Získajte viac informácií prostredníctvom
Amway Academy

Chcete sa dozvediet´ ...
… ..viac o novom výrobkovom
rade značky ARTISTRY?
... viac o nových výrobkoch
proti starnutiu a ich
prednostiach?
...ako ponúknut´ konzultáciu
na kozmetické výrobky
Amway?

Získajte viac informácií prostredníctvom
Amway Academy

Aby ste rozšírili svoje podnikanie a získali zákazníkov pre výrobky
značky YOUTH XTEND, odporúčame Vám tieto školenia:
Profily užívatel´ov výrobkov
proti starnutiu
Aby ste získali viac informácií o tomto novom rade výrobkov
značky ARTISTRY, nových výrobkoch proti starnutiu a ich
prednostiach, odporúčame Vám tieto školenia:
Prehl´ad výrobkov
Získajte informácie o portfóliu výrobkov a naučte
sa, čo túto značku odlišuje od ostatných.
Prečo prípravky proti starnutiu pleti
Získajte viacej informácií o tom, prečo
sú výrobky proti starnutiu pleti dobré pre
Vašu plet́.

Získajte informácie o potenciálnej ciel´ovej skupine.
Profesionalita
Naučte sa stratégie, ktoré môžu zlepšit́ Vašu
profesionalitu a efektivitu pri poskytovaní konzultácií na výrobky Amway.
Predaj našich kozmetických
výrobkov
Naučte sa, ako získat́ zákazníkov a ako začat́
rozhovor.
Naučte sa, ako zistit́ potreby (potenciálneho)
zákazníka.
Naučte sa, ako čelit́ odmietnutiu.
Naučte sa, ako uzatvorit́ obchod.
Naučte sa, ako je dôležité si zákazníka udržat́

V ponuke vo forme školenia pod
vedením školitel´a
V ponuke vo forme live internetovej
nahrávky a chatu
V ponuke vo forme online školenia

Balíčky výrobkov/
krížový predaj
Naučte sa, ako využívat́ balíčky výrobkov;
podnikatel´skú stratégiu, ktorá umožňuje predaj.
Príležitost´, jak získat´ príjem
Zistite, čo môžu zákazníci a noví potenciální VPA
prostredníctvom značky YOUTH XTEND priniest́
Vášmu podnikaniu.

Pre účast´ na našich online školeniach:

Prihláste sa na Amway Online
(www.amway.sk)
Následne do políčka vyhl´adávanie 		
vedl´a tlačítka “Odhlásenie” napíšte 		
“academy” a kliknete na slovo
“Amway Academy”, ktoré sa objaví.
Kliknete na tlačítko “start learning”

Školenie ponúkané:

Pokial´ chcete získat́ viac informácií o školeniach
na d´alšie témy, navštívte stránku Amway Academy
na Amway Online!
Člen Európskeho korporátneho vzdelávacieho fóra
ECLF
www.facebook.com/AmwayAcademy

