KOMMA IGÅNG
D E 1 0 FÖ R S TA S T E G E N T I L L F R A M G Å N G

Välkommen till Kannaway
Framgång i Kannaway sker inte av en slump. Det finns faktiskt, ett
beprövat och förutsägbart mönster av aktiviteter - ingen tur eller
gissningar inblandade.
Vi tror på att du har de naturliga förmågorna att lyckas med den här
verksamheten, och genom att förädla dessa förmågorna till färdigheter
kan du vara effektiv i korrekt affärsbyggnadspraxis.
Genom att följa stegen i den här arbetsboken, kan ditt företag bli
lönsamt snabbt - mycket snabbare än den vanliga, traditionella
affärsmodellen, som vanligtvis kräver år att bli lönsam. För de få
utvalda som väljer att ta dessa steg till toppen är de personliga och
ekonomiska fördelarna obegränsade.

Stegen till Framgång

G Å M OT F R A M G Å N G E T T ST EG I TAG E T

STEG 1
KROK

Anmäl dig till Kannaway och fastställ ditt VARFÖR
Gå till www.kannaway.com och klicka på “Skapa Konto.” Du behöver din
sponsors Brand Ambassadör ID nummer. Se också till att gå igenom
presentkortprogrammet med din sponsor för att fullt ut förstå dess funktion och
titta på videon “10 steg för att Komma Igång”.
Videospår:
○ Business → Videogalleri → Träning

STEG 2

Placera en första Kannaway Beställning *
Tänk på dina mål och affärsstrategi när du gör din första beställning. För oss är
målet att utbilda världen om endocannabinoid systemet och leverera produkter
som stöder det totala välbefinnandet.
Att placera din första beställning av ett Senior Executive Value Pack eller Junior
Executive Value Pack som kommer att ge dig ett tillräckligt utbud för att testa
formlerna själv, samtidigt som du ger dig tillräckligt med produkter för att dela
med andra för den affärsbyggande verksamheten du kommer att genomföra i
den här arbetsboken.

*Köp av produkter är inte ett krav för att bli Brand Ambassadör på Kannaway.
Videospår:
○ Produkter → Paket

STEG 3

Slutför SmartShip Registreringsprocessen
Slutför din SmartShip registrering och skapa en solid grund för ditt företag.
SmartShip tillåter ditt företag att smidigt flyta genom att konsekvent tillhandahålla
de produkter som ditt företag kräver, samtidigt som tiden för administrativa
uppgifter minskar.
Detta program uppmuntrar konsekventa SmartShip system genom att erbjuda
belöningar under tre månader i rad. De som har tjänat SmartShip belöningar har
behandlat tre månatliga SmartShip beställningar till minst 110 BV vardera och är
berättigade till:
• Fri frakt på alla SmartShip beställningar
• Tillgång till nya objekt före resten av fältet
• 1 € BA inskrivnings avgift för alla SmartShip Belönade
• Kannaway medlemsmärke efter tre månader
• Jr. Executive Värdepaket och högre för nya inskrivningar
Videospår:
○ Business → Min SmartShip

STEG 4

Granska alla Kannaway Resurser på Ditt Back Office
Denna manual och annat träningsmaterial är verktyg som hjälper dig att starta
och växa ditt företag. I den mån du lär dig att använda dem och lära andra att
göra detsamma kan du växa ett mycket starkare företag. Att göra en fullständig
granskning hjälper dig att förstå alla resurser som finns tillgängliga för dig och
ditt team.
Videospår:
○ Företag → Marknadsföringsmaterial

STEG 5

Dra fördel från Kannaways Resurser
Från webbseminarier till försäljningssäkerheter är Kannaway utrustad
med alla verktyg och resurser som behövs för att säkerställa din framgång i
direktförsäljningsbranschen. Här är några rekommendationer för att komma igång:
• Granska “25 år | Varför nätverksmarknadsföring ”-video
○ Företag → Videogalleri → Träning
• Granska företagsdokument och marknadsföringsmaterial
○ Företag → marknadsföringsmaterial
• Se till att logga in på våra veckovisa webbsändningar onsdagar kl 18 PST för
fortsatt information och utbildning
○ Nyheter → Webinar
Anslut till Kannaway
Se till att tagga, följa, gilla, kommentera och dela med oss!
Instagram @wearekannaway
Facebook https://www.facebook.com/WeAreKannaway
Twitter https://twitter.com/wearekannaway
ECHO Connection https://www.facebook.com/myechoconnection/

STEG 6

Skapa Din Första Kandidatlista
För att kick starta denna här processen, skriv ner bara namnet på varje person
du känner. På din lista kan det finnas en eller två personer med potential att nå
högsta rang, och många potentiella Brand Ambassadörer. Det finns också 20
eller 30 personer som förmodligen inte letar efter en affärsmöjlighet just nu, men
som kommer att vilja använda produkterna i framtiden som kund.
Börja med minnesjogglistan och titta sedan igenom dina mobiltelefonkontakter
och eventuella sociala mediekunnare du kan ha. Var noga med att granska
videon “Growing your Candidate List” för att få en bättre uppfattning om hur du
kan utöka din lista.

D U KA N LYC KA S N Ä R D U T I L L Ä M PA R
KA N N A W AYS KO M M A I G Å N G SYST E M .

STEG 7

Lär dig hur man bjuder in som ett proffs
Se vår “Hur man bjuder in” video och lyssna på “Behärska konstens inbjudan”
dagligen för nästa månad.
Videospår:
○ Företag → Videogalleri → Träning
Pröva tills du är bekväm att skicka inbjudningar till andra i ditt nätverk för att gå
med i Kannaway. Se till att kandidaten ser möjligheten - inte bara dina individuella
resultat. Låt verktygen göra jobbet åt dig!

STEG 8

Lär Dig Hur Man Effektivt Presenterar
Bestäm datum för dina två första möten. Se våra “HBR Basics” och “HBR Format”
videor för att förbereda dig för din första presentation.
Videospår:
○ Företag → Videogalleri → Träning
Möte #1

STEG 9

Möte #2

Delta i Din Egna Nya Medlemsorientering
Förstå syftet och värdet för varje verktyg i Business Building Kit och låt
verktygen göra jobbet åt dig.
Logga in i Kannaway varje vecka för utbildning om hur du använder detta
verktygssystem och arbeta med din sponsor för att lära dig hur du bäst
implementerar Komma igång systemet.
Lär dig hur du effektivt genomför nya medlemsorienteringar, baserat på det
beprövade och förutsägbara mönstret av aktiviteter som beskrivs i den här
arbetsboken.

STEG 10

Gör Dessa Stegen till Handling
Det är dags att gå ur “tänkande läge.”
Färdigheten att GÖRA kommer från HANDLING.
Vidta åtgärder under de första 30 dagarna!

Grattis!
Du har officiellt nått en landning på din trappa till framgång. Ta en titt
tillbaka!
Kannaways framgångssystem är utformat så att du kan låna andras
färdigheter medan du förfinner dina egna. Varje gång du deltar i någon
av de aktiviteterna som beskrivs i den här arbetsboken, antingen
för dig själv eller som en guide för din nya teammedlem, börjar du
utveckla dina “Brand Ambassadörmuskler.” Dessa är musklerna som
du behöver för stegen framåt.
Nästa steg?

Kalkylblad

D E T B Ä STA M E D D I N V E R KS A M H E T
Ä R M Ä N N I S KO R N A I D E N

Kandidatminne Jogger
Professionell bekantskapskrets:
Tänk på de professionella människorna du interagerar med regelbundet,
som läkare, advokater, tandläkare, präster, lärare etc.
Organisationer som du tillhör:
Vad sägs om de religiösa evenemangen du deltar i, klubbarna du tillhör och
de föreningar du är anslutna till?
Klasskompisar i skolan:
Vad sägs om de människor du gick på skolan med? Glöm inte någon
vidareutbildning, handelsskolor eller yrkesskolor du kanske har gått på.
Recreation:
Spelar du golf eller tennis, simmar eller spelar du softball? Är du i en fantasy
liga? Tänk på de människor du gör dessa aktiviteter med.
Visitkort:
Gå igenom den samlingen av visitkort som du har samlade i skrivbordet
eller skräpfacket.
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Hemföretagsöversyn #1
Vem är inbjuden?
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Checklista
Överbok med 100%

Evenemangets början

Metod för Inbjudan

Supportverktyg tillhands

Bekräftelse

Förbered summeringen av mötet

Starttid

Planera nästa sammankomst

Hemföretag Hemberedskap
• Erbjud förfriskningar
• Tillhandahåll musik
• Eliminera distraktioner (barn, husdjur, telefoner))
• Verifiera presentationsverktygsfunktionen
• Förbered produktprover

*Schemalägg pauser och tid för att ta prov på produkten

