
Чому ти зможеш 
стати успішним у 
онлайн-бізнесі 

Vivasan? 
 



І ось чому: 

Ти в короткий термін 
досягнеш результатів просто 
повторюючи мої кроки.  
 
Отримала результат я – 
отримаєш і ти.  



  

Зіновія Кринична, 
топ лідер компанії 
Вівасан, Львів 

Юрій 
Криничний,топ 
лідер компанії 
Вівасан, 
Львів,Польща 

Віталий Прокопів, лідер 
компанії Вівасан 
Івано- Франківськ 

  ЧІТКА СИСТЕМА 
ДУБЛІКАЦІЇ від наставників 



 
 
Навики тренера з особистісного 
розвитку! 
 
Ставши наставником для інших  
ти навчишся визначати:  
 
 

 
• Болі людини. 
• Розуміти свої сильні сторони. 
• Закривати потреби; 
• Визначати точку, точку куди потрібно 

рухатися і що потрібно робити на шляху. 



 ОТРИМАЄШ НАЙКРАЩЕ 
НАВЧАННЯ! 

•  З нами ти будеш не тільки збільшувати 
свій дохід, але і вчитися та іти в ногу із 
новітніми технологіями 

 

• В нашій компанії регулярно проводятся 
тренінги,і головний фокус-твій розвиток. 
Бо тільки духовний розвиток дає 
можливість по – іншому жити: в достатку 
та гармонії з собою 



РЕКРУТИНГ  
•        Я навчу тебе запрошувати у свою бізнес -

команду п’ятизіркових партнерів через свої 
цінності. Щоб в майбутньому тобі було цікаво і 
приємно працювати у команді  

 

 

Рекрутинг- 

Це важлива частина мережевого 
маркетингу. 

І в цьому я профі! 



Отримаєш новий унікальний навик 
 
 ЕКСПЕРТ РЕКРУТИНГУ ЧЕРЕЗ 
СОЦМЕРЕЖІ 

• Грамотне зацікавлення аудиторії 

• Навчишся проводити стратегічні сесії 

• Закривати людей в свою команду  

• Ставити дедлайни 

• Обіцяти результат іншим, тому що сам зробив! 



Я НАВЧУ ТЕБЕ ОТРИМУВАТИ 
ДОХІД ЧЕРЕЗ СОЦІАЛЬНІ 
МЕРЕЖІ  

 

І ЩОБ В ТЕБЕ БУВ ВІЛЬНИЙ ЧАС 
 

 

Ось яку можливість ти отримаєш 



ТИ БУДЕШ У ЗАХВАТІ ВІД РОБОТИ У  
«КИШЕНІ» 

 

 

ЗАЛУЧЕНЯ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ 
ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ  ЗРОБИТЬ ТВІЙ 
ГРАФІК ГНУЧКИМ І ТИ  МАТИМЕШ 
ВІЛЬНИЙ ЧАС ДЛЯ СЕБЕ, СІМ‘Ї, ХОБІ 



Ти станеш експертом  з монетизації 
соцмереж 

Налаштування  автоворонок 4 

Контент 1 

Лід-магніти 2 

Таргетинг(безкоштовний і платний) 3 

Скрипти 5 



ТИ СТАНЕШ    
 ВПЕВНЕНИМ! 

 

З МОЄЮ ДОПОМОГОЮ ТИ ПРОВЕДЕШ 
100 консультацій за приготовленими 

скриптами 

 



Тебе впізнаватимуть у соціальних мережах 
І не тільки! 

 СТВОРЕННЯ ВЛАСНОГО БРЕНДУ 

 

 

 

Оформлення акаунту 

Контент-план для написання постів 

Продаюча шапка профілю 

Круті  пропозиції для продажів 



ТИ НАВЧИШСЯ  ПРОЯВЛЯТИСЯ ЯК ЛІДЕР 

• Зможеш мотивувати, тим самим 
впливати на тисячі долей; 
 
•Навчишся проявляти до себе увагу 

аудиторії; 
 
•Позиціонувати себе як експерт в 

своїй ніші; 



Я НАВЧУ ТЕБЕ ОТРИМУВАТИ КАЙФ ВІД 
САМОДИСЦИПЛІНИ 

Запам’ятай! 

 

Не початку шляху не має 
мотивації. Потрібна 
дисципліна,яка вивільняє твою 
енергію для досягнення цілей.  

Мотивація з’явиться  з першим 
результатом 



 ТИ ДІЗНАЄШСЯ ЯК СТАТИ ЕФЕКТИВНІШИМ 

 

Бути ефективним –це досягати успіхів 
і реалізуватися  за короткий час 

 



ПОСТІЙНА ПІДТРИМКА 

• Ти завжди отримаєш 
відповіді на запитання 
а також підтримку від 
мене та моїх 
наставників 



ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ  
 Ти будеш викладати  даний предмет 

своїй аудиторії :як розприділяти 
фінанси, що витрачати, що 
накопичувати, що вкладати і куди 
вкладати, як виходити з кредитів – це 
дуже цінні на сьогоднішній день 
знання.  



Працюючи зі мною ти навчишся 
надихати і вести за собою 

людей. 
 
 

Наче маятник, який просвічує 
шлях кораблям 



ТИ РЕАЛІЗУЄШСЯ КАК СПіКЕР 

 ВИЗНАННЯ, 

НАГОРОДИ  

І СЦЕНА  

СТАНУТЬ ТВОЇМИ 
СУПУТНИКАМИ. 



ПОДОРОЖІ 

Важлива 
частина нашого 
бізнесу, яка 
дасть тобі 
знайомства в 
цілому світі  



ТИ ВІДЧУЄШ ЩО ПОТРІБНИЙ І 
ТЕБЕ ЦІНУЮТЬ 

 

І ВСЕСВІТ 

    винагородить тебе! 

 

ТОМУ ЩО 



ГРОШІ–  це ЕНЕРГІЯ, ЯКУ ТОБІ 
ПЛАТИТЬ ВСЕСВІТ ЗА ТУ ЦІННІСТЬ, 

ЯКУ ТИ ДАЄШ ЛЮДЯМ 


