
LifeWave InTouch
Skontaktuj się z nami. Pozostań w kontakcie 
Łatwe pozyskiwanie klientów i dystrybutorów.

Przewodnik krok po kroku



Przewodnik krok po kroku

Ta niezwykle produktywna aplikacja daje Ci potężne możliwości łatwego kontaktowania 
się z potencjalnymi klientami, budowania relacji i pewnej kontynuacji działań. To mobilne 
biuro w podróży! Używaj jej do organizowania swoich potencjalnych klientów, 3-stopniowej 
pomocy telefonicznej dostępnej za naciśnięciem przycisku, publikowania zdjęć na portalach 
społecznościowych, zapisywania klientów i dystrybutorów... i wiele więcej. 

InTouch szybko pomoże Ci dowiedzieć się, czy jest dobry moment, aby ktoś skorzystał z 
produktów lub możliwości LifeWave. To, w jaki sposób potencjalni klienci reagują na Twoją 
odpowiedź, pomoże Ci poznać ich poziom zainteresowania bez zbędnej niepewności. Twoja 
produktywność wzrośnie, ponieważ skontaktujesz się z wieloma potencjalnymi klientami w krótkim 
okresie czasu. 

Jak ze wszystkim, poświęcasz trochę czasu, aby dowiedzieć się, gdzie co jest, ćwiczysz korzystanie 
z różnych możliwości... i zaczynasz działać!  
  

Pobierz LifeWave 
InTouch z Twojego 
App Store.

Znajdź aplikację LifeWave InTouch 
w swoim sklepie z aplikacjami 
dla systemu iOS lub Android. 
Podpisz się pod Oświadczeniem 
o ochronie prywatności, zapoznaj 
się z informacjami dotyczącymi 
rozpoczęcia pracy, przejrzyj 
wszelkie materiały szkoleniowe, a 
będziesz dokładnie wiedzieć, co 
robić w chwili rozpoczęcia pracy z 
LifeWave InTouch.
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Rozejrzyj 
się!

Ikona menu w lewym górnym rogu

Stuknij 
tutaj!
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JĘZYKI:
Aplikacja LifeWave 
InTouch App jest 
dostępna w języku 
angielskim, niemieckim, 
francuskim, włoskim, duńskim, 
hiszpańskim i polskim.
Możesz wybrać swój odpowiedni 
język, klikając w prawym górnym 
rogu ekranu i wybierając preferowaną 
opcję z rozwijanego menu. 

Wejdź do naszego menu “Admin”, 
gdzie możesz uzyskać dostęp do szkoleń 
dotyczących aplikacji i niektórych szkoleń 
biznesowych, połączyć się z LifeWave Success 
Library, sprawdzić PDF-y informacyjne, email 
kontaktowy do wsparcia technicznego 
APP (LifewaveAppSupport@ 
membertek.com), linki do zapisania 
dystrybutora lub klienta 
bezpośrednio przez Twoje 
Back Office... i wiele 
więcej.
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Kluczowym przyciskiem do poznania 
jest udostępnianie.

Po wejściu na Udostępnij znajdziesz narzędzia do 
sprzedaży detalicznej i możliwości biznesowych, które 
pozwolą Ci zbliżyć się do potencjalnych klientów: 
pliki PDF oraz pełnometrażowe filmy tematyczne... 

a wszystko to, czym możesz 
podzielić się z potencjalnymi 
klientami. Możesz przewijać 
wszystkie te zasoby w dół i 
w poziomie. Wszystkie filmy 
można obejrzeć bezpośrednio 
w aplikacji, dzięki czemu wiesz, 
co wysyłasz do potencjalnych 
klientów. Jest tego bardzo dużo.

Kliknij
na

Udostępnij!

Cel 
podejścia do 
produktu lub 

biznesu
Stworzyliśmy 
różne treści, 
którymi możemy 
się dzielić z potencjalnymi 
klientami, w tym sekwencje 

krok po kroku lub podejścia do potencjalnych klientów, które pozwolą im zgadnąć, co i kiedy 
należy zrobić. Niezależnie od tego, czy chcesz wysłać im “To jest LifeWave”, aby przybliżyć im 
naszą firmę, czy chcesz wysłać film o produkcie X39, aby poznali technologię, czy może chcesz 
wysłać kilka referencji o tym, co ludzie mówią o naszej niesamowitej technologii... wszystko to jest 
tutaj. Masz wiele do wyboru, w zależności od poziomu zaangażowania Twojego potencjalnego 

klienta przed udostępnieniem mu 
treści. Sugestie są tutaj, abyś mógł 
krok po kroku posuwać się naprzód 
z potencjalnymi klientami (produkt) 
lub dystrybutorami (możesz 
wysłać informacje o produkcie 
lub biznesie). Możesz nawet 
opublikować coś na Facebooku i 
zbierać leady, gdy ludzie wykażą 
zainteresowanie.

Przykład filmu do 
udostępnienia
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Dzielenie się jest łatwe.

Cel 
podejścia do 
produktu lub 

biznesu

Ekran 
podglądu

Języki 
Wstępnie napisane teksty i e-maile (które możesz zmienić, 
jeśli chcesz), dotyczące filmu lub pliku PDF, które chcesz 
udostępnić, są dostępne w wielu językach. Po kliknięciu na 
udostępnij, zauważ, że w prawym górnym rogu znajduje 
się rozwijane menu kraju i języka. Kliknij na to, wybierz 
język / kraj, a następnie kliknij na “Zastosuj” na dole, i 
natychmiast języki, filmy, pliki PDF, obrazy społeczne 

wszystko zmienić do tego języka.

Przewodnik udostępniania 
krok po kroku tutaj:

1. Być może zadzwoniłeś do potencjalnego 
klienta i dałeś mu znać, że masz coś całkiem 
fajnego, czym chcesz się z nim podzielić. A może  
wysłałaś szybki tekst z pytaniem, jak się mają. 
Jeśli odpowie, zaczynasz. Wybierz treść, którą 
chcesz wysłać i kliknij Udostępnij.

2. Na następnym ekranie zostanie wyświetlony 
podgląd wstępnie napisanej wiadomości. Na tym 

ekranie podglądu nie 
można nic zmienić; można 
to zrobić później. 
Kliknij przycisk Dalej. 

 
3. Na rysunku widać, 
że można wybrać 
potencjalnego klienta z istniejącej 
listy osób, z którymi aplikacja 
już współpracuje, 

z kontaktów telefonicznych 
lub poprzez ręczne 
wprowadzenie informacji. 

Kliknij przycisk 
Dalej. 

Wprowadź lub 
wybierz osobę, 
której chcesz 
udostępnić 
wiadomość.



Po udostępnieniu
pewnych treści, potencjalni 

klienci, którzy poproszą 
o informacje lub przejdą 

na Twoją replikowaną 
stronę, automatycznie 

znajdą się na Twojej liście 
potencjalnych klientów.

Dzielenie się jest łatwe.

Następnie 
wyślij!
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Przewodnik udostępniania 
krok po kroku 
KONTYNUACJA: 
 

4. Zdecyduj, w jaki sposób chcesz wysłać 
wiadomość - e-mailem czy SMS-em. 

Kliknij przycisk Dalej. 

5. Czy chcesz otrzymać przypomnienie o 
dalszych działaniach?

Wybierz je i kliknij Dalej  

6. Na następnym ekranie (patrz rysunek po 
prawej), niezależnie od tego czy jest to tekst 
czy email, możesz zmienić treść, którą chcesz 
wysłać. Pamiętaj, aby nie zmieniać linku, który 
jest osadzony.



Aby zobaczyć, jak działa udostępnianie i jak wyglądają 
wiadomości push, które otrzymasz, gdy ludzie zobaczą to, co 
wysłałeś, wyślij do siebie wideo przez SMS.

• Po prostu kliknij Udostępnij na dowolnym filmie i przejdź przez każdy podpowiedziany 
krok. Następnie wyślij ten tekst do siebie... 

• Otrzymasz ten tekst. Kliknij na osadzony link i odtwórz wideo.

• Zauważ, jak szybko otrzymasz wiadomość (ponieważ ją wysłałeś), że wideo jest oglądane.

• Zamknij wideo (otrzymałeś je od siebie) i przewiń w dół na stronie docelowej i kliknij na 
Żądaj więcej informacji. Wypełnij informacje i kliknij Żądaj więcej informacji ponownie.

• Ty, jako oryginalny nadawca wideo, otrzymasz Powiadomienie dla “Prośby o informacje”.

• Wejdź w Powiadomienia i informacje o tym, kto oglądał Twój film (imię i nazwisko - w tym 
przypadku Ty - z datą i godziną) będą tam, a także zostaną automatycznie wprowadzone 
na Twoją listę potencjalnych klientów.

• Kliknij na PROSPEKCI i tam będzie ta informacja.

Dzielenie się jest łatwe.
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Wiesz, kiedy użytkownicy sprawdzili (lub nie 
sprawdzili) tego, co udostępniłaś..
 
Kiedy obejrzą wideo lub otworzą PDF, który udostępniłeś, zostaniesz o tym 
poinformowany przez wiadomość “push”... natychmiast! Jeśli nie dotrą do 
Ciebie lub linku do replikowanej witryny, możesz śledzić ich wiedząc, że widzieli, 
co wysłałeś. Jeśli nigdy nie otrzymasz wiadomość, że spojrzeli na to, co wysłałaś. ... 
wiesz, że nigdy nie widzieli Twoich treści, więc wiesz, jak postępować!    

Jeszcze jedna rzecz
Jeśli znasz kogoś i nie rozmawiałeś z nim od jakiegoś czasu, nie dziel się czymś nagle. Wyciągnij 
rękę i powiedz coś w stylu “Hej, myślałem o Tobie ostatnio. Jak się masz?” W ten sposób 
rozpoczęliście rozmowę i możecie o wiele łatwiej zacząć mówić o LifeWave i dzielić się czymś, co 
waszym zdaniem wzbudzi zainteresowanie.

Pamiętaj... nie możesz zarobić, jeśli nie poprosisz.  
Kluczem jest poproszenie każdego potencjalnego klienta o wypróbowanie X39® bez ryzyka. W 
przypadku 15-letniej firmy nie ma nic do stracenia, zwłaszcza dzięki naszej silnej Gwarancji Zwrotu 
Pieniędzy. Jest mnóstwo czasu, aby odkryli oni niesamowite korzyści, tak jak Ty to zrobiłeś! Kiedy 
już zdecydują się na próbę, pamiętaj, aby najpierw wypełnić formularz Health Tracker, aby mogli 
śledzić zmiany zachodzące dzięki X39®. Śledzenie Zdrowia znajduje się w obszarze Udostępnianie 
Produktu w sekcji Podejście do Produktu, jak również w Back Office.  

Wiedza 
to 

potęga!
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Prospekci to miejsce, w którym 
przechowywana jest lista 
potencjalnych klientów, którzy 
odpowiedzieli na Twoją ofertę.

Tutaj również InTouch śledzi różne działania i wyniki 
dla wszystkich Twoich prospektów: kiedy się czymś 
podzieliłeś, jakie działania wykonałeś lub musisz 
wykonać, jak gorący lub zimny jest Twój prospekt... i 
wiele więcej. 

W momencie, gdy coś udostępniasz, osoba, z którą 
się podzieliłeś, jest automatycznie wpisywana na 

listę potencjalnych klientów. A leady, które 
przychodzą z czegokolwiek, co opubli-

kowałeś w mediach społecznościo-
wych, automatycznie trafiają 

bezpośrednio do listy potenc-
jalnych klientów. 

UWAGA: Nie ma możliwości 
masowego importowania kon-

taktów z telefonu do PROSPEK-
TÓW

ożesz publikować zdjęcia 
społecznościowe bezpośrednio z
InTouch w celu generowania 
potencjalnych klientów
Za każdym razem, gdy ktoś kliknie w obraz, który opublikujesz 
na Facebooku, Twitterze, LinkedIn, Pintereście za pomocą 
aplikacji, zainteresowana osoba zostanie przeniesiona na stronę 
przechwytywania leadów. Jeśli potencjalny klient wprowadzi 
swoje dane, zostaniesz o tym natychmiast poinformowany, a nowy 
potencjalny klient zostanie zapisany w bazie prospektów.

Wszyscy 
Twoi 

potencjalni 
klienci są 

tutaj!



Wydarzenia informuje 
Cię na bieżąco 
o wydarzeniach 
firmowych, jak 
również o lokalnych 
wydarzeniach, w 
których możesz wziąć 
udział.

Biuro łączy Cię 
bezpośrednio z Twoim 
Back Office; zaloguj 
się i korzystaj z niego 
bezpośrednio z telefonu!

Powiadomienia dostarcza 
Ci aktualnych informacji z 
korporacji i przechowuje zapis 
wszystkich alertów, które 
otrzymałeś automatycznie, 
dotyczących wyświetleń wideo, 
kliknięć na stronie internetowej, 
nowych leadów z postów 
społecznościowych i innych

Przewodnik InTouch - 9 

Konfigurowanie połączenia 
3-stopniowego “Pomocnicy”

To
już

wszystko!

To, jak dobrze - i jak dużo - będziesz korzystać z aplikacji, zależy 
wyłącznie od Ciebie! Zapoznaj się z tym, co tu jest. Zastanów się, kto 
z Twoich znajomych potrzebuje usłyszeć historię LifeWave i gdzie 
Ty (i oni) możecie się w to wpasować. Wyznacz sobie cel, kiedy 
zaczynasz korzystać z aplikacji InTouch - zapisz dwóch klientów w 
pierwszym tygodniu, a będziesz na dobrej drodze! 

Upewnij się, że nowi dystrybutorzy, którzy dołączają do Twojego zespołu, 
również pobiorą LifeWave InTouch i zapoznają się z aplikacją. Jest to łatwy 

do powielenia system, który pozwoli każdemu nowemu dystrybutorowi szybko rozpocząć pracę. 
Wykorzystaj go!

Będziemy regularnie dodawać i dostosowywać treści 
w LifeWave InTouch, więc bądź czujny!

Rozmowa 3-stopniowa umożliwia krok po kroku zaplanowanie 
bardziej doświadczonych dystrybutorów do pomocy w rozmowach 
z nowymi potencjalnymi klientami lub dystrybutorami. Po 
pierwsze, InTouch prowadzi Cię do dodania nazwisk pomocników 
dystrybutorów do listy Rozmów 3-stopniowych przy użyciu ich 
nazwy użytkownika LifeWave. Poproś swojego upline’a o ich 
nazwy użytkowników. Następnie, gdy już zgodzą się Ci pomóc, 
możesz “zaczepić” każdego z nich z listy Pomocników Rozmowy 
3-stopniowej, aby sprawdzić ich dostępność do połączenia z Tobą. 
UWAGA: Aby umówić się z pomocnikiem na rozmowę, używasz 
aplikacji. Aby wykonać połączenie, korzystasz z funkcji konferencji 
w swoim zwykłym telefonie komórkowym.

Pozostałe przyciski
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