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 Opas uusien asiakkaiden 
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säilyttämiseen, jotta voit kehittää 
liiketoiminnastasi kestävää.
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Kasvata 
organisaatiotasi oikeilla 
liiketoimintamenetelmillä

Teitpä töitä joko osa-aikaisesti tai kokopäiväisesti, 
jokaisella Jäsenellä on oma tyylinsä Herbalife-
liiketoimintansa hoitamiseen, niin yhteydenpidossa 
asiakkaiden kanssa kuin Herbalife®-tuotteiden 
jälleenmyynnissäkin.

Tästä oppaasta saat lisätietoa tehokkaista 
liiketoimintamenetelmistä, joiden avulla voit rakentaa 
pysyvän asiakaskunnan. Näiden menetelmien avulla 
tuhannet itsenäiset Herbalife-Jäsenet ympäri maailmaa 
ovat aloittaneet menestyksekkään uransa. Jotkut 
käyttävät vain yhtä tai kahta menetelmää, toiset kaikkia! 
Sponsorillasi voi olla myös täysin oma menetelmänsä.

Yhteistä näille menetelmille on pysyvän asiakaskunnan 
rakentaminen ja kestävän henkilökohtaisen 
volyymin luominen. Tätä varten sinun on hankittava 
uusia asiakassuhteita, pidettävä kiinni nykyisistä 
asiakassuhteistasi ja täydennettävä niitä.

Kun kasvatat menestyksekkään asiakaskunnan, sinulle 
tarjoutuu enemmän tilaisuuksia rekrytoida asiakkaitasi 
uusiksi Jäseniksi. Jos nämä uudet Jäsenet sitten perustavat 
oman kasvavan asiakaskuntansa, syntyy kasvun kierre ja 
organisaatiosi monistuu ja kasvaa vauhdilla.

Tärkeintä on keskustella eri liiketoimintamenetelmistä 
sponsorisi kanssa ja valita sinulle sopivin.

Opas uusien asiakkaiden hankintaan ja nykyisten säilyttämiseen, jotta voit kehittää liiketoimintasi kannattavaksi
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Käytä, näytä, 
kerro

Johdanto

Opas uusien asiakkaiden hankintaan ja nykyisten säilyttämiseen, jotta voit kehittää liiketoimintasi kannattavaksi
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 ”Käytä, näytä, kerro” on Herbalifen 
perustajan ja ensimmäisen 
Jäsenen Mark Hughesin 
kehittämä liiketoimintafi losofi a.
 Mark Hughes aloitti hyvin 
menestyksekkäästi tämän 
liiketoimintamenetelmän käytön 
markkinoidakseen Herbalifea ja sen 
tarjoamaa liiketoimintamahdollisuutta.

 Menetelmä on yksinkertainen, ja 
sitä käyttävät tehokkaasti miljoonat 
Jäsenet ympäri maailman joka päivä, 
koska se käynnistää keskustelun 
mahdollisten asiakkaiden kanssa.

 Käytä: Käytä tuotteita, 
saa tuloksia, voi hyvin.

 Näytä: Käytä Herbalife-
logolla varustettuja 
tuotteita – vaatteita, 
kasseja yms.

 Kerro: Kerro kaikille.

Opas uusien asiakkaiden hankintaan ja nykyisten säilyttämiseen, jotta voit kehittää liiketoimintasi kannattavaksi
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 Käytä
 Ole tuotteiden tuote
 Lue uusimmat tuote-esitteet ja keskustele 
sponsorisi kanssa jokaisen tuotteen 
eduista. Selvitä, mitkä jo käyttämäsi 
tuotteet voidaan korvata helposti Herbalifen 
tuotteilla tai mihin nykyisen ruokavaliosi 
aukkokohtiin Herbalife-ravintolisä sopisi.

 Etu: Kun käytät tuotteita joka 
päivä, alat tuntea olosi hyväksi sekä 
sisäisesti että ulkoisesti. Kehität 
oman tuotemenestystarinasi. 
Henkilökohtaiset tarinat ovat 
hyvin tehokas työkalu. Ihmiset 
samaistuvat toisiin ihmisiin ja 
inspiroituvat rehellisyydestä, 
innostuksesta ja tuloksista.

 Näytä
 Ole brändi
 Voit pukeutua brändiin monella tavalla, 
joten voit valita itsellesi parhaan tavan 
käyttää sitä. Voit käyttää rintanappia tai 
Herbalife-asustetta huomion herättämiseksi 
tai brändätä autosi.

 Etu: Kun käytät Herbalife-
logolla varustettuja tuotteita 
(vaatteita, kasseja yms.), voit 
aloittaa keskustelun helposti, 
kun kiinnostuneet ihmiset tulevat 
kyselemään. Samalla lisäät 
merkkitietoisuutta Herbalifesta.

Käytä, näytä, 
kerro

Johdanto

Opas uusien asiakkaiden hankintaan ja nykyisten säilyttämiseen, jotta voit kehittää liiketoimintasi kannattavaksi
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 Kerro
 Puheen voima
 Parhaiten voit levittää tietoa Herbalifesta 
ja Herbalife-tuotteista puhumalla 
kaikille – aloittaen kaikista tutuistasi. 
Mitä useammalle ihmiselle puhut, sitä 
suuremmat mahdollisuudet sinulla on 
saada asiakkaita ja rekrytoida 
uusia Jäseniä.

 Etu: Parhaat 
asiakkaat ja Jäsenet 
voivat löytyä mitä 
epätodennäköisemmistä 
paikoista, joten puhu 
kaikille innostuneesti. 
Mitä enemmän puhut, 
sitä luontevammalta 
se tuntuu ja sitä 
todennäköisemmin 
inspiroit muita.

Opas uusien asiakkaiden hankintaan ja nykyisten säilyttämiseen, jotta voit kehittää liiketoimintasi kannattavaksi
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Käytä, näytä, kerro

 Terveellinen 
aamiainen
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 Terveellinen aamiainen 
on helppo tapa aloittaa 
keskusteluja ja ottaa 
puheeksi Formula 1 
-pirtelön, Yrttijuoman ja 
Aaloeyrttijuomatiivisteen 
edut terveellisenä 
aamiaisvaihtoehtona.

 Terveellinen aamiainen 
-menetelmällä 
menestyminen edellyttää 
ymmärrystä kuluttajien 
yleisistä kompastuskivistä 
aamiaisvalinnoissa.

 ”Terveellinen 
aamiainen tarjoaa keholle 
tärkeimmät ravintoaineet.”
 Tämä ohjelma sopii kaikille. Se korostaa 
oikeiden valintojen tekemisen tärkeyttä ja sitä, 
miten huonot valinnat voivat vaikuttaa joka 
päivä ja pitkän aikavälin ravitsemuksessa.

Terveellinen aamiainen
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Käytä, näytä, kerro

 Hyviä syitä nauttia aamiainen
•	 Hyvän aamiaisen syöminen voi auttaa 

painonhallinnassa.

•	 Aamiaisesta saa tärkeitä ravintoaineita.

•	 Aamiaisen syöminen voi hillitä ruokahalua 
myöhemminkin päivän aikana.

•	 Kun suunnittelet hyvän aamiaisen, tiedät aloittavasi 
päivän oikealla tavalla ja saavasi arvokkaita 
ravintoaineita heti aamulla.

 Hyvä aamiainen vähentää todennäköisyyttä sortua 
epäterveellisiin välipaloihin aamupäivän aikana.

 Herbalifen terveellinen aamiainen
 1. Aaloeyrttijuomatiiviste – lisää veteesi virkistävää makua, 

joka auttaa sinua juomaan 2–2,5 litraa vettä päivässä.
 2. Yrttijuoma – vähäkalorinen ja virkistävä juoma, 

joka sisältää vihreää ja mustaa teetä.
 3. F1-pirtelö – herkullinen ja terveellinen, vähäkalorinen 

ateria, joka sisältää juuri oikeassa suhteessa laadukkaita 
soija- ja maitoproteiineja, tärkeitä mikroravintoaineita sekä 
kasviperäisiä ainesosia ja yrttejä.

 Faktoja aamiaisesta
•	 Tutkimukset ovat kumonneet väittämän, jonka mukaan useimmat jättävät aamiaisen väliin.

•	 Vähintään 70 % ihmisistä nauttii aamiaisen – mutta nykypäivän kiireiden vuoksi se joko 
siirtyy pitkälle aamupäivään tai sisältää huonoja valintoja (lähde: Mintel 2010).

•	 Huonojen aamiaisvalintojen vuoksi et ehkä anna kehollesi tärkeitä hivenaineita, joita se 
tarvitsee aamulla.

 Terveellisen aamiaisen tärkeys
 Ihanteellinen 
aamiainen
•	 Sisältää energiaa ja proteiinia.

•	 Sisältää tärkeitä vitamiineja ja 
kivennäisaineita.

•	 Sisältää nestettä.

 Aloita päiväsi 
terveellisesti
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TÄNÄÄN?TÄNÄÄN?TÄNÄÄN?TÄNÄÄN?TÄNÄÄN?TÄNÄÄN?
AAMIAISEKSI AAMIAISEKSI AAMIAISEKSI AAMIAISEKSI AAMIAISEKSI AAMIAISEKSI 
MITÄ MITÄ MITÄ MITÄ MITÄ MITÄ SINÄ SINÄ SINÄ 

SÖIT SÖIT SÖIT 

 Aamiaisen jättäminen väliin

•	 Jos jätät aamiaisen väliin, elimistölläsi on käytössään vain edellisenä 
päivänä saamansa ravintoaineet ja vesi.

•	 Tässä tilanteessa et anna kehollesi polttoainetta, joten verensokerisi 
laskee ja sinun tulee nälkä.

•	 Saatat päätyä napostelemaan epäterveellisiä välipaloja, kuten 
yksinkertaisia hiilihydraatteja (suklaata, sokerilla makeutettua kahvia, 
keksejä jne.), jotta saisit energiaa ja verensokerisi kohoamaan.

•	 Kun et anna kehollesi ravintoaineita, jäljempänä kuvattu sykli 
toistuu koko päivän ajan, ja saatat tuon tuostakin sortua 
epäterveellisiin vaihtoehtoihin.

 V
ire

ys
ta

so

 Aikainen aamu  Myöhäinen aamu

 Väsynyt olo, mieli 
tekee välipalaa

 Aamiaisen väliin jättämisen vaikutukset

Terveellinen aamiainen

 Mieli tekee 
välipalaa

 Rajoittunut energia

 Nälkä

 Rajoittunut energia ja vireys, 
käytössä edellisen päivän 
voimavarat

•	 Liiallinen hiilihydraattien kulutus saa kehon käymään jatkuvalla 
ylikuormituksella. Epäterveellinen aamiainen voi näin ollen 
aiheuttaa useita terveysongelmia ja kerryttää painoa.
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Käytä, näytä, kerro

 Terveellinen 
aamiainen

 Energiaa: 572

 * Pakkauksen ohjeiden mukaisesti valmistettuna

 Energiaa: 262*

 * Perustuu Britanniassa suositun myslin ravintoarvoon

 Vähemmän energiaa: noin 220 kcal/ annos*

 Enemmän proteiinia: lähes 18 g/ annos*

 Nappaatko lennosta 
kahvin ja croissantin 
mukaan?

 Aamu ilman 
aamiaista?

 Kyllästyttävätkö 
aina samat 
murot?

 Vähäenergiainen tasapainoinen ateria – seitsemän eri makua

 Miltä sinun aamiaisesi näyttää?

 Terveystietoa
 Runsaasti proteiinia sisältävä ruokavalio ja liikunta 
voivat yhdessä auttaa kasvattamaan lihasmassaa 
ja näin vauhdittamaan aineenvaihduntaa. 
Lihasmassan kasvu lisää siis elimistösi 
energiankulutusta – jopa nukkuessasi!

 Tiesitkö?
 Formula 1 on maailman johtava 
ateriankorvauspirtelö.* F1-pirtelöt ovat auttaneet 
ihmisiä kaikkialla maailmassa saavuttamaan 
painonpudotustavoitteensa. Onnistu sinäkin jo tänään!
 * 33 %:n osuus maailmanlaajuisessa painonhallintakategoriassa. 

Euromonitor 2012.
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 Aamiaista ei kannata jättää väliin!
 ”Heti kun heräät, kehosi tarvitsee ravintoaineita voidakseen 
aloittaa päivän oikealla tavalla. Se ei ole saanut ravintoa moneen tuntiin, joten sinun 
on annettava elimistöllesi nestettä ja tasapainoista ravintoa. Valitse joka aamu hyviä 
hiilihydraattien ja kuidun lähteitä, kuten kokojyväleipää tai sokeritonta mysliä tai muroja. 
Hedelmästä tai lasillisesta tuoremehua saat riittävästi vitamiineja ja kivennäisaineita, joiden 
avulla päiväsi alkaa pirteästi. Teestä tai kahvista saat myös nestettä, mutta niitä kannattaa 
juoda kohtuudella kofeiinipitoisuuden vuoksi.”

 Luigi Gratton, M.P.H.
Johtaja, Kansainvälinen tuotemarkkinointi

 Lataa Terveellinen aamiainen -ohjelman 
koulutus- ja markkinointimateriaalit 
osoitteesta MyHerbalife.com.

 Miten aloitan?
 Jos haluat aloittaa Terveellinen aamiainen -ohjelman, 
sinun on tutustuttava kahteen asiaan:

 1. Formula 1 -tuotteisiin, Yrttijuomaan sekä 
Aaloeyrttijuomatiivisteeseen

 2. tavallisiin aamiaisvalintoihin liittyviin ongelmiin.

 Lu
ig

i G
ra

tt
on

, J
oh

taja, K
ansainvälinen tuotemarkkinointi

Terveellinen aamiainen

Oletko jo juonut 

PIRTELÖSI 
TÄNÄÄN?
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Käytä, näytä, kerro

 Hyvinvointiarviointi
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 Hyvinvointiarvioinnit ovat 
hyvä tapa saada ihmisten 
kiinnostus ja huomio 
muutaman minuutin ajaksi.
 Vastapainoksi voit antaa heille 
tietoa, jota he eivät ehkä 
tiedä ravitsemuksestaan.

 Hyvinvointiarvioinnissa 
vastataan muutamaan 
kysymykseen, joissa selvitetään 
yleisiä asioita henkilön 
yleisestä ravitsemuksesta ja 
hyvinvoinnista – näin saat 
mahdollisuuksia puhua 
joistakin Herbalifen ratkaisuista.

 ”Hyvä tapa saada 
asiakasvinkkejä – jopa 
ennen myyntiä!”

 Hyvinvointiarviointi on hyvä 
”monitoimityökalu” puhuttaessa 
mahdollisten asiakkaiden kanssa. 
Se voi auttaa:

•	 luomaan asiakassuhteita tarjoamalla 
maksuttoman palvelun ja edun 
mahdollisille asiakkaille

•	 käymään etenevän ja yksityiskohtaisen 
keskustelun, jotta ymmärrät mahdollisen 
asiakkaan todelliset tarpeet

•	 tarjoamaan mahdolliselle asiakkaalle 
hyödyllisiä terveysvinkkejä ja esittelemään 
Herbalifen ravitsemusratkaisua

•	 muuttamaan mahdollisia asiakkaita ostaviksi 
asiakkaiksi hyvinvointiarvioinnilla

•	 saamaan mahdollisia asiakasvinkkejä 
hyvinvointiarviointiasiakkailta – yksi parhaista 
asiakasvinkkien lähteistä

Hyvinvointiarviointi
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Käytä, näytä, kerro

 Hyvinvointikeskusteluun sisältyy muun muassa rasvaprosentin mittaus esim. 
esittelypisteessä tai painonpudotushaasteen aikana (jolloin voit käydä keskustelua ja 
tehdä mittauksia). Sitten voit toteuttaa kokonaisen hyvinvointiarvioinnin.

 Huom. Tapaaminen mahdollisen asiakkaan kanssa voi tapahtua kasvotusten tai verkossa, 
ja siihen saattaa kulua noin 40 minuuttia.

 Miten käyttää 
hyvinvointiarviointityökalua
•	 Hyvinvoinnin arviointikirjanen (SKU 6767) on 

helppokäyttöinen, ammattimainen, asiakkaalle jätettävä 
materiaali, jonka tarkoitus on auttaa Jäsentä lisäämään 
myyntimääräänsä ja kartuttamaan asiakaskuntaa.

•	 Auttaa suhteen muodostamisessa mahdollisten 
asiakkaiden kanssa sekä nykyisten asiakassuhteiden 
viemisessä uudelle tasolle auttamalla heitä terveys- ja 
hyvinvointitavoitteiden saavuttamisessa.

•	 Voit tehdä hyvinvointiarviointeja monissa tilanteissa, 
kuten vaikkapa kahden kesken, kiertueen aikana, 
painonhallintahaasteessa tai hyvinvointiklubissasi!

 Muista käyttää hyvinvointiohjaajan rintanappia 
(SKU 8389).

Hyvinvointiarviointi
Pyydä MAKSUTONTA 

arviointia

HENKILÖKOHTAINEN  
HYVINVOINTI-

OHJAAJA
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 Keskustelun aloittaminen
 1. Aloita asiakaspohjan luominen puhumalla ystäville, perheenjäsenille, 

kollegoille – tutuillesi, jotka ovat jo osa lähipiiriäsi. Kun alat varata 
hyvinvointiarviointiaikoja, muista aina pyytää uusia nimiä. Aseta 
tavoitteeksesi esim. 30–40 hyvinvointiarviointia kuussa.

 2. Kysy, mitä ”hyvinvointi” mahdollisen asiakkaan mielestä tarkoittaa.

 3. Tutustu asiakkaaseesi. Selvitä hänen senhetkinen hyvinvointitilanteensa 
(ravitsemus, elämäntavat ja kuntoilu sekä painoindeksi ja rasvaprosentti).

 4. Kun teet varsinaisen hyvinvointiarvioinnin mahdollisen asiakkaan kanssa, 
voit määrittää hänen nykyiset tapansa, hyvinvointipisteet ja -tason.

 5. Lisää Herbalifen tietojen uskottavuutta puhumalla johtavien 
professoriemme, kuten David Heberin tai Luigi Grattonin, tutkimuksista.

 6. Kerro ruokailutottumuksista, jotka vaikuttavat elämäntapaan. 
Viittaa joihinkin painonpudotushaasteen aiheisiin.

 7. Kysy mahdolliselta asiakkaalta, oliko hyvinvointiarvioinnista hyötyä 
(yritä saada tuttavien nimiä, jos kokemus oli myönteinen).

 8. Kysy, haluaako henkilö kuulla Herbalifen tarjoamista 
ravitsemusratkaisuista. Jos vastaus on myönteinen, esitä asiasi 
hyvin, jaa tarinasi ja ehkä muiden asiakkaidenkin tarinoita.

 9. Kysy rohkeasti, minkä makuisella pirtelöllä mahdollinen asiakas 
haluaisi aloittaa.

Hyvinvointiarviointi
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Käytä, näytä, kerro

 Tapahtumien järjestys
 Tapahtumien järjestyksellä on suuri merkitys. Prosessissa ei kannata kiirehtiä eteenpäin. 
Pyydä ensin ystävien nimet ja esittele tuotteesi vasta sitten (Club, PPH tai tuotteet). 
Ystävien nimiä voi olla vaikea saada enää esittelyn jälkeen.

Hyvinvointiarviointi

 Jos henkilö liittyy klubiin tai painonpudotushaasteeseen ja antaa 10 ystävänsä nimet, 
2–3 heistä saapuu hyvinvointiarviointiin seuraavien päivien aikana.

 Koska nämä henkilöt tuntevat toisensa, he luultavasti ilmoittautuvat painonpudotushaasteeseen 
yhdessä ja antavat 15–20 uutta nimeä, joista 5–7 henkilöä saapuu hyvinvointiarviointiin. 
Heistä 3–4 ilmoittautuu painonpudotushaasteeseen ja antaa omien ystäviensä nimet jne.

 Mitä hyötyä tästä kaikesta on? – Näin muodostat painonpudotushaasteryhmän henkilöistä, jotka 
muodostavat verkoston jo alusta alkaen. Eivätkä useimmat heistä ole edes asiakkaitasi vielä.

 Seuranta
•	 Pidä käytössäsi eri työkaluja, kuten tuote-esitteitä, esittelykansio, rasvaprosentin mittausta 

ja ajanvarauskortteja.

•	 Varmista, että olet jälkeenpäin yhteydessä mahdollisiin asiakkaisiin, jotka ovat käyneet 
hyvinvointiarvioinnissa ja osoittaneet kiinnostusta tuotteisiin.

•	 Älä kuitenkaan hätistele tai ahdistele – hyvät asiakassuhteet muodostuvat ajan myötä. 
Ole täsmällinen, jos olet luvannut pitää yhteyttä!

•	 Käsittele saamiasi asiakasvinkkejä järjestelmällisesti. Soita aina saamillesi yhteystiedoille 
tapaamisen sopimiseksi ja kerro, mistä sait tiedot. Järjestä arkistointijärjestelmä 
asiakasvinkkien hallinnointiin.

•	 Vinkki: Hyvän asiakaskokemuksen tarjoaminen on palvelupohjaisen liiketoiminnan kulmakivi.

 Hyvinvointiarviointi: Tapahtumien järjestys

 Hyvinvointi-
arviointi  Asiakas

 Klubiin liittyminen

 Painonpudotushaasteeseen liittyminen
 Ystävien 

nimet
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 Vinkkejä asiakkaiden 
lähestymiseen
•	 Sinun ei tarvitse olla ravitsemusasiantuntija tai kunto-ohjaaja, 

jotta voit suorittaa hyvinvointiarviointeja. Kuka tahansa 
työkaluihin tutustunut voi tehdä arviointeja!

•	 Samoin voit lähestyä ketä tahansa ja tarjota maksutonta 
arviointia. Älä rajoitu tiettyyn ihmistyyppiin!

•	 Tee asiakkaan olo mukavaksi puhumalla ensin terveydestä 
ja ravitsemuksesta. Älä yritä heti myydä tuotteita tai puhua 
asiakkaan painosta.

 Muita huomioita:
•	 Näytä aina tyylikkäältä ja ammattimaiselta – käytä joko siistiä 

työasua tai Herbalife-brändättyjä vaatteita.

•	 Yritä itsekin pysyä terveen ja hyvinvoivan näköisenä.

•	 Älä yritä tehdä vaikutusta asiakkaisiin ravitsemustietämykselläsi.

 Tärkeintä on ymmärtää heidän yksilöllisiä tarpeitaan, puhua heille 
asiasta ja kertoa, että Herbalifen ratkaisut voivat edistää terveitä, 
aktiivisia elämäntapoja.

Opas uusien asiakkaiden hankintaan ja nykyisten säilyttämiseen, jotta voit kehittää liiketoimintasi kannattavaksi
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Käytä, näytä, kerro

 Pirtelökutsut
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 ”Hyvä tapa kutsua 
uusia osallistujia 
painonpudotushaasteisiin 
ja hyvinvointiklubeihin.”

 Kotikutsuja järjestämällä voit rakentaa 
laajan organisaation lähipiirisi kautta.

Pirtelökutsut

 Kotona järjestettävät pirtelökutsut 
ovat tehokas tapa saada lisää 
asiakkaita ja Jäseniä.
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Käytä, näytä, kerro

 Miksi käyttää tätä menetelmää?
•	 Pirtelökutsut (tai kotikutsut) tarjoavat ”henkilökohtaisemman” 

paikan hyvistä ravitsemustavoista puhumiseen, hyvinvointiarviointien 
tekemiseen sekä erilaisten pirtelömaistiaisten tarjoamiseen.

•	 Ne ovat myös hyvä tilaisuus opastaa ”Terveellinen aamiainen” 
-konseptiin, jos se on yksi työtavoistasi.

•	 Yksityisemmässä ympäristössä, ehkä asiakkaan kotona, on 
helpompi saada uusia asiakkaita nykyisten asiakkaidesi lähipiiristä.

 Pirtelökutsuista sopiminen
 Asiakkaat eivät aina ymmärrä, miksi heidän pitäisi 
kutsua ystävänsä ja naapurinsa pirtelökutsuihin 
kotiinsa. Se ei ole ihmekään. He ovat tulleet alun 
alkaen ratkaisemaan OMAT haasteensa. Eiväthän 
he aikoneet auttaa läheisiään samalla.

 Kuitenkin heti, kun asiakas saa oman menestyksekkään 
tuloksensa, sinulla on syy puhua pirtelökutsuista.

 Kotikutsujen järjestäminen ei sovi kaikille asiakkaillesi, 
mutta moni kutsuu mielellään ystävänsä kuulemaan 
hyvästä ravitsemuksesta ja painonhallinnasta.

 Onnistumiseesi vaikuttaa kolme tekijää:

 1. keskustelu tulevasta kotitapaamisesta

 2. asiakkaan tulokset

 3. teidän välisenne hyvät suhteet ja luottamus.

 Ellei asiakkaasi ole valmis pitämään pirtelökutsuja, ei se 
mitään. Ota asia puheeksi taas parin viikon päästä.

 Tätä keskustelua varten tarvitsette erillisen tapaamisen 
hyvinvointiklubilla tai asiakkaan luona.

Pirtelökutsut
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 Vinkkejä yleisten 
ongelmien ratkaisuun…
 Joistakin Jäsenistä, jotka eivät ole oppineet 
pirtelökutsuista sopimista, asiaa on vaikea ottaa 
puheeksi nykyisten Jäsenten ja asiakkaiden kanssa. 
He päättävät, ettei vaivannäkö kannata, ja käyttävät 
kaiken aikansa tuntemattomien houkuttelemiseen 
asiakkaiksi. Tällainen lähestymistapa on väärä. Sinun 
on yhdistettävä lähipiirisi kanssa työskenteleminen 
uusien asiakkaiden hankkimiseen.

•	 Mainitse heti alkaessasi työskennellä uuden asiakkaan 
kanssa, että ravitsemusohjelmaasi sisältyy asiakkaan 
kotona vierailu. Kerro, että vierailun aikana

 – ohjelma yksilöidään
 – tutustutaan paremmin tuotteisiin
 – opitaan lukemaan tuote-etikettejä kotona
 – tehdään säännöllinen hyvinvointiarviointi

•	 Jos asiakas tietää alusta alkaen, että käyt hänen 
luonaan muutaman päivän kuluttua, kotikutsujen 
järjestäminen helpottuu.

•	 Mainitse jokaisen painonpudotushaasteen, 
hyvinvointiklubin kokoontumisen tai kahdenkeskisen 
tapaamisen lopuksi, että ohjelmaasi kuuluu 
tapaamisia asiakkaan kotona. Sitten 
jokainen tottuu ajatukseen vähitellen.

•	 Pirtelökutsujen järjestämiseen tarvitset 
seuraavat asiat:

 1. TANITA-mittauslaitteen

 2. mittanauhan

 3. asiakaskortiston

 4. esittelykansion, jossa on 
asiakaskokemuksia ja kuvia.

Pirtelökutsut
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Käytä, näytä, kerro

 Ihonhoitokutsut
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Ihonhoitokutsut

 Ihonhoitokutsut voivat olla 
hyvä työkalu asiakaskuntasi 
ja alalinjasi laajentamiseen 
ja ylläpitämiseen.

 Tämä lähestymistapa on hyvä 
tapa saada jalka oven väliin. 
Annat uusille ja vanhoille 
asiakkaille maksuttoman ja 
arvokkaan palvelun, ja pystyt 
esittelemään Herbalifen 
tuotteita rennossa ilmapiirissä.

 Tämän liiketoimintamallin 
avulla opit käyttämään 
tuote-esittelyjä, joiden 
avulla voit
•  löytää uusia asiakkaita, muodostaa 

yhteisöllisyyden tunteen nykyisten 
asiakkaiden kesken ja rekrytoida 
mahdollisia uusia Jäseniä

•  tarjota asiakkaille mahdollisuuden 
tutustua Herbalifeen miellyttävässä, 
intiimissä ympäristössä, jossa he voivat 
kokeilla tuotteita ennen niiden ostamista.
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Käytä, näytä, kerro

 Tee ihostasi kaunis:
 1. Kutsu asiakkaat tutustumaan ihonhoitotuotteisiin

 Tavoita sukulaiset, ystävät ja nykyiset asiakkaasi tarjoamalla 
heille maksuton mahdollisuus tutustua ihonhoitotuotteisiin.

 2. Esittele ammattimaisesti
 Kerro mahdolliselle asiakkaalle ihonhoidosta, 
ravitsemuksesta ja Herbalifesta.

 3. Pyydä ystävien nimiä
 Pyydä vierastasi antamaan sellaisten henkilöiden nimiä, jotka 
saattaisivat myös haluta tulla maksuttomaan tutustumistilaisuuteen.

 4. Luo myyntiä
 Suosittele tuotteita ja kerro hinta.

 5. Pidä hauskaa
 Tee kokemuksesta hauska ja muista pitää 
yhteyttä jälkikäteen, jotta uudet asiakkaasi 
pysyvät sitoutuneina ja motivoituneina.

 kutsu

 myyntiä  ystävävinkkejä

 tietoa hauskanpitoa

Ihonhoitokutsut

 Osoitteesta MyHerbalife.fi , Apuvälineet 
ja koulutus -osiosta löydät lisätietoja, 
videoita ja ladattavia työkaluja
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 Ihonhoitokutsujen tarkoitus
•  Uusien asiakkaiden hankinta: Uusien asiakkaiden 

hankinta kohdentuu ja helpottuu, kun voit tarjota maksuttoman 
palvelun. Näin kasvatat asiakaskuntaasi nopeammin. Jos 
aloitat perhepiiristäsi, saat harjoitusta ja itseluottamusta.

•  Esittely: Käytät ennalta määritettyä mallia ja tehokkaita työkaluja, 
joilla voit esitellä ammattimaisesti yrityksen ja tuotteen sekä tarjota 
maksuttoman palvelun. Tuloksena saat myyntiä ja/tai uusia nimiä.

•  Uskollisuus: Kun pidät asiakkaan sitoutuneena ja motivoit 
ja kannustat käyttämällä tarjouksia, uutiskirjeitä, postikortteja 
ja etukortteja, kaikki onnistuvat tavoitteissaan.

•  Valmennus: Mahdollinen asiakas saa lisätietoa ravitsemuksesta 
ja hyvinvoinnista ja arvostaa osaamistasi. Hänelle jää 
vaikutelma ammattimaisesta ja tehokkaasta ohjauksesta.

 Ihonhoitokutsujen järjestäminen
•  Pyri saamaan ihonhoitokutsuille vähintään 5–6 osallistujaa 

– näin saat hyödynnettyä ajan parhaiten.

•  Voit pitää ihonhoitokutsut kotonasi, hyvinvointiklubilla, osana 
painonpudotushaastetta tai jopa osallistujien kotona.

•  Halutessasi voit tarjota osallistujille juotavaa 
– vaikkapa Aloeta tai yrttiteetä?

•  Varmista, että osallistujat istuvat mukavasti, ja käy läpi, 
mistä aiot kertoa ja mitä aiot tehdä osallistujien kanssa.

•  Yritä olla mahdollisimman ystävällinen ja rento – osallistujat 
eivät saa kokea joutuvansa painostuksen kohteeksi.

•  Tarkoituksemme on myydä tuotteita, mutta 
älä käytä liian tiukkaa myyntitekniikkaa.

 Vinkki: Valitse asiakkaasi viisaasti, sillä saat 
heiltä uusia mahdollisia asiakasvinkkejä. 
Kysy sponsoriltasi apua ja koulutuskalvoja.

 Ihonhoitokutsut

 ”Ihonhoitotuotteemme 
ovat mahtavia, ja 
asiakkaat voivat niiden 
ansiosta tuntea eron 
ihollaan välittömästi.”
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POWERED BY:POWERED BY:

Käytä, näytä, kerro
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 Herbalifen terveellisten ja aktiivisten 
elämäntapatoimintojen kautta uudet 
asiakkaat pääsevät tutustumaan 
terveelliseen ja aktiiviseen elämään, 
ja Jäsenet saavat tilaisuuden esitellä 
asiakkailleen Herbalifen tuotteita ja 
niiden tarjoamia ravitsemuksellisia 
hyötyjä. Mikä tärkeintä: asiakkaat 
voivat saavuttaa tavoitteensa 
hauskalla ja sosiaalisella tavalla.

 Herbalife FIT

 ”Minkälaisen toiminnon 
sitten valitsetkin, 
perusasiat ovat helpot”

 1. Kutsu ihmisiä ja pidä hauskaa
 2. Pidä esittely osallistujille
 3. Ota jälkeenpäin yhteyttä ja tee 

ehdotus miten edetä
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POWERED BY:POWERED BY:

Käytä, näytä, kerro

 Lataa koulutus- ja markkinointimateriaalia osoitteesta MyHerbalife.fi  – Apuvälineet ja koulutus.

 Kerro, näytä, kokeile, tee
 Valitse toimintoja, joista kertominen tuntuu luontevalta. Opettele aihe itse ja näytä 
osallistujille oikea tapa toiminnon suorittamiseen. Kokeilkaa ryhmänä ja kun olet varma, 
että kaikki osaavat, pitäkää hauskaa ja ottakaa uusiksi säännöllisesti!

 Tärkeintä on tehdä tapaamisesta hauska ja sosiaalinen. Älä huoli, vaikket olekaan valtuutettu 
kunto-ohjaaja. Kuntoa voi kohentaa helpoilla harjoitteilla (juoksu, pyöräily, venyttely, kävely tai 
pallopelit), joten valitse helpot, käytännölliset lajit ja hanki apua, jos olet epävarma.

 Tee tilanteesta helppo
 Hyödynnä hauskaa ja jännittävää tapahtumaasi kutsumalla osanottajat takaisin klubillesi 
kuntoilun jälkeen! Tämä on loistava tilaisuus saada uusia asiakkaita ja esitellä Herbalifen 
tuotteita, tehostaa liiketoimintaasi ja auttaa osanottajia elämään terveellistä, aktiivista 
elämää. Esiinny ammattimaisesti ja kerro hyvän ravitsemuksen ja liikunnan eduista.

 Luo innostusta
 Kun tunnet olosi luontevaksi esittelemiesi lajien parissa, myös ryhmä tuntee olonsa 
mukavaksi. Välitä innostuksesi ja energiasi muihinkin ja varmista, että kaikilla on mukavaa 
ja että kaikentasoiset osallistujat pystyvät harrastamaan lajia – näin osanottajat tulevat 
toistekin. Kun luottamuksesi kasvaa, voit esitellä uusia lajeja ja haasteita.

 Tunne osanottajat
 Varmista, että pysyt mukana jokaisen osanottajan kehityksessä. Anna heille heidän 
tarvitsemaansa tukea ja tuotteita ja tarkkaile heidän edistystään. Hyvinvointiarviointien 
käyttö voi olla hyvä työkalu kuulla lisää osanottajan tottumuksista ja elämäntavoista. 
Sen avulla voit myös suositella Herbalife-ohjelmaa myöhemmässä vaiheessa.
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 Lataa koulutus- ja markkinointimateriaalia osoitteesta MyHerbalife.fi  – Apuvälineet ja koulutus.

 Tunne tuotteesi
 Jos tunnet asiakkaasi, sinun pitäisi tietää 
myös heille parhaiten sopiva Herbalife-
ratkaisu. Älä unohda suositella tiettyjä 
tuotteita, joiden avulla asiakkaasi saavuttavat 
tavoitteensa. Oikeita tuotteita käyttämällä 
asiakkaasi saavat tuloksia nopeasti. 
Tyytyväinen asiakas on vakituinen asiakas!

 Ristiinmarkkinointi
 Mainosta terveellisen elämäntavan 
tapahtumia muun järjestämäsi toiminnan 
ohessa, kuten painonpudotushaasteessa 
tai hyvinvointiklubin kokoontumisissa. 
Näin saat lisää tilaisuuksia kutsua 
ihmisiä, jotka saattavat vuorostaan 
tuoda ystäviään tai sukulaisiaan.

 Varmista, että kutsut 
uusia ihmisiä!
 Tärkein vinkki on varmistaa, että yrität 
saada lisää uutta väkeä joka viikko. Se voi 
tapahtua asiakasvinkkien kautta, kutsumalla 
omaan lähipiiriisi kuuluvia henkilöitä tai 
jakamalla Herbalife-logolla ja yhteystiedoillasi 
varustettuja kutsuja ja esitteitä. Mitä 
enemmän osallistujia saat mukaan, sitä 
tehokkaammin toiminta lähtee pyörimään.

 ”Voit harkita myös muita 
itseäsi kiinnostavia 
harrastuksia, lukupiiriä tai 
neulekerhoa – pääasia 
on hauskanpito!”
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Käytä, näytä, kerro

 Painonpudotushaaste



PA
IN

O
NPUDOTUSHAA

STE

• Mikä on sinun tavoitte
esi?

  •
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 Painonpudotushaaste voi 
olla tehokas menetelmä 
jälleenmyyntiin, rekrytointiin ja 
uusien asiakkaiden hankintaan.

 Se on 12 viikon ohjelma, 
jossa ohjaajat auttavat 
osanottajaryhmää 
saavuttamaan 
painonpudotustavoitteensa 
ja parantamaan hyvinvointi- 
ja ravitsemustapojaan 
mukavassa ryhmätilanteessa.

 ”Haasteen ansiosta 
saat kerättyä yhteen 
suuren määrän 
ihmisiä, joilla on kaikilla 
samanlainen tavoite.”
 Osallistujat maksavat nimellisen 
maksun ilmoittautuessaan 
mukaan haasteeseen. Haasteen 
lopussa kolme eniten painoaan 
pudottanutta (prosentteina) 
kilpailijaa palkitaan tästä rahastosta 
maksettavin rahapalkinnoin.

 Painonpudotushaaste – käy sivulla www.herbalifewlc.fi 
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PA
IN

O
NPUDOTUSHAA

STE

• Mikä on sinun tavoitte
esi?

  •

Käytä, näytä, kerro

 Miksi käyttää tätä menetelmää?
•	 Haasteen ansiosta saat kerättyä yhteen suuren määrän ihmisiä, 

joilla on kaikilla samanlainen tavoite.

•	 Painonpudotushaasteessa keskustellaan viikoittaisista 
ravitsemusaiheista, jotka antavat painonpudotushaasteen 
ohjaajille mahdollisuuden puhua Herbalifeen liittyvistä tuotteista.

•	 Ajan myötä, kun osanottajat alkavat käyttää tuotteita, 
heille kehittyy samalla suhde sekä Herbalifeen että 
painonpudotushaasteen ohjaajaan.

 Aloitus
 Lataa painonpudotushaasteen ohjeet 
osoitteesta www.herbalifewlc.fi 

 Säännöt
•	 Tutustu paikallisiin painonpudotushaasteen 

sääntöihin ja säädöksiin.

 Vinkki: Olet jo saanut paljon 
kokemusta Jäsenenä, 
ennen kuin käynnistät oman 
painonpudotushaasteesi.

Painonpudotushaaste
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 Sijainti
•	 Selvitä sopiva sijainti viikkotapaamisillesi.

•	 Tarvitset tilan, jonne mahtuu 20+ henkeä. On tärkeää 
löytää lämmin ja mukava paikka, jossa on käytettävissä 
pöytiä ja tuoleja.

•	 Keittiöalue olisi hyvä tuotenäytteiden valmistamista varten. 
Sopivia paikkoja voivat olla seurakunnan tilat, kirjasto, 
toimistotilat, koulu tai monitoimitalo.

•	 Hienointa olisi löytää maksuton paikka, mutta usein voit 
joutua maksamaan pienen viikkomaksun tilavuokrasta.

 Mainostaminen
•	 Aloita mainostaminen 20-30 päivää ennen 

painonpudotushaastetta.

•	 Uusien asiakkaiden hankkimisen pitäisi olla jatkuva 
prosessi. On tärkeää käyttää useita eri menetelmiä uusien 
asiakkaiden hankintaan, kuten yhteydenottoja nykyisiin 
asiakkaisiin, lentolehtisiä, julisteita ja sanomalehtimainoksia, 
ystäväsuosituksia, sähköpostien ja tekstiviestien lähettämistä 
aikaisemmille asiakkaille ja hyvinvointiarvioinnin tai maksuttoman 
rasvaprosentin mittauksen tarjoamista.

•	 Tutustu painonpudotushaasteoppaasi kakkososion puheluohjeisiin 
tai laadi oma käsikirjoitus. Tallenna puhelimeesi vastaajaviesti, 
jossa neuvotaan selkeästi soittajaa jättämään tietonsa, jotta 
voit soittaa takaisin. (Opas julkaistaan päivityksen jälkeen 
painonpudotushaasten nettisivuilla.)

•	 Ota valmiiksi osallistujaluettelo, jolla voit kerätä ryhmäläisten tiedot.

 Puhu lähipiirisi 
kanssa!
 Jo tuntemasi 
henkilöt (ystävät, 
sukulaiset jne.) 
voivat aluksi 
olla helpompia 
ensimmäisiä 
asiakkaitasi.

Painonpudotushaaste – käy sivulla www.herbalifewlc.fi 
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STE

• Mikä on sinun tavoitte
esi?

  •

Käytä, näytä, kerro

 Ennen kuin aloitat 
haasteesi

 Ilmoittautumiskansiot
•	 Valmistele ilmoittautumiskansiot kaikille osanottajille.

•	 Jokaisessa kansiossa olisi oltava osallistumissopimus, 
viikkopunnitusten ja -mittausten lomake, tervetulokirje, 
viiteluettelo ja painonpudotushaasteen ruoka- ja juomapäiväkirja.

•	 Kaikki nämä asiakirjat ovat painonpudotushaasteen 
oppaassasi ja ladattavissa painonpudotushaasteen 
ohjaajien sivuilta.

 Painonpudotushaasteen maksu
•	 Hallintomaksujen ja alun tarvikehankintojen kattamiseksi kultakin 

osallistujalta tulisi periä pieni maksu.

•	 Tämä maksu olisi kerättävä ennen haasteen alkua tai haasteen 
ensimmäisenä iltana.

Painonpudotushaaste
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 Tarvikkeiden muistilista
•	 Katso tarkistuslistasta kaikki tuotteet, joita voit 

tarvita painonpudotushaasteen aikana. Lista on 
painonpudotushaasteen oppaassasi.

•	 Tärkeimpiä asioita voivat olla tuotteet, pöydät ja tuolit, vaa’at, 
mittanauha ja kamera.

 Työskennelkää tiiminä
•	 Yhteistyö on tehokasta. Tehtävien jakaminen auttaa 

varmistamaan, että saat kaiken tehtyä yhdessä illassa.

•	 Kun pyydät osallistujia apuun, saat heidät myös tuntemaan 
olonsa osallisemmiksi.

•	 Pyydä neuvoja myös sponsoriltasi.

•	 Pidä huolta, että sinulla on myös omia itse hankkimiasi 
uusia osallistujia mukana haasteessa!

Painonpudotushaaste – käy sivulla www.herbalifewlc.fi 
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PA
IN

O
NPUDOTUSHAA

STE

• Mikä on sinun tavoitte
esi?

  •

Käytä, näytä, kerro

 Hallitse 
painonpudotushaastettasi
 Kun rekisteröidyt verkossa, voit hallinnoida omia haasteitasi, 
omaa painonpudotushaasteen ohjaajan profi iliasi ja 
osanottajien tietoja. Saat myös käyttöösi muita markkinointi- 
ja koulutustyökaluja, kuten Luigi-videoita, julisteita, 
lentolehtisiä ja koulutusesittelyjä.
 Rekisteröidy osoitteessa www.herbalifewlc.fi 

Painonpudotushaaste
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Onnistuneet  
painonpudotushaasteet

Tuotteiden myynti on liiketoiminnan 
perusta, jolla voit hankkia uusia 
asiakkaita ja rekrytoida Jäseniä.
•	Onnistumisen neljä osatekijää ovat tavoitteellisuus, 

sosiaalinen kanssakäyminen, yhteisön luominen ja 
tulosten arvostaminen.

•	Painonpudotushaasteen voi toteuttaa muiden osa-
aikaisten töiden tai liiketoimintamenetelmien ohessa. 
Se voi olla myös kokopäiväinen työ, jos järjestät monta 
painonpudotushaastetta yhtä aikaa.

•	Seuranta on olennaista tulosten saavuttamisen kannalta. 
Kannustus on paras mahdollinen seurantatoimi, sillä se 
innostaa asiakkaita puhumaan tuloksistaan vapaaehtoisesti.

•	Jotta voit elävöittää ohjelmaa ja saavuttaa tuloksia, on 
tärkeää edistää ystävällismielistä kilpailuhenkeä, tarjota 
kannustusta ja antaa tietoa ravitsemuksesta, tuotteiden 
käytöstä ja herkullisten pirtelöiden valmistuksesta.

•	Vähittäinen rekrytointi on mahdollista sitä mukaa, kun 
asiakkaat kokevat henkilökohtaisesti painonpudotushaasteen 
upeat edut.

Henkilökohtainen tapaaminen
•	Sovi ennen painonpudotushaasteesi alkua tai jo hyvin varhaisessa 

vaiheessa henkilökohtaiset tapaamiset osanottajien kanssa.

•	Pyri tämän tapaamisen aikana ymmärtämään osanottajan 
henkilökohtaiset tarpeet. Voit myös tehdä alustavan 
hyvinvointiarvioinnin.

Painonpudotushaaste – käy sivulla www.herbalifewlc.fi
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PA
IN

O
NPUDOTUSHAA

STE

• Mikä on sinun tavoitte
esi?

  •

Käytä, näytä, kerro

•	 Kehitä toimiva suhde osanottajiin.

•	 Rajaa selkeästi painonpudotushaasteen 
ajatus ja ratkaisu.

•	 Perustele kertomasi taustamateriaaleja 
käyttäen, jotta voit luoda innostusta 
ja korostaa painonpudotushaasteen 
etuja painonpudotusratkaisuna.

•	 Tee punnitukset / ota mittaukset ja kuva.

•	 Tarjoa yrttijuomia.

•	 Kysy, miten osallistuja kuuli ohjelmasta.

•	 Jaa esitteitä.

•	 Omakohtaisten tarinoiden jako.

•	 Ruoka-/juomapäiväkirja ja keskustelu 
ensimmäisen viikon aiheesta: 
proteiini (katso seuraava sivu).

•	 Esittele Herbalife-ohjelma.

•	 Mainosta seuraavan viikon 
tapaamista ja kerro sen aiheesta.

 Viikkotapaamisten 
rakenne

 Vinkki: Suuri avausjuhla viikolla 1 sponsoriesi 
ja tiimin tuella on hyvä tapa aloittaa 
painonpudotushaaste.

 Painonpudotushaasteen viikkoaihe (1. viikko)

•	 Osallistumissopimus

•	 Osallistumismaksun 
maksu

•	 Kansion saaminen

 Vastaanotto-
pöytä

 Yksityinen alue

•	 Mittaa ja 
kirjaa paino

•	 Joka viikko

 Mittaa paino 
ja rasvaprosentti

 Yksityinen alue

•	 Ota ja kirjaa mitat

•	 Mittaukset tehdään 
haasteen alussa, 
puolivälissä ja lopussa

 Ota 
mitat

 Ota kuvat

•	 Ensimmäisellä ja 
viimeisellä viikolla

 Vastaanotto-
pöytä

Painonpudotushaaste
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•	 Proteiini

•	 Ateriasuunnitelmat, välipalat ja vesi

•	 Energia ja aineenvaihdunta

•	 Hiilihydraatit

•	 Ravintoainemerkinnät

•	 Kuitu

•	 Ulkona syöminen

•	 Luuston terveys

•	 Sokeri

•	 Liikunta

•	 Sydämen terveys

•	 Pitkän aikavälin terveys

 Kaikki valmiit tukimateriaalit ovat saatavana 
osoitteessa www.herbalifewlc.fi .

 Muilla painonpudotushaasteen viikoilla käsitellään seuraavia aiheita:

Painonpudotushaaste – käy sivulla www.herbalifewlc.fi 
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Hyvinvointiklubi
Käytä, näytä, kerro
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 ”Hyvä tukikohta 
säännöllisen 
koulutuksen 
järjestämiseen 
asiakkaille ja muille 
Jäsenille.”

 Pohjimmiltaan klubi on fyysinen 
paikka, josta käsin voit hoitaa 
liiketoimintaasi, kuten järjestää 
asiakasjuhlia, koulutustuokioita, 
HOM-tapahtumia jne.

 Voit pitää klubia yksin tai jakaa 
tilan ja kustannukset ensi 
kädessä oman ylä- tai alalinjasi 
kanssa tai muiden seudulla 
olevien Jäsenten kanssa.

 Hyvinvointiklubi
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Hyvinvointiklubi
Käytä, näytä, kerro

 Miksi käyttää tätä menetelmää?
•	 Hyvinvointiklubit tukevat tehokkaasti jälleenmyyntiä, 

rekrytointia ja asiakkaiden hankintaa, sillä niistä klubijäsenet 
saavat turvallisen paikan, jossa kehittää ja ylläpitää suhteita 
asiakkaisiinsa tai sponsoroitaviinsa.

•	 Hyvinvointiklubit tarjoavat joustavan ympäristön, jossa sinä voit 
Jäsenenä toteuttaa erilaisia työmenetelmiä. Näitä voivat olla 
painonpudotushaasteet, hyvinvointiarvioinnit, HOM-tapaamiset 
ja koulutukset. Mahdollisuus hoitaa monia liiketoiminnan osa-
alueita yhdessä paikassa on käytännöllistä ja auttaa käyttämään 
ajan tehokkaasti hyödyksi.

 Mitä etuja hyvinvointiklubin 
käyttämisestä on?
•	 Monet kävijät vierailevat niin mielellään säännöllisesti 

hyvinvointiklubissa, että heistä tulee asiakkaita tai itsekin 
Herbalifen Jäseniä.

•	 Mitä tahansa liiketoimintamenetelmiä käytätkin, saat 
klubista ammattimaisen ja rennon ympäristön tuotteiden 
esittelyyn ja niistä keskusteluun, hyvinvointiarviointeihin tai 
liiketoimintamahdollisuudesta kertomiseen. Siitä on hyötyä 
henkilökohtaisten suhteiden luomisessa, mikä puolestaan on 
suoramyynnin salaisuus.

•	 Hyvinvointiklubeissa saat mahdollisuuden kouluttaa Jäseniä 
työn aikana. He voivat seurata työskentelyäsi ja ottaa oppia 
kokemuksistaan.
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Hyvinvointiklubi



46

Proof No: G   Date: 12/12/14Title: Herbalife - 76pp - Use, Wear, Talk Booklet - 2013  ID: MA 864-76pp-A5-Use, Wear, Talk-Booklet-2013_FI

Hyvinvointiklubi
Käytä, näytä, kerro

 Hyvinvointiklubi
•	 Hyvinvointiklubisi on liiketoimintasi keskipiste. Suoramyynnin 

ominaispiirteiden vuoksi kohteen valinnassa on otettava huomioon 
tiettyjä säännöksiä (katso seuraavat sivut).

•	 Klubilla järjestettävän toiminnan pitäisi keskittyä sosiaalisen 
ympäristön luomiseen, jossa ihmiset voivat tavata ja 
kehittää suhteita, kuulla hyvästä ravitsemuksesta ja tutustua 
liiketoimintamahdollisuuteen ja jossa Jäsenet voivat saada muuta 
liiketoimintaan liittyvää koulutusta.

 Säännön 22 – Toimintamuodot ja -paikat – 
voi ladata osoitteesta myherbalife.fi .
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 Klubin käyttäminen
 Sinun on otettava huomioon muutamia 
toimintaan ja talouteen liittyviä seikkoja, jos 
päätät perustaa oman klubin. Ne ovat olennaisia 
menestyvän ja tuottavan liiketoiminnan luomiselle. 
Perusta klubi joko yhdessä oman sponsorisi tai omaan 
organisaatioon kuuluvien Jäsenten kanssa.

 Taloudelliset seikat

 Tarkistuslista

 Toimintaan liittyvät seikat

•	 Kassavirta ja uudet yleiskustannukset, joista on huolehdittava.

•	 Varmista, että pystyt sitoutumaan ajallisesti klubin hoitoon. 
Tässä useimmat klubit epäonnistuvat, ellei rahoituspuolta ole 
otettu huomioon kunnolla.

•	 Kaikkien tuotteiden tuntemisen tärkeys

•	 Työpäiväsi suunnittelu

•	 Työskentely joko sponsorisi tai omaan organisaatioosi kuuluvien Jäsenten kanssa 
tai kaikki yhdessä.

•	 Toimintavaihtoehtoja klubin sisällä: Painonpudotushaasteet, hyvinvointiarvioinnit, 
ihonhoitokutsut, asiakas- ja jäsenillat, HOM:t jne.

 ✓  Tilavuokra ja sen ehdot

 ✓  Sisustus ja maalaus sisä- ja ulkopuolella

 ✓  Huonekalukustannukset

 ✓  Kylttikustannukset

 ✓  Liiketoimintamaksut

 ✓  Terveys-, turvallisuus- ja muut 
mahdollisesti tarvittavat luvat

 ✓  Sähkö- ja vesilaskut

Hyvinvointiklubi
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Hyvinvointiklubi
Käytä, näytä, kerro

 Tärkeät hyvinvointiklubeihin
liittyvät säädökset
 1. Jäsenten on varmistettava, ettei klubia voi erehtyä pitämään 

myymälänä, ravintolana, franchise-liikkeenä tai muuna 
”jälleenmyyntipaikkana”.

 2. Herbalife ei salli Herbalife-liiketoimintaan tai -tapahtumiin liittyvien 
kylttien asettamista Jäsenten toimiston tai toimistorakennuksen 
ulkopuolelle. Pieni kyltti oven vieressä on sallittu tietyin ehdoin. Katso 
lisätietoja sääntökirjasta 3, sääntö 22 – Toimintamuodot ja -paikat.

 3. Klubin nimessä ei saa mainostaa tarjottuja palveluja (esim. Herbalife-
tuotteita saatavana, painonpudotushaaste jne.).

 4. Klubien on varmistettava, peittämällä ikkunat ja ovet ja pitämällä 
ulko-ovet suljettuina, ettei niiden sisälle näe ulkopuolelta. Ikkunoiden 
ja ovien teippausten tai verhojen on oltava himmennettyjä tai 
läpinäkymättömiä, yksivärisiä ja ilman tunnistettavaa tuotemerkkiä. 
Ovien ja ikkunoiden teippaukset eivät saa sisältää tekstiä, grafi ikkaa, 
värikuvioita tai kuvia.

 5. Jäsenet voivat tarjota näytteitä ja myydä Herbalife-tuotteita 
klubissaan tai toimistossaan, mutta eivät mainostaa tuotteiden 
olevan myytävänä, eikä tuotteita saa näkyä klubin ulkopuolelle 
kadulle tai jalkakäytävälle. Kaikki tarjotut näytteet on nautittava 
toimistossa. Näytteiden mukaan ottaminen on kielletty.

 6. Klubista käsin Herbalife-liiketoimintaansa hoitavat Jäsenet voivat 
pitää klubissaan esillä Herbalife-tuotteita, Herbalifen tuottamia 
esitteitä/materiaalia ja mainostuotteita, mutta niin ettei niitä voi 
nähdä toimiston ulkopuolelta, kadulta tai jalkakäytävältä.

Opas uusien asiakkaiden hankintaan ja nykyisten säilyttämiseen, jotta voit kehittää liiketoimintasi kannattavaksi
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49

I invite you to my Wellness Centre!

Kutsun sinut Hyvinvointiklubiini!

 Parhaat aloitusvinkit

 Tutustu paikallisiin sääntöihin 
Toimintamuodoista ja -paikoista
•	 Paikalliset säännöt voi ladata osoitteesta myherbalife.fi .

 Löydä asiakkaita / hyödynnä järjestelmiä
•	 Käytä valmiita menetelmiä, joiden avulla pääset alkuun.

•	 Kutsu uusia asiakkaita aina kuin vain mahdollista.

•	 Tuotemerkillä varustetuilla kutsuilla voit antaa klubillesi uskottavuutta.

 Uusien asiakkaiden opastaminen / kouluttaminen
•	 Pidä klubillasi hauskaa asiakkaidesi kanssa.

•	 Anna asiakkaillesi tietoa hyvästä ravitsemuksesta.

•	 Kerro, että kaikki tarvitsevat hyvää ravitsemusta.

 Käytä erilaisia liiketoimintatyökaluja/ 
liiketoimintamenetelmiä
•	 Käytä liiketoiminnassasi työtapoja, jotka tuntuvat sinusta luontevilta.

•	 Voit myös käyttää muita liiketoimintamenetelmiä klubin sisällä tai sen ulkopuolella.

•	 Yhdistä klubitoiminta muihin 
jo toimiviin työtapoihisi.

 Keskity kokonaisvaltaisesti 
liiketoimintaasi, klubin pyörittäminen 
on vain osa sitä. Muista, että loppujen 
lopuksi pyörität yritystä, et vain 
hyvinvointiklubia.

Opas uusien asiakkaiden hankintaan ja nykyisten säilyttämiseen, jotta voit kehittää liiketoimintasi kannattavaksi
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 Esittelypisteet

Esittely
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Esittelypiste on hyvä työkalu asiakkaiden 
hankintaan, sillä sen avulla voit käyttää 
mallia ”kerro–näytä–kokeile–tee”. Voit toimia 
niin, että saat itse asiakkaita ja tarjoat 
kontakteja myös oman tiimisi Jäsenille.

Voit tarjota maksuttomia hyvinvointiarviointeja 
(katso sivu 16) ja lipukkeen, jolla saa 
maksutta terveellisen aterian (pirtelön 
tai F1 Express -patukan). Kutsu kävijät 
liiketoimintapaikkaasi, toimistoon,  
hyvinvointiklubiin tai painonpudotusryhmään, 
maistamaan pirtelöä ilmaiseksi osana 
kontaktoinnin jälkeistä seurantaprosessia.

”Tärkein tehtävä 
on ottaa yhteys 
ihmisiin… Kerro oma 
tuotekokemuksesi 
ja innosta ihmisiä 
kertomaan omista 
haasteistaan.” 

Esittelypisteet antavat paljon 
näkyvyyttä ja mahdollisuuden 
kohdata potentiaalisia 
asiakkaita usein erinomaisissa, 
vilkkaissa liikepaikoissa.

Voit pystyttää pöydän, 
Herbalife-kojun tai  -teltan 
vaikkapa ostoskeskukseen tai 
supermarketin ulkopuolelle – 
minne tahansa, jossa on paljon 
ohikulkijoita. Lupa on kuitenkin 
saatava liikepaikan omistajalta.

Esittelypisteet
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Herbalife Independent Distributor Active Logo 2010 
10x20 Foot Tent full back wall and full height side walls

Pantone 368c (100%)
65c, 0m, 100y, 0k

Käytä, näytä, kerro

 Miksi käyttää tätä 
menetelmää?
•	 Esittelypisteet ovat tehokkaita interaktiivisuutensa vuoksi, 

sillä saat mahdollisuuden puhua Herbalifesta lukuisille 
mahdollisille asiakkaille lyhyessä ajassa.

•	 Et ainoastaan hanki myyntimahdollisuuksia, vaan luot 
merkkitietoisuutta sekä esittelet liiketoimintaasi ja Herbalifen 
liiketoimintamahdollisuutta.

•	 Tämä on myös hyvä tilaisuus käyttää ”kerro–näytä–kokeile–
tee”-menetelmää Jäsentiimisi kanssa, kun voitte työskennellä 
ja jakaa kokemukset ja kustannukset keskenänne.

Esittelypisteet
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Herbalife Independent Distributor Active Logo 2010 
10x20 Foot Tent full back wall and full height side walls

Pantone 368c (100%)
65c, 0m, 100y, 0k

•	 Ota selville mahdolliset esittelypaikat, kuten paikallinen 
ostoskeskus, messut (esim. terveyteen tai kuntoiluun 
liittyvät) ja kuntourheilutapahtumat yms.

•	 Kävijämäärät vaihtelevat. On aina tärkeää valita 
paikka, jossa on mahdollisimman paljon kävijöitä. 
Näin pääset esittäytymään mahdollisimman monelle.

•	 Voit sopia paikan yhtä esittelykertaa varten tai 
paikasta riippuen, sovi esittelypaikka ja aika tarpeen 
mukaan. Toistuvaa toimintaa tietyllä paikalla voidaan 
pitää kiinteänä jälleenmyyntiympäristönä, mikä 
ei ole sallittua vaikka et myisikään siellä tuotteita. 
Keskustele aiheesta esimerkiksi sponsorisi kanssa.

•	 Sinun on aina kerrottava esittelypisteestäsi Herbalifelle. 
Näin saat erityisluvan järjestää esittelyn ja varmistat, 
ettet riko Herbalifen sääntöjä.

•	 Ota huomioon kustannukset, vuokra-ajan kesto, 
mihin aikaan saat paikan käyttöösi, missä voit säilyttää 
tavaroita jne. Kysy, minkälaiset markkinointikeinot 
sallitaan, voitko esimerkiksi käyttää musiikkia tai 
äänentoistolaitteita, minkälaisia näytteitä voi tarjota jne.

 Parhaimmat vinkit 
onnistuneeseen esittelyyn

 1. Oikean paikan tai tapahtuman valinta

Esittelypisteet
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Käytä, näytä, kerro

•	 Hyvä suunnittelu on onnistuneen esittelypisteen 
ratkaiseva tekijä.

•	 Selvitä, paljonko tilaa sinulla on käytössä, paikan kävijämäärä, 
tilan rakenne ja mitä järjestelyjä sinun pitää tehdä. 
Kysy mitä Herbalifen tai ylälinjasi markkinointimateriaalia 
(julisteet, kojut, teltat jne.) voit käyttää.

•	 Tutustu mahdollisiin paikan tai tapahtuman rajoituksiin ja 
suunnittele niiden perusteella.

•	 Selvitä, kuinka monta henkeä tiimissäsi tai paikalla voi olla 
(jotkin ostoskeskukset rajoittavat esittelypisteen henkilöstön 
määrää).

•	 Rasvaprosentin mittaus ja hyvinvointiarviointi ovat tehokkaita 
(varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat varusteet).

Esittelypisteet

 2. Esittelypisteen valmistelu
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•	 Laatu on tärkeämpää kuin määrä. Esittelypisteen tarkoitus on 
luoda yhteyksiä ihmisiin. Onnistut siinä tarjoamalla maksuttoman 
hyvinvointiarvion joko heti, tai sovi tapaaminen klubillasi tai 
toimipisteessäsi. Jaa kokemuksesi ihmisten kanssa ja innosta 
heitä kertomaan omista haasteistaan. Näin tiedät paremmin, 
miten Herbalife-tuotteet voivat auttaa heitä.

•	 Tee valmistelut ajoissa ja harjoittele tiimisi kanssa. Varmista, 
että kaikki tietävät tehtävänsä. (Kuka työskentelee kojussa ja 
kuka sen ulkopuolella.)

•	 Varmista, että sinulla ja tiimilläsi on viralliset Herbalife-vaatteet. 
Se antaa ammattimaisen kuvan.

•	 Kerää asiakaskontakteja. Kun olet tehnyt hyvinvointiarvioinnin, pyydä 
asiakasta suosittelemaan ystäviä tai sukulaisia, joille voisi olla myös 
hyötyä hyvinvointiarvioinnista. Kun kävijät maistavat tuotteita, tee 
muistiinpanoja, kysy kysymyksiä ja opi huomaamaan ostosignaalit – 
arvioi, keistä tulee todennäköisimmin asiakkaita.

•	 Valmistele jatkotoimet, ennen kuin mahdolliset asiakkaat lähtevät. 
Varmista, että sinulla on heidän yhteystietonsa, ja kerro, että otat 
heihin yhteyttä myöhemmin. Kysy, koska heille parhaiten sopii.

 3. Esittelyn järjestäminen

Esittelypisteet
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Käytä, näytä, kerro

•	 Seuranta on asiakaskunnan kehittämisen tärkein vaihe, 
joka vuorostaan mahdollistaa tuotemyynnin. Mahdollisiin 
asiakaskontakteihin kannattaa ottaa yhteys 48 tunnin 
kuluessa heidän tapaamisestaan.

•	 Jos mahdollisia asiakkaita on paljon, jaa ne oman tiimisi kesken. 
Puhu siitä, mitä sanot seurantapuhelujesi aikana, ja ellet ole 
varma, kysy sponsoriltasi.

•	 Varmista, että seuraat tuloksiasi: myyntiä, verkkosivukäyntejä, 
vastattuja puheluja ja uusien asiakkaiden ja Jäsenten 
lukumäärää tietyllä aikajaksolla esittelyjen jälkeen.

•	 Volyymipisteet ovat edistymisesi mittari.

•	 Kirjaa onnistumisesi ja epäonnistumisesi, jotta et unohda. 
Se auttaa lisäämään tehokkuutta, jolloin olet valmiimpi 
seuraavaan esittelykertaan.

Esittelypisteet

•	 Voit jakaa ennen esittelypisteen pystyttämistä esitteitä, 
joissa on yhteystietosi tai kutsu tutustumaan toimintaasi. 
Saatat joutua pyytämään lupaa esitteiden jakoon 
(jotkut ostoskeskukset eivät salli sitä).

•	 Tarjoa maksuton hyvinvointiarviointi, rasvaprosentin mittaus 
sekä anna lahjakasseja ja hyväksyttyjä Herbalife-esitteitä.

 4. Ehdotus asiakasvinkkien hankkimiseen

 5. Seuranta
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6. Säännöt

•	Oleta, että kaikki, joille puhut esittelypäivänä, ovat toimittajia. Miten 
kertoisit Herbalifesta heille? Jos tarvitset mielestäsi mediakoulutusta, 
käänny paikallisen Herbalifen markkinointiosaston puoleen.

Yleiset kompastuskivet
•	Älä pidä liian pitkiä esittelyjaksoja kerrallaan – mitä vähemmän 

kävijöitä, sitä lyhyempi jakso. Jos esimerkiksi pitäisit pienessä 
kaupungissa esittelypistettä yli kaksi viikkoa samassa paikassa, 
päätyisit puhumaan samojen ihmisten kanssa.

•	Kun mittaat rasvaprosenttia ja teet hyvinvointiarviointia, valitse 
sanasi huolellisesti tuloksia kertoessasi. Älä käytä koskaan 
lääketieteellisiä väittämiä.

•	Älä tee testejä alle 18-vuotiaille.

•	Älä kiirehdi, vaikka mittauksiin olisi jonoa. Käytä jokaiseen 
asiakkaaseen riittävästi aikaa samalla muistaen, että tarkoitus on 
saada kontakti mahdollisimman moneen mahdolliseen tulevaan 
asiakkaaseen.

•	Kun kysyt yhteystietoja, kysy ensin sähköpostiosoitetta ja sitten 
puhelinnumeroa, sillä ihmiset antavat sähköpostiosoitteensa 
helpommin.

•	Opi suodattamaan mahdolliset asiakkaat, jotka eivät ole 
kiinnostuneita. Jotkut voivat kyllä kuunnella asiasi, mutta eivät ole 
kiinnostuneita tuotteista eivätkä liiketoimintamahdollisuudesta. 
Kysy näissä tilanteissa, voitko soittaa myöhemmin ja kertoa lisää, 
ja siirry seuraavaan asiakkaaseen.

Esittelypisteet
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Käytä, näytä, kerro

 Kun liiketoimintasi on ei vain menestyvä vaan myös kestävä, voit nauttia työsi hedelmistä. 
Kestävä liiketoiminta mahdollistaa keskittymisen pitkän aikavälin tavoitteisiin ja strategioihin 
ja antaa etuina esimerkiksi lisää tehokkuutta, kustannusetuja ja mahdollisuuden ylläpitää 
hyvää mainetta ja välttää epävakaita jaksoja.

 Käytä tätä 10 askeleen opasta, jonka avulla voit kehittää ja 
ylläpitää kestävää liiketoimintaa.

 1. Etsi asiakkaasi
•	  Käytä valmiita työkaluja, joiden avulla pääset alkuun.

•	  Varaa joka päivä aikaa uusien asiakkaiden etsimiseen.

•	  Käytä nimelläsi ja Herbalife-logolla varustettuja kutsuja, 
joilla liiketoimintasi saa uskottavuutta.

•	  Käytä ”lähipiiriä” uusien mahdollisten asiakkaiden löytämiseen.

 2. Jaa tietoa uusille asiakkaille
•	  Käytä erilaisia liiketoimintamenetelmiä 

mahdollisuutena pitää hauskaa asiakkaidesi kanssa.

•	  Kerro asiakkaille hyvän ravitsemuksen periaatteista.

•	  Kaikki tarvitsevat hyvää ravitsemusta 
iästä, sukupuolesta, vartalotyypistä, 
elämänvaiheesta jne. huolimatta.

 3. Ole kärsivällinen
•	  Opettele eri työtapoja ja muista, että menestymiseen 

tarvitaan sitoutumista ja kovaa työtä.

•	  Yritä oppia muilta Jäseniltä.

•	  Asiakkaista huolehtiminen on aina ensisijainen tehtäväsi.

 4. Käytä muita liiketoimintavälineitä
•	  Liiketoimintasi pitäisi koostua toimista, 

jotka tuntuvat sinusta luontevilta.

•	  Käytä tässä esitteessä kuvattuja 
menetelmiä alkuun pääsemiseksi.

•	  Kun työtapasi on tuloksia tuottava, jatka samaa rataa.

 10 askelta menestykselliseen 
ja kestävään yritystoimintaan
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 5. Jatka kehittämistä
•	  Uusien Jäsenien hankinta voi johtaa tukkupalkkioihin ja hyvityksiin.

•	  Opeta alalinjasi työskentelemään itsenäisesti, 
jotta sinä voit mennä eteenpäin.

•	  Työskentele tiimin kanssa jos voit, ja opeta heitä 
hoitamaan liiketoiminnan eri vastuualueita.

 6. Siirry uusien Jäsenten opettamiseen
•	  Ryhdy johtajaksi ja ohjaa muutkin käyttämään menestyksekkäästi 

eri työtapoja ja liiketoimintamenetelmiä.

•	  Tehokas ajanhallinta on osa menestymistä.

 7. Ryhdy kouluttajaksi
•	  Osa työtäsi on kouluttaa muita.

•	  Hyödynnä koulutustapahtumat ja osallistu niiden 
järjestämiseen, kuten STS- ja HOM-tilaisuudet.

 8. Hallitse organisaatiota
•	  Uusien asiakkaiden hankinta on tie menestykseen.

•	  Jotta voit jatkaa kasvuasi, verkostoidu muiden Jäsenten kanssa.

•	  Kehitä organisaatio, jossa hyödynnetään eri 
työskentelytapoja ja tapahtumia.

 9. Työskentele kaikkien kanssa
•	  Sillä ei ole merkitystä, mistä organisaatiosta he ovat.

•	  Monet Jäsenlinjat voivat tehdä yhteistyötä pyrkien menestykseen.

 10. Aloita ensimmäisestä vaiheesta
•	  Pyri aina löytämään asiakkaita.

•	  Samaan aikaan sinun pitäisi seurata jokaista liiketoimintasi osa-aluetta ja 
tarvittaessa tehdä muutoksia, jotta voit parantaa menestystäsi edelleen.

•	  Ole tietoinen tulevista tapahtumista, koulutuksista, 
promootioista ja pätevöitymisistä.

 10 askelta kestävään yritystoimintaan
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Käytä, näytä, kerro

 Toimet ja tulokset 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  Yhteensä

 Puhelut tuntemillesi ihmisille

 Tehdyt kyselyt

 Markkinointipuhelut

 Puhelut yhteensä

 Sijoitukset mainontaan jne.

 Jaetut lehtiset

 Repäisylaput

 Lehtimainokset

 Vastaanotetut puhelut yhteensä

 Sovitut tapaamiset

 Kokouksia järjestetty

 Uudet asiakkaat

 Saadut uudet yhteystiedot

 Palaavat asiakkaat

 Myynti yhteensä

 Tänään käytetyt tunnit

 Tuotto tuntia kohden tänään jne.

 Jälleenmyynnin kokonaistuotto

 Uusia Jäseniä

 Jäseniksi ryhtyneet asiakkaat

 Tukkumyyntivoitto

 Kokonaisvoitto

 Kuukauden jälleenmyyntitoimet ajalta:

 Kuukauden 
seurantakaavio
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Toimet ja tulokset 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Yhteensä

Puhelut tuntemillesi ihmisille

Tehdyt kyselyt

Markkinointipuhelut

Puhelut yhteensä

Sijoitukset mainontaan jne.

Jaetut lehtiset

Repäisylaput

Lehtimainokset

Vastaanotetut puhelut yhteensä

Sovitut tapaamiset

Kokouksia järjestetty

Uudet asiakkaat

Saadut uudet yhteystiedot

Palaavat asiakkaat

Myynti yhteensä

Tänään käytetyt tunnit

Tuotto tuntia kohden tänään jne.

Jälleenmyynnin kokonaistuotto

Uusia Jäseniä

Jäseniksi ryhtyneet asiakkaat

Tukkumyyntivoitto

Kokonaisvoitto

Kuukauden seurantakaavio
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Käytä, näytä, kerro

 Seurantatyökalut – 
talomalli
 Mitkä tahansa menetelmät valitset, seuraavilla teemoilla 
voit rakentaa tervettä liiketoimintaa:

 1. Käytä tuotteita joka päivä.

 2. Hanki uusia asiakkaita joka päivä.

 3. Hoida asiakkaiden seuranta hyvällä asiakaspalvelulla.

 4. Rekrytoi uusia Jäseniä.

 5. Ota tavoitteeksesi 2 500 VP joka kuukausi.

 Noudata sitten seuraavia periaatteita:

 1. Tuotteiden pitäisi päätyä asiakkaille, ei jäädä Jäsenen varastoon.

 2. Asiakkaille tuloksia.

 3. Jäsenille ansioita.

 4. Johtajille liiketoiminnan kasvua.

 Talomallin avulla jokainen voi seurata tehokkaasti 
etenemistään ja tavoitteisiin pääsemistään, sekä 
varmistaa, että käytetty aika jakautuu tasapainoisesti 
oikeisiin ”huoneisiin”.

Opas uusien asiakkaiden hankintaan ja nykyisten säilyttämiseen, jotta voit kehittää liiketoimintasi kannattavaksi
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 ”Talo” on käsite, jolla voit 
mitata liiketoimintasi kehitystä 
kuukausittain. Sen avulla voit:

 – Valvoa omia tuloksiasi ja seurata 
kokonaisvolyymikertymää

 – Analysoida ja kehittää 
omaa liiketoimintaasi

 – Arvioida omaa ja Jäsentesi 
etenemistä ja menestystä

 – Voit soveltaa työkalua käyttämistäsi 
liiketoimintamenetelmistä riippumatta

 A-huone
 400 VP – uudet asiakkaat
 Uusien asiakkaiden hankinta
 Tuotteiden esittely
 Vastaväitteiden käsittely
 Kaupanteko

 Katto
 200 VP – oma käyttö, 

perheen käyttö ja lahjat

 C-huone
 500 VP 25 %
 Uudet Jäsenet aloitusvaiheessa

 D-huone
 500 VP 35 %
 Edistyneimmät Vanhemmat konsultit

 E-huone
 500 VP 42 %
 Liiketoimintaa kehittävät Pätevät 
Tuottajat ja Pätevöityvät Supervisorit

 B-huone
 400 VP – vakituiset asiakkaat
 Erinomainen seuranta
 Asiakasvinkkien hankkiminen

 Kuukauden kokonaissumma
Muista, että tärkeintä on seurata volyymipistekertymää.

 Kuukauden tavoite: 
vähintään 2 500 VP

 Volyymipisteet  VOITTO

 A

 B

 C

 D

 E

 YHTEENSÄ

Opas uusien asiakkaiden hankintaan ja nykyisten säilyttämiseen, jotta voit kehittää liiketoimintasi kannattavaksi
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Käytä, näytä, kerro

Seurantatyökalut – 
talomalli

 Katto

 Ole tuotteiden tulos. Rakasta tuotteitasi, ole niiden asiantuntija. Kaikilla pitäisi olla omakohtainen 
tuotekokemuksensa. Ulkonäkösi ja mielialasi saavat lähipiirisi ihmiset innostumaan ja tulemaan 
mukaan. He ovat halukkaampia ryhtymään tuleviksi asiakkaiksesi.

 A-huone

 Opi hallitsemaan jälleenmyyntitaidot, joilla saat vakaan kassavirran alusta alkaen:

•	  Uusien mahdollisten asiakkaiden löytäminen

•	  Kutsu, esittele ja ”innosta mukaan toimintaan”

•	  Hyvän tuote-esittelyn pitäminen

•	  Tuotteiden jälleenmyynti

 B-huone

 Tarjoa erinomaista asiakaspalvelua:

•	  Toteuta seuranta taidokkaasti.

•	  Hanki pitkäaikaisia asiakkaita. Heistä tulee hyvä uusien yhteyksien lähde.

•	  Suojele yrityksen imagoa.

•	  Asiakas on ”päällikkö”. Mitä enemmän uskollisia asiakkaita sinulla on, sitä parempi 
pohja liiketoiminnallasi on.

•	  Uskollinen asiakas on tuleva menestyksekäs Jäsen – voit aloittaa tiimisi rakentamisen.

 C-huone

 Jäsentesi kanssa toimiminen:

•	  Motivoi Jäseneksi.

•	  Opeta Jäsenelle toiminnan alkeet, esimerkiksi ns. katto. Käy läpi ”kerro, näytä, 
kokeile, tee” -periaate, mitä pitää tehdä ”katolla” ja ”A-huoneessa”, ja opeta hänelle 
menestyksekkään liiketoiminnan perusteet.

•	  Pyri tunnistamaan uskolliset asiakkaat, joilla on hyvä henkilökohtainen tuotetulos, 
sekä ne, jotka voisivat olla kiinnostuneita Jäseneksi ryhtymisestä.
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 D- ja E-huone

 Opi kehittämään Jäseniäsi Supervisor-tasolle

•	  Noudata ”kerro, näytä, kokeile, tee” -käytäntöä, kunnes uusi Jäsenesi on oppinut 
tämän lähestymistavan.

•	  Palkitse uusia Jäseniäsi heidän kehittyessään ja edetessään Vanhempi Konsultti-, 
Menestyksenrakentaja-, Pätevä Tuottaja ja Supervisor-tasoille.

 Talomalli on hyvä tapa seurata toimintoja ja miten pitkään eri huoneissa viivytään. Se auttaa 
arvioimaan ongelmatilanteita, jos esimerkiksi johonkin huoneeseen kasaantuu liian paljon porukkaa, 
jolloin voit ohjata ja opastaa kyseiseen huoneeseen jumittuneita Jäseniä ja keskittää siihen enemmän 
energiaa ja aikaa.

 Seuraa tuloksiasi:
•	  Suunnittele päiväsi kurinalaisesti.

•	  Pidä kirjaa toimistasi päivätasolla.

•	  Korjaa kuukauden aikana ilmenneet ongelmakohdat.

•	  Seuraa kassavirtaasi päivätasolla.

•	  Ole aina tulostesi tasalla.

 Joitakin yleisimpiä virheitä:
•	  Huono seuranta – työtapasi eivät kanna hedelmää, menetät asiakkaita joka kuukausi 

ja joudut jatkuvasti hankkimaan uusia poistuneiden tilalle.

•	  Pelkkää jälleenmyyntiä – saat rahaa, mutta hyvityksesi / organisaatiopalkkiosi eivät kasva.

•	  Pelkkää rekrytointia – tuloksesi ovat epävakaat, eikä asiakasmyynnistä 
tulevaa kassavirtaa ole.

Opas uusien asiakkaiden hankintaan ja nykyisten säilyttämiseen, jotta voit kehittää liiketoimintasi kannattavaksi
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Käytä, näytä, kerro

 Sosiaalisen median 
vaikutus liiketoimintaan
 Johdatus sosiaaliseen mediaan
 Sosiaalisen verkostoitumisen palvelut ja sivustot, kuten Facebook, Twitter, YouTube, MySpace sekä 
WordPressin ja Bloggerin kaltaiset verkkoyhteisöt ovat internetin suosituimpia sivustoja. Herbalifen 
yritysviestintä perustuu ihmistenväliseen viestintään, joten nämä sivustot tarjoavat itsenäisille 
Herbalifen Jäsenille tärkeitä työkaluja ja toimintoja.

 Herbalife ja useat itsenäiset Jäsenet ovat jo ryhtyneet hyödyntämään sosiaalisen median kanavia 
toiminnassaan. On kuitenkin erittäin tärkeää varmistaa, että toimintamme sosiaalisessa mediassa on 
aina aitoa, läpinäkyvää ja virheetöntä.

 Sosiaalinen media voi tuoda Herbalifen lähemmäs asiakkaita, ja sen avulla voimme antaa tarkkaa ja 
oikeaa tietoa juuri oikealle kohderyhmälle.

 Sosiaalisen median vaikutus liiketoimintaan
 Sosiaalista mediaa käytetään tuotteiden ja tuotemerkkien tunnettuuden lisäämiseen. Lisäksi 
sosiaalisessa mediassa voidaan puhua tuotteista, tapahtumista, ideoista ja oikeastaan mistä tahansa, 
mikä ihmisiä yleensäkin kiinnostaa. Yritysnäkökulmasta sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuden 
liittyä maailmanlaajuiseen keskusteluun, jossa jo puhutaan meistä. Kun osallistumme keskusteluun 
itse, voimme edistää yrityksen myönteistä imagoa ja vastata kielteisiin kommentteihin. Tämä on 
samalla haaste ja mahdollisuus.

 Herbalife on tällä hetkellä mukana useissa sosiaalisen median palveluissa, kuten Facebookissa, 
Twitterissä ja YouTubessa.

 Ihmiset haluavat mahdollisimman tarkkaa tietoa parhaista tuotteista. He tutkivat monia sivustoja 
ja keskustelevat ystäviensä kanssa tietääkseen kaiken tuotteista, joista he ovat kiinnostuneita. 
Kun jostakin tykätään, siitä myös kerrotaan ystäville. Kun jokin ei miellytä, negatiiviset mielipiteet 
kerrotaan kaikille mahdollisille tutuille. Oikein käytettynä sosiaalinen media voi olla erittäin tehokas 
markkinointityökalu.

 Vääränlaisten viestien lähettäminen saattaa kuitenkin vahingoittaa liiketoimintaasi, 
ärsyttää asiakkaitasi ja tahrata maineesi. Saatat lisäksi saattaa itsesi ja Herbalifen 
oikeudelliseen vastuuseen.
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 Vinkkejä Facebookissa menestymiseen
 Facebook on maailman suurin verkkoyhteisöpalvelu. Hyödynnä seuraavia vinkkejä:

•	  Hyödynnä suhteitasi. Monet lisäävät kavereikseen niin monta ihmistä kuin mahdollista. 
Sosiaalisessa mediassa on kuitenkin kyse oikeanlaisista yhteyksistä, ei niinkään yhteyksien 
määrästä. Tämä pätee erityisesti Facebookissa, jossa henkilökohtaisten tilien kaverimäärä on 
rajoitettu 5 000 kaveriin. Jo muutama sata kaveria saattaa tuntua ylivoimaiselta, kun kutsuja ryhmiin, 
keskusteluihin, sovelluksiin ja tapahtumiin alkaa tulvia.

•	  Älä jaa kaikkea. Aivan kuten Twitterissäkin, myös Facebookissa laatu on aina määrää tärkeämpää. 
Jokaisesta ateriasta tai jokaisesta myydystä Herbalife-tuotteesta ei tarvitse kirjoittaa uutta päivitystä. 
Voit puhua monenlaisista kiinnostuksenkohteista, kunhan noudatat Herbalifen toimintaohjeita ja 
jakelukäytäntöjä (Rules of Conduct and Distributor Policies). (Katso alla oleva sääntö.)

•	  Vältä visoja ja kyselyjä. Facebook on täynnä kaikenlaisia visoja, kisoja, pelejä ja sovelluksia. 
Vältä niitä. Jotkin sovellukset aiheuttavat tietoturvariskin, ja jotkin eivät yksinkertaisesti sovellu sivulle, 
jossa esiinnyt ammattimaisena Jäsenenä. Voit hyvin napsauttaa Ohita-painiketta.

•	  Käytä Facebookin ryhmiä valikoiden. Ihmiset luovat Facebookissa ryhmiä ja kutsuvat niihin 
usein kaikki kaverinsa. Kutsuja kannattaa kuitenkin lähettää vain niille, joiden luulet kiinnostuvan 
asiasta oikeasti.

•	  Tarkkaile valokuvia. Älä julkaise kuvia, joissa ihmiset esiintyvät sopimattomissa tai 
epäammattimaisissa tilanteissa. Tarkista myös, ettei sinusta ole julkaistu sopimattomia tai 
epäedullisia kuvia. Facebook näyttää muiden sinusta julkaisemat kuvat profi ilissasi, jos sinut 
on merkitty kuvaan. Jos et pidä kuvasta, napsauta Poista merkintä -painiketta (toimintoa ei voi 
peruuttaa) tai pyydä kaveriasi poistamaan kuva.

•	  Esimerkiksi säännössä 8-B (Muiden tuotteiden tai palveluiden myyntiin taivuttelu) sanotaan 
näin: Herbalifen liiketoiminta on yhdenvertainen mahdollisuus sukupuolesta, etnisestä taustasta, 
uskonnosta tai poliittisesta suuntautuneisuudesta riippumatta. Yritysfi losofi aamme kuuluu, että 
kaikilla on valinnanvapaus ja oikeus omiin uskomuksiinsa.

Opas uusien asiakkaiden hankintaan ja nykyisten säilyttämiseen, jotta voit kehittää liiketoimintasi kannattavaksi
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Käytä, näytä, kerro

 Vinkkejä Twitterin hyödyntämiseksi myynninedistämisessä
 Seuraavien vinkkien avulla voit kehittää Twitter-sivustoasi, edistää liiketoimintaasi ja välttää hankaluudet. 
Twitter on paljon Facebookia ja muita vastaavia sivustoja yksinkertaisempi palvelu. 140 merkillä voi 
kuitenkin saada aikaan yllättävän paljon. Muista:

•	  Puhu muustakin kuin Herbalifesta.

•	  Älä lähetä jatkuvia päivityksiä tapahtumista.

•	  Älä pelkästään vastaa muiden viesteihin.

•	  Vältä lyhenteitä, esim. AWT, WT, ASV, HOV, KVP, SV.

•	  Muiden seuraaminen. Sinun ei tarvitse seurata kaikkia, jotka seuraavat sinun tviittejäsi. Jos saat 
suuren seuraajajoukon, et voi millään seurata tuhansien muiden päivityksiä. Sinua seurataan, koska 
sinulla on mielenkiintoista asiaa. Hyödynnä tilaisuus!

•	  Kunnia sille, jolle kunnia kuuluu. Muiden hyviä tviittejä kannattaa toistaa tai lähettää edelleen.

•	  Lähetä arvokasta ja mielenkiintoista tietoa. Varmista, että kaikki tviittisi ovat lyhyitä ja ytimekkäitä 
viestejä Twitter-tilisi seuraajille. Muista, että laatu on aina määrää tärkeämpää.

•	  Järjestä myös oikeita tapaamisia. Järjestä epävirallisia tapaamisia seuraajiesi kanssa Twitterin avulla. 
Kutsuja on helppo hallita esimerkiksi TwitVite-työkalun avulla.

•	  Kuuntele. Lue seuraajiesi tviittejä aina kun ehdit. Käytä aihetunnisteita (#-merkki hakusanan edessä), 
niin näet, mitä ihmisillä on sanottavanaan sinua kiinnostavista aiheista.

 Twitter on julkinen. Kaikki mitä kirjoitat, säilyy verkossa 
kuukausien ja jopa vuosien ajan. Siksi kannattaa harkita tarkkaan, 
mitä kirjoittaa, ja pitää mielessä Herbalifen toimintaohjeet ja 
jakelukäytännöt (Rules of Conduct and Distributor Policies).

Opas uusien asiakkaiden hankintaan ja nykyisten säilyttämiseen, jotta voit kehittää liiketoimintasi kannattavaksi
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 Muut verkkotyökalut
•	  Keskustelut: mm. Google, Yahoo, Microsoft ja Apple tarjoavat maksuttomia pikaviestintäsovelluksia, 

joiden avulla voit keskustella useiden kollegoiden ja asiakkaiden kanssa yhtä aikaa. Joissakin 
palveluissa on myös videokonferenssimahdollisuus, kuten esim. GoToWebinar.

•	  Skype-palvelua voi käyttää monella tapaa, esimerkiksi soittamiseen, konferenssipuheluihin, 
äänipuheluihin, tekstiviesteihin sekä julkiseen ja yksityiseen pikaviestintään. Viestintä muiden 
Skype-käyttäjien kanssa on maksutonta. Skypellä voi lisäksi soittaa edullisesti tavallisiin puhelimiin, 
myös ulkomaille.

•	  Lisäksi nykyisin on saatavilla useita nk. all-in-one-ohjelmia, joiden avulla saman aineiston voi 
julkaista samanaikaisesti useilla sivustoilla tai hallita useita tilejä esimerkiksi Twitterissä tai muissa 
palveluissa. Mitä useampaan verkkoyhteisöpalveluun liityt, sitä enemmän tällaisista ohjelmista on 
apua tilien hallinnassa.

Opas uusien asiakkaiden hankintaan ja nykyisten säilyttämiseen, jotta voit kehittää liiketoimintasi kannattavaksi
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Ole yhteydessä 
uusiin mahdollisiin 

tuleviin 
asiakkaisiin

Ohjaa heidät 
asiakkaiksi

Ohjaa  
asiakkaat 
Jäseniksi

Opasta  
Jäsenet  

Supervisoreiksi

Riippumatta siitä mitä työtapoja käytät, 
tärkeintä on, että organisaatiosi kehittyy 
ja kasvaa jatkuvasti tasaisesti.
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Huomautukset:

Opas uusien asiakkaiden hankintaan ja nykyisten säilyttämiseen, jotta voit kehittää liiketoimintasi kannattavaksi
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