
תוכנית הזינוק המהיר
5 צעדים להצלחה מהירה

"המשימה שלנו היא לספק את ההזדמנויות הכלכליות שאנשים רוצים, את הבריאות 
והרווחה האישית שאנשים צריכים, ואת השקט הנפשי שאנשים ראויים לו".
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The Art of Herbal Science®

צמיחה
תצמחו מתוך שמחה. שנו את 

חייהם של הסובבים אתכם. רשמו 
את לקוחותיכם החדשים לתוכנית 
החודשית אוטושיפ, והחתימו את 

מבעלי העסק העצמאיים הראשו
נים שלכם

שיתוף
שתפו אחרים בתשוקה שלכם. 
דברו על סאנריידר עם כולם. 

מעניק החסות שלכם נמצא כאן 
כדי לתמוך בכם בכל שאלה 

שתתעורר.

אהבה
אהבו את החיים שלכם. החליפו 
את המוצרים שאתם משתמשים 
בהם בדרך-כלל במוצרים של 

סאנריידר, והזמינו את המוצרים 
שתרצו לקבל במשלוח חודשי 

קבוע )תוכנית אוטושיפ(,עכשיו ב: 
  buy.sunrider.com

אומנות מדע הצמחים
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טיפ: יצירת רשימת מועמדים כמוה כזריעת זרעים, היא מסתכמת בקיום שיחות קצרות ואיסוף 
שמות ומספרים מן המועמדים הפוטנציאליים שלכם. 
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אהבו את החיים שלכם
1. צרו חיים שאתם אוהבים!

מה תעשה/י בכסף שתרוויח/י בסאנריידר?	 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________

אני רוצה להרוויח____________ לחודש עד לתאריך________________________	 

אני יכול/ה להשקיע _________________  שעות בשבוע 	 

מדוע את/ה עוסק/ת בעסק סאנריידר? ______________________________	 

טיפ: ההישגים שלכם יהיו שווים למאמצים שלכם. זכרו שאינכם לבד! צרו קשר עם מעניק 

החסות שלכם בכל שאלה שתתעורר.

שתפו אחרים בתשוקה שלכם
2. מי זקוק לכם ולהזדמנות שלנו?

חשבו על 5 חברים, 5 קהילות, 5 בני משפחה, 5 מכרים, 5 מקומות שאליכם אתם הולכים. הזמינו 
את המועמדים שלכם לאתגר החיטוב או למסיבת תה ושייק, כדי להשיק את עסק סאנריידר 

החדש שלכם!



3. שתפו אחרים בהזדמנות העסקית
הפכו את רשימת 25 המועמדים לבעלי עסק עצמאיים וללקוחות על-ידי כך שתזמינו 

אותם לצפות בסרטון או להשתתף במסיבה ובשיחה על כיצד סאנריידר מתאימה להם.
כאשר תדברו על ההזדמנות העסקית, היו אותנטיים ופתוחים. התמקדו במועמדים שלכם 
מושאלו שאלות כמו, "מה היית עושה עם הכנסה נוספת?" כיצד את/ה רואה את עסק סאנ

ריידר משתלב בחיים שלך?"
אינכם צריכים לשנן את התסריטים שלכם כאשר אתם פונים למישהו. לעומת זאת, לפניכם 

ארבע נקודות שהוכחו כמובילות להצלחה, שכדאי שתכללו בשיחה שלכם. מאחר שלכל 
אחד יש צורך שונה, כל שיחה שתנהלו תהיה אותנטית.

1. פתיחה: הציגו עצמכם כבעלי עסק עצמאיים בסאנריידר.
2. שתפו את בן/בת שיחכם בעובדה: זו יכולה להיות עובדה מעניינת בנוגע אליכם לפני 

שנכנסתם למשפחת סאנריידר, או בנוגע למוצר.
3. סיפור: שתפו את הסיור האישית שלכם בנוגע לדרך שבה ההזדמנות העסקית או מוצר 

אחד עזרו לכם.
4. סיום: אתם מודעים לכך שעסק סאנריידר אינו מתאים לכל אחד, אבל זה עבד היטב 

בשבילכם; זכרו לשתף את בן/בת שיחכם בסיבה שבגללה אתם חושבים שזה מתאים לו/
לה בדיוק.

דוגמא: "הי שרה, זאת אמילי מסאנריידר. נפגשנו בפארק, זוכרת? רציתי לראות אילו 
שאלות התעוררו אצלך לאחר שצפית בסרטון ששלחתי לך. מבחינתי, כאמא חד-הורית, 

הרגשתי שזה כמעט בלתי אפשרי למצוא את הזמן לעצמי כדי להתקדם. סאנריידר הייתה 
מעולה מבחינתי, משום שאני מצליחה לשלב אותה בסדר היום המטורף שלי. אני משקיעה 
2-3 שעות בשבוע כדי להרוויח עוד 200 דולר בחודש, וזאת כדי שהילדים שלי יוכלו לעשות 
מה שהם אוהבים ולשחק כדורגל, ואני יכולה להיות בכל משחק שלהם. אני יודעת שזה לא 
מתאים לכל אחד, אבל זה עבד בשבילי, ואני מאמינה שזה יכול להיות מעולה גם בשבילך".

טיפ: הצורך הנפוץ ביותר של אנשים הוא חירות. אנשים יאמינו בהזדמנות להרוויח עוד -100
200 דולר בחודש ויעריכו אותה בשביל "הדברים המיוחדים בחיים".

תצמחו מתוך שמחה
4. השיגו את יעדיכם

התקדמו לדרגת סטאר עלית בתוך 3 החודשים המלאים הראשונים ממועד הצטרפותכם 
לסאנריידר, ותרוויחו מענק קידום בסך 350 ₪.

הציבו לעצמכם יעד לגבי מספר האנשים שאתם עומדים לשתף בפניהם את סאנריידר כדי 
להתחיל במלוא המרץ.

שבוע 1 _________ שבוע 2_______ שבוע 3________ שבוע 4_______
אני ארוויח מענק קידום בסך 350 ₪ עד לתאריך: _____________________

:טיפ ערכו מעקב אחר מספר האנשים שאתם מדברים איתם מדי שבוע בנוגע להזדממ
נות העסקית עד שאתם מקבלים "כן". גם "לא" זה מצוין משום שמשמעות הדבר שאתם 

מדברים עם אנשים.



תנו לעוצמתן של הרשתות חברתיות לעזור לכם להגיע ליותר 
אנשים.

	   התחילו כבר עכשיו לפרסם ברשתות החברתיות שלכם את 
שגרת החיים שלכם ואת המתכונים  והסיפורים שלכם! 

	   הראו למועמדים שלכם שיש מאחוריהם מערכת תמיכה וצוות 
שמוכן לעזור להם.

 
עקבו אחרי סאנריידר: 

היו חברותיים:
עשו לייק. הגיבו. שתפו.
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5. מצאו תמיכה
בנוסף למעניק החסות שלכם, סאנריידר נמצאת כאן כדי לתמוך בכם! התחברו למרכז העסקים 

של סאנריידר ב: Business.Sunrider.com וקבלו גישה :
כלים מקוונים כדי להציג, לאמן, 	 

להעניק חסות, לפתח ועוד.
אוניברסיטת סאנריידר*, כדי 	 

לקבל הכשרה ומידע בנוגע לכל 
מה שקשור לסאנריידר.

דף בעל עסק עצמאי שלכם – 	 
כדי לבנות אתר אינטרנט עסקי 

משלכם.
אסטרטגיות שיווק שיעזרו לם 	 

לפנות ליותר אנשים
סמינרים שבועיים כדי שתשלטו 	 

בתחום.
פגישות, אירועים ועוד.  	 

    
*בקרוב בעברית   

sunrider_israel :אינסטגרם

https://www.youtube.com/channel/
UCkyM5zgvX9duf2opMppXRgA

 www.he-il.facebook.com/Sunrider.Israel


