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CONSTRUIEŞTE PROPRIA ECHIPĂ

INTRODUCERE

Teodora Brustur și Monica Gorea
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Suportul este CHEIA succesului

Câte persoane sunt deacord cu faptul că nu aţi fi unde sunteţi momentan, 
dacă nu aţi fi avut sprijin din partea liniei superioare (up line) ?

Aveţi un sistem de sprijin pentru noii membri?
Builderii dumneavoastră au un astfel de sistem? 

Este acesta reproductibil?
Oferiţi apreciere echipei şi clienţilor dumneavoastră?
Aveţi sisteme de sprijin implementate pentru clienţii, builderi dumneavoastră şi potenţialii 

clienţi?
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Suportul este CHEIA succesului

Haideţi să explorăm împreună felul în care putem să folosim sistemele 
deja implementate  pentru a veni în sprijinul echipei noastre!

„ Adevărata bogăţie constă în procesul de follow – up !”
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DE CE ESTE AŞA DE IMPORTANT?
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Bogăţia stă cu adevărat în FOLLOW – UP 
(monitorizare, analiză)

Trebuie să continuăm  să ne educăm membrii 
(cursuri, seminarii web etc.)

Trebuie să intreţinem relaţiile
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În calitate de lideri, trebuie să APRECIEM 
SUCCESUL

Căutaţi să vă dezvoltaţi abilităţile de leadership 
( cărţi de dezvoltare personală şi training - uri)

Cultivaţi o relaţie de mentorat continuă cu 
superiorii dvs. ierarhici (upline)
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Înrolarea (înregistrarea) fără educare şi legătură permanentă este ca şi cum ai 
duce toată viaţa găleţi cu apă în loc să construieşti o conductă

Înscrierea în cadrul programului LRP este ESENŢIALĂ pentru ca persoanele înrolate  să 
folosească în mod continuu produsele şi să contribuie la dezvoltarea structuri , a echipei

Este important să înrolezi persoane care o să înroleze la randul lor

Această multiplicare începe prin implicarea într – un follow - up timpuriu alături de 
persoanele înrolate şi continuă prin modul în care builderi învaţă să facă acelaşi lucru

3 paşi de acţiune
Trăieşte                  Împărtăşeşte                Construieşte
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Înrolarea (înregistrarea) fără educare şi legătură permanentă este ca şi cum ai 
duce toată viaţa găleţi cu apă în loc să construieşti o conductă

Evaluarea stilului de viaţă este primul pas al monitorizării (follow-up) fiecarui persoane 
noi, indiferent de drumul pe care aceştia aleg să meargă mai departe  

Aceasta este modalitatea prin care identificaţi persoanele care împărtăşesc ( sharer) şi 
persoanele care construiesc (builder)

Oferirea unui sprijin adecvat clienţilor şi liderilor, impreuna cu follow up este vitală , dar 
uneori poate fi copleşitoare; de aceea este important să aveţi sisteme funcţionale

3 paşi de acţiune
Trăieşte                  Împărtăşeşte                Construieşte
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Sisteme / Strategii
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Trimiteţi o 
scrisoare de bun 

venit

Creaţi - vă obiective 
pentru fiecare client 

nou sau builder 

Întocmiţi o listă cu 
mesaje continue pentru 

a păstra contactul

Asiguraţi – vă că 
primesc sprijin cu privire 

la produse

Adăugaţi în grupul 
de Facebook al 

echipei dvs

Asiguraţi – vă că aveţi un sistem funcţionabil pentru a  sprijini echipa
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Paşi de urmat după ce o persoană a fost înrolată

Stabiliţi – vă următoarea întâlnire la aproximativ o saptămână dupa ce s-a înscris
De implicat  în întâlnirile voastre  ( un cadou de bun venit, o carte despre produse, o 

scanare itovi –dacă aveţi unul)
Informaţi despre cursurile în desfăşurare de educaţie continuă care urmează şi sunt 

gratuite , pe care aceştia le pot urma
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Sharer
sau Buider

Doriţi să:

Trăiţi un stil de viaţă sănătos ( clienţi)

Împărtăşiţi acest stil de viaţă ( puteţi obţine uleiuri 
gratuite)

Să construiţi un astfel de stil de viaţă ( să vă lansaţi 
în această afacere) 
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Sharer
sau Buider

În cadrul analizării (follow up ) stări dumneavoastră de bine , întrebaţi – vă , pur si 
simplu:

Există 3 tipuri de persoane care duc dōTERRA  în casele lor:

Prima dintre ele doreşte pur şi simplu să aibă un stil de viaţă mai sănătos...

Cea de – a doua persoană doreşte să aibă acest stil de viaţă , dar îi place de 
asemenea să împărtăşească aceasta cu prietenii şi familia sa, obţinând , în acelaşi 
timp, uleiuri gratuite în fiecare lună....

Iar cea de – a treia persoană s - ar bucura mult să aibă posibilitatea de a crea o 
afacere înfloritoare cu dōTERRA .

„Spuneţi –mi pe care dintre aceste căi doriţi să o urmaţi , în aşa fel încât să vă 
ofer cel mai bun sprijin  ”
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 Interesul principal al 
acestuia este folosirea 
produselor personal

 Aceasta persoana nu şi - a 
exprimat deocamdată 
angajamentul de a 
împărtăşi sau construi 
echipă

 Poate sau nu poate să facă 
parte din programul LRP

 Este cel mai probabil doar 
WC

 Poate să fie interesat de 
modalitatea de primire a 
uleiului gratuit lunar

 Este del mai probabil 
doar un consumator

 Poate să fie interesat de 
modalitatea de primire a 
uleiului gratuit lunar

 Poate să fie interesat de 
modalitatea de primire a 
uleiului gratuit lunar

Trei căi de acţiune

 Nu şi – a manifestat încă 
intenţia de a construi o 
afacere

 Doreşte să ţină o 
prezentare pentru prietenii 
şi familia sa pentru a oferi 
mai multe detalii despre 
produse

 A luat angajamentul de a 
face o comandă 100 pv + 
LRP lunar

 Poate fi promovat la WA

Customer Sharer

 Se identifică pe sine a fi o 
persoana leader

 Este angajată în inrolarea 
altor persoane

 Este implicată şi capabilă
 Este înregistrată ca WA
 A luat angajamentul unei 

comenzi de 150 pv în 
programul LRP

 Se implică în trainig-uri şi 
evenimente educaţionale 
şi de echipă

Builder
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Duplicarea

Cheia succesului în marketingul de reţea este DUPLICAREA

Iată câteva puncte esenţiale:

 Indiferent de ce faceţi , faceţi ca acest lucru să pară uşor şi  oamenii să 
gândească „WOW şi eu pot să fac asta!”

 Ţineţi minte , echipa dumneavoastră va face ceea ce faceţi şi dvs. Acţionaţi aşa 
cum vă doriţi ca echipa dumneavoastră să acţioneze!

 Implementaţi un sistem pentru clienţii dumneavoastră pe care să îl puteţi 
împărtăşi şi pe care builderi să îl poată reproduce cu uşurinţă

 Uitaţi – vă la ceea ce fac ceilalţi şi observaţi posibilităţile de duplicare
 Informaţi – vă in materie de vanzări şi dezvoltare personală
 Arăta – ţi echipei dumneavoastră cum puteţi duplica sistemele care sunt deja 

funcţionabile
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Aprecierea

Aprecierea este atât de importantă pentru membrii echipei dumneavoastră cât 
şi pentru clienţii dumeavoastră.

Trebuie să vă asiguraţi că aveţi un plan de apreciere, în desfăţurare atât pentru 
clienţii dumneavoastră , cât şi pentru builderi.
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Aprecierea

Sisteme de apreciere pentru clienţi:

 Oferiţi un stimulent lunar pentru oricare dintre clienţii dumneavoastră care plasează o 
comandă LRP!

 Faceţi schiţe zilnice pentru clienţii dumneavoastră
 Oferiţi mostre cu diferite produse pentru clienţii care comandă în mod regulat
 Oferiţi un cadou de găzduire oricărei persoane care va ţine o prezentare
 Oferiţi cadouri tematice 
 Puneţi în aplicare programe ca „30 de zile de produse gratuite! – prin intermediul 

cărora publicaţi o postare zilnică , iar toate persoanele care comentează la postarea 
respectivă sunt inscrise automat la extragere

 Trimiteţi cadouri de mulţumire
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Aprecierea

Sisteme de apreciere pentru builderi:

 Oferiţi cadouri la avansarea în rang
 Oferiţi cadouri pentru cele mai multe înrolări
 Oferiţi cadouri pentru persoanele cu cel mai mare grad de retenţie
 Faceti intâlniri de echipă cu builderi dvs
 Promovaţi – vă şi mobilizaţi – vă builderi
 Lasaţi – vă builderii să ţină un curs pentru clienţii dumneavoastră on line
 Oferiţi stimulente lunare pentru builderi
 Oferiţi stimulente pentru realizarea obiectivelor lunare


