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Tämä kirjanen on 
luotu tarjoamaan 
sinulle parhaan 
mahdollisen 
perustan 
menestyvän Nu 
Skin liiketoiminnan 
luomiseksi. 

OTG on Nu 
Skin edustajien 
kansainvälinen 
tukijärjestö, 
joten toisin kuin 
perinteisessä 
liiketoiminnassa, 
et ole yksin. 

VOITTOA TAVOITTELEMATON JÄRJESTÖ - LAKI 1/2002  
OTG West Europe Association
OTG West Europe ry:n tavoite on luoda ympäristö, missä Nu Skin 
edustajien yhteiset tavoitteet voidaan hyödyntää tukemaan tois
temme työskentelyä. Yhtenäisten materiaalien ja koulutusten an
siosta jokainen voi saavuttaa enemmän kuin mitä olisi mahdollista 
saavuttaa yksinään.

Tervetuloa uuden liiketoimintasi pariin! 

Mikä on OTG? 
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Nu Skinin ja OTG:n välinen 
yhteistyö
OTG on Nu Skinistä erillisenä toimiva koulutusjärjestelmä itsenäisille Nu Skin 
edustajille. OTG:n koulutusjärjestelmä perustuu System 7 (S7) ohjelmaan, 
joka on tehty helpottamaan edustajia oman organisaation luomisessa.

Liiketoiminta-
kumppanisi
 » Pääomakumppa

nimme
 » Kehittää ja val

mistaa tuotteet.
 » Huolehtii logistii

kasta.
 » Hoitaa hallinnol

liset ja juridiset 
prosessit.

 » Maksaa komissiot.

Sinua tukeva 
organisaatio
 » Opettaa sinulle 

tämän liiketoimin
nan perusteet ja 
tarjoaa monistet
tavan järjestelmän.

 » Järjestää ta
pahtumia.

 » Kehittää koulu
tusmateriaaleja.

 » OTG:n säännöt 
(katso tämän 
kirjasen viimeinen 
sivu).
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Yhteystietoni
Sponsorini
Nimi  Puhelinnumero 

FB/Messenger  Instagram 

Henkilökohtaiset tietoni
Nu Skin IDnumeroni  Salasanani 

Resurssit
Nu Skin Enterprises

www.nuskin.com 
www.ageloc.com 
Nu Skin Facebook sivut

Nu Skin toimisto 

Asiakaspalvelu: p. 0800 114580  
(tilaukset, toimitukset, tuotetuki 
ym. kysymykset)

Sähköposti: 
finland@nuskin.com.

Liiketoimintaan liittyvät 
kysymykset hoitaa Account 
Manager, soita asiakaspalveluun 
ja valitse ensin vaihtoehto yksi, 
sitten kaksi.

www.otg.global 
Liiketoimintaasi tukeva 
nettisivusto (Kirjaudu 
sisään: kuluvan kuukauden 
nimi englanniksi pienellä 
kirjoitettuna)

Muita verkkosivustoja:
business.otg.global
looks.otg.global
social.otg.global
health.otg.global

OTG West Europe:
Eurooppalainen foorumi. Seuraa 
viimeisimpiä uutisia eri maiden 
Facebook ryhmistä (esim. 
OTG Suomi/Finland) löydät 
ajankohtaiset tiedotteet, seuraa 
niiden maiden ryhmiä, jotka 
sinua kiinnostavat. 
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Rekisteröityminen 

Sähköisesti

Mene www.nuskin.com 
ja valitse kotimaasi 
Suomi (tai se 
maa jossa asut). 
Valitse “Valmis 
rekisteröitymään?”

“Rekisteröidy 
jakelijaksi”. Tarvitset 
sponsorisi IDnumeron, 
jotta voit kirjautua. 
Merkitse muistiin 
oma IDnumerosi.

Ensimmäinen tilauksesi 

Ensimmäinen tilauksesi on erittäin 
tärkeä. Pääset paitsi kokeilemaan 
laajan kirjon laadukkaita tuotteita, 
myös rakentamaan omaa “näin aloi
tin tarinaasi”.
Pidä mielessäsi, että tämä liiketoi
minta on monistamista, siksi sinunkin 
on oltava valmennettavissa oleva 
henkilö sekä ajateltava ensimmäistä 
tilaustasi ensimmäisenä askeleena 
liiketoimintasi kasvattamisessa. 
Varmistaaksesi parhaan alun liiketoi
minnallesi, sinun kannattaa kokeilla 
paljon eri tuotteita itse ensin. Spon
sorisi auttaa sinua löytämään oikeat 
tuotteet tarpeidesi ja kiinnostuksesi 
mukaan.
Nu Skin on koonnut valmiiksi tuote
paketteja, jotka sisältävät liiketoimin
nan aloittamisen kannalta tärkeimpiä 
tuot teita.

Saadaksesi komissiot

Lataa Pankkitietolomake Nu Skinin 
sivuilta office kirjastosta, tulosta ja 
täytä se ja lähetä Nu Skinin toimis
tolle.
Luo itsellesi ADRtilaus
Nu Skin tarjoaa erittäin palkitsevan 
kantaasiakasohjelman. Tilaa halu
amasi tuotteet kuukausittain halu
amaasi osoitteeseen ja ansaitset 
2030% tilauksesi arvosta ilmaistuo
tepisteitä, joilla voit hankkia ilmaisia 
tuotteita!
Voit muuttaa ADR tilauksesi sisältöä 
milloin tahansa. 
Saadaksesi lisätietoa, keskustele  
sponsorisi kanssa ja katso ADRti
lauksen säännöt ja käyttöohjeet 
www.nuskin.com sivuilta.
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Aloittajan tarkistuslista
Listan asiat ovat tärkeitä menestyksesi kannalta

  
Rekisteröidy jakelijaksi eli 
brändikumppaniksi (Brand Affiliate) 
ja tee ensimmäinen tilauksesi.

  
Sovi sponsorisi kanssa tapaaminen 
24 tunnin (maksimissaan 48 tunnin) 
sisällä ensimmäistä live tai on
line esittelyäsi varten, joka voi olla 
myös tuoteesittely tai postaus 
sosiaalisessa mediassa.

  
Tutustu System7 työjärjestykseen, 
käy läpi tämä kirjanen yhdessä 
sponsorisi kanssa.

  
Pysy ajan tasalla, liity OTGS7 
sähköpostilistalle www.otg.global 
sivuilla. Liity OTG West Europe 
ja oman maasi OTG ryhmään 
Facebookissa.

  
Tarkista tapahtumakalenteri www.
otg.global sivuilla alueellasi olevien 
tulevien tapaamisten / tapahtumien 
osalta (BB, FST, Expand, tuote
esittely).

  
Tutustu OTG:n nettikaupan 
liiketoimintamateriaaleihin www.otg.
global sivuilla.

  
Ryhdy parhaaksi asiakkaaksesi 
korvaamalla kaikki mahdolliset 
tuotteesi kotona Nu Skinin ja 
Pharmanexin tuotteilla, eli ole 
tuotteiden tuote. 

  
Luo kuukausittainen 
ADRtilauksesi. 

 
Mikä tärkeintä, puhu ihmisille!

Ryhdy toimeen 

NYT!
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looks.otg.global
business.otg.global

social.otg.global
health.otg.global

Sisääntulokulmat Liiketoimintaan voi tulla monella eri tavalla mukaan. 
Voit valita sinulle parhaiten sopivimman tavan ja silti 
perusperiaatteet pysyvät samoina. 

Tuote-
esittelyt

Suuri 
liiketoiminta 

Pharmanex /  
Scanner

Sosiaalinen 
media
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looks.otg.global
business.otg.global

social.otg.global
health.otg.global

looks.otg.global
business.otg.global

social.otg.global
health.otg.global

Ryhdy toimeen System 7 
seitsemän askeleen 
työjärjestyksen avulla.

System 
TYÖSKENTELYTAPA

1. Tavoitteet

2 Kontaktit

3 Kutsuminen 

4 Esittely

5 Seuranta

6 Aloittaminen

7 Tiimityö
Nämä ovat menestyksesi kulmakivet ja jokainen niistä vie liiketoimintaasi eteenpäin.

Määritä henkilökohtaiset, sekä 
lyhyen että pitkän aikavälin, 
tavoitteesi. Aseta tavoitteillesi 
selkeä aikataulu.

Kirjoita kontaktilistasi.

Kutsuminen on kuin elokuvan 
traileri  herätä kiinnostus!

7
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1. Tavoitteet
Ihmiset asettavat itselleen päämääriä, mutta vain menestyvät ihmiset toteuttavat ne. Hyvin tai 
huonosti menestyvän liiketoiminnan ero on päämäärien toteuttamisessa. Näytämme sinulle, kuinka 
saavutat päämääräsi käytännössä.

Miksi Nu Skin? Mikä/mitkä ovat sinun motivaation lähteesi? 

Millaiset ovat taloudelliset tavoitteesi?

Kuinka paljon minun TARVITSEE ansaita Nu Skin liiketoiminnastani kuukaudessa?

Neljässä kuukaudessa: Vuodessa: Viidessä vuodessa:

Kuinka paljon HALUAN ansaita Nu Skin liiketoiminnallani kuukaudessa?

Neljässä kuukaudessa: Vuodessa: Viidessä vuodessa:

Kuinka paljon aikaa olen halukas käyttämään liiketoimintani rakentamiseen viikossa saavuttaakseni 
sen, mitä minun TARVITSEE ansaita?

Neljässä kuukaudessa: Vuodessa: Viidessä vuodessa:

Kuinka paljon aikaa olen halukas käyttämään liiketoimintani rakentamiseen viikossa saavuttaakseni 
sen, mitä HALUAN ansaita?

Neljässä kuukaudessa: Vuodessa: Viidessä vuodessa:

Keskustele tavoitteistasi sponsorisi/ylälinjasi kanssa. Heidän tehtävänsä on auttaa sinua saavut
tamaan päämääräsi. Muista että tavoitteesi tulee olla linjassa sen kanssa, kuinka paljon käytät 
aikaa liiketoimintasi rakentamiseen. Menestys saavutetaan kovalla työllä, sitoutumisella ja kärsiväl
lisyydellä.
Tämä ei ole rikastu nopeasti ohjelma, vaan työskentelytapa, jolla voit saada aikaan pitkän aikavälin 
tulosta. 

Mitä sinä 
haluat?

Lisätulot 
(jälleenmyynti)

Taloudellinen 
joustavuus 
(tiimin 
rakentaminen)

Tässä kuussa:

Tässä kuussa:

Tässä kuussa:

Tässä kuussa:
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Laatikot joissa on 10.000+, 20.000+ & 30.000+ ovat Leadership Teameja:
Leadersip Team on G1 tason Sales Leader (Breakaway Executive) joka on tiiminsä kanssa saavut
tanut jonkun Leadership Teamin myyntivolyymivaatimuksista (10k, 20k, 30k, 40k) kyseisenä kalen
terikuukautena.
Leadership Teamin myyntivolyymiin lasketaan koko tiimin myynnit kaikilta kuudelta tasolta.

Pätevöityäksesi Presidential 
Directoriksi (Team Elite), tarvitset 
6 pätevää Sales Leaderia 
etulinjaan ja neljä Leadership 
Teamia. Samat kolme Leadership 
Teamia kuin Executive Brand 
Directorina (Blue Diamond) ja 
lisäksi neljäs Leadership Team, 
jolla on vähintään 40 000 LTSV.

Katso BB II koulutusvideo “Lataukset” osiosta oman alueesi www.otg.global nettisivuilta saadak
sesi enemmän tarkempaa tietoa Nu Skinin provisiojärjestelmästä. Lyhenteiden selitykset löytyvät 
sanastosta tämän kirjasen lopusta. Myös kohdassa “Aloittaminen” löytyy paljon hyvää materiaalia. 

Johda!

KUMPPANI (PARTNER) JOHTAJA (DIRECTOR)

Brand 
Partner 
(Gold) Senior 

Brand Partner 
(Lapis)

Senior 
Brand Director 

(Diamond)

Executive 
Brand Partner 

(Ruby)

Executive 
Brand Director 
(Blue Diamond)

Brand Director 
(Emerald)

Välitavoitteet
Sinulla on useita välitavoitteita matkalla kohti tavoitteitasi, jotka Nu Skinin provisiojärjestelmä 
määrittää ja jokainen niistä auttaa sinua keskittymään liiketoimintasi kehittämiseen eteenpäin.
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+43% jälleenmyyntivoitot

Kuukausittainen keskitulo

Kuukausittainen keskimääräinen 
komissio eri tasoilla

Vuosittainen komissio

Keskimääräinen %-osuus 
aktiivisista brändikumppaneista 
(jakelija), jotka saavat komissiota
Keskimääräinen % osuus 
myyntijohtajista (Sales 
Leader) ja siitä ylöspäin

*REF.: 1. Aktiivinen Brändikumppani (jakelija, ei Exec.) / 2. Pätevöityvä Sales Leader (Q Exec.) / 3. Provisionaalinen Sales 
Leader (Prov. Exec.) / 4. Brändiedustaja (Executive) / 5. Brand Partner (Gold) / 6. Senior Brand Partner (Lapis) / 7. Exec. 
Brand Partner (Ruby) / 8. Brand Director (Emerald) / 9. Senior Brand Director (Diamond) / 10. Exec. Brand Director (Blue 
Diamond)

BRÄNDIKUMPPANI
BRÄNDIEDUST.

BE

BRÄNDIJOHTAJA

2016 edustajien provisiojärjestelmä EMEA alueella (kaikki summat USA dollareina)

Edustajien keskimääräiset kuukausi ja vuositulot. Yhden USA:n dollarin vaihtokurssi euroon vuonna 2016 oli keskimäärin 
0.90400 €. Palkkiojärjestelmä kokonaisuudessaan on saatavilla osoitteessa:

https://www.nuskin.com/content/dam/eulibrary/CompPlanExtended/DCS/distributor_compensation_summaryall
EMEA.pdf 

Missä näet itsesi? Päätä millä 
palkkiojärjestelmän tasolla tulet olemaan:

Vuosittainen keskitulo

120 päivässä

Titteli* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 vuodessa 2 vuodessa 5 vuodessa

Luo toimintasuunnitelma

Kun olet määrittänyt omat taloudelliset tavoitteeesi, on aika tehdä toiminta
suunnitelma. Tässä kohtaa prosessia, työskentelet tiiviisti sponsorisi ja ylälin
jasi kanssa, jotta pääset alkuun matkassasi kohti tavoitteitasi. 

Esimerkiksi:
• Kuinka monta 

uutta nimeä 
on kontak
tilistassani?

• Kuinka monta 
liiketoiminta
esitystä?

• Kuinka monta 
tuotedemoa?
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Tiesi menestykseen alkaa pätevöitymällä 
Brändiedustajaksi (Brand Representative) 

Pätevöityäksesi Brändiedustajaksi sinun tulee vain huolehtia siitä, että olet itse aktiivinen jakeli
ja, jolla on vähintään 100 PSV (Personal Sales Volume) pisteen ostot omalla tilillä ja kasvava 
ryhmävolyymi GSV (Group Sales Volume) myyntiorganisaatiossasi.
Ota yhteyttä sponsoriinsi /ylälinjasi edustajaan siitä, miten aloitat pätevöitymisen mahdollisimman 
nopeasti!
Löydät lisätietoja pätevöitymisestä sekä provisiojärjestelmästä tämän kirjasen lopusta sekä Nu 
Skinin sivuilta.

Vahvat Sales Leaderit (eli eri pintason Executivet) maksimoivat komissionsa 
saavuttamalla säännöllisesti vähintään 100 PSV ja 3000 GSV. 
Lisäksi suositellaan, että pyrit saamaan suurimman osan tästä ryhmävolyy
mista ADRtilausten kautta (Automatic Delivery Reward).
Vahvan liiketoiminnan rakentaminen on yhdistelmä, jossa opastat uusia 
edus tajia kouluttautumaan johtajiksi ja samalla luot vakaata asiakaskuntaa. 
Auttamalla uusia johtajiasi saavuttamaan tasaisen 3000 GSV:n tason jo 
heidän ensimmäisestä Brändiedustaja kuukaudestaan lähtien, varmistat it
sellesi ja heille kestävän liiketoiminnan.
Muista kohdistaa huomiosi toimintoihin, jotka kasvattavat liiketoimintaasi 
ja  vievät sinua kohti päämääriäsi. Suunnataksesi toimintasi oikein on suosi
teltavaa asettaa tavoitteet sellaiselle toiminnalle, joka lisää liikevaihtoa sekä 
uusia asiakkaita ja edustajia organisaatiossasi. Sen jälkeen pystyt muunta
maan ne viikottaisiksi ja päivittäisiksi tavoitteiksi.

Kohti menestystä
Executive Brand Partner (Ruby Executive) tason saavuttaminen on monelle 
ensimmäinen askel heidän lopullisen tavoitteen saavuttamisessa. Keskuste
le sponsorisi kanssa siitä, miten saavutat tämän. Suosittu työkalu tähän on 
120 päivän Ruby Journal.

Executive Brand 
Partnerina (Ruby 
Executive) sinulla 
on mahdollisuus 
päästä Nu Skin 
palkintomatkoille!

*Lisätietoja 
palkintomatkoille 
pätevöitymisestä Nu 
Skinin nettisivuilta ja 
toimistoltaja toimistolta
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2. Kontaktilistasi laatiminen 
(PYTY)
Kallisarvoisen kontaktilistan tekeminen auttaa sinua luomaan perustan 
menestyksellesi. Tee lista tuntemistasi ihmisistä sinun PYTY (Perhe, 
Ystävät, Työkaverit, Yhteisöt) verkostoissasi, mukaanlukien kontaktisi 
sosiaalisessa mediassa ja mieti, kuka voisi hyötyä liiketoiminnastasi ja/
tai tuotteistasi. Saatat löytää henkilöitä, jotka pitävät huolta itsestään 
ja ulkonäöstään, henkilöitä, jotka ovat huolissaan ikääntymisestään tai 
erityisistä ihoongelmista tai henkilöitä, joilla on tarve lisätuloille. Sinulle 
tulee myös vastaan kontakteja, jotka etsivät isoa muutosta urallaan ja 
ovat valmiita aktiiviseen ja laajempaan työskentelyyn. Vaikutuspiirissäsi 
on varmasti monia ihmisiä, joiden elämää Nu Skin voi edistää eri tavoin 
tuotteiden avulla tai taloudellisesti.

AIKA ALOITTAA (PYTY) 
Ota yhteyttä kontaktiryhmäsi dynaamisimpiin ihmisiin

YSTÄVÄT PERHE

FOORUMIT

TYÖ YHTEISÖT

Muista, että 
kontaktilistan 
laatiminen on tärkeä 
osa edustajien työtä 
ja he, jotka toteuttavat 
suunnitelmansa, 
menestyvät!

Tee se jo 
tänään!

sitoudu sosiaalisiin foorumeihin
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Tee se jo 
tänään!

Listaa vaikutusvaltaisimmat kontaktisi 
neljästä merkittävimmästä kontaktiryhmästäsi

PERHE

TYÖ

YSTÄVÄT

YHTEISÖT

Listaa ihmisiä eri kontaktiryhmistäsi ja mieti, ovatko he potentiaalisesti kiinnostuneempia tuotteista vai liiketoiminnasta.

Tunnistaminen: Kuka hän on? Miksi ajattelit häntä? Liiketoiminta ja/tai tuotteet? Mitä hän sanoi?
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3. Kutsuminen
Kutsumisen tarkoitus on herättää riittävästi kontaktisi mielenkiintoa, niin että hän 
haluaa tietää lisää siitä, mitä sinulla on hänelle tarjota. Mieti, että kutsusi toimii 
kuin  elokuvan traileri, joka saa sinut haluamaan nähdä koko elokuvan. 
Asetu kutsumasi henkilön asemaan kysyäksesi oikeanlaisia kysymyksiä. Mihin 
he saattavat olla tyytymättömiä? Epävarma työtilanne, juonteet iholla, matala 
ener giataso, akne, vai kenties he tarvitsevat hieman lisäansioita?
Muista: Keskity aina kontaktisi tarpeisiin ja siihen kuinka sinä ja sinun tarjoama 
mahdollisuus voitte tarjota ratkaisun hänen ongelmiinsa.

Päätä, miksi kutsut henkilön tapaamiseen:
• Oppiakseen lisää tuotteista?
• Tuoteesittelyyn?
• Asiakasryhmääsi Facebookissa?
• Skannaukseen Biophotonic skannerilla?
• LumiSpa demoon keittiösi pöydän ääreen?

Oppiakseen lisää liiketoimintamahdollisuudesta?
• Avoin liiketoimintaesittely hotellilla?
• Liiketoimintaesittely video netissä tai webinaarin kautta?
• Henkilökohtainen tapaaminen kahvikupin äärellä?

Tässä on muutama vinkki:

Ole lyhyt ja ytimekäs tässä vaiheessa: älä mene liian yksityiskohtaisiin tietoihin, 
tavoite on saada heidät varaamaan vähän aikaa tapaamista tai esittelyä varten.
Kutsu vain mukavia ja rehellisiä henkiöitä, jotka ovat valmiita tarttumaan toimeen.
Ole innostunut (mutta älä yliinnokas).
Kuuntele enemmän kuin puhut!
Älä pelkää tarkentavia kysymyksiä  niihin vastataan seuraavassa vaiheessa eli 
esittelyssä

Kutsumisen 5 C:tä
• Courtesy Kohteliaisuus Avaa dialogi. 
• Compliment  Kohteliaisuus  Kaikki pitävät kohteliaisuuksista, kerro heille miksi 

he ovat erityisiä. 
• Curiosity  Uteliaisuus  kuten esitetty yllä 
• Commitment  Sitoutuminen  Vahvista tapaamisaika 
• Control  Kontrolloi  Ole ytimekäs, älä mene liikaa yksityiskohtiin, laita hänet 

haluamaan lisää tietoa. 

Löydät lisää neuvoja kutsumiseen muutamilta menestyneimmiltä edustajilta 
“Näin Aloitat” osuudessa www.otg.global sivuilla. Jos käytät sosiaalista mediaa 
liiketoiminnassasi, löydät lisää tietoa seuraavalta sivulta koskien “vetovoima
markkinointia”. 

Viisas henkilö 
sanoi joskus: 
“Myy ongelma, 
jonka ratkaiset, 
älä tuotetta.”

Kun tarjoat 
liiketoiminta
mahdollisuutta 
tai tuotetta, 
samat peri
aatteet ovat 
käytössä aina 
vaikka toimisit 
sosiaalisen 
median kautta, 
tuoteesittelyi
den kautta tai 
liiketoimintaesit
telyiden kautta,
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Tule tutuksi vetovoimamarkkinoinnin kanssa

“Vetovoimamarkkinoinnissa käytetään markkinointitekniikoita, jotka ovat erityi
sesti suunniteltu opettamaan asiakkaalle mitä teet ja miten palvelu tai tuote 
hyödyttää heitä jo paljon enen kuin he ostavat sen.” Facebook
Vetovoimaisessa markkinoinnissa sinä vedät puoleesi asiakkaita ja prospekteja 
sen sijaan, että tuputtaisit heille jotain.
Vetovoimainen markkinointi on hyvin suunniteltua, se ei synny automaattisesti. 
Tutustu Nu Skinin Sosiaalisen median ohjeisiin (katso YouTube video Nu Skin  
EMEA Social Media Guidelines).
Yleinen harhaluulo on, että meidän pitäisi markkinoida sosiaalisessa medias
sa  tuotteita tai Nu Skinin brändiä, kun todellisuudessa sinun tulisi markkinoida 
ITSEÄSI, koska sinä ITSE olet tärkein tuote.
Jotta ihmiset innostuvat ostamaan tuotteita, heidän tulee ensin tuntea sinut, 
arvostaa sinua ja luottaa sinuun. Aloita kasvattamalla ryhmääsi ja seuraajiasi 
ja lisää ryhmääsi muita samanhenkisiä ihmisiä, myös muita kuin kavereitasi ja 
toisia Nu Skinin edustajia.
Sinulla pitää olla strategia ja sinun tulee pysyä siinä lisäämällä mielenkiintoista 
sisältöä. Pysy autenttisena ja rakenna omaa brändiäsi: hae inspiraatiota muilta, 
mutta älä kopioi heitä. Ole paras versio itsestäsi, älä toiseksi paras versio josta
kin toisesta henkilöstä!
Kun postaat sosiaalisessa mediassa, tee erityyppisiä postauksia: henkilökohtai
sia postauksia (sinusta, sinun lähipiiristäsi ja elämäntavastasi), liiketoimin
taasi liittyviä postauksia, informatiivisia postauksia, tuotteiden toimivuudesta 
kertovia postauksia sekä hauskoja postauksia (kuvia sinusta ja jakelijoistasi 
pitämässä hauskaa).

Sinä vedät 
puoleesi ihmisiä, 
jotka samaistuvat 
sinuun ja tapaasi 
työskennellä: 
ihmiset, jotka 
jakavat asenteesi 
elämään, 
viehättyvät sinun 
elämäntavasta 
ja ennen 
kaikkea SIITÄ 
KUKA OLET!

Vetovoima-

markki-

noinn
issa



FSB  18 3. KUTSUMINEN



Vastalauseiden käsittely
Vastalause on vain merkki sinulle, että prospektisi tarvitsee lisää tietoa: se 
on siis hyvä asia! Saatat tulla kohtaamaan vastalauseita usein ja se on täysin 
luonnollinen osa tätä liiketoimintaa. Ole ammattimainen, äläkä koskaan ota 
niitä henkilökohtaisesti.
Paras tapa vastata kutsumisen aikana esille tulevaan kysymykseen on yk
sinkertaisesti sanoa; “hyvä kysymys, ja se on syy miksi haluaisin meidän 
tapaavan/ ottavan yhteyttä netissä, silloin kun meillä on hieman enemmän 
aikaa ja voin esitellä tämän nykyisen projektin sinulle / demonstroida tuot
teen / näyttää sinulle lisää”... Tällä tavoin saatat saada käännettyä epäilevän 
henkilön uteliaaksi ja sitoutumaan tapaamiseen.
Älä koskaan pelkää kysymyksiä: niihin löytyy aina vastaus. Jos et osaa vas
tata sillä hetkellä, ole rehellinen ja kerro, että sinulla ei ole vastausta tällä 
hetkellä, mutta selvität sen heitä varten. Kysy sponsoriltasi / ylälinjaltasi / 
yhtiön edustajalta ja ota yhteyttä kontakteihisi vastauksen saatuasi ja kerrot 
sen heille. 

NELJÄ YLEISINTÄ VASTAVÄITETTÄ

Minulla ei ole aikaa
Mitä sinä sanot:
“Olet kiireinen, mutta jos voin 
näyttää sinulle keinon menestyä 
käytettävissäsi olevalla ajalla, 
olisitko kiinnostunut?”

MLM - verkostomarkkinointi
Mitä sinä sanot:
“Saanko kysyä, mitkä ovat kokemuksesi 
verkostomarkkinoinnista?”
Älä lähde puolustuskannalle
Positiivisia faktoja Nu Skinista

Minulla ei ole rahaa
Mitä sinä sanot:
“Eli haluat tehdä tätä liiketoimintaa 
ansaitaksesi rahaa, mutta olet 
huolissasi siitä, tarvitseeko sinun 
sijoittaa rahaa siihen aluksi?”
Tässä on kyse rahan ansaitsemisesta, 
ei sen tuhlaamisesta!

Ei ole myyntikokemusta 
/ En osaa myydä
Mitä sinä sanot: TÄYDELLISTÄ!!!!
Suurimmalla osalla meidän 
menestyneimmistä edustajista ei ollut 
minkäänlaista myyntikokemusta.
Meillä on todistetusti 
toimiva järjestelmä.

Vipuvoima Osaaikaisuus
Järjestelmä Tiimi

Palkinnot NYSE  pörssiyhtiö
Forbes  34 vuotta vanha yritys
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4. Esittämisen taito
Liiketoiminnan esitteleminen tulee olla yksinkertaista. Käytämme 
standardoituja presentaatioita, jotka voit ladata OTG:n sivuilta 
www.otg.global.

Eri esittelytapoja voivat olla:
Henkilökohtainen tapaaminen kontaktisi kanssa, yksin tai 
yhdessä sponsorisi kanssa. 
Voit kutsua kontaktisi OTG:n avoimeen liiketoimintaesitte
lyyn (BB). 
Tehdä postauksia sosiaalisessa mediassa. 
Olla yhteydessä Skypen, FB Messengerin  tms. kautta.
Tuote demot / tuoteesittelyt / messut.
Kutsumalla kontaktisi 
liiketoimintaesittelyyn netissä, tai 
käyttämällä nauhoitettua liiketoimintaesittelyä omalla kiel
lelläsi.

http://business.otg.global  Liiketoiminnan rekrytointia tukeva sivusto

http://social.otg.global  Sosiaalisen median käyttöä koskeva sivusto

http://looks.otg.global  Nu Skinin tuotteisiin keskittyvä sivusto

http://health.otg.global  Pharmanex / Biophotonic Scanneriin keskittyvä sivusto

Me suosittelemme, että sponsorisi on mukana ensimmäisissä 
esittelyissäsi. Tämä on mainio tapa ansaita samalla kun oppii ja 
yksinkertaisesti paras tapa aloittaa liiketoimintasi vauhdikkaasti.

Päättäminen (closing)

Liiketoimintaesittelyn jälkeen  käytä 
“BB IIosaa” apuna selventämään 
ja päättämään esittelyn (löydät sen 
www.otg.global sivulta).
Tee vahvistavia ja selventäviä kysy
myksiä.
HUOM! Ajoita aina seuraava tapaami
nen 48 tunnin sisään esittelystäsi  
yhdessä sponsorisi kanssa, jos mah
dollista.

Työskentele 
sponsorisi 
kanssa!
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5. Seuranta
“Raha piilee seurannassa”

Paras tapa tehdä seurantaa on kysyä, koska ja miten kontaktisi haluaa edetä.
Sinun tulee olla yhteydessä kontakteihisi ja varmistaa, että teillä on seuraavat 
tapaamiset sovittuina (olivatpa ne sitten henkilökohtaisia tapaamisia, puhelinneu
votteluja tai Skype keskusteluja). Voi olla, että tarvitset useamman yhteydenpidon, 
ennen kuin kontakstisi on valmis aloittamaan liiketoiminnan, joten ole kärsiväl
linen. Jos kontaktisi vaikuttaa olevan kiinnostunut, mutta ei vielä valmis aloit
tamaan, kysy häneltä, kuinka hän haluaa sinun olevan yhteydessä häneen. 
On myös tärkeää, että lopetat seurannan, jos henkilö ei ole kiinnostunut.
Kysy onko ok, jos otat yhteyttä kontaktiisi myöhemmin, tarkistaaksesi onko ajoitus 
sillä kertaa heille parempi. Tarjoat heille upeaa mahdollisuutta, mutta menestykse
si ei ole yhden tiimiin liittyvän henkilön varassa. 
“Ei” saattaa itseasiassa olla parempi, kuin “ehkä” (ja säästää aikaasi), joten älä 
epäröi kysyä selkeää vastausta.
Kun kontaktisi on valmis, ojenna hänelle tämä Fast Start Booklet ja käy se hänen 
kanssaan läpi. Aloittakaa tärkeimmistä eli kirjautumisesta ja tilauksen luomisesta.

Tunne ylälinjasi. He ovat siellä auttaakseen sinua:

YLÄLINJAN MYYNTIJOHTAJAN YHTEYSTIEDOT

YLÄLINJAN EXECUTIVE BRAND PARTNER (RUBY)

YLÄLINJAN EXECUTIVE BRAND DIRECTOR (BLUE DIAMOND / TEAM ELITE)

Auta uutta 
kumppaniasi 
aloittamaan 
liiketoiminta 
SELKEÄLLÄ 
JA YKSINKER
TAISELLA 
tavalla.

Sponsori

Sponsori

Sponsori

Nimi

Nimi

Nimi

Puhelin

Puhelin

Puhelin

Sähköposti

Sähköposti

Sähköposti
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6. Aloittaminen
Kun olet rekisteröinyt uuden liiketoimintakumppanin, toimi näin:

1. Auta häntä luomaan ensimmäinen tilaus.
2. Opeta, kuinka hän voi suositella ja myydä tuotteita tapaamisten, tuote

esittelyiden tai sosiaalisen median avulla.
3. Opeta häntä perustamaan ADRtilaus ja käyttämään ADRtilausta (mielellään 

vähintään 100 PV/kk).
4. Pidä huolta, että hän saa oman kappaleensa tätä Fast Start Bookletia.
5. Näytä hänelle OTG:n nettisivut ja auta häntä rekisteröitymään OTG:n 

postituslistalle ja kutsu hänet paikalliseen OTG:n Facebook ryhmään.
6. Työskennelkää yhdessä tämän FSB:n 7 kohdan työjärjestyksen mukaan 

(aloittaen tavoitteista ja kontaktilistasta).
7. Sopikaa tapaaminen ja kerro, miten löytää seuraavan OTGtapahtuman 

(OTGkokouskalenteri). Selitä, mitä BB, Tuoteesittely ja FST S7 Näin aloitat 
koulutus ovat. Muista, että mitä enemmän ihmisiä tuot tapahtumiin, sitä 
enemmän lisäät liiketoimintasi mahdollisuutta kasvaa nopeammin ja 
vahvempana.

8. Kutsu uusi tiimisi jäsen katsomaan BB II Näin aloitat koulutusta, joko 
videolta tai livenä

7. Tiimityö
Yhteistyö hyödyttää kaikkia.
Rakenna syvyyttä tiimiisi tekemällä töitä kontaktiesi kontaktien kanssa.
“Kunniota kaikkia Nu Skin edustajia ja ristilinjoja koulutuksissa ja tapaamisissa ja 
ole heille ystävällinen.”
Me noudatamme OTG:n sääntöjä ja OTG tiimipelaajan perusperiaatteita
Monistaminen: opi, käytä ja opeta tätä systeemiä. Hyödynnä menestymisen 
periaatteita ja työskentele niin, että muut voivat työskennellä samalla tavalla. Älä 
kysy itseltäsi, että toimiiko se, vaan onko se monistettavissa. 
Rakentaminen: Opettele puhumaan luontevasti positiiviseen sävyyn siitä, 
kuinka paljon arvostat eri liiketoiminnan osaalueita, jotka auttavat sinua kohti 
menestystä.
Kunnioita ristilinjoja: Olemme kaikki samaa “perhettä”, joten kunnioitamme ja 
rohkaisemme toisiamme. Keskustele positiivisesti ristilinjalaisten kanssa ja 
osoita arvostusta heidän ylälinjaansa kohtaan.
Kun sinulla on ongelma tai haaste, muista kuitenkin lähestyä omaa ylälinjaasi tai 
yritystä, ei ristilinjoja.
Konsultointi: ohjaa oman tiimisi edustajia matkan varrella. Tämä tarkoittaa 
tavoitteiden asettamista ja tavoitteiden totetutumisen seurantaa.

Näin me 
menestymme 
Nu Skinin 
kanssa!

Nyt olet valmis 
aloittamaan 
liiketoimintasi 
ja 
rekisteröimään 
ensimmäiset 
asiakkaasi 
ja jakelijasi.
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7 TAPAA MENESTYÄ 
1. Ole 100% tuotteiden käyttäjä!

• Vähintään 25 erilaista tuotetta käytössä!
2. Pidä vähintään 15 esittelyä tai tapaamista kuukaudessa!
3. Luo vähintään 2 uutta asiakasta ja ADR tilausta kuukaudessa!
4. Tee 3000 GSV tai enemmän kuukauden 15. päivään mennessä!
5. Lue, katso tai kuuntele OTG:n suosittelemaa materiaalia päivittäin!
6. Osallistu kaikkiin OTG:n ja Nu Skinin järjestämiin tapahtumiin, joita 

ylälinjasi suosittelee!
7. Tee tiimityötä:

• Monistaminen
• Pidä yllä hyvää ilmapiiriä
• Kunniota ristilinjojasi:  Ei ristilinjojen valmennusta
• Neuvottele

System 7 suosittelemat äänitteet ja 
kirjat
Konferenssipuhelut / Webinaarit
• Englanniksi, espanjaksi ja ranskaksi. Kts. www.otg.global kohdasta 

‘Webinaarit’.

Kirjat

• The Success Formula by Chris Taylor
• Think and Grow Rich by Napoleon Hill
• The Greatest Salesman in the World by Og Mandino
• Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki
• 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey 
• Aspire by Kevin Hall
• Awaken the Giant Within by Anthony Robbins
• The Slight Edge by Jeff Olson
• As a Man Thinketh by James Allen
• Peaks and Valleys by Spencer Johnson
• It’s Not About the Money by Bob Proctor
• The Leader Who Had No Title by Robin Sharma
• Think Rich to Get Rich by T. Harv Eker
• How to Win Friends and Influence People in the Digital Age by Dale Carnegie
• ‘The monk who sold his ferrari’ by Robin Sharma
• Magnetic: The Art of Attracting Business by Joe Calloway

Nämä ovat 
JOHTAJAN 
toimintatapoja. 
Oletko sinä 
JOHTAJA?
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“Nämä säännöt 
on luotu OTG:n 
toimesta ja vain 
edustajat, jotka 
liittyvät OTG:n 
toimintaan 
sitoutuvat 
noudattamaan 
niitä”. 

OTG:n säännöt
1. Toteutan OTG:n Visiota & Missio

ta tehdessäni liiketoimintaa.
2. Kohtelen kaikkia tiimin jäseniä 

ja heidän kontaktejaan aina kun
nioittavasti ja ystävällisesti.

3. Olen uskollinen tuotteiden käyttä
jä olemalla itse tuotteiden tuote. 
Toimin esimerkkinä liiketoimin
nassamme korvaamalla kotona 
kaikki kilpailevat tuotemerkit Nu 
Skinin tuotteilla.

4. Ylläpidän positiivista ja rohkaise
vaa asennetta, joka heijastaa luot
tamustamme OTG:n systeemiin. 
Kunnioitan muita välttämällä ne
gatiivista asennetta ja olemalla 
positiivinen voima.

5. Kunnioitan muiden jakelijoiden ja 
ryhmien sponsoreita sekä ylälin
jaa ja rohkaisemme toisiamme 
kohti kasvua ja menestystä te
kemällä yhteistyötä ristilinjojen 
kanssa. Käyttäydyn vastuuntun
toisesti, opetan ja opin esimerkin 
kautta, tuen ja rohkaisen kaikkia 
jakelijoita, jotka osoittavat sitou
tumisensa tähän liiketoimintaan.

6. Opin ja kehityn jatkuvasti noudat
tamalla OTG:n toimintatapoja ja 
koulutusmateriaaleja, jotka löy
tyvät osoitteesta www.otg.global. 
Monistustarkoituksiin käytämme 
ainoastaan OTG:n virallisia ja 
standardoituja materiaaleja.

7. En koskaan myy tai osta Nu Skinin 
tuotteita Ebayssa, Amazonissa, 
omilla nettisivuillani tms. sivus
toilla.

8. Rekrytoin vain sellaisia henkilöitä, 
jotka eivät toimi tällä hetkellä ak
tiivisesti Nu Skin liiketoiminnassa. 

En missään tapauksessa yritä 
houkutella omaan ryhmääni sel
laista henkilöä, joka on jo sidok
sissa jonkun toisen ryhmään.

9. En sitoudu enkä suosittele muiden 
verkostoyhtiöiden tuotteita tai 
liiketoimintaa, enkä koskaan 
käytä hyväkseni OTG:n tai Nu Ski
nin kontakteja markkinoidakseni 
kyseisiä tuotteita tai liiketoimint
aa. En myöskään tee taloudellista 
voittoa OTG:n koulutuksilla, we
binaareilla, äänitteillä, kirjoilla tai 
muillakaan materiaaleilla. 

10. Ongelmien sattuessa keskuste
lemme niistä vain suoraan ylälin
jamme tai yhtiön kanssa, emme 
koskaan alalinjan tai ristilinjojen 
kanssa.

11. Ulkoasuni on aina ammattimaisen 
asiallinen ja siisti.

12. Pyrin osallistumaan kaikkiin 
OTG:n suosittelemiin System 7 ta
pahtumiin, kuten liiketoimintaesi
tykset, tuoteesittelyt, koulutuk
set, Kick Off ja Success Summit 
tapahtumat sekä Nu Skin konfe
renssit. Täten vahvistan, että olen 
vastaanottanut OTG:n SÄÄNNÖT 
ja lukenut sekä ymmärtänyt ne 
ja noudatan niitä. Kysymyksissä 
viittaan OTG CODE OF CONDUCT 
GUIDE ohjeisiin.

Päiväys

Allekirjoitus

Nämä säännöt on luotu OTG:n toimesta ja vain edustajat, jotka liittyvät OTG:n toimintaan sitoutuvat noudattamaan niitä.
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1. kuukausi LOI Tee vähintään 1 000 GSV ja 100 PSV
2. kuukausi Q1 Tee vähintään 1 500 GSV ja 100 PSV
3. kuukausi Q2 Tee vähintään 2 000 GSV ja 100 PSV

LIITTEET
Palkkiojärjestelmän sanasto

BRÄNDIKUMPPANI - (Brand Affiliate) Kaikki jakelijoiksi rekisteröidyt henkilöt, jotka ovat täten oikeutettuja 
myös myymään Nu Skinin tuotteita. Kaikki ostot ovat vapaaehtoisia. 
SALES LEADER - Sales Leaderilla eli myyntijohtajalla tarkoitetaan brändikumppania, joka on käynyt läpi 
pätevöitymisvaiheen eli se on yleistermi kaikille eri tasoilla oleville päteville jakelijoille. 
LETTER OF INTENT (LOI) -On dokumentti tai yleisimmin sähköinen ilmoitus Nu Skinin sivuilta kohdasta 
volyymit, että brändikumppani aikoo aloittaa pätevöitymisen eli hänestä tulee pätevöityvä myyntijohtaja 
(Qualifying Sales Leader). Nu Skinin hyväksyttyä pätevöityvän edustajan LOI hakemuksen, LOI on hänen 
ensimmäinen pätevöitymiskuukautensa, Q1 toinen ja Q2 kolmas pätevöitymiskuukausi. Qkirjain tulee 
englannin kielen sanasta qualification.

QUALIFYING SALES LEADER (QSL) eli pätevöityvä myyntijohtaja on brändikumppani, joka on jättänyt LOI 
anomuksen ja aloittanut täten pätevöitymisensä brändiedustaja tasolle.

Viittaa Nu Skinin myynnin palkkiojärjestelmään.

SALES VOLUME kuvaa kunkin tuotteen pistearvoa, joka on on vakioitu eri markkinoilla ja valuutoissa. Jokai
sella tuotteella on oma pistearvonsa ja tämä pistearvo on eri kuin CSV eli Commionable Sales Value, jonka 
avulla komissiot lasketaan. 
GSV (Group Sales Volume) ryhmävolyymi, johon kuluu sinun omien ostojen lisäksi asiakkaiden, brändi
kumppaneiden eli jakelijoiden ja pätevöityvien myyntijohtajien pisteet. Pätevöityneiden brändiedustajien 
pisteitä ei lasketa sinun ryhmävolyymisi, mutta saat heidän myynneistään palkkiojärjestemän mukaisen 
komission. Edustajien kuukausittaisten myyntien määrä lasketaan GSV pisteiden perusteella.   
CSV (COMMISSIONABLE SALES VOLUME) on komissiolaskelmissa käytettävä tuotekohtainen arvo Nu 
Skinin tuotteissa. CSV:n perusteella lasketaan edustajien komissiot ja se perustuu sen maan valuutan ar
voon, jossa tuote myydään.       
RETAIL CUSTOMER eli vähittäismyyntiasiakas on asiakas joka ei ole brändikumppaniksi eli jakelijaksi tai 
etuasiakkaaksi rekisteröity, vaan ostaa tuotteensa ovh hinnoilla joko edustajan kautta tai netistä omilla 
vähittäismyyntiasiakastunnuksillaan.
VÄHITTÄISMYYNTITUOTOT—eli kate on se erotus, jonka saat myydessäsi tuotteita ulosmyyntihinnalla 
vähentäessäsi siitä sisäänostohinnan ja postikulujen määrän. Eli kate on sinullle käteen jäävä osuus. 
TITTELI —titteli eli pintaso määräytyy sen mukaan kuinka monta Sales Leaderia eli pätevää edustajaa sinul
la on ykköstasollasi ja kuinka monta Leadership Teamia sinulla on. Tittelin mukaan määräytyy se, kuinka 
monelta tasolta allasi olevista edustajiesta olet oikeutettu saamaan komissiota. 
LEADERSHIP TEAM (LT)—  Leadership Teamiksi lasketaan sinun ykköstasollasi oleva edustaja, joka tii
meineen tekee joko vähintään 10 000, 20 000, 30 000 tai 40 000 LTSV myyntivolyymia kalenterikuukauden 
aikana.
LEADERSHIP TEAM SALES VOLUME (LTSV)— on koko Leadership Teamin myyntivolyymi yhteenlaskettuna 
kaikilta kuudelta tasolta.”
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WWW.otg.global
Tämän materiaalin on valmistanut itsenäisten edustajien ryhmä. 

Uniikki rekisteröintikoodi: 1611IS003GB3
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