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Шановні Партнери LR,
 
обравши Набір Aloe Via “Мої щасливі моменти”,  
Ви зробили перший крок на шляху до успішних 
продажів.Цей Посібник буде супроводжувати Вас 
протягом подальшого шляху і цілеспрямовано 
приведе Вас до успішних продажів разом  
з LR ALOE VIA.

А наша команда LR Health & Beauty бажає Вам удачі 
та успіхів !

Концепція

Як це працює

Додатки

Концепція LR ALOE VIA "Мої щасливі моменти"

Підготовка

Запрошення пройти тестування продукції

Проведення тестування продукції

Продаж продукції

Отримання рекомендацій та нових контактів

Флаєр "Інформація по продукції"
Флаєр "Лист оцінювання"
Бланк "Список знайомих" для нових контактів

П'ять Ваших кроків

Поширені 
запитання

Крок другий:

Крок перший:

Крок третій:

Крок четвертий:
Крок п'ятий:
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П'ЯТЬ ВАШИХ КРОКІВ

Використовуйте усі надані матеріали та додатки для успішної 
підготовки до продажів продукції.

Як це працює

КОНЦЕПЦІЯ “НАЙКРАЩЕ ВІД LR ALOE VIA”

Концепція

Професійна сумка для продажу

9 продуктів у наборі Aloe Via Набір "Мої щасливі моменти"

Практичний Посібник з продажу

Флаєри LR ALOE VIA для залучення нових клієнтів

Переваги концепції
Підходить для кожного Партнера

Легка для сприйняття і реалізації

Уніфіковані  матеріали для роботи 

Партнерів

Підготовка

Запрошення пройти 
тестування продукції

Проведення тестування 
продукції

Продаж продукції

Отримання 
подальших 
контактів

Концепція LR ALOE VIA "Мої щасливі моменти" - це концепція продажу, 
яка буде підтримувати і супроводжувати Вас на шляху до успішного 
продажу продукції. Відповідно до концепції  ми розробили для Вас набір, 
який містить все, що Вам необхідно, щоб здійснювати успішні продажі 
разом з найкращими продуктами від LR ALOE VIA - Aloe Via Набір "Мої 
щасливі моменти".

Вміст набору

Ви знаходитесь у декілька кроків від успішного продажу продукції! Просто пройдіть усі п'ять представлених нижче 
кроків і Ви станете справжнім професіоналом у продажах LR ALOE VIA. Усі кроки та матеріали, які до них відносяться, 
а також допоміжна інформація детально представлені на наступних сторінках.

Приверніть увагу до продукції з Набору Aloe Via "Мої щасливі 
моменти" і запросіть учасників пройти тестування.

Дозвольте учасникам протестувати кожний продукт Набору Aloe 
Via "Мої щасливі моменти" і отримайте оціночні дані.

Запропонуйте учасникам придбати ті продукти, 
які отримали найвищі оцінки та порадьте їм інші 
відповідні продукти в якості доповнення.

Попросіть учасників тестування  
порекомендувати знайомих та близьких, яким 
ви також можете запропонувати найкраще від 
LR ALOR VIA. З цими подальшими контактами 
Ви зможете насолоджуватись "щасливими 
моментами" від LR ALOE VIA у подальшому.
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ПІДГОТУЙТЕСЯ ДО ЛЕГКИХ Й ПРИЄМНИХ ПРОДАЖІВ ПРОДУКЦІЇ 
LR ALOE VIA

Спробуйте спочатку запропонувати продукцію близьким та друзям, 
виконайте цю процедуру декілька разів до тих пір, поки Ви не 
відчуєте впевненість у виконаних діях. Адже впевненість у собі та 
практика являються невід'ємним елементом успішного продажу. Чим 
досвідченіше і впевненіше Ви, тим успішніші і більші Ваші продажі!

Порада

Замовте Набір Aloe Via "Мої щасливі моменти" ( Артикул: 20350) і 
познайомтесь з продукцією. Гарне знання продукції – це основа для успішного 
бізнесу – і з рештою, Ви зможете переконливо пропонувати продукт тільки в 
тому випадку,  якщо Ви користуєтеся  їм особисто.

Необхідно прочитати декілька разів Посібник з продажу LR ALOE VIA MOMENTS, 
поки Ви не зрозумієте, що повністю засвоїли порядок дій. Посібник з продажу Ви 
отримаєте автоматично в якості подарунку до Набору Aloe Via "Мої щасливі моменти". 
Електронну версію Ви зможете цілковито безкоштовно завантажити у розділі 
«Завантаження» на сайті Компанії.

Підготовка

Вивчіть каталог LR Collection, щоби дізнатись все про бренд  LR ALOE VIA. 
Каталог LR Collection можна замовити в особистому кабінеті Партнера на 
сайті Компанії, через Контакт-центр або Інтернет-магазин.
Для більш детальної інформації про продукт, наприклад: склад, основні переваги, 
застосування - вивчіть Довідник з продукції. Тут зібрана абсолютна вся інформація 
про продукти LR у зручному форматі. Друковану версію можна замовити в 
особистому кабінеті Партнера, через Контакт-центр або Інтернет-магазин. 
Електронну версію Ви зможете цілковито безкоштовно завантажити у розділі 
«Завантаження» на сайті Компанії.

Перегляньте Посібник з продажу продукції LR ALOE VIA MOMENTS. Тут ви знайдете 
стислу інформацію про Набір Aloe Via "Мої щасливі моменти" і Ваші подальші дії. 
Посібник Ви знайдете у розділі «Завантаження» на сайті Компанії.
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ЗНАЙДІТЬ УЧАСНИКІВ ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ

Набір Aloe Via "Мої щасливі моменти" Ви можете протестувати як з однією людиною, так і в групі. Якщо Ви 
хочете, можете запропонувати взяти участь у тестуванні декільком учасникам одночасно, – чим більше 
людей, тим більший Ваш успіх у продажах.

Порада

Спочатку прочитайте інструкцію  LR ALOE VIA для соціальних мереж - там Ви дізнаєтесь, як 
саме Ви повинні використовувати соціальні мережі для ведення бізнесу з LR ALOE VIA. Цю 
інструкцію Ви можете знайти у розділі “Завантаження” на офіційному сайті компанії.

Особисто по телефону:

Запрошення пройти 
тестування продукції

Зверніть увагу максимальної кількості людей на продукцію LR ALOE VIA і запросіть їх 
пройти тестування найкращих продуктів від LR ALOE VIA.

За допомогою онлайн та соціальних мереж:

У таких соціальних мережах як Facebook або Instagram, чи наприклад  WhatsApp, 
Ви дізнаєтесь, як одночасно зібрати максимальну кількість зацікавлених людей, які 
мають бажання пройти тестування продукції:

Розішліть електронне запрошення «Найкраще від LR ALOE VIA» Вашим знайомим і 
запросіть їх пройти тестування.

На сайті Компанії у розділі “Завантаження” крім інструкції Ви також знайдете інші 
матеріали, які стосуються соціальних мереж, які можуть бути Вам корисними:

Звичайно, Ви можете запросити пройти тестування особисто чи по телефону. Почніть з тих, з ким Ви 
знайомі (сім'я чи друзі). Таким чином, Ви з самого початку будете відчувати себе впевнено. Нижче 
представлений приклад, якою може бути Ваша телефонна розмова:

“Привіт, це…… Як у тебе справи?”

Поговоріть з Вашою знайомою / Вашим знайомим спочатку про справи.

“Я дзвоню з наступного приводу: як тобі вже відомо, я працюю у сфері краси та здоров'я. У процесі 
своєї діяльності я працюю з чудовими продуктами на основі чистого гелю Алое Вера, якими я сам/сама 
користуюсь. Може ти хочеш протестувати продукцію разом зі мною? Мені дуже цікаво дізнатись твою 
думку. В цілому на це потрібно не більше півгодини твого часу. ”

Якщо Ваша знайома / Ваш знайомий погодився пройти тестування, запропонуйте їй/ йому зручний час і 
дайте їй / йому час подумати.

• Професійні високоякісні зображення
• Приблизні тексти для Ваших публікацій та хештеги для максимально широкої 

аудиторії.
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ПІДГОТУЙТЕ НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ ЗАЗДАЛЕГІДЬ

• «Список знайомих» - список зацікавлених в проходженні тестування, куди учасники тестування 
зможуть внести контактні дані інших знайомих осіб для майбутніх приємних моментів з LR ALOE 
VIA. Завантажте бланк на сайті  Компанії у розділі “Завантаження” і роздрукуйте достатню кількість 
примірників. Приблизний екземпляр ви знайдете у додатку до цього Посібника.

• Довідник по продукції для детальної інформації про продукцію, яка буде необхідна при виникненні 
додаткових запитань.

• Флаєр LR ALOE VIA (Артикул: 94845) зі стислою інформацією про бренд, продукцію і набори.
• Актуальний каталог LR Collection.

Всі необхідні додаткові матеріали на місці?

Всі 9 продуктів з набору “……” знаходяться у сумці?

•  Флаєр «Інформація по продукції» зі всією важливою інформацією щодо всіх 9 продуктів, 
які підлягають тестуванню, Ви знайдете у додатку до цього Посібника або в електронному 
варіанті на сайті Компанії у розділі “Завантаження”.

• Лист оцінювання, в якому учасники тестування зможуть залишити свої оцінки. 
Завантажте ці бланки на сайті Компанії у розділі “Завантаження” і надрукуйте достатню 
кількість екземплярів.

Проведення тестування 
продукції

Як тільки Ви призначили зустріч для тестування продукції, Вам необхідно ретельно підготувати свої 
матеріали та перевірити чи все у вас у наявності. Ви повинні відповісти “Так” на наступні запитання:

• упаковка Aloe Vera М'яких очищувальних серветок
• пакети з логотипом LR (Артикули: 94625 и 94626)
• кулькова ручка LR (Артикул: 94157)
• ваші візитні картки
• одна-дві хустинки (при необхідності)

Сумка виглядає акуратно? Якщо є помітні забруднення, Ви їх можете швидко
видалити вологою серветкою.

Всі баночки з продуктами повністю заповнені?

Всі ковпачки та тюбики у чистому, охайному стані?

Чи є в наявності необхідні друковані матеріали?



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Продукція LR ALOE VIA
містить не тільки велику
кількість гелю Алое Вера, але і
до того ж насичена біо-екстрактами.
Різні біо-екстракти використовуються в
залежності від потреб у догляді, тим
 самим вони доповнюють відновлюючі 
  і доглядаючі властивості продукту.

Сьогодні на ринку можна
знайти достатню кількість
продуктів з Алое Вера, але
вміст в них даного компонента
вкрай малий, з продуктами LR - інша
ситуація: в продуктах по догляду за шкірою
чистий листовий гель Алое Віра є
головним компонентом. Залежно від
 продукту до складу може входити до 90%
 чистового листового гелю, який
  забезпечує інтенсивний догляд і
   глибоке зволоження.

Багато продуктів по
догляду за шкірою містять
додаткові речовини,
такі як: парабени і мінеральні
олії, але тільки не продукти Компанії
LR. В LR впевненно відмовилися від
використання додаткових речовин, 
 що є плюсом для натуральності і
  ефективності продукції.

РОЗКАЖІТЬ ПРО БРЕНД
ALOE VIA

ПІДГОТУЙТЕ МІСЦЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУВАННЯ

Незалежно від того де Ви збираєтеся провести тестування: у себе вдома або 
деінде  - будьте готові виділити приблизно 5-10 хвилин для того, щоб викласти 
всі продукти і підготувати Ваші матеріали.

Aloe Vera М'яке крем-мило 

Aloe Vera Пілінг для обличчя

Aloe Vera Спрей «Швидка допомога»

Aloe Vera Зволожуючий гель-концентрат

Aloe Vera Захисний крем з прополісом

Aloe Vera Активізуючий денний крем

Aloe Vera Освіжаючий крем-гель

Aloe Vera Розслаблюючий Термолосьйон

Aloe Vera Освіжаюча зубна паста-гель

Проведення 
тестування продукції

Приготуйте свої матеріали і викладіть продукти на стіл в такому порядку, в 
якому Ви збираєтеся проводити тестування - це багато в чому полегшить Вашу 
задачу.

Перш ніж Ви почнете тестування
першого продукту, розкажіть про
якість продукції LR ALOE VIA і про те,
що так виділяє цей бренд:
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ХІД ТЕСТУВАННЯ

А ТЕПЕР ДОЗВОЛЬТЕ УЧАСНИКАМ ПРОТЕСТУВАТИ УСІ 9 
ПРОДУКТІВ З НАБОРУ ALOE VIA „МОЇ ЩАСЛИВІ МОМЕНТИ“

Під час тестування спробуйте 
ближче  дізнатись пр учасника і 
завести з ним розмову.
Розпитайте про сім'ю, про роботу, 
якою косметикою він зазвичай 
користується – в подальшому це 
допоможе Вам знайти точки дотику 
і допоможе в продажу продукції, а 
можливо, Вам вдасться надихнути 
учасника на кар'єру в LR.

ПорадаПоясніть учаснику тестування що це за продукт і як його слід наносити 
(див. наступну сторінку).

Проведення 
тестування продукції

При тестуванні кожного продукту дотримуйтеся наступного порядку дій:

Дозвольте учаснику тестування нанести продукт самостійно. В цей 
час розкажіть про спосіб дії продукту і його переваги. Для цього 
скористайтеся Флаєром "Інформація по продукції", в якому зібрана вся 
необхідна інформація щодо всіх 9 продуктів. Більш детальну інформацію 
Ви можете знайти у Довіднику по продукції.

Дозвольте учаснику тестування внести свої оцінки в Лист для оцінок. 
Шкала оцінок: від ++++ (найвища оцінка) до + (найнижча оцінка).

Продукт 1
Нанести невелику кількість мила на руки, піну, що утворилася, 
змити водою.

- Aloe Vera М'яке крем-мило

Нанести пілінг на вологу шкіру рук, втерти легкими масажними 
рухами - потім ретельно змити чистою водою і ретельно 
просушити.

Продукт 2 - Aloe Vera Пілінг для обличчя

Нанести спрей на обидва передпліччя (включаючи лікті) 
і ретельно розтерти до повного вбирання - потім настане 
моментальний охолоджуючий ефект.

Продукт 3 - Aloe Vera Спрей «Швидка допомога»

Рівномірно нанести на обидва лікті, втирати легкими масажними 
рухами.

Продукт 4 - Aloe Vera Зволожуючий гель-концентрат

Нанести легкими масажними рухами на обидва ліктя і ретельно 
розтерти.

Продукт 5 - Aloe Vera Захисний крем з прополісом

Продукт 6 - Aloe Vera Активізуючий денний крем

Продукт 7 -  Aloe Vera Освіжаючий крем-гель

Продукт 8 - Aloe Vera Розслаблюючий Термолосьйон

Продукт 9 - Aloe Vera Освіжаюча зубна паста-гель

За допомогою косметичної лопаточки (додається до 
набору) взяти невелику кількість крему, нанести на ліве 
передпліччя і втерти легкими рухами.

Невелику кількість крему нанести на внутрішню сторону 
правого передпліччя і розтерти легкими рухами.

Невелику кількість лосьйону втерти в зону шиї. Уникати 
потрапляння в очі! Потім ретельно протерти руки Aloe 
Vera М'якими очисними серветками.

За допомогою косметичної лопаточки (додається до 
набору) захопити невелику кількість пасти з тюбику і дати 
спробувати учаснику тестування на смак.
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ЗАРАЗ ЗАПРОПОНУЙТЕ ПРИДБАТИ ПРОДУКЦІЮ

Зверніть увагу учасника тестування і на інші продукти. Для цього познайомте його з 
актуальним каталогом LR Collection.

Продаж продукції
Після того, як всі продукти будуть протестовані і всі оцінки проставлені, візьміть
заповнений учасниками тестування Лист оцінювання.

Розкажіть учаснику тестування ще раз про ті продукти, яким він поставив найвищу 
оцінку (+++ або ++++).

Запитайте його/її, чому йому/їй сподобався саме цей продукт. Візьміть собі до 
уваги всі враження учасника, це допоможе Вам у подальшому знайти точки дотику і 
продати продукт.

Розкажіть про свій досвід використання даного продукту - це додасть більшої 
переконливості Вашим словам.

Запропонуйте учаснику тестування придбати набір з вподобаним продуктом. 
Для цього скористайтеся Флаєром «Інформація по продукції». Там ви знайдете 
для кожного з 9 продуктів відповідний набір і продукти, які йдуть в комплекті 
до нього. Скористайтеся також флаєром ALOE VIA, в якому представлені різні 
набори.

Більш детально розкажіть учаснику про переваги придбання саме набору і про те, 
що продукти з набору добре доповнять ефективність дії вподобаного продукту. Було 
б чудово, якби цей набір був у Вас під рукою і Ви змогли б його продемонструвати і, 
таким чином, ще більше спонукати придбати його.

Прийміть замовлення учасника тестування.

Якщо незважаючи на гарні оцінки учасник в результаті бере один продукт або взагалі 
йде без покупки, Ви можете використовувати його оціночний лист в майбутньому, щоб 
пізніше мати можливість знову завести розмову про вподобаний продукт.
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Нижче ви знайдете приклад того, як Ви зможете домовитися про проведення тестування з 
новими клієнтами:

Вітаємо! Ви блискуче провели щасливі моменти з 
ALOE VIA від LR!

Відповідь "Так" Відповідь "Ні"

ПОПРОСІТЬ УЧАСНИКІВ ЗАЛИШИТИ КОНТАКТНІ ДАНІ СВОЇХ ЗНАЙОМИХ

Отримання рекомендацій 
та нових контактів

Під час проведення тестування Ви 
напевно встигли дізнатися ближче 
учасників, і вже точно знайдеться серед 
них той, хто зацікавився бізнесом у LR. 
Використовуйте цю інформацію, щоб у 
подальших розмовах розповісти про 
бізнес-моделі LR і про їх переваги.

Порада

Переконайтеся, що ви знаєте точно, які 
контактні дані до якої особи належать. 
Таким чином під час дзвінку Ви можете 
спиратися на дані зі списку - це дозволить 
Вам швидше і легше почати розмову.

Порада

Не пропустіть можливість до кінця тестування продукції ALOE VIA взяти в учасника 
контактні дані інших людей, які також змогли б взяти участь в тестуванні.

Запитайте, можливо, з їх числа друзів або родичів хтось може/хоче взяти участь в 
тестуванні продукції.

Надайте флаєр «Список знайомих» і дозвольте учаснику тестування внести 
контаки інших людей - звичайно ж, якщо у Вас є можливість, Ви можете зберегти 
їх на своєму смартфоні.

Розпитайте учасників, чи зможуть ті особи, які вказані у списку, зв'язатися з Вами, 
щоб домовитися про час проведення тестування. І обов'язково уточніть, чи буде 
готова до дзвінка людина з цього списку.

Попрощайтеся з учасником тестування і подякуйте йому за приємно проведений 
час. Також, якщо хочете, можете подякувати учаснику за надані контактні дані 
інших осіб, готових до участі в тестуванні. В якості подарунку, наприклад, Ви 
можете вручити йому/їй мініатюру Aloe Vera М'який крем-догляд (Артикул 94478).

Використовуйте нові контакти для Ваших наступних "щасливих моментів" з 
LR ALOE VIA. Якомога швидше зателефонуйте тим людям, що стоять у списку, і 
домовтеся про час і місце проведення тестування.

"Добрий день .... мене звуть ..... Ваш контакт мені надав/ла (Ваша сестра, Ваша 
подруга, Ваша сусідка, Ваш колега по роботі). Вас уже попередили про мій дзвінок? Ви 
готові приділити мені трохи часу?"

"Дуже добре! Тоді Ви вже знаєте, що Ваш 
знайомий придбав у мене продукцію 
по догляду за шкірою з Алое Вера. Але 
спершу він протестував її, що дуже йому 
сподобалося. Він припустив, що Ви також 
хотіли б взяти участь в тестуванні. Я 
дзвоню саме для того, щоб домовиться 
про місце і час проведення. Тестування 
займе не більше півгодини. Ви можете 
взяти з собою друзів - чим більше людей, 
тим веселіше!"

"Нічого страшного. Тоді я Вам стисло розповім, 
про що йде мова. Добре? Ваш знайомий 
нещодавно протестував у мене деякі продукти. 
Йому ця процедура дуже сподобалася і він 
припустив, що Ви також погодитесь взяти 
участь у цьому. Я дзвоню саме для того, 
щоб домовитися про місце і час проведення 
тестування. Саме тестування займе не більше 
півгодини. Ви можете взяти з собою друзів – чим 
більше людей, тим веселіше! "
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ПИТАННЯ / ПРЕТЕНЗІЯ ВАША ВІДПОВІДЬ

На ринку роздрібної торгівлі я зможу придбати 
продукцію з Алое Вера за більш вигідними цінами. 
Чому я повинен купувати дану продукцію саме в LR?

До складу продукції LR входить велика кількість чистого листового гелю 
Алое Вера. І Ви можете отримати максимум ефективності на основі його 
натуральних властивостей. Більшість дешевих продуктів, які доступні 
в роздрібних магазинах, містять лише невеликий відсоток гелю, який 
використовується в якості основного компонента в продукції LR. Це варто 
того, адже Ви інвестуєте в майбутнє здоров'я і красу Вашої шкіри.

Далеко не кожен клієнт одразу погоджується придбати продукцію. Споживачі сьогодні дуже добре обізнані і у них є чимало запитань 
щодо продукції в сфері краси та здоров'я. Саме тому ми підготували для Вас найбільш важливі питання і відповіді на них:

Поширені запитання

Я не потребую нових продуктів. Я задоволений тими,
якими користуюсь зараз.

Я вас дуже добре розумію. Рішення про зміну продуктів повинно
бути абсолютно обдуманим. Що Ви скажете на те, що я залишу
Вам кілька пробників продукції, і Ви спокійно прийміть для себе
рішення, підходить Вам продукт чи ні - це ж найважливіше. Я тоді
зайду до Вас на наступному тижні, і Ви зможете розповісти мені про свій
досвід.

У мене дуже чутлива шкіра і мені не підходять 
більшість продуктів. Я боюся змінити вже 
випробувані продукти, тому що занадто великий 
ризик.

Я чудово Вас розумію. У мене в самої/го така ж проблема. І саме тому 
я обрала/в продукцію LR, так як вона добре переноситься шкірою і 
ефективно працює за рахунок природних складових. Якщо Ви зараз ще не 
прийняли остаточного рішення, тоді я можу залишити тестер і зайти до Вас, 
наприклад, через тиждень. І у Вас буде час спокійно вирішити для себе, чи 
підходить Вам цей продукт.
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ФЛАЄР "ІНФОРМАЦІЯ ПО ПРОДУКЦІЇ"
(ЛИЦЬОВА СТОРОНА)

Додатки
ІНФОРМАЦІЯ ПО ПРОДУКЦІЇ

LR ALOE VIA MOMENTS

ІНФОРМАЦІЯ ПО ПРОДУКЦІЇ
LR ALOE VIA MOMENTS

можна завантажити у розділі "Завантаження" на 
сайті Компанії.

ФЛАЄР "ІНФОРМАЦІЯ ПО ПРОДУКЦІЇ"
(ЗВОРОТНЯ СТОРОНА)
можна завантажити у розділі "Завантаження" на 
сайті Компанії.
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Додатки
ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ

LR ALOE VIA MOMENTS

ФЛАЄР "ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ"
можна завантажити у розділі "Завантаження" на 
сайті Компанії.
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Додатки
СПИСОК КОНТАКТІВ

LR ALOE VIA MOMENTS

БЛАНК "СПИСОК КОНТАКТІВ"
можна завантажити у розділі "Завантаження" на 
сайті Компанії.
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