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W poprzednim miesiàcu omawialiÊmy poszukiwanie kandyda-

tów na dystrybutorów i umawianie si´ z nimi na prezentacj´ 

szansy na biznes. Tym razem zajmiemy si´ pewnymi wa˝nymi za-

gadnieniami, dzi´ki którym prezentacja ta b´dzie udana. 

PrzygotowaliÊmy dla Was bar

dzo skuteczne narz´dzie pracy, 

do wykorzystywania podczas 

prezentacji. Dzi´ki Prezentacji 

FLP (czy to w formie plansz, czy 

CD) przedstawisz kandydatowi 

na dystrybutora Forever produk

ty i plan marketingowy w prosty, 

uporzàdkowany i przyst´pny spo

sób. Omawiajàc kolejno wszystkie 

plansze, w maksymalnie pó∏ godziny przeka˝esz kandydatowi 

wszystkie informacje i motywacj´, jakich potrzebuje, by podpisaç 

Umow´ Dystrybutora. Kluczem do skutecznego pos∏ugiwania si´ 

planszami jest çwiczenie prezentacji ze sponsorem, wspó∏ma∏˝on

kiem, dzieçmi czy nawet przed lustrem! Najlepsze efekty uzyskasz 

omawiajàc na g∏os prezentacj´ strona po stronie, çwiczàc ró˝ne 

sposoby przedstawiania poszczególnych plansz.

Pami´taj, ˝e celem prezentacji biznesowej jest zasponsorowanie 

nowego dystrybutora, a nie sprzeda˝, dlatego nie poÊwi´caj za 

du˝o czasu na omawianie poszczególnych produktów, dzi´ki cze

mu b´dziesz mieç wi´cej czasu na prezentacj´ szansy na biznes  

i planu marketingowego.

JeÊli to mo˝liwe, swoje pierwsze prezentacje powinieneÊ prowa

dziç z pomocà sponsora. Na poczàtku twój sponsor powinien mó

wiç przez 25 minut, a ty przez 5. Póêniej ka˝dy z was powinien mó

wiç 15 minut. Potem, ty powinieneÊ prowadziç prezentacj´ przez 

25 minut, a sponsor przez 5. Wtedy jesteÊ gotów poprowadziç pre

zentacj´ samodzielnie oraz pomagaç w tym swoim nowym dystry

butorom.

Niektóre z kluczowych, choç cz´sto pomijanych czynników decy

dujàcych o tym, czy prezentacja jest udana, wià˝à si´ z miejscem, 

twoim wyglàdem oraz tym, co motywuje kandydata na dystrybu

tora.

•   Wybierz miejsce, gdzie nie b´dzie czynników rozpraszajàcych, 

takich jak telewizja, cz∏onkowie rodziny.

•   Wybierz miejsce, gdzie mo˝esz mówiç normalnym g∏osem i byç 

s∏yszanym.

Prowadzenie udanych 
prezentacji Bill Lewis, wiceprezes ds. operacyjnych
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•  Upewnij si´, ˝e masz doÊç miejsca na prezentacj´ materia∏ów.

•   Niech twój wyglàd odzwierciedla solidnoÊç Firmy i jakoÊç pro

duktów. Pami´taj, ˝e kandydat musi najpierw „kupiç” ciebie, za

nim „kupi” szans´ na biznes i zostanie dystrybutorem.

OkreÊl, co stanowi dla kandydata najwi´kszà motywacj´ do zosta

nia dystrybutorem. Lody mo˝esz prze∏amaç w nast´pujàcy spo

sób:

Do plansz prezentacyjnych do∏àcz (na wst´pie) kartk´ papieru, na 

której wyraênie, drukowanymi literami b´dzie napisane:

•  elastyczny rozk∏ad dnia

•  dodatkowy/solidny dochód

•  brak d∏ugów

•  pozytywny wk∏ad

•  edukacja dzieci

•  nowy dom

•  podró˝e

•  czas dla rodziny, na hobby i rozrywki.

W pewnej chwili, zanim przeka˝esz swoje „dlaczego”, poka˝ t´ 

kartk´ kandydatowi i wyt∏umacz, ˝e wi´kszoÊç osób do∏àcza do fir

my z jednego z powy˝szych powodów. Zapytaj kandydata – Który 

z tych punktów jest dla Pani/Pana najwa˝niejszy? Gdy us∏yszysz 

odpowiedê, zapytaj – Dlaczego jest to dla Pani/Pana wa˝ne? Po 

wys∏uchaniu odpowiedzi, powiedz – Uznam t´ prezentacj´ za suk

ces, jeÊli uda mi si´ pokazaç Pani/Panu w jaki sposób Plan Marke

tingowy Forever Living Products pomo˝e Pani/Panu to osiàgnàç!

Zacznij prezentacj´ od przekazania swojego „dlaczego” (pami´taj, 

˝e jest to twoje najskuteczniejsze narz´dzie sponsorowania, dlate

go mów klarownie, z entuzjazmem i pewnoÊcià). Nast´pnie, przejdê 

do plansz i omawiaj je strona po stronie, tak jak çwiczy∏eÊ. Bàdê 

gotów przerywaç i w razie potrzeby odpowiadaç na pytania. Je˝eli 

odpowiedê na pytanie zawarta jest w którejÊ z dalszych plansz, 

mo˝esz powiedzieç coÊ takiego: To bardzo dobre pytanie, za par´ 

minut dojdziemy do tej kwestii.

Po zakoƒczeniu omawiania plansz zapytaj kandydata, czy ma pyta

nia. Kiedy odpowiesz ju˝ na wszystkie pytania, mo˝esz powiedzieç 

coÊ takiego – By∏oby wspaniale z Panià/Panem pracowaç i pomóc 

Pani/Panu w realizacji Pani/Pana celów. Czy mo˝emy podpisaç 

umow´ i od razu zaczàç? W tym momencie kandydat mo˝e odpo

wiedzieç na trzy sposoby. Reagujesz zgodnie z tà odpowiedzià. 

Oto kilka pomys∏ów:

1.  Kandydat zgadza si´ i zostaje dystrybutorem. Wspaniale!  

Zasponsoruj go, zamów Touch of Forever i umówcie si´ na Pla

nowanie Biznesu (w ciàgu najbli˝szych dwóch dni!). Zostaw mu 

materia∏y marketingowe, aby przejrza∏ przed waszym nast´pnym 

spotkaniem. 

2.  Kandydat wyra˝a pewne wàtpliwoÊci. Po pierwsze, pami´taj, ˝e 

wàtpliwoÊci to po prostu sposób na powiedzenie „prosz´, daj mi 

powód, abym si´ przy∏àczy∏!”. Odpowiedz na ka˝dà z wàtpli

woÊci, a nast´pnie ponów pytanie o podpisanie umowy. Je˝eli 

kandydat prosi o troch´ czasu przed podj´ciem decyzji, zostaw 

mu materia∏y marketingowe do przejrzenia, wyraê swoje przeko

nanie co do jego potencja∏u i zapytaj, czy mo˝esz zadzwoniç za 

par´ dni.

3.  Kandydat mówi „nie” (co naprawd´ oznacza „nie teraz”). W tym 

wypadku podzi´kuj za poÊwi´cony ci czas. Zapytaj, czy by∏by 

zainteresowany wypróbowaniem produktów. Zostaw kilka mate

ria∏ów marketingowych do przejrzenia. Wyraê swoje przekona

nie, ˝e Êwietnie by sobie poradzi∏ wspó∏pracujàc z FLP i zasuge

ruj, aby w przysz∏oÊci jeszcze to przemyÊla∏.

Nawet Diamentowi Mened˝erowie nie sponsorujà ka˝dego, z kim 

umawiajà si´ na prezentacj´. Nauczyli si´, ˝e ka˝de „nie” przybli˝a 

ich do „tak”, którego oczekujà. Je˝eli zasponsorujesz 2 osoby na 

10, z którymi si´ spotkasz, to bardzo dobry wynik. Dlatego pod 

˝adnym pozorem nie popadaj w zniech´cenie. Nast´pnym razem 

omówimy prac´ z nowo zasponsorowanym dystrybutorem. A tym

czasem çwicz prezentacj´ i przedstawiaj jà jak najwi´kszej liczbie 

osób; za dzia∏alnoÊç sponsorskà zostaniesz w przysz∏oÊci tysiàc

krotnie wynagrodzony!
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