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Cuprinsul primei sedinte –
( Dupa ce facem acum ? - urmeaza trainingul )

Data: _____________ 
Numele membrului echipei: _________________________

AGENDA

 Care sunt obiectivele tale pt afacere? (scopuri generale de afaceri, cum ar fi cat timp doresti sa aloci
pentru afacere, cati bani doresti sa faci, etc.

 Care sunt punctele tale forte - care parti ale afacerii vor fi foarte usoare pt tine ? 

 Care consideri ca sunt oportunitatile in a dezvolta o afacere dōTERRA, ce ingrijorari ai fata de acest
aspect  ?

Ce asteptari ai de la mine ? 
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 Asteptarile tale de la mine . (Exemplu- Multumesc ca mi-ai spus asteptarile tale vis-à-vis de mine,
aceasta ma ajuta sa inteleg mai bine nevoile tale. Viziunea mea despre afacerea dōTERRA este sa ofer
membrilor echipei speranta, incredere si incurajare prin transfomarea a ceea ce este complicat si
neinteles in simplu si distractiv cu ajutorul trainingurilor si a sesiunilor de coaching. Aceasta inseamna
ca te poti astepta sa te ajut mereu sa inveti cum sa faci aceasta afacere intr-un mod cat mai simplu si
distractiv. Ma voi asigura ca o sa ai traininguri si apoi sesiuni de coaching din 2 in 2 saptamani in care
vom revizui obiectivele, progresul facut si ne vom dezvolta abilitatile practice. Intotdeauna voi fi sincera
si iti voi spune unde te descurci foarte bine si unde vad posibilitati de imbunatatire. Voi fi aici pentru a
te sprijini si a-ti oferi suportul meu, pentru a te incuraja si a-ti oferi incredere in fortele proprii.
Ce spui, suna bine?)

 Asteptarile mele de la tine. (Exemplu –Ce astept eu de la tine este sa-mi spui daca sunt domenii
unde te descurci mai greu , daca ai intrebari si provocari pe care sa le depasim impreuna. Intotdeauna
voi pretinde sa fii sincer/a cu mine si la fel voi fi si eu cu tine. Stiu ca timpul este pretios pentru amandoi
- asa ca vom gasi o ora care sa fie convenabila pentru amandoi si daca dintr-un anume motiv nu vei
putea participa te rog doar sa ma anunti cu 24 ore inainte pentru a putea programa altceva in timpul
respectiv. Ti se pare corect asa?)
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 Limite prieten/mentor (daca va fi necesar). (Exemplu –”Din cauza ca ne petrecem mult timp impreuna
– va fi important sa ne programam un timp special pt discutiile de afaceri . Hai sa ne punem de acord sa
ne pastram discutiile de afaceri concentrate pe agenda in timpul special stabilit pentru asta pentru a nu
devia de la subiect. Batem palma ?”)

 Check -in. (Exemplu : “Esti confortabil cu tot ceea ce am discutat pana acum?
Ai intrebari sau nelamuriri?”

Pasii urmatori : Programeaza orele de training, stabileste conversatia initiala de stabilire a obiectivelor si
sesiunile de coaching.


