Învătati mai multe cu Amway Academy
´ ´

Doriti să aflati mai multe …
´
´
… despre noua gamă a mărcii
ARTISTRY?
…despre noile produse
anti-îmbătrânire a tenului şi
beneficiile lor?
… cum să oferi ti îndrumare
´
cu privire la folosirea
produselor ARTISTRY?

Învătati mai multe cu Amway Academy
´ ´

Pentru a vă creşte afacerea şi a folosi constructiv informatiile despre
noua gamă YOUTH XTEND, vă recomandăm urmatoarele´ cursuri:
Profilul utilizatorului de produse
anti-îmbătrânire
Aflati mai multe despre această nouă gamă a mărcii ARTISTRY,
noile produse anti-rid şi beneficiile acestora; vă recomandăm
următoarele cursuri:

Aflati mai multe despre profilul potentialilor
´
´
utilizatori
ai acestor produse
Profesionalism

Cunoaşterea produselor
Aflati mai multe despre gama de produse
´
De ce o îngrijire a tenului
anti-îmb ătrânire
Aflati de ce o îngrijire a tenului anti´
îmbătrânire
este potrivită pentru
dumneavoastră

Oferit sub forma unui curs cu
îndrumător online
Oferit ca înregistrare Web Live
şi Web Live Chat
Oferit sub forma unui curs online

Învatati noi strategii ce pot îmbunătăti eficacitatea
´ ´
şi profesionalismul
dumneavoastră în´ oferirea de
consultantă cu privire la produsele Amway
´
Vânzarea de produse pentru
înfrumusetare
´
Întelegerea importantei prospectării şi cum se
´
începe o conversatie´
´
Întelegeti cum să identificati nevoile unui potential
´
´
´
´
sau actual client
Întelegeti care este cel mai potrivit mod de a
´ tiona
´ în cazul contra-argumentelor
reac
´
Învătati să încheiati o vânzare
´ ´
´
Învătati importanta pastrării clientilor
´ ´
´
´
Gruparea produselor/
Vânzări încrucişate
Aflati cum sa folosi ti gruparea produselor ca o
´
´ a afacerii dumneavoastră
strategie
de creştere
Oportunită ti de câştig
´
Aflati cum noua gamă YOUTH XTEND poate veni
´
in sprijinul
afacerii dumneavoastră

Pentru a participa la cursurile noastre:

Accesati contul dumneavoastră
Amway ´Online (www.amway.ro)
Tastati cuvântul “academy” în căsuta de
´ situată în dreapta butonului´ de
Căutare
“Log out”
Apasa pe textul "Amway Academy".

Training oferit de:

Vizitati pagina Amway Academy pe Amway Online
´ informatii despre training-uri!
pentru
´
Membru al ECLF
Lângă butonul de “Log out”
www.facebook.com/AmwayAcademy

