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Bill Lewis, wiceprezes ds. operacyjnych

Teraz, kiedy twój biznes ma solidne podstawy w postaci obrotów 

4 punktów kartonowych (pk.) miesi´cznie, jesteÊ gotów rozpoczàç 

realizacj´ zasady, na której opiera si´ marketing sieciowy, a jest 

nià prawo pomna˝ania. Ty jako jednostka mo˝esz zrealizowaç tyl-

ko ograniczonà liczb´ pk. miesi´cznie. Twój czas, twoje mo˝liwoÊci, 

nawet twoja energia majà swoje granice. Jednak sponsorujàc in-

nych i uczàc ich robienia tego co ty, pomna˝asz swój czas, 

mo˝liwoÊci i energi´, a wtedy nie ma ˝adnych ograniczeƒ co do 

obrotów. Wyobraê sobie: wystarczy, ˝e sponsorujesz tylko jednà 

osob´ miesi´cznie i uczysz jà realizacji 4 pk. miesi´cznie, nast´pnie 

ta osoba sponsoruje i uczy 4 pk. jednà osob´ miesi´cznie, itd. – po 

pó∏ roku mia∏byÊ 60 dystrybutorów w grupie, realizujàcych obro-

ty 4 pk. ka˝dy. A to daje 240 pk. miesi´cznie! Nic dziwnego, ̋ e Wal-

ter Chrysler nazwa∏ prawo pomna˝ania „ósmym cudem Êwiata”!

Jak wi´c sponsorowaç innych? Proces ten sk∏ada si´ z trzech cz´Êci: 

znajdowania zainteresowanych osób, prezentowania im szansy na bi-

znes i uczenia ich budowania biznesu. W tym miesiàcu skoncentruje-

my si´ na pierwszej cz´Êci procesu, czyli na znajdowaniu osób zain-

teresowanych biznesem.

Odkryj swoje „dlaczego”

Drugim co do skutecznoÊci narz´dziem sponsorowania jest twoje 

„dlaczego”. (Najskuteczniejszym narz´dziem jest czek na 10 000$, ale 

takiego mo˝esz jeszcze nie mieç…) Twoje „dlaczego” to powód, dla 

którego jesteÊ dystrybutorem FLP. Jest to twój w∏asny powód. Byç 

mo˝e oczekujesz dochodów wynikajàcych z twoich rzeczywistych 

wysi∏ków, a nie z widzimisie prze∏o˝onego; byç mo˝e jesteÊ zm´czony 

korporacyjnym wyÊcigiem szczurów; mo˝e chcesz mieç wi´cej cza-

su dla rodziny; a mo˝e chcesz zarabiaç naprawd´ solidne pieniàdze. 

Niezale˝nie od tego, co stanowi twoje „dlaczego”, musisz je okreÊliç, 

zapisaç w jak najbardziej zwi´z∏ej formie i zapami´taç tak, abyÊ móg∏ 

je przekazaç innym w czasie krótszym ni˝ 30 sekund.

Twoje „dlaczego” jest tak wa˝ne, poniewa˝ o wiele ∏atwiej zasponso-

rowaç kogoÊ, inspirujàc go i motywujàc swoim powodem ni˝ prze-

kazujàc ca∏à fachowà, technicznà wiedz´ o FLP. Na poczàtku ludzi 

mo˝e wcale tak bardzo nie obchodziç, ˝e Forever Living Products ist-

nieje ju˝ ponad 27 lat i ̋ e jest to najwi´ksza firma aloesowa na Êwiecie. 

Istnieje jednak du˝e prawdopodobieƒstwo, ˝e zainspiruje ich twoje 

stwierdzenie: UÊwiadomi∏em sobie, ˝e trwa∏ego sukcesu finansowe-

go nie osiàgn´ robiàc to, co robi´ dla mojego pracodawcy. Odkry∏em, 

˝e Forever to dla mnie doskona∏e narz´dzie do realizacji finansowych 

zamierzeƒ. Zanim wi´c spróbujesz zasponsorowaç swojego pierw-

szego dystrybutora, musisz okreÊliç, zdefiniowaç i zapami´taç swo-

je „dlaczego”.

Zrób list´

Podobnie jak przy organizowaniu prezentacji produktów, tak˝e w tym 

przypadku wa˝ne jest stworzenie listy osób, które mogà byç zainte-

resowane ofertà biznesowà. OczywiÊcie wiele z osób, które u˝ywajà 

produktów, to doskonali kandydaci na partnerów biznesowych. Kie-

dy opracujesz list´, poproÊ swojego bezpoÊredniego sponsora lub 

kogoÊ z nadsponsorów, aby pomóg∏ ci w nawiàzywaniu wst´pnych 

kontaktów. Ich celem b´dzie umówienie si´ na prezentacj´ szansy na 

biznes. Najskuteczniejszym sposobem sà trzyosobowe telekonfe-

rencje.

Przygotowanie do trzyosobowych telekonferencji

Jak sama nazwa wskazuje, trzyosobowe telekonferencje to rozmowy 

telefoniczne, w których uczestniczà trzy osoby: ty, twój sponsor i kan-

dydat na dystrybutora. Twoja rola to przygotowanie kandydata do roz-

mowy z twoim sponsorem. Dzwonisz do ka˝dej osoby z listy i rozpo-

czynasz rozmow´ mniej wi´cej tak:

John, pijesz Mià˝sz Aloe Vera z ogromnà korzyÊcià dla zdrowia. Chc´, 

abyÊ wiedzia∏, ˝e Forever to o wiele wi´cej ni˝ tylko produkty. Ja 

zaanga˝owa∏em si´ we wspó∏prac´ z firmà, poniewa˝ uÊwiadomi∏em 

sobie, ̋ e trwa∏ego sukcesu finansowego nie osiàgn´ robiàc to, co robi´ 

dla mojego pracodawcy. Odkry∏em, ̋ e Forever to dla mnie doskona∏e 

narz´dzie do realizacji finansowych zamierzeƒ. Chcia∏bym si´ tym  

z tobà podzieliç. Czy mia∏byÊ kilka minut na telekonferencj´ z osobà, 

która pokaza∏a mi FLP? Âwietnie sobie radzi i chcia∏bym, abyÊ jà po-

zna∏. Je˝eli wolisz, mo˝emy do ciebie zadzwoniç póêniej dzisiaj lub  

jutro. Zgadzasz si´?

Je˝eli dzwonisz do kogoÊ, kto jeszcze nie u˝ywa produktów, mo˝esz 

powiedzieç coÊ takiego:

John, dzwoni´ do ciebie poniewa˝ pozna∏em wspania∏à szans´ na bi-

znes. Zdecydowa∏em si´ zaanga˝owaç, poniewa˝ uÊwiadomi∏em so-

bie, ˝e trwa∏ego sukcesu finansowego nie osiàgn´ robiàc to, co robi´ 

dla mojego pracodawcy. Odkry∏em, ̋ e Forever to dla mnie doskona∏e 

narz´dzie do realizacji finansowych zamierzeƒ. MyÊl´, ˝e ta szansa 

by∏aby doskona∏a równie˝ dla ciebie, dlatego chcia∏bym si´ nià z tobà 

podzieliç podczas telekonferencji z osobà, która pokaza∏a mi ten bi-

znes. Âwietnie sobie radzi i by∏oby super, gdybyÊ móg∏ jà poznaç. Czy 
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Wybory i Stypendia 
Miss Arizona 2005
Pomaganie innym w realizacji ˝yciowych marzeƒ zawsze by∏o credo 

zarówno Forever Living Products, jak i Rexa Maughana. Przed-

si´biorstwo „Wybory i Stypendia Miss Arizona” to kolejna organiza-

cja, która pomaga innym ludziom, a konkretnie m∏odym kobietom,  

zrealizowaç marzenia. Ponad 15 lat temu Rex podjà∏ wspó∏prac´ z tà 

organizacjà i od tej pory Forever Living Products jest g∏ównym spon-

sorem Wyborów i Stypendiów Miss Arizona. 

Tegoroczna impreza odby∏a si´ 23-25 lipca w Gilbert w Arizonie –

obecnoÊç Forever podczas tego wydarzenia by∏a bardzo widoczna! 

Na stoiskach dost´pna by∏a firmowa literatura z informacjami na te-

mat FLP. Cynthia Hampton i Donna Levy, specjalistki Sonya Colour 

Collection, obecne by∏y ca∏y czas za kulisami, gdzie s∏u˝y∏y kandydat-

kom pomocà przy makija˝u. Ich wielogodzinna praca si´ op∏aci∏a, jako 

˝e zawodniczki by∏y bardzo zadowolone z profesjonalnej pomocy 

Cynthii i Donny oraz doskona∏ej jakoÊci kosmetyków Sonya, a ca∏a im-

preza odnosi∏a olbrzymi sukces!

Tu˝ przed og∏oszeniem wyników Forever Living Products przyzna∏o 

specjalne stypendium – Stypendium Arizona Forever. Ka˝da z kandy-

datek na Miss musi wybraç swoje osobiste has∏o, które b´dzie pro-

pagowaç przez ca∏y rok swojego panowania. Dodatkowo musi opra-

cowaç odr´bne, oficjalne has∏o, w którym koncentruje si´ na tym, co 

mo˝e zrobiç jako Miss dla Arizony, nad jakimi wa˝nymi dla swojego 

stanu zagadnieniami pracowaç. Stypendium ma wartoÊç 2000$ i mo˝e 

byç wykorzystane na dowolnej uczelni w Arizonie. Zosta∏o ono stwo-

rzone, by zach´caç kandydatki do promowania i piel´gnowania uni-

kalnego dziedzictwa stanu Arizona. W tym roku laureatkà stypendium 

zosta∏a Savanna Troupe, która z ogromnym wzruszeniem odbiera∏a 

pamiàtkowà tablic´ z ràk Davida Andersona, wiceprezesa ds. sprzeda˝y 

FLP Int. 

Nowà Miss Arizona 2005 zosta∏a Audrey Sibley. Emocjonujàcà cere-

moni´ koronacji oglàdali obecni na widowni Ruth i Rex Maughan. Miss 

Arizona otrzymuje prawo do bezp∏atnej nauki na Uniwersytecie Wiel-

kiego Kanionu oraz stypendium o wartoÊci 5000$, ufundowane przez 

Forever Living Products.

mo˝emy dziÊ albo jutro do ciebie zadzwoniç?

To samo podejÊcie mo˝esz zastosowaç wobec osób, które poznajesz 

w ciàgu dnia:

Wiesz John, uÊwiadomi∏em sobie, ˝e trwa∏ego sukcesu finansowego 

nie osiàgn´ robiàc to, co robi´ dla mojego pracodawcy. Odkry∏em 

doskona∏à szans´ na realizacj´ swoich finansowych zamierzeƒ  

w bran˝y zdrowia i urody. Mo˝e i ty by∏byÊ zainteresowany, chcia∏bym 

si´ z tobà podzieliç tà szansà podczas telekonferencji z osobà, która 

pokaza∏a mi ten biznes. Âwietnie sobie radzi i by∏oby super, gdybyÊ 

móg∏ jà poznaç. Czy mo˝emy zadzwoniç do ciebie dziÊ lub jutro?

Trzyosobowa telekonferencja

Faktyczna rozmowa nie powinna trwaç d∏u˝ej ni˝ 5 minut. Zaczynasz 

jà, mówiàc o swoim „dlaczego”, a nast´pnie przedstawiasz sponso-

ra. Nast´pnie twój sponsor przekazuje swój entuzjazm wobec szan-

sy na biznes, nadmienia o zarobkach (swoich lub swoich sponsorów) 

i zach´ca rozmówc´ do wys∏uchania trzydziestominutowej prezenta-

cji. Wtedy znowu ty przejmujesz rozmow´ i prosisz o spotkanie. Po 

umówieniu si´ na prezentacj´ koƒczysz rozmow´.

Wa˝ne jest, aby oprzeç si´ pokusie wyjaÊniania wszystkiego przez te-

lefon. Je˝eli kandydat prosi ci´ o dodatkowe wyjaÊnienia, powinieneÊ 

odpowiedzieç coÊ takiego:

John, bardzo bym chcia∏, ale prawda jest taka, ˝e przez telefon nie 

móg∏by przedstawiç ca∏ej sprawy. Prezentacja ilustrowana jest wykre-

sami i zdj´ciami, chcia∏bym, abyÊ je zobaczy∏, ̋ eby w pe∏ni zrozumieç 

mo˝liwoÊci, jakie daje ten biznes. Obiecuj´, ̋ e nie zajmiemy ci wi´cej 

ni˝ pó∏ godziny i ̋ e b´dzie to dla ciebie bardzo wa˝ne pó∏ godziny! Czy 

czwartek ko∏o po∏udnia ci odpowiada?

Pami´taj, ̋ e im wi´cej telefonów wykonasz, tym lepiej b´dzie ci sz∏o. 

Poçwicz ze swoim sponsorem do chwili, gdy b´dziesz potrafi∏ p∏ynnie 

przekazywaç swoje „dlaczego”. Na poczàtku mo˝e nie iÊç tak g∏adko, 

jak byÊ chcia∏, ale z czasem b´dzie coraz lepiej. A wtedy b´dziesz móg∏ 

si´ skoncentrowaç na ws∏uchaniu si´ w potrzeby kandydata, a nie na 

tym, co mówisz. 
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