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LOOK 
Y O U N G

FEEL 
Y O U N G

LIVE 
Y O U N G
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É para nós um enorme privilégio, podermos contar consigo na nossa missão 
de ajudar as pessoas a parecerem jovens, sentirem-se jovens e viverem a vida 
com um espírito jovem! E conseguimos tornar isto possível através de pessoas 
excecionais como você, que partilham os nossos produtos e inspiram outras 
pessoas a juntarem-se ao movimento. Acreditamos que quando aproveitamos o 
poder das relações, podemos ter um impacto maior no mundo. É esta filosofia 
que nos une como One Team. One Family. One Jeunesse. Agora que contamos 
consigo, este é o momento para estabelecer elos de ligações e compreender 
que o sucesso na Jeunesse não é o resultado de fazer uma mudança drástica 
nas suas atividades diárias ou estilo de vida, mas sim de seguir um sistema 
que lhe permite melhorar, de forma natural, a vida das pessoas à sua volta. 
 
O Empower System da Jeunesse proporciona-lhe o apoio e as ferramentas de que 
precisa para alcançar os seus objetivos. O presente guia oferece-lhe o plano de ação 
para explorar os recursos e pô-los ao seu serviço e proporciona-lhe a confiança 
necessária para sentir que o tempo investido produzirá resultados positivos! Irá 
ver como partilhar os produtos, inspirar outras pessoas sobre a empresa e a nossa 
missão, aumentar a sua compreensão, acreditar no poder do social selling e aprender 
a alcançar o sucesso no seu negócio de marketing de rede. Mas chega de falar! 
Vamos lá então…"
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"Uma recomendação pessoal

Partilhar algo de que gosta 
verdadeiramente

Um contributo para a saúde e 
qualidade de vida de outras pessoas"

S O C I A L
S E L L I N G  É . . .

Eis o que é importante 
lembrar:

Forçar a venda de produtos que as 
pessoas não precisam nem querem  

Convencer outros a investir numa 
oportunidade de negócio 

Fazer valer a sua influência sim-
plesmente em benefício próprio"

S O C I A L
S E L L I N G  N ÃO  É . . .

POR QUE MOTIVO 
FUNCIONA

SOCIAL SELLING NÃO TEM A VER COM 
VENDAS. 
Tem a ver com partilhar as suas experiências 
positivas com outras pessoas para que melhorem a 
sua qualidade de vida. Um livro que adora. Aquele 
restaurante maravilhoso. A sua mais recente e 
inesquecível experiência de spa.

O social selling funciona 
porque, agora mais do 
que nunca, as pessoas 
procuram recomendações 
de outras pessoas sobre 
produtos e serviços. 
Querem saber e conhecer 
as experiências que os 
outros têm ou tiveram antes 
de tomarem uma decisão 
de compra ou de estilo 
de vida e as opiniões dos 
amigos e familiares - por 
vezes até de estranhos – 
são mais valorizadas do que 
um anúncio.

Ao longo deste guia, e dos 
8 Passos para o Sucesso, 
verá que o social selling 
com a Jeunesse é simples. 

Com a nossa abordagem 
natural e transparente, irá 
adquirir um novo nível de 
confiança e estabelecer 
contactos autênticos que o 
deixarão mais autónomo e 
capacitado! 

Mas antes de nos 
alargarmos demasiado 
sobre como estabelecer 
contactos e interagir com 
outras pessoas, vamos 
começar por SI. Para ser 
verdadeiro, precisa de 
definir as suas expetativas 
sobre o que significa 
pessoalmente para si fazer 
parte da Jeunesse e o que 
deseja realizar.

DE ACORDO COM O RELATÓRIO 
AMERICAN LIFESTYLES 2015 DA 
MINTEL, 69% DOS CONSUMIDORES 
PROCURAM RECOMENDAÇÕES SOBRE 
PRODUTOS E SERVIÇOS ANTES DE 
FAZEREM UMA COMPRA.

O
 Q

U
E

 É SOCIAL
SELLING?
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VOCÊ JÁ O ESTÁ A FAZER.

Vídeos de Viagens de 

Incentivo      

Ferramentas de Marketing 
Reconhecimento

Vídeo Social Selling 

Recursos de Adesão e 
Inscrição 

Site da Oportunidade

"Vídeo de Apresentação We Live Jeunesse  

Vídeos dos Fundadores e Diretor Visionário

Brochura Visão Geral "

"Amostras de Produtos        

Conteúdos Partilháveis nas Redes Sociais

Ofertas Promocionais e Brindes"

E
M P O W E

R

S Y S T E M

PARTILHAR1

Catálogo 

Vídeo

Apresentação
Digital

ACREDITAR3

Guia 

Módulos

Apresentação 
Digital

ALCANÇAR4

Brochura

Vídeo

Apresentação
Digital

Como Ganhar Social Selling

We Live JeunesseProdutos

INSPIRAR2

Revista

Vídeo

Apresentação 
Digital

Quer seja um networker recente ou experiente, é 

perfeitamente normal sentir-se por vezes pouco 

natural ou desconfortável com o social selling. Afinal, 

não é uma competência com que nasceu... ou será que 

é? Irá descobrir a resposta nas páginas deste guia. 

A nossa abordagem natural irá ajudá-lo a partilhar 

com um maior à-vontade e a deixar de se sentir 

atrapalhado em momentos difíceis. Com um novo 

nível de confiança, irá certamente inspirar-se, a si e à 

sua equipa, e inspirar o sucesso da sua organização.

Viu um filme ou leu um livro sobre o qual não conseguia 

parar de falar e recomendou-o a praticamente todas as 

pessoas que conhece? Descobriu um restaurante onde 

comeu uma das melhores refeições da sua vida e disse 

aos seus amigos para experimentarem o mesmo prato?

SURPRESA! HÁ UMA BOA 
PROBABILIDADE DE JÁ TER 
PARTILHADO ALGUMA COISA 
ESPECIAL PARA SI E, SE JÁ O 
FEZ, VOCÊ É UM “NATURAL 
SOCIAL SELLER”

"Ou veja as coisas sob este prisma: 

quantas vezes já viu um filme ou 

comprou um produto com base 

numa boa crítica de outra pessoa? 

É para isso que os sites de 

recomendações existem! A 

publicidade “passa-palavra” é uma 

coisa poderosa…"
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Seja Verdadeiro 
O conceito mais importante do social selling 

é ser autêntico. Enquanto está a começar a 

experimentar os produtos, olhe à sua volta para 

os milhares de pessoas que têm um aspeto 

jovem e se sentem jovens e partilhe as histórias 

que irão criar elos de ligação. 

Pessoalize
As pessoas querem saber se se preocupam 

com o que é importante para elas. Ao partilhar 

a sua paixão pelos produtos, pense na 

pessoa com quem está a falar e em como os 

produtos seriam uma mais-valia. Quanto mais 

compreensão demonstrar pelo que interessaria 

a essa pessoa, e quanto mais lhe expressar 

que se preocupa genuinamente com ela, como 

pessoa, maior será a probabilidade de criar 

uma ligação verdadeira.

Mantenha-se atualizado
Os produtos melhorará a sua capacidade 

de atrair e conquistar a confiança dos seus 

potenciais clientes. Mas também não precisa 

de ser um especialista! Você está no negócio 

por si, mas não está sozinho. Ter uma equipa 

corporativa por trás de si significa que tem 

todas as ferramentas de que precisa ao seu 

alcance, à distância de um simples clique. 

Pode concentrar-se na experiência e confiar 

nos materiais de qualidade profissional que lhe 

proporcionamos para fazerem o trabalho para 

si. Encontre todas as ferramentas que necessita 

no seu Joffice ™> inserir caminho > via menu > 
para ferramentas do Distribuidor.

Faça uma pausa — e quer o seu fator 
motivador tenha como base um produto ou rendimentos — escreva-o!

Todos nós temos aquela coisa interior que nos impele a 

levantar da cama de manhã - aquela motivação que nos faz 

chegar mais alto e alcançar mais. Talvez gostasse de parecer 

e sentir-se mais jovem e saudável, ter mais tempo para a sua 

família, ganhar um dinheiro extra para gastar ou pagar as 

dívidas. Os seus objetivos são únicos e, uma vez identificados, 

pode começar a tomar medidas para que eles se concretizem. 

Qual é a única coisa que espera poder mudar hoje para si ao 

estar aqui? 

 

Praticamente todas as pessoas têm uma necessidade ou um 

desejo na vida que a Jeunesse pode ajudar a realizar. A questão 

essencial é pensar nos seus próprios desejos e necessidades e 

escrevê-los num papel. Partilhe-os com os outros e tornar-se-

ão a base para a sua história. Quando começa a imaginar algo 

diferente, algo melhor, e o vê por escrito, será um lembrete 

constante do que está a fazer aqui e por que não deve permitir 

que se interponham obstáculos entre si e o que quer.

Assim que perceber como a Jeunesse o pode ajudar 

a avançar rumo aos seus sonhos, lembre-se nas suas 

atividades diárias de começar a pensar nas pessoas 

à sua volta e nos motivos que ELAS teriam para 

experimentar os produtos e quererem juntar-se à 

equipa. 

E porque os produtos da Jeunesse são atraentes para 

a maioria das pessoas, vamos dedicar algum tempo a 

orientá-lo ao longo do primeiro quadrante do Empower 

System - o quadrante PARTILHAR. Uma das vantagens 

de fazer parte de uma empresa no setor da saúde e 

bem-estar é o benefício que irá sentir pessoalmente e 

a gratificação que obterá ao ver também as pessoas 

à sua volta a sentirem-se melhor e mais bonitas. E 

sejamos sinceros, quando todos nós estamos no nosso 

melhor, a vista sob qualquer ângulo só pode melhorar! 

Agora que sabe o motivo para estar aqui, vamos dar o 

próximo passo na construção de uma história pela qual 

pode demonstrar uma verdadeira paixão.

1ºCONHECER O
FATOR MOTIVADOR

ANALISE O QUE O MOTIVA 



JEUNESSE GUIDE TO SOCIAL SELLING | 7

USE OS PRODUTOS

Para poder falar de forma sincera e verdadeira com as 

pessoas é importante possuir uma experiência pessoal 

dos produtos. Porquê? O aspeto mais importante 

do social selling é a confiança. Os clientes compram 

produtos em que confiam, a pessoas em quem 

confiam. Quando começa a usar o Instantly Ageless 

nas olheiras ou a tomar o Reserve™ e está com um 

aspeto descansado e revitalizado, irá atrair todos os 

olhares! À medida que as outras pessoas veem as 

mudanças positivas na sua saúde e estilo de vida, vão 

naturalmente querer saber o que anda a fazer.

Agora que já experimentou os produtos Jeunesse, quais são seus favoritos? Ao descobrir o motivo por 

que adora os produtos, estará mais apetrechado para partilhar com os outros quando for a altura certa.

Estou super entusiasmado com o Instantly Ageless! Por dentro, ainda me sinto com 30, mas digamos que por fora nem 
tanto! Uma pequena aplicação de manhã e pareço o meu eu mais jovem.

EXPERIMENTOU-O — AGORA ESCREVA!

A SUA CAPACIDADE DE INCENTIVAR 
OUTRAS PESSOAS A EXPERIMENTAREM 
OS PRODUTOS DEPENDE DA 
AUTENTICIDADE DA SUA PAIXÃO E 
EXPERIÊNCIA COM OS PRODUTOS.

Qual é o produto Jeunesse de que está a gostar?

Por que é que o adora?

O que o leva a pensar que as outras pessoas gostarão dele?

Se tivesse de dizer a um amigo, num minuto ou menos, o que um produto Jeunesse 
poderia fazer por ele, o que diria?

PA
R

TI
LH

A
R

Produto
Catálogo  

Vídeo 

Apresentação Digital



COMECE O PROCESSO IDENTIFICANDO OBJETIVOS NESTAS QUATRO ÁREAS DA SUA VIDA:

Depois de identificar o seu fator 

Motivador, pense sobre o seu futuro 

e nos seus planos de curto e longo 

prazo, pense em como a Jeunesse 

pode ajudá-lo a chegar lá. Os 

produtos Jeunesse podem ajudá-lo 

a parecer mais jovem, sentir-se mais 

saudável, dormir melhor, terminar o 

dia com mais energia... e muito mais. 

A oportunidade de negócio pode 

oferecer-lhe uma maior flexibilidade 

nas suas finanças e na sua agenda, 

mais tempo com a sua família ou os 

meios para se livrar das dívidas e 

começar a economizar para o futuro. 

As suas prioridades podem ser as 

suas prioridades - não as de outra 

pessoa.

Objetivos Financeiros

Objetivos de Saúde

Objetivos Familiares

 Que diferenças vejo nesta área da minha vida nos próximos 3 a 6 meses com a 
Jeunesse?

Objetivo nº 1 de Curto Prazo:

Objetivos Pessoais

Agora é a altura de passar para o papel alguns pensamentos e fazer um balanço da realidade. Responda a cinco perguntas 

relacionadas com dois dos objetivos que acabou de escrever. Escolha objetivos em que a Jeunesse, na sua opinião, possa ser o 

veículo para o ajudar a alcançá-los - e seja específico. Por vezes ajuda recordar o que o motivou a juntar-se à equipa Jeunesse. 

Se for sincero comigo mesmo, este objetivo é uma possibilidade?

Que mudanças precisaria de fazer para que isto se realize?

2ºCRIE O SEU
PROJETO 
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Existem vários métodos poderosos de definição de objetivos a que pode recorrer. Um dos métodos favoritos 

utilizado por muitos networkers de sucesso é a estrutura S.M.A.R.T. 

Seja qual for a metodologia que 

preferir, tenha esta citação de Zig 

Ziglar em mente: “Se não fizeres 

pontaria a nada, acertarás sempre 

em nada”. A chave está em definir 

objetivos e comprometer-se a 

mantê-los. Irá utilizar este mesmo 

processo mental ao falar com os 

seus potenciais Distribuidores 

e assim poderá apoiá-los da 

melhor forma no seu percurso na 

Jeunesse.

 Que diferenças vejo nesta área da minha vida nos próximos 3 a 6 meses com a 
Jeunesse?

Objetivo nº 2 de Curto Prazo:

Se a resposta for sim, o que é que me está a impedir? Se a resposta for não, que 
modificações devo fazer no meu objetivo?

Se a resposta for sim, o que é que me está a impedir? Se a resposta for não, que 
modificações devo fazer no meu objetivo?

Se for sincero comigo mesmo, este objetivo é uma possibilidade?

Que mudanças precisaria de fazer para que isto se realize?

Comprometo-me neste preciso momento a tomar a seguinte medida:

(assine e escreva a data!)

Comprometo-me neste preciso momento a tomar a seguinte medida:

(assine e escreva a data!)

JEUNESSE GUIDE TO SOCIAL SELLING | 9
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Ao preparar-se para falar sobre os produtos e oferecer igualmente uma visão mais abrangente 

do que é a Jeunesse, o que está realmente a fazer é a preparar-se para introduzir a Jeunesse 

nas suas conversas quotidianas. Esta secção debruça-se sobre as pessoas que conhece e os 

locais onde vai. Quando está a conversar com um amigo, um colega de trabalho ou alguém 

que vê regularmente na sua rotina diária, pratique a escuta ativa. Sempre que essas pessoas 

manifestarem uma necessidade ou expressarem um vazio na vida, você terá a oportunidade 

perfeita para partilhar como a Jeunesse poderá ser a resposta.

Onde pode partilhar o seu entusiasmo sobre 
a experiência Jeunesse? Absolutamente em 
qualquer altura e em qualquer lugar! Vai 
trabalhar? Vai comer fora? Vai às compras? Faz 
exercício? Então não precisa de mais nada!

Pense em todos os locais a que vai para se 
divertir, para os seus passatempos, cuidados de 
saúde, para socializar, para os interesses dos seus 

filhos e muito mais. O mais provável é os locais 
que frequenta satisfazerem uma necessidade 
ou fazerem-no feliz. Mais importante ainda, as 
pessoas com quem interage nesses ambientes 
têm provavelmente interesses, objetivos e gostos 
semelhantes aos seus. Os seus locais “Ideais” são 
aqueles onde pode ir naturalmente para socializar, 
recomendar produtos ou sugerir uma solução 
potencial para um momento difícil que alguém 
está a atravessar na vida.

Locais Ideais

•Prática desportiva

•Ginásio ou clube desportivo

•Igreja ou Sinagoga

•Local de trabalho

•Vizinhança

•Cafés

•Restaurantes

•Redes sociais

O N D E
PA R T I L H A R ? Onde estão os seus 5 locais "ideais"?

1
2
3
4
5

IRÁ PROVAVELMENTE VER UMA LIGAÇÃO ENTRE ESTA LISTA E O QUE VEM A SEGUIR…

3ºVAMOS LÁ ENTÃO,
QUE PESSOAS CONHECE? 

UMA VEZ ESTABELECIDO O SEU PROJETO, ESTÁ NA ALTURA DE SE 
PREPARAR PARA PARTILHAR.

PA
R

T
IL

H
A

R



JEUNESSE GUIDE TO SOCIAL SELLING | 11

Uma vez identificado o grupo de pessoas com quem conversar, relacione-as com os locais onde vai e pense se 

vai vê-las informalmente ou se precisa de combinar algo mais formal. Se possível, analise as suas listas com os 

líderes da sua equipa para que o possam aconselhar e orientar antes de entrar em contacto com essas pessoas. 

O poder das pessoas e orientadores na sua linha ascendente é uma das grandes vantagens de se juntar a uma 

organização de marketing de rede. Eles ganham quando você ganha!

Vamos reduzi-las agora às 10 pessoas que 

contacta e encontra regularmente. Pense naquelas 

pessoas que provavelmente estarão abertas a 

ouvir falar sobre a Jeunesse e quais seriam as 

mais rápidas a experimentar os produtos e a 

oportunidade.

Pense também nas pessoas que mais valorizam a 

sua tomada de decisões devido à relação que tem 

com elas. 
Quem são as pessoas do seu "Top 10"? 

Pessoas Ideais

Se preocupam com a imagem e com a saúde 
(Disciplinadas)

Poderiam convidar 10 pessoas para sua casa e 
todas elas apareceriam (Influentes)

 Têm sucesso em qualquer atividade em que 
participem (Empreendedoras)

São pessoas carismáticas, energéticas e que 
gostam de pessoas (Persuasivas)

Quer na sua equipa (Comunicadoras)

P E N S E  N AS  P E SS OAS  Q U E 
CO N H EC E  Q U E :

Sejam os seus amigos íntimos e familiares

Iriam a sua casa apenas porque as 
convidou

Gostariam de se juntar ao negócio 
simplesmente para trabalhar consigo

P E N S E  N AS  P E SS OAS 
Q U E  CO N H EC E  Q U E :1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

PESSOAS DO TOP 10

















Nome de contacto Telefone



Existem basicamente três tipos de interação que terá com as pessoas à medida que pensa em 

construir uma equipa de Clientes e Distribuidores no mundo de hoje de pontos de contacto 

rápidos e relações digitais. É como qualquer outro negócio - as pessoas que têm mais sucesso 

têm diferentes maneiras de estabelecer contacto com potenciais Clientes e Distribuidores.

São reuniões improvisadas, simultaneamente 
esperadas e inesperadas. Um encontro na mercearia 
ou no supermercado, no centro comercial, por vezes 
até no parque de estacionamento!
Outras vezes são as mães e os pais que 
acompanham os filhos nas suas atividades 
desportivas com quem se senta nas bancadas ou 
nas reuniões de condomínio. Nas atividades diárias 
da maioria das pessoas, discutem-se questões de 
saúde e dinheiro. É natural partilhar a solução que 
funcionou consigo. E é natural que o seu amigo seja 
recetivo à sua recomendação. As pessoas ouvem 
aqueles que conhecem, de quem gostam e em quem 
confiam.
Quando se trata de um produto, é aqui que entra em 
cena o conceito de “experimentar antes de comprar” 
e as amostras são a regra do jogo. Esteja preparado 
para partilhar uma amostra sempre que alguém 

demonstra interesse. Mantenha-as 
sempre à mão, porque nunca se sabe quando 
encontrará alguém com quem possa partilhar o 
produto. As amostras grátis são um eficaz tema 
de conversa, que pode ser usado eficazmente nas 
circunstâncias mais informais. As amostras 
promovem a notoriedade da marca, reforçam a sua 
credibilidade e acrescentam valor, sem pedir nada 
mais em troca do que abertura de espírito. 
Afinal de contas, quem é que não adora coisas 
grátis?

O Contacto informal

NO QUE DIZ RESPEITO À CONVERSA 
FINANCEIRA INFORMAL, ESTA NORMALMENTE 
EXIGE UMA MAIOR ORGANIZAÇÃO E UM 
CONVITE PARA SABER MAIS NUM AMBIENTE 
ALGO FORMAL.  

C E N Á R I O  P O U CO 
N AT U RA L  N º  1 

C E N Á R I O  P O U CO 
N AT U RA L  N º  2

Você: “Tenho este novo produto incrível que te quero 
mostrar. Passo por tua casa hoje à noite para te deixar 
uma amostra e ligo-te amanhã logo de manhã para 
saber o que achaste.”

Amigo: “Um, esta noite não dá, tenho que fazer.” 

Você: “E que tal amanhã?” 

Amigo: “Também não dá, desculpa, já tenho coisas 
combinadas.” Você: “E para a semana?”

Amigo: “Não tenho bem a certeza… Depois digo-te.” 
Ups! Acabou de aterrar na lista Não Atender do seu 
amigo! Esta troca de palavras foi desconfortável, porque 
forçou o produto e não percebeu o sinal de hesitação 
do seu amigo. 

Você: “Olá, avó, que saudades! Tenho uma nova 
oportunidade de negócio e estou a tentar desenvolvê-
la. Se eu vender produtos suficientes até ao verão, 
ganho um cruzeiro grátis! Podes-me ajudar?" 

Avó: [Pausa prolongada]. “Sim, claro, acho que sim.”

Você: “Excelente! Vou já inscrever-te!”

"EIS ALGUNS EXEMPLOS DO QUE NÃO FAZER AO PARTILHAR A SUA 
RECOMENDAÇÃO PESSOAL NUM CONTEXTO SOCIAL."

4ºCONVERSAS
& CONVITES

Esta troca de palavras foi desconfortável, porque não 
estava focado no que a sua avó poderia ganhar. Explicou 
como esta oportunidade o ajudaria a si, mas não explicou 
como poderia beneficiar a sua avó.

PA
R

T
IL

H
A

R

12 | JEUNESSE GUIDE TO SOCIAL SELLING



"EIS ALGUNS CENÁRIOS PARA LHE MOSTRAR COMO É FÁCIL INTERAGIR 
COM ALGUÉM, DAR UMA RECOMENDAÇÃO PESSOAL SOBRE UM PRODUTO E 
PARTILHAR A SUA HISTÓRIA."

“A minha filha vai-se casar 
em breve e eu adorava 
NÃO parecer a mãe 
cansada da noiva. Quem 
me dera poder apagar 10 
anos do rosto.”

“Eu uso este creme 
de olhos. Aplico-o e 
em poucos minutos 
pareço muito mais 
jovem. Demora apenas 
2 minutos, não quer 
experimentar?”

AVÓ

VOCÊ

C
E

N
Á

R
IO

 N
U

M
 A

LM
O

Ç
O

:

C
E

N
Á

R
IO

 P
R

Á
T

IC
A

 D
E

S
P

O
R

T
IV

A
:

“Ando ultimamente com 
uma falta de energia. É 
difícil conseguir passar o 
dia sem dormitar!”

“Comecei a tomar um 
suplemento ótimo e 
estou a sentir-me bem. 
Por acaso tenho aqui 
uma saqueta extra na 
minha mala/bolso. Por 
que não experimentas?”

AMIGO

VOCÊ

C
E

N
Á

R
IO

 N
U

M
 P

A
R

Q
U

E
:

“O meu novo cachorro 
não me deixa dormir à 
noite, todas as noites. 
Ando tão cansado!" 

“Percebo perfeitamente. 
Eu também costumava 
ter dificuldade em 
adormecer, mas 
agora estou a tomar 
um suplemento que 
me ajuda a dormir 
descansado e acordar 
revigorado. Adoro-o!"

VOCÊ

AMIGO

C E N Á R I OS 
N AT U RA I S
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CONVERSAS
& CONVITES (Cont.)

As redes sociais podem ser um dos seus 
contactos sociais mais poderosos. 
É um ótimo veículo que lhe permite 

partilhar a sua história instantaneamente 

e aumentar a sua influência junto de 

centenas - se não milhares - de pessoas. 

Estamos aqui para o ajudar a utilizá-las 

mais eficazmente!

As plataformas das redes sociais mais 
populares são:

NOTA: AS AMOSTRAS NEM SEMPRE 
SÃO ADEQUADAS PARA CLIENTES 
NUM CONTACTO PRESENCIAL. SE UM 
AMIGO REAGIR A UMA PUBLICAÇÃO 
NO FACEBOOK SOBRE UM PRODUTO, 
PEÇA-LHE UM ENDEREÇO PARA 
LHE PODER ENVIAR UMA AMOSTRA. 
PARTILHE UMA LIGAÇÃO PARA UM 
VÍDEO DE DEMONSTRAÇÃO (CASO 
APLICÁVEL), PARA FICAREM A SABEM 
COMO USAR O PRODUTO QUANDO 
ESTE CHEGAR.

Qualquer que seja o cenário, tem tudo a ver com ouvir e 

partilhar a sua paixão. Pratique, partilhando a sua história 

10 vezes sem quaisquer expetativas. Deverá incluir três 

coisas:

    1)  Como era antes do produto Jeunesse.

    2) O que sentiu com o produto Jeunesse.

    3) O que o viu fazer pelos outros

E É ISTO! Depois de começar a partilhar a sua história 

e mostrar como ela se relaciona com os outros, as 

pessoas vão querer, elas mesmas, experimentar o 

produto.

 O Influente Poder das Redes Sociais

CONTACTO
ONLINESeja informal. Evite o longo discurso e 

argumentos de venda sobre o produto até terem 
experimentado e gostado do produto - aponte 
para as ferramentas.

Deixe que o seu guia seja o interesse da pessoa. 
Partilhe uma amostra do produto que faça mais 
sentido PARA ELA.

Peça-lhe o número de telemóvel ou endereço 
de e-mail para lhe poder enviar uma ligação de 
vídeo (e acompanhar mais tarde).

Estabeleça expetativas realistas. Aconselhe as 
pessoas a inscreverem-se no SmartDelivery para 
receberem mensalmente pedidos de encomenda 

- a maioria dos produtos proporcionará os 
melhores resultados após 30 a 60 dias de 
aplicação regular.

Facilite sempre a compra – dê-lhes o seu 
cartão de visita com o seu site replicado para 
saberem onde comprar e/ou inscrever-se.

D I CAS  S O B R E  CO M O 
U T I L I Z A R  E F I CA Z M E N T E 
AS  A M OST RAS 











Facebook Twitter

Vine

Instagram

Snapchat Pinterest
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“Envolva, esclareça, incentive e sobretudo… seja você mesmo! As redes sociais são o esforço de 
uma comunidade. Todas as pessoas são um trunfo. ”- Susan Cooper, Entusiasta e Estratega das 
Redes Sociais
As redes sociais não servem para vender produtos. Devem ser utilizadas para partilhar o seu 
estilo de vida e relacionar-se com a família e amigos. Partilhe atualizações pessoais, mas não faça 
ostensivamente menção ao produto. Aqui tem algumas das coisas que deve e não deve fazer para 
partilhar a sua história nas redes sociais.

Tal como acontece em contextos sociais presenciais, o mais provável é 

já ter partilhado recomendações pessoais úteis com inúmeros amigos 

nas redes sociais. Talvez tenha sido algo assim…

Você: “Atenção a todos os amigos que querem fazer o tempo andar 
para trás! Acabei de experimentar um novo creme para os olhos que 
faz uma diferença notável. Veja como funciona! (Ligação para o vídeo 
Instantly Ageless no programa Good Morning America.)

Amigo: “Fantástico! Tenho mesmo de experimentar!”

No espaço abaixo, identifique o top 3 das 
suas redes sociais:

1
2
3

Como Conseguir Gostos nas Redes Sociais: 

AQUI TEM ALGUMAS DAS COISAS QUE DEVE E NÃO DEVE FAZER AO 
PARTILHAR A SUA HISTÓRIA NAS REDES SOCIAIS

#NATURAL #1:

#NATURAL #2:
Depois de usar Luminesce durante vários 

meses e publicar fotografias do antes e 

depois no Facebook.

LEGENDA: “Excelente cuidado da pele, é 

o meu acessório favorito! Preparadíssimo 

para o encontro dos antigos colegas!” 

para si! É FANTÁSTICO e vai ADORAR!!! 

”#perdadepeso #adeuscelulite

De fato de treino, publique a sua 

fotografia do “antes” no Instagram. 

         “Estou numa jornada de 

transformação de oito semanas para 

perder quilos. Responsabilizo-me ao 

partilhar a minha dieta no Instagram. 

Siga o meu progresso!

Partilhe a sua experiência com o produto, 
ou a de outra pessoa, com familiares, 
amigos e conhecidos, tal como partilha uma 
recomendação pessoal. Mal não faz.

Se lhe perguntarem, mostre onde podem 
comprar o produto. Psst… deverá enviar-lhes o 
seu site pessoal replicado! Você quer o pedido de 
encomenda!

Incentive outras pessoas a partilharem também 
a sua experiência com o produto – tal como você 
fez. 

Sorria e divirta-se. Seja você mesmo, educado e 
respeitador e conquistará a confiança.

O  Q U E  D E V E  FA Z E R











Quando se trata de social selling num 
ambiente digital, partilhe a sua opinião 
pessoal e deixe que sejam os seus amigos 
a vir ter consigo. Os contextos sociais têm 
a ver com ser verdadeiro – as pessoas 
procuram publicações genuínas e sem 
propaganda exagerada.
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DIVIRTA-SE E SEJA VOCÊ 
MESMO.

CONVERSAS
& CONVITES (Cont.)

#POUCO NATURAL Nº 1:
Legenda: “Está cansado de ver toda a 
gente mudar a vida?! Está na hora de 
começar a sentir-se e ser o melhor que 
pode ser!!! Agora é o momento perfeito 
para experimentar este 
fenómeno que pode mudar a sua 
vida! Envie mensagem ou ligue-me!! 
Vamos passar das palavras à ação!!" 
#enviarmensagemagora

#POUCO NATURAL Nº 2:
Legenda: “UAU! Estou completamente 
impressionado com os resultados 
incríveis desta cliente! Perdeu 14 quilos 
em apenas 30 dias!!! Tem mesmo que 
experimentar este produto! É INCRÍVEL 
E vai ADORÁ-LO!!! ”#perdadepeso 
#adeuscelulite

Não envie spam para a sua família e amigos.

Não publique em excesso os seus links de vendas. 
(“CLIQUE AQUI PARA COMPRAR AGORA!” 
“INSCREVA-SE AGORA!” Você também não 
iria clicar nestas ligações!)

Não use pressão negativa para conseguir o que 
deseja. Lembre-se, a pessoa com quem está a 
falar é 
muito provavelmente alguém que conhece. Não 
seja insistente! 

Não use alegações exageradas ou não conformes 
sobre os produtos.

Não torne a conversa desconfortável.

O  Q U E  N ÃO  D E V E  FA Z E R 
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Quando a pessoa que identificou numa das suas 
listas é alguém com quem gostaria de ter negócios 
e que possui um forte potencial de liderança ou de 
ser um forte Distribuidor, estará provavelmente mais 
interessada em descobrir o que está por detrás do 
produto. Neste caso, talvez queira ir diretamente para 
INSPIRAR e fazê-la ACREDITAR na Jeunesse como um 
fluxo de rendimentos alternativo viável. A este nível 
de prospeção, o melhor é entrar em contacto com a 
liderança da sua equipa, 

praticar role-playing e determinar, em 
conjunto com a sua equipa, a melhor maneira 
de abordar e convidar a pessoa para um 
encontro. O que NÃO deve fazer é ligar-lhe e 
dar demasiadas informações ao telefone ou 
através de mensagem. 
A chave para ter sucesso ao fazer convites 
é despertar o interesse das pessoas e  
convidá-las para uma apresentação mais 
formal.

O CONTACTO MAIS FORMAL

As perguntas precisam de ter um fundo sincero, reconhecendo em simultâneo que a 
Jeunesse pode oferecer uma solução possível. Não se precipite a resolver-lhe os problemas. 
Não há atalhos para a construção de relações verdadeiras. Não ter tempo sempre foi a causa 
da queda de muitos profissionais de marketing de rede - não se esqueça do "social" no social 
selling! Se tiver a intenção pura de realmente ouvir o seu antigo colega, as coisas encaixarão 
na altura certa. Se o pressionarem na busca de uma solução, crie uma oportunidade para 
partilhar as ferramentas We Live Jeunesse – MUITO EM BREVE!

• Entre em contacto e diga-lhe que gostaria de se voltarem a encontrar.

• Não se encontre com uma pessoa com a intenção de fazer uma apresentação. Atualize-a.

• Invista tempo nessas pessoas - descubra como estão, o que andam a fazer e escute-as. 

• Faça-lhe perguntas indiretas para sondar se têm alguma necessidade na vida: “Como vão 

os miúdos? Quase na faculdade?”

• “Como estão os seus pais – a aproveitar a reforma?”

• “Ainda trabalha para o mesmo chefe que não suportava?"

Saber antecipadamente qual o método mais suscetível de ser apelativo para as pessoas que quer convidar: um 
Encontro Pessoal, uma Chamada A Três ou de Equipa, Webinar Online ou um Grupo Pequeno. Tenha algumas 
datas em mente antes de fazer a chamada. Iremos falar mais sobre os diferentes tipos de apresentação na
secção seguinte.

Com alguém que lhe é próximo ou que vê regularmente, não há problema em ir diretamente ao assunto e dizer-
lhe que tem algo que acha que 
o interessará – convide-o para tomar um café ou almoçar. Torne a situação num encontro social, mas sem 
esquecer a componente comercial e, sobretudo, seja você mesmo.

Com alguém com quem acha que seria ótimo trabalhar, mas que raramente vê ou com quem perdeu o 
contacto, o melhor é ir com calma. Essas pessoas podem já ter sido abordadas anteriormente por alguém com 
uma “oportunidade de negócio 
única na vida.” O que se enquadra com a abordagem natural da Jeunesse ao social selling é algo nestes 
moldes:

R ECO M E N DAÇÕ E S  A N T E S  D E 
E N T RA R  E M  CO N TAC TO :









Agora que compreende como partilhar os produtos, já deverá estar preparado para expandir os 

seus conhecimentos na fase seguinte do Empower System - INSPIRAR. Quando as pessoas estão 

ainda a conhecer a Jeunesse, acabarão por chegar a um ponto em que querem descobrir mais 

sobre a empresa, as pessoas e a missão por detrás dos produtos. É precisamente nesta altura 

que deverá estar preparado para Partilhar a Visão, recorrendo às ferramentas abrangentes de 

vendas e marketing que preparámos para tornar a história da Jeunesse fácil e simples de contar e 

duplicar.

Depois de aceder ao seu kit de ferramentas e analisar os materiais We Live Jeunesse, comece 

por se familiarizar com os cinco principais tipos de locais onde as pessoas Partilham a Visão com 

pessoas que querem saber mais sobre a Jeunesse. A simplicidade disto é que pode escolher o 

que melhor se adequa às circunstâncias individuais, sabendo que tem os recursos para partilhar 

eficazmente os excelentes benefícios de se comprometer connosco. Pode falar sobre a Jeunesse 

a todas as pessoas, sabendo que não precisa de ter todas as respostas, porque conta com um 

sistema de apoio que tem tudo pensado para si!

É, de certeza, o evento mais simples e espontâneo 

que pode ser realizado em qualquer lugar! As 

pessoas podem partilhar a visão individualmente 

com os seus conhecidos e amigos mais íntimos. 

Este é simplesmente o veículo em que um 

Distribuidor convida outra pessoa para uma 

conversa guiada por uma das três ferramentas de 

apresentação "We Live Jeunesse". 

Tente tornar o encontro em algo totalmente 

descontraído e confortável. A emoção de como a 

Jeunesse mudou a sua vida é mais fácil de explicar 

à medida que as pessoas lhe vão fazendo mais 

perguntas pessoais. De um modo geral, terá uma 

relação estabelecida 

com a pessoa, que estará a apalpar terreno para 

ver se está realmente entusiasmado com a marca. 

A ferramenta que usar é obviamente da sua 

escolha, mas tenha em mente que tem a ver com 

partilhar a sua experiência numa conversa informal 

de 20 a 30 minutos. Pessoalize-a.

Algumas equipas não abdicam das Chamadas a 
Três, enquanto outras são extremamente bem-
sucedidas com conferências telefónicas de grupo 
regularmente agendadas. Quando começar, 
converse com o líder da sua linha ascendente e 
inteire-se dos métodos que utilizam para comunicar 
com a equipa.

Estes dois tipos de chamadas foram 
especificamente concebidas para proporcionar 
apoio e aquilo a que chamamos “validação de 

terceiros” - uma maneira elegante de dizer: “alguém 
que não você”! E porque poderá ter de “voltar 
atrás” com o seu mais recente membro da equipa, 
por vezes faz sentido ter um líder experiente que 
você respeita e admira que se junta à conversa para 
debater determinados elementos do negócio com 
os quais está menos familiarizado. Se quiser ter um 
líder da linha ascendente consigo, não se esqueça 
de o avisar com antecedência e informá-lo da hora 
aproximada que irá ligar para que esteja disponível.

Encontros Individuais

Chamadas de Equipa a Três

MOSTRE A SUA PAIXÃO E ESTEJA ATENTO ÀS 
PISTAS VERBAIS QUE PODERÁ USAR PARA 
FALAR SOBRE O QUE É MAIS IMPORTANTE 
PARA ESSA PESSOA.

5ºPARTILHAR
A VISÃO
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Num mundo global e digital, os webinars online 
podem ajudá-lo a gerir uma equipa nacional e 
internacional. A sua linha ascendente realiza 
webinars? Aproveite esse recurso. Os webinars 
regulares facilitam a formação e o treino da sua 

rede, ao mesmo tempo que contribuem para 
criar um espírito de comunidade. A comunicação 
mantém a sua equipa empenhada e informada, 
independentemente da localização e dimensão da 
sua rede.

Apesar do ritmo agitado e ocupado das nossas 
vidas, as reuniões em casa, por vezes denominadas 
Jparties, continuam a ser um prazer na nossa 
profissão. Ter um grupo de amigos e familiares 
reunidos a desfrutar da companhia uns dos outros 
num ambiente confortável é o ideal. No entanto, 
existe um conjunto claro de instruções e diretrizes 
para organizar festas em casa, estando disponível 
um conjunto de ferramentas, como convites, 
folhetos e outros - entre em contacto com a pessoa 
que o patrocinou e descubra como ser bem-
sucedido se este tipo de encontros for apelativo 
para si. A grande tendência atualmente são as festas digitais online, mas vamos guardar este tema para 
outra altura.

ARRANJE UM PRATO OU UMA TRAVESSA 
BONITA COM APERITIVOS, PEÇA AOS 
SEUS AMIGOS QUE CONVIDEM OUTROS 
AMIGOS E FOQUE-SE NUMA LINHA DE 
PRODUTOS, COMO LUMINESCE OU ZEN8, 
E VERÁ RAPIDAMENTE QUE O AMBIENTE 
CRIADO É MUITO FAVORÁVEL E PROPÍCIO 
À CONSTRUÇÃO DE RELAÇÕES.

Webinars Online

Grupos em Casa

1) Agende a data com 7-10 dias de antecedência, caso 

seja possível

2)  Envie um convite por via eletrónica ou à moda antiga

3) Assista de antemão a todos os vídeos que vai 

reproduzir para que não haja surpresas 

4) Escolha a linha de produto em que se quer focar para 

manter o nível de excelência dos produtos do Youth 

Enhancement System, mas não sobrecarregue as 

pessoas dando demasiados pormenores sobre cada 

um dos produtos.

5) Prepare-se, chegando cedo, tendo catálogos de 

produtos e outros materiais à mão e prontos para 

distribuir, incluindo materiais do quadrante seguinte 

- ALCANÇAR no caso de ter alguém particularmente 

entusiasmado que queira saber todos os pormenores 

desde o início 

6) Comece e termine a horas e ofereça uma lembrança 

ou reconhecimento às pessoas que trouxeram 

convidados 

7) Distribua amostras e faça pelo menos uma 

demonstração com um produto, como o Instantly 

Ageless 

8)  Concentre-se em inscrever Clientes, ao mesmo 

tempo que reforça a crença na empresa, na profissão 

de Social Selling, na equipa, nos benefícios dos 

produtos e na compensação e, mais importante ainda, 

no Empower System, para que saibam não só que 

vale a pena, como também eles podem fazê-lo, se 

estiverem dispostos a tentar.

AQ U I  T E M  A LG U M AS  D I CAS  E 
S U G E STÕ E S  G E RA I S 

Certifique-se que tem toda a documentação à mão para a adesão de Clientes e inscrição 
de Distribuidores - vai quer maximizar o evento, portanto tem de estar preparado para agir 
enquanto as pessoas na sala estão entusiasmadas! Se uma pessoa demonstrar interesse 
na oportunidade, pergunte-lhe se ela gostaria de ficar mais tempo para conversar sobre o 
programa ou combine uma hora no final da semana para falarem. Certifique-se que todas as 
pessoas levam para casa alguns dos materiais e obtenha os seus dados de contacto.
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antes de saírem do evento. Embora ninguém goste 
de ser aquela pessoa chata que envia mensagens 
até à exaustão, contactar as pessoas que 
participaram em qualquer tipo de apresentação 
não é apenas necessário, mas também, na maioria 
das vezes, muito apreciado.

Os social sellers muito experientes costumam 
dizer que este passo, de todos os passos, é o mais 
crítico e, no entanto, é o mais negligenciado ou 
até mesmo evitado. É importante saber, enquanto 
novo profissional, que se deixar passar demasiado 
tempo, mais valia dar dinheiro de borla aos seus 
potenciais clientes e distribuidores pelas amostras 
em que investiu e pelo tempo que 
despendeu. Existem diversas maneiras para 
a condução do acompanhamento, mas, 
independentemente da maneira que escolher, nada 
é tão importante como seguir os conselhos dos 
líderes – SIGA-OS.

PRIMEIRO, pensam e repensam inúmeras vezes 
no que ouviram. Conversam com elas próprias 
e deixá-los sozinhos embrenhados com os seus 
pensamentos, e com questões sem resposta 
durante demasiado tempo, é algo que não vai 
querer.

SEGUNDO, falam com alguém que lhes é próximo - 
um amigo, cônjuge, irmão, pai ou mãe, sobre o que 
ouviram. Por vezes são confrontados com algum 
ceticismo e é por isso que é bom entregar-lhes 
material para levarem para casa, como a Revista  
We Live Jeunesse ou a Visão Geral para conferir 
uma maior credibilidade à conversa. Também 
poderão
fazer alguma pesquisa adicional, por isso é útil 
indicar-lhe o site Jeunesse.com, onde encontrarão 
tudo o que precisam de saber, apresentado de 
uma forma profissional num site premiado.

TERCEIRO, em geral, formam a sua opinião no 
espaço de um ou dois dias e tomam a decisão de 
não fazer nada ou de assumirem o compromisso 
de se tornar Cliente ou Distribuidor. Por isso, e sem 
grandes pressões ou sem ser demasiado insistente, 
é você que deve estabelecer a altura para 
conversarem

QUANDO SE ESTIVER A PREPARAR PARA O 
ACOMPANHAMENTO, SEJA PESSOALMENTE 
OU POR TELEFONE, AQUI TEM UMA BREVE 
LISTA DE PONTOS A PREPARAR.

Este é um passo muito interessante, porque pode ser uma combinação do quadrante 

INSPIRAR do Empower System e do seguinte - ACREDITAR. Depois de partilhar a 

visão usando um dos vários métodos, há um intervalo de alguns dias preciosos (por 

vezes apenas horas) em que a pessoa que assistiu à apresentação e ouviu as histórias 

passa por um processo de tomada de decisão.

6ºACOMPANHAMENTO:
SEJA INFORMAL
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Familiarize-se igualmente com os seguintes programas na Brochura Como Ganhar e certifique-se que 

tem algumas cópias consigo:

Embora muitas pessoas programem um evento de lançamento do negócio após o acompanhamento, 

deverá estar preparado para o Acompanhamento. A pessoa poderá dizer-lhe, quando você lhe ligar 

ou quando a vir, que após a apresentação ACREDITA ainda mais e quer começar - JÁ. Aproveite o 

momento!

Esteja preparado para a resposta "Agora 
não". A razão pela qual os top performers 

dizem que a sorte está no acompanhamento, é 

porque as pessoas precisam de ser expostas 

várias vezes aos produtos, à visão e ao poder 

do social selling antes de estarem prontas 

para saltar a pés juntos. Quando se anda nesta 

profissão há tempo suficiente, a quantidade 

de histórias que se ouve no palco sobre os 

melhores líderes que levaram bem mais de um 

ano num pingue-pongue contínuo antes de se 

juntarem, é impressionante. Na vida é-nos dito 

para nunca desistirmos dos nossos sonhos, na 

área do acompanhamento, nunca desista das 

pessoas.

E por fim, mas mais Importante ainda:

O que significa ter Clientes de Retalho

As Vantagens de ser um Cliente Preferencial 

Como Registar Clientes que compram artigos do 
seu stock pessoal

O que significa ser um Distribuidor Independente 
Jeunesse 

B R O C H U RA  CO M O 
G A N H A R









O valor dos Pacotes de Inscrição Jeunesse

Como utilizar o Guia de Lançamento do 
Executive 

Comissões e Bónus de Vendas a Retalho (Formas 
de ser Pago nº 1 e nº 2)
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Depois de telefonar, enviar uma mensagem ou até 
mesmo encontrar-se com seus potenciais clientes 
após a apresentação, haverá muitas ocasiões em que 
uma pessoa dirá - OK!
Estou pronto, vamos marcar uma reunião. Aproveite 
o momento para agendar uma hora mais formal para 
se reunirem O MAIS CEDO POSSÍVEL no SKYPE, 
WeChat, FACETIME ou, melhor ainda, em pessoa e 
passar uma ou duas horas 
a resolver e ultrapassar quaisquer objeções finais, 
respondendo a todas as perguntas e, em seguida, 
preparando a pessoa para vencer nos seus primeiros 
30-60-90 dias.
Se é mais recente no negócio, convém ter o seu 
Patrocinador ou o líder da sua linha ascendente 
consigo nas primeiras vezes que realizar uma destas 
sessões de inscrição. Existem três ferramentas 

principais na fase ACREDITAR e vai precisar de ter, 
pelo menos, uma delas disponível para a reunião - 
quer esta seja o presente Guia para o Social Selling, o 
vídeo ou o PPT. Recomendamos-lhe vivamente que 
adquira alguns guias adicionais e que os utilize – o 
Jkit que o seu novo Distribuidor irá receber inclui 
uma cópia de substituição, portanto ele poderá 
reembolsá-lo.
Ter um guia à mão é valioso, porque aborda 
exatamente o que aprendeu aqui.
Os 8 Passos para o Sucesso que estamos agora a 
finalizar são uma peça vital do Empower System e o 
guia contém worksheets, folhetos para preencher e 
informações adicionais, que vão muito além do que 
aprenderá nos módulos. Deverá ter ainda tempo para 
realizar três objetivos principais, caso queiram ir para 
além de se registarem como Cliente:

Para finalizar a sua sessão, aqui tem uma checklist geral para a poder igualmente integrar nas listas que as suas equipas poderão estar a utilizar:

CHECKLIST DO NOVO DISTRIBUIDOR

"Com a Jeunesse, tem a oportunidade única de mudar a vida 
das pessoas, desde a condição física à perspetiva financeira! 
Quando ajuda outras pessoas a alcançarem os sonhos e 
objetivos, está a aproximar-se dos seus. Trabalhar juntos 
em equipa faz parte daquilo que torna este negócio tão 
gratificante, por isso lembre-se como foi quando começou e 
proporcione o máximo apoio aos seus colegas de equipa mais 
recentes."

7ºAJA 8º
 1  Ajude-os a acreditar no poder do social selling, mas o que tem mesmo de fazer é ajudá-los a compreender que, quando estão a 

falar com outras pessoas, precisam de ser eles mesmos, conversadores e descontraídos. As pessoas devem vir-se embora depois 

de estarem consigo plenamente confiantes e convictas de que tomaram uma das melhores decisões de SEMPRE!

 2. Reveja os três primeiros Passos para o Sucesso, para poder demonstrar uma compreensão e interesse genuínos pelas suas 

expetativas e poder tornar-se um dos maiores influenciadores na jornada dessas pessoas no Social Selling. Ainda se lembra de quais 

eram esses passos? 

Aqui estão eles:

Passo nº 1: Qual é o seu fator Motivador? - vai querer saber qual é, anotá-lo e lembrar-lho, sabendo de antemão que 

mudará com o decorrer do tempo.

Passo nº 2: Qual é o seu Modelo? - quais são as metas e os níveis de compromisso que estão a acordar?

Passo nº 3: Para onde vão e quem conhecem? – dê também uma vista de olhos à lista que elaboraram para os ajudar a 

criar estratégias de abordagem com a maior probabilidade de sucesso.

 3 Preencha as páginas do Lançamento de Executive, que encontrará no final do presente guia, juntamente com o seu novo 

distribuidor. Ao analisarem o Modelo Executive e ajudando-os a preencher os nomes das pessoas com quem pretendem lançar o 

seu novo negócio, levá-los-á rapidamente ao ranking de Executive!

Encomendar um JKit (se é que ainda não o fizeram). 

Selecionar um pacote de inscrição

Definir um Smart Delivery mensal 

Criar o seu site pessoal replicado 

Fazer o download gratuito da app Jmobile 

Agendar uma hora com o Patrocinador ou linha ascendente 

Registar-se para o próximo Evento Regional

Introduzir os dados de contacto de apoio no telemóvel

A
LC

A
N

Ç
A

R

Brochura

Vídeo

Apresentação Digital

Como Ganhar



Lançar o seu negócio Jeunesse com a maior 

probabilidade de sucesso imediato depende de se 

familiarizar com o Empower System da Jeunesse 

e duplicar os seus esforços repetidas vezes. Desta 

forma, estará a preparar-se para alcançar um nível 

de liberdade ao longo do tempo com que alguns 

apenas se atrevem a sonhar. Assim que começar 

a registar Clientes e a inscrever Distribuidores, 

saber como funciona e irá apanhar o ritmo. Basta 

simplesmente seguir o Empower System e ensinar 

os outros a fazer o mesmo! Construir o seu 

negócio é uma ação constante, de coerência e 

persistência.

Para além da Checklist do Novo Distribuidor, há três coisas que deverão constar na sua lista para fazer nos 

primeiros dias:

1) Ligar-se à sua EQUIPA local e a nós – a sua EQUIPA DA CASA. Há chamadas semanais, webinars, Google Hangouts, Exec Connects, 

revista, boletins informativos e, claro, o seu abrangente JOffice com inúmeros recursos e relatórios. O líder da sua linha ascendente irá 

informá-lo onde e como se manter informado e contribuir para aumentar os seus conhecimentos e desenvolvimento pessoal"

2) Por último, comece a pensar nos vários locais nas suas imediações onde pode comercializar o seu novo negócio Jeunesse. Existem 

muitas outras maneiras de divulgar o seu negócio - seja criativo e conseguirá uma maior exposição do seu negócio.  

    Tenha sempre amostras consigo e mostre-as em público. 

                  Deixe brochuras da Jeunesse no seu cabeleireiro e salão de beleza.

                  Ofereça produtos Jeunesse a professores, funcionários e pessoas do seu bairro. 

                   Partilhe a sua jornada na Jeunesse nas suas páginas das redes sociais.

                  Faça Gosto na página Jeunesse Global Europe no Facebook e partilhe o nosso conteúdo.

                   E sempre, sempre, mas SEMPRE peça que lhe indiquem nomes!

Na Jeunesse acreditamos que quando aproveitamos o poder das relações, podemos ter um impacto maior no 

mundo. É esta filosofia que nos une como One Team. One Family. One Jeunesse. Agora que contamos consigo, 

lembre-se que o sucesso na Jeunesse não vem de uma mudança drástica nas suas atividades diárias ou estilo de 

vida, mas de ser coerente e persistente na busca de seu sonho.

Iremos encontrar-nos no próximo evento regional – até lá: LIVE YOUNG.

Duplicar

• PARTILHAR         os produtos Jeunesse

• INSPIRAR             com a história e a missão da Jeunesse

• ACREDITAR        no poder do social selling e em si próprio

• ALCANÇAR        as suas ambições e ajudar os outros a fazer o mesmo

8ºEMPENHAR-SE
& DUPLICAR

READY, SET, ENGAGE!

JEUNESSE GUIDE TO SOCIAL SELLING | 23



1. Peça ao seu cônjuge para levar Reserve™, 
Instantly Ageless, Sérum Luminesce + os seus 
dados de contacto, para o escritório e oferecer 
este miminho aos colegas, deixando-os na sala 
de descanso ou na copa. Coisas grátis = ponto 
alto do dia!

2. Meta umas latas de Nevo no frigorífico e leve-as 
para o ginásio, para a praia ou para a piscina e 
partilhe a energia com as pessoas à sua volta.

3. Converse com os passageiros sentados ao 
seu lado nas viagens que faz e ofereça-lhes a 
brochura We Live Jeunesse como uma maneira 
mais interessante de passarem o tempo ao invés 
de lerem um jornal ou uma revista cheia de 
germes que encontraram na bolsa do assento à 
frente deles.

4. Peça a amigos e familiares para lhe indicarem 
os nomes de 3 pessoas que possam estar 
interessadas em terem um aspeto jovem, 
sentirem-se jovens ou viverem a vida com um 
espírito jovem!

5. Mantenha-se hidratado e transporte as suas 
compras do supermercado usando acessórios 
com o logótipo da marca Jeunesse que pode 

ajudar a entabular conversa.
 
6. Peça ao seu cabeleireiro para colocar o seu 

cartão no espelho do salão. De certeza que irá 
despertar alguns olhares de atenção entre as 
revistas cor-de-rosa e conversas de ocasião.

 
7. Atualize a gravação do seu correio de voz, 

incluindo uma menção sobre os produtos do 
Youth-enhancement System. Convide os seus 
contactos a deixarem uma mensagem para 
receberem uma amostra grátis!

8. Faça Gosto na página da Jeunesse no Facebook 
e partilhe o nosso útil conteúdo.

9. Ofereça produtos Jeunesse a professores, 
treinadores e colegas de trabalho e doe uma 
cesta de produtos em eventos de angariação de 
fundos.

10. Inclua o seu site na assinatura do seu e-mail 
e considere adicionar um incentivo extra para 
clicarem no link, como uma amostra grátis.

11. Quando for a sua vez de levar os seus filhos 
às atividades desportivas, leve Nevo para os 
adultos!

15 IDEIAS BRILHANTES PARA COMERCIALIZAR O SEU NEGÓCIO JEUNESSE 
PARA ALÉM DOS EVENTOS AO VIVO DA JEUNESSE 

Existem muitas maneiras de comercializar o seu negócio Jeunesse. E não 

deixe que a nossa lista o restrinja. Deixe a sua criatividade voar à medida 

que vai criando e encontrando novas formas de ir ao encontro das pessoas! 
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12. Envie postais personalizados de aniversário, 
férias ou agradecimento a Clientes antigos 
e atuais, como forma de os recordar do seu 
negócio e do seu serviço de excelência. Inclua 
uma amostra grátis, uma oferta especial ou 
informações sobre um novo produto.

13. Doe uma percentagem dos seus lucros à 
Jeunesse Kids™ e junte-se à família Jeunesse 
para criar um impacto positivo no mundo.

14. Crie um expositor visualmente atraente para os 
produtos Jeunesse em sua casa ou no escritório 
para servir de mote a uma conversa informal.

15. Mantenha algumas amostras Jeunesse à mão 
no seu carro e não se esquive de entabular 
conversa. Nunca se sabe onde poderá encontrar 
o seu próximo membro da equipa!
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Pense nas 10 pessoas que contacta e encontra regularmente, que provavelmente estarão abertas a ouvir 
falar sobre a Jeunesse. Quem está no seu "Top 10 "?

Praticamente todas as pessoas têm alguma coisa na vida que mudariam se pudessem. O que o motiva? 
Faça uma pausa — e quer o seu fator motivador tenha como base um produto ou rendimentos — 
escreva-o!

Alcançar o ranking de Executive é o primeiro passo para o seu negócio Jeunesse crescer. Isto significa 
que partilhou com sucesso o seu amor pelos produtos Jeunesse e que aumentou a sua organização com 
membros de equipas que também partilham dos seus ideais e da sua paixão por ajudar as pessoas a 
parecerem e sentirem-se jovens e a viverem a vida com um espírito jovem! Utilize este guia como mapa 
para a sua jornada rumo a Executive.

Quando pensar sobre o seu futuro e nos seus planos de curto e longo prazo, pense em como a Jeunesse 
pode ajudá-lo a chegar lá.
Pense nas respostas para cada uma destas perguntas relativamente a, pelo menos, um dos seus objetivos. 
Escolha objetivos que acredita que a Jeunesse poderá ajudá-lo a alcançar e pense em como a Jeunesse 
pode ser o veículo que o levará até aos seus objetivos.

Objetivo de Curto Prazo:

       
Que diferenças vejo nesta área da minha vida nos próximos 3 a 6 meses com a Jeunesse?

Que mudanças precisaria de fazer para que isto se realize?

JEUNESSE
GUIA DE LANÇAMENTO DE EXECUTIVE

Passo 1: CONHEÇA O SEU FATOR MOTIVADOR

Passo 2: CRIE O SEU PROJETO

Pense em todos os locais a que vai para se divertir, para os seus passatempos, cuidados de saúde, para 
socializar, para os interesses dos seus filhos e muito mais. Todos estes são locais onde pode partilhar com 
outras pessoas.

1.

2.

3.

Passo 3: ONDE VAI, QUEM CONHECE?   

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 PARTILHAR
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No mundo de hoje de pontos de contacto rápidos e relações digitais, irá ter basicamente três tipos de 
interação com as pessoas à medida que pensa em construir uma equipa de Clientes e Distribuidores:

Contacto Informal: Estas reuniões improvisadas, simultaneamente esperadas e inesperadas, podem 
incluir um encontro na mercearia ou no supermercado, no centro comercial, ou nas bancadas num evento 
desportivo. É natural partilhar as soluções que funcionam consigo. 

Contacto Online: As redes sociais podem ser um dos seus contactos sociais mais poderosos, porque lhe 
permite partilhar a sua história instantaneamente e aumentar a sua influência junto de centenas - se não 
mesmo de milhares de pessoas. Identifique o top 3 das suas redes sociais:

1.

2.

3.

Passo 4: CONVERSAS & CONVITES

Utilize as ferramentas abrangentes de vendas e marketing para inspirar outras pessoas em quatro tipos 
principais de enquadramento: 

Encontro Individual
Tente tornar o encontro em algo totalmente descontraído e confortável. Partilhe a sua experiência numa 
conversa informal de 20 a 30 minutos. Pessoalize-a e deixe transparecer a sua paixão. Quem poderá 
convidar para a sua primeira reunião individual?
 
       
Chamada de Equipa a Três
Uma chamada a três oferece apoio e validação de terceiros, o que se pode revelar muito útil para criar e 
demonstrar credibilidade. Peça a um líder experiente que você respeita e admira para se juntar à conversa 
e debater determinados elementos do negócio com os quais está menos familiarizado. Quem irá convidar 
para a sua chamada de equipa a 3?  

   
Webinar Online
Realize o seu próprio webinar ou aproveite o webinar de um líder. O endereço do meu webinar semanal é:
 
          
Eventos em Casa
Estas reuniões em casa, por vezes denominadas Jparties, são eventos divertidos com a família e amigos. 
Consulte as diretrizes para organizar este tipo de eventos em casa no seu JofficeTM, para além de aceder 
a convites e folhetos para distribuir.

Quem irá constar da sua lista de convidados para o seu primeiro evento em casa?

Aqui tem algumas das “coisas” que deve ter em mente para uma conversa ou um convite bem-sucedido:

Partilhe a sua experiência com o produto, ou a de uma outra pessoa, com familiares, amigos e conhecidos. 
Se lhe perguntarem, mostre onde podem comprar o produto.    
Sorria e divirta-se. Seja você mesmo, educado e respeitador e conquistará a confiança.

Contacto Tradicional: Estas são as pessoas com quem gostaria de ter negócios, pessoas que possuem um 
forte potencial de liderança. Entre em contacto com a sua linha ascendente, pratique role-playing e treine as 
melhores maneiras para abordar a pessoa.

Passo 5: PARTILHE A VISÃO INSPIRAR



Depois de partilhar a visão, os dias que se seguem são cruciais, uma vez que os seus leads irão conversar 
com eles próprios e deixá-los sozinhos com questões sem resposta, é algo que não vai querer. 

Share Packet: Disponível no seu Joffice, o share pack é necessário para inscrever Clientes e Distribuidores 
quando o acesso à internet não se encontra disponível.

E por fim, mas MAIS IMPORTANTE AINDA:
Esteja preparado para a resposta "agora não". A razão pela qual os líderes de sucesso dizem que a sorte 
está no acompanhamento, é porque podem ser precisas várias vezes até as pessoas tomarem uma decisão 
sobre uma empresa e estarem prontas a aderir.  

Passo 6: ACOMPANHAMENTO: SEJA INFORMAL 

Após ter feito o acompanhamento do seu lead, está na altura de agir! Agende uma reunião individual 
ou digital (através, por exemplo, do FaceTime ou Skype) para passar uma ou duas horas a resolver e 
ultrapassar quaisquer objeções finais e a responder a todas as perguntas que possam ter.

Planeie tempo para conseguir cumprir três objetivos principais, caso o seu lead pretenda tornar-se 
Distribuidor:

1) Ajude-o a acreditar no poder do social selling: ajude-o a compreender que deve ser ele mesmo quando 
fala com outras pessoas e que ao apresentar a Jeunesse deve manter uma conversa fluida, eloquente e 
descontraída. 

2) Reveja os três primeiros passos para o sucesso: demonstre compreensão e interesse pelas suas 
expetativas.

3) Preencha a folha “Criar o seu Negócio” na página seguinte. Analise o Modelo Executive e ajude-o a 
preencher os nomes das pessoas que ele pretende envolver no lançamento do seu novo negócio.

Passo 7: AJA  

Passo 8: EMPENHE-SE E DUPLIQUE

ACREDITAR

ALCANÇAR

NOME:

PACOTE:

PONTOS:

NOME:

PACOTE:

PONTOS:

NOME:

CLIENTE
(RETALHO OU PREFERENCIAL)

NOME:

CLIENTE
(RETALHO OU PREFERENCIAL)

NOME:

PACOTE:

PONTOS:

NOME:

PACOTE:

PONTOS:

NOME:

PACOTE:

PONTOS:

NOME:

PACOTE:

PONTOS:

NOME:

PACOTE:

PONTOS:

TOTAL DE PONTOS DA ESQUERDA:

TOTAL DE CICLOS:

TOTAL DE PONTOS DA DIREITA:

VOCÊVOCÊ

RANKINGS*
Executive = Distribuidor E e Distribuidor D 

Jade Executive = 4 Executives 
Pearl Executive = 8 Executives

Sapphire Executive = 12 Executives

*Para obter informações importantes relativamente às 
qualificações, consulte o Plano de Compensação 

Financeira da Jeunesse.

CRIAR A SUA FÓRMULA PARA O SUCESSO

NOVOS INSCRITOS RSB* LUCRO RC & PC $ PRODUTO GRÁTIS RANKING ALCANÇADO

TOTAL

Irei ser  __________________ (ranking) em __________(data)
*BÓNUS DE VENDAS A RETALHO

CRIAR O SEU NEGÓCIO
torne-se Executive

COMO AUMENTAR 
E DUPLICAR O 
SEU NEGÓCIO

  
• Ensine os seus membros da equipa a tornarem-se Executives.
• Continue a inscrever e a desenvolver Executives.
• Repita e duplique os 8 Passos para o Sucesso.

Para lançar o seu negócio Jeunesse com a maior probabilidade de sucesso imediato, familiarize-se com o 
Empower System da Jeunesse e duplique os seus esforços repetidas vezes.

Duplique

• PARTILHE os produtos Jeunesse 
• INSPIRE com a história, a missão e a visão da Jeunesse 
• ACREDITE em si próprio e no poder do social selling 
• ALCANCE as suas ambições e ajude os outros a fazer o mesmo 

Para além da Checklist do Novo Distribuidor, há três coisas que deverão constar na sua lista de coisas a fazer:

1) Concluir o programa de Certificação de Conformidade, disponível online. A minha data para a conclusão 
do programa é:

2) Ligar-se à sua equipa local e à Jeunesse, a sua equipa da casa! Pode fazê-lo com a ajuda de chamadas 
semanais, webinars, Google Hangouts, Exec Connects, boletins informativos e  o seu abrangente JOffice com 
inúmeros recursos e relatórios. 

3) Por último, pense onde poderá comercializar o seu novo negócio Jeunesse. 

Existem muitas maneiras de divulgar o seu negócio. Seja criativo e ganhe maior visibilidade!

VOCÊ CONSEGUE!



NOME:

PACOTE:

PONTOS:

NOME:

PACOTE:

PONTOS:

NOME:

CLIENTE
(RETALHO OU PREFERENCIAL)

NOME:

CLIENTE
(RETALHO OU PREFERENCIAL)

NOME:

PACOTE:

PONTOS:

NOME:

PACOTE:

PONTOS:

NOME:

PACOTE:

PONTOS:

NOME:

PACOTE:

PONTOS:

NOME:

PACOTE:

PONTOS:

TOTAL DE PONTOS DA ESQUERDA:

TOTAL DE CICLOS:

TOTAL DE PONTOS DA DIREITA:

VOCÊVOCÊ

RANKINGS*
Executive = Distribuidor E e Distribuidor D 

Jade Executive = 4 Executives 
Pearl Executive = 8 Executives

Sapphire Executive = 12 Executives

*Para obter informações importantes relativamente às 
qualificações, consulte o Plano de Compensação 

Financeira da Jeunesse.

CRIAR A SUA FÓRMULA PARA O SUCESSO

NOVOS INSCRITOS RSB* LUCRO RC & PC $ PRODUTO GRÁTIS RANKING ALCANÇADO

TOTAL

Irei ser  __________________ (ranking) em __________(data)
*BÓNUS DE VENDAS A RETALHO

CRIAR O SEU NEGÓCIO
torne-se Executive

COMO AUMENTAR 
E DUPLICAR O 
SEU NEGÓCIO

  
• Ensine os seus membros da equipa a tornarem-se Executives.
• Continue a inscrever e a desenvolver Executives.
• Repita e duplique os 8 Passos para o Sucesso.
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Está interessado em apoiar o seu regime nutricional e de cuidados da pele com a Jeunesse? 
Gostaria de partilhar produtos antienvelhecimento inovadores com outras pessoas e ganhar uma 

compensação financeira? Bem-vindo à Família mundial de Distribuidores Jeunesse. Siga estes 
três passos para começar.  

TORNAR-SE DISTRIBUIDOR JEUNESSE



*O Bónus de Vendas a Retalho (RSB) é atribuído ao Patrocinador. Os preços dos pacotes poderão variar. Para saber o preço e quais os produtos incluídos em cada pack consulte o back office. 
Exemplo de pacotes de inscrição disponíveis para distribuidores que se inscrevam na Alemanha. Os pacotes poderão variar consoante o país.

TORNAR-SE DISTRIBUIDOR JEUNESSE

A compra de um kit inicial é a única despesa exigida para 
se tornar Distribuidor. O kit inicial inclui o seu site pessoal 
e o nosso exclusivo centro de gestão de negócio Joffice. 
Poderá também ter o Jkit – um conjunto de ferramentas 
que irá utilizar para se tornar um Distribuidor Jeunesse de 
sucesso, disponível com o seu pacote de inscrição ou que 
poderá adquirir no seu Joffice. 

COMPRAR UM KIT DE INSCRIÇÃO
GANHE DINHEIRO E OUTRAS 
RECOMPENSAS
Enquanto Distribuidor Jeunesse, poderá ganhar 
produtos grátis, comissões de vendas a retalho e 
comissões de equipa, escapadinhas de férias e muito 
mais. Para obter informações mais pormenorizadas, 
consulte o Plano de Compensação Financeira da 
Jeunesse.

NOME E-MAIL TELEFONE
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O SEU SISTEMA DE 
APOIO PESSOAL 

Não está sozinho no seu negócio! Com 
a Jeunesse, há sempre alguém para 

responder às suas perguntas e ajudá-lo.

GOSTO
facebook.com/

jeunessehq

TWEET
@jeunessehq

SEGUIR
@jeunessehq

JEUNESSE GLOBAL (EUROPE) LIMITED Frodsham Business Centre, 
Bridge Lane, Frodsham WA6 7FZ, England

Email: cs.sg@jeunesseglobal.com 
+65-6226 0566

©2020 Jeunesse Global Holdings, LLC.
Todos os Direitos Reservados; Jeunesse é uma marca registada da Jeunesse 
Global Holdings, LLC

Nome:  

Telefone: 

Email: 

Nome:  

Telefone:     

Email: 

Nome: 

Telefone: 

Email:

O MEU PATROCINADOR

OS LÍDERES DA MINHA LINHA ASCENDENTE

TEM TUDO QUE PRECISA PARA CONSEGUIR  
NATURALMENTE!

JGSS EMEA-PT 012020


