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Jak „zdrowy” jest twój biznes FLP? Tak jak zdrowie serca spraw-

dzisz patrzàc na kardiogram, równie bez trudu mo˝esz okreÊliç dy-

namik´ swojego biznesu, patrzàc na wydruk premii.

Spójrz na dó∏ tego wydruku, tam gdzie podana jest suma punktów 

(pk.) osobistych i niemened˝erskich. Czy wartoÊç ta roÊnie? Jak 

wyglàda w porównaniu z tym samym miesiàcem w roku ubieg∏ym? 

Je˝eli w∏aÊnie wykreowa∏eÊ Mened˝era, twoje obroty mog∏y 

znaczàco spaÊç, poniewa˝ pk. grupy tego nowego Mened˝era nie 

sà ju˝ uwzgl´dniane; ale czy zaczynajà ju˝ z powrotem rosnàç? 

Je˝eli jesteÊ Mened˝erem i chcesz, aby twój biznes nadal si´ roz-

wija∏, Êrednia punktów osobistych i niemened˝erskich powinna 

wynosiç co najmniej 50 pk. Je˝eli kiedykolwiek spadnie do pozio-

mu 10 pk., jest to znak, ˝e musisz zmieniç kierunek swoich 

dzia∏aƒ.

Punkty osobiste i niemened˝erskie majà kluczowe znaczenie dla 

rozwoju i stabilnoÊci twojego biznesu. Sà to pk. pochodzàce z two-

jej osobistej dzia∏alnoÊci PLUS pk. z dzia∏alnoÊci wszystkich twoich 

dystrybutorów, którzy nie znajdujà si´ pod innym Mened˝erem 

(jak widaç na wykresie obok).

Zanim wykreujesz w strukturze Mened˝era, wszystkie twoje punk-

ty to pk. osobiste i niemened˝erskie; tym samym 100% twoich 

wysi∏ków zmierza do ich zwi´kszenia. Kiedy jednak wykreujesz 

swojego pierwszego Mened˝era, pewnà cz´Êç swoich wysi∏ków 

skierujesz na wspieranie rozwoju tej grupy. Taka wielotorowoÊç 

jest nieodzownym elementem biznesu, nie dopuÊç jednak, by 

zabrak∏o ci czasu i koncentracji na dzia∏alnoÊç zwiàzanà z rozwo-

jem grupy niemened˝erskiej.

Twój biznes 
FLP:

punkty osobiste i niemened˝erskie
Bill Lewis, wiceprezes ds. operacyjnych
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Moda na zdrowie 06/�006
Natura telegram
Kojàcy aloes. Przedawkowa∏aÊ s∏oƒce? W podra˝nionà skór´ wklep 
delikatnie sok z mià˝szu aloesowego albo preparat wzbogacony 
aloesem. Ta roÊlina oddaje nam ogromne przys∏ugi w leczeniu 
oparzeƒ, tak˝e s∏onecznych, ∏agodzi podra˝nienia i pieczenie. Do-
datkowo zawiera sk∏adniki antybakteryjne oraz utrzymuje w∏aÊciwy 
poziom nawil˝enia skóry, opóêniajàc procesy starzenia.

Tina 1�/07/�006
Oparzenia s∏oneczne – jak z∏agodziç ból
(…)
– Wykàp si´. Do wanny wype∏nionej ch∏odnà (lecz nie zimnà) wodà 
wlej szklank´ mià˝szu z aloesu. (…) 
– Mià˝szem liÊci aloesu mo˝esz tak˝e posmarowaç poparzone 
miejsce. Gdy skóra wyschnie, na∏ó˝ mià˝sz ponownie. Zabieg po-
wtarzaj tak d∏ugo, a˝ poczujesz si´ lepiej. (…)

Zielony Sztandar 09/07/�006
Aloes
Ca∏y artyku∏ poÊwi´cony walorom aloesu. Napisano w nim mi´dzy 
innymi:
(…) Dzia∏anie soku aloesowego:
– zmniejsza ból i reakcje zapalne,
– przyspiesza proces gojenia (rany skóry, owrzodzenia, oparzenia, 
odmro˝enia, jest pomocny w gojeniu zarówno ran zewn´trznych, 
jak i wewn´trznych),
– pobudza wzrost i napraw´ skóry, (…)

S∏owo Polskie Gazeta Wroc∏awska 05/07/�006
NieÊwie˝y oddech mo˝e byç objawem choroby
(…) Warto te˝ stosowaç pasty do z´bów zawierajàce w sk∏adzie 
zio∏a, propolis, fluor lub aloes.

Dzia∏alnoÊç ta obejmuje zaj´cia takie jak: osobista sprzeda˝, spon-

sorowanie nowych dystrybutorów i asystowanie im w osiàganiu 

kolejnych pozycji w planie marketingowym. Kiedy twój dystrybu-

tor osiàga stanowisko Mened˝era, powinien byç ju˝ na tyle dobrze 

przeszkolony, aby byç dla swojej grupy takim liderem, jakim do-

tychczas by∏eÊ ty; tym samym ty b´dziesz móg∏ skoncentrowaç 

si´ na sponsorowaniu i pomaganiu innym w swojej grupie 

bezpoÊredniej.

Osobiste sponsorowanie i osobiste budowanie grupy sà tak wa˝ne 

dla twojego biznesu, ˝e podstawowy wymóg planu marketingowe-

go, czyli aktywnoÊç 4 pk. wymagana do kwalifikacji do premii gru-

powej i Premii Lidera, obowiàzuje na ka˝dym stanowisku, 

niezale˝nie od tego, czy jesteÊ Kierownikiem czy Diamond Centu-

rion Mened˝erem. W poprzednich tekstach odnosiliÊmy si´ do 

sponsoringu jako do czynnika warunkujàcego rozwój biznesu. 

Sponsoring to nie tylko wprowadzanie nowych osób, ale tak˝e 

szkolenie ich, zach´canie i wspieranie na drodze do kolejnych suk-

cesów w planie marketingowym. Wszystko to znajduje odzwier-

ciedlenie w punktach osobistych i niemened˝erskich.

PomyÊl o rozwoju grupy bezpoÊredniej jak o p∏yni´ciu ∏odzià  

w gór´ rzeki. Kiedy jeden z twoich dystrybutorów osiàga stanowi-

sko Mened˝era, przeskakuje do swojej w∏asnej ∏odzi i zaczyna 

wios∏owaç ze swoimi dystrybutorami. Je˝eli nie zasponsorujesz 

nowych osób, które zajmà jego miejsce przy wios∏ach, coraz trud-

niej b´dzie posuwaç si´ do przodu. Wyobraê sobie, co by by∏o, 

gdyby wszyscy awansowali na pozycj´ Mened˝era i przeskoczyli  

z twojej ∏odzi do swoich w∏asnych, a wios∏owanie w ca∏oÊci 

spad∏oby na ciebie. Nawet je˝eli b´dziesz si´ usprawiedliwiaç 

mówiàc, ˝e nie mia∏eÊ czasu na sponsorowanie nowych dystrybu-

torów, poniewa˝ musia∏eÊ pomagaç swoim Mened˝erom w wio-

s∏owaniu, bezspornym faktem pozostaje to, ˝e twoja ∏ódê zostaje  

w tyle. (Je˝eli twoi Mened˝erowie potrzebujà pomocy w wios∏o-

waniu, gdy przesiàdà si´ do swoich ∏odzi, to pewna oznaka tego, ˝e 

nie zostali prawid∏owo nauczeni, jak byç liderami!)

Tak wi´c dla zdrowego i rozwijajàcego si´ biznesu, dla rosnàcej 

premii i stabilnego dochodu na przysz∏oÊç – skoncentruj si´ na 

wios∏owaniu we w∏asnej ∏odzi!

Aloes w prasie |


