Biokomunikacja

jako narzędzie rozwoju

marketingu sieciowego
System ZYTO Compass to zaawansowane narzędzie
biokomunikacyjne, które pomoże Tobie i Twojemu rozwinąć zespołowi
trzy ważne obszary działań.

Pewność
Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym
użytkownikiem, system Compass jest w stanie dostarczać
spersonalizowane informacje przy każdym badaniu. Ponieważ
system Compass korzysta ze specjalnego algorytmu spójności
biologicznej poszczególnych badanych osób, można być pewnym
uzyskiwanych wyników.
Większość osób po przeprowadzeniu badania wykazuje naturalne
zainteresowanie zakupem określonych produktów zgodnie z
wykazaną spójnością biologiczną.
Ponadto raport z systemu Compass zapewnia szybki dostęp d
o
opisów produktów, umacniając Twój wizerunek specjalisty.

Dochody

Powielanie sukcesu

Twoi partnerzy biznesowi mogą skutecznie zwiększyć poziom
dochodów, co może dać Ci dodatkową satysfakcję. Im szybciej
nowi handlowcy zaczną zarabiać, tym bardziej będą czuć się
zaangażowani w Twój biznes.

Odkryj model sukcesu i powiel go w swojej organizacji. To klucz
do sukcesu każdego marketingowca sieciowego — teraz jeszcze
łatwiejszy do osiągnięcia.

System Compass pomaga zwiększać dochody na dwa sposoby:
• K
 lienci uczestniczący w badaniu systemem Compass często
kupują zalecane produkty.
• P
 otencjalni nowi partnerzy biznesowi zostają zachęceni
prostotą i efektywnością modelu biznesowego Compass.
System Compass pomaga osiągać dochody Tobie i Twojemu
zespołowi w szybki sposób, a także pomaga piąć się po szczeblach
poziomów biznesowych i osiągać coraz większe dochody.

Działanie systemu Compass jest łatwe do przyswojenia —
przeszkolenie innych użytkowników to kwestia minut. System
Compass sprawia, że nawet złożoną linią produktów może
zarządzać początkujący handlowiec. Korzystając z systemu
Compass jako podstawy swojego biznesu, przekonasz się, że
powielanie sukcesu jest łatwe i skuteczne.
Zwrot środków zainwestowanych w system ZYTO Compass udało
mi się osiągnąć już po trzech tygodniach działalności. Najbardziej
niesamowite jest to, że… zrobiłam to w trakcie urlopu.
— Annette D.
Eden, NY

Ludzie zapamiętują badanie systemem Compass i zwykle są
skłonni do dzielenia się uzyskanymi wynikami ze znajomymi i
rodziną. Każdy chciałby dowiedzieć się, które suplementy diety
są najbardziej spójne z organizmem. Zachęca to potencjalnych
klientów do skorzystania z systemu, a obecnych klientów skłania
do ponownej wizyty, więc ustalenie kolejnego spotkania przebiega
w naturalny i łatwy sposób.
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Pomoc zespołowi w osiąganiu sukcesów
to pomoc w rozwoju Twojego biznesu.

Już dziś włącz biokomunikację do swojego biznesu!

ZYTO.com
Podstawka na dłoń ZYTO została zatwierdzona przez agencję FDA do pomiaru reakcji skórno-galwanicznej. Oprogramowanie ZYTO nie było poddane ocenie agencji FDA pod kątem skuteczności działania.
Technologie ZYTO nie są przeznaczone do diagnozowania, leczyć, leczenia, łagodzenia ani zapobiegania chorobom. Dostarczają one wyłącznie informacje na temat ogólnej kondycji organizmu. Diagnozę
i leczenie chorób powinni przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowani pracownicy opieki zdrowotnej. Produkty ZYTO nie zostały przebadane klinicznie pod kątem ich skuteczności, a ich stosowanie nie jest
metodą leczenia ogólnie akceptowaną przez środowisko lekarskie. Wszelkie pytania dotyczące technologii ZYTO lub naszych produktów należy kierować pod adresem info@zyto.com.

