny klient:
Dzięki, nawzajem.

ROZMOWA TWARZĄ W TWARZ Niezobowiązująca rozmowa z nieznajomym
Członek LifeWave:

Zauważyłem/-am, że patrzy pan/pani na mój plaster. To taka nowa technologia, która 
aktywuje komórki macierzyste w ciele. Czy kiedyś pan/pani o tym słyszał(a)? 

Potencjalny klient:
Rzeczywiście patrzę. Ale nigdy o tym nie słyszałem/-am.

Członek LifeWave:
Ja też niedawno się o tym dowiedziałem/-am. Polecił mi to znajomy. Zaciekawiło mnie to, 
więc postanowiłem/-am wypróbować. 

Potencjalny klient:
Jak to działa?

Członek LifeWave:
Niesamowicie. (opisz własne doświadczenia) np. już od pierwszych dni miałem/-am więcej 
energii w ciągu dnia i lepiej spałem/-am. A po kilku tygodniach zauważyłem/-am, że moja 
stara kontuzja po prostu zniknęła. To było naprawdę niezwykłe. 

Potencjalny klient:
Rzeczywiście brzmi niewiarygodnie. Jak to działa?

Członek LifeWave:
O to samo zapytałem/-am znajomego i przesłał mi link. Filmik objaśni to lepiej ode mnie. 
Proszę obejrzeć www.LifeWave.com/myname.

Potencjalny klient:
Dziękuję, muszę to zobaczyć.

Członek LifeWave:
Czasem mają zniżki. Mogę sprawdzić, czy uda mi się coś załatwić, żeby mógł pan/mogła 
pani to wypróbować. Ma pan/pani wizytówkę?

Potencjalny klient:
Tak, proszę.

WIADOMOŚĆ SMS 1: OSOBA Z LISTY POTENCJALNYCH KLIENTÓW   
Okazja: Gdy już przygotujesz wstępną listę potencjalnych klientów 

[Wpisz imię], właśnie odkryłem/-am te niesamowite plastry i czuję się po nich wspaniale. 
Stosuję je od ____ (dni/tygodni/miesięcy) i sprawiły, że ________________, 
___________________ i _________________________. Czuję się 10 lat młodziej. Od 
zawsze interesowałeś/-aś się zdrowiem, więc pomyślałem/-am o Tobie! Zadzwoń do mnie, to 
opowiem Ci więcej.

Wszystkie scenariusze są tylko bazą. Zachęcamy Cię do ich modyfikacji, aby dopasować 
je do Twojej osobowości oraz plastrów, z których korzystałeś/-aś.
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Odmowa

Pamiętaj, że ludzie mają prawo do odmowy. 

Jeśli w dowolnym momencie powiedzą „nie“ lub nie będą chcieli kontynuować rozmowy, 
to należy to uszanować. 

Podziękuj im za poświęcony czas i spytaj, czy możesz się do nich odezwać w późnie-
jszym terminie. 

Odpowiedni moment jest kluczowy – nigdy nie wiesz, kiedy osoba zda sobie sprawę z 
tego, że potrzebują produktów, które masz w ofercie.

Porady naszych Leaders…

„Jeśli ktoś Ci odmawia, nie bierz tego do 
siebie. Prawdopodobnie taka osoba nie 
zauważyła korzyści jakie może jej przynieść ta 
NIEZWYKŁA technologia. Być może odmowa 
związana jest z aktualną sytuacją osobistą. 
Powiedz im: „Rozumiem, że na ten moment 
nie jesteś zainteresowany/-a tą ofertą i szanuję 
to.  Ale może zechcesz pomóc mi, aby pomóc 
innym?“  Gdy tylko się na to zgodzą, poproś 
ich, aby obejrzeli 2-minutowe wideo (w którym 
wyjaśnione jest, jak działają plastry LIFEWAVE). 
Gdy już je obejrzą, spytaj,  czy znają osobę, która 
mogłaby tę technologię wykorzystać.  Być może 
w tym momencie zauważą korzyści i przekażą 
Ci informacje o potencjalnie zainteresowanych 
osobach. Ludzie wolą robić coś dla innych niż 
dla siebie.  Bądź ich pośrednikiem i wykorzystaj 
skuteczne narzędzia, którymi dysponujemy.  Nie 
zostawiaj wiadomości“.

- Lorenzo McGrew

Jeśli odpowiedź od potencjalnego klienta 
brzmi: „Miałem już styczność z organizacjami 
MLM i nie odniosłem sukcesu“, „Próbowałem, 
ale nie udaje mi się nic sprzedać“ lub „Nie mam 
pieniędzy“, użyj następujących odpowiedzi:  

Odpowiedź 1:  „Rozumiem Twoją frustrację, 
jednak to właśnie dlatego LifeWave tak szybko 
się rozwija!“

Odpowiedź 2:  „Słuszna uwaga, jednak to 
właśnie dlatego LifeWave tak szybko się 
rozwija!“

Odpowiedź 3: „O to właśnie chodzi, jednak 
to właśnie dlatego LifeWave tak szybko się 
rozwija!“

Wtedy możesz dodać wyjaśnienie dopasowane 
do konkretnej obiekcji.

• Inne firmy MLM oferują te same stare 
produkty, które możesz kupić w tradycyjnych 
sklepach po niższej cenie.  Nasze produkty są 
opatentowane i można je kupić tylko u CIEBIE.  
Ich skuteczność jest wręcz legendarna, 
co potwierdzają setki opinii klientów, a 
dodatkowe są tańsze nić kawa w Starbucksie! 

• Większość naszych przedstawicieli to 
nauczyciele, lekarze, przedsiębiorcy i emeryci.  
Nie są to typowi sprzedawcy.  To po prostu 
ludzie, którzy wypróbowali swój produkt.  
Niech ich działanie mówi samo za siebie – Ty 
tylko zbieraj zamówienia.

• Większość przedsięwzięć wymaga tysięcy 
dolarów wkładu własnego oraz poświęcenia 
ogromnej ilości czasu.  Z LifeWave wystarczy 
___$, które możesz zdobyć, organizując 
wyprzedaż garażową albo sprzedając 
swoje wypieki. Wielu przedstawicieli 
LifeWave zaczynało od minimalnego pakietu 
początkowego. Dzięki pracy w niepełnym 
wymiarze godzin mają dodatkowy przypływ 
gotówki.  Masz do dyspozycji cały portal do 
zarządzania swoim przedsięwzięciem, wiele 
produktów do wypróbowania, cały zespół i 
wsparcie korporacyjne za pół-darmo!  Pakiet 
początkowy to świetna oferta, którą można 
natychmiast przekuć na dochód.  

Każdą wypowiedź zakończ pytaniem 
sugerującym, że są już gotowi:  Wygodniej 
będzie Ci zapłacić Visą czy Master Card?

- Chuck Michel

„Nigdy nie bierz odmowy do siebie. Być może 
nie jest do odpowiedni moment dla danej osoby, 
może skusi się w przyszłości albo i nie. Ludzie 
odmawiają nie Tobie, lecz samej możliwości lub 
produktowi, który sprzedajesz. Musisz zachować 
pozytywne nastawienie i dążyć do sukcesu. 
Istnieje cała rzesza osób, które czekają na Twoją 
ofertę!“

- Christine Gay-Girrbach

„Postrzegaj odmowę jako dar od losu.  Odmowa 
informuje Cię o tym, że tej osobie nie powinno 
się poświęcać zbyt dużo czasu.  Tym właśnie 
jest – swoistego rodzaju mechanizmem eliminacji.  
Trzeba iść naprzód“.

- Dr. Joan Norton

„Słuchaj swojego serca, szanuj zdanie innych i nie 
narzucaj własnego. Unikaj argumentów swojego 
Ego. Zadawaj pytania, które pomogą im dostrzec 
możliwości, które na NICH czekają!“

- Hermine Obermann
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Krok 6 – Wyznacz sobie cele
Wyznaczanie celów jest jednym z najważniejszych zadań na początku przygody z Life-
Wave.

Niestety często są traktowane po macoszemu. Cele są kluczem do sukcesu. Utrzymują 
wysoki poziom motywacji, pokazują, dokąd masz zmierzać, a także pomagają ocenić 
własne osiągnięcia. Z upływem czasu należy dostosowywać i doprecyzowywać cele 
zgodnie z aktualną sytuacją.

Krok 7 – Skorzystaj z pomocy sponsora
Gdy zapoznasz się z produktami i narzędziami marketingowymi, które pomogą Ci 
rozpocząć działalność, skontaktuj się ze sponsorem. Może to być rozmowa telefoniczna 
lub spotkanie, jednak to on pomoże Ci osiągnąć sukces.

To świetny czas, aby zastanowić się nad tym, czego się nauczyłeś/-aś i zastanowić się 
nad pytaniami, które mogły się w zrodzić w międzyczasie. Twój sponsor jest w tym 
momencie znakomitym źródłem wiedzy, które możesz wykorzystać.

Niektórzy sponsorzy przedstawią Cię swoim sponsorom lub liderom na Twoim rynku – 
możesz na nich polegać. Mają ogromną wiedzą i doświadczenie, którym chętnie się z 
Tobą podzielą.

Co robić?  
• Pomyśl o tym, co chcesz osiągnąć długoterminowo. • Jeśli masz cel 

ostateczny, łatwiej będzie Ci sprecyzować cele krótkoterminowe. 

• Wypisz wszystko, co chcesz osiągnąć i zawieś tę listę na ścianie lub na 
lodówce. Będą Ci przypominać o tym, czego naprawdę chcesz.

• Bądź realistą. Nie należy stawiać sobie celów, które są z góry skazane 
na porażkę. Ustanów realne przedziały czasowe, w których osiągniesz 
cele, dzięki czemu po ich osiągnięciu będziesz miał satysfakcję z tego, 
że masz wszystko pod kontrolą.
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Krok 8 – Przygotuj pakiet marketingowy
Tak jak sugeruje nazwa, marketing jest ważnym elementem marketingu sieciowego i jest 
podstawą do rozwoju biznesu LifeWave. 

Przygotowaliśmy całą gamę gotowych do pobrania narzędzi, dzięki którym będziesz 
mógł/mogła rozpocząć działalność i przygotować własny pakiet marketingowy.

Wizytówki: 

Mamy świetny szablon gotowy do pobrania z Twojego konta. 
Będziesz ich potrzebować, gdyż na swojej drodze LifeWave 
napotkasz wielu potencjalnych klientów oraz partnerów.

Broszury informacyjne: 

Pobierz odpowiednie broszury informacyjne ze swojego konta. To 
świetne jednostronicowe ulotki, na których zainteresowani znajdą 
dodatkowe informacje o produkcie. Wydrukuj po kilka kopii ulotek 
o każdym produkcie, abyś zawsze miał(a) je pod ręką.

Wideo: 

Pobierz następujące wideo produktowe i zapisz je na telefonie, 
laptopie i tablecie:  

• Możliwości biznesowe LifeWave (The LifeWave Business 
Opportunity) 

• Jak działają plastry LifeWave? (How LifeWave Patches Work)

• Inne ważne wideo produktowe

Artykuły marketingowe: 

W sklepie z artykułami marketingowymi LifeWave znajdziesz 
wszystko, czego potrzebujesz. Firmowy bidon na wodę lub inne 
artykuły są nie tylko świetnym pretekstem do rozmowy, lecz 
dodają Ci też profesjonalizmu. 

Zamów katalogi produktów:  

Chociaż otrzymasz katalog produktów podczas rejestracji, warto 
zamówić zestaw 10 katalogów, które możesz rozdać potencjalnym 
klientom. Możesz je kupić na stronie LifeWave. Znajdziesz tam 
znakomity opis każdego produktu, w którym dostępne są 
informacje na temat ich działania – to bardzo przydatne narzędzie, 
które powinno się znaleźć w Twoim pakiecie.
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Krok 9 - Załóż grupę w mediach społecznościowych
Dobrym pomysłem jest założenie własnej grupy na Facebooku, w której możesz publi-
kować informacje przeznaczone dla członków Twojego zespołu.

Czym są grupy na Facebooku?

Grupy powstają, aby łączyć bliskie kręgi osób, które dzielą się informacjami i utrzy-
mują ze sobą kontakt przez Facebooka. To świetny sposób na nawiązanie kontaktu z 
zespołem oraz udostępnianie porad i informacji biznesowych.  

Jak utworzyć grupę na Facebooku?
• W prawym górnym rogu tablicy znajduje się przycisk Utwórz. 

• Kliknij go i wybierz Grupę z rozwijanego menu.

• Wybierz nazwę grupy i dodaj potencjalnych klientów, z którymi już nawiązałeś/-aś 
kontakt. 

• Prywatność: Najlepiej, aby była to grupa zamknięta. Oznacza to, że każdy może 
znaleźć tę grupę, jednak tylko jej członkowie mogą zobaczyć, kto jest jej członkiem 
oraz udostępniane informacje. 

Udostępnianie treści na grupie

LifeWave Corporate udostępnia mnóstwo informacji na Facebooku. Możesz podzielić się 
nimi na grupie. 

Możesz tu również zapraszać ludzi na spotkania i webinaria. 

To fantastyczne forum do zadawania pytań i udzielania odpowiedzi.
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Krok 10 - Telekonferencja
Podczas telekonferencji sponsorzy mają szansę przeszkolić nowych członków z 
komunikacji z potencjalnymi klientami. Dzięki takiemu podejściu potencjalny klient 
otrzyma odpowiedź na każde pytanie, nowy członek stajnie się bardziej wiarygodny, co 
przełoży się na większą liczbę zarejestrowanych członków.

Gdy będziesz już gotowy/-a na rozmowy z potencjalnymi klientami, warto dopytać 
swojego sponsora lub innego doświadczonego członka LifeWave o możliwość 
organizacji telekonferencji oraz jej zasadach. Telekonferencja może odbyć się przy 
pomocy telefonu stacjonarnego, Skype, WhatsApp i wielu innych platform. Nasza 
aplikacja LifeWave InTouch APP jest idealna do planowania telekonferencji. Koniecznie 
się z nią zapoznaj!

Krok 11 – Przygotuj się na pierwsze spotkanie/pokaz
Po kilku tygodniach od nawiązania kontaktu z osobami z listy, należy zorganizować pier-
wsze spotkanie, jeśli planujesz wykorzystywać to narzędzie jako jedną z metod budowa-
nia zespołu. Na początku nie rób tego z wielkim z rozmachem – zaproś tylko garstkę 
osób, aby czuć się komfortowo w roli mówcy.

Poproś sponsora o pomoc w organizacji pierwszych kilku spotkań – pokierują spot-
kaniem i upewnią się, że odpowiesz na każde pytanie zadane przez gości. Zwykle spon-
sorzy i liderzy sami organizują takie spotkania, więc możesz je obserwować.

Sam(a) decydujesz o poziomie formalności spotkania. Wiele osób zaczyna od zaprosze-
nia znajomych lub rodziny do domu i rozmawia z nimi o LifeWave. Wraz z upływem cza-
su możesz pomyśleć o zorganizowaniu spotkania w lokalnym domu kultury lub hotelu.  

• Przygotuj pomieszczenie – pamiętaj o odpowiedniej liczbie krzeseł, wodzie i 
przekąskach. 

• Jeśli korzystasz z laptopa lub telewizora do przedstawienia prezentacji, wypróbuj 
sprzęt, nim przyjdą goście. Pamiętaj też o sprawdzeniu głośników. 

•  Pobierz prezentację PowerPoint o możliwościach biznesowych, która jest dostępna 
w wielu językach – nie będziesz musiał(a) niczego przygotowywać od początku. 

• Pobierz ze swojego konta broszury informacyjne dotyczące produktów, które 
chcesz zaprezentować. To proste jednostronicowe dokumenty na temat każdego z 
plastrów. Połóż je w widocznym miejscu, aby każdy mógł je zabrać do domu. 
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• Miej w zanadrzu próbki produktów, na wypadek, gdy ktoś chciał je wypróbować.

Spotkanie nie może być zbyt długie. Nie chcesz przytłoczyć ludzi zbyt dużą ilością infor-
macji. Trzymaj się tego prostego schematu: 

• Wprowadzenie i podziękowanie – wraz ze swoim sponsorem podziękuj gościom za 
przybycie i podzielcie się z nimi własnymi doświadczeniami z LifeWave. 

• Zaprezentuj wideo na temat możliwości biznesowych – to skuteczne narzędzie, 
które przyciągnie uwagę gości już na początku prezentacji. Wideo można pobrać z 
konta Back Office.

• Zaprezentuj produkty i podziel się historiami innych, jeśli pokazujesz IceWave, 
zaaplikuj plaster jednemu z gości, który boryka się z bólem. Poproś o komentarz 
gościa, któremu zaaplikowałeś/-aś plaster. Jako że produkt przynosi ulgę 
natychmiast, poproś gościa o opisanie wrażeń po około 10 minutach. Znaczna 
większość osób poczuje pozytywne zmiany już po kilku minutach.

Najróżniejsze historie i doświadczenia są też dostępne na naszej stronie internetowej. 
Możesz je zawrzeć w swojej prezentacji, aby podzielić się nimi z uczestnikami.   

• Poproś sponsora o zaprezentowanie możliwości biznesowych. Dzięki temu 
zobaczysz inny sposób prezentacji i być może czymś się zainspirujesz.

• Sesja pytań i odpowiedzi – sprawdź, czy goście mają jakieś pytania. Niektórzy będą 
zadawać pytania na forum, inni będą chcieli porozmawiać na osobności. Zezwól na 
obie opcje.  

Po zakończeniu spotkania dobrze jest spędzić trochę czasu z zaproszonymi osobami i 
dowiedzieć się, co ich najbardziej zainteresowało i jakich informacji potrzebują, aby pod-
jąć decyzję o rejestracji. A może są na to gotowi od razu! Oczywiście możesz odezwać 
się do nich po 1-2 dniach, aby mieli więcej czasu na decyzję. Współpracuj ze sponsorem i 
liderami, aby dowiedzieć się, jak najlepiej wykorzystać czas po spotkaniu.
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Krok 12 – Lista kontrolna nowego członka  
Oto prosta lista kontrolna dotycząca rejestracji nowego członka. Dzięki niej upewnisz się, 
że przekazałeś/-aś mu wszystkie informacje, zanim sami zaczną rozwijać własny biznes.

o E-mail powitalny: Wyślij nowemu członkowi e-mail powitalny i przekaż 
mu informacje o założonych przez Ciebie grupach.

o Poproś o przygotowanie listy 25 znajomych osób. Omówcie wspólnie 
każdą z nich, zanim się do nich zwróci. Pomyślcie o strategii 
dotyczącej każdego członka. 

o Przykład: Witaj (imię)! Niezwykle się cieszę, że dołączyłeś/-aś do 
rodziny LifeWave. Umówmy się na rozmowę telefoniczną, podczas 
której porozmawiamy o tym, jak mogę Ci pomóc osiągnąć Twoje cele.

o Zaproś ich do obserwowania stron Twojego zespołu w mediach 
społecznościowych.

o Zachęć ich do pobrania Klucza do Sukcesu.

o Upewnij się, że zapisali swoje cele, np. rejestracja co najmniej 2 
członków miesięcznie lub zarobienie 100$ tygodniowo.

o Zorganizuj cotygodniową rozmowę telefoniczną lub spotkanie, abyś 
był(a) w stanie pomagać im na ich drodze do sukcesu, rozmawiać 
o korzyściach płynących ze stosowania plastrów oraz dzielić się 
historiami innych.
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Krok 13 – Utwórz kalendarz
Tworzenie kalendarza, w którym będziesz planować swój najbliższy tydzień/miesiąc 
to klucz do osiągnięcia sukcesu. Jeśli nie masz planu, nie osiągniesz sukcesu. Musisz 
stworzyć plan, który pomoże Ci osiągnąć zaplanowane cele. Spróbuj skupić się na 
kalendarzu na miesiąc, a następnie podzielić go na zadania codzienne i tygodniowe.

Przykład kalendarza marketingu sieciowego

Poniższy plan jest sugestią dla osoby, która ma pracę etatową, jednak chce rozwijać 
działalność w marketingu sieciowym, pracując 1,5-2 godziny dziennie.

Załóżmy, że w tym roku chcesz zarejestrować 20 nowych dystrybutorów. 
Powiedzmy, że z każdych 10 osób, z którymi rozmawiasz, rejestruje się jedna, 
co oznacza, że w tym roku musisz porozmawiać z 200 osobami. Oznacza to 
16-20 rozmów w miesiącu. 

Jeśli weźmiemy pod uwagę dni powszednie, to wychodzi na to, że musisz 
rozmawiać codziennie (od poniedziałku do piątku) z jednym potencjalnym 
klientem.

Poniedziałek  –
• Zadzwoń do jednego potencjalnego klienta z listy (10 minut) 

• Opublikuj informacje dotyczące produktu w grupie w mediach 
społecznościowych (15 minut). 

• Zadzwoń do jednego z członków zespołu i spytaj, czy potrzebuje pomocy 
(15 minut). 

• Zadzwoń/Wyślij e-mail do dwóch potencjalnych liderów rynku (20 minut).

Wtorek  –
• Zorganizuj prezentację dla maksymalnie trzech osób (1 godzina). 

• Zadzwoń do jednego potencjalnego klienta.

To tylko sugestia – należy dostosować kalendarz do własnych celów.

Czwartek  –
• Zadzwoń do czterech członków zespołu, aby sprawdzić, czy wszystko u 

nich w porządku i, czy potrzebują pomocy (60 minut).

Piątek  – 
• Dzień pokazu/webinarium – zorganizuj pokaz u siebie w domu lub w 

formie webinarium, aby przyciągnąć nowych klientów (90 minut).

Środa (lub inny dzień odpowiedni dla Twojego rynku) –
• Zarejestruj się na webinarium.

   LUB

• Zadzwoń do swojego sponsora.
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Krok 14 – Zbieraj historie i opinie
Marketing szeptany to skuteczne narzędzie. Informacje o tym, co inni myślą o produkcie 
może zdziałać cuda dla Twojego biznesu. Historie innych osób dotyczące wpływu 
LifeWave na ich życie może być inspirujące i przekonujące. Ludzkie historie to znakomite 
narzędzie, które możesz wykorzystać podczas prezentacji, gdyż przemawiają one 
bezpośrednio do potencjalnych klientów.  

Skorzystaj z historii LifeWave Corporate

Na stronie internetowej LifeWave dostępnych jest całe mnóstwo ludzkich historii, które 
możesz wykorzystać. Aby je znaleźć, kliknij zakładkę „O nas“ na stronie www.lifewave.
com, a następnie „Recenzje LifeWave X39“ lub „Historie“ z rozwijanego menu. Skopiuj 
historię, która wydaje Ci się odpowiednia. Warto zachować je na telefonie lub dodać do 
prezentacji, z której korzystasz podczas demonstracji.  

Zbieraj własne historie

Pierwszą z nich powinna być Twoja własna. Napisz, jak się poczułeś/-aś po pierwszym 
użyciu plastrów LifeWave oraz jakie przyniosły Ci korzyści. Pisz od serca – inni to też 
poczują. Gdy testujesz nowy produkt, zapisu, jakie przynosi Ci korzyści. Inspirowanie się 
własnymi doświadczeniami jest cudowną możliwością. 

Następnie, po zaprezentowaniu plastrów potencjalnym klientom, zapisuj ich wrażenia. 
Jeśli możesz, rób zdjęcia przed i po, a nawet kręć filmiki. 

Pamiętaj, aby przed publikacją uzyskać zgodę osoby zainteresowanej.

Możesz też podzielić się swoimi doświadczeniami z LifeWave Corporate, a być może 
pojawi się ona w jednej z naszych prezentacji lub na naszym kanale w mediach 
społecznościowych. Aby przesłać swoją historię do centrali, wyślij ją na adres 
mytestimonial@lifewave.com. Będziemy potrzebować Twojej zgody, aby użyć jej na 
naszych platformach lub publikacjach.

W mgnieniu oka zgromadzisz mnóstwo historii, które będziesz mógł/mogła opowiedzieć 
potencjalnym klientom.

Krok 15 – Korzystaj z biuletynu Splash  
Lifewavesplash.com to fantastyczne źródło informacji dotyczących naszych produktów. 
To znakomite źródło materiałów online, w którym znajdziesz artykuły na temat naszych 
produktów, nowe historie oraz informacje o najnowszych promocjach. 

Splash to genialna baza danych, którą możesz wykorzystać do szlifowania swojej 
wiedzy na temat LifeWave oraz narzędzie, dzięki któremu możesz nawiązać kontakt z 
potencjalnymi klientami.

Przeglądaj artykuły i wybierz jeden, który może zainteresować Twoje kontakty. Na 
przykład lekarze mogą być zainteresowani najnowszymi badaniami LifeWave.
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Możesz też przesłać link do danego artykułu wybranym osobom. Napisz, że wydaje Ci 
się, że może ich ten artykuł zainteresować. Pamiętaj, żeby zachęcić ich do działania, np.: 
„Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać więcej informacji o plastrach. Chętnie przedstawię 
Ci ich działanie osobiście“.

Krok 16 – Reklama na Facebooku
Reklama na Facebooku to świetny sposób, aby nawiązać kontakt z osobami o 
podobnych zainteresowaniach. Urok Facebooka polega na tym, że możesz starać się 
dotrzeć do osób o konkretnych zainteresowaniach lub z określonej lokalizacji. Dzięki nim 
możliwe stanie się dotarcie do potencjalnych klientów, których nigdy być nie spotkał(a) 
na co dzień. 

Możesz utworzyć krótki post lub wiadomość wideo lub stworzyć kampanię lub konkretny 
post. Pamiętaj, aby zachęcić ludzi do działania, prosząc o pozostawienia komentarza, 
jeśli chcą dowiedzieć się więcej na ten temat.

Po zakończeniu reklamy możesz skontaktować się z osobami, które skomentowały Twój 
post i wysłać wiadomość prywatną z informacjami na temat możliwości związanych z 
LifeWave. Spytaj, dlaczego odpowiedzieli na Twoją reklamę, dzięki czemu dowiesz się, 
czego oczekuje dana osoba i będziesz wiedział(a), jak dalej poprowadzić rozmowę.

Mieszaj metody reklamowe, aby sprawdzić, co działa najlepiej. Być może jedna mogłaby 
dotyczyć walki z bólem, a kolejna pracy na własny rachunek? Sprawdź, jaka forma 
reklamy jest najbardziej skuteczna w Twoim wypadku, aby ją ulepszać wraz z upływem 
czasu. Twój sponsor może mieć własne sugestie.
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Krok 17 – Znaczenie działań kontynuacyjnych
Działania kontynuacyjne to najważniejsza część pracy z potencjalnymi klientami, więc 
musisz je poważnie przemyśleć, aby mieć pewność, że będą skuteczne. Działania 
kontynuacyjne są kluczem do nawiązania długoterminowej relacji z potencjalnym 
klientem.  

• Gdy rozpoczynasz działania kontynuacyjne, warto poprosić sponsora lub 
doświadczonego lidera, aby pomógł Ci w ich przećwiczeniu. Jeśli spotykasz 
się z kimś po raz kolejny, warto przyjść na spotkanie ze sponsorem lub osobą, 
która ma odrobinę więcej doświadczenia. Pomoże to w osiągnięciu optymalnego 
współczynnika konwersji oraz szybkim rozwoju Twoich umiejętności.

• Zanim przyprowadzisz sponsora na kolejne spotkanie, skontaktuj się z potencjalnym 
klientem i poinformuj go, że na spotkaniu pojawi się dodatkowa osoba. Warto 
wspomnieć osiągnięcia Twojego sponsora i zachęcić potencjalnego klienta do 
zadawania pytań. Jeśli działania kontynuacyjne są realizowane za pośrednictwem 
rozmowy telefonicznej, poproś sponsora o dołączenie do telekonferencji.

Pamiętaj, co sprzedajesz!
• Musisz zawsze pamiętać o tym, co jest ważne dla potencjalnego klienta i skupiać 

się na rozwiązywaniu ich problemów. To Twój główny cel podczas rozmowy 
kontynuacyjnej. Jeśli klientowi zależy na uśmierzeniu bólu lub dodatkowym 
dochodzie pokieruj rozmowę właśnie w tym kierunku. 

Rejestracja członka

To najlepsza część dowolnej transakcji biznesowej, jednak pamiętaj, że wasza relacja się 
tu nie kończy, a wręcz przeciwnie – będziesz w kontakcie z tą osobą jeszcze przez długi 
czas.

Nawiązanie dobrych relacji jest bardzo ważne, gdyż ludzie lubią o sobie mówić, jednak w 
pewnym momencie należy sprowadzić rozmowę na konkretne tory.

„Dzwonię do Ciebie, gdyż chciał(a)bym zapytać, czy miałeś/-aś okazję zapoznać się z 
informacjami, które Ci przekazałem/-am?“
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Nawiązanie dobrych relacji jest bardzo ważne, gdyż ludzie lubią o sobie mówić, jednak w 
pewnym momencie należy sprowadzić rozmowę na konkretne tory.

„Dzwonię do Ciebie, gdyż chciał(a)bym zapytać, czy miałeś/-aś okazję zapoznać się z 
informacjami, które Ci przekazałem/-am?“

Czego oczekiwać po procesie kontynuacyjnym?

W idealnym świecie chcesz odezwać się do tej osoby jak najszybciej, najlepiej w ciągu 
kilku dni, gdy pomysł wciąż jest świeży. 

Działanie kontynuacyjne może trwać od kilku dni do kilku tygodni, a w pewnych 
przypadkach to miesiące lub lata budowania znajomości i marzeń, aż nadejdzie dla nich 
odpowiedni czas.

Wskazówki ogólne:
• Zaplanuj działania kontynuacyjne po pierwszej rozmowie (telefonicznej).

• Najlepiej za 2-3 dni.

• Możesz się tym zająć samodzielnie lub poprosić o pomoc sponsora.

• Zacznij budować relację z potencjalnym klientem. Szczerze interesuj się jego 
potrzebami, celami i życiem codziennym. Im silniejsza wasza relacja, tym większe 
zaufanie i szacunek.

• Twórz marzenie. Marzenia są inspiracją i motywują do działania. Dowiedz się, jakie 
mają marzenia i jakie sią ich cele krótkoterminowe.

• Ucz ich. Informacje są bardzo istotne, a inteligentne decyzje nie mogą być 
podejmowane bez kontekstu.
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Krok 18 – Znaczenie konsekwencji
Rejestracja nowych członków szybko stanie się dla Ciebie rutyną. Jeśli wysyłasz e-maile 
powitalne i organizujesz cotygodniowe rozmowy telefoniczne, nie rezygnuj z nich. 

Jeśli wiesz, co jest skuteczne w Twoim wypadku, bądź konsekwentny. Gdy pracy robi się 
więcej, ludzie zapominają o traktowaniu innych indywidualnie, jednak znalezienie czasu 
na kontakt z zespołem i szkolenie każdego nowego członka, w taki sposób, w jaki sam 
chciał(a)byś być przeszkolony/-a jest kluczem do sukcesu w biznesie.

Krok 19 – Motywowanie siebie i zespołu
Motywowanie siebie

Gdy sam(a) zarządzasz swoim biznesem, ważne jest, aby umieć się zmotywować. Staje 
się to niezwykle ważne, gdy napotykasz wyzwania i problemy, które mogą pojawiać się 
na drodze do Twojego sukcesu.

Radzenie sobie z przeszkodami jest o wiele prostsze, gdy masz ciągłą możliwość 
rozwoju osobistego oraz pozytywne nastawienie.  

• Korzystaj z Internetu lub wybierz się do księgarni, aby znaleźć inspirujące i 
motywujące książki.

• Poszukaj w Internecie informacji na temat mentorów lub coachów w Twojej okolicy. 
Wielu z nich ma w ofercie kursy online i webinaria, z których możesz skorzystać. 

• Zastanów się nad swoją motywacją oraz strategiami, które działają najlepiej na 
Ciebie oraz Twój biznes. Pomyśl, co Cię inspiruje i motywuje.
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Motywowanie zespołu 

Twój zespół jest kluczową częścią Twojej organizacji i warto go edukować, pokazywać 
możliwości i motywować, aby wciąż osiągali dobre wyniki. W końcu Twój sukces jest 
bezpośrednio powiązany z ich sukcesem! Pomyśl o bonusach, które zachęcą zespół do 
działania. Jeśli członkowie zespołu czują, że angażujesz się w ich sukces, będą mieć 
dobre wyniki.

• Podczas cotygodniowych rozmów i e-maili, pomyśl o programie bonusowym, takim 
jak zaproszenia na lunch lub kolacje za osiągnięcie konkretnych celów.

• Spytaj członków zespołu, co ich motywuje i wykorzystaj odpowiedzi do stworzenia 
własnego programu motywacyjnego.

• Pomyśl o regularnym wysyłaniu e-maili motywacyjnych do zespołu, które będą 
zawierać powiedzenia, w tym te motywacyjne, oraz pomocne porady biznesowe.

Krok 20 – Korekta celów  

Pewnie już jesteś nieźle zaznajomiony/-a z LifeWave. Wiesz już, jak się szkolić, jak 
utworzyć listę potencjalnych klientów i jak skontaktować się z potencjalnymi klientami, a 
następnie zrobić z nich dystrybutorów. Dobra robota! Możesz być z siebie dumny/-a. 

Czas na korektę celów, które stworzyłeś/-aś na początku. Pomyśl o dotychczasowych 
sukcesach. Jak Ci idzie? Jeśli masz pytania, skontaktuj się ze sponsorem, który pokieruje 
Cię w dobrą stronę. Oby tak dalej! 
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