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HISTORIA
W przyszłym roku b´dziemy obchodziç 80. urodziny Betterware. Firm´ zało˝yli w 1928 roku w Londynie dwaj
przyjaciele: Albert Clark i Edward Willis. Szybko okazało si´, ˝e bezpoÊrednia sprzeda˝ sprz´tu i Êrodków dla domu
to prawdziwy hit. Biznes rozwijał si´ tak dobrze, ˝e na poczàtku lat 30. otworzono fabryk´ w Romford.
Âwiatowa kariera Betterware zacz´ła si´ w latach 60. Pomysłowe produkty ﬁrmy i innowacyjne rozwiàzania zdobyły
wiele nagród i wyró˝nieƒ.
Na poczàtku lat 90. Betterware znalazło si´ na liÊcie 500 najlepszych ﬁrm według Financial Times. Rozwin´ła
si´ sieç oddziałów we Francji, Hiszpanii, Niemczech i Australii. Ekspansja zagraniczna zaowocowała te˝
rozbudowà oferty, wprowadzeniem nowych katalogów, wi´kszà liczbà promocji i działaƒ marketingowych.
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HISTORIA

Albert Clark

Edward Willis

80 lat tradycji – ﬁrma zało˝ona w 1928 r. w Londynie
Pomysł Alberta Clarka i Edwarda Willisa
Błyskawiczny rozwój
Uznana za jednego z szeÊciu wiodàcych dostawców
w bran˝y gospodarstwa domowego
Znalazła si´ na liÊcie 500 najlepszych ﬁrm
według Financial Times

prezenter_v9.indd 3

4/10/07 8:31:28 AM

BETTERWARE OBECNIE
Betterware to nowoczesna ﬁrma z silnà pozycjà na rynku. Nasze produkty cieszà si´ doskonałà opinià.
Oferta jest stale wzbogacana o nowe pomysły i rozwiàzania dla gospodarstw domowych.
Z Betterware współpracujà tysiàce przedstawicieli, którzy otrzymujà miliony funtów premii rocznie! To oni oferujà
produkty ponad 7 milionom klientów: w Europie, Ameryce Ârodkowej, Australii i Azji.
Teraz tak˝e my mo˝emy skorzystaç z wyjàtkowych mo˝liwoÊci oferowanych przez Betterware. Ka˝dy z nas ma szans´
na dodatkowy dochód lub budow´ własnego biznesu.
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BETTERWARE OBECNIE
Mi´dzynarodowa ﬁrma o silnej,
ugruntowanej pozycji na rynku
Tysiàce przedstawicieli w Europie, Ameryce Ârodkowej,
Australii i Azji
7 milionów klientów
Od 1 stycznia 2007 r. oferuje swoje produkty
i mo˝liwoÊç współpracy w Polsce!
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Betterware International
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MO˚LIWOÂCI
Betterware proponuje ró˝ne opcje współpracy. Wybierz t´, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom:
1. NIE PONOSISZ ˚ADNEGO RYZYKA, a zyskujesz dost´p do wyjàtkowych produktów,
które - jako przedstawiciel ﬁrmy - kupujesz taniej.
2. GDY ZDECYDUJESZ SI¢ NA BUDOW¢ BIZNESU z Betterware, otwierasz sobie drzwi
do nieograniczonych zarobków. Nie ma górnej granicy dochodów, wszystko zale˝y od Twojej decyzji
i zaanga˝owania.
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Doskonałe produkty

prezenter_v9.indd 7

Twój własny biznes

4/10/07 8:31:44 AM

PRODUKTY
Betterware oferuje produkty niezb´dne w ka˝dym domu.
Katalog zawiera bogatà ofert´.
Wymieƒ kategorie:
POMOCNICY W KUCHNI
Pomysły, które pomogà Ci szybciej i wygodniej gotowaç pysznoÊci

SPOSÓB NA PORZÑDEK
Dzi´ki pomysłowym rozwiàzaniom wszystko jest na swoim miejscu

GARDEROBA
Aby Twoje ubrania zawsze wyglàdały jak nowe

SPRZÑTANIE
Zaoszcz´dzisz czas, a Twój dom b´dzie lÊnił czystoÊcià

ZDROWIE I URODA
Piel´gnuj urod´ i dbaj o kondycj´!

Naszym oknem wystawowym jest katalog przedstawiajàcy całà ofert´.
Obejrzymy go razem pod koniec naszego spotkania.
(teraz nie pokazuj katalogu, tylko go zapowiedz)
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PRODUKTY
Pomysłowe. Innowacyjne. Ułatwiajà wszystkie domowe
czynnoÊci, byÊcie mieli wi´cej czasu na przyjemnoÊci!

POMOCNICY W KUCHNI
SPOSÓB NA PORZÑDEK
GARDEROBA
SPRZÑTANIE
ZDROWIE I URODA
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TWÓJ BIZNES
DLACZEGO WARTO POMYÂLEå O WŁASNYM BIZNESIE?
- MO˚LIWOÂå ZARABIANIA
Zarabiasz pieniàdze ze sprzeda˝y produktów oraz budowy własnej grupy współpracowników.
- NIEOGRANICZONE DOCHODY
Nie ma ustalonej górnej granicy Twoich zysków. To, ile zarobisz, zale˝y tylko od Ciebie.
- JESTEÂ SWOIM SZEFEM
Nikt nie narzuca Ci tempa pracy ani obowiàzków, które nie majà sensu.
Robisz to, w co wierzysz, ˝e przyniesie Ci wymiernà korzyÊç.
- NIELIMITOWANY CZAS PRACY
Sam ustalasz godziny pracy i decydujesz o tym, ile czasu przeznaczysz na działalnoÊç w tym biznesie.
Masz pełnà elastycznoÊç, co pozwoli Ci pogodziç współprac´ z Betterware z innymi zaj´ciami.
- SAM DOBIERASZ SOBIE WSPÓŁPRACOWNIKÓW
Pracujesz z tymi, których znasz i którym ufasz. To ogromny komfort, ˝e mo˝na samemu wybraç, z kim chce si´ pracowaç.
- MASZ WPŁYW NA SWOJE ZAROBKI
Ich wielkoÊç zale˝y tylko od Ciebie, od tego, ile czasu i zaanga˝owania wło˝ysz w t´ prac´.
- TWORZYSZ WŁASNÑ FIRM¢
Budujesz biznes, który mo˝e okazaç si´ najlepszà polisà i inwestycjà na przyszłoÊç.
- NIE PONOSISZ ˚ADNEGO RYZYKA
Współpraca z Betterware nie wymaga od Ciebie ˝adnych inwestycji. Jedyny koszt to opłata klubowa. Mo˝esz zaczàç ju˝ dzisiaj!
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TWÓJ BIZNES
Mo˝liwoÊç zarabiania
Nieograniczone dochody
JesteÊ sam sobie szefem
Masz nielimitowany czas pracy
Sam dobierasz sobie
współpracowników
Masz wpływ na swoje zarobki
Tworzysz własnà ﬁrm´
Nie ma ryzyka - brak inwestycji
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TWÓJ BIZNES
W Betterware masz 3 mo˝liwoÊci:
1. OSZCZ¢DZASZ, taniej kupujàc produkty do własnego domu – bez 30% mar˝y.
2. ZARABIASZ NA SPRZEDA˚Y, polecajàc produkty znajomym.
3. BUDUJESZ FIRM¢ – robisz karier´, zapraszajàc do współpracy innych.
Sam decydujesz, którà z tych trzech mo˝liwoÊci uznasz za najlepszà!
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TWÓJ BIZNES
OSZCZ¢DZASZ
- KUPUJÑC DLA SIEBIE BEZ 30% MAR˚Y

ZARABIASZ
- POLECAJÑC PRODUKTY ZNAJOMYM

BUDUJESZ FIRM¢
- ROBISZ KARIER¢
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ZARABIASZ
Prezentuj katalogi znajomym – to wszystko, co trzeba robiç!
Przejrzyj katalogi razem z nimi, zwróç ich uwag´ na promocje i produkty, które sam uwa˝asz za najciekawsze.
PodkreÊl innowacyjnoÊç produktów Betterware – w ten sposób zach´cisz znajomych do zło˝enia zamówieƒ.
Dzi´ki temu, ˝e jako przedstawiciel kupujesz w Betterware taniej, przy sprzeda˝y zarabiasz od razu 30%
- to Twój zysk natychmiastowy.
Oto konkretny przykład:
Po obejrzeniu katalogu znajoma zamówiła u Ciebie produkty za 65 zł
Dla Ciebie w Betterware cena zamówionych przez nià produktów wynosi 50 zł
Sprzedajàc je znajomej, zarabiasz od razu 15 zł
JeÊli odwiedzisz 10 znajomych i ka˝dy z nich kupi za 65 zł (po 1-2 produkty), zarobisz 150 zł
– to Twój zysk natychmiastowy.
OczywiÊcie, im wi´kszej liczbie znajomych zaprezentujesz katalogi, tym wi´cej zbierzesz zamówieƒ,
co przeło˝y si´ na wi´kszy zysk natychmiastowy.
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ZARABIASZ

Znajoma zamówiła
u Ciebie produkty

Dla Ciebie w Betterware
cena tych produktów

Sprzedajàc je znajomej,
zarabiasz od razu

za 65 zł

wynosi 50 zł

15 zł

JeÊli odwiedzisz 10 znajomych i ka˝dy z nich kupi za 65 zł
(po 1-2 produkty),

zarobisz 150 zł

– to Twój zysk natychmiastowy.
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BUDUJESZ FIRM¢
1. Tworzysz swój zespół współpracowników. W jaki sposób? Robiàc dokładnie to, co ja w tej chwili.
Prezentujesz ﬁrm´ i jej ofert´ znajomym, zapraszasz ich do współpracy
2. Od Betterware b´dziesz otrzymywaç do 15% od obrotów wypracowanych przez cały Twój zespół.
Zaraz poka˝´ na przykładzie, jak to działa w praktyce.
3. W miar´ rozwoju zespołu, otrzymujesz coraz wy˝sze premie i nagrody pieni´˝ne.
4. Masz nieograniczone mo˝liwoÊci awansu i realizacji swoich ambitnych planów.
Twoi współpracownicy tak˝e b´dà tworzyç własne zespoły – Twój biznes mo˝e rozwinàç si´ na ogromnà
skal´.
5. Współpracujesz z ludêmi, których lubisz – co przekłada si´ na przyjaznà atmosfer´, sprzyjajàcà osiàgni´ciu
sukcesu i prawdziwej satysfakcji z pracy.
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BUDUJESZ FIRM¢
– ROBISZ KARIER¢
ZAPRASZAJÑC DO WSPÓŁPRACY INNYCH

1. Tworzysz zespół
2. Otrzymujesz do 15% od obrotu
Twojego zespołu
3. Zdobywasz dodatkowe premie
i nagrody pieni´˝ne
4. Twoja ﬁrma si´ rozwija,
masz mo˝liwoÊç awansu
i realizacji planów
5. Pracujesz w przyjaznej atmosferze,
spotykasz si´ z ludêmi, których lubisz

prezenter_v9.indd 17

4/10/07 8:31:54 AM

JAK ZAROBIå PIERWSZY TYSIÑC?
Zobacz, jak budowa zespołu przyniesie Ci zysk!
Spójrzmy na przykład:
SpoÊród Twoich znajomych 5 osób przyjmuje Twojà propozycj´ współpracy. Pomagasz im stawiaç pierwsze kroki
– uczysz, jak zapraszaç znajomych na spotkania.
Ka˝dy z nich zaprasza po 5 nowych osób.
Twój zespół liczy ju˝ 31 osób. Ka˝dy z Was zbiera i realizuje zamówienia o wartoÊci 330 zł miesi´cznie (zaledwie
około 10 zł dziennie).
Ty otrzymujesz procent od łàcznego obrotu całego zespołu: zarabiasz ponad 1000 zł!
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JAK ZAROBIå PIERWSZY TYSIÑC?
1. Znajdê 5 osób, które dołàczà do Ciebie.
2. Naucz je, jak zapraszaç nast´pne osoby.
Niech one równie˝ znajdà po 5 osób
3. W Twoim zespole jest 31 osób.
Ka˝dy realizuje zamówienia po 330 zł
miesi´cznie (czyli zaledwie ok. 10 zł dziennie)
Ty otrzymujesz procent od łàcznego obrotu
całego zespołu.

zarabiasz ponad 1000 zł!

prezenter_v9.indd 19

4/10/07 8:31:55 AM

JAK ZARABIAå 4000 ZŁ I WI¢CEJ?
SpoÊród Twoich znajomych 5 osób przyjmuje Twojà propozycj´ współpracy.
Pomagasz im stawiaç pierwsze kroki – uczysz, jak zapraszaç znajomych
na spotkania. Ka˝dy z nich zaprasza po 5 nowych osób.
Osoby z Twojego drugiego poziomu tak˝e zapraszajà swoich znajomych
– ka˝da po 5 osób. Twój zespół liczy łàcznie 156 osób.
Dla potrzeb naszego przykładu przyjmijmy, ˝e ka˝dy z Was
realizuje zamówienia za 280 zł miesi´cznie. Zobacz: wystarczy sprzedaç
produkty za 280 zł w miesiàcu! To naprawd´ niedu˝o - mniej ni˝ 10 zł dziennie.
Tymczasem obrót całego Twojego zespołu wyniesie tyle, ˝e procent dla Ciebie to 4000 zł miesi´cznie,
co daje 48 000 zł rocznie!
W dowód uznania dla Twoich umiej´tnoÊci biznesowych otrzymasz tak˝e tytuł Dyrektora
i zwiàzane z nim nagrody pieni´˝ne i przywileje.
OczywiÊcie, 48 000 zł rocznie i tytuł Dyrektora nie sà granicà Twoich zarobków. To temat na kolejne spotkanie, teraz
przypomn´ tylko, ˝e wysokoÊç Twoich dochodów zale˝y tylko od Ciebie, nie ma ˝adnych ograniczeƒ.
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JAK ZARABIAå 4000 ZŁ I WI¢CEJ?
1. Znajdê 5 osób, które dołàczà do Ciebie.
2. Naucz je, jak zapraszaç nast´pne osoby.
Niech one równie˝ znajdà po 5 osób
3. Osoby z Twojego drugiego poziomu tak˝e
zapraszajà swoich znajomych – ka˝da po 5 osób.
4. Twój zespół liczy łàcznie 156 osób.
Ka˝dy z Was realizuje zamówienia za 280 zł miesi´cznie
(mniej ni˚ 10 zł dziennie).
Ty otrzymujesz procent od łàcznego obrotu całego zespołu:

zarabiasz 4000 zł miesi´cznie,
48 000 zł rocznie!
Otrzymujesz tak˝e tytuł Dyrektora i zwiàzane z nim
nagrody pieni´˝ne i przywileje.
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FIRMA DLA CIEBIE
BETTERWARE jest Twoim partnerem w biznesie. Oferuje Ci wsparcie marketingowe, szkoleniowe i kredytowe.

Szkolenia - Akademia Biznesu
Goràco zach´cam do skorzystania z Akademii Biznesu BETTERWARE – to system szkoleƒ dostosowany do potrzeb
Twojej działalnoÊci. Tutaj nauczysz si´ praktycznych umiej´tnoÊci potrzebnych do prowadzenia biznesu. Nie martw si´, jeÊli dziÊ
nie masz doÊwiadczenia – wkrótce je nab´dziesz. Na poczàtek skorzystaj ze szkoleƒ Biznes I i Biznes II.

Kredyt na zakup produktów
Brak ryzyka i inwestycji, o którym ju˝ mówiliÊmy, wià˝e si´ z jeszcze jednym ułatwieniem – od razu na poczàtku współpracy
ﬁrma daje Ci kredyt 500 zł na zakup produktów! Oznacza to, ˝e najpierw odbierasz pieniàdze od swoich klientów,
zatrzymujesz dla siebie 30%, a reszt´ wpłacasz do Betterware w ciàgu 14 dni. Nie musisz „zamra˝aç” w towarze własnych pieni´dzy.

Gwarancja jakoÊci
JeÊli klient nie b´dzie zadowolony z produktu, mo˝e zwróciç go
Przedstawiciel ma 20 dni na oddanie produktu do ﬁrmy, która zwraca mu całà sum´.

przedstawicielowi

w

ciàgu

7

dni.

Sprawdzony przepis na sukces
Nasz przepis na sukces to sprawdzone metody działania. Dzi´ki nim tysiàce ludzi zarabia pieniàdze i spełnia swoje marzenia.
Chcemy podzieliç si´ z Tobà znajomoÊcià skutecznych zasad i tym, jak realizowaç je w praktyce, by osiàgnàç sukces.

Profesjonalna obsługa
Firma oferuje przedstawicielom wysokiej jakoÊci serwis na co dzieƒ i pomoc w rozwiàzywaniu ró˝nych spraw.

Narz´dzia pracy - katalog, prezenter...
BETTERWARE przygotowuje dla Ciebie narz´dzia pracy, wÊród których najwa˝niejszy jest katalog. To Twoja witryna sklepowa – nie
musisz inwestowaç w lokal, towar, pracowników, bo cały Twój sklep to elegancki katalog.
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FIRMA DLA CIEBIE
Szkolenia - Akademia Biznesu
Kredyt na zakup produktów
Gwarancja jakoÊci
Sprawdzony przepis na sukces
Profesjonalna obsługa
Narz´dzia pracy - katalog, prezenter...
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DOŁÑCZ DO ZESPOŁU
to najlepszy moment na podpisanie wniosku rejestracyjnego. Po podpisaniu wniosku przejdê do slajdu 14.
JeÊli osoba jest niezdecydowana, postaraj si´ rozwiaç jej wàtpliwoÊci.
Pami´taj, ˝e niektórzy potrzebujà troch´ czasu do namysłu.
Spytaj: „Co jeszcze mog´ wyjaÊniç?”. Oto najcz´Êciej spotykane wàtpliwoÊci:
P: Nie mam czasu.
O: A czy masz czas na zaj´cia, które nie przynoszà Ci spodziewanych korzyÊci? Tutaj od razu widzisz, jak czas przekłada si´
na konkretne pieniàdze. Niczego nie ryzykujesz, a mo˝esz zyskaç bardzo wiele.
P: Nie umiem sprzedawaç.
O: Ale˝ zapewniam Ci´, ˝e codziennie sprzedajesz ró˝ne rzeczy, nawet o tym nie wiedzàc. Polecasz znajomym ﬁlmy, ksià˝ki,
produkty, których sam u˝ywasz. To najskuteczniejsza forma sprzeda˝y, bo ludzie ufajà zdaniu swoich znajomych. Zacznij
na tym zarabiaç! Czy dystrybutor ﬁlmu płaci Ci za to, ˝e zachwalasz jego ﬁlm? W Betterware polecasz produkty i dostajesz
za to pieniàdze.
P: Ludzie nie b´dà chcieli kupowaç takich rzeczy.
O: Nie decyduj za nich - poka˝ im katalog. Przekonasz si´, ˝e wzbudzi zainteresowanie. Ka˝dy znajdzie coÊ dla swojego domu
i wybierze kilka produktów z tak bogatej oferty.
JeÊli jednak osoba nie jest zainteresowana współpracà, wykorzystaj okazj´, by została Twoim klientem!
Zaprezentuj jej katalog!
Na zakoƒczenie poproÊ o kontakty do osób, które mogà byç zainteresowane współpracà lub produktami. Spytaj: „Czy znacie
kogoÊ, kto chciałby zobaczyç katalog lub wziàç udział w takim spotkaniu?”.
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CZY CHCESZ DOŁÑCZYå
DO MOJEGO ZESPOŁU?
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DZI¢KUJ¢
Bardzo dzi´kuj´ za udział w spotkaniu, za poÊwi´cony czas i uwag´. Ciesz´ si´, ˝e miałam/ miałem przyjemnoÊç
spotkaç si´ dzisiaj z Wami. A teraz zapraszam wszystkich do obejrzenia katalogów!
JeÊli ktoÊ z Was nie zdecydował si´ dzisiaj na współprac´ z nami, zach´cam do zostania klientem Betterware
– jako przedstawiciel słu˝´ pomocà przy wyborze produktów do Waszych domów.
Które produkty spodobały Ci si´ najbardziej?
Co chcesz zamówiç dzisiaj?
Co zainteresowało Ci´ w promocjach?
Do nowych przedstawicieli: Oto kolejne wa˝ne narz´dzie Twojej pracy – cennik. Sprawdê w nim, ile wynoszà ceny
hurtowe, czyli takie, po których Ty kupujesz produkty w Betterware. Wpisz kody wybranych produktów na druku
zamówienia. Czy mo˝esz pokazaç ten katalog komuÊ – rodzinie, sàsiadom – jeszcze dzisiaj? Âwietnie! Po˝ycz´ Ci
katalog na par´ dni. Kiedy mo˝emy si´ znowu spotkaç? Za 2-3 dni?
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DZI¢KUJ¢ I WITAM
W GRONIE PRZEDSTAWICIELI
I KLIENTÓW BETTERWARE

prezenter_v9.indd 27

4/10/07 8:32:01 AM

POWODZENIA
Jeszcze raz z radoÊcià witam nowych przedstawicieli. Bardzo si´ ciesz´, ˝e b´dziemy razem pracowaç.
A zatem, by nie marnowaç Waszego cennego czasu, zaczynamy!
PomyÊlcie, kto z Waszych znajomych byłby zainteresowany obejrzeniem katalogu? Zróbcie list´ potencjalnych klientów
– wypiszcie 30 nazwisk. Z tej listy wybierzcie 10 osób, które odwiedzicie z katalogiem w ciàgu najbli˝szych 2-3 dni.
Zaprezentujcie im katalog, zwróçcie ich uwag´ na promocje. Jutro zadzwoni´, powiecie mi, jak Wam idzie,
w czym mog´ Wam pomóc.
Jeszcze raz gratuluj´ dobrej decyzji i ˝ycz´ Wam sukcesów we współpracy z BETTERWARE!
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A teraz czas na łatwy start!
ZACZNIJ JU˚ DZISIAJ!

POWODZENIA
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