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Budowanie biznesu

Wiesława Spyra
Senior Manager,  
członek Klubu Prezydenckiego FLPP 2012

Role 
sponsora

Sponsor w naszej firmie to osoba, która daje sponsorowa-
nemu wiele wartości: szansę korzystania z produktów dla 
zdrowia i urody, szansę kupowania z rabatem bezpośrednio 
w hurtowni, szansę uczestnictwa w szkoleniach, sposoby 
zarabiania, a w konsekwencji sposób na życie i pracę przy-
noszącą niezależność finansową, wolność czasową i speł-
nianie marzeń.

Są wśród nich te wartości, które sponsor już sam zobaczył,  
a  niektórych z nich doświadczył. Sponsorując pragnie przeka-
zać je jako dar, a co najważniejsze daje samego siebie – swój 
czas, wiedzę, doświadczenia, pewność, wiarę w możliwości 
sponsorowanego, nadzieję na wspólne sukcesy.

Sponsor to odpowiedzialne zadanie, które należy potraktować 
z wielkim szacunkiem, oraz przyjąć na siebie wiele ról, poniżej 
opisanych. Jestem przekonana, że jeśli te role staną się wy-
znacznikami Twoich działań, Twój zespół i Ty będziecie osią-
gać wielkie sukcesy i spełniać marzenia przerastające Wasze 
wyobrażenia.

Sponsor jako przykład
Tak jak stanowisz przykład w swojej rodzinie, tak i tutaj. Pa-
miętaj, że Twoje osoby biorą z Ciebie przykład i podążą za 
Tobą tylko wtedy, jeśli traktujesz tę pracę poważnie, wykonu-
jesz ją każdego dnia, i umiesz rezygnować z mniej ważnych 
spraw wybierając ją wśród wielu
innych zajęć. Sponsor to do-
bry „oryginał” który powinien 
być powielany, a osoby 
przez niego wprowadzane 
to kopie, które powinny 
być czytelne, wyraźne, 
przejrzyste i łatwe do 
ponownego kopiowa-
nia.

Sponsor jako przyjaciel
Zwykle pierwsze wprowadzane przez Ciebie osoby to Twoi  
przyjaciele i znajomi, którym życzysz tego co sobie i dzielisz  
się z nimi tym, co jest dla Ciebie najlepsze. Wasze wzajemne 
relacje pogłębiają się o płaszczyznę biznesową. Jeśli Twój 
przyjaciel jest jednocześnie Twoim wspólnikiem w biznesie  
i każdy z Was działa na własny rachunek, to wówczas nitki 
porozumienia między Wami są liczniejsze i mocniejsze. Jeśli 
sponsorujesz osoby wcześniej  Ci nieznane, to pierwszą i nad-
rzędną Twoją rolą jest zaprzyjaźnienie się z nimi. Zbudowanie 
dobrych relacji, poznanie mocnych stron zasponsorowanej 
osoby i jej wartości, to klucz do lepszej i owocnej współpracy. 
Wówczas Twój wspólnik w biznesie staje się Twoim przyjacie-
lem, a takie relacje są najbardziej trwałe.

Sponsor jako prezenter
Prezentacja to najważniejsze ogniwo w szkoleniu nowego dys-
trybutora. Od niej rozpocząłeś cały cykl sponsorowania i pro-
wadzenia nowej osoby. Następny krok to zaprezentować bi-
znes, a potem produkt wśród jego znajomych. Ta sugerowana 
kolejność jest niezwykle istotna. Najmocniejszą kartą w Fore-
ver jest duplikacja, a nie sprzedaż. Oznacza to, że poszukujesz  
nauczycieli w zawodzie networker, a nie sprzedawców, poszu-
kujesz przedsiębiorców, a nie klientów. Pamiętaj, że organiza-
cja wielopoziomowych grup osób współpracujących i we-
wnętrznych konsumentów jest podstawą MLM.

Sponsor jako doradca
Start w każdej nowej branży jest wyzwaniem, czasem budzi 
niepewność i obawy. To, że nie wiesz co dalej, jest całkowicie 
normalne. Pamiętaj, że jest ktoś, kogo możesz i powinieneś 
pytać – jednak inicjatywa należy do Ciebie, to Tobie powinno 
zależeć, aby otrzymać in-
strukcje i pomoc. Jeśli obok 
Ciebie jest Twój doradca,  
start nawet w całkowicie no-
wej pracy jest o wiele łatwiej-
szy. To, że nie jesteś sam  
i masz kogoś, kto też pragnie 
Twojego sukcesu, daje po-
czucie bezpieczeństwa. Słu-
chaj swojego sponsora – to 
podstawowa zasada, która 
ułatwi Ci pracę.

Sponsor jako pomocnik
Zadanie jakie stoi przed tobą to umówienie się na spotkanie. 
Pierwsze spotkania z nowymi kandydatami zawsze prowadź  
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z pomocą sponsora. Pamiętaj, że dopiero się uczysz i na wiele 
pytań nie potrafisz odpowiedzieć, że jeszcze nie masz pewno-
ści, którą trzeba przelać na nową osobę, że brak ci doświad-
czenia, które Twój sponsor już ma. Takie spotkania są dla Cie-
bie pokazem i jednocześnie praktyczną nauką – korzystaj  
z obecności swojego pomocnika.  

Sponsor jako indywidualny nauczyciel
Każdy z nas miał w swoim życiu wielu nauczycieli, ale indywi-
dualni byli tylko dla nielicznych i wybranych. Z reguły oznacza-
ło to wybitność jednostki i prowadzenie jej ponad pewien po-
ziom. Tutaj masz szansę zostać „olimpijczykiem”, czyli kimś, 
kto chce być liderem i managerem. Oznacza to przyjmowanie  
i wykonywanie zadań na drodze do sukcesu. Jeśli tego prag-
niesz, masz możliwość indywidualnych spotkań ze swoim 
sponsorem lub managerem, aby krok po kroku planować swój 
rozwój. Wystarczy chcieć!

Sponsor jako kapitan Twojej drużyny
Zespół który tworzysz to wspaniała drużyna, myśląca i działa-
jąca podobnie, choć każdy według własnych sposobów. Każ-
dy tutaj może rozwijać się w dziedzinie dla niego najlepszej  
w oparciu o swoje doświadczenia i zgodnie ze swoimi pomy-
słami. Kapitan, który jest częścią tego zespołu nadaje kieru-
nek, dba o reguły i ma pełniejszy obraz zadań i celów na przy-
szłość. Warto więc swojego sponsora przedstawić każdemu  
z członków swojej drużyny i zaplanować wspólne spotkania.

Sponsor jako informator o wydarzeniach
Biuro Forever jest organizatorem wielu ciekawych szkoleń. 
Jako lider i sponsor powinieneś  zachęcać swoich dystrybuto-
rów do udziału w nich. W dzisiejszych czasach jest to proste  
i łatwe. Wystarczy tylko powiadamiać i przypominać o takich 
wydarzeniach mailowo, telefonicznie lub przy okazji indywidu-
alnych spotkań. To dowód, że troszczysz się o swoich ludzi, 
pamiętasz o nich, dbasz o ich rozwój i ciągle w nich wierzysz.

Sponsor jako przewodnik
Jeśli jeszcze nie jesteś managerem, mam dla Ciebie dobrą 
wiadomość – już jesteś przewodnikiem. Stoisz na półce skal-
nej, na którą inni chcą się dostać. Warto podać im rękę, toro-
wać drogę i wyznaczać szlak. Będzie Ci łatwiej to zrobić jeśli 
podążysz za swoim przewodnikiem, zadbasz o swój rozwój  
i sięgniesz po następny awans.

Sponsor jako inspirator
Czy masz jakieś marzenia? Czy znasz marzenia swoich dys-
trybutorów? Poznaj je! Wtedy będziesz mógł się odwoływać  
do nich i inspirować osoby do działania. Wasze wspólne spot-
kania umocnią te marzenia i sprawią, że z czasem staną się 
one realne, a potem spełnione.

Sponsor jako organizator
Tutaj można realizować się na różne sposoby. Na pewno masz 
swoje ulubione tematy, posiadasz wiedzę i umiejętności, które 
są twoimi talentami. Wśród swoich osób masz takie, które lu-
bią dzielić się swoją wiedzą. Jednym słowem, Ty i twoja grupa 
to kopalnia talentów. Wystarczy tylko wybrać tematy i ustalić 
daty, a wasze wspólne spotkania staną się inspirujące i cieka-
we. Będzie to również okazja, aby Twoje osoby przyprowadza-
ły nowych kandydatów, którym wspólnie pokażecie możliwo-
ści współpracy z Forever.

Sponsor jako doradca w planowaniu awansów
Szczodry plan marketingowy Forever zawiera kilka etapów,  
które możesz osiągnąć. Każdy etap to praca grupy. Po zbudo-
waniu zespołu i wyselekcjonowaniu „olimpijczyków”, plano-
wanie awansów to najważniejsze działanie w rozwoju każdego 
z nich. Obowiązuje tutaj reguła: Jeśli chcesz być – Superviso-
rem, Assistant Managerem, Managerem... Diamentem, zapla-
nuj swoim ludziom osiągnięcie tego, czego pragną – pozycji 
Supervisora, Assistant Managera, Managera... Diamenta,  
a potem pokaż następny krok w ich rozwoju. Pamiętaj, że każ-
dy Diament zaczynał kiedyś od podpisania umowy.

Sponsor jako pomocnik w realizowaniu Twoich 
marzeń

Czy znasz taki zawód, w którym sponsor i osoby współpracu-
jące z Tobą będą pomagać Ci zrealizować Twoje marzenia? 

Ja znam!!! 

To praca w Forever Living Products. 

Powodzenia!


