Utilizarea biocomunicării pentru a

vă dezvolta afacerea de MARKETING ÎN REȚEA

ZYTO oferă instrumente puternice de biocomunicare pentru a vă ajuta pe dvs. și echipa dvs. în 3 domenii importante:
ÎNCREDERE

VENIT

REPLICARE

Indiferent dacă abia începeți sau sunteți un veteran
experimentat, ZYTO vă oferă informațiile personalizate de
care aveți nevoie pentru a lua decizii mai bune. Deoarece
tehnologia ZYTO folosește coerența biologică unică a
fiecărui individ, puteți fi încrezător în rezultate.

Susținerea partenerilor dvs. de afaceri pentru a obține un
salariu bun este o experiență plăcută și plină de satisfacții. Cu
cât mai repede o persoană nou recrutată este capabilă să
câștige bani, cu atât devine mai importantă pentru afacerea
dvs.

Descoperiți modelul pentru succes și reproduceți-l în
întreaga organizație. Aceasta este cheia pentru fiecare
marketer de rețea de succes și nu a fost niciodată atât de
simplu.

Majoritatea persoanelor care efectuează o scanare au în
mod natural interesul de a cumpăra produse conform
coerenței lor biologice.

ZYTO vă ajută să generați venituri în două moduri:

În plus, rapoartele ZYTO oferă acces rapid la descrierile
produselor, ceea ce vă face să arătați ca un profesionist.
Oamenii tind să-și amintească de experiența lor de scanare
ZYTO și sunt de obicei dispuși să împărtășească rezultatele
cu prietenii și familia. Deoarece toată lumea vrea să afle ce
suplimente și uleiuri sunt cele mai coerente pentru corpul
lor, atragerea potențialilor clienți și revenirea clienților
actuali pentru o urmărire are loc natural și ușor.

• Clienții care efectuează o scanare ZYTO cumpără de obicei
produsele indicate.
• Noii parteneri potențiali de afaceri sunt atrași de simplitatea
și eficiența modelului dvs. de afaceri de scanare.
Tehnologia ZYTO vă ajută pe dvs. și pe echipa dvs. să generați
rapid venituri și să progresați prin nivelurile de compensare
către venituri mai mari.

Software-ul ZYTO este ușor de învățat - îl puteți explica
altora în câteva minute. Chiar și o linie complexă de
produse poate fi gestionată de un novice. Folosind scanarea
ZYTO ca bază, veți constata că replicarea succesului dvs.
este ușoară și eficientă.

“Mi-am recuperat banii pe care i-am
cheltuit pentru cumpărarea sistemului
ZYTO în 3 săptămâni de la obținerea
acestuia. Partea uimitoare e că… am
făcut-o în timp ce eram în vacanță.”
—Annette D. Eden, NY

Încorporați biocomunicarea în afacerea dvs. astăzi! Aflați mai multe pe ZYTO.com
Scanerul pentru mână ZYTO a fost aprobat de către FDA pentru măsurarea răspunsului galvanic al pielii. Software-ul ZYTO nu a fost supus revizuirii FDA privind eficacitatea. Tehnologiile ZYTO nu sunt destinate pentru a fi utilizate în diagnosticul, vindecarea, tratamentul, atenuarea sau prevenirea vreunei boli sau a unei afecțiuni medicale.
Diagnosticul și tratamentul afecțiunilor medicale ar trebui să fie întreprinse numai de către specialiști medicali calificați. Software-ul profesional ZYTO oferă informații generale privind starea de sănătate și nu trebuie utilizat fără implicarea unui profesionist autorizat din domeniul sănătății. Produsele ZYTO nu au făcut obiectul unor studii
clinice controlate pentru a le fi stabilită eficacitatea, iar utilizarea lor nu este o practică medicală general acceptată în unitățile medicale tradiționale. Dacă aveți întrebări cu privire la tehnologia ZYTO sau la produsele noastre, vă rugăm să ne contactați la adresa info@zyto.com.
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