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Ýnsanlýðýn en deðerli varlýðý
sýra dýþý kiþilerdir. Her þeyin
olduðu gibi devam
etmesinden mutlu olmayýp,
daha yeni ve daha iyilerini
yaratmaya çalýþan bu kiþiler
olmasaydý, dünyamýz
gerçekten çok küçük
geliþmeler gösterebilirdi
Josiah William Gitt
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Altýn için Harekete Geçiniz!
Süpervizörlük seviyesine baþarý ile ulaþtýðýnýz için tebrikler! Doðru yönlendirilmiþ
çabalarýnýz ve kararlýlýðýnýz sayesinde, kendinizi alt basamaklardaki kalabalýktan
sýyýrarak, sizi bekleyen Müdürlük pozisyonuna doðru týrmanmaya baþladýnýz!
O prestijli pozisyona geldiðinizde, ihtiyacýnýz olacak tavýrlarý ve becerileri
geliþtirmenize yardýmcý olmak üzere bu el kitabý özellikle tasarlanmýþtýr.
Grubunuz geniþledikçe, iþinizin saðladýðý temel ödüller de buna orantýlý olarak
artar. Bir Forever Living Products Müdürü olarak, ileriye dönük bekleyebileceðiniz
dört deðiþik ödül vardýr.
1.Para. Evet olacak; hatta belki de hayallerinizde gerçek olmasýný
dilediðinizden de çok paranýz olacak. Pazarlama planý, her seviyede tutkuya
yer saðlayabilmek üzere tasarlanmýþtýr. Harcadýðýnýz çaba kadar karþýlýðýný
alacaksýnýz. Eðer grubunuzu, bu el kitabýnda anlatýldýðý üzere geniþletir,
büyütürseniz, on binler, yüz binler hatta milyonlar her yýl sizin olabilir.
2.Zaman. Ýstediðinizi istediðiniz zaman, istediðiniz kiþi ile gerçekleþtirmek
sizin seçiminize baðlýdýr. Doðruluðu zaman içinde ispatlanmýþ atasözlerine
göre, pazarlama planýndaki çarpým kurallarýný kullandýðýnýz zaman; önce
karþýlýðýný almadan çok iþ yapacak, ama sonra da, hiçbir iþ yapmadan, çok
büyük iþlerin karþýlýðýný alacaksýnýz! Ekibinizin iþ hacmi, onlarý harekete
geçirebilmek için harcadýðýnýz çabayý geçtiði andan itibaren sizde kendi
zamanýnýzýn sahibi oldunuz demektir. Ayrýca, bunlara dayanarak Müdür
olacaðýnýz zamaný da artýk kontrol edebilirsiniz.
3.Tanýnma. Tabii ki Müdür olduðunuz için baþarýnýzdan dolayý takdir
edileceksiniz, ancak bu koskoca bir buz daðýnýn sadece bir ucudur! Arabalar,
Uluslararasý ve Dünya Rallileri, üst müdürlük seviyeleri, kar paylaþýmý
ve çok daha fazlasý olacaktýr!
4.Mutlu olmak. Müdürlük rozetini aldýðýnýz zaman, baþkalarýnýn da daha
saðlýklý ve daha varlýklý bir yaþamý sürmenin keyfini çýkarmasýna baþarý
ile yardýmcý olmaktan dolayý tanýnacaksýnýz. Kendi deðerinizi anlamaktan
ötürü çok duygulanacak ve cemiyete olan olumlu katkýlarýnýzdan
gururlanacaksýnýz. Bazý distribütörler için bu para dâhil her þeyden daha
kýymetlidir!

Þimdi, tüm bu harika ödüller için kapýnýzý ne zaman açýyorsunuz? Bu zamanlama
büyük ölçüde size baðlýdýr. Neden birkaç dakikanýzý ayýrýp, Müdürlük seviyesine
ulaþacaðýnýz ay ve seneyi saptamýyorsunuz.
.../.../20... tarihinde MÜDÜR ( MANAGER) olacaðým!
.........................
Ýmza

.........................
Tarih

Bir hedef koymanýzýn en
büyük sebebi onu baþarmak
için göstereceðiniz çabadýr.
Bu çaba ile kazandýklarýnýz
elde ettiklerinizden çok daha
deðerlidir.
Tutkularýnýzý küçümseyen
insanlardan uzak durunuz.
Küçük insanlar bunu hep
yaparlar. Gerçekten büyük
olan insanlar ise, sizin de
büyük olabileceðinizi
hissetmenizi saðlarlar.
Mark Twain
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Süpervizör'den Müdür'e Pazarlama Planý
Artýk bir Süpervizör olduðunuza göre sizin için yeni bir gelir kapýsý açýlmýþtýr.
Gurup Hacim Primi. Bu prim, 4 KP'lik aktifliðinizi yaparak yeterlilik saðladýðýnýz
her ay size ödenecektir. Kredi puanlarýnýn aktifliði; kiþisel ürün satýn alýmýnýz
ile, kiþisel sponsorluðunu yaptýðýnýz ve henüz süpervizör yardýmcýsý olmamýþ
distribütörlerin kiþisel ürün satýn alýmlarýnýn toplamýdýr. Kendinize ait olan 4
KP'nin en az 1 KP'sini kiþisel ürün satýn alýmýnýz ile saðlamanýz gerekmektedir.

Çalýþabilmek için
ayrýcalýðýmýzýn olmasý bir
armaðan, gücümüzün olmasý
bir lütuf ve iþimizi sevmenin
ise baþarý demek olduðunu
anlayalým.

SÝZ

Henry David Thoreau
Ýþte baþarýnýn esas þartý:
Enerjinizi, düþüncelerinizi ve
sermayenizi yaptýðýnýz iþe
yoðunlaþtýrýn. Bir çizgide
baþladýktan sonra, ayný
çizgide mücadele etmeye
karar verin, iyice içine
girebilmek için bütün
geliþmeleri benimseyin ve en
çok iþiniz hakkýnda bilgi
sahibi olun.
Andrew Camegie
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Devid O. McKay
Bir insanýn tartýþýlmaz
yeteneðini, bilinçli
çalýþmaktan daha çok
yüreklendirecek, yaþamýný
yüceltecek bir þey
bilmiyorum.

MD/Y

Dist.

Gurup Hacmi Priminiz, aþaðýdaki þemada görüldüðü üzere grubunuzdaki
Süpervizör yardýmcýlarý, Süpervizör ve Müdür Yardýmcýlarýnýn, ürünlerin
belirlenmiþ perakende satýþ fiyatlarý (KDV hariç) üzerinden yaptýklarý alýmlar
sonucunda %3 ile %13 oranlarý arasýnda deðiþmektedir. Sizinle ayný seviyede
olan kiþilerden prim alamazsýnýz.
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Grup Hacim Primi
Kendi Kiþisel Prim yüzdeniz ile kiþisel sponsorluðunu yaptýðýnýz distribütörün
ve bu hattaki bütün kiþilerin verdiði tüm sipariþler arasýndaki farký aldýnýz. Bu
primin nasýl hesaplandýðýný tam olarak anlamanýza yardýmcý olmasý için aþaðýdaki
senaryoyu inceleyiniz ve ne kadar Grup Hacmi Primi alacaðýnýzý hesaplayýnýz.
(Tüm tutarlarýn perakende satýþ deðerleri (KDV hariç) olduðunu farz ediniz).

SÝZ
MD/Y
4KP

SÜP
600

S/Y
650

S/Y
550

Dist.
275

Dist.
150

1. Kiþisel Priminiz ile sponsorluðunu yaptýðýnýz Süpervizörün primi arasýndaki
fark
%13 - % 8 = % 5
2. Süpervizörünüzün grubu tarafýndan yapýlan tüm satýn alýmlarýn, perakende
satýþ fiyatý üzerinden toplam deðeri
600 + 550 + 275 = 1425
3. Süpervizörünüzün grubu üzerinden alacaðýnýz prim tutarý
1425x % 5 = 71.25
4. Kiþisel Priminiz ile sponsorluðunu yaptýðýnýz Süpervizör Yardýmcýsýnýn primi
arasýndaki fark
% 13 - % 5 = % 8
5. Süpervizör Yardýmcýnýzýn grubu tarafýndan yapýlan tüm satýn alýmlarýn,
Perakende satýþ fiyatý üzerinden toplam deðeri
650 + 150 = 800
6. Süpervizör Yardýmcýnýzýn grubu üzerinden alacaðýnýz prim tutarý
800x % 8 = 64.00
7. Grup Hacim Priminizin toplam deðeri
71.25 + 64.00 =  135.25 Grup Hacim Primi

Ýnsanlar, kafalarýnýn içindeki
tavýr ve duruþlarýný
deðiþtirerek, yaþamlarýndaki
dýþ görünüþleri de
deðiþtirebilirler.
William James
Toplama kamplarýnda
yaþayan bizler, kulübelerin
arasýnda yürürken ellerindeki
son dilim ekmeði veren
diðerlerini avutan, teselli
eden o adamý iyi hatýrlarýz.
Sayýlarý çok az olmasýna
karþýn, insanoðlunun elinden
biri hariç her þeyinin
alýnabileceðinin yeterli
ispatýný sunmuþlardýr:
Özgürlüklerin en sonuncusu,
hangi þartlar altýnda olursa
olsun istediði gibi düþünme,
kendi yolunu seçme
özgürlüðü.
Victor E. Frankl
Her ne durumda olursam
olayým, hala güler yüzlü ve
mutlu olmaya kararlýyým. Bu
güne kadar ki
deneyimlerimden, mutluluk
ve mutsuzluðun bizim
doðamýza ve karakterimize
baðlý olduðunu, içinde
bulunduðumuz koþullar ile
ilgisi olmadýðýný öðrendim.
Martha Washington
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Baþarýnýn Sebebi: 1. Yatýrým Yapmak Yok
Geleceði planlamanýn
hayaline benzer hiçbir þey
yoktur. Bu gün hayal olanlar;
yarýn canlanýp gerçek
olacaktýr.
Victor Hugo

Bir distribütörün, bir takvim ayý içinde, en fazla 25 KP tutarýnda ürün satýn
alabileceði Þirket ilkelerinde belirtilmiþtir. Bu kural, distribütörlerin "Stok"
yapmalarýný engellemiþ ve her biri 4 KP pazarlayabilen distribütörler grubu
kurmaya yönlendirmiþtir.
Uzun sürecek saðlam bir iþinizin olabilmesi, yalnýz pazarlama planýnda yükselmek
için ürün almanýn yerine, ürünleri paylaþýp diðerlerine de ayný sistemi öðreten
ve istikrarlý olarak 4 KP üreterek büyüyen distribütör guruplarý yetiþtirebilmeniz
sayesinde olur.
Müdürlük seviyesine ulaþtýðýnýz zaman, grubunuzda, her ay 4 KP üretebilen en
az 15 distribütörünüz olmasý gerekir. En ideali ise, Her ay 4 KP yapabilen 30
distribütörünüzün olabilmesidir.
Yeni distribütörlere sponsorluk yaparken onlardan, her ay artan bir iþ hacmi
üretebilen, geniþ ve saðlýklý olarak kurulmuþ gruplar inþa etmelerini isteyeceksiniz.
Yatýrým yapmamanýn baþarý sebebi olmasý, onlara bu organizasyonu kurmalarý
yolunda rehberlik eder.

Hangisinin Grubunuz da Olmasýný Tercih Edersiniz?
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1 distribütör, Müd. olabilmek için 120 KP satýn
alýr. Sponsor'un primi = 2,000 (yaklaþýk)
Bu distribütör, pazarlamasý imkansýz olduðu için,
öyle olunca da aktifliði bitecek ve iþi duracaðý
için daha fazla ürün satýn alamayacaktýr.

120 KPlik
Yatýrým

Dis

Rüyalarýmýz ile büyürüz.
Bütün büyük adamlar rüya
görenlerden çýkar. Bir
sonbahar gününün yumuþak
sis perdesinde ya da, uzun bir
kýþ gecesi yanan kýrmýzý
ateþin ýþýðýnda bazý þeyler
görürler. Bazýlarýmýz bu
muhteþem rüyalarýn
ölmesine, unutulmasýna izin
verirken, diðerlerimiz onlarý
besler ve kötü günler
arasýndan güneþi getirmeleri
için korur. Güneþ, rüyalarýnýn
gerçek olacaðýna gerçekten
inananlara doðacaktýr.

Ürünleri Kullanýn

10 yýlda 135,360.25 yýlda 338,400.-
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Baþarýnýn Sebebi: 2. Dört Kredi Puanlýk Aktiflik
Süpervizörlerin ve daha üst seviyelerin grup hacim primlerini alabilmeleri için,
primleri kazandýklarý ayný ay içinde 4 KP'lik aktifliklerini de yaparak yeterlilik
saðlamalarý gerekir.
Bu 4 KP'ler ile neler olduðunu dikkate aldýðýnýzda, iþinizdeki en yerleþik baþarý
sebebinin bu gereksinim olduðu ortaya çýkacaktýr. Bu Kredi Puaný Aktifliði, kendi
adýnýza yaptýðýnýz ürün satýn alýmlarý ile ve sponsorluðunu yaptýðýnýz yeni
Distribütörlerin ürün satýn alýmlarý ile olduðu sürece, bu gereksinim aþaðýdaki
üç aktivite ile buluþmuþtur.
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Ürünleri Kullanýn
1. Kiþisel ürün kullanýmý. Ýþinizdeki heyecanýn sebebi budur. Siz ve
distribütörünüz için, ürünleri kullanýp onlarýn temel saðlýk ve güzellik
konusunda devam eden yararlarýnýn deneyimi ile güveninizi geliþtirip
ilginizin devamýný saðlayabilmek için daha iyi bir yol yoktur. Sadece daha
iyi hissetmeniz deðil, ayný zamanda daha iyi görünecek ve enerji dolu
olacaksýnýz; böylece, ürünler ve iþ fýrsatý açýsýndan ayaklý reklâm haline
geleceksiniz.
2. Tüketicilere satmak üzere ürünleri pazarlamak. Ýþinizdeki istikrarýn
sebebi budur. Bir FLP distribütörlük kuruluþunun saðlamlýðý için tek yol
müþteri memnuniyetinin devamlýlýðýdýr. Her distribütör en az 15 müþteri
oluþturup, bunlarýn devamlýlýðýný saðlamalýdýr.
3. Yeni distribütörlere sponsorluk yapmak. Ýþinizin büyüme sebebi
budur. Baþkalarýna sponsorluk yapýp, onlar da bu 3 adet iþ kurma aktivitesini
öðretirken, kendinize ait zamaný çoðaltabilirsiniz. Üretebileceðiniz hacmin
ve kazanabileceðiniz primin limiti yoktur.

Ýþinizin heyecanýný, büyümesini ve istikrarý saðlayanlarýn bu 3 aktivite olduðu
kesindir. 4 Kredi Puaný örneðini kendiniz benimsedikten sonra, ayný þeyi
grubunuzdaki distribütörlere de öðretip, onlarýn da kendi 4 Kredi Puanlarýna
konsantre olmalarýný saðlamanýz çok önemlidir. Temel kural bu olup, iþinizin
uzun dönem basarý ile devamýnda hayati bir önem taþýr.

Hayat hiçbirimiz için kolay
deðildir. Bunun ne önemi var
ki? Kendimize güvenmeli ve
azimli olmalýyýz. Bir þey ile
ödüllendirildiðimize ve bunu
elde etmemiz gerektiðine
inanmamýz gerekir.
Marie Curie Polish
Baþarýyý, baþarýsýzlýktan
oluþturun. Cesaret kýrýlmasý
ve baþarýsýzlýk, baþarýya
giden yoldaki çok emin
basamak taþlarýdýr.
Dale Carnegie
Gerçek lider insanlara hizmet
eder. Bütün ilgileri ile hizmet
verirken, popüler olmaya ve
etki altýnda býrakmaya
çalýþmazlar. Gerçek liderler,
kiþisel zaferden çok, iþle ilgili
olmaya alýþýktýrlar, bedelini
ödemeyi dilerler.
Eugene B. Habecker
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Taahhüt
Baþarýnýn sýrrý, amaca sadýk
olmaktan geçer.
Benjamin Disraeli
Gerçek kahramanlýðýn kiþilik
özelliði kalýcýlýðýndan gelir.
Bütün insanlarýn, cömertliðin
baþlangýcý olmaya uygun,
hedefi belli olmayan gücü
vardýr. Ancak, büyük olmaya
azmettiðiniz zaman, kendinize
tahammül edebilmeniz ve
zayýflýk gösterip kendinizi
dünya ile barýþtýrmaya
kalkmamanýz gerekir. Nasýl
bir kahraman, sýradan biri
olamazsa, sýradan biri de
kahraman olamaz.

Bu eðitime katýlmak üzere davet edilmiþseniz, Süpervizör oldunuz, ya da olmak
üzeresiniz demektir. Buna karþýlýk, sizde belli taahhütlerde bulundunuz. Þimdi
Müdürlük seviyesine geçme hazýrlýðýndasýnýz. Bu, sizin açýnýzdan daha büyük
taahhütler gerektirecektir; ancak, Mack Douglas'a göre, " Hedefinize ulaþmanýz,
bunu kendinize taahhüt ettiðiniz an garanti altýna alýnmýþ olur."
O zaman, Müdürlük seviyesine ulaþabilmek için ne kadar kesin bir taahhütte
bulunmaya ihtiyaç vardýr? Bu soru, Harry Emerson Fosdick tarafýndan, "Koþumlarý
takýlmayan at hiçbir yere gitmez. Hiçbir akarsu veya gaz sýkýþtýrýlmadýkça, önüne
bir þeyleri katýp götürmez. Hiçbir Niagara, içinde tünel açýlýncaya kadar ýþýk ve
güce dönüþmez. Odaklanmayan, adanmayan ve disiplin altýna alýnmayan hiçbir
yaþam büyük geliþmeler gösteremez."þeklinde cevaplanmýþtýr. Ýþte size taahhüt'ün
temel sebepleri.

1

Her gün ne yapabildiðinize özellikle dikkat ederek, sizin FLP iþiniz üzerine
odaklanmýþ bulunuyorum normal koþullar altýnda bizim farkýna bile
varmadýðýmýz, sürekli çevremizde olan birçok fýrsat vardýr. Ancak
odaklandýðýnýz an onlarýn farkýna varmaya baþlarsýnýz. Aþaðýdaki fotoðrafa
bakýn Ne görüyorsunuz?

Ralph Waldo Emerson
Ýmkânsýz ile mümkün
arasýndaki fark, bir insanýn
kararlýlýðý içinde yatar.
Tommy Lassorda

Ýneði görüyor musunuz? Eðer görmüyorsanýz, bu orada bir inek yoktur
anlamýna gelmez; daha çok, siz onun farkýna varamadýðýnýz anlamýna gelir.
Her nasýlsa, dosdoðru size bakan ineði bir kez gördünüz mü, bundan böyle
o resme her baktýðýnýzda göreceðiniz tek þey bu olacaktýr. Neden mi?
Çünkü odak noktanýz artýk deðiþmiþ ve kendini ineðe adapte etmiþtir.
Odaklanmanýzý FLP baðlantýlý fýrsatlara adapte ettiðiniz zamanda ayný þey
olacaktýr. Her yaptýðýnýz iþte ve her aktivitede aklýnýzda FLP olduðu zaman,
yeni insanlar ile ürünler veya kazanç imkânlarý üzerine konuþabilme
fýrsatýnýn daima farkýna varacaksýnýz. Örneðin, aþaðýdaki durumlarda
"gizlenmiþ" bazý FLP fýrsatlarý vardýr. Her durumdan sonraki fýrsatý yazýnýz.
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Durum: Bir yabancý ile yaptýðýmýz sohbette, bayan kýzýnýn üniversiteye gittiðini
söyledi.
Fýrsat:.................................................................................................................................
Durum: Bir arkadaþýnýz size Hummer2 'yi görüp görmediðinizi sordu ve öve öve
bitiremedi.
Fýrsat:.................................................................................................................................

Çok çalýþmadan baþarý için
çabalamak, ekmediðin bir
þeyi hasat etmeyi denemeye
benzer.

Durum: Restoranda yan masanýzda oturan birisi, tavuk kanadýný, alýþkýn olduðu
gibi baharatlý olarak nasýl yemek istediði hakkýnda bir yorum yaptý.
Fýrsat:.................................................................................................................................

David Bly

Durum: Saat 22.00 'da bir taksidesiniz ve þoför kendi iþ gününün daha yeni
baþladýðýndan söz ediyor.
Fýrsat:.................................................................................................................................
Durum: Saçýnýzý kestirmek için beklerken, kuaförün hiç durmadan konuþtuðunun
farkýna varýyorsunuz.
Fýrsat:.................................................................................................................................
Durum: Konuþtuðunuz bayan çocuklarý hakkýnda soru sorduðunuzda, hemen
resimleri çýkardý ve büyük bir iþtahla size çocuklarý hakkýnda bir þeyler anlatmaya
baþladý
Fýrsat:.................................................................................................................................
Gün boyunca her durumda, FLP fýrsatý arama çalýþmalarý yapmak, odaklanmýþ
kalmak için en iyi yol olup; bu fýrsatlar üzerinde aktivite göstermek daha da
önemlidir. Her sefer, birisi ile sesini duyabilecek yakýnlýða geldiðinizde, her
zaman bir þeyler olur, her zaman birisinin herhangi bir þey yaptýðýnýn farkýna
varýrsýnýz,
FLP fýrsatý yakalama konusunda kendinizle mücadele ediniz!

2
3

Kendinizi FLP iþinize adamýþ olarak yaþayýn. Bu, diðer þirketlerin
heveslendiren çekiciliklerine karþý, duymayan bir kulaðýnýz ve görmeyen
bir gözünüz olmasý demektir. Çitin diðer tarafýndaki çimlerin ne kadar
yeþil olduðu hiç fark etmez. Unutmayýn ki onlarýn da beslenmesi, budanmasý
ve bakýlmasý gerekmektedir. En basit deyimle FLP kadar bütün avantajlara
sahip, belli bir rotasý olan, güçlü ve distribütörlerine bu kadar yüksek prim
veren baþka bir þirket bulamazsýnýz.
Baþarmak için ne gerekiyorsa yapmak üzere kendinizi odaklayýn. Zamaný
geldiðinde, yapýlmasý gereken þeyleri, havanýzda olsanýz da, olmasanýz da
yapýn. Gelecek sayfadaki Taahhüt listesini doldurun ve ondan sonra da
kendinizi maddeler üzerinde baþarýya ulaþmak üzere odakladýðýnýzdan
emin olun. NE OLURSA OLSUN!

Arkasýndaki kel olduðu için,
sakalýn yanýndaki fýrsatý
yakalayýnýz
Bulgar atasözü
Doðru yer ve doðru zaman
sigortasýný ayýrt edebilin ve
bu fýrsatýn avantajýný
kullanýn. Dýþarýda birçok
fýrsat var, sadece arkanýza
yaslanýn ve bekleyin.
Ellen Metcalf

Sayfa 10
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Yapmam Gerekenler Listesi
Sevdiðiniz þekilde bir yaþam
elde etmek için gereken
fýrsatlarda asla kýtlýk olmaz.
Sadece bunun olmasý için
verilecek kararlarda kýtlýk
olabilir.

1

Grubumda en az 15 aktif distribütör olduðu halde, Müdürlük seviyesine
en geç ................................ Tarihinde ulaþacaðým!

2

Baþarýlý olana kadar ýsrarla devam edeceðim (ýsrarcýlýðým baþarýdan sonra
daha da artacak)!

3

Ürünler veya fýrsatlar hakkýnda, her gün en az........Yeni insanla konuþacaðým!

4

Evimde bütün ürünleri günlük olarak kullanacaðým!

5

Her hafta, en az ........... Ürün Tanýtým Toplantýsý yapacaðým!

6

Her hafta, en az ........... Fýrsatlar Sunma Toplantýsý (OM) yapacaðým!

7

Her hafta, en az ........... saatimi FLP iþim için ayýracaðým!

8

Kendi distribütörlerimle, her gün en az ........... kez konuþacaðým!

9

Her sabah ve akþam bu Yapmam Gerekenler Listesini okuyacaðým!

Wayne Dyer
Bu gücün ne olduðunu
anlatamam. Tek bildiðim
onun var olduðu... Ve sizin
ruh haliniz sadece ne
istediðini bildiði anda... Ve
istediðinizi elde edene kadar
durmamak üzere tam kararlý
olduðunuz takdirde onun
kullanýlabilir hale geldiðidir.
Alexander Graham Bell
Vazgeçmeyin! Ýnsanlarýn
bitime bir metre kala havlu
attýklarýný yüzlerce kez
izledim. Bu arada, bir baþkasý
geldi ve o son metreyi
tamamlayarak bir servet elde
etti.
E. Josep Cossman

.........................
Ýmza

.........................
Tarih
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Yönünüzü Müdürlüðe Doðru Çiziniz
Pazarlama planý içinde Müdür olmak üzere, þu ana kadar bir hedef belirlediðinize
þüphe yoktur. Sadece bu seviyeye ulaþmak yetmez, ayný zamanda, geleceðiniz
için saðlam bir gelirin garantisi olacak, güçlü bir hacim her ay muntazaman
devam ettirebilecek bir grup geliþtirmeniz gerekir. Müdürlük seviyesine ulaþtýðýnýz
zaman, grubunuzda her biri her ay en az 4 KP üretebilen, en az 15 distribütör
olmasý gerekir. Tabii ki iþinizi bu noktadan sonra, daha önemli bir hale getirmek
isteyeceksiniz; ancak, bu da altý rakamlý bir gelir için güçlü bir kuruluþ gerektirir.
Eðer düzgün bir Müdür grubu kurmuþsanýz, ekibinizde herhangi bir Müdür
geliþtirmeden önce, yýllýk 12,000' dan 36,000'a kadar kazanmayý bekleyebilirsiniz.
Birkaç Müdür geliþtirdiðiniz zaman, gelirinizde çarpýcý þekilde artabilir. Daha
baþarýlý olan bazý Müdürleriniz, her ay için 50,000'dan fazla kazanabilirler. Bu
el kitabýnýn arkasýndaki, doldurmanýz üzere boþ býrakýlmýþ çalýþma sayfasýna
bakýn ve kendi Müdür grubunuzun planýný yapýn!

Çarpým tablosu dünyanýn 8.
harikasýdýr
Walter Chrysler
Sen bir þeyler görürsün ve "
Neden? " diye sorarsýn. Ama
ben, hiç olmamýþ þeyler
görürüm ve " Neden olmasýn?
" diye sorarým.
George Bernard Shaw
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Ýþ Aktivitelerinizi Dengeleyiniz
Eðer kendi yaþam planýnýzý
tasarlamazsanýz, þans sizi
baþka birisinin planýna dâhil
eder. Baþka birisinin sizin için
neler planladýðýný tahmin
edebilir misiniz? Fazla bir
þey olmaz.

FLP iþ aktiviteleriniz genellikle üç kategori içinde toplanmýþtýr. Bunlar; Ürün
pazarlamasý, Kiþisel Sponsorluk ve Grup Kurmaktýr. Birisi diðerini yönettiðinden,
hepsi birbirleri ile yakýn iliþkilidir. Örnek vermek gerekirse: normal olarak yeni
distribütörlerinizi, ürün tanýtýmýný yaptýðýnýz kiþiler arasýndan kayýt edersiniz ve
sponsorluðunu yaptýðýnýz bu distribütörler arasýndan da kendi grubunu kuracak
olanlarýn farkýna varýrsýnýz. Bu nedenle, zamanýnýzý bu üç alan arasýnda eþit olarak
geçirmeniz çok önemlidir.

Jim Rohn

1
2
Ýlerlemenizi dikkatli
planlayýnýz; saat ve saat, gün
ve gün, ay ve ay. Örgütlenmiþ
aktivite ve devam eden heves
gücünüzün kaynaðýdýr.
Paul J. Meyer

3

Ürünleri yeni ve eski müþterileri için satýn almak ve tanýtmak ürün
pazarlamasýnýn içindedir. Bu birçok deðiþik yolla baþarýlabilir: yüz yüze
anlatýmlarla, grup ürün demolarý ile insanlarý ürün sipariþi verebilecekleri
kendi Web Sitenize yönlendirerek ve mevcut müþterilerinizle þahsen
ilgilenerek.
Yeni üye olan birinci nesil distribütörler ile ilgili yaptýklarýnýz, Kiþisel
Sponsorluktur. Ýþ anlatmak üzere verilen randevularý; insanlarý iþ
brifinglerine davet etmeyi; fýrsatlarý yüz yüze sunmayý ve FLP iþ
planlayýcýsýný kullanarak yeni distribütörlerinizi eðitmeyi kapsar.
Ekibinizde ki distribütörlere (grup kurmada) gösterdiðiniz destek ve
yardýmlar Grubu Kurmaktýr. Eðitim toplantýlarý ve iþ brifinglerini yönetmeyi;
baðýmsýz distribütörlerle iletiþim kurup onlarý cesaretlendirmeyi; kiþisel
sponsorluklar ve ürün pazarlama yollarý ile yardýmcý olmalarýný kapsar.

Bunlarýn üçü de "sonuca yönelik" aktivitedir. Bunlar doðrudan FLP iþinizin
büyümesine etki edecektir. Bunlar dýþýndakilerin tamamý iþ kurucu deðil, zaman
tüketici aktivitelerdir. Baþarý ile aktiviteyi birbirine karýþtýrarak, zaman tüketicinin
tuzaðýna yakalanmamaya dikkat edin.

Zaman Aktivitenizi Dengeleyiniz
Her hafta baþýnda, iþiniz için ayýrdýðýnýz zamanýnýzýn her saatini ne zaman ve
nasýl harcayacaðýnýzý planlamanýz gerekir. Örneðin; FLP iþiniz için her hafta 20
saat taahhüt ettiðinizi var sayalým. Ýþ Planlama Formunu kullanarak, tipik bir
hafta içinde kullanýlabilecek çeþitli zaman bloklarýný gösteriniz. Taslaðýmýzý
yaparken, iþ aktivitelerinizin üç ana kategorisine de yaklaþýk olarak eþit zaman
ayýrmaya dikkat ediniz.
Artýk randevularýnýzý verirken kullanabileceðiniz genel bir kýlavuzunuz var. Bu
ön planlamanýn sadece bir kýlavuz olarak hizmet verdiðini aklýnýzdan çýkarmayýn.
Baðlantýlarýnýzýn çeþitli ihtiyaçlarýna baðlý olarak, bir dereceye kadar esnek olup,
uzlaþtýrýcý olmak durumundasýnýz.
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Ýþ Planlama Formu
Pazartesi

Salý

Çarþamba

Perþembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Haftalýk Hedefler

8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00

8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00

Ürün Pazarlamasý
=
saatler.
kp.
=
Kiþisel Sponsorluk
saatler.
=
baðlantýlar.
=
Grup Kurma
=
saatler.
=
baðlantýlar.
Taahhütlerin Tamamý
=
saatler.
=
baðlantýlar.
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Ürünlerin Pazarlanmasý
Ürünler ile olan deneyiminiz,
onlarý pazarlarken en deðerli
hazineniz olacaktýr.

Kendi ürünleriniz için
harcadýðýnýz parayý, size en
yüksek kâr olarak geri
döndürecek iþinize yaptýðýnýz
reklâm yatýrýmý olarak
düþününüz.

Ýþinizin kuruluþu, ürünlerin tüketiciye pazarlanmasý üzerinedir. Bu nedenle,
grubunuzdaki herkese, her ay 4KP'lik ürün pazarlamasý yapmalarýný öðretmeye
özellikle dikkat ediniz. Daha önceki bir bölümde bahis ettiðimiz üzere, sizin
temel ve önemli baþarý sebebiniz 4KP'dir. Ürün pazarlamasý; kendi kullandýðýnýz
ürünleri, tüketicilere satmak üzere satýn aldýklarýnýzý ve kiþisel sponsorluðunu
yaptýðýnýz yeni distribütörlerin 2 KP'lik ilk satýn alýmlarýný kapsar.
Ürünleri baþarý ile pazarlamak için ilk adým, mümkün olduðu kadar çok ürünü
sizin kullanmanýz olacaktýr. Ürünlerin sonucu haline geldiðiniz zaman, ümit
edemeyeceðiniz kadar iyi ve baþarýlý bir reklâm oldunuz demektir. Ürünlerin
etkisini hissettiðiniz de, onlar hakkýnda daha güvenerek ve daha istekli olarak
konuþacaksýnýz; böylece, baþkalarýný da, onlarý kullanmalarý konusunda ikna
etmeniz çok daha kolay olacaktýr. Þu þekilde düþünün, büyük bir gölün tam
ortasýnda olduðunuzu ve küçük kayýðýnýzýn batmakta olduðunu hayal edin. Kayýkta
sizinle beraber kimin olmasýný tercih edersiniz? Size, yüzmek için hangi kaslarýnýza
ve hangi kemiklerinize ihtiyacýnýz olduðunu anlatacak (ancak hayatýnda bir kulaç
bile atýp yüzmemiþ) bir Ortopedi Profesörü mü? Yoksa diplomalý bir Cankurtaran
mý? Sizin iþinizde de ayný prensip geçerlidir. Bir ürün hakkýnda her türlü bilgi
ve detayý çalýþýp ezberleyebilirsiniz, ancak gerçekte bu asla sizin o ürün hakkýndaki
kiþisel deneyiminiz kadar etkili olmayacaktýr. O zaman, karþýlaþtýðýnýz herkes
ile kendi ürün deneyimlerinizi paylaþmanýz da ikinci adýmdýr. Bunu, fýrsatlar
yaratmak üzere yaparsýnýz. Soru sormayý öðrenerek fýrsat yaratýrsýnýz. Ýþte size
birkaç fikir. (Sizinle, Müþteri Adayý arasýnda geçen diyalog)

Siz
: Bugün kendinizi nasýl hissediyorsunuz?
Aday : "Çok iyi deðil, her zaman sahip olmaya alýþtýðým enerjim kalmamýþ
gibi görünüyor."
Siz
: Sahiden mi? Biliyor musunuz, size yardýmcý olabilecek bir þey
ile karþýlaþtým; hakkýnda bilgi edinmek ister misiniz?
Aday : "Tabii! O nedir?"
Siz
: Aloe Vera bitkisini hiç duydunuz mu?
Þu anda, sonu ürün satýþý ile bitecek bir görüþme içine girdiniz!
Siz
: Özür dilerim, ama istemeden de olsa ellerinizdeki lekeleri fark
ettim. Bunlar uzun süredir var mý?
Aday : "Evet, nerdeyse bir yýl oldu ve hiçbir þey fayda etmiyor!"
Siz
: Bu çok kötü; fakat yardýmcý olacaðýna inandýðým bir þey biliyorum,
hakkýnda bilgi edinmek ister misiniz?
Aday : "Hayýr, ilgileneceðimi sanmýyorum."
Siz
: Tamam. Ama lütfen kartýmý alýnýz ve eðer ilerde bunun hakkýnda
bilgi almak isterseniz lütfen beni arayýnýz. Bunun size yardýmcý olabileceðine
güveniyorum.
Ýleride olabilecek bir ürün paylaþým fýrsatýnýn tohumlarýný þu anda ektiniz!
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Siz
: Özür dilerim ama çocuðunuzun cilt sorunlarý hakkýndaki þikâyetlerinizi
istemeden de olsa duydum. Geçenlerde, onun daha iyi hissetmesine yardýmcý
olabilecek bir þey ile tanýþtým. Bunun hakkýnda bilgi edinmek ister misiniz?
Aday : "Bu noktadan sonra her þeyi dinlemeye hazýr olduðumu sanýrým! O
nedir?"
Siz

: Aloe Vera bitkisini hiç duydunuz mu?

Karþýlaþtýðýnýz insanlarla yaptýðýnýz bu bire bir görüþmelerle, kaç kapýyý
açabileceðiniz gerçekten çok þaþýrtýcýdýr! Bir bireye satýlacak tek bir ürün, sizi,
ilerde onlarýn evinde yapýlacak ürün tanýtým gösterisine götürecektir; bu da, o
kiþinin bir distribütör olup, ardýndan da büyük bir lidere dönüþmesine öncülük
yapabilir! Bu nedenle, tanýþtýðýnýz her insanýn ihtiyacý olan ürünlerin farkýna
varma yollarýný öðreniniz ve birkaç basit soru sorarak elde edebileceðiniz fýrsatý
asla kaçýrmayýnýz!

Dinlemeyi öðreniniz. Fýrsat
kapýnýzý son derece yavaþ
çalýyor olabilir.
Frank Tyger
Bu dünyada güvenlik yoktur,
sadece fýrsat vardýr.
General Douglas Mac Arthur
Düþünmek için
durduðumuzda fýrsatý
kaçýrýrýz.
Publilius Syrus
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Potansiyel Distribütörlerin Saptanmasý ve Takibi
Motivasyonun yolu arzu
etmekten geçer ancak hedefi
amansýzca kovalamaya
verilmiþ karar ve taahhüttür.
Mükemmelliði taahhüt etmek,
aradýðýnýz baþarýyý elde
etmenizi bu saðlar.

Bu bir insan iþidir, bu konuda hata yapmayýn! Biz insanlara ürünlerimizle yardýmcý
oluruz. Biz insanlara fýrsatlarýmýzla yardýmcý oluruz. Ýnsanlarla baðlantý kursak
dahi, bunu yapmak için ilk adýmý atamayýz. O adýmý atacak insanlar distribütör
olanlardýr. Bu nedenle. Eðer baþarýlý olacaksak, insanlarla anlaþmayý öðrenmemiz
gerekir. Bu alandaki baþarýnýn temelinde yatan istikrarlý ve organize olmaktýr.

Mario Andretti

1

Fýrsat kapýlarý kilitli
olmamasýna raðmen açýlmaz.
Kapý kolunu çevirmek size
kalmýþtýr.

2

Lily Toylar
Herkes amatörce uðraþ
verebilir. Ancak bir kez
taahhüt ettikten sonra, kanýnýz
içinde bu tahhütle akmaya
baþlar ve insanlar sizi
durduramazlar.
Bil Cosby

3
4

Baðlantýlarýn Genel listesi ile baþlarsýnýz. Bu; kulüpler, okullar ve diðer
organizasyonlar gibi ayný derneðin üyeleri olan kiþilerin veya rasgele
karþýlaþtýðýnýz insanlarýn isimlerinden oluþan bir listedir. Bu listeyi her ay
gözden geçirerek randevu almak için gereken isimler hakkýnda karar
verebilirsiniz.
Þimdi üstünde çalýþma yapacaðýnýz Güncel Baðlantý Listenizdeki 20 kiþinin
adýný Genel Listeden seçip alacaksýnýz. Bu listedeki insanlar, sizin ürünleri
kullanmak ve fýrsatlarý dinlemek üzere haftalýk olarak baðlantý kurduðunuz
kiþilerden oluþmaktadýr. Onlarýn, hangi promosyon malzemelerini aldýklarýný,
hangi ürünleri kullandýklarýný takibe devam edeceksiniz.
Siz onlarýn sponsorluðunu yapýp kayýtlarýný bitirene, ya da yakýn bir
gelecekte dahi bu konu ile ilgilerinin olmayacaðýna karar verene kadar
insanlarýn ismi bu listede kalacaktýr. Güncel Baðlantý Listesinde sürekli
olarak 20 adet isim bulundurabilmek için; çýkardýðýnýz isimlerin yerine,
Genel Listeden yeni isimleri seçip hemen yerleþtirmeniz gerekir.
Sponsorluðunu yaptýðýnýz kiþilerin isimleri de Distribütörler Listenize
transfer edilecektir. Bu liste, her distribütörün ihtiyacý olan destek ve
eðitimin sürdürülmesine yardýmcý olacaktýr. Kýsa aralýklarla baðlantý
kurduðunuzdan emin olunuz.
Güncel Baðlantý Listesi bulunan birisi ile 12 hafta süresince haftalýk
baðlantý kurduktan sonra hala bir ilgi göstermiyorsa, bu kiþinin adýný 3
Aylýk Baðlantý Listenize geçiriniz. Bu listedeki insanlarla da, sonsuza dek
3 ayda bir baðlantý içinde olacaksýnýz. Bu periyodik baðlantýlarla iletiþim
kapýsýný açýk býrakmak, her zaman iþe yarayan iyi bir fikirdir. Daha önce
ilgi göstermemiþ bir kiþinin yarýn ne olacaðýný bilemezsiniz. Aþaðýda ki
gerçekten yaþanmýþ deneyimi göz önünde tutarak, hiçbir ismi 3 Aylýk
Baðlantý Listesinden neden çýkartmamamýz gerektiðini ve bu listedeki
insanlarla iletiþimi koparmamak gerektiðini görünüz. Ýþte göz önünde
tutmanýz gereken deneyim:

Orta yaþlý bayan, tanýnmýþ bir kozmetik ürün satýcýsýnýn temsilcisi idi. Hiç
tanýmadýðý bir adam, yeni kurulmuþ, çok katlý pazarlama yapan bir þirketin
distribütörü olmasý için bir fýrsat sunumu ile yaklaþtý. Sunumunu dinledikten
sonra, þu andaki iþinden mutlu olduðunu söyleyerek adamý geri çevirdi. Kendisine
ayrýlan zaman için teþekkür eden adam, ilerisi için baðlantýlarýnýn devam edip
edemeyeceðini sordu. Bir ay sonra, bayan adamdan yeni þirkette neler olup bittiði,
ürünleri, kazandýklarý takdirnameler ve basarýlarýndan söz eden bir mektup aldý.
Aldýðý bu mektup hakkýnda hiçbir yorum yapmadý ve onu çöpe attý. Bir ay sonra,
aynen birincisine benzeyen ikinci bir mektup daha aldý.
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Sonra bir üçüncü mektup ve bu aylarca ayný þekilde devam etti. Bayan, beþ sene
boyunca her ay mektup ala ala, sonunda distribütör oldu. Fakat hikâye böyle
bitmiyor. Bayan katýldýktan sonra çok gayretli ve dikkatli çalýþtý. Bugün, bayanýn
ekibi þirketin yýllýk satýþýnýn 1/3'ünü gerçekleþtirmekte olup, þirketin yýllýk satýþý
da  1 milyar olmuþtur!
Ýþte bir baþka örnek daha. Distribütör olarak imzasýný atan bir bayanýn, evinde
sadece ürünleri kullanmaktan fazlasýný yapmaya vakti yok gibi görünüyordu. On
yaþýn altýndaki dört çocuðu nedeni ile grup kurabilmek için "çok meþgul" idi.
Sponsoru onunla her ay iletiþim kurmaktan geri kalmýyordu On yýl sonra, çocuklarý
genç kýzlýk ve delikanlýlýk çaðýna geldiklerinde, o da artýk iþine konsantre
olabilecek zamanýnýn olduðuna karar verdi. Sponsorunun yardýmý ile süratle
tepeye yükseldi; aylýk prim çekleri $ 2.000'in üstünde geliyordu. Ondan
vazgeçmeyen sponsoruna ne kadar müteþekkir olduðunu, eðer böyle bir sponsoru
olmasaydý, distribütör olduktan yýllar sonra böyle bir iþi kurmayý asla göze
alamayacaðýný sýk sýk dile getirirdi.
Demek ki asla vazgeçmek yok! Rahatsýz edici olmadýðý sürece, sempatik ve cana
yakýn bir inatçýlýk iþe yarayabilir. Kibar ve baskýdan uzak bir iletiþim kimseye
rahatsýz edici gelmez. Hiçbir ismin hafýzadan silinip gitmemesini, yada
unutulmamasýný saðlamak için en iyi yol, isimleri listelemek olacaktýr!

Baðlantýlarýn Genel Listesi
Bu listeye, tüm aile bireylerinizin isimleri, arkadaþlarýnýz, iþ arkadaþlarýnýz ve ortaklarýnýz; yüzünü görmeyip sadece
ismen tanýdýklarýnýz, Bu listenin arkasýnda ki Beyin Jimnastiði sayfasýný kullanarak, hatýrlayabildiðiniz kadar çok
isim hatýrlayýnýz. Rastladýðýnýz her insanýn adýný listeye ekleyiniz. Hemen ilgilenip ilgilenmeyeceklerine karar
vermeyiniz. Bu bir baðlantý listesi deðildir. Tanýdýðýnýz ve adýný duyduðunuz bütün insanlarýn isim listesidir.
Baðlantý Bilgi / Not.

Baðlantý Bilgi / Not.

Ýsim

Güncel Baðlantý Listesi

Tek baþýnýza çalýþarak asla çýkartamayacaðýnýz kadar büyük bir altýn damarý bulduðunuzu hayal edin. Ailenizi ve
arkadaþlarýnýzý arayýp, kazmalarýný ve küreklerim alýp gelmelerini söyleyebilirisiniz; istekleri kadar altýn onlarýndýr
alýp götürebilirler. Altýnýn orada olduðunu bildiðiniz için bazýlarýnýn size inanmamasý sizin heyecanýnýzý azaltmaz.
Siz, sizinle beraber iþe giriþecek insanlarý bulmak üzere fýrsatý sunmaya devam edersiniz. Baðlantýlarýnýza FLP
fýrsatýný sunmakta ayný þeydir. Sizi dinlemeyen kiþilerin olmasý, fýrsatýn boþ çýkacaðý anlamýna gelmez. Siz, sizi
dinlemeye hazýr olanlarý aramaya devam edeceksiniz!

Müdür & Sonrasý

Süpervizör ilave

Fýrsat 3. Asist.

Fýrsat 2. Asist.

Ürün Gösterisi 3. Asist.
Fýrsat 1. Asist.

Ürün Gösterisi 2. Asist.

Baðlantý Bilgi / Not.

Ýsim

Ürün Gösterisi 1. Asist.

Distribütör Listesi
Ýnsanlar istendikleri yere giderler;
Beðenildikleri yerde kalýrlar;
Ýþlenip beslendikleri yerde büyürler!

Ürün Eðitim Kataloðu

Baðlantý Günleri (Ay/Yýl)

Baðlantý Bilgi / Not.

Ýsim

Ýþ Kurma Paketini
Ýþ Planlayýcý

Ýsim

Üç Aylýk Baðlantý Listesi

Büyük yekpare bir granit blok önünde duran heykeltýraþ ve çocuk hakkýnda anlatýlan bir hikâye vardýr. Çocuk, granit
üzerinde çekici ve keskisi ile çalýþmaya baþlayan heykeltýraþý büyülenmiþ gibi seyretmekteydi. Gün ve gün kesip,
yontmaya devam ederken. Gün ve gün çocuk da seyretmeye devam etti. Yavaþ yavaþ, bir adamýn görkemli þekli
heykeltýraþýn usta elleri arasýnda ortaya çýkmaya baþlamýþtý. Sonunda iþ bitmiþ, daha önce sadece bir blok granit
olan, þimdi nefis bir heykele dönüþmüþtü. Takdir dolu bakýþlarla heykelin etrafýný dolaþan genç her açýsýný hayranlýkla
inceliyordu. Sonunda saygý dolu bir tavýrla heykeltýraþa doðru, "vay canýna! Bu adamýn içerde olduðunu nereden
biliyordunuz bayým?" diye baðýrdý.
Lance Wichnan
Ýsim

Baðlantý Bilgi / Not.

Baðlantý Günleri (Ay/Yýl)

Kararlý olursanýz yolunuzu
bulabilirsiniz.
George S. Clason
Ýyi iletiþim bloklarý
kurabilmenin temeli, her
insanýn benzersiz ve deðerli
olduðunu hissetmektir.
Fýrsatýn birçok insan
tarafýndan kaçýrýlmasýnýn
sebebi, onun baþtanbaþa iþ
kýyafeti içinde olmasý ve iþ
gibi görünmesidir.
Thomas A. Edison
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Yeni Kiþilerle Baðlantý Kurmak
En iyimser beklentinizin, baðlantý kurduðunuz her 10 kiþiden sadece 1 veya 2
sini distrübütör olarak kaydetmeyi baþarmak olacaðý hatýrlamanýz gereken ilk
kuraldýr. Dünyadaki kuþlarýn en büyüðü kartaldýr. Bu muhteþem hayvan, 600
metre havadan bir tavþaný belirleyebilir. Saatte 200 km'den daha büyük bir süratle
dalarak güçlü pençeleri ile avýný yakalar. Bununla beraber, kusursuz görüþüne,
süratine ve kas gücüne raðmen, her 10 denemeden sadece 3'ünde avýný yakalamayý
baþarabilir! Bu nedenle sponsorluktaki bir numaralý kural: herkesin sponsoru
olamýyorsunuz, herkesi distribütör kayýt edemiyorsunuz diye üzülmeyin!
Büyük giriþimler çoðunlukla
küçük fýrsatlarla baþlar.
Demosthenes
Baþarý eyleme baðlý gibi
görünür. Baþarýlý insanlar
devamlý hareket halindedirler.
Hata yapabilirler, fakat asla
durmazlar.
Conrad Hilton

Sponsorluðun, bir ikna etme veya inandýrma deðil daha çok bir ayýrým ve
sýnýflandýrma faaliyeti olduðu da anlamamýz gereken ikinci kuraldýr. Tanýnmýþ
bir network pazarlama eðitimcisi olan John Kalench'e göre:
"Sponsorluk inci avcýlýðýna benzer. Her 100 istiridyeden sadece 10 tanesinde inci
vardýr. Eðer bir istiridyeyi açýp, içinde inci bulamýyorsanýz, onun bir inci yetiþtirme
konusunda ikna etmeyi denemeniz neden? Ýçine bir tutam kum ekip yavaþça
kapatýnýz ve yan tarafa yerleþtiriniz. Sonra bir baþka istiridyeye yönelip içinde
inci olup olmadýðýna bakýnýz. Eðer vaktinizi, bir istiridyeye inci yetiþtirme
konusunda ikna etmek ile harcarsanýz, daha çok istiridye açabileceðiniz çok
kýymetli zamanýnýzý kaybedersiniz, Bu nedenle ikna etme iþini býrakýp, ayýrma
ve sýnýflandýrma iþine devam etmeniz gerekmektedir."
Görüþtüðünüz insanlardan birçoðu böyle bir fýrsatý kabullenmeye henüz hazýr
deðildir. Onlar, içinde inci olmayan istiridyeler gibidir. Ancak bu onlarýn fýrsatý
kabullenmeye hiçbir zaman hazýr olmayacaklarý anlamýna gelmez. Eðer bu
insanlarýn içine bir tutam kum ekerseniz, içlerinden bazýlarý gelecekte inci
yetiþtirebilecek ve çok iyi birer distribütör olabilecektir. Bu kumlarýn ekimini
yaparken, FLP'nin onlar için neler yapabileceði hakkýndaki düþüncelerinizi;
pazarlama programý içinde baþarýya ulaþabilecek yeteneðe sahip olduklarý
konularýndaki görüþlerinizi anlatan yorumlarýnýzý kullanacaksýnýz. Onlarý her
gördüðünüzde veya üç ayda bir (üç aylýk baðlantýlar) onlara yazdýðýnýzda bu
yorumlarýnýzý sýk sýk kullanmanýz gerekmektedir. Size ilgilenmediklerini
söyledikleri her sohbetin sonunda bu tip yorumlardan birkaç tanesini mutlaka
yapýnýz. Sizin yorumlarýnýz da, onlarýn ilgilenmeme sebeplerine göre olmalýdýr.
Aþaðýda buna birkaç örnek göreceksiniz:
Eðer söyledikleri "Network Pazarlamanýn yasa dýþý piramitleþme (adým adým çok
süratli yükselme) olduðunu duydum ve böyle bir þeyle ilgili hiç bir þey yapmak
istemiyorum" ise; Eðer network pazarlama hakkýnda benim bildiklerimi bilseydiniz
böyle konuþmazdýnýz. Onun, en olumlu ve çalýþmanýn karþýlýðýný verebilen bir
iþ olduðunu deneyimlerimle saptadým. Bu konudaki en büyük hayal kýrýklýðým
sizin bu iþten çok büyük para kazanabileceðiniz idi. Ýnþallah bir gün bunun nasýl
olabileceðini size anlatma þansým olur, Cevabý ile tohum ekiminizi yaparsýnýz.

Supervizörlükten Müdürlüðe

Eðer söyledikleri, "Satýþ yapmayý sevmediðim için ilgilenmiyorum" ise; Nereden
geldiðinizi anlýyor ve duygularýnýzý saygý ile karþýlýyorum. Yalnýz, bu bildiðiniz
geleneksel türden bir satýþ deðildir. Benim tek bildiðim bu iþi çok iyi yapacaðýnýz
ve FLP ile çok para kazanacak olmanýzdýr, ilerde bunu size gösterme imkâným
olmasýný ümit ederim. Cevabý ile tohum ekiminizi yaparsýnýz.
Eðer söyledikleri, "Þu an için yaþamýmda yeni hiçbir þeye zamaným yok" ise;
Zaman çizelgenizin kesinlikle gelecekte size izin verebileceðini ümit ediyorum,
geriye harcayabileceðiniz birçok boþ vaktiniz kalmasýna raðmen, hayal
edebileceðinizden fazla para kazanabileceðinizi biliyorum! Cevabý ile tohum
ekiminizi yaparsýnýz.
Ekebileceðiniz bazý ilave tohumlar da aþaðýdadýr:

1
2
3
4
5
6
7

Network pazarlama için mükemmel bir kiþiliðiniz var. FLP 'de gerçekten
baþarýlý olursunuz!
FLP'de çok baþarýlý olabileceðiniz için çok heyecanlandým!
FLP'den çok para kazanan kiþilerin sizden hiçbir farký yok. Onlardaki tüm
doðal yetenekler sizde fazlasý ile var. Hayal ettiðinizden çok daha baþarýlý
olabilirsiniz.
FLP'nin pazarlama planý yasadýþý piramitleþmeden tamamen farklýdýr;
eðer üzerinde çalýþmýþ olsaydýnýz, aradaki farký hemen anlardýnýz diye
düþünüyorum. Lütfen gelecekte bir kez bakýnýz; FLP'nin içinde harikalar
yaratýrdýnýz
Anlatabilmek zor ama FLP ile beraber network pazarlamada kusursuz
olurdunuz.
FLP'nin bütün maddi sorunlarýnýza çare/çözüm olabileceðini biliyorum.
Gönülden deðiþebilecekseniz, FLPnin size nasýl yardýmcý olacaðýný
anlatmaktan dolayý çok mutlu olacaðým.
FLP ile beraber özellikle para konusunda, yeniden herhangi bir endiþeniz
olmayacaðýný biliyorum. Bir gün bu konuya gerçekten eðilmeniz gerekir.
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Tohumu ekmeden önce toprak
iþlenmiþ olmalýdýr. Bunun
anlamý, insan iliþkilerini
kurmaktýr. Ekmek de gelecek
için büyümek demektir.
Kararlar vermeye istekli
olunuz, iyi bir liderin en
önemli vasfý budur. Hazýr
niþan al - niþan al - niþan al
niþan al sendromuna kurban
olmayýn. Ateþ etmeyi
istemeniz gereklidir.
T.Boone Picken
Boþu boþuna gaza basmayý
býrakýp vitese takma
zamanýnýz geldi.
David Mahoney
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Sýcak Pazarýnýz Ýle Baðlantý Kurmak
Distribütör adaylarýnýzla baðlantý kurarken ilk amacýnýz, Onlara fýrsatý
anlatabilmenize yarayacak buluþma þansýný size vermeleri için gereken ilgi ve
meraký oluþturmaktýr. Onlara her þeyi þimdi anlatmayacaksýnýz; tek istediðiniz
bir randevu almaktýr. Baðlantýnýzý telefonla yaptýðýnýz zaman bunun doðruluðu
özellikle ortaya çýkar.

Baþarýya giden dört
basamak: isteyerek plan
yapýn, iyi umutlarla
hazýrlanýn, Olumlu olarak
devam edin, inatla kovalayýn.
Yapabildiðinize veya hayal
edebildiðinize baþlayýnýz.
Deha, güç ve sihir
atýlganlýðýn içindedir.
Goethe

Ýþ arkadaþlarý, tanýdýðýnýz insanlar, arkadaþlarýnýz ve aile bireyleri gibi ilk isimle
çaðýrdýðýnýz yakýn tanýdýk kiþiler sizin " sýcak pazarýnýz" olurlar. Bu insanlar ile
zaten dostça bir iliþkiniz olduðu için, onlara yaklaþýmýnýz daha direkt bir yoldan
olacaktýr. Birçoðu ile telefon baðlantýsý kurulabilir. Ýþte size kullanabileceðiniz
bir kaç telefonla veya yüz yüze görüþme örnekleri:
Selam Ali, ben Gül. (karþýlýklý espri ve hatýr sormadan sonra) Ali, aramamýn esas
sebebi, çok HEYECAN VERÝCÝ, yeni bir iþe baþladým ve bunu sana haber vermek
istedim. Zamanýnýn ne kadar yoðun olduðunu biliyorum, ancak, ayný zamanda
da senin ne kadar baþarýlý bir iþ kiþiliðinin olduðunu da bildiðim için bir göz
atabileceðini düþündüm. Bu iþ fýrsatýný sana anlatmak üzere, bana yarým saatini
ayýra bilirmisin acaba? Gelecek Salý veya Perþembe benim için uygun olur,
ikisinden birisi sana da uyar mý?
Selam Filiz, ben Arzu (karþýlýklý espri ve hatýr sormadan sonra) Filiz, seni
aramamýn sebebi, muhteþem bir ek gelir fýrsatý ile tanýþtýðýmý ve aklýma hemen
senin adýnýn geldiðini sana bildirmekti. Zamanýnýn ne kadar dolu olduðunu
bilmeme raðmen, bunun tam sana göre bir þey olduðunu düþünmekten kendimi
alamadým. Sana bunu anlatmak için bana bir yarým saatini verebilir misin, merak
ediyorum? Gelecek Salý veya Perþembe benim için uygun olur, bunlardan birisi
sana da uyar mý?
Baþarýnýzýn, %15'i ne söylediðinize, %85'i ise nasýl söylediðinize baðlý olduðunu
hatýrlayýnýz. Sesinizde, ürünler ve fýrsat hakkýnda ki heyecan verici bir olay havasý
uyandýracak bir heyecan oluþturunuz. Sesinizde yaþayan heyecanýn katýksýz gücü
ile bilgi daðýtýmý karþýlýðýnda bulabileceðinizden fazla insaný, mesajýnýzý dinlemeye
ikna edebilirsiniz.
Her þeyi telefonda anlatmanýz için, karþýdan gelecek ayartmalara daima hazýrlýklý
durunuz. Baðlantý kurduðunuz kiþi "Ýlginç bir þeye benziyor, bana bundan biraz
bahsedebilir misin?" gibi bir þey söylerse, buna cevabýnýz:
Tabii ki evet! Ancak, bazý resimler ve örnekler var, bunlarý telefonda anlatmaktansa,
sana daha iyi fikir verebilmesi için bir yerde yarým saat oturup açýklayabilirim.
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Soðuk Pazarýnýz ile Baðlantý Kurmak
Bu fýrsat ile ilgilenip ilgilenmeyeceði konusunda karar vermeniz gereken, ancak,
o kadar iyi tanýmadýðýnýz kiþilere ne söyleyeceksiniz? Bu, en tecrübeli distribütör
için bile çok zorlu bir deneyimi ortaya çýkarýr. Öyle de olsa, sýcak pazardan soðuk
pazara geçmek uzun süreli baþarýdaki yeteneðinizin bir sonucudur. Tüm
arkadaþlarýnýz ve akrabalarýnýz ile baðlantý kurduktan bir süre sonra, artýk daha
çok büyümeniz soðuk pazarýnýza baðlýdýr.
Ýnsanlarla konuþurken rehber olarak kullanabileceðiniz bir formül vardýr. Buna
F.O.R.M yöntemi denir. Bir görüþmeyi týrmandýrmaya çalýþýrken karþýnýzdakine
Aile - Family-

(Evli mi? Çocuklarý var mý? Memleketi neresi?)
sorunuz sonra

Ýþ - Occupation-

(Yaþamak için ne iþ yapýyorsunuz? Ne zamandýr?
Memnun musunuz?) diye sorular ve en son olarak
onlarýn

Yapmaktan korktuðunuzu
cesaret yapar. Siz
korkmadýkça cesaret
olmayacaktýr.
Eddie Rickenbacker

Dinlence - Recreation- (Eðlenmek için ne yaparsýnýz?) Bir süre gerçekten
ilgi ile dinlendikten sonra, artýk kendi sunumunuza
hazýrsýnýz.
Mesaj - Mesage-

Görüþmeyi, almak istediðiniz "o nedir?" "nasýl?"
veya "anlatmaya devam edin." gibi cevaplara
doðru yönlendirmek üzere mesaj verirsiniz. Eðer
sizin bahsettiðiniz konu hakkýnda, baðlantýnýz
görüþmenin ilk bölümünde söz etmiþ ise bu daha
da iyi demektir.

Biliyor musun Ahmet, senin için mükemmel olacaðýný düþündüðüm bir þeyle
karþýlaþtým!
Veya
Benim yaptýðýmý sen de mükemmel yapabilirsin Ahmet!
Veya
Ailenizle beraber daha çok vakit geçirebilmenin yolunu size göstersem ilginizi
çeker mi?
Karþýnýzdaki kiþiden, "o nedir?" veya "nasýl?" ya da "anlatmaya devam edin."
Gibi cevaplar almanýz, sizin bir randevu talep ederken, aþaðýdaki örnekteki gibi
konuþmanýza benzer;
Þu anda bunu anlatmaya gerçekten hiç vaktim yok, Salý veya Çarþamba günü
boþ bir yarým saatiniz varsa, oldukça ilgi çekici bulacaðýnýzdan eminim.
(Tabii ki, eðer sunum dosyanýz ve dokümanlarýnýz o anda yanýnýzda ise, anlatýmý
da o anda ve orada yapmayý teklif edebilirsiniz.)
Sohbet sýrasýnda iþinizden bahsetme fýrsatýný kullanabildiðiniz kadar çok kullanýnýz;
Bunun ana fikri, distribütör adayýnýn size iþinizi veya hangi þirket için çalýþtýðýnýzý
düþündürmektir

Durup yüzünüzde korku
okunan her deneyimden
sonra kuvvet, cesaret ve
özgüven kazanýrsýnýz.
Eleanor Roosevelt
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Kazanmayý ümit etmeyen
baþtan kaybetmiþ demektir.
Jose Joaquin Olmedo
Hedeflerine ulaþmýþ insanlar
nereye gittiklerini bilen
insanlardýr.
Earl Nightingale
Eðer bir yýllýk plan
yapýyorsanýz pirinç ekiniz;
Eðer on yýllýk plan
yapýyorsanýz aðaç dikiniz;
Eðer yaþam boyu için plan
yapýyorsanýz, insanlarý eðitin,
okutun
Çin atasözü

Karþýnýzdaki kiþiye iþi hakkýnda soru sorduðunuzda, çalýþtýðý þirketin kýsýtlamaya
gittiðini ve çalýþanlarý iþten çýkarttýðýndan bahsederse; sizin yorumunuz da, benim
kendi þirketim için böyle bir þey söyleyemeyeceðimden emin olabilirsiniz! O
kadar hýzlý büyüyoruz ki, ayak uydurmak çok zor! þeklinde olur. Eðer daha çok
serbest zamanlarý olmasýný istediklerinden söz açarsa; Sanýrým ben bu konuda
oldukça þanslýyým çünkü benim ailemle geçirecek bir sürü vaktim oluyor. Þeklinde
bir yorum ile cevaplayabilirsiniz.
En sonunda kiþi, hangi þirket için çalýþtýðýnýzý; ne iþ yaptýðýnýzý sormaya mecbur
kalacaktýr. Bu sorulduðunda, þöyle bir cevap vermeyi deneyiniz;
Bir Uluslararasý saðlýk ve güzellik ürünleri þirketinin pazarlama aðýný
geliþtiriyorum. Aslýna bakarsan, senin de benim yaptýðýmý yaparak iyi para
kazanabileceðini düþünüyorum! Bu günlerde, bana yarým saatini ayýrýrsan
a n l a t m a k i s t e r i m . O l d u k ç a e n t e re s a n b u l a c a ð ý n ý s a n ý y o r u m !
Randevu isteðiniz kabul edilse de, edilmese de sohbeti daima olumlu bir noktada
bitiriniz ve iþ kartýnýzý baðlantýnýza verirken aþaðýdakinin benzeri þeyleri söyleyiniz:
Gelecek Çarþamba günü sizinle buluþmayý bekleyeceðim!
Veya
Fazladan çok para kazanmaya karar verirseniz lütfen beni arayýnýz!
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Ýtirazlar ile Baþa Çýkmak
Çok fazla itiraz olacaðýný beklemek, onlarla baþa çýkabilmenin ilk kuralýdýr! Ýtiraz
eden bir kiþinin, "evet" demek için bir sebep aradýðý gerçeði de anlamamýz
gereken ikinci kuraldýr! Ýtiraz olumsuz deðildir; distribütör adayýnýn, distribütör
olabilmek veya ürün alabilmek için bu konuya ciddiyetle eðilmesi ve önem
vermesi olumluluk göstergesidir.
Her türlü itiraz ile baþa çýkmam için kullanýlacak bir formül vardýr. Adý F-F-F
formülü olup, çalýþma þekli þöyledir: Herhangi bir itirazla karþýlaþtýðýnýzda, ne
demek istediklerini açýklayacak bir soru ile cevap veriniz. Onlarýn
cevaplamalarýndan sonra, itirazlarý Hissetmek (Feel), Geçmiþte Hissetmek (Felt),
Farkýna Varmak (Found) kelimeleri ile beraber kullanýnýz.
Örneðin:
Dist. Adayý
Siz
Dist. Adayý

Siz

:"Hiç zamaným yok"
: Hiç zamaným yok demekle ne kastediyorsunuz?
: "Anlatmak istediðim, ailem ve arkadaþlarým, iki iþimin
arasýnda, araya böyle bir þeyi sýkýþtýrmak için gereken
fazla zamaným yok."
: Nasýl hissettiðinizi çok iyi biliyorum! Ýlk baþlarda bende
ayný þekilde hissetmiþtim. Fakat, bu iþin, benim için önemli
olan þeylere daha çok vakit ayýrabilmemi saðladýðýnýn
farkýna vardým. Bu ekstra gelirle ikinci bir iþe ihtiyacýnýz
olmayacaðýný öðrenecek ve daha sonra da belki diðer
iþlerinizin ikisini de býrakacaksýnýz.

Bir baþka örnek:
Dist. Adayý
Siz
Dist. Adayý
Siz

:"Piramit satýþý yapmam"
: Piramit satýþý demekle neyi kastediyorsunuz?
: Arkadaþlarýmýn paralarýný kaybettiklerine þahit olmak."
: Nasýl hissettiðinizi çok iyi bildiðime inanýn! Aslýnda, bu
þirket ile ilk tanýþtýðýmda bende ayný þekilde hissetmiþtim.
Sonradan farkýna vardýðým gerçek ise FLP'nin gelecek
30 günlük ihtiyaç kadar ürün almaya izin verdiði idi.
Ayrýca, eðer memnun olmayan biri varsa, istifa edebilirler
ve þirket ürünleri geriye satýn alacaktýr!

Eðer nereye gitmek
istediðinizi ve nasýl gitmek
istediðinizi biliyorsanýz, asla,
asla, asla vazgeçmeyin.
Norman Vincent Peale
Ýkna edici olabilmemiz için
inanýlýr olmamýz gerekir,
inanýlýr olabilmemiz için
güvenilir olmamýz, güvenilir
olmamýz için de dürüst
olmamýz gerekir.
Edward R. Murrow
Disiplin altýna alýnmamýþ
doðal yetenek paten üstündeki
ahtapota benzer. Birçok
hareket olmasýna karþýn,
ileriye mi, geriye mi, yoksa
yana mý gittiðini hiçbir zaman
anlayamazsýnýz.
H.Jackson Brown, Jr

Sayfa 24

Supervizörlükten Müdürlüðe

Bir'e Bir (One-to-One) Sunum
Ýnatçý pratik, olumlu
performans üretir.
Yalnýz, ulaþabildiðim
yüksekliðe kadar
büyüyebilirim. Yalnýz,
araþtýrdýðým uzaklara kadar
gidebilirim, yalnýz,
bakabildiðim derinlik
kadarýný görebilirim, Yalnýz
hayal ettiðim kadar
olabilirim.
Karen Ravn
Eðer, biri kendinden emin
olarak hayalleri yönünde
ilerliyorsa, hayal ettiði
yaþamý yaþamak için çaba
gösteriyorsa, beklemediði
kadar yakýn bir zamanda
baþarý ile tanýþacaktýr.
Henry David Thoreau

Bir'e Bir Sunumu'nun Ürün Tanýtým Gösterisi ile Karþýlaþtýrýlmamasý gerekir.
Ürün Tanýtým Gösterisinin amacý müþterilere ürün satmaktýr. Bir'e Bir'in amacý
ise yeni Distribütörlere sponsorluk yapabilmek, onlarý Touch of Forever kutusu
alarak iþe baþlamaya ikna etmektir.
Peki, randevunuzu aldýnýz ve sunum yapma zamanýnýz geldi. Aþaðýdakiler,
yanýnýzda olmasý gereken dokümanlardýr.
Flip Chart - Fýrsat Semineri Dosyasý
Uluslararasý Rehber - 30.Yýl Kataloðu
Fýrsatlar CD'si - Pazarlama Plan CD'si- Bitkiden Ürün'e CD'si
Distribütör Baþvuru Formu
Ürün Broþürü
Ürün Numuneleri
TV'de AloeVera CD'si/Succes Day CDsi
Eðitim CDleri
Sunumunuza, distribütör, adayýnýzýn size ayýrdýðý zaman için teþekkür ederek ve
paylaþmak üzere olduðunuz fýrsat hakkýnda hissettiðiniz büyük heyecaný göstererek
baþlayýnýz.
Her þeyden önce, bunca yoðunluðunuz arasýnda, en heyecan verici iþ
imkânýný sizinle paylaþabilmem için bana ayýrdýðýnýz zaman nedeni ile çok
teþekkür ederim Ali bey. Ben bu iþin, parasal hedeflerime ulaþým yolu
olduðunun farkýna vardým, sizin de bunu görebilmenizi dilerim!
Flip Chart - Fýrsat Semineri Dosyasý
Ön Kapak : Çalýþtýðým þirketin adý Forever Living Products 'dýr...
Biz Kimiz?:
...dünyanýn en büyük Aloe Vera saðlýk & güzellik ürünleri ile besleyici arý
ürünlerinin de üreticisi & genel daðýtýcýsýyýz. 1978 yýlýndan beri sürekli
ve istikrarlý bir büyüme içinde olan Þirket, þu anda 140 'tan fazla ülkede
iþ yapmakta ve yýllýk satýþlarý $2,5 Milyar'ý geçmektedir!
Forever Living Products Genel Merkezi - Scottsdale, AZ:
Kurucusu ve CEO 'su Rex Maughan 'dýr. Scottsdale, Arizonada ki Uluslararasý
Genel Merkezden, tüm deniz aþýrý ülkelerdeki aktiviteleri denetleyen üst düzey
yönetici kadroyu da bizzat kendisi yönetmektedir. Rex tarafýndan yapýlmýþ bir
açýklama "Dünyadaki hastalýklarýn en baþta gelen sebeplerinden birisi boþ bir
cüzdandýr; sýkýntý çeken insanlarýn azalmasýný istiyorsanýz onlara güvenilir bir
yaþam için para kazanma þansý veriniz!" Forever Living'in misyonunu en iyi
ifade eden dizelerdir.
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Japonya - Almanya - Filipinler - Meksika: Çeþitli ülkelerde, birbirinden
muhteþem ofis tesisleri kuran Þirket, önemli taahhütlere girmiþtir. Bunlar sadece
birkaç düzineden oluþur. Eðer daha fazla bilgi isterseniz, her ülke hakkýnda bilgi
edinebileceðiniz web sitesi; www.foreverliving.comdan veya Ýnternational
Directory Kataloðundan faydalanabilirsiniz. Her þeyden daha da þaþýrtýcý olan
ise, þirketin hiç borcu olmamasýdýr ki, mali durumunun saðlamlýðýný düþününüz!
Bitkiden ürüne, üründen size: Forever Living üretimi tüm hatlarý ile entegre
olarak gerçekleþir. Þirket, Dominik Cumhuriyeti ve Güney Teksas da, tüm yetiþtirme
iþlemlerini de yaptýðý dünyanýn en büyük aloe çiftliklerinin ve Dallas yakýnlarýnda
kurulmuþ, en yeni teknikler ile üretim yapan modern tesislerin de sahibidir.
Ürünlerin, en mükemmel standartlarda nasýl üretildikleri hakkýnda fikir edineceðiniz
bir CD 'yi size býrakacaðým.
Güvenebileceðiniz Kalite: Forever Living, bütün dünyada ürünlerinin üstün
kalitesi açýsýndan tanýnýr. Ürünler, sizin de gördüðünüz gibi Uluslararasý Aloe
Bilim Konseyinin olduðu kadar, Kosher ve islami helal sertifikalarýnada layýk
görülmüþtür. Ayrýca ürünler, hiçbir koþula baðlý olmaksýzýn 30 günlük para iadesi
garantisine sahiptir.
Aloe Vera: Ürünlerin çoðunun içindeki temel madde, özel patentli ve stabilize
"edilmiþ aloe vera'dýr. Aloe Vera her medeniyet tarafýndan, saðlýkla ilgili çeþitli
nedenler için kullanýlmýþtýr, içinde, 12 vitamin, 18 amino asit ve 20 mineral
bulunan 75'den fazla besleyici bileþen vardýr.
Ürünler : Þirket, stabilize edilmiþ aloe 'dan yaklaþýk 200 deðiþik ürün üretmektedir...
Aloe Ýçecekleri:... en tanýnmýþ aloe içecekleridir. Bazý insanlar Aloe Gel'in
içilebileceðini bilmiyorlar; ama o saðlýklý yaþamýn devamýndaki en olumlu
etkenlerden biridir.
Beslenme: Forever'in besin destek ürünleri, diyet yapan, oldukça geniþ bir
yelpazede ifade edilebilecek toplumun adresi olmuþtur. Bu hala hýzla büyüyen,
20 milyarlýk bir pazardýr.
Kiþisel Bakým: 23 Milyarlýk bu Pazar 'a Forever da tamamý aloe vera temelli
ürünlerden olmak üzere, diþ macunu, þampuan, deodorant, cilt temizleyicisi ve
hatta çamaþýr deterjaný ile katký vermektedir.
Cilt Bakýmý: Görünümlerine ve cilt güzelliklerine önem veren insanlar, her yýl
bu konu üzerine 4 Milyar harcamaktadýrlar. Forever Living, her türlü zararlý
kimyasal tehlikesinden uzak olarak, her tür cildi; koruyan, renk saðlayan,
düzelmesine yardýmcý olan ve nemlendiren aloe vera temelli bir ürün zincirine
sahiptir.
Kilo Kontrolü: Amerika'daki en son çalýþmalar, vakitsiz ölümlerin 2 no lu sebebi
olarak obeziteyi göstermekte, bu nedenle insanlar, kilolarýna her zamankinden
çok özen göstermektedirler.
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Bazý insanlar baþarýnýn
hayalini kurarken, baþkalarý
harekete geçer ve onu
baþarmak üzere çok çalýþýrlar.
Baþarýlý bir iþi devam
ettirebilmek için hayal gücü
gerekir, ileriyi görme gücü
ile, bir bütünün düþünü
kurarsýnýz
Charles Schwab
Siz sýnýra ulaþtýðýnýzda, acaba
sýnýr önünüzden çekilecek mi?
Eðer çabanýza sýnýr
koyarsanýz, sýnýr sizin
çabalarýnýz içinde kendine bir
yer bulup sýðýnacaktýr.
Kapasitenizi artýrmanýn tek
yolu, en geniþ limitlerde, çok
çalýþmaktýr.
Hugh Nibley
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Sonya Colour Koleksiyonu : Hanýmlar, makyaj için yýlda 7 Milyar 'dan fazla
harcama yaparlar, Güzelliði ortaya çýkaran, Aloe Vera temelli renkli kozmetik
ürünleri ile bu pazarda Forever, kendisine iyi bir yer edinmiþtir.
Bir þeyi yapmak için ýsrar ve
baský ile etkilendim. Bilmek
yetmez, uygulama gerekir,
istekli olmak yetmez, yapmak
gerekir.
Russel C. Taylor
Baþarý gün baþlangýcýnda ve
gün bitiþinde tekrarlanan
küçük çabalarýn toplamýdýr.
Robert Collier
Bundan yirmi yýl sonra,
yaptýðýnýz þeylerden çok,
yapmadýðýnýz þeylerden ötürü
hayal kýrýklýðýna
uðrayacaksýnýz. Öyleyse sizi
baðlayan düðümü çözün,
güvenli limandan dýþarý
yelken açýn. Rotanýzdaki
ticaret rüzgârýný yakalayýn.
Araþtýrýn, hayal edin,
keþfedin.
Mark Twain

Pazarlama Planý: Þu ana kadar Þirketten ve ürünlerinden konuþtuk, þimdi
Forever fýrsatýnýn esas heyecan verici kýsmýna, pazarlama planýna gelelim. Bu
plan, parasal hedeflerine ulaþmak isteyen herkese yardýmcý olmak üzere
hazýrlanmýþtýr. Arzularýna baðlý olmak üzere, part-time çalýþýp ekstra para
kazanma veya tam gün çalýþýp limitsiz gelire kavuþmayý; yerel bir iþ mi, yoksa
uluslararasý bir iþ mi? Pazarlama planý herkesi istediði yere götürmek üzere
planlanmýþtýr.
Kiþisel Perakende Satýþ: Kazanç birçok deðiþik yollar ile saðlanmaktadýr.
Distribütörlerin, ürünlerin perakende satýþý üzerinden kazandýklarý %43 kar ve
buna ek olarak %5 ile %18 arasý perakende satýþ pirimi bunlardan birincisidir.
Bu alana tamamen yoðunlaþan distribütörler, haftada 2 ile 4 saat fazla harcayarak,
ayda  400 ile  600 arasý kazanabilirler.
Ekip Kurma Primi: Bu planýn gerçek gücü altýnýzda bir distribütör ekibi kurarak
üretilir. Bunu yaparak, nereden olursa olsun, kendi kârýnýza ve kiþisel hacminiz
üzerinden aldýðýnýz prime ilave olarak, onlarýn perakende satýþ hacimleri üzerinden
de %3 ile % 13 arasý pirim alýrsýnýz. Pazarlama planýnda daha detaylý olarak
anlatýlacak çok þey var, ancak, 30 dakika ile sýnýrlý olduðunuz için, size herþeyi
çok açýk ve net olarak anlatan bir CD býrakacaðým.
Liderlik Primi: Bu prim, lider oluþturmaktaki çabalarýndan ötürü distribütörlere
veya, baþarý ile ekip oluþturanlara verilir. Bu, ekiplerin durumuna ve yaptýklarý
hacime baðlý olarak, her liderin aylýk olarak  300 ile  900 veya fazlasýný
kazanabilmeleri demektir. Geliþtirebileceðiniz lider sayýsýnda limit olmamasý bu
konunun esas heyecan verici olayýdýr.
Gem Bonus: 9 adet ilk nesil lideriniz olursa Gem Bonus primini alabilirisiniz.
Bu, liderleriniz tarafýndan üretilen hacmin üzerine %3 ilave prim getirir.
Gördüðünüz gibi bu sizin kazancýnýzdaki patlamaya sebep olabilecektir.
Kazanýlmýþ Teþvik Primi: Distribütörler bu primi alacaklarý herhangi bir þeyi
ödemek için kullanýrlar; yeni bir araba, ev ipoteði/borcu, özel okul ücreti en çok
görülenlerdir. Normal primlere ilave olarak her ay $ 800'a kadar teþvik primi
öder.
Kâr Paylaþýmý: Benim için en heyecan verici olan budur! Bütün aylýk primleri
ödemenin yanýnda, Þirket, yeterlilik saðlayan distribütörler ile kârýný da paylaþýr.
Bu resimlerde göreceðiniz gibi, her yýl yüzlerce kâr paylaþým çeki daðýtýlýr. O
kazanýlan rakamlar size inanýlmaz gelebilir.

Supervizörlükten Müdürlüðe

Siz Ne Ýstiyorsunuz?: Ne istediðinizi kendinize þimdi sorunuz: daha fazla nakit
para: yeni bir araba; çocuklarýnýz için eðitim; deðiþik bir yuva; belki de diðer
insanlarýn saðlýk ve varlýklarýnda önemli geliþmeler yaratmanýn verdiði memnuniyet
ve iç huzur? Herhangisi ise, Forever ona ulaþmanýza yardýmcý olabilir.
Þimdi Kendinize Sorun...: Fýrsat, doðru zamanda doðru yerde olduðunuzu fark
etmektir. Bunun, þu anda sizin için gerçek olup olmadýðýný kendinize bu üç soruyu
sorarak anlayabilirsiniz. Þirketin doðruluðu, dürüstlüðü ve istikrarýndan memnun
kaldýnýz mý? Siz veya bir tanýdýðýnýz ürünleri kullanýr mýydýnýz? Bu iþte, yeterli
ölçüde bir çaba sarf etmek istiyor musunuz?
Eðer Cevabýnýz "Evet" ise þimdi Baþlayýnýz! : Eðer cevabýnýz evet ise, o zaman
baþlamak kolaydýr. Birincisi, bir distribütör olarak kaydolun ve çeþitli Ýþ
Paketlerinden bir tanesini satýn alýnýz. Bunlarýn her birisi en popüler ürün
çeþitlerinden ve basýlý malzemeden (toptan satýþ fiyatý indirimi ile) oluþur. Ýkinci
olarak, sizinle buluþup, bir saat süre ile sizi adým adým hýzlý bir baþlangýca
hazýrlayacak Forever iþ Planýný tekrar gözden geçireceðiz. Bu arada siz, Combo
Kutu içindeki ürünleri kendi evinizde kullanmak isteyeceksiniz. Ne dersiniz?
Kaydýnýzý yaptýralým mý?
Flip Chart sayfalarýnýn sonu
Distribütör adayýnýzýn bu noktadaki tepkisi üç þýktan biri þeklinde olacaktýr. Tabii
ki sizin burada yol göstereceðiniz gibi, her yöne deðiþebilir. Ýþte bazý örnekler:
A. Distribütör olmaya veya ürünleri kullanmaya karar verir.
1. Distribütör baþvuru formunu imzalayýn ve Touch kutusu sipariþini
verin.
2. Ýþ planlamasý randevunuzu en geç 48 saat içinde yapýn.
3. Sizinle yeniden buluþmadan önce, çalýþmasý ve incelenmesi için CD
ve broþürlerinizi veriniz.
B. Bazý itirazlarda bulundular
1. Her þeyden önce, itiraz etmenin, " Lütfen bana katýlmak için bir sebep
ver" demek olduðunu hatýrlayýnýz.
2. Her itirazý, bu eðitimin bir baþka bölümünde anlatýlan; Hissettiðin,
Hissettiðim, Farkýna varma formülü ile cevaplayýnýz.
3. Katýlmadan önce genellikle biraz daha zaman isterler. Tekrar incelemeleri
için onlara CD'ler ve broþürler býrakýn, onlardaki potansiyel gücü
duyduðunuz güveni ifade edin. Gösterin ve birkaç gün içinde tekrar
ayarlaya bilir miyim? diye sorun.
C. Cevaplarý Hayýr oldu.
1. Size ayýrdýklarý zaman için minnettarlýðýnýzý belirtin, teþekkür edin.
2. Ürünü denemek ilgilerini çeker mi, diye sorunuz
3. Tekrar gözden geçirmek üzere birkaç CD ve broþür isterler mi?
4. Ýleriye dönük bir tutam kum ekiniz. (Ýstiridye örneðini hatýrlayýnýz.)

Sayfa 27

Büyük þeyler zorla deðil, bir
takým küçük þeylerin bir
araya gelmesi ile yapýlýr.
Vincent Van Gogh
Ne olacaðýný görmek için
beklemekle tatmin
olacaðýmýza, doðru þeyleri
yapmak için karar
verebilelim.
Peter Marshall
Plan yapmak her þey demek
deðildir. Onu nasýl
baþaracaðýmýz ve bu plana
sadýk kalabilmemiz esastýr.
Tom Landry

Sayfa 28

Supervizörlükten Müdürlüðe

Yeni Distribütörleriniz Ýle Çalýþmalar

Ýsim

Baðlantý Bilgi / Not.

Müdür & Sonrasý

Andrew Carnegie

Süpervizörlükten Müdürlüðe

Ýnsanlar istendikleri yere giderler;
Beðenildikleri yerde kalýrlar;
Ýþlenip beslendikleri yerde büyürler!

Fýrsat 3. Asist.

Distribütör Listesi

Fýrsat 2. Asist.

Yaþlandýkça, insanlarýn ne
dediklerini daha az dinliyor,
ne yaptýklarýna daha fazla
bakýyorum.

Ürün Gösterisi 3. Asist.
Fýrsat 1. Asist.

Bu eðitimin baþlarýnda Distribütör listesi formu ile tanýþmýþtýnýz. Bu form, bir
Sponsor olarak sizin sorumluluklarýnýza karþý organize olmanýz ve takibinizi
kolaylaþtýrma amacý ile tasarlanmýþtýr. Listede gösterilen her konu baþarýlana dek
yeni distribütörünüze mümkün olduðu kadar yakýn olmanýz gerekmektedir.

Ürün Gösterisi 2. Asist.

Henry Kissinger

Bunlarýn hepsi çok önemli olmalarýna raðmen, hiçbirisi sonucu almak üzere takip
kadar önemli deðildir. Bir baþka deyiþle, sopanýn topa vurduðu andan sonra
olanlar, sopa topa vurmadan önce olanlardan daha önemlidir. Bir kiþinin
sponsorluðunu yaparken, onun baþvuru formunu imzalamasý sopanýn topa
vurmasýdýr. Bu noktadan sonra ne olacaðý daha önemlidir. Bu nedenle, bir Sponsor
olarak, sizin "sonuç almak üzere takibiniz" nasýldýr?

Ürün Gösterisi 1. Asist.

Bir liderin görevi, insanlarýný
olduklarý yerden alýp, daha
önce olmadýklarý bir yere
götürmektir.

Þunu göz önünde tutunuz: Bir golf yaylanmasýndaki en önemli bölümün hangisi
olduðunu düþünüyorsunuz? Bazýlarýnýz geriye yaylanma derken, diðerleri de
sopanýn topa vurduðu anki durumu veya omuzlarýn pozisyonu diyebilirler.

Ürün Eðitim Kataloðu

Thomas J.Watson, Jr.

Yeni distribütörünüz baþvuru formunu imzaladýðý an sizin sponsorluðunuzun
sonu olmadýðý gibi, tam tersine her þey yeni baþlamaktadýr. Þu ana kadar, bu
noktaya gelebilmek için yaptýðýnýz her þeyin, en ince hesaplarla, iyice düþünüp,
gerçeðe dönüþtürülen bir umut olduðunu görünüz. Ancak, artýk baþvuru imzalandý
ve siz bir Sponsor oldunuz. Büyük bir olasýlýkla, ilk 30 günde yapacaklarýnýz,
yeni distribütörünüzün FLP kariyerinin basarý çizgisini belirleyecektir.

Touch forever
Ýþ Planlayýcý

Bu sefer sayýldýktan sonra
ayaða kalkabilseniz de,
kendinizi yerden kalkamaz
durumda bulduðunuz
olacaktýr. O zaman þunu
hatýrlayýnýz: Rakibi
tarafýndan yerle bir edilen bir
adam yeniden ayaða
kalkabilir. Ancak, her þeye
evet diyen, uymacý bir politika
yüzünden yere düþen devamlý
yerde kalýr.

Ýþ Paketi (TOF): Bütün yeni distribütörlerin bir Ýþ Paketi satýn almalarý konusunda
cesaretlendirilmeleri gerekir. Bunu; sadece iþ hakkýndaki kesin kararlýlýklarýný
göstermek için deðil, ancak iþe baþlamalarý için gereken birçok ürün ve basýlý
malzemenin bu paketlerde olmasý nedeniyle almalarý gerekir. Sipariþin size
ulaþmasýnýn birkaç gün alacaðýný düþünürsek, bundan sonrasý için, iþinizin hýzýný
kesmemesi ve güç katmasý açýsýndan, her zaman için elinizde bir adet ekstra iþ
paketi (TOF) bulundurmaya alýþmanýz iyi olur. Böylece, yeni distribütörünüze
hemen satýþ yapabilir. Ve hýzlý bir baþlangýç yapabilmesi için sizdeki fazla paketi
ona verebilirsiniz. Ardýndan, internet üzerinden onun adýna vereceðiniz sipariþte
de ona sattýðýnýz paketin yerine yenisi gelecek daima bir ekstra Ýþ Paketiniz hazýr
olacaktýr. Bu yöntem onlara satýn almaktan dolayý kredilerini saðlayacaðý gibi,
eðitime baþlamakta da 2 ile 3 gün kazandýrýr.

Supervizörlükten Müdürlüðe

FLP Ýþ Planlayýcýsý. Baþvuru formunu imzaladýktan sonra yeni distribütörünüz
ile buluþarak, FLP Ýþ Planlayýcýsý üzerinde, aþaðý yukarý, 90 dakika sürecek bir
çalýþma yapmanýz gerekecektir. Bu toplantýnýn en önemli kýsmý Ýsim Listesidir.
Tanýdýklarý kiþiler arasýndan belirlenecek bu isimlerin, fýrsat veya ürünler ile
ilgilenecekleri kiþilere ait olmasý açýsýndan oldukça kritik bir bölümdür. 90
dakikanýn büyük bir bölümünü aþaðýdaki maddeleri uygulayarak geçiriniz.

1
2
3
4

Sayfa 29

Sizin hayalleriniz
Bizim Planýmýz
Birlikte Gerçekleþtireceðiz!!

Listeye en az 20 isim koyunuz
Bu 20 isimden, en olumlu gördüðünüz 5 tanesini; ürün alýcý olabilecekleri
(Ü), fýrsatý deðerlendireceðini düþündüklerinizi de (F) olarak iþaretleyiniz.
Sizin ve yeni distribütörünüzün ziyaret için kullanacaðýnýz zaman dilimlerini
kararlaþtýrýnýz.
Beraberce bu 5 ismin hepsini arayanýz ve onlarý ziyaret etmek üzere
randevularý oluþturunuz. Ýkinizde ayný anda telefonda olursanýz daha iyi
sonuç alýrsýnýz. Aþaðýdaki örnek benzeri bir diyalogu kullanmaya dikkat
ediniz.

Yeni Distribütör : Selam Mehmet ben Ali. (karþýlýklý espriler ve þakalaþmalar)
þaka bir tarafa Mehmet, seni aramamýn sebebi, harika bir
ürün ile tanýþtým ve aklýma hemen senin adýn geldi. Bu
ürünü bana tanýtan kiþi þu anda benimle beraber Ýsmi Rýza
M.... Lütfen merhaba deyiniz Rýza Bey.
Siz(Rýza) :

Selam Mehmet Bey, Ali bey sizden o kadar çok bahsetti ki,
tanýþtýðýmýza memnun oldum! (birkaç þaka ve gülüþme) Ali
beyin bahsettiði gibi, bir süredir ürünlerimizden bazýlarýný
kullanmakta idi ve onlarý pazarlamada bize yardýmcý olmaya
karar verdi. Mümkün olduðunca yakýn bir gelecekte onun
deneyimlerini sizinle paylaþabileceði ve kýsa süreli bir video
gösteriminden sonra sorularýnýzý cevaplayabileceðimiz bir
30 dakika geçirmek istiyoruz. Yarýn veya Perþembe saat
18.00 sizce uygun olur mu?

Dis. Adayý :

"Ýyi de, pek emin deðilim. Bu ne ürünüdür?"

Siz (Rýza) :

Mehmet Bey, bu anlatýmý telefonda hakkýyla yapamadýðýmýzý
anlayabileceðinize eminim. Size anlatacaðýmýz, ürünlerin
tamamý Aloe Vera bitkisi ve arý kovanýndan elde edilip, çok
geniþ çapta bir saðlýk ve güzellik yelpazesi oluþtururlar.
Zamanýnýzý harcamaya deðebileceði konusun da size garanti
veririm; buluþabilme imkânýmýz olacak mý?

Dis. Adayý :

"Tamam, Perþembe günü olabilir sanýrým.

Yeni Distribütör : Harikasýn Mehmet! Çok teþekkürler. Saat tam 18.00 'de
orada olacaðýz. Görüþmek üzere.

Ýþ Planý

insanlarýn akýllarýnýn içindeki
fikir ve görüþü
deðiþtirebildikleri zaman
yaþamlarýný da
deðiþtirebilmeleri, benim
neslimin en büyük keþfi
olmuþtur.
William James
Baþarýlý bir insan, diðer
insanlarýn kendisine attýklarý
taþlardan bir iþ kuran kiþidir.
David Brinkley

Sayfa 30
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Ürün Kataloðu: Bu, yeni distribütörlerinizin ürün eðitiminde kullanýlan olaðanüstü
bir araçtýr. Ýþ planlayýcýdan sonra, Ürün Kataloðunun üzerinden sayfa sayfa
geçerek, ürünler hakkýndaki kendi deneyimlerinizi ve bakýþ açýnýzý söyleyiniz.
Deðiþik sayfalardaki bazý ürünler hakkýnda notlar almalarý konusunda onlarý
cesaretlendiriniz. En kýsa zamanda, kullanabildikleri kadar çok ürün
kullanmalarýnýn, baþarýlarý üzerinde ne kadar önemli rol oynadýðýný anlamalarýna
yardýmcý olunuz. Daha sonra, ilk baþta kullanacaklarý ürünlerin bir listesini
yazmalarýna yardýmcý olunuz ve nasýl kullanacaklarýný bildiklerinden de emin
olunuz.
Ýki'ye Bir Sunumu: Þu anda, yeni distribütörünüzün temel eðitimini tamamlayýp,
isim listesinden kiþiler ile randevular yaptýklarýnda, ilk ürün ve fýrsat sunumlarýnda
yardým etme zamanýnýz gelmiþtir. Onlarýn, ilk üç ürün tanýtým görüþmelerinde
ve yine ilk üç fýrsat sunumlarýnda, ilk sunucu siz olmalýsýnýz. Onlar da nasýl
olduðunu sizi seyrederek öðreneceklerdir. Tabii ki onlarýn da heyecan ve istek
dolu yorumlarla söze katýlmalarý konusunda cesaret veriniz, ancak esas yapacaklarý
dikkatle izlemeleridir.

FLP
SUPERVÝZÖR
EÐÝTÝMÝ

FOREVER BUSINIESS ACADEMY

Manager
&
beyond

Forever Living Academy

Süpervizörlükten Müdürlüðe Eðitimi: Bu distribütörlere Müdürlük seviyesine
nasýl ulaþacaklarýný öðretir. Distribütörleriniz, kendi ürün tanýtým gösterilerine
ve fýrsat sunumlarýný kendileri yönetebilmeyi becerene kadar Süpervizörlükten
Müdürlüðe Eðitimine katýlmalarý için cesaretlendirilmeleri gerekir. Bu çeþitli
yollardan yapýlabilir. Bölgelerinde yaptýklarý bir eðitim toplantýsý olduðu gibi,
bu eðitimi bire bir de verebilirler; veya tek baþlarýna çalýþabilirler. Önemli olan,
sizin, bu önemli olan eðitimi alýp almadýklarýný takip etmenizdir.
Müdür ve Sonrasýnýn Eðitimi: Bu heyecan verici bir FLP deneyimidir!
Distribütörler, Tanýnmýþ Müdür statüsüne ulaþtýktan sonra, kendi harcamalarý ile
düzenleyecekleri Müdür ve Sonrasý Eðitim Seminerine katýlabilirler. Bu eðitim
seminerleri sadece Ýstanbul Genel Müdürlük tarafýndan düzenlenebilir. Þirket
merkezindeki görevliler, danýþma kurulu üyeleri ile tanýþýrlar, genel iþlemler ve
lojistik iþlemler konusunda detaylý bilgiler alýrlar. Bazý Müdürler bu eðitimlerin
hemen sonrasýndaki aylarda hacimlerini ikiye katlamýþlardýr. Distribütörlerinizin
bu deneyimi kaçýrmalarýný asla istemezsiniz!

Supervizörlükten Müdürlüðe
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Yolunuzu Müdürlüðe Doðru Çiziniz

Yükseliþ Aylarýndaki Distribütör Aktivitesi
Müdür Yükseliþ Aylarý
Ýsim

Baðlantý Bilgi / Not.

&
Sipariþ Edilen Kredi Puanlarý

Sayfa 32
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Ýþ Kurucu Aktiviteler Planlayýcýsý
Pazartesi

Salý

Çarþamba

Perþembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Haftalýk Hedefler

8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00

8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
Not:

Ürün Pazarlamasý
=
saatler.
kp.
=
Kiþisel Sponsorluk
saatler.
=
baðlantýlar.
=
Grup Kurma
=
saatler.
=
baðlantýlar.
Taahhütlerin Tamamý
=
saatler.
=
baðlantýlar.

Supervizörlükten Müdürlüðe
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Baðlantýlarýn Genel Listesi
Bu listeye, tüm aile bireylerinizin isimleri, arkadaþlarýnýz, iþ arkadaþlarýnýz ve ortaklarýnýz; yüzünü görmeyip sadece
ismen tanýdýklarýnýz, Bu listenin arkasýnda ki Beyin Jimnastiði sayfasýný kullanarak, hatýrlayabildiðiniz kadar çok
isim hatýrlayýnýz. Rastladýðýnýz her insanýn adýný listeye ekleyiniz. Hemen ilgilenip ilgilenmeyeceklerine karar
vermeyiniz. Bu bir baðlantý listesi deðildir. Tanýdýðýnýz ve adýný duyduðunuz bütün insanlarýn isim listesidir.
Ýsim

Baðlantý Bilgi / Not.

Ýsim

Baðlantý Bilgi / Not.

Sayfa 34

Supervizörlükten Müdürlüðe

Güncel Baðlantý Listesi
Tek baþýnýza çalýþarak asla çýkartamayacaðýnýz kadar büyük bir altýn damarý bulduðunuzu hayal edin. Ailenizi ve
arkadaþlarýnýzý arayýp, kazmalarýný ve küreklerini alýp gelmelerini söyleyebilirisiniz; istedikleri kadar altýn onlarýndýr
alýp götürebilirler. Altýnýn orada olduðunu bildiðiniz için bazýlarýnýn size inanmamasý sizin heyecanýnýzý azaltmaz.
Siz, sizinle beraber iþe giriþecek insanlarý bulmak üzere fýrsatý sunmaya devam edersiniz. Baðlantýlarýnýza FLP
fýrsatýný sunmakta ayný þeydir. Sizi dinlemeyen kiþilerin olmasý, fýrsatýn boþ çýkacaðý anlamýna gelmez. Siz, sizi
dinlemeye hazýr olanlarý aramaya devam edeceksiniz!
Ýsim

Baðlantý Bilgi / Not.

Baðlantý Günleri (Ay/Yýl)

Supervizörlükten Müdürlüðe

Sayfa 35

Üç Aylýk Baðlantý Listesi
Büyük yekpare bir granit blok önünde duran heykeltýraþ ve çocuk hakkýnda anlatýlan bir hikâye vardýr. Çocuk, granit
üzerinde çekici ve keskisi ile çalýþmaya baþlayan heykeltýraþý büyülenmiþ gibi seyretmekteydi. Gün ve gün kesip,
sabýrla yontmaya devam ederken. Gün ve gün çocuk da seyretmeye devam etti. Yavaþ yavaþ, bir adamýn görkemli
þekli heykeltýraþýn usta elleri arasýnda ortaya çýkmaya baþlamýþtý. Sonunda iþ bitmiþ, daha önce sadece bir blok
granit olan, þimdi nefis bir heykele dönüþmüþtü. Takdir dolu bakýþlarla heykelin etrafýný dolaþan genç her açýsýný
hayranlýkla inceliyordu. Sonunda saygý dolu bir tavýrla heykeltýraþa doðru, "vay canýna! Bu adamýn içerde olduðunu
nereden biliyordunuz bayým?" diye baðýrdý.
Lance Wichnan
Ýsim

Baðlantý Bilgi / Not.

Baðlantý Günleri (Ay/Yýl)

Ýnsanlar istendikleri yere giderler;
Beðenildikleri yerde kalýrlar;
Ýþlenip beslendikleri yerde büyürler!

Ýsim
Baðlantý Bilgi / Not.

Distribütör Listesi
Müdür & Sonrasý

Süpervizörlükten Müdürlüðe

Fýrsat 3. Asist.

Fýrsat 2. Asist.

Ürün Touch 3. Asist.
Fýrsat 1. Asist.

Ürün Touch 2. Asist.

Ürün Touch 1. Asist.

Ürün Eðitim Kataloðu

Touch Forever
Ýþ Planlayýcý
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FOREVER
BUSINESS ACADEMY

Forever Living Saðlýk ve Güzellik Ürünleri Daðýtým Ltd. Þti.
Gazeteciler Sitesi Saðlam Fikir Sokak No:1
34394 Esentepe Ýstanbul / TÜRKÝYE
Telefon: +90 212 347 71 26 pbx
Fax: +90 212 216 71 39  216 71 30  347 81 30
info@flptr.com  musterihizmetleri@flptr.com  kargo@flptr.com
www.foreverliving.com  www.foreverliving.com.tr  www.flptr.com
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