Aloituspaketilla pääset
nopeasti alkuun.
Nyt on aika jakaa aloituspaketin mukana saamiasi näytteitä.
Voit hyödyntää alla olevia esimerkkejä ja lähettää yhteystietolistallasi oleville kontakteille viestiä.
Katso lisätietoja kohdasta Oriflame Menestyksen askeleet Askel 3 – Tutustu tuotteisiin.

FIRST

“Hei Susanna,
Ajattelin, että voisit auttaa. Etsin tuotearvosteluja NovAge-ihonhoitolinjoihin ja mietin, että sinä voisit olla halukas
osallistumaan. Arvostaisin, jos voisit kokeilla ja kertoa mielipiteesi lähettämistäni tuotenäytteistä. Toivon, että
kuulen sinusta pian!
Terveisin,
Jenni”
“Hei Anna,
Kuten tiedät, olen Oriflamen Brand Partner, ja kansainvälisenä yrityksenä meillä on yksiä parhaimpia ja kliinisesti
todistettuja ihonhoitotuotteita, joissa on patentoitua tekniikkaa. Minulla on hakusessa 10 henkilöä, jotka voisivat
kokeilla NovAge-ihonhoitolinjoja ja antaa niistä oman arvionsa. Olisitko sinä kiinnostunut? Tässä ei ole mitään
jujua taustalla, vaan aidosti pyydän arvostelua. Toivottavasti kuulen sinusta pian!
Terveisin,
Jenni”

DAY S

Bonusohjelmat
Uusi Oriflamessa? Olemme suunnitelleet erilaisia ohjelmia ja bonuksia, joiden avulla tehostat
menestymistäsi Oriflamen parissa jo heti alussa. Ne ovat vain sinulle ensimmäisten 90 päivän aikana,
joten aloita jo tänään avaamalla Oma Oriflame -kauppa, niin et menetä mitään. Lue lisää tästä
esitteestä!
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Tervetulo-ohjelma
Kun liityt Oriflameen, saat mahdollisuuden saada parhaiten
myyviä tuotteita palkinnoksi saavuttamalla Tervetuloohjelman kolme tasoa.
Saat palkinnot, kun sinulla on vähintään 100 bonuspistettä ensimmäisillä kolmella
jaksollasi (aloitusjakso + 3 seuraavaa jaksoa).

Taso 1

Tee 100 bonuspisteen tilaus joko aloitusjaksollasi
tai seuraavalla jaksolla, niin saat:
The ONE -muotoilupaletin, Precision-muotoilusiveltimen ja The
ONE Lip Spa -huulivoiteen.
Arvo 48,00 €

Taso 2

Tee 100 bonuspisteen tilaus myös toisella peräkkäisellä
jaksollasi Tason 1 jälkeen:
Saat NovAge Skin Renewing -happokuorinnan, NovAge Intense
Skin Recharge -yönaamion ja kasvonaamion spaattelin.
Arvo 74,00 €

Taso 3

Tee 100 bonuspisteen tilaus myös 3. perättäisellä
jaksollasi Tason 2 jälkeen:
Saat SkinPro Sonic 3-in-1 System -ihonhoitolaitteen ja
WellnessPack Womanin.
Arvo 98,90 €
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Nopean aloittajan ohjelma
Uutena Oriflamen Brand Partnerina
meillä on jotain sinulle: se on Nopean
aloittajan ohjelma. Voit ansaita jopa 150
euroa ensimmäisten 90 päivän* aikana
Oriflamessa!
Askel 1 – Hyödynnä Oma Oriflame -kaupan linkkiä, jonka
löydät kohdasta Oriflame toimintani - Bisneksen työvälineet Oma Oriflame -linkit.
Askel 2 – Suosittele tuotteitamme ja jaa kauppasi linkkiä niin
monelle kuin mahdollista.
Askel 3 – Hanki ensimmäiset kanta-asiakkaasi ensimmäisten 4
täyden jaksosi aikana ja saa vähintään 3 heistä tekemään 50
€:n tilaus.

Askel 4 – Saat 50 €.
Askel 5 – Pyydä jotakuta tekemään sama, minkä sinä teit.
Rekisteröi vähintään yksi rekryytti ensimmäisten 4 täyden
jaksosi aikana. Jos vähintään yksi rekryyttisi saa myös
50 € nopean aloittajan ohjelmasta (saa 3 kanta-asiakasta
tekemään vähintään 50 €:n tilauksen
,
Askel 6 – sinä saat 100 € lisää.
Nämä kaksi bonusta ovat toisistaan riippumattomia ja
voit ansaita molemmat tai vain toisen. Vaikka et onnistuisi
saavuttamaan ensimmäistä 50 €:n bonusta, voit silti vielä
ansaita 100 €:n bonuksen. Nämä maksetaan jakson päätyttyä
komissiona.

*Yksinkertaisuuden vuoksi ensimmäiset 30 päivää tarkoittaa aikaa aloittamisesta ensimmäisen täyden jakson loppuun, ei 30 kalenteripäivää. Samoin 90 päivää
vastaa aikaa aloittamisestasi neljännen täyden jaksosi loppuun. Tämä etu on voimassa jaksosta 13 2019 (6.9.2019) alkaen. Voimassoloa voidaan muuttaa.

Menestyksen askeleet
Ensimmäiset 90 päivää menestykseen
Nyt kun tiedät Tervetulo-ohjelmasta, Nopean aloittajan ohjelmasta ja Urakehitysbonuksesta, on
aika ottaa selvää, mitä sinun on tehtävä niiden suorittamiseksi. Oriflamen Menestyksen askeleet
on loistava työkalu, joka auttaa sinua suorittamaan nämä ohjelmat ja tukee sinua saavuttamaan
Brand Partner Platinum -tittelin ensimmäisten 90 päivän aikana.

Urakehitysbonus
Palkintona nopeasta kasvusta Oriflamessa voit ansaita
bonusta, kun saavutat tittelin Brand Partner Platinum. Kuinka se toimii?
Bonus on jaettu kahteen osaan:
• Kun saavutat Brand Partner Platinum -tittelin ensimmäistä kertaa ensimmäisten neljän jaksosi aikana (aloitusjakso +
4 seuraavaa jaksoa), saat bonusta 100 €.

Menestyksen askeleet on askel askeleelta toteutettu matka, joka on suunniteltu
Länsi-Euroopan huippujohtajien parhaiden käytäntöjen avulla. Jokainen
vaihe auttaa sinua hallitsemaan avaintaidot tuotteiden suosittelussa, tiimin
rakentamisessa ja mentoroinnissa.

Tuotteiden suosittelu

Esitteen/Oma Oriflame -kaupan kautta myyminen ja
uusien asiakkaiden rekisteröiminen.

• Jos seuraavien kolmen jakson aikana saavutat vähintään 1 400 DBP:tä, saat toisen 100 €:n bonuksen.

Tiimin rakentaminen

Rekrytoi muita ja auta heitä aloittamaan Brand Partnereina.

Mentorointi

Tiedon jakaminen ja Brand Partnereiden
valmentaminen johtajiksi.

7 helppoa askelta
Ensimmäiset 90 päivää menestykseen
“En olisi koskaan voinut kasvattaa bisnestäni millekään tasolle toistuvilla tuloilla, ellen olisi noudattanut seurattavaa listaa
päivittäisistä toiminnoista. Johdonmukaisuus on avain, joten todistettujen vaiheiden jatkuva seuraaminen saa ehdottomasti
aikaan lumipallovaikutuksen bisneksessäsi, ja näet pian asioiden alkavan järjestymään. Jos seuraat toimintaasi, voit
nähdä vahvuutesi ja sen missä voit kasvattaa bisnestäsi, etenkin alkuaikoina, kun asioiden aloittaminen vie aikaa.”
Clare Kinsella, Sapphire Director

Tätä on Oriflame
Ensimmäiset 24 tuntia

Aloita matka
kirjoittamalla
motivaatiosi. Avaa
Oma Oriflame
-kauppa ja koosta
yhteystietoluettelo.

Kuinka löydät
ensimmäiset asiakkaasi

Tutustu
tuotteisiin

Ensimmäiset 48 tuntia

Ensimmäiset 72 tuntia

Mikä innosti sinua
liittymään Oriflameen?
Kuvaa ja jaa tarinasi
sponsorisi kanssa.
Luo oma onlineasiakasryhmäsi.

Jos tilasit aloituspakettisi
voit kokeilla upeita
Oriflame-tuotteita ja jakaa
näytteitä kontakteillesi.

Olet jo ehkä suorittanut kaksi ensimmäistä
vaihetta tähän mennessä.

Jaa esite
Ensimmäisen viikon aikana

Aloita esitteen jakaminen
ja käytä Oriflame Appia
digitaalisen esitteen,
eCataloguen, jakamiseen.
Luo omat suosituksesi
esitteestä ja jaa ne
kontakteillesi.

1. kantaasiakastilaisuus

Rakenna oma
tiimisi

Ensimmäisen viikon aikana

Toisen viikon aikana

Kanta-asiakastapahtuma
Facebookissa on
yksinkertainen tapa olla
vuorovaikutuksessa,
osallistua ja saada
myyntiä verkossa. Ota
yhteyttä sponsoriisi ja
aikatauluta sekä järjestä
tapahtuma sponsorisi
tuella.

Tunnista
yrittäjähenkiset ihmiset
yhteystietoluettelostasi
ja kutsu heidät liittymään
sponsorisi avulla. Lataa
Oriflame Business
-sovellus.

Ryhdy toimeen
Toistuvaa

On todistettu, että
jatkuvat yksinkertaiset,
helpot ja nopeat
toiminnat auttavat
Brand Partnereita
menestymään
nopeammin ja
paremmin. Tämä
vaihe auttaa sinua
työskentelemään kohti
jatkuvaa toimintaa.

