
 
 
 

 
 

Er du i et network marketing selskap og drømmer om suksess? Det er en 
amazing måte å jobbe på og leve på, når vi har oppskriften og tar action.    
Jeg håper denne sjekklisten vil hjelpe deg på veien til suksess i ditt selskap. 
Det kan være frustrerende å være «støttemedlem» og altfor lett å gi seg, 
eller tenke at du ikke kommer til å få det til. Sannheten er at det ikke er 
vanskelig, men det kreves skikkelig jobbing. Den som er klar for og virkelig 
gjøre en innsats, som behandler network marketing profesjonelt -  og 
følger stegene, ja da kommer også resultatene! Listen er delt i 2, første     
siden gjelder alle uansett hvordan vi jobber, den andre siden er for deg      
som vil jobbe mer på nett og automatisere - ta i bruk det som passer deg. 
Jeg elsker å ha steg for steg strategien og en liste jeg kan hake av på -      
håper dette også hjelper deg! Network marketing hilsen fra Iisa 

 

SJEKKLISTER FOR SUKSESS I 

Network marketing 
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Ukentlig/månedlig:  

Design livet. Network marketing er selvutvikling  
Rydd tid i kalenderen. Vær proff 
Skap/evaluer/endre din masterplan for suksess 

Daglig aktivitet: 
Legg til 5 eller flere mennesker på listen din. 
Kontakt 5 eller flere mennesker.  
Inviter de som er åpen for å se din mulighet.  
Gjør presentasjoner. Vis verktøy.
Close - spør om de vil være med.  
Følg opp de som har fått presentasjon men ikke 

har tatt valget/har innvendinger. Vis dem flere 

verktøy/møt innvendingene. 
  Kickstart nye distributører. 

Gjør noe for å skape god teamfølelse. 
Læring: produkt, selskap, selvutvikling, 

network marketing-ferdigheter. 



!
Denne sjekklisten er for deg som vil automatisere 
prosessen med å få flere distributører/kunder. !
!
Automatisert: !

Velg deg en nisje som du er god på!
Opprett Facebookside. (Fresh opp om du har) !
Registrer deg på manychat.com (messenger)!
Få en nettbasert kalender, f.eks simplybookit.me !
Lag landingsside. (valgfritt) !
Gi noe av verdi på fb-siden. F.eks med live. !
Spre det til andre sosiale media. !
Vis resultat og livsstil i sosiale media. !
Koble Manychat til dine fb-poster. !
Lag meldinger i Manychat med videre info. !
Sett opp sekvenser i Manychat.  !
Vis presentasjon/la de booke samtale.
Eventuelt send de til landingsside med info.!
Legg til annonser om ønskelig og tillatt. !
Kommenter tilbake til de som er engasjert. 
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