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Troska o klienta: 
Zanim wyjedziesz  
na wakacje
Zanim wyjedziesz na letni wypoczynek, zadbaj o wszystkich swoich 
klientów, tak by byli odpowiednio zaopatrzeni w produkty przez ca∏y 
czas twojej nieobecnoÊci. 

1. Ok. miesiàc przed wyjazdem. Przygotuj list´ wszystkich sta-
∏ych klientów; przy najbli˝szej dostawie uprzedzaj ka˝dego z nich  
o swoim spodziewanym wyjeêdzie i wspólnie zastanówcie si´, czy klient 
nie powinien kupiç dodatkowej iloÊci produktów – by niczego mu pod-
czas twojego urlopu nie zabrak∏o. Po ka˝dym spotkaniu wykreÊlaj  
odpowiednie nazwisko z listy.
2. Ok. tydzieƒ przed wyjazdem. Jeszcze raz zadzwoƒ do ka˝dego 
z klientów, by przypomnieç o swoim urlopie i upewniç si´, ˝e niczego 
mu nie potrzeba. Nawet je˝eli klient nic nie zamówi, b´dzie mu mi∏o, 
˝e o nim pami´ta∏eÊ i ˝e tak si´ o niego troszczysz.
3. Klienci nieregularni. Wyjazd na wakacje do doskona∏y mo-
ment, by przypomnieç si´ klientom kupujàcym produkty okazjonal-
nie i nie majàcych sta∏ego zestawu regularnie zamawianych produk-
tów. Do tych osób tak˝e warto zadzwoniç i uprzedziç o nieobecnoÊci 
– w przeciwnym wypadku, znajàc z∏oÊliwoÊç losu, zadzwonià z proÊbà 
o produkt w Êrodku twojego urlopu! W∏aÊnie te osoby i w∏aÊnie w ta-
kich okolicznoÊciach cz´sto sà êród∏em dodatkowych, niespodziewa-
nych zamówieƒ!
4. Twoje zakupy. Wielu klientów skorzysta z twojej oferty i fak-
tycznie b´dzie chcia∏o kupiç produkty „na zapas”, by nie zostaç bez 
ulubionego produktu FLP. Weê to pod uwag´ i uwzgl´dnij zwi´kszone 
potrzeby klientów, planujàc swoje zakupy i sk∏adajàc zamówienie  
w Centrum Produktów – by w Êrodku goràcego lata nie zostawiç klien-
tów na lodzie!

Od czasu do czasu stykam si´ z podenerwowanymi dystrybutorami, 
których klient znalaz∏ (lub zosta∏ znaleziony przez) innego dystrybu-
tora, oferujàcego produkty FLP taniej ni˝ w cenie detalicznej. Czasem 
cena ta jest nieco wy˝sza ni˝ hurtowa, ale czasem bywa ni˝sza, co 
sugerowa∏oby, ̋ e sprzedajàcy dystrybutor rezygnuje z cz´Êci premii oso-
bistej. 

Moi rozmówcy sà cz´sto zaintrygowani, gdy mówi´ im, ˝e ja osobiÊcie 
nigdy nie sprzedawa∏em produktów FLP w cenach ni˝szych ni˝ deta-
liczne, nigdy nie b´d´ tego robi∏ i jestem przekonany, ˝e takie prakty-
ki psujà reputacj´ ca∏ej firmy ogólnie oraz kolegów dystrybutorów  
w szczególnoÊci. Rozbie˝noÊç cen zbija z tropu klientów, dewaluuje  
produkty i budzi animozje wÊród dystrybutorów. Skutkiem chyba  

najbardziej szkodliwym ze wszystkich jest fakt negowania znaczenia 
budowania w ramach Planu Marketingowego biznesu detalicznego. 
Tworzy si´ sytuacja, w której dystrybutorzy nie czujà si´ ju˝ swobod-
nie sprzedajàc produkty w cenach detalicznych, bojàc si´, ˝e kiedy 
klient przekona si´, i˝ mo˝e gdzie indziej kupiç produkty FLP taniej, 
mo˝e poczuç si´ oszukany.

Liderzy struktur muszà podjàç wszelkie wysi∏ki, aby uczyç i kontrolo-
waç swoje grupy. Sà oni prawdopodobnie jedynymi osobami, które mogà 
zapobiec tym niezdrowym praktykom.

Eddy Chai,  
Podwójnie Diamentowy Mened˝er  
i Dyrektor Generalny FLP Taiwan

Dlaczego wi´c ci, jak wierz´ wprowadzeni w b∏àd, dystrybutorzy tak 
dzia∏ajà? Byç mo˝e nie wierzà w wartoÊç produktów. A mo˝e kr´puje 
ich zarabianie pieni´dzy na ludziach, których znajà? To akurat jest bi-
znesowym nonsensem, poniewa˝ te same osoby nie mia∏yby takich 
oporów dzia∏ajàc w tradycyjnym biznesie i majàc „prawdziwe” wydat-
ki! A mo˝e jest tak, ̋ e osoby te nie majà prawdziwej bazy klientów de-
talicznych potrzebnej, by realizowaç comiesi´czny wymóg 4 pk. oso-
bistej aktywnoÊci?

Niezale˝nie od powodów, jestem przekonany, ˝e stosowanie zni˝ek 
Êwiadczy o braku dojrza∏oÊci w rozumieniu koniecznoÊci dzia∏ania  
w poczuciu odpowiedzialnoÊci dla uznania, troski i wy˝szego dobra  
innych dystrybutorów oraz firmy. 

Owszem, czasem nagradzam dobrego klienta „bezp∏atnym” produk-
tem dodawanym do zamówienia; zdarza∏o mi si´ nawet daç produkt 
w prezencie, gdy komuÊ rozpaczliwie potrzebne by∏o jego korzystne 
dzia∏anie, ale zni˝ki? Nigdy!

Rzecz  
o zni˝kach

John Curtis, 
Diamentowy  
Mened˝er FLP UK
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