GHID DE
INIȚIERE
PRIMII 10 PAȘI SPRE SUCCES

Bine ați venit la Kannaway
Succesul în Kannaway nu este deloc întâmplător. De fapt, există un
tipar de activități dovedit și previzibil - care nu implică noroc sau
presupunere
Noi credem că aveţi abilităţi naturale pentru a reuşi în această
afacere, iar prin perfecţionarea acestor abilităţi și transformarea lor
în aptitudini, veți putea fi eficienți în practicile corecte de construire
a proceselor de afaceri

Urmând pașii din acest registru de lucru, afacerea dumneavoastră
poate deveni profitabilă rapid-mult mai rapid decât cel standard,
model de afaceri tradiţional, care în mod obişnuit necesită ani pentru
a deveni profitabil. Pentru cei câțiva aleşi care decid să parcurgă
acești pași până la capăt, recompensele personale și financiare sunt
nelimitate.

Treptele spre Succes

Î N D R E A P TĂ-T E CĂT R E S U C C E S C U PA Ș I M Ă R U N Ț I

PASUL 1

Înscrieți-vă în Kannaway și determinați-vă DE CE-ul
dumneavoastră
Mergi la HYPERLINK “http://www.kannaway.com/”www.kannuway.com și faceți clic pe „Creare cont.“
Veți avea nevoie de numărul de identificare al Ambasadorului Mărcii sponsorului De asemenea,
asigurați-vă că analizați programul Gift Card cu sponsorul dumneavoastră pentru a înţelege pe
deplin funcţia acestuia și că vizionați videoclipul „10 pași pentru a începe”.
Link video:
○ HYPERLINK “https://kannaway.com/videos/category/5,films,training.html”

PASUL 2

Trimite o comandă iniţială Kannaway*
Luați în considerare obiectivele și strategia de afaceri la plasarea comenzii iniţiale. Pentru noi,
obiectivul este educarea lumii despre sistemul endocannabinoid și furnizarea de produse care să
sprijine starea de bine.
Plasarea comenzii inițiale a unui Senior Executive Value Pack sau Junior Executive Value Pack vă
va oferi o ofertă suficientă pentru a testa singur formulele, oferind în același timp suficient produs
pentru a partaja cu alții pentru activităţile de realizare a afacerilor în care veți finaliza în acest
registru de lucru.

*Nu este necesară achiziţia de produse pentru a deveni un ambasador al mărcii Kannaway.
Link video:
○ HYPERLINK “https://kannaway.com/shop/categories/23,0,packs.html”

PASUL 3

Finalizează procesul de înscriere SmartShip
Completați înscrierea la SmartShip pentru a stabili o bază solidă pentru afacerea dumneavoastră.
SmartShip permite afacerii dumneavostră să funcționeze fără probleme prin furnizarea în mod
constant de produse, pe care compania dumneavoastră le solicită, reducând în mod semnificativ
timpul petrecut în sarcinile administrative.
Acest program încurajează configurațiile consistente ale SmartShip, oferind recompense
cvonsecutiv timp de trei luni Cei care au câștigat recompense SmartShip au procesat trei comenzi
lunare SmartShip la minimum 110 BV fiecare și sunt eligibili pentru:

• Livrare gratuită pentru toate comenzile SmartShip
• Acces la elementele/produse noi, înaintea celorlalți
• Taxa BA de 1 € pentru înregistrarea tuturor câștigătorilor
• Badge-ul Kannaway după trei luni
• Jr. Executive Value Pack și altele mai sus, pentru înscrierile noi
Link video:
○ HYPERLINK “https://kannaway.com/shop/autoshipment/list.html”

PASUL 4

Examinați toate resursele Kannaway din Back Office
Acest manual și alte materiale de fomare sunt instrumente care vă vor ajuta să începeți și să vă
dezvoltați afacerea. În măsura în care înveți să le folosești și îi poți înveța pe alții să facă la fel, poți
dezvolta o afacere mult mai puternică. Efectuarea unei recenzii complete vă va ajuta să înțelegeți
toate resursele disponibile pentru dvs. și echipa dvs.
Link video:
○ HYPERLINK “https://kannaway.com/downloads.html”

PASUL 5

Profitați de resursele Kannaway
De la seminarii web la garanții de vânzare, Kannaway este echipat cu toate instrumentele și
resursele necesare pentru a vă asigura succesul în activitatea de vânzare directă. Pentru a vă
ajuta să începeți, iată câteva recomandări:
• Revista “25ani | De ce Marketing pe reâea” video
○ HYPERLINK “https://kannaway.com/videos/category/5%2Cfilms%2Ctraining.html
• Vizualizați documentele corporative și materialele de marketing o
○ Afaceri → Materiale de marketing
• Vă rugăm să vă conectați la transmisiile noastre web săptămânale miercuri la 18:00 PST
pentru informații și instruire continuă
○ Stiri → Webinar

Luați legătura cu Kannaway
Nu uitați să ne etichetați, a urmări, a dori, a comenta și a împărtăși cu noi!
Instagram HYPERLINK “https://www.instagram.com/kannaway_europe/” @kannaway europe
Facebook HYPERLINK “https://www.facebook.com/EuropeKannaway/”
Twitter HYPERLINK “https://twitter.com/wearekannaway”
ECHO Connection https://www.facebook.com/myechoconnection/

PASUL 6

Creați lista inițială de candidați
Pentru a începe acest proces, trebuie doar să scrieți numele fiecărei persoane pe care o cunoașteți.
Pe dvs. pot exista una sau două persoane cu potențial de a atinge cel mai înalt rang și numeroși
potențiali ambasadori ai mărcii. Există, de asemenea, 20 sau 30 de persoane care, probabil, nu caută
o oportunitate de afaceri în acest moment, dar care vor dori să utilizeze produsele în viitor ca și client.
Începe cu o listă de reîmpropatare a memoriei, apoi verifica-ți lista de contacte sau rețelele de
socializare pe care le ai. Asigură-te ca ai văzut filmulețul “Growing your candidate list” ca să îți extinzi
lista

P U T E Ț I O BȚ I N E S U CC E S E P R I N A P L I CAȚ I A
L A S I ST E M U L D E STA RT KA N N A W AY.

PASUL 7

Învățați cum să inviți ca un Pro
Urmăriți videoclipul nostru „Cum să lnvite” și ascultați zilnic „Stăpânirea artei infecției” pentru luna
următoare.
Link video:
○ HYPERLINK “https://kannaway.com/videos/category/5%2Cfilms%2Ctraining.html
Repetați până când sunteți confortabil să extindeți invitații și altor persoane din rețeaua dvs. pentru
a vă alătura Kannaway. Vă rugăm să lăsați candidatul să vadă oportunitatea nu doar rezultatele dvs.
individuale. Lăsați instrumentele să funcționeze pentru dvs.!

PASUL 8

Învățați cum să prezentați efectiv
Stabiliți datele pentru primele două întâlniri. Urmăriți videoclipurile noastre „Bazele HBR” și „Formatul
HBR” pentru a vă pregăti pentru prima prezentare.
Link video:
○ HYPERLINK “https://kannaway.com/videos/category/5%2Cfilms%2Ctraining.html”

Meeting #1

PASUL 9

Meeting #2

Participați la propria dumneavoastră orientare pentru
membrii noi
Înțelegeți scopul și valoarea fiecărui instrument din Business Building Kit și lăsați instrumentele
să funcționeze pentru dvs.
Conectați-vă la transmisiile web săptămânale Kannaway pentru a vă pregăti despre cum să utilizați
acest sistem de instrumente și lucrați cu sponsorul dvs. pentru a afla cum să implementați cel mai
bine sistemul inițial.
Learn how to effectively conduct new member orientations, based upon the proven and predictable
pattern of activities outlined in this workbook.

PASUL 10

Puneți acești pași în acțiune
Este timpul să ieșiți din „modul gândire.”
Abilitatea de a FACE provine din ACȚIUNEA PROPRIU ZISĂ DE A FACE.
Luati masuri in primele 30 de zile!

Felicitări!
Ați atins în mod oficial o aterizare pe scara dumneavoastră spre
succes. Aruncaţi o privire înapoi și vedeți cât de departe ați urcat!
Sistemul de succes Kannaway este conceput pentru a vă permite
să împrumutaţi abilităţile altora în timp ce vi le perfecţionaţi pe ale
dumneavoastră. De fiecare dată când te angajezi în oricare dintre
activităţile prezentate în acest manual, fie pentru dumneavoastră, fie
ca ghid pentru noul tău membru al echipei, începi să-ţi dezvolţi „Brand
Ambassador muscles”. Aceştia sunt mușchii de care veţi avea nevoie
pentru paşii următori.

Etapele următoare?

Fişe de lucru

LU C R U L C E L M A I G R OZ AV D I N
A FAC E R E A TA , S U N T OA M E N I I

Candidat Jogger de Memorie
Cunoștințe profesionale:
Gândiți-vă la oameni profesioniști cu care interacționați în mod regulat,
cum ar fi medicii, avocații, medicii stomatologi, clerici, profesori, etc.
Organizațiile de care aparțineți:
What about the religious events you attend, the clubs you belong to, and
the associations you’re affiliated with?
Colegii de școală:
Cum rămâne cu oamenii cu care ai fosst la școală? Nu uita nici de educația
continuă, școlile de finanțe sau profesionale, pe care e posibil să le fi
frecventat.
Agrement:
Joci golf sau tenis, înot sau joci softball? Vă place o ligă de fantezie?
Gândește-te la persoanele cu care te bucuri de aceste activități.
Cărți de vizită:
Parcurge colecția de cărți de vizită pe care le-ai adunat la birou sau într-un
sertar.
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L I STA A N A L I Z E I A FAC E R I I D E ACA S Ă

Home Business Review #1
Cine este invitat?
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Lista de control
Supra-rezervare cu 100%

Începutul evenimentului

Metoda de invitare

Instrumente de suport în mână

Confirmare

Pregătirea Concluziilor Evenimentului

Ora de start

Programează următoarea Analiză a
Afacerii de Acasă

Pregătirea Casei

*Programează pauze și timp pentru

• Oferă răcoritoare
• Oferiți muzică
• Eliminați distragerile (copii, animale de companie, telefoane)•
• Verificați funcţia instrumentului de prezentare
• Pregătește mostrele de produse

