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"İnsanların genç görünmesine, genç hissetmesine ve genç yaşamasına 
yardımcı olma misyonumuzda bize katıldığınız için kendimizi inanılmaz 
talihli hissediyoruz! Bunu genç görünmenize yardımcı olan ürünlerimizi 
paylaşan ve başkalarını bu harekete katılmaları için ilham veren sizin 
gibi girişimci insanlar aracılığıyla başarıyoruz. İlişkilerin gücünden 
yararlandığımızda dünyayı daha çok etkilediğimize inanıyoruz. Bu 
felsefe bizi Tek Takım, Tek Aile, Tek Jeunesse olarak birleştiriyor. 
Artık aramıza katıldığınıza göre bilmeniz gerekir ki Jeunesse’te 
başarı günlük işlerinizde veya yaşam tarzınızda çarpıcı bir değişiklik 
yaparak değil, çevrenizdeki insanların yaşamlarını doğal şekilde 
zenginleştirmesini sağlayan bir sistemi uygulayarak elde edilmektedir. 

Jeunesse Yetki Sistemi, amaçlarınıza ulaşmak için gereksinim duyduğunuz 
desteği ve araçları vermektedir. Bu rehberde kaynaklarınızı işinizde 
kullanmanız için bir plan sunmaktadır, ayırdığınız zamanın olumlu sonuçlar 
getireceğine emin olabilirsiniz! Ürünleri nasıl paylaşacağınız, şirketimiz ve 
misyonumuz hakkında başkalarına nasıl ilham vereceğiniz, sosyal satışı 
nasıl daha iyi anlayacağınız ve güveneceğiniz ve kendi pazarlama ağınızın 
başarılı olması için gereken eğitim bu rehberde anlatılmaktadır. Bu kadar 
açıklama yeter! Artık başlayabiliriz."
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Şahsen verdiğiniz bir tavsiyedir

Gerçekten sevdiğiniz bir şeyi 
paylaşmaktır

Başkalarının sağlığına ve yaşam 
kalitesine katkıdır

S OSYA L  SAT I Ş :

Unutmamanız  
gereken noktalar:

İnsanların gereksinim duymadığı 
veya istemediği ürünleri   

satmaya çalışmak değildir

Başkalarını bir girişimde pay 
satın almaya ikna etmek 

S OSYA L  SAT I Ş :
D EĞ I L D I R …

WHY IT WORKS

SOSYAL SATIŞ, SATIŞ DEĞILDIR. 
Olumlu tecrübelerinizi başkalarıyla 
paylaşarak onların yaşam kalitesini 
arttırmaktır. Sevdiğiniz bir kitap. O dört 
dörtlük restoran. En son gittiğiniz ve çok 
memnun kaldığınız kaplıca.

"Sosyal satış işe 
yaramaktadır, çünkü 
insanlar ürünler ve 
hizmetler hakkında 
başkalarının 
tavsiyelerini 
aramaktadır ve bu 
arayış hiç olmadığı 
kadar artmaktadır. 
İnsanlar bir ürün 
veya hizmet satın 
almadan veya hayat 
tarzlarına ilişkin bir 
karar vermeden önce 
başkalarının yaşadığı 
deneyimleri öğrenmek 
istemektedir, ve 
arkadaşlarının, aile 
üyelerinin ve hatta 
bazen yabancıların 
görüşlerine 
reklamlardan 
daha  büyük önem 
vermektedir. 
Bu rehber ve 8 Satış 

Adımı, Jeunesse 
ile sosyal satışın 
basit olduğunu 
açıklamaktadır. 
Şeffaf ve doğal 
yaklaşımımızla yeni 
bir düzeyde güven 
oluşturabilirsiniz 
ve kendinizi yetkili 
hissetmenizi 
sağlayacak 
güvenilir bağlantılar 
kurabilirsiniz! 
Başkalarıyla bağlantı 
kurma konusunda 
sözü daha fazla 
uzatmadan SİZİNLE 
başlayalım. Güvenilir 
olmak için Jeunesse'e 
katılmanın sizin için 
ne anlama geldiğine 
ve neler başarmak 
istediğinize ilişkin 
beklentilerinizi 
tanımlamanız gerekir."

MINTEL’IN YAYINLADIĞI 2015 
AMERIKAN YAŞAM TARZLARI 
RAPORUNA GÖRE TÜKETICILERIN 
%69'U BIR ÜRÜN VEYA HIZMET 
SATIN ALMADAN ÖNCE TAVSIYE 
ISTEMEKTEDIR.

S
O

SY
A

L SATIŞ
NEDİR?
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BUNU ZATEN YAPIYORSUNUZ

Ödül Gezisi Videoları        

Pazarlama Araçları       

Tanımak

Sosyal Satış Videosu 

Üye Kaydetme Kaynakları 

Fırsat Sitesi

Jeunesse'i Yaşıyoruz Tanıtım Videosu 

Kurucunun ve CVO'nun Videoları

Genel Açıklama Broşürü

Ürün Numuneleri           

Sosyal Paylaşımlar

Eşantiyonlar ve ücretsiz ürünler

E
M P O W E

R

S Y S T E M

PAYLAŞMAK1

Katalog 

Video

Dijital Sunum

İNANMAK3

Rehber 

Modüller

Dijital Sunum

BAŞARMAK4

Broşür

Video

Dijital Sunum

Gelir Elde Etme Sosyal Satış

Jeunesse'i yaşıyoruzÜrün

İLHAM VERMEK2

Dergi

Video

Dijital Sunum

İster yeni ister tecrübeli network üyesi 
olun, sosyal satış yaparken kendinizi 
biraz tutuk hissetmeniz çok doğaldır.  
Ne de olsa bu vasıf insanda doğuştan 
bulunmaz...yoksa bulunur mu? Yanıtı bu 
rehberde bulacaksınız.  Bu rehber daha 
kolay paylaşmanıza yardım edecek ve  
doğal yöntemimizi uyguladığızda diliniz 
tutulmayacak. Kendinize yeni bir düzeyde 
güven duyacaksınız ve kendinizi, ekibinizi 
ve organizasonunuzun başarısına ilham 
vereceksiniz.

Bir kitabı veya filmi çok beğendiğiniz, 
sürekli ondan söz ettiğiniz ve tanıdığınız 
herkese tavsiye ettiğiniz oldu mu?  Bir 
restoranı keşfettiğiniz, hayatınızda 
yediğiniz en güzel yemeklerden birini 
yediğiniz ve arkadaşlarınıza tavsiye 
ettiğiniz oldu mu?

SÜRPRİZ! BÜYÜK BİR 
OLASILIKLA SİZE ÖZEL 
BİR ŞEYİ PAYLAŞTINIZ. 
PAYLAŞTIYSANIZ 
DOĞUŞTAN SOSYAL 
SATICISINIZ.

"Başka bir açıdan bakalım. 
Birisi övgüyle söz ettiği 
için bir filmi seyrettiğiniz 
veya bir ürünü satın 
aldığınız oldu mu? 
Tavsiye siteleri işte bu 
amaçla kurulmaktadır! 
Başkalarından dinlediğiniz 
reklam güçlü bir 
unsurdur…"

JEUNESSE YÖNETİCİ BAŞLAMA REHBERİ | 5



6 | JEUNESSE YÖNETİCİ BAŞLAMA REHBERİ

Güvenilir Olun 
Sosyal satışın en önemli kavramı 
güvenilir olmaktır. Ürünleriniz kendiniz 
kullanmaya başladığınızda çevrenizdeki 
genç görünen, genç hisseden ve genç 
yaşayan binlerce kişiye bakın ve onlarla 
öyküler paylaşarak bağ kurun.  

Şahsınıza Alının
İnsanlar önem verdikleri şeylere 
başkalarının da özen gösterdiğini bilmek 
ister. Ürünlere duyduğunuz tutkuyu 
paylaşırken konuşmakta olduğunuz 
kişi hakkında düşünün ve ürünlerin 
ona hangi değeri katacağını saptayın.  
Karşınızdaki kişileri ilgilendiren şeyleri 
anladığınızı ne kadar iyi gösterirseniz, 
ona birey olarak o kadar çok önem 
verirsiniz ve o kadar çok güvenilir 
bağlantı kurarsınız.

Bilgili Olun
Yukarıda açıkladığımız gibi, ürünler 
hakkında bilginiz arttıkça potansiyel 
müşterilerin güvenini çekme ve kazanma 
yetiniz artacaktır. Fakat uzman olmanız 
gerekmiyor! Siz ürünleri satıyorsunuz, 
üretmiyorsunuz. Arkanızda kurumsal 
bir ekip olması, gereksinim duyduğunuz 
tüm araçlara sahip olduğunuz, 
elinizin altında bulundurduğunuz 
anlamına gelmektedir. Tecrübemize 
odaklanabilirsiniz ve iş yapmanız 
için size verdiğimiz profesyonel 
kalite materyallere güvenebilirsiniz. 
Gereksinim duyduğunuz tüm araçlar 
Joffice™ > insert path > via menu 
> to Distributor tools adresinde 
buunmaktadır.

Zaman ayırarak ürüne mi yoksa gelire 
mi dayalı olduğunu saptayın — ve hemen not edin!

"Hepimizde sabah yataktan çıkmamıza yol 
açan bir iç unsur vardır — bizi daha çok 
yükselmeye ve daha çok başarı kazanmaya 
yönelten bu motivasyondur. Belki daha genç 
ve daha sağlıklı görünmek ve hissetmek, 
ailenize daha çok zaman ayırmak, daha çok 
para kazanmak veya borcunuzu ödemek 
istiyorsunuz.  Herkesin amaçları kendine 
özeldir ve bunları bir kere saptadığınızda 
ulaşmak için harekete geçebilirsiniz. Bu gün 
burada olmanızın ne tür bir değişikliğe yol 
açmasını diliyorsunuz? 
 
Çoğu kişinin Jeunesse'in erişilmesine yardımcı 
olabileceği bir gereksinimi veya arzusu 
vardır. İşin sırrı bunu kendiniz bulmanız 
ve yazmanız gerekir. O gereksinimi veya 
arzuyu başkalarıyla paylaşırsanız öykünüzün 
temeli olur. Farklı ve daha iyi bir şeyi hayal 
etmeye başladığınızda ve yazılı olarak 
gördüğünüzde burada ne yaptığınızı ve neden 
sizinle istekleriniz arasına engel girmemesi 
gerektiğini size sürekli anımsatacak."

"Bunu nasıl yapacağınızı öğrendikten 
sonra Jeunesse hayallerinizi 
gerçekleştirmeniz için size yol 
gösterebilir, günlük işleriniz sırasında 
çevrenizdeki insanlar hakkında 
düşünün,ürünleri hangi amaçla 
denediklerini ve hangi amaçla ekibinize 
katılmak istediklerini düşünün. 
Çoğu kişi Jeunesse ürünlerini cazip 
bulduğu için şimdi Yetki Sisteminin 
birinci çeyreği olan PAYLAŞMA 
çeyreğini açıklayarak tamamlamanızı 

sağlayacağız. Sağlık ve zindelik ürünleri 
üreten bir şirket için çalışmanın bir 
avantajı, şahsen hissettiğiniz faydadır 
ve çevrenizdeki insanların daha iyi 
görünmesinden ve hissetmesinden 
duyduğunuz mutluluktur. İtiraf edelim 
ki kendimizi iyi hissederken herşey 
farklı görünür!  Artık neden burada 
olduğunuzu biliyorsunuz, bu nedenle 
tutkuyla bağlanacağınız bir öykü 
oluşturmak için sıradaki adımı atalım."

BirMOTIVASYON
UNSURLARINI SAPTAMAK 
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ÜRÜNLERİ KULLANMAK

İnsanlarla konuşurken güven vermek 
için ürünleri bizzat denememiz gerekir. 
Neden mi? Sosyal satışların en önemli 
unsuru güvendir. Müşteriler güvendikleri 
ürünü satın alır ve güvendiği kişilerden 
satın alır. Instantly Ageless ürününü 
gözlerinizin altına ilk defa uyguladığınızda 
ya da Reserve kullanarak dinlenmiş ve 
zinde göründüğünüzde başlar size doğru 
dönecektir!  Sağlığınızdaki ve yaşam 
tarzınızdaki olumlu değişiklikleri başkaları 
da fark edecek ve doğal olarak bunu 
neye borçlu olduğunuzu soracaktır.

Jeunesse ürünlerini denediniz, şahsen hangilerini beğendiniz? Ürünlere tutkuyla 
bağlanmanızın nedenlerini saptadığınızda doğru zamanda başkalarıyla daha 
iyi paylaşabilirsiniz.

Instantly Ageless beni heyecanlandırıyor! İçimde kendimi 30 yaşında hissediyorum, fakat göstermiyorum! 
Sabah iki noktaya sürdükten sonra daha genç görünüyorum.

TECRÜBE ETTINIZ — ŞIMDI IZLENIMLERINIZI YAZIN!

BAŞKALARINI ÜRÜNLERI 
DENEMEYE TEŞVIK ETMEKTE 
BAŞARINIZ, TUTKUNUZUN 
VE ÜRÜNLERLE YAŞADIĞINIZ 
TECRÜBELERIN GERÇEKLIĞINE 
BAĞLIDIR.

Hangi Jeunesse ürününü beğendiniz?

Beğenmenizin nedeni nedir?

Sizce başkaları bu ürünü neden beğenecek?

Bir Jeunesse ürününün neler yapabileceğini bir arkadaşınıza bir 
dakika içinde anlatacak olsaydınız ne anlatırdınız?

Katalog 

Video

Dijital Sunum

Ürün

PA
YL

A
ŞM

A
K



 START THE DESIGN PROCESS BY IDENTIFYING  GOALS IN THESE FOUR AREAS OF YOUR LIFE:

"Motivasyon faktörünüzü 
saptadıktan sonra 
geleceğinizi ve kısa ve uzun 
vadeli planlarınızı düşünün, 
Jeunesse'in hedeflerinize 
ulaşmaya nasıl yardım 
edebileceğini düşünün. 
Jeunesse ürünleri daha 
genç görünmenize, daha 
sağlıklı hissetmenize, daha 
iyi uyumanıza, gün sonunda 
enerjinizin daha yüksek 

olmasına ve pek çok başka 
şeye yardım etmektedir. 
Bu iş fırsatı mali durumunuzun 
ve çalışma düzeninizin daha 
esnek olmasını, ailenize 
daha çok zaman ayırmanıza, 
borcunuzu ödemenize 
veya gelecek için para 
biriktirmenize yardımcı 
olmaktadır. Öncelikleriniz 
artık başkasının değil sizin 
öncelikleriniz olabilir."

Mali Hedefler

Sağlık Hedefleri

Aile Hedefleri

Jeunesse'le çalışmam önümüzdeki 3-6 ay içinde yaşamıma nasıl 
bir farklılık getirecek?

Kısa Vadeli Hedef 1:

Kişisel Hedefler

Şimdi bazı düşünceleri inceleyelim ve gerçekçi olup olmadıklarını sınayalım. Yazdığınız hedeflerden iki tanesine ilişikin 
aşağıdaki beş soruyu yanıtlayın. Jeunesse'in erişmenize yardım edeceğini düşündüğünüz hedefleri seçin. Kimi zaman 
Jeunesse ekibine katılmak için sizi motive eden unsurun ne olduğunu anımsamak bazen yardımcı olabilir. 

Kendime karşı dürüst olursam bu hedefe ulaşmam mümkün mü?

Bunu hedefe ulaşmak için hangi değişiklikleri yapmam gerekiyor?

İkiKENDI 
DIZAYNINIZI

YAPIN 
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Uygulayabileceğiniz bir dizi etkili hedef belirleme yöntemi bulunmaktadır. Pek çok 
başarılı satış ağı üyesinin seçtiği favori favori yöntem, S.M.A.R.T. şemasıdır.

Hangi yöntemi seçerseniz 
seçin Zig Ziglar'ın şu sözünü 
dikkate alın: “Hiçbir hedefe 
nişan almazsanız hiçbir 
şey vuramazsınız.”  İşin 
sırrı hedefler belirlemek 
ve onlara ulaşmaya kararlı 
olmaktır. Potansiyel 
Distribütörler ile görüşürken 
de bu düşünce sürecini 
kullanacaksınız, bu nedenle 
onları kendi Jeunesse 
yolculuklarında nasıl 
destekleyeceğinizi artık 
biliyorsunuz.

Jeunesse'le çalışmam önümüzdeki 3-6 ay içinde yaşamıma nasıl 
bir farklılık getirecek?

Kısa Vadeli Hedef 2:

Bu hedefe ulaşmam mümkünse beni engelleyen nedir, ulaşmam 
mümkün değilse hedefimi nasıl değiştirmeliyim?

Bu hedefe ulaşmam mümkünse beni engelleyen nedir, ulaşmam 
mümkün değilse hedefimi nasıl değiştirmeliyim?

Kendime karşı dürüst olursam bu hedefe ulaşmam mümkün mü?

Bunu hedefe ulaşmak için hangi değişiklikleri yapmam gerekiyor?

Aşağıdaki eylemi yapmayı taahhüt ediyorum:

(imzalayın ve tarih atın!)

Aşağıdaki eylemi yapmayı taahhüt ediyorum:

(imzalayın ve tarih atın!)

JEUNESSE YÖNETİCİ BAŞLAMA REHBERİ | 9
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Ürünler hakkında konuşmaya ve Jeunesse'in ne olduğunu ayrıntılı anlatmaya 
hazır olmanız, Jeunesse'i günlük görüşmelerinize eklemeye hazır olduğunuz 
anlamına gelmektedir. Bu bölüm gittiğiniz yerleri ve tanıdığınız kişileri 
kapsamaktadır. Bir arkadaşınızla, iş arkadaşınızla veya her gün rutin olarak 
gördüğünüz bir kişiyle konuşurken onu gerçekten dinleyin. Yaşamlarında 
bir gereksinimden veya eksiklikten söz ettiklerinde Jeunesse'in bunu nasıl 
karşılayabileceğini paylaşmak için mükemmel bir fırsat çıkmış demektir.

Jeunesse deneyiminden duyduğunuz 
heyecanı nerede paylaşabilirsiniz? 
Kesinlikle her yerde ve her hangi bir 
zamanda!
İşe gidiyor musunuz? Dışarda yemek yiyor 
musunuz? Alışverişe çıkıyor musunuz? 
Jimnastik yapıyor musunuz? Öyle ise 
hazırsınız demektir!
Eğlence, hobi, sağlık, sosyalleşme için 
gittiğiniz veya çocuklarınızı götürdüğünüz 
yerleri düşünün. 

Bu yerlere genelde bir gereksiniminizi
karşılamak veya mutlu olmak için 
gidersiniz.  En önemlisi bu ortamlarda 
karşılaştığınız insanlar da sizinkine benzer 
ilgi alanlarına, amaçlara ve beğenilere 
sahip olabilir. “İdeal” yerleriniz insanlarla 
konuşabileceğiniz ve yaşamlarında 
karşılaştıkları bir sorunu çözmek için 
ürün tavsiye edebileceğiniz veya çözüm 
önerebileceğiniz yerlerdir.

İdeal Yerler

•Spor alanları

•Egzersiz stüdyosu 

veya spor salonu

•Kilise, sinagog

•İşyeri

•Mahalle

•Kafeteryalar

•Restoranlar

•Sosyal medya

PAY L AŞ I M
Y E R L E R İ   En "ideal" 5 yeriniz hangileri?

1

2

3

4

5

BU LİSTEYLE AŞAĞIDAKİ MADDE ARASINDA BAĞLANTI BULUNABİLİR…

ÜçGİTTİĞİNİZ YERLER,
TANIDIĞINIZ KİŞİLER 

TASARIMINIZI YAPTIKTAN SONRA SIRA PAYLAŞMAYA GELİR.

PA
Y

LA
ŞM

A
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Görüşeceğiniz kişileri saptadıktan sonra onlarla gittiğiniz yerler arasında 
bağlantı kurun ve onlarla ayak üstü konuşup konuşamayacağınızı ya da 
toplantı ayarlamanız gerekip gerekmediğini düşünün. Mümkünse bu kişilerle 
konuşmadan önce ekibinizdeki liderle listeniz hakkında görüşün ve danışmanlık 
alın. Üstünüzdeki kişilerin ve koçların gücü, bir pazarlama ağı organizasyonuna 
katılmanızın başlıca faydasıdır. 

Şimdi bu listeyi düzenli olarak 
gördüğünüz 10 kişiye indirelim. 
Bunlardan hangilerinin 
Jeunesse hakkında bilgi almak 
isteyebileceğini, ürünleri ve bu 
fırsatı hemen değerlendirmek 
isteyebileceğini düşünün.

Aranızdaki ilişkiden ötürü sizin 
kararınıza en çok saygı duyan 
kişileri de düşünün.

Bu özelliklere sahip ilk 10 kişi kimler?
 
 

İdeal İnsanlar

İmaj ve sağlık konularında bilinçli 
(disiplinli)

10 kişiyi evine davet edebilecek ve 
onunun da gelmesini sağlayabilecek 
(etkili)

Katıldıkları tüm etkinlikliklerde 
başarılı olan (başarılı)

İnsanları seven, karizmatik ve enerjik 
(Çekici)

Ekibinize girmesini istediğiniz 
(Bağlantı Kurucular)

AŞAĞIDA AÇIKLANAN 
ÖZELLİKLERE SAHİP 
TANIDIKLARINIZI DÜŞÜNÜN:

En yakın arkadaşlarınız ve aile 
üyeleriniz

Sırf siz davet ettiniz diye 
evinize gelecek olanlar

Sadece sizinle birlikte çalışmak 
için bu işi kabul edecek olanlar

AŞAĞIDA AÇIKLANAN 
ÖZELLİKLERE SAHİP 
TANIDIKLARINIZI DÜŞÜNÜN:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

İLK 10 KİŞİ

TASARIMINIZI YAPTIKTAN SONRA SIRA PAYLAŞMAYA GELİR.

















İsim Telefon



Gönümüzün hızlı iletişimler ve dijital ilişkiler dünyasında Müşteriler ve 
Distribütörler ekibi kurmak için insanlarla genelde üç şekilde bağlantı 
kurabilirsiniz.  Tüm sektörlerde olduğu gibi bizim sektörümüzde de en 
başarılı kişiler, potansiyel Müşterilerle ve Distribütörlere çeşitli farklı 
yollardan ulaşmaktadır.

Bunlar beklenen ve beklenmedik 
plansız toplantılardır.  Süpermarkette, 
alışveriş merkezinde, hatta otoparkta 
karşılaytığınız kişilerle görüşmedir!
Çocuklarınızın oynadığı spor 
karşılaşmalarında veya okul aile birliği 
toplantılarında diğer annelerle ve 
babalarla görüşebilirsiniz.  Bu tür 
etkinliklerde insanlar genelde sağlık ve 
para konuları hakkında sohbet eder. 
Sizin işinize yarayan bir çözümü onlarla 
paylaşmanız doğaldır. Ve konuştuğunuz 
arkadaşınızın tavsiyenize uyması da 
doğaldır.  İnsanlar tanıtıkları, sevdikleri ve 
güvendikleri kişileri dinler..
Konu bir ürüne geldiğinde "satın almadan 
önce dene" kavramına sıra gelmiş 
demektir ve ücretsiz numune verilmelidir. 
Birisi ürünle ilgilendiğinde numune 
vermeye hazır olun. Numuneleri her 

zaman elinizin altında hazır bulundurun, 
çünkü ürünü paylaşabileceğiniz kişilerle 
ne zaman 
karşılaşacağınız belli olmaz. Ücretsiz 
numuneler, görüşme başlatmak için 
etkili bir faktördür ve en gayriresmi 
sohbetlerde bile etkin şekilde kullanılabilir. 
Numuneler markaya karşı bilinçliliği ve 
inandırıcılığınızı arttırır ve katma değer 
ekler,karşılığında sadece açık fikirlilik
talep eder.
Ne de olsa bedava ürünü sevmeyen 
yoktur.

Gayriresmi Bağlantı

GAYRİRESMİ GÖRÜŞMELERDE KONU 
FİYATLARA GELDİĞİNDE GENELDE 
KİŞİYİ BİLGİ VERMEK İÇİN DAHA 
RESMİ BİR ORTAMDA TOPLANTIYA 
DAVET ETMENİZ GEREKİR

D O Ğ A L  O L M AYA N 
S E N A RYO  1  

D O Ğ A L  O L M AYA N 
S E N A RYO  2 

Siz: “Size göstermek istediğim bu harika yeni 
ürün var. Bu gece size bir numune vereceğim ve 
yarın sabah ilk iş sizi arayacağım.”

Arkadaş: “Bu gece işim var.” Siz: “Yarın olur 
mu?” Arkadaş: “Özür dilerim, meşgulum.” 

Siz: “Önümüzdeki haftaya ne dersiniz?”

Arkadaş: “Bilmiyorum…Size haber veririm.”

Pardon! Arkadaşınız sizi aramayacağı kişiler 
listesine aldı! Bu görüşme iyi geçmedi, çünkü 
ürünü arkadaşınıza dayattınız ve tereddüt 
ettiğini anlamadınız.

Siz: “Merhaba büyük anne, iyi görünüyorsun! 
Yeni bir iş kurma fırsatı buldum ve kurmaya 
çalışıyorum. Yaza kadar yeterli sayıda 
ürün satarsam bedava gemi yolculuğu 
kazanacağım! Bana yardım eder misin?”

Büyükanne: [uzun süre duraklama]. “Evet, 
tabii.”

Siz: “Harika! Seni ekibe kaydediyorum!”

SOSYAL BİR ORTAMDA KİŞİSEL TAVSİYELERDE BULUNURKEN YAPILMAMASI 
GEREKEN ŞEYLER AŞAĞIDA ÖRNEK OLARAK KLANMIŞTIR.

DörtGÖRÜŞMELER
VE DAVETLER

Bu görüşme iyi geçmedi, çünkü büyükannenizin bu 
işten ne kazanacağını anlatmadınız. Bu fırsatın size ne 
fayda getireceğini anlattınız, fakat büyükannenize ne 
fayda getireceğini anlatmadınız.

PA
Y

LA
ŞM

A
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BİRİSİYLE KONUŞARAK BİR ÜRÜNÜ ŞAHSEN TAVSİYE ETMENİZİN VE 
ÖYKÜNÜZÜ PAYLAŞMANIN NE KADAR KOLAY YAPILABİLECEĞİNE ÖRNEK 
BAZI SENARYOLAR AŞAĞIDA AÇIKLANMIŞTIR.Dört

“Kızım yakında 
evleniyor, nikahta gelinin 
yorgun annesi gibi 
görünmek istemiyorum. 
Keşke yüzüm 10 yaş 
genç olsaydı.”

“Bu göz kremini 
kullanıyorum. 
Sürdükten iki dakika 
sonra daha genç 
görünüyorum. 
Sadece 2 dakikada 
etki ediyor, denemek 
ister misin?”

BÜYÜKANNE

SİZ 

Ö
Ğ

LE
 Y

E
M

E
Ğ

İ S
E

N
A

R
Y

O
S

U
:

M
A

Ç
TA

 K
A

R
Ş

IL
A

Ş
M

A
 S

E
N

A
R

Y
O

S
U

:

“Son zamanlarda 
enerjim çok düştü. 
Günü bitirebilmek 
için arada şekerleme 
yapmam gerekiyor!”

“Test edilen yeni 
bir gıda takviyesi 
almaya yeni 
başladım, kendimi iyi 
hissediyorum. Şansın 
varmış, cebimde 
fazla bir tane var, 
deneyebilirsin!”

ARKADAŞ

SİZ 

PA
R

K
TA

 K
A

R
ŞI

LA
ŞM

A
 S

EN
A

R
YO

SU
:

“Yeni bir yavru 
köpek aldım, 
geceleri beni 
uyutmuyor. Çok 
yorgunum!”

“Seni çok iyi 
anlıyorum. Ben de 
uykusuzluk vardı, 
fakat artık bir gıda 
takviyesi alıyorum, 
gece iyi uyumamı 
ve sabah zimde 
kalkmamı sağlıyor.
Çok memnunum!”

SİZ 

ARKADAŞ

" D O Ğ A L 
S E N A RYO L A R "

JEUNESSE YÖNETİCİ BAŞLAMA REHBERİ| 13
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GÖRÜŞMELER
VE DAVETLER (devam)

Sosyal medya en güçlü sosyal 
bağlantılarınızdan biri olabilir. 
Öykünüzü anında paylaşmanıza 
ve binlerce olmasa bile yüzlerce 
kişiyi etkilemenize olanak 
sağlar. Sosyal medyayı verimli 
kullanmanıza yardım ediyoruz!

Yaygın kullanılan sosyal medya 
platformları:

NOT: NUMUNELER SADECE YÜZ 
YÜZE KONUŞTUĞUNUZ MÜŞTERİLER 
İÇİN DEĞİLDİR.  BİR ARKADAŞINIZ 
FACEBOOK SAYFANIZDAKİ 
ÜRÜNLE İLGİLİ AÇIKLAMAYA YANIT 
VERİRSE ADRESİNİ İSTEYEBİLİR 
VE POSTAYLA NUMUNE 
GÖNDEREBİLİRSİNİZ. VARSA 
TANITIM VİDEOSUNUN LİNKİNİ 
GÖNDEREBİLİRSİNİZ, BÖYLECE 
ÜRÜNÜ ALDIKLARINDA NASIL 
KULLANMALARI GEREKTİĞİNİ 
ÖĞRENİRLER.

Senaryo ne olursa olsun önemli olan 
dinlemeniz ve tutkunuzu paylaşmanızdır. 
Öykünüzü paylaşmayı 10 kere prova 
yapın. Paylaşımınız aşağıdaki üç konuyu 
içermelidir:

    1)  Jeunesse ürününü denemeden önceki 
durumunuz.

    2) Jeunesse ürünüyle yaşadığınız 
deneyim.

    3) Başkalarında gördüğünüz sonuçlar.

İŞTE BU KADAR! Öykünüzü paylaşmaya 
ve başkalarını nasıl etkilediğini arlatmaya 
başladığınızda insanlar bu ürünü kendileri 
denemek isteyecektir.

Sosyal medyanın etkileme gücü

İLETİŞİM
Sözü uzatmayın. Uzun ürün tanıtımı, kişi 
ürünü denedikten ve beğendikten sonra 
yapılmalıdır – aletleri gösterin.

Kişinin ilgi gösterdiği konuyu rehber 
alın. Kişiyi en çok ilgilendiren ürünün 
numunesini verin.

Kişinin telefon numarasını veya e-posta 
adresini alın ve tanıtım videosunun linkini 
gönderin (sonra takip edin).

Beklentileriniz gerçekçi olmalıdır. 
Müşterilerinize aylık sipariş vermek için 
Smart Delivery'ye üye olmaları gerektiğini 
ve çoğu ürünün düzenli kullanılmaya 
başlanmasından 30-60 gün sonra en iyi 
sonuçların elde edildiğini anlatın. 

Müşterilerin satın almasını kolaylaştırın, 
İnternet sitenizin adresini içeren 
kartvizitinizi verin
böylece  sipariş vermek ve/veya üye olmak 
için hangi siteye gireceklerini bilirler.

KU L L A N M A  
B İ LG İ L E R İ









 Facebook Twitter

Vine

Instagram

Snapchat Pinterest
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GÖRÜŞMELER
VE DAVETLER (devam)

“Kullanın, aydınlanın, teşvik edin ve özellikle de dürüst olun! Sosyal medya 
toplu bir çabadır. Herkes müşteri olabilir.” —Susan Cooper, Social Media 
Enthusiasts Üyesi ve Stratejist

Sosyal medya ürün satmak için değildir.  Yaşam tarzınızı paylaşmak, ailenizle 
ve arkadaşlarınızla bağlantı kurmak içindir. Kişisel deneyimlerinizi paylaşın, 
fakat bir ürünün açıkça reklamını yapmayın. İşte sosyal medyada öykünüzü 
paylaşırken yapılması ve yapılmaması gereken hareketlerin bazıları.

Bu güne kadar hem konuşma ortamlarında, 
hem de sosyal medyada pek çok arkadaşınıza 
kişisel tercihlerinizi tavsiye etmişsinizdir. Örneğin 
aşağıdakiler gibi mesajlar gönderebilirsiniz:

Siz: “Zamanı geriye almak isteyen tüm arkadaşlara 
çağrı! Yeni bir göz kremi denedim, fark edilebilir bir 
etkisi var. Nasıl etki yaptığını kendiniz görün! (Good 
Morning America'daki Instantly Ageless videosu için 
link)
Arkadaş: “Harika! Kesinlikle deneyeceğim!”

En çok kullandığınız 3 sosyal medya kanalını 
aşağıya yazın:

1
2
3

Sosyal medyada beğeni almak: 

İŞTE SOSYAL MEDYADA ÖYKÜNÜZÜ PAYLAŞIRKEN YAPILMASI  
VE YAPILMAMASI GEREKEN HAREKETLERIN BAZILARI.

  #DOĞAL #1:

  #DOĞAL #2:
Birkaç ay süreyle Luminesce 
kullandıktan sonra "önce" ve 

"sonra" fotoğraflarınızı Facebook'a 
koyun.
Başlık: “Harika cilt bakımı, en 
sevdiğim aksesuardır! Okul 
arkadaşlarıyla buluşma toplantısına 
hazırım! Bu ürün HARİKA ve SİZ 
de SEVECEKSİNİZ!!!” #weightloss 
#byebyecellulite

Spor yaparken giydiğiniz 
giysilerle çekilmiş "önce" resminizi 
Instagram'a koyun. 
Başlık: “Kilo vermek için 8 haftalık 
dönüşüm yolcuğuna çıktım. 
Yaptığım rejimi Instagram'da 
paylaşarak hesap vereceğim. 
Zayıflamamı seyredin!”

Sizin veya başkasının ürünle yaşadığı 
deneyimi ailenizle, arkadaşlarınızla 
ve tanıdıklarınızla paylaşın ve tavsiye 
edin. İyi sonuç veren şey iyidir.

Size sorarlarsa ürünü nereden satın 
alabileceklerini bildirin. Not: Kendi eş 
İnternet sitenizin adresini verin! Sipariş 
size verilmeli!

Başkalarını da sizin yaptığınız gibi 
bu ürünle yaşadıkları deneyimi 
paylaşmaya teşvik edin. 

Gülümseyin ve keyif alın. Dürüst ve 
saygılı olursanız güven kazanırsınız.

YA P I L M AS I 
G E R E K E N L E R










Dijital sosyal satış yaparken 
kendi şahsi fikrinizi paylaşın ve 
arkadaşlarınızın size gelmesini 
bekleyin. Sosyal kanallarda 
dürüst olunmalıdır, duyurular 
gerçekçi olmalıdır, abartılı 
duyurular bulunmamalıdır.
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KEYİF ALIN VE DÜRÜST OLUN

GÖRÜŞMELER
VE DAVETLER (devam)

  #DOĞAL DEĞİL #1:
Başlık:  “Herkesin yaşamlarında 
değişiklik yapmasını izlemekten 
bıktınız mı?! Olabileğinizin en 
iyisini hissetme ve olma zamanı 
gelmiş demektir!!! Bu insanın 
hayatını değiştiren olguyu 
yaşamanızın tam zamanı!
Bana mesaj gönderin veya 
telefon edin!! Gelin bu işi 
yapalım!!” #messagemenow

  #DOĞAL DEĞİL #2:
Başlık: “VAY! Bu müşterinin elde 
ettiği inanılmaz sonuçlar aklımı 
başımdan aldı! Sadece 30 günde 
13.5 kg vermiş!!! Bu ürünü siz de 
denemelisiniz! Bu ürün HARİKA 
ve SİZ de SEVECEKSİNİZ!!!” 
#weightloss #byebyecellulite

Ailenize ve arkadaşlarınıza spam 
mesaj göndermeyin.

Satış linklerini çok fazla ilan etmeyin. 
(“SATIN ALMAK İÇİN BURAYA 
TIKLAYIN!” “HEMEN ÜYEA OLUNH” 
gibi linkler koymayın. Bu tür linklere 
siz de tıklamazdınız!

İstediğinizi elde etmek için akran 
baskısı yapmayın. Unutmayın ki 
sohbet ettiğiniz kişi tanıdığınız biri 
olabilir. Zorlamayın!

Ürünün özelliklerini abartmayın, 
içermediği özellikler ilan etmeyin.

Sohbetin havasını bozmayın.

YAPILMAMASI 
GEREKENLER 
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Listelerinizden birine aldığınız bir kişi, 
onunla iş yapmayı istediğiniz biriyse ve 
Distribütör veya lider potansiyeli güçlü ise 
bu ürünün arkasında neler bulunduğunu 
öğrenmek isteyeceklerdir. Jeunesse'in 
önemli bir alternatif gelir kaynağı olduğu 
konusunda İLHAM VERME ve güven 
oluşturma yoluna gidebilirsiniz. Bu yolda 
müşteri ararken en iyi yöntem, ekibinizin 
liderine danışmanız, biraz rol oynamahız 

ve ilgili kişiye erişmenin ve 
toplantıya davet etmenin en iyi 
yolunu bulmaktır. YAPMAMANIZ 
gereker şey ise o kişiye telefon 
etmek ve telefonda veya SMS 
mesajla çok fazla bilgi vermektir.
Birini başarıyla davet etmenin 
sırrı, o kişinin merakını uyandırmak 
ve resmi bir görüşmeye davet 
etmektir.

RESMİ GÖRÜŞMELER

Soruların hem içten ilgi gösterdiğinizi kanıtlamalıdır, hem de Jeunesse'i 
dikkate almalıdır.
Uygulaması mümkün bir çözüm öneri. Hemen sorunları çözmeye 
kalkışmayın.  Samimi ilişkiler kurmak aceleye getirilemez. Yeterli zaman 
ayırmamak, pek çok ağ pazarlamacısının sonunu getirmiştir, sosyal satış 
yaparken "sosyal" es geçilmemelidir! Buluştuğunuzda eski arkadaşınızı 
gerçekten dinlerseniz zamanla her şey yerine oturur. Eğer sizden çözüm 
önermenizi isterse We Live Jeunesse araçlarını paylaşmak için randevu 
alın - HEMEN!

• O kişiyi arayın ve arayı kapatmak istediğinizi söyleyin.
• Buluştuğunuzda sunum yapmayın. Arkadaşlığınızı tekrar 
kurun.

• O kişiye zaman ayırın, neler yaptığını sorun ve anlattıklarını 
dinleyin.

• Yaşamında bir şeye gereksinim varsa saptamak için sorular 
sorun: “Çocukların nasıl? Üniversiteye hazırlar mı?”

• “Annen ve baban neler yapıyor, emekliliğin tadını 
çıkarıyorlar mı?”

• “Hala o tahammül edemediğin müdürle mi çalışıyorsun?”

O kişinin cazip bulacağı toplantı şeklini önceden saptayın: yüz yüze görüşme, 
telefonla konferans görüşme, İnternet ortamında seminer veya Küçük Grup. 
Aramadan önce birkaç tarih belirleyin. Bundan sonraki bölümde çeşitli tiplerde 
sunumlar hakkında daha çok bilgi vereceğiz.

Yakın olduğunuz veya düzenli aralıklarla gördüğünüz biriyle görüşürken hemen 
konuya gelebilirsiniz ve ilgillerini çekeceğini düşündüğünüz bir ürününüz olduğunu 
söyleyebilirsiniz, kahve veya öğle yemeği ısmarlamayı önerebilirsiniz. Hem sosyal 
hem iş buluşması olabilir, en önemli nokta dürüst olmaktır.

Birlikte çalışmak istediğiniz bir kişiyle bağlantınız kopmuşsa veya ender olarak 
görüşüyorsanız en iyi yöntem ağırdan almaktır. "İnsanın hayatta bir kere 
karşısına çıkan bir iş fırsatı"nı başkasından da duymuş olabilir. Jeunesse doğal 
yaklaşımını sosyal satışla bağlaştırmak için yapılabilecek işler örnek olarak aşağıda 
açıklanmıştır:

TAVS İ Y E L E R
DAV E T  E T M E D E N  Ö N C E








Artık ürünleri paylaşmayı öğrendiğiniz için Yetki Sisteminin bundan 
sonraki evresini öğrenmeye geçebilirsiniz: İLHAM VERMEK. İnsanlar 
Jeunesse hakkında bilgi alırken bir an gelir ürünlerin arkasındaki şirketi, 
çalışanları ve misyonu merak ederler. İşte bu an geldiğinde Jeunesse'in 
öyküsünü basit ve kolay şekilde anlatmak için hazırladığımız geniş 
kapsamlı satış ve pazarlama araçlarını kullanarak Vizyonu paylaşmaya 
hazır olmanız gerekir.

Aras setinize eriştiğinizde ve We Live Jeunesse materyallerini 
incelediğinizde, Jeunesse hakkında daha çok bilgi isteyen insanlarla 
Vizyonu paylaşmak için başlıca beş tip mekan bulunduğunu öğrenirsiniz. 
Bu çok basit bir seçimdir: kişisel koşullarınıza en uygun mekanı 
seçebilirsiniz ve bizimle iş yapmanın büyük faydalarını etkin şekilde 
paylaşmak için gereken kaynaklara sahipsiniz.  tüm yanıtları bilmeniz 
gerekmedigini, çünkü sizi destekleyen bir sistem bulunduğunu bilerek 
herkesle Jeunesse hakkında konuşabilirsiniz!

En basit, en spontane ve her yerde 
yapılabilecek görüşme yöntemidir! 
İnsanlar en yakın arkadaşlarıyla ve 
tanıdıklarıyla vizyoru bireysel bazda 
paylaşabilir. Bu yöntemde Distribütör 
bir kişiyi davet eder ve görüşme  üç 
Jeunesse'i Yaşıyoruz sunum aracından 
biriyle yönetilir.
Yüz yüze görüşmeyi tümüyle rahat ve 
keyifli yapmayı deneyin. Jeunesse'in 
yaşamınızı nasıl değiştirdiği duygusunu 
açıklamak daha kolaydır,  çünkü 
görüştüğünüz kişi size daha çok kişisel 
soru sorar. Genelde o kişiyle sağlam bir 

ilişki kurulur ve o kişi bu markanın sizi 
gerçekten heyecanlandırdığını görmek 
için nabız yoklar.
Hangi görüşme aracını kullanacağınız 
size bağlıdır, ancak yaşadığınız 
deneyimleri 20-30 dakikalık gayriresmi 
görüşmede anlatmanız gerekir. Kendi 
gözünüzden anlatın.

Bazı ekipler sadece 3 kişi arasında 
görüşmeler yapıyor, bazılarıise düzenli 
aralıklarla grup toplantıları düzenliyor. 
İşe başladığınızda üstünüzdeki 
liderle görüşün ve hangi yöntemi 
kullandıklarını öğrenin,  böylece ekiple 
bağlantı kurabilirsiniz.

Her iki tür görüşme de destek vermek 
ve "üçüncü şahısça değerlendirme" 
adı verilen hizmeti vermek içindir,  bu 

süslü terim size ek olarak başka bir kişi 
anlamına gelmektedir!
En yeni ekip üyenizi eskiden tanıyor 
olabilirsiniz, bu nedenle saygı 
duyduğunuz ve takdir ettiğiniz 
tecrübeli bir liderin görüşmeye 
katılarak işin iyi bilmediğiniz unsurlarını 
açıklaması iyi olabilir. Görüşmeye 
böyle bir üst lideri ekleyecekseniz ona 
önceden habe vermeniz ve görüşmenin 
başlayacağı saati bildirmeniz gerekire.

Yüz yüze görüşmeler

3 Kişi arasında  konferans görüşmesi

"TUTKUNUZU GÖSTERİN, O KİŞİNİN 
EN ÇOK ÖNEM VERDİĞİ KONUYU 
SAPTAMAK İÇİN KONUŞURKEN 
VERDİĞİ İPUÇLARINA KULAK VERİN.. 
"

BeşVİZYONU
PAYLAŞMAK
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Günümüzün dijital ve küresel 
dünyasında İnternet üzerinden 
seminerler düzenleyerek ulusal ve 
uluslararası bir ekibi yönetebilirsiniz. 
Üstünüzdeki kişi bu tür seminerler 
düzenliyor mu? Düzenliyorsa 

katılın. Düzenli aralıklarla seminerler, 
ağınıza öğretim ve eğitim vermenizi 
kolaylaştırır ve ekip ruhu oluşturur. 
Ağınızın yeri ve büyüklüğü ne olursa 
olsun iletişim ekibinizi devrede tutar ve 
bilgi verir.

Yoğun ve telaşlı yaşamlarımızda 
bile evde toplantılar sektörümüzün 
en güzel unsurlarından biridir. Bir 
grup arkadaşın ve aile üyelerinin 
rahat .bir ortamda sohbet etmeleri 
idealdir.  Evde partilere ilişkin 
bir dizi talimat  ve davetiyeler, el 
ilanları vs. gibi bir dizi yardımcı araç 
bulunmaktadıın – evde toplantılar 
size cazip geliyorsa sponsorunuzu 
arayın ve nasıl yapılacağını öğrenin.  Halen İnternet üzerinden toplantılara 
büyük bir eğilim var, fakat o konuyu daha sonra açıklayacağız.

YEMEK İKRAM EDİN, 
ARKADAŞLARINIZDAN 
KENDİ ARKADAŞLARINI DA 
ÇAĞIRMALARINI İSTEYİN VE 
LUMINESCE VEYA ZEN8 GİBİ 
BİRİNCİL ÜRÜN SERİSİNE 
ODAKLANIN, BU ORTAMIN 
İLİŞKİLE KURMAK İÇİN ÇOK UYGUN 
OLDUĞUNU FARKEDERSİNİZ.

İnternet Üzerinde Seminerler

Evde Toplantılar

1)  Mümkünse toplantı tarihini 7-10 
gün sonrasına belirleyine

2)  e-postayla veya normal postayla 
davetiye gönderin

3) Toplantıda göstereceğiniz 
videoları önceden seyrederek 
bilgi edinin

4) Odaklanacağınız ürün serisini 
seçin, böylece Gençlik 
Arttırma Sistemini genel olarak 
anlatabilirsiniz ve her ürünü 
ayrıntılı anlatarak insanları 
zorlamanız gerekmez

5) Erken gelin, ürün kataloglarını 
ve diğer ücretsiz materyalleri 
hazırlayın, aşağıdaki BAŞARMA 
başlıklı bölüme ilişkin materyalleri 
de hazır bulundurun, çünkü 

konuklarınızdan hevesli biri 
konuyu baştan sona öğrenmek 
isteyebilir

6) Toplantıyı zamanında başlatın 
ve bitirin, yanlarında kendi 
konuklarını getiren kişilere hediye 
verin veya teşekkür edin

7)  Instantly Ageless gibi bir ürünün 
ücretsiz numunelerini verin ve en 
az bir adet demo yapın 

8)  Müşteriler kaydetmeye, şirkete 
karşı güven oluşturmaya, Sosyal 
Satış mesleğine, ekibe, ürünlerin 
faydalarına, gelire ve en önemlisi 
Yetki Sistemine odaklanın, 
böylece bu işin gelir getirdiğini 
ve çalışırlarsa yapabileceklerini 
anlarlar.

B A Z I  G E N E L  YO L  G ÖST E R İ C İ 
B İ LG İ L E R  AŞAĞ I DA D I R : 

Müşteri kaydetmek ve Distribütör işe almak için kullanılan belgeleri hazır 
bulundurun – konuklarınızın heyeanı devam ederken eyleme geçmeye 
hazırlanarak maksimum sonuç elde edebilirsiniz! Eğer bir kişi bu 
fırsattan yararlanmak isterse, programı görüşmek için toplantıdan sonra 
kalmasını isteyin veya aynı hafta içinde bir gün kararlaştırın. Konuklarınız 
gitmeden önce ilgili materyalleri verin ve irtibat bilgilerini alın.
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hem gereklidir,  hem de takdir edilir. 

Tecrübeli sosyal satıcılar genelde bu 
evrenin tüm diğer evrelere kıyasla en 
önemli evre olduğunu ve buna rağmen 
genelde bu evreye yeterince önem 
verilmediği görüşündedir. Yeni bir 
profesyonel olarak bilmeniz gerekir ki eğer 
toplantı çok uzun sürerse konuklarınıza 
ayırdıkları zaman karşılığında ücretsiz 
numuneler verin. Konukları daha sonra 
takip etmenin çeşitli yolları vardır, hangisi 
seçtiğiniz önemli değildir, liderlerden 
tavsiye almak önemlidir. TAVSİYE ALIN. 
TAKİBİ YÜZ YÜZE VEYA TELEFONLA 
GÖRÜŞEREK YAPMAK İÇİN 
AŞAĞIDAKİ KISA LİSTEDE AÇIKLANAN 
HAZIRLIKLARI YAPIN. 
Ayrıca Gelir Elde Etme broşüründe yer 
alan ve aşağıda açıklanan programları 
okuyun ve broşürün fotokopilerini hazır 
bulundurun:

BİRİNCİSİ, sayısız defa duydukları şeyleri 
kafalarında evirip çevirirler.  Düşünüp 
taşınırlar, yanıtlanmamış sorular duruyorken 
çok uzun süre kendi düşünceleriyle başbaşa 
kalmalarına izin vermeyin.

İKİNCİSİ, duydukları hakkında kendilerine 
yakın bir kişiyle, örneğin arkadaşlarıyla, 
eşleriyle, kardeşleriyle veya ebeveynleriye 
konuşurlar. Bazen bu kişiler konuya olumsuz 
tepki gösterebilir, bu nedenle giderken 
Jeunesse'i Yaşıyoruz Dergisi veya Genel 
Açıklama gibi materyalleri yanlarında 
götürmeleri, görüşmeye inandırıcılık 
kazandırır. Ek araştırma yapmak da 
isteyebilirler, bu nedenle mesleki açıdan 
bilmek
istedikleri tüm bilgileri içeren ödül kazanmış 
Jeunesse.com sitemize girmelerini 
söylemeniz yararlı olur. 

ÜÇÜNCÜSÜ, çoğu kişi bir gün içinde kesin 
karar vererek Müşteri veya Distribütör 
olmayı kabul etmekte veya reddetmektedir.  
Bu nedenle görüşme süresini konuklara 
baskı yapmayacak şekilde belirlemeniz 
gerekir. Hiç kimse konuklarını yoran can 
sıkıcı bir kişi olmak istemez, bu nedenle 
herhangi bir sunuma katılan kişilere erişmek 

GELİR ELDE ETME 
BROŞÜRÜ

Bu ilginç bir evredir, çünkü Yetki Sisteminin İLHAM VERMEK 
başlıklı bölümüyle İNANMAK başlıklı bölümünün birleşimi gibidir. 
Çeşitli yöntemlerden birini uygulayarak vizyonu paylaştıktan sonra, 
sunumu izleyen ve anlatılan öyküleri dinleyen kişilerin karar vermesi 
genelde sadece birkaç gün (bazen sadece birkaç saat) sürmektedir.

AltıTAKİP:
GAYRİRESMİ OLUN
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Also familiarize yourself with the following programs in the How To Earn 
Brochure – be sure to have a couple of copies with you:

Çoğu kişi takip yaptıktan sonra lanse için tarih belirlemektedir, fakat 
takibe hazırlı olmanız gerekir.  Konuklardan biri sunumdan sonra yüz yüze 
veya telefonla görüştüğünüzde sunumda İNANCININ arttığını ve DERHAL 
başlamak istediğini söyleyebilir. Bu anı değerlendirin!

"Şimdi olmaz" yanıtını almaya 
hazırlıklı olun. Başarılı kişiler, işin 
sırrının takipte olduğunu, çünkü 
insanların ürünleri, vizyonu ve 
sosyal satışın gücünü anlamaları 
için pek çok kere takip yapılması 
gerektiğini, bu şekilde takip 
yapılırsa insanların bu işe dört elle 
giriştiklerini bildirmektedir. Bu 
meslekte yeterince süre çalışırsanız, 
üst liderlerden dinlediğiniz hikayeler, 
bir kişiyi ikna etmek için bir yılı 
aşkın süreyle devamlı aramanın 
gerektiğini kanıtlamaktadır. 
Yaşamda hayallerimizden asla 
vazgeçmememiz tavsiye edilir; 
takip konusunda da insanlardan hiç 
vazgeçmemekt gerekir. 

 Sonuncu ve en önemli konu:

Perakende Müşteriler bulmanın 
anlamı

Tercihli Müşteri olmanın avantajları

Kişisel envanterinizden ürün satın 
alman Müşterilerin kaydedilmesi

Bağımsız Jeunesse Distribütörü 
olmanın anlamı

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










Jeunesse Üyelik Paketlerinin değeri

Yönetici Lanse Rehberinin 
kullanılması 

Perakende Satış Komisyonları ve 
Perakende Satış İkramiyeleri (1 ve 2 
no.lu ücret alma yöntemleri)
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Sunumdan sonra konuklarınızla telefonda 
görüştükten, mesajlaştıktan veya yüz yüze 
görüştükten sonra pek çok kere "Kabul 
ediyoum" yanıtını alabilirsiniz!

"Hazırım, birlikte çalışalım" diyebilirler. Bu 
fırsatı kaçırmayın ve YAKIN ZAMANDA resmi 
görüşme düzenleyin, söz konusu görüşme 
SKYPE, WeChat veya FACETIME üzerinden 
ya da daha iyisi yüz yüze yapılabilir, bir veya 
iki saat görüşerek geri kalan tüm itirazları 
çözümleyin, geri
kalan tüm sorulara yanıt verin ve onları ilk 30, 
60 veya 90 gün içinde para kazanmaları için 
yerleştirin.
Bu işe yeni başladıysanız ilk veya 
ikinci müşteri ve distribütör kaydetme 
toplantılarınıza Sponsorunuzun veya 
üstünüzün katılmasını sağlayabilirsiniz. 
İNANMA evresinde başlıca üç araç 
bulunmaktadır, bunlardan en az birini 

uygulamanız gerekir. 
Birlikte geçireceğiniz zaman için hazırlıklı 
olun, bunun için ister bu Rehberi, isterseniz 
videoyu, isterseniz PPT'yi kullanın. 
Bunlara ek rehberler de bulmanızı ve 
kullanmanızı hararetle tavsiye ediyoruz, 
yeni Distribütörünüze postayla JKit 
gönderildiğinde içinde yedek sureti de 
bulunur, böylece size geri verebilirler.
Elinizin altında rehber bulunması, burada 
rehberde öğrendiklerinizin tümünü içerdiği 
için yararlıdır.
Halen sonuna geldiğimiz Başarıya Giden 8 
Adım, Yetki Sisteminin hayati önem taşıyan 
parçasıdır ve rehberde çizelgeler, boş el 
ilanları ve modüllerde öğreneceklerinizin 
ötesinde bilgiler bulunmaktadır. Bir 
bağlantınız Müşteri olmanın  ötesinde bir 
istekte bulunursa başlıca üç hedefe 
erişmek için zamanında iş kurmak gerekir:

Bu bölümü bitirmek için yüksek düzeyde ve evrensel bir kontrol listesi veriyoruz, böylece ekibinizin 
kullandıklarına da girebilirsiniz:

YENİ DİSTRİBÜTÖR KONTROL LİSTESİ

" Jeunesse'te insanların yaşamlarını fiziksel 
durumdan mali duruma kadar değiştirmek 
için benzersiz bir fırsata sahip olursunuz! 
Başkalarına hedeflerine ulaşmaları ve hayallerini 
gerçekleştirmeleri için yardım ederseniz kendi 
hedeflerinize ve hayallerinize yaklaşırsınız. Ekip 
halinde çalışmak, bu mesleği cazip yapan unsurdur, 
bu nedenle ilk başladığınız zamanları anımsayın ve 
ekibinizin en yeni üyesine büyük destek verin."

BaşarmakGELİR ELDE 
ETMEK

 1  O kişiyi sosyal satışın gücüne inandırın, fakat başkalarıyla konuşurken dürüst, samimi ve hoş 
sohbet olması gerektiğini anlamasını sağlayın. Konuklarınız görüşme bittiğinde hayatta 
verdikleri en iyi kararlardan birinin bu olduğuna güven duymalıdır!

 2   İlk üç Başarı Adımını uygulayın, böylece bağlantılarınızın beklentilerine içten ilgi ve anlayış 
gösterebilirsiniz, beklentiler Sosyal Satış yolculugundaki en büyük etki faktörlerinden biridir. Söz 
konusu adımları anımsıyor musunuz?  Aşağıda tekrar özetlenmiştir: 

  refresher:
1.Adım: O kişinin motivasyonu nedir? –  bunu öğrenmeniz, not etmeniz ve o kişiye sık 
sık anımsatmanız gerekir, çünkü zamanla değişebilir.
2.Adım: O kişinin Tasarımı nedir? – hangi hedefleri ve taahhüt düzeyini kabul ediyor?
3.Evre: Nereye gidiyor ve kimleri tanıyor? – o kişinin listesini inceleyin ve en büyük 
başarı olasılığıyla nasıl bağlantı kurulacağını saptamakta o kişiye yardım edin.

 3  Bu rehberin sonunoa bulunan Yönetici Lanse sayfalarını o kişiyle birlikte doldurun. Yönetici 
Modelini inceleyin ve Yönetici rütbesine kısa zamanda yükselmek için iş yapmayı amaçladıkları 
kişilerin isimlerini yazması için yardım edin!

JKit sipariş edin (henüz sipariş etmediyseniz),
üyelik paketi seçin. 
Aylık Smart Delivery kaydedin
kişisel eş siteyi kurun 
ücretsiz Jmobile uygulamasını kurun. 
Sponsorla veya üstünüzdeki kişiyle tarih 
belirleyin
Sıradaki bölgesel etkinliğe kayıt olun.
Destek bilgilerini Distribütörün cep 
telefonuna kaydedin.
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Jeunesse işinizi en büyük başarı 
olasılığıya başlatmak için Jeunesse 
Yetki Sistemini bilmeniz ve çabalarınızı 
tekrar tekrar yapmanız gerekir. Bu 
sayede bazı kişilerin sadece hayal 
edebileceği ölçüde özgürlüğe 
kavuşmanızı sağlar. 

Müşterileri üye kaydetmeye 
ve Distribütörleri kaydetmeye 
başladığınızda nasıl işlediğini 
öğrenirsiniz ve ritminizi yakalarsınız.  
Yetki Sistemini uygulayın ve 
uygulanmasını başkalarına da öğretin!  
İş kurmak için istikrarlı ve kararlı 
çalışmak gerekir.

Yeni Distribütör Kontrol Listesine ek olarak aşağıda açıklanan işleri ilk birkaç gün 
içinde yapmanız gerekir:

1) EKİBİNİZLE ve ANA EKİP olan bizle bağlantı kurun.Haftalık görüşmeler, İnternet 
üzerinden seminerler, Google Hangouts, Exec Connects, dergiler, bültenler,  ve doğal 
olarak geniş kapsamlı JOffice, çok sayıda kaynak ve rapor. Üstünüzdeki lider nereden ve 
nasıl bilgi alacağınızı. bilginizi ve kendinizi geliştirmenizi nasıl arttıracağınızı bildirecektir.

2) Son olarak, çevrenizde yeni Jeunesse işini pazarlayabileceğiniz çeşitli mekanları düşünün.  
Haber vermenin çeşitli yolları vardır - yaratıcı olun ve ek tanıtım yapın!

  Numuneleri daima yanınızda bulundurun ve teşhir edin.  

 Jeunesse broşürlerini semtinizdeki saunalara ve kuaförlere bırakın.

 Jeunesse ürünleri ücretsiz numunelerini semtinizdeki öğretmenlere, çalışanlara ve diğer kişilere verin. 

 Jeunesse ile yolculuğunuzu sosyal medya sayfalarında paylaşın.

 Facebook'ta Jeunesse Global Europe sayfasının hayranı olun ve içeriğimizi paylaşın.

 Ve daima, daima, daima müşteri tavsiye etmelerini isteyin!

Jeunesse olarak ilişkilerin gücünü dizginlersek dünyayı daha çok etkileyeceğimize 
inanıyoruz. Bu felsefe bizi Bir Ekip, Bir Aile, Bir Jeunesse olarak birleştirmektedir. 
Artık bizimle olduğunuza göre bilmelisiniz ki Jeunesse'de başarı. günlük 
yaşamlarınızda veya yaşam tarzınızda dramatik bir değişiklik yaparak değil, 
hayallerinizi gerçekleştirmek için istikrarlı ve kararlı çalışarak kazanılır.
We’ll be seeing you at the next regional event – in the meantime: LIVE YOUNG.

Duplicate

• PAYLAŞMAK          Jeunesse ürünlerini paylaşmak
• İLHAM VERMEK        Jeunesse'nin öyküsüyle ve misyonuyla ilham vermek
• İNANMAK         sosyal satışın gücüne ve kendi gücünüze inanmak
• BAŞARMAK          Amaçlarınıza ulaşmak ve başkalarına da ulaşmaları       
   için yardım etmek

SekizFAALİYETE GEÇMEK
VE TEKRARLAMAK

BİR, İKİ, ÜÇ, FAALİYET!
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1.  Eşinize bir miktar Reserve™, 
Instantly Ageless ve Luminesce 
Serum ürünlerini + bilgilerinizi 
işyerinde dağıtma görevi verin. 
Ücretsiz ürün = günün en keyifli 
anı!

2. Bir miktar Nevo alın ve spor 
salonunda, plajda veya havuzda 
çevrenizdekilerle paylaşın.

3. Seyahat ederken yanınızda 
oturan kişilerle sohbet edin, 
koltuğun arkasında duran mikrop 
dolu dergiyi okumaktan daha 
iyi bir seçenek olarak Jeunesse’i 
Yaşıyoruz broşürünü okumasını 
önerin.

4. Arkadaşlarınızdan ve aile 
üyelerinizden genç görünmek, 
hissetmek veya yaşamak 
isteyebilecek en iyi 3 kişiyi tavsiye 
etmelerini isteyin!

5. Sıvı için ve yanınızda yiyecek 
taşıyın, bunları Jeunesse marka 
eşyalarla yapabilirsiniz, sohbet 
başlatmak için de kullanabilirsiniz.

 

6. Kuaförünüzden kartvizitinizi 
aynasına takmasını isteyin. Nasılsa 
bir müşterinin dikkatini kuaförden 
ve dedikodu dergisinden çekecek 
ve sohbet başlatacaktır.

 
7. Telesekreterdeki mesajınıza 

gençliği arttıran ürünleri de 
ekleyin. İsteyenlere ücretsiz 
numune göndereceğinizi de 
mesajda belirtin!

8. Jeunesse’in Facebook sayfasına 
hayran olun ve kesinlikle rahatsız 
etmeyen içeriğimizi paylaşın.

9. Gift Jeunesse ürünlerini 
öğretmenlere, koçlara ve iş 
arkadaşlarına hediye edin, bağış 
toplama etkinliklerinde bir sepet 
ürün bağışlayın.

10. İnternet sitenizin adını e-posta 
imzanıza ekleyin, “ücretsiz 
numune” gibi ekstra teşvik 
ekleyip eklememeyi düşünün.

11. Çocuğunuzu okuldaki spor 
etkinliklerine götürürseniz biraz 
Nevo götürün ve velilere ikram 
edin!

 JEUNESSE ÜRÜNLERİNİ JEUNESSE MEKANLARI DIŞINDA 
PAZARLAMAK İÇİN PARLAK FİKİRLER 

Jeunesse ürünlerini pazarlamak için pek çok yol 
bulunmaktadır. Bu yollar aşağıdaki liste le sınırlı değildir, 
yaratıcılığınızı kullanarak insanlara erişmek için yeni ve 
yenilikçi yollar bulabilirsiniz!
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12. Eski ve mevcut müşterilerinize 
işinizi ve dört dörtlük hizmetinizi 
anımsatmak için doğum günü, 
bayram veya tebrik kartı 
gönderin. Bu karta ücretsiz 
numune, özel teklif veya yeni ürün 
bilgisi ekleyin.

13. Karınızın bir kısmını Jeunesse 
Kids™'e bağışlayın ve Jeunesse 
ailesine katılarak dünyanı olumlu 
etkileyin.

14. Evinizde veya büronuzda 
Jeunesse ürünlerinin görsel 
açıdan cazip teşhirini yapın ve 
sohbet başlatmak için kullanın.

15. Arabanızda birkaç tane 
Jeunesse numunesi bulundurun 
ve sözünü etmekten utanmayın.  
Yeni ekip üyenizi nerede 
bulacağınız bilinmez!
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Tanıdıgınız ve Jeunesse hakkında bilgi almak isteyebilecek 10 kisiyi düsünün. Ilk 10 kisi listenizde kimler yer
alabilir?

Hemen herkesin yasamında degistirmek istedigi bir sey vardır. Sizi motive eden unsur nedir? Zaman ayırın 
ve bu unsurun ürün mü yoksa gelir mi oldugunu saptayın ve not edin!

Yönetici rütbesine yükselmek, Jeunesse isinizi büyütmenin birinci adımıdır. Jeunesse ürünlerine
duydugunuz sevgiyi basarıyla paylastıgınız ve insanların genç görünmesine, hissetmesine ve yasamasına
yardımcı olma tutkunuzu paylasan ekip üyeleriyle organizasyonunuzu büyüttügünüz anlamına gelmektedir.
Bu rehberi Yönetici rütbesine yükselme yolculugunuzda harita olarak kullanın.

Geleceginizi ve kısa ve uzun vadeli planlarınızı düsünün, o planları gerçeklestirmek için Jeunesse'in size nasıl
yardım edebilecegini düsünün.

Amaçlarınızdan en az bir tanesi açısından bu soruların yanıtlarını düsünün. Jeunesse'in ulasmanıza yardımcı
olabilecegini düsündügünüz amaçları seçin ve Jeunesse'in sizi amacınıza nasıl ulastırabilecegini düsünün.

Kısa Vadeli Amaçlar:

       
Jeunessse ysamımı önümüzdeki 3-6 aylık dönemde nasıl degistirebilir?

Bunu gerçeklestirmek için ne gibi degisiklikle yapmam gerekiyor?

JEUNESSE
YÖNETICI BASLAMA REHBERI

1.Adım: SIZI MOTIVE EDEN UNSURU SAPTAYIN

2.Adım: TASARIMINIZI YAPIN

Eglence, hobileriniz, saglık, sosyallesme, çocuklarınızın istekleri vs. için gittiginiz yerleri düsünün. Bunların
tümü baskalarıyla paylasabileceginiz yerlerdir.

1.

2.

3.

3.Adım: GITTIGINIZ YERLER. TANIDIGINIZ KISILER. PAYLASMA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

SHARE
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1.

2.

3.

4.Adım: GÖRÜŞMELER VE DAVETLER

Dört farklı ortamda geniş kapsamlı satış ve pazarlama araçları kullanarak başkalarına esin verin:

Yüz Yüze Görüşmeler

 
       
3 Kişiyle Konferans Görüşmesi

 
   
İnternet Üzerinde Seminer
İnternet üzerinde seminer düzenleyin veya Liderinizin seminerine katılın. 

Haftalık İnternet üzerinde seminer adresi:
 
          
Evde Toplantılar

İlk ev toplantınıza kimleri çağırmak istersiniz?

Başarılı görüşmeler ve davetler yapmak için uygulamanız gereken ilkeler aşağıda açıklanmıştır:

    Sizin veya aile üyelerinizin, arkadaşlarınızın veya tanıdıklarınızın ürünlerimizle yaşadıkları tecrübeleri paylaşın.
    Size sorduklannda ürünleri nereden satın alabileceklerini gösterin.
    Gülümseyin ve eğlenin. Dürüst olun, saygılı olun ve güven kazanın.

5.Adım: VİZYON PAYLAŞMA-ESİN VERME INSPIRE

Günümüzün hızlı bağlantılar ve dijital ilişkiler dünyasında Müşteriler ve Distribütörler ekibi kurarken insanlarla 
iletişim kurmak için başlıca üç yol bulunmaktadır:

Ayaküstü görüşmeler: Süpermarkette, alışveriş merkezinde, maçlarda ayaküstü sohbetler edebilirsiniz. Sizin 
işinize yarayan çözümleri başkalarıyla paylaşmak doğal bir harekettir.

Elektronik ortamda iletişim: Sosyal medya en güçlü bağlantılarınızdan biri olabilir, çünkü öykünüzü anında 
paylaşmanızı ve binlerce kişi olmasa bile yüzlerce kişiyi etkilemenizi sağlar. İlk üç sosyal medya kanalınızı 
seçin:

Geleneksel bağlantılar: Birlikte iş yapmak isteyeceğiniz, liderlik potansiyeline sahip insanlar. Üstünüzdeki 
kişileri arayın, rol oynama yapın ve o kişiye ulaşmak için en iyi yolu bulun.

Tümüyle sakin ve rahat şekilde yüz yüze görüşme yapmaya çalışın. 20-30 dakikalık bir görüşme yaparak 
yaşadığınız tecrübeyi paylaşın. Yaşayarak anlatın ve tutkunuzu gösterin. İlk yüz yüze görüşmeyi kiminle 
yapmak istersiniz?

3 kişiyle konferans görüşmesi hem destek hem de üçüncü şahıs onayı verir, böylece inandırıcı olmaya yardım 
eder. Sayg duyduğunuz tecrübeli bir liderden görüşmeye katılmasını ve iyi bilmediğiniz konuları açıklamasını 
isteyin. 3 kişiyle konferans görüşmesine kimleri davet edersiniz?

Evinizde ailenizle ve arkadaşlarınızla yaptığınız keyifli toplanmalardır. Ev toplantıları düzenleme, davetiyelere 
ve el ilanlarına erişme rehberi için bakınız Jo�ce.
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Vizyonunuzu paylastıktan sonraki zamanlar çok önemlidir, çünkü baglantı kurdugunuz kisilerle görüsmeniz
ve tüm sorularına yanıt vermeniz gerekir.

Sonuncu ve EN ÖNEMLI unsur:
"Simdi olmaz" yanıtını almaya hazırlıklı olun. Basarılı liderler takibin en önemli unsur oldugunu söylerler,
çünkü insanların bir sirketi seçmeye karar vermesi için sayısız kere görüsmek gerekebilir.

6.Adım: TAKIP: GAYRIRESMI DAVRANIN

ABaglantı kurdugunuz kisileri takip ettikten sonra eyleme geçme zamanı gelir! Yüz yüze veya dijital 
ortamda (FaceTime, Skype, vs) bir-iki saat toplantı yaparak itirazları çözüme kavusturun ve geri kalan 
soruları yanıtlayın.

Baglantı kurdugunuz kisi Distribütör olmak istiyorsa baslıca üç amaca ulasmak için plan yapın:

1) O kisiyi sosyal satısın gücüne inandırın: Baskalarıyla konusurken dürüst olmalaları gerektigini, Jeunesse'i
tanıtırken gayriresmi davranmaları ve sohbet seklinde konusmaları gerektigini anlamalarını saglayın.

2) Basarıya giden ilk üç adımı atın: Beklentilerine ilgi ve anlayıs gösterin.

3) Izleyen sayfadaki "Is Kurma" formunu doldurun. Yönetici Modelini inceleyin ve kisilerin yeni is kurarken
birlikte çalısmak istedikleri kisilerin listesini yapmalarına yardım edin.

7.Adım: EYLEME GEÇIN VE BASARI KAZANIN

8.Adım: ISE BASLAMA VE TEKRARLAMA

Jeunesse isinize en büyük basarı olasılıgıyla baslamak için Jeunesse Yetki Sistemini ögrenin ve çabalarınızı
tekrarlayın.

Tekrarlama

• SHARE the Jeunesse products
• INSPIRE with the story and mission of Jeunesse
• BELIEVE in the power of social selling and yourself
• ACHIEVE your ambitions and help others do the same

Yeni Distribütör Kontrol Listesine ek olarak yapılacak isler listenize eklemeniz iyi olacak üç eylem asagıda 
açıklanmıstır:

1) Complete the Compliance Certifi cation program, available online. My date to complete is:    
 
2) Yerel ekibinizle ve Jeunesse asıl ekibinizle baglantı kurun! Bunu haftalık telefon görüsmeleri, Internet
üzerinden seminer, Google Hangouts , iExecConnect ve bültenler ile yapabilirsiniz, kaynaklar ve raporlar
içeren Jo ce uygulamasını da kullanabilirsiniz.

3) Son olarak yeni Jeunesse isinizi nerede pazarlayacagınızı düsünün.

Haberleri yaymanın pek çok yolu bulunmaktadır. Yaratıcı olun ve kendinizi daha çok tanıtın!

BASARABILIRSINIZ!

BELIEVE

ACHIEVE
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NAME:

PACKAGE:

POINTS:

NAME:

PACKAGE:

POINTS:

NAME:

PACKAGE:

POINTS:

NAME:

PACKAGE:

POINTS:

NAME:

PACKAGE:

POINTS:

NAME:

PACKAGE:

POINTS:

NAME:

PACKAGE:

POINTS:

TOPLAM SOL PUAN:

TOPLAM DEVİR:

TOPLAM SAĞ PUAN:

SİZ

RÜTBELER*

 

 

BAŞARI FORMÜLÜNÜZÜ OLUŞTURMA
 

 

YENİ KAYDEDİLENLER RSB*  RC VE PC KARI USD BEDAVA ÜRÜN GELİNEN RÜTBE

TOTAL

__________________tarihinde__________________ rütbesine yükseleceğim

*PERAKENDE SATIŞ İKRAMİYESİ

CREATING YOUR BUSINESS
become an Executive

  
• Teach your team members to become Executives 
• Continue enrolling and developing Executives.
• Repeat and duplicate the 8 Steps to Success.

©2018 Jeunesse Global Holings, LLC. All Rights Reserved.  Jeunesse is a trademark of Jeunesse Global Holdings, LLC. Published 06072018

Yönetici = Sol Distribütör ve Sağ Distribütör  
Yeşim Yönetici = 4 Yönetici İnci 

Yönetici = 8 Yönetici
Safir Yönetici = 12 Yönetici

*Yeterliliklere ilişkin önemli bilgiler için bakınız 
Jeunesse Mali Ödül Planı.

İŞİNİZİ 
BÜYÜTME VE 
TEKRARLAMA 



1,000 CV | €3.064,97 
1,000 CV pushed immediately+ 60 CV per month 

for 11 months 

Plus $300 Retail Sales Bonus

CHOOSE YO UR PRODUCT  PACKAGE

1 YEAR AMBASSADOR PACKAGE 

3 bottles of Luminesce cellular rejuvenation serum, 3 bottles of Luminesce 
daily moisturizing complex, 3 jars of Luminesce advanced night repair, 3 tubes 
of Luminesce youth restoring cleanser, 2 tubes Luminesce essential body 
renewal, 2 tubes of Luminesce ultimate lifting masque, 3 bottles of Luminesce 
flawless skin brightener, 2 boxes of Luminesce hydrashield mask, 2 boxes of 
Instantly Ageless, 3 boxes of RESERVE™ gel packs, 1 set of FINITI™ , 1 set of AM 
& PM Essentials™, 2 jars of Naära™ Beauty Drink, 2 bottles of ZEN Shape™, 2 
bottles of ZEN Prime™, 2 bbottles of ZEN Prime™, 2 boxes of ZEN Fit™ watermelon, 2 boxes of ZEN Fit™ 
fruit punch, 2 bags of ZEN Fuze™ vanilla bliss, 2 bags of ZEN Fuze™ chocolate 
dream, (ZENbodi™ pill box, tape measure and shaker bottle, and Zen Project 8 
Booklet included), 1 bottle of NV™ Primer, 1 bottle of NV™ Bronzer, 1 bottle of 
NV™ BB Perfecting Mist Foundation – Warm Ivory, 1 bottle of NV™ BB, 
Perfecting Mist Foundation – Cool Ivory, 1 bottle of NV™ BB Perfecting Mist 
Foundation – Warm Beige, 1 bottle of NV™ BB Perfecting Mist Foundation – 
CCool Buff, 1 bottle of NV™ BB Perfecting Mist Foundation – Warm Sand, 1 bottle 
of NV™ BB Perfecting Mist Foundation – Cool Sand, 1 bottle of NV™ BB 
Perfecting Mist Foundation – Warm Honey, 1 bottle of NV™ BB Perfecting Mist 
Foundation – Cool Toffee, 1 bottle of NV™ BB Perfecting Mist Foundation – Cool 
Cocoa, 1 NV™ headband, 1 NV™ 2 puffs, 1 NV™ Brochure 25 pack, 1 NV™ Perfect 
Match Guide, 1 case of 24 cans of NEVO® Peach Mango, 1 case of 24 cans of 
NEVO® Lemon Ginger, 1 case of 24 cans of NEVO® Mixed Berry, 1 case of 24 
cans of NEcans of NEVO® Acai Grape, 2 Jeunesse Product Catalog - 5 PACK (Select 
Language)

400 CV | €1.920,14 
400 CV pushed immediately, plus 60 CV per month 

for 11 months

Plus $200 Retail Sales Bonus

1 YEAR JUMBO PACKAGE 

3 bottles of Luminesce cellular rejuvenation serum, 2 bottles of Luminesce 
daily moisturizing complex, 2 jars of Luminesce advanced night repair, 1 tube of 
Luminesce youth restoring cleanser, 1 tube of Luminesce essential body 
renewal, 2 bottles of Luminesce flawless skin brightener, 2 boxes of Luminesce 
hydrashield mask, 2 boxes of Instantly Ageless, 3 boxes of RESERVE™ gel 
packs, 1 set of FINITI™, 2 jars of Naära™ Beauty Drink, 2 bottles of ZEN Shape™
2 bottles of ZEN Prime™, 2 b2 bottles of ZEN Prime™, 2 boxes of ZEN Fit™ watermelon, 2 boxes of ZEN Fit™ 
fruit punch, 2 bags of ZEN Fuze™ vanilla bliss, 1 bag of ZEN Fuze™ chocolate 
dream, (ZENbodi™ pill box, tape measure, shaker bottle, and Zen Project 8 
Booklet included). Jeunesse Product Catalog - 5 PACK - Select language 

0 CV | €1.137,43 

AMBASSADOR PACKAGE 

3 bottles of Luminesce cellular rejuvenation serum, 1 bottle of Luminesce daily 
moisturizing complex, 1 jar of Luminesce advanced night repair, 1 tube of 
Luminesce youth restoring cleanser, 1 tube of Luminesce essential body 
renewal, 1 bottle of Luminesce flawless skin brightener, 2 boxes of Luminesce 
hydrashield mask, 1 box of Instantly Ageless, 2 boxes of RESERVE™ gel packs 
1 bottle of FlNITI™, 2 jars of Naa1 bottle of FlNITI™, 2 jars of Naara™ Beauty Drink, 1 bottle of ZEN Shape™, 1 
bottle of ZEN Prime™, 1 box of ZEN Fit™ watermelon, 1 box of ZEN Fit™ fruit 
punch, 1 bag of ZEN Fuze™ vanilla bliss, (ZENbodi™ pill box, tape measure, 
shaker bottle, and Zen Project 8 Booklet included) Jeunesse Product Catalog - 
5 PACK 

0 CV | €911,22

Plus $200 Retail Sales Bonus

Plus $250 Retail Sales Bonus

JUMBO PACKAGE 

2 bottles of Luminesce cellular rejuvenation serum, 1 bottle of Luminesce daily 
moisturizing complex, 1 jar of Luminesce advanced night repair, 1 tube of 
Luminesce youth restoring cleanser, 1 bottle of Luminesce flawless skin 
brightener, 1 box of Luminesce hydrashield mask, 1 box of Instantly Ageless,      
1 box of RESERVE™ gel packs, 1 bottle of FINITI™, 1 jar of Naara™ Beauty Drink, 
1 bottle of ZEN Shape™, 1 bottle of ZEN Prime™, 1 box of ZEN Fit™ watermelon, 
1 b1 box of ZEN Fit™ fruit punch, 1 bag of ZEN Fuze™ vanilla bliss, (ZENbodi™ pill 
box, tape measure, shaker bottle, and Zen Project 8 Booklet included) 
Jeunesse Product Catalog - 5 PACK  



300 CV | €707,19 

Plus $100 Retail Sales Bonus

SUPREME ACTIVE PACKAGE

1 bottle of FINITI™, 1 set of AM & PM Essentials™, 3 jars of Naära Beauty 
Drink, 3 cases of MonaVie Active®, 1 bottle of ZEN Shape™, 1 bottle of ZEN 
Prime™, 1 bag of ZEN Fuze™ vanilla bliss, 1 ZENbodi™ shaker bottle

300 CV | €573,34
400 CV pushed immediately, plus 60 CV per month 

for 11 months

Plus $100 Retail Sales Bonus

SUPREME SKINCARE PACKAGE

2 bottles of Luminesce cellular rejuvenation serum,  1 bottle of Luminesce daily 
moisturizing complex, 1 jar of Luminesce advanced night repair, 1 tube of 
Luminesce youth restoring cleanser, 1 tube of Luminesce essential body 
renewal, 1 bottle of Luminesce flawless skin brightener, 1 box of Luminesce 
hydrashield mask, 1 box of Instantly Ageless™, 1 jar of Naara™, Beauty Drink 
Jeunesse Product Catalog - 5 PACK

100 CV | €264, 15

BASIC ZEN 30 DAY
KICK OFF PACKAGE

1 bottle of ZEN Shape™, 1 bottle of ZEN Prime™, 1 box of ZEN Fit™ watermelon,  
1 box of ZEN Fit™ fruit punch, 1 bag of ZEN Fuze™ chocolate dream, 1 bag of 
ZEN Fuze™ vanilla bliss, 1 ZENbodi™ shaker bottle, 1 ZEN Project 8 Booklet, 
Jeunesse Product Catalog - 5 PACK

The purchase of a starter kit is the only required 
expense to become a Distributor. The starter kits 
comes with your personal website and our exclusive 
Joffice online business management center.
YYou can also have the Jkit – a toolbox of materials 
that you will use for become a successful Jeunesse 
Distributor available with your sign-up package or  
on your Joffice for sale.

100 CV | €216,68 

Plus $25 Retail Sales BonusPlus $25 Retail Sales Bonus

BASIC NEVO PACKAGE

1 case of 24 cans of NEVO® Peach Mango, 1 case of 24 cans of NEVO® Lemon 
Ginger, 1 case of 24 cans of NEVO® Mixed Berry, 1 case of 24 cans of NEVO® 
Acai Grape, Jeunesse Product Catalog - 5 PACK

Example of sign-up packages available for distributors enrolling in Germany. Packages may 

vary by coutry. 
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KIŞISEL DESTEK  
SISTEMINIZ

Bu meslekte yalnız değilsiniz! 
Jeunesse'te sorularınıza yanıt 

verecek ve size yardım edecek 
birisi daima vardır.

LIKE
facebook.com/jeunessehq

TWEET
@jeunessehq

FOLLOW
@jeunessehq

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

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

©2018 Jeunesse Global Holdings, LLC.
All Rights Reserved; Jeunesse is a trademark of Jeunesse Global Holdings, LLC

İsim:    

Telefon: 

e-posta: 

İsim:   

Telefon:     

e-posta: 

İsim:  

Telefon: 

e-posta:

SPONSORUM

ÜSTÜNÜZDEKI LIDERLER 

YOU’VE GOT THIS — NATURALLY!

JGSS EMEA-ENG 09262018


