Menggunakan Biokomunikasi untuk Mengembangkan

Bisnis Pemasaran Jaringan Anda
ZYTO menawarkan alat biokomunikasi yang andal untuk membantu Anda dan tim dalam 3 area penting:
KEPERCAYAAN

PENDAPATAN

REPLIKASI

Apakah Anda baru memulai atau seorang veteran yang
berpengalaman, ZYTO memberi Anda informasi yang
dipersonalisasi yang Anda butuhkan untuk membuat
keputusan yang lebih baik. Karena teknologi ZYTO
menggunakan koherensi biologis unik dari setiap
individu, Anda dapat percaya diri akan hasilnya.

Membantu mitra bisnis Anda mendapatkan pembayaran
yang bagus adalah pengalaman yang memuaskan dan
berguna. Makin cepat seorang yang baru direkrut
mendapatkan uang, makin besar komitmen mereka
terhadap bisnis Anda.

Temukan model untuk sukses dan lakukan replikasi ke
seluruh organisasi Anda. Ini adalah kunci untuk setiap
pemasar jaringan yang sukses, dan tidak pernah
semudah ini.

Kebanyakan orang yang menerima pemindaian secara
alami memiliki minat untuk membeli produk sesuai
dengan koherensi biologis mereka.
Sebagai tambahan, laporan ZYTO memberikan akses
cepat ke deskripsi produk, membuat Anda seperti
seorang profesional.
Orang cenderung ingat akan pengalaman pemindaian
ZYTO dan biasanya ingin membagikan hasil pemindaian
mereka kepada teman dan keluarganya. Karena setiap
orang ingin mempelajari suplemen dan minyak apa yang
paling koheren untuk tubuh mereka sehingga menarik
pelanggan potensial dan membawa pelanggan yang
sudah ada untuk tindak lanjut sangatlah alami dan mudah.

ZYTO membantu Anda mendapatkan pendapatan dalam
dua cara:
• Klien yang menerima pemindaian ZYTO umumnya
membeli produk-produk yang diindikasikan.
• Mitra bisnis baru potensial tertarik akan kemudahan
dan keefektifan model bisnis pemindaian Anda.
Teknologi ZYTO membantu Anda dan tim Anda
mendapatkan pendapatan dengan cepat dan membantu
Anda maju melalui tingkat kompensasi ke arah pendapatan yang lebih besar.

Perangkat lunak ZYTO sangat mudah untuk dipelajari—Anda dapat mengajari ke yang lainnya dalam hitungan
menit. Bahkan lini produk yang kompleks dapat dikelola
oleh seorang pemula. Dengan menggunakan pemindaian
ZYTO sebagai fondasi Anda, Anda akan tahu bahwa
mereplikasi sukses Anda sangatlah mudah dan efektif.

“Saya mendapatkan kembali uang yang saya
habiskan untuk membeli sistem ZYTO dalam
waktu 3 minggu setelah mendapatkannya.
Bagian yang paling luar biasa… Saya menjalankannya saat sedang liburan.”
—Annette D. Eden, NY

Gabungkan biokomunikasi ke dalam bisnis Anda sekarang juga! Pelajari selengkapnya di ZYTO.com
Pemindai Tangan ZYTO telah disetujui oleh FDA untuk pengukuran respons kulit galvanik. Perangkat lunak ZYTO belum menjalani tinjauan FDA untuk keefektifannya. Teknologi ZYTO tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam diagnosis, penyembuhan, pengobatan, mitigasi, atau pencegahan penyakit atau kondisi medis
apa pun. Diagnosis dan penyembuhan kondisi medis harus dilakukan oleh profesional medis yang memenuhi syarat. Perangkat lunak profesional ZYTO menyediakan informasi kebugaran umum dan tidak boleh digunakan tanpa keterlibatan profesional kesehatan berlisensi. Produk ZYTO belum menjadi subjek uji klinis
terkontrol untuk menetapkan keefektifannya dan penggunaannya bukan praktik medis yang diterima secara umum oleh lembaga medis tradisional. Jika Anda memiliki pertanyaan apa pun terkait dengan teknologi ZYTO atau produk-produk kami, silakan hubungi kami di info@zyto.com.
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