Z INSTRUKCJI DOWIESZ SIĘ:

KIM JESTEŚMY

CO TO ZA PRACA

JAK MOŻESZ PRACOWAĆ

ILE MOŻESZ ZAROBIĆ

Witaj. Jesteśmy grupą ludzi, która pracuje w zespole abc Net-Work:)
W tym tekście dowiesz się co to za praca i ile możesz zarobić.
Mówi się, że w życiu każdego człowieka trafia się jedna, dwie okazje,
których wykorzystanie może całkowicie odmienić życie.
Czy abc Net-Work & Oriflame jest taką okazją? Ty to musisz ocenić.

Zanim jednak opowiemy Ci więcej o abc Net-Work chcemy abyś
dowiedział się kim jesteśmy i jak pracujemy. W grupie abc NetWork pracują setki osób z całej Polski i ciągle dołączają nowi.
Spotkasz tu osoby, które się uczą, studiują, pracują na etacie.
Wśród nas są też mamy, które chcą pogodzić wychowywanie
dzieci z pracą bez wychodzenia z domu.
Niektórzy traktują to jako dodatkowe zajęcie a są tacy, którzy
rozwijają swój biznes online. Nie tylko razem pracujemy, ale
czasami też bawimy się i w miarę możliwości spotykamy się na
różnych wyjazdach. Dzięki takiej współpracy nie jesteśmy dla
siebie konkurencją, ale razem dążymy do osiągnięcia sukcesów.
Chcieliśmy stworzyć system pracy dla osób, które chcą pracować dodatkowo przez internet. Naszym celem
był projekt w którym każdy dostaje swoją stronę internetową, może ją w łatwy sposób reklamować i na tym
zarabiać. Tak powstał projekt abc Net-Work.
Dlaczego warto wybrać pracę przez internet?
Najważniejszą korzyścią pracy przez internet jest to, że nie wymaga wielkich inwestycji i można zacząć
od zaraz. Jest także bardzo elastyczna - można pracować w dowolnym miejscu i czasie.
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CO OD NAS OTRZYMUJESZ?
Kiedy do nas dołączysz, przejdziesz pierwsze szkolenie przez
internet i dostaniesz od nas bezpłatne 3 strony internetowe.
Dzięki współpracy najlepszych informatyków, stworzyliśmy
system, w którym założenie nowej strony zajmuje niecałe 10
minut i jest to naprawdę proste.
Otrzymasz również od nas gotowe i sprawdzone metody
reklamowania. Dzięki temu możesz reklamować swoją stronę
inwestując jedynie swój czas.
W pewnym momencie praca, którą wykonasz zaczyna
procentować a Twoje strony pracują dla Ciebie 24/h - kiedy śpisz,
kiedy zajmujesz się dzieckiem lub po prostu kiedy jesteś na
uczelni.

CO TO ZA PRACA?
Praca przez internet metodą abc Net-Work to nic innego jak tworzenie
swojej grupy w Oriflame. Poprzez Twoje strony internetowe i metody
jej reklamowania, które od nas otrzymasz, osoby z całej Polski
rejestrują się do klubu Oriflame za Twoim pośrednictwem a Ty dzięki
temu zarabiasz.
Przez Twoją stronę dołączają osoby, które chcą samodzielnie kupować
kosmetyki ze zniżką 23% lub po to, aby sprzedawać kosmetyki wśród
swoich znajomych i na tym zarabiać.

W zamian za to, że te osoby zarejestrowały się do Oriflame na Twojej stronie i robią samodzielnie
zamówienia - Ty zawsze otrzymujesz wynagrodzenie za obrót Twojej grupy (czyli również od ich
zakupów lub sprzedaży). Im większą masz grupę, tym więcej zarabiasz.

Firma Oriflame działa na zasadzie marketingu sieciowego i dzięki temu
możesz tworzysz swoją grupę i na tym zarabiać. Wybraliśmy Oriflame na
naszego partnera biznesowego, ponieważ jest największą i najbardziej
znaną firmą marketingu sieciowego w Polsce a także jest firmą etyczną i
uczciwą.
Drugim powodem był fakt, że Oriflame działa w Polsce już od 1991 roku i
cieszy się dużym zaufaniem wśród klientów. Na świecie Oriflame działa od
1967 roku i aktualnie jest obecna w ponad 60 krajach jako wiodąca marka.

Co to jest marketing sieciowy?
Marketing sieciowy (w skrócie
MLM) to system w którym możesz
tworzyć swoją sieć i czerpać
korzyści z jej obrotu. Dlatego też
jest polecany na całym świecie
przez autorytety w dziedzinie
ekonomii i biznesu. Jego przychody
przekroczyły na świecie 100
miliardów dolarów i jest z nim
związanych około 50 milionów
ludzi. W Polsce wielkość obrotów
tego typu biznesu wynosi 2,2
miliarda zł.

To co ważne w marketingu sieciowym - firma, z którą współpracujesz nie może Cię zwolnić. System
marketingu sieciowego jest bardzo sprawiedliwy bo zarabiasz proporcjonalnie do pracy, którą
wykonałeś. Jest też nazywany pomysłem na emeryturę, bo w pewnym momencie możesz przestać
pracować a i tak zarabiasz.
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ILE MOŻESZ ZAROBIĆ?
Początkowo możesz zarobić dodatkowe 200-300zł. Tworzysz swoja grupę
w Oriflame - działa tu zasada, że im większa grupa, tym więcej zarabiasz.
Metodą abc Net-Work tą grupę tworzysz szybciej niż tradycyjnymi
metodami, dlatego też z miesiąca na miesiąc zarabiasz coraz więcej.
Powiększając swoją grupę zarabiasz 500zł, 1000zł, 2000zł, 5000zł.
Pamiętaj, w życiu nie ma nic za darmo, dlatego szczerze Ci piszemy, że zanim zaczniesz zarabiać kilka,
kilkanaście tysięcy złotych musisz włożyć w to sporo pracy.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
Czy są jakieś umowy między Tobą a abc Net-Work?
Nie ma żadnych umów. Aby skorzystać z naszej metody, wystarczy zarejestrować się do Oriflame, klikając
w link na dole tego tekstu.
Czy udział w abc Net-Work wymaga od Ciebie fachowej wiedzy?
Nie, dlatego że po dołączeniu do abc Net-Work będziesz miał możliwość udziału w szkoleniach online na
których dowiesz się jak pracować przez internet.
Czy możesz w każdej chwili zrezygnować?
Tak, w każdej chwili możesz zrezygnować bez konsekwencji.

JAK ZACZĄĆ KROK PO KROKU?
Po rejestracji skontaktuje się z Tobą opiekun abc Net-Work i zaprosi Cię na
szkolenie przez internet. Na szkoleniu dowiesz się więcej o firmie Oriflame, z
którą współpracujemy i podstawowych informacji o produktach.
Ta wiedza będzie Ci niezbędna, żeby móc prowadzić swoje strony internetowe. Na
szkoleniu dowiesz się również jak polecać kosmetyki Oriflame i na tym dodatkowo
zarabiać. Udział w tym szkoleniu jest obowiązkowy, żeby zacząć pracę.
Następnie po szkoleniu pocztą otrzymasz katalog Oriflame i materiały na start. Od tego czasu najlepiej w
ciągu tygodnia do dwóch zebrać swoje pierwsze zamówienie.
Nie martw się czy Ci się uda - na szkoleniu online dowiesz się jak zrobić to w łatwy sposób. Skoro w Polsce
działają dziesiątki tysięcy konsultantów, którzy zbierają zamówienia Tobie też na pewno to się uda, tym
bardziej, że będziesz w tym kierunku specjalnie przeszkolony :)
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Pamiętaj też, że Oriflame ma w ofercie produkty w atrakcyjnych cenach i takie, których każdy człowiek
używa na co dzień: szampony, pasty do zębów, dezodoranty, żele pod prysznic, zapachy jak również
kosmetyki do makijażu, które używa większość kobiet ;)
Po co w ogóle Twoje pierwsze zamówienie w Oriflame? Jest ono niezbędne do aktywacji członkostwa w abc
Net-Work & Oriflame.
Dobra wiadomość jest taka, że nie ma minimalnej kwoty zamówienia - wybór należy do Ciebie.
W zależności od tego jakie złożysz zamówienie, takie członkostwo w abc Net-Work otrzymasz:

CZŁONKOSTWO STANDARDOWE

CZŁONKOSTWO VIP

Aby uzyskać dostęp podstawowy wystarczy zebrać
jakiekolwiek zamówienie - nawet bardzo małe:

Jeśli postarasz się bardziej i zbierzesz wśród znajomych zamówienie
na około 80 pp czyli 250 zł otrzymujesz dostęp vip:

CO ZYSKUJESZ:
- Członkostwo w abc Net-Work i Oriflame
- Pierwsza strona internetowa
- Podstawowe metody reklamowania strony internetowej

CO ZYSKUJESZ:
- Członkostwo w abc Net-Work i Oriflame
- Pierwsza strona internetowa
- Podstawowe metody reklamowania strony internetowej
PLUS EXTRA:
- Na zamówieniu od znajomych zarabiasz już swoje pierwsze 80 zł.
- Zaproszenie na szkolenie 5 najlepszych metod reklamowania strony
- Od Oriflame dostajesz nagrody ze specjalnego Programu Witamy
- A także 3 strony internetowe

Zastanawiasz się czy Ci się uda? Jeśli uda Ci się zebrać tylko małe czy bardzo małe zamówienie tak czy
owak będziesz mógł zacząć pracę, więc tak naprawdę nic nie ryzykujesz. Jeśli uda Ci się zebrać większe
zamówienie korzyści będą większe - zyskasz na start bonus 80zł, nagrody, zaproszenie na specjalne
szkolenie przez internet.

DOŁĄCZ DO NAS TERAZ
KROK 1 - Rejestrujesz się do abc Net-Work poprzez Oriflame klikając w link na dole strony
KROK 2 - Skontaktuje się z Tobą Twój opiekun i zaprosi Cię na pierwsze szkolenie przez internet
KROK 3 - Weźmiesz udział w szkoleniu online i zaczynasz pracę
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