Az iWowWe „Hogyan tovább listá”-ja
Az iWowWe üzleted gyors és sikeres megkezdése érdekében mielőbb
töltsd ki az alábbi listát és tartsd mindig a közeledben
Írd le a céljaidat: „A célok, melyeket nem írsz le csak álmok maradnak.”
• Írd le a 3 legfontosabb rövid távú célodat (30 napon belül teljesítendő).
Például:
1. Super Affiliate- té válok a kezdéstől számított első hetemen.
2. Megszerzem a $100 Gyors Kezdési Bónuszt a Director-i rang két héten belüli elérésével.
3. Megszerzem az Eagle Club teljesítésével járó $100 bónuszt azáltal, hogy első hónapomon belül csatlakoztatok 4 új Affiliate partnert.
• Írd le a 3 legfontosabb hosszú távú célodat (3 éven belül teljesítendő).
Például:
1. International Director-rá válok a kezdéstől számított első 3 hónapon belül. (Ezzel jogosulttá válok a Csapat
Matching Bónuszra és a Gépjármű Bónuszra.)
2. Field Vice President-é válok az első évemben. (Magasabb Csapat Matching és Gépjármű Bónusz.)
3. Elérem a Global Field Chairman rangot a második évben. (Maximális Csapat Matching és Gépjármű Bónusz.)

Ismerd meg a Vállalatot: Tanuld meg milyen fő kommunikációs eszközöket használ a
vállalat, például:
•
•
•
•
•

blog.iwowwe.com: Tégy könyvjelzőt a böngésződben erre az oldalra és látogasd sűrűn.
Az iWowWe Webirodád: Figyeld a rendszeresen megjelenő értesítéseket.
Lájkolj minket a Facebook-on: https://www.facebook.com/iWowWeCentral
Kövess minket a Twitter-en: https://twitter.com/iWowWe
Figyeld YouTube videóinkat: http://www.youtube.com/user/iWowWe

Ismerkedj meg a Szolgáltatásainkkal: : Kövesd az iWowWe Üdvözlő e-mailjében küldött
belépési utasításokat és ismerkedj meg webirodád különböző részeivel.
• Küldj videó e-mailt már első napodon.
• Amilyen hamar csak lehetőséged adódik rá, folytass videó konferenciát vagy egy mini élő közvetítést a
Broadcaster-en keresztül.
• Add hozzá fényképedet Webirodádhoz a „Saját fiókod” és „Személyes adatok” alatt, és hozd létre “sub
domain” linkedet.

Lépj kapcsolatba csapatod vezetőivel: gyűjtsd össze és írd le a felső vonaladon lévő
vezetők nevét és elérhetőségét:

Az iWowWe „Hogyan tovább listá”-ja
Email

Telefonszám

Saját szponzorod
Következő Super Affiliate
Következő Director
Következő National Director
Következő International Director
Következő FVP
Következő GLC

Kerülj bele az Eagle Klubba: Mint Premium csomagos üzlettárs, minden egyazon tárgyhóban
újonnan regisztrált 4 Premium csomaggal rendelkező Front üzlettárs után extra $100-t realizálhatsz. Például: Regisztrálj 12 új Premium csomagost, és keress extra $300-t. Különleges díjakban részesülnek, akik egy egész éven át folyamatosan részt vesznek az Eagle Klubban.
Szerezd meg a Directori Gyors Kezdési Bónuszt: amennyiben a kezdésedtől számított 30
napodon belül csatlakoztatsz egy-egy Super Affiliate üzlettársat a jobb és bal lábon is, extra
$100 bónuszban részesülsz.
Tréningezz: : a http://faq.iwowwe.com linken több, mint 100 gyakran ismétlődő kérdésre
találsz választ arról, hogy miként veheted igénybe szolgáltatásainkat, illetve miként használhatod ki legjobban a marketing és kompenzációs tervünkben kínált kereseti lehetőséget.

Kövesd ezeket a lépéseket, céljaidat bíráld felül gyakran,
és hidd el, a siker az iWowWe-ban hamarosan utolér.

