Európa verzió [Első oldal]

HOGYAN INDULJON HELYESEN
Kövesse a siker ciklusunk egyszerű lépéseit, ismételje őket újra és újra.

Meghívás alapjai
Ez a legfontosabb jártasság, amiben
mesterré kell válnia.

A. Meleg piac

(A legközelebbi barátok & család)

Szia, otthon vagy?
(Ha "igen")

3-lépéses előkészítés
Amint elkezdődik a találkozó, mondja
el miért csinálja a WorldVentures™-t a
következő 3-lépéses előkészítéssel.

Előkészítésként, mondja
el a MIÉRTJÉT.
Az elsődleges okom, amiért megosztom a
WV-t vagy DT-t:

Zárás alapjai
A bemutató után, kérje meg, hogy lépjen be.

1. lehetőség:
Egy egyszerű kérdés az, hogy "Készen
állsz velem (velünk) kezdeni?"
"Izgat ez téged egyáltalán?"
"Melyik része?"

(Ha "nem")

"Tudod látni magad, hogy ezt csinálod
velem?"

(Ekkor)

Nagyszerű, addig jelentkezem!

B. 2-lépcsős SMS
Tudnánk ___ ezen a héten?

(inni egy kávét, ebédelni, összefutni, stb.)

Mi motiválja önt? Nem csak a “pénz” vagy
“dolgok”; Mi az a érzelmi hajtóerő a döntése
mögött, hogy építse ezt az üzletet? Miért
prioritás a WorldVentures önnek?

Most kövesse a 3 lépést a videóban:
1
2
3.

Persze. Holnap jó lehet.
Mit szólnál a kedvenc
kávézónkhoz 17:30-kor?
Nagyszerű. Találkozunk majd.
(Ha kérdési vannak) például:

Mi a helyzet?
Hosszú SMS-ben. Találkozzunk
holnap 17:30-kor

A "Miértje"
Nagy dolog, mindent bele
Nincs nyomás

Felépítés
Profi tipp: Ha egy másik képviselő segít
bemutatni, tegye kényelmesebbé
megfelelő bevezetéssel.

Válasszon egy eszközt az
információk megosztásához:
DVD

Javaslat a vezetőjétől/mentorától

Képviselőknek:
ISMÉTLÉS! Kezdjenek ezzel a lappal azonnal!

Tapasztalja meg a kultúránkat, és
folytassa a képzését.

"Egy skálán 1-10-ig hol látod
magad?"

Amint megkapta a számot,
válaszoljon aszerint:
Regisztráljon itt: WVEventReg.com

8-10: “Azt javaslom akkor, hogy
kezdjünk is most.”
7: “Azt javaslom, akkor hogy kezdjünk
is most, de szeretnélek elvinni 8-ig.
Van bármilyen kérdésed, amit
megválaszolhatok, hogy 8-as légy?”
6: “Hmm. Van bármilyen kérdésed, amit
megválaszolhatok, hogy 7-es légy?”
1-5: “Tapasztalataim szerint ez
valószínűleg nem neked szól.”

MEGERŐSÍTŐ ESZKÖZÖK
- Mutassa be egy mentornak/vezetőnek (3-as hívás)
- You Should Be Here! magazin (http://bit.ly/YSBHMagAU)
- Voyager magazin
- DreamTrips videók (DT alkalmazás vagy Vimeo)

3. lehetőség:

- Egyéb:

További lehetőség:
Legújabb díjak:

YSBH katalógus

C. További lehetőség

Klubtagoknak:
Töltsék le a DreamTrips™ alkalmazást és adjon
nekik egy You Should Be Here! magazint.

2. lehetőség:

Nagyszerű, megyek hozzád!
Mikor leszel otthon?

Miután csatlakoztak, oktassa őket.

Bemutató diák
Worldventures.biz/ysbh

Javaslat a vezetőjétől/mentorától

Travel parti/élő bemutató

Amennyiben további információt
kér a termékről vagy az üzletről:

You Should Be Here! magazin
(felhasználónév).WorldVentures.biz
Egyéb:

Mutasson meg egy eszközt, azután kérdezze újra!
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HOGYAN INDULJON HELYESEN
VÁGJUNK IS BELE!

ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK
Weboldalak és belépés

BAMFAM
Ütemezzük be a hetet

Support

Ha lefoglalunk időpontot az új üzlete számára, az segít a fókuszálásban.
Vasárnap

Hétfő

(felhasználónév).WorldVentures.biz
(felhasználónév).DreamTrips.com (amennyiben klubtag)

Rep-azonosító:
Felhasználónév:

Kedd

Szerda

Csütörtök

support@worldventures.com
Péntek

Szombat

FIZETÉSNAP

WorldVentures Marketing B.V., Paterswoldeweg 806,
Ground Floor, Groningen 9726 BM, Hollandia
Nyitvatartás: H-P 8:00-20:00 | Sz&V zárva

Csapat információ

Heti fizetési ciklus
éjfélkor zárul CST
szerint

Töltse le a DreamTrips alkalmazást!

Kapcsolódj a közösséghez

Bit.ly/DownloadDTApp

/WorldVentures
/WorldVenturesTV

Lista készítés

/WorldVentures

Készítse el listáját

/WorldVentures

Kezdjük a meleg piaccal, azokkal az emberekkel, akikkel a legkényelmesebben beszél.
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WVOfficial
Telefon

LÉPJÜNK AKCIÓBA!
Tudjuk, hogy kicsit ideges lehet, és még csiszolatlan, de ez RENDBEN van! Olyan emberekkel beszél,
akik eleve szeretik önt és bíznak önben, szóval csak legyen vidám és legyen önmaga. Hadd lássák a
valódi izgalmát miközben követi a lépéseket.

Képzési források
Haladó képzéshez, fizessen elő
a WorldVentures Advantage™
programra a webirodában.

Hozzáférés a QuickCoach képzési
könyvtárhoz, a mi YouTube™ csatornánkon és
a DreamTrips alkalmazásban.

JUTTATÁSI RENDSZER ALAPOK
KÖZVETLEN JUTALÉK
Írasson be 1 klubtagot és
keressen:
DreamTrips
$20*
DreamTrips Gold
$20*
DreamTrips Platinum $50*

ÉRTÉKESÍTÉSI
3 SZEMÉLYES
JUTALOM
Írasson be 3 klubtagot 28
napon belül
KERESSEN $100-T

SZEMÉLYES ÉRTÉKESÍTÉSI
JUTALOM
Írasson be 6 klubtagot 28
napon belül
KERESSEN $250-T

*Csak Svédországban elérhető el

EURÓPA

Svédország

CSAPAT ÉRTÉKESÍTÉSI BÓNUSZ
LEGYEN KVALIFIKÁLT
Írasson be 4 klubtagot*
a kvalifikációhoz
Csapat bónuszok

ÉLETMÓD BÓNUSZ
Termeljen $1.600-t
a csapat értékesítési
forgalomban
1. szint: Keressen $200-t

(Bármely naptári hónapban)
4 személyes klubtag szükséges.
Lásd a családfa plafonokat a
juttatási rendszerben.

Termeljen $3.200-t
a csapat értékesítési
forgalomban
2. szint: Keressen $300-t

(Bármely naptári hónapban)
5 személyes klubtag szükséges.
Lásd a családfa plafonokat a
juttatási rendszerben.

Termeljen $5.400-t
a csapat értékesítési forgalomban
3. szint: Keressen $400-$900-t
(Bármely naptári hónapban)
6 személyes klubtag szükséges.
Lásd a családfa plafonokat a juttatási
rendszerben.

Nincsenek garanciák a bevételre. A sikere vagy kudarca minden független képviselőnek, mint bármely más üzletben, az egyéni jártasságtól és személyes erőfeszítésektől függ. A képviselők bevétele a WorldVentures termékek értékesítésén alapul. Lásd a juttatási rendszert a WorldVentures.
biz oldalon a részletekért. Az Apple és az Apple logó védjegyei az Apple Inc-nek, ami az USA-ban és más országokban van bejegyezve. Az App Store egy szolgáltatási védjegye az Apple Inc-nek. A YouTube és a Google Play védjegye a Google Inc-nek. Más itt említett cégek és

termékeik védjegyei lehetek a saját cégeiknek. A WorldVentures, DreamTrips, Rovia, You Should Be Here, és minden lógó és dizánj tervük a WorldVentures Holdings, LLC. © védjegyei. © 2017 WorldVentures Holdings, LLC. Minden jog fenntartva. Bármely nem
engedélyezett felhasználás törvénybe ütközik. WorldVentures Marketing B.V., Paterswoldeweg 806, Ground Floor, Groningen 9726 BM, Hollandia. WorldVentures Marketing S.R.L., Bucharest, 5th District, 22 Tudor Vladimirescu Boulevard, Green Gate O ce Building, 5th oor, o ce
513, Románia. WorldVentures Marketing Lettország liāle 14-2 Terbatas Street, Riga, LV-1011, Lettország.
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