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НА СТАРТ. УВАГА.
РУШАЙ!
Побудова бізнесу шляхом мережевого маркетингу
пропонує різні шляхи досягнення успіху і можливість
працювати у власному, комфортному для себе, темпі.
Однак спочатку кількість роботи може здаватися
неймовірною. Дотримуйтесь цього керівництва для
того, щоб почати побудову власного бренду, знати як
ефективно користуватися соціальними мережами і
де знайти інструменти та матеріали для просування
свого бізнесу для того, щоб впевнено розпочати його
розвивати.

КЕРІВНИЦТВО ПО БРЕНДУ
СТВОРЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
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КЕРІВНИЦТВО ПО БРЕНДУ

КЕРІВНИЦТВО ПО БРЕНДУ
Будучи Підприємцем Форевер, ви можете створити власний бренд компанії, за
умови, що будете правильно використовувати бренд Форевер.
Наш бренд - це наше обличчя перед усім світом. І дане керівництво по бренду було
розроблено для того, щоб допомогти вам правильно використовувати бренд Форевер
і Корпоротивну айдентику для маркетингу власного бізнесу. Будь ласка, завжди
дотримуйтесь цієї настанови для того, щоб наш бренд був послідовним.
Логотипи
Логотипи Форевер - найбільш унікальні і важливі візуальні елементи бренду. Правильне
використання логотипу Форевер гарантує те, що ваші клієнти і потенційні партнери
будуть розуміти, що ви - частина компанії Форевер і Компанія проектує також і на вас
40-річну історію успіху цього бренду в світі.

Основний логотип Форевер повинен
використовуватися для всіх друкованих
матеріалах. Він може Використовуватися також
і в соціальних мережах та інших цифрових
додатках, але не повинен використовуватися на
одязі та іншій сувенірній продукції

Тег лінія Форевер може розміщуватися на
друкованих матеріалах, в соціальних мережах
і в Інтернеті, а також використовуватися на
суренірній продукції. При її використанні
повинен використовуватися також і логотип
Форевер.

Знак і логотип Форевер можуть використовуватися на одязі та сувенірній продукції
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Кольори
Основний колір бренду називається Алое Голд. Цей колір допомагає
ідентифікувати бренд Форевер і забезпечити впізнаваність контенту. Якщо ви
розробляєте будь-які друковані материали, будь ласка, використовуйте
Алое Голд. У соціальних мережах і в цифровому маркетингу цей колір може
використовуватися разом з іншими кольорами, які дозволяють виділити особисто
ваш бренд в контексті Форевер.

ALOE GOLD
PMS 7548 C

Шрифти
Шрифти, які використовуються для Форевер, були ретельно підібрані для того,
щоб представляти сподівання від товару: структурований шрифт для подання
кращих досягнень науки, великої шрифт, - представляє свободу
природи. Обидва ці шрифти можна використовувати в різних маркетингових
матеріалах і в соціальних мережах.
Основной шрифт Форевер Helvetica Neue.

HELVETICA NEUE CONDENSED BOLD FOR может
использоваться для выделения заглавий
WEIGHTS FOR BODY COPY

C H A R A C T E R FA M I LY

Light & light italic.
Regular & italic.
Medium & medium italic.
Bold & bold italic.

THE QUICK BROWN FOX
JUMPED OVER THE LAZY DOG.
the quick brown fox jumped
over the lazy dog.
1234567890!?#

Додатковий шрифт – Scriptorama Tradeshow JF.

Також для заголовків можна
використовувати Scriptorama.
4

КЕРІВНИЦТВО ПО БРЕНДУ
ФОТОГРАФІЇ
У Форевер унікальний підхід до фотографій. Ми демонструємо нашу продукцію і
наших людей через красиві, яскраві і різнокольорові зображення, які відповідають
цінностям нашого бренду.

Для того, щоб знайти і завантажити наші фотографії, зайдіть на www.foreverfotos.com
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СТВОРЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Отже, ви вирішили почати і створити для початку щось персоналізоване? Ось кілька
прикладів, які надихнуть вас і допоможуть створити вам власну
рекламну листівку.
Шрифт Scriptorama
передусім використовується
для заголовків і коротких
закликаючих текстів.

Theer
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Використовуйте чіткі
теплі фотознімки
об’єктів, про які
йде розповідь

In a smaller package.
Imagine slicing open an aloe leaf
and consuming the gel directly from
the plant. Our Forever Aloe Vera
Gel® is as close to the real thing
as you can get! The first to receive
certification by the International Aloe
Science Council (IASC) for purity
and potency, this nutrient rich drink
is sugar free and gluten free, and
aseptically processed allowing the
formula to remain free of added
preservatives and boast an amazing
99.7% pure inner leaf aloe vera gel.

Найбільш
видатним
кольором в
рекламних
матеріалах повинен
бути Алое Голд

Шрифт
Helvetica Neue
використовується
для текстового
масиву

Now in packs of 12 - 330ml
bottles to take on the go!

Forever Aloe Vera Gel®
XXX | $XX.XX

Forever Living Products, 7501 E. McCormick Pkwy, Scottsdale, AZ 85258

Тег лінія Форевер завжди
розміщується в лівому нижньому
кутку

Основний логотип Форевер завжди
повинен розміщуватися в правому
нижньому кутку або в центрі документа
над нижньою плашкою. При використанні тег лінії - тільки в правому нижньому
кутку
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Знайдіть і скачайте більше! Маркетингові матеріали, листівки та тренінги
можна знайти на Foreverliving.com на вашому підприємницькому порталі
в розділах Forms і Downloads. Тут ви знайдете все, що вам потрібно для
побудови міцного і стабільного бізнесу
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
Можливість розповісти свою історію - важлива частина побудови бізнесу.
Що вас мотивує? Як Форевер допомагає вам досягти своїх цілей? Як ви змінюєте
своє життя? Поділитися цими думками - чудовий спосіб знайти людей, мислячих так
само, як ви, які можуть стати вашими клієнтами або частиною вашої команди.
СОЦІАЛЬНІ ПЛАТФОРМИ
Коли справа доходить до встановлення зв’язків, соціальні мережі є важливим
засобом комунікації. Неможливо ігнорувати те, наскільки важливими стали вони в
повсякденному житті багатьох людей. Це - ключова частина процесів інформування
про продукцію та побудову бізнесу.

Існує 4,2 мільярди користувачів
Інтернет і 3,4 мільярди активних
користувачів соціальних мереж. *

81%

81% малих і середніх бізнесів
користується тими чи іншими соціальними
платформами для контакту зі своїми
споживачами.*

Для прийняття рішення про те, які саме сайти найкращі для вашого бізнесу, слід
оцінити зміст Вашого повідомлення і зрозуміти, з ким саме ви бажаєте ним поділитися. Ось лише коротка інформація щодо найбільш популярних соціальних
платформ і їх потенційного використання для вашого бізнесу.
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FACEBOOK

2,3 мільярда користувачів

Що це таке? Facebook був заснований в 2004 р і сьогодні відомий як найбільш
популярна соціальна мережа в світі. Він використовується для зв’язку людей з
друзями, родичами, знайомими і діловими партнерами шляхом розміщення і репосту
цікавого контенту. Використовуючи платну рекламу на ФБ, можна просувати і
рекламувати свій бренд або бізнес.
Хто на ньому зареєстрований? ФБ швидко став королем соціальних мереж. Майже
всі сьогодні зареєстровані на ньому.

88%

84%

72%

користувачів
Інтернет в віці
18-29 років

користувачів
Інтернет в віці
30-49 років

користувачів
Інтернет в віці
50-64 років

Facebook

Facebook

Facebook

62%
користувачів
Інтернет в віці
65+ років
Facebook

Як користуватися: Контент, який найкраще працює на ФБ, зазвичай влючає
відео або зображення високої якості, що привертають увагу. Розглядайте ФБ як
якусь внутрішню мережу для вашої команди і нових потенційних партнерів. Ви
можете розміщувати фотографії, відео і навіть створювати живі трансляції для своїх
передплатників і друзів. Кожен пост на ФБ розглядається як новина і, хоча текст
може бути величиною до 63 206 знаків, ідеальна довжина поста - між 40 і 60 знаками.
* Використовуйте події на ФБ для запрошення друзів на Бізнес зустрічі або
продуктові ланчі
* Використовуйте Мессенджер на ФБ і платформу Чат а для зв’язку з потенційними і
активними споживачами
* Використовуйте ФБ Групи для створення груп, в яких можна вести приватні
обговорення зі своїми командами, обговорювати тактику ведення бізнесу,
інформацію про продукти, або використовувати їх, як форуми для зв’язку.
Мережевий маркетинг відрізняється від інших бізнес форматів. На цій платформі ви
просуваєте себе індивідуально, просуваючи одночасно, власний бізнес, однак, варто
розмежовувати свої професійний і особистий профілі.
Для того, щоб ваш аккаунт не видалили за неправильне використання, дуже
рекомендуємо вам завести окрему власну бізнес сторінку.

500,000 НОВИХ КОРИСТУВАЧІВ З’ЯВЛЯЄТЬСЯ
НА ФБ ЩОДНЯ.
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77% КОРИСТУВАЧІВ
ТВІТТЕРА ПОЗИТИВНІШЕ
ВІДНОСЯТЬСЯ ДО
БРЕНДУ ПІСЛЯ ТОГО,
ЯК НА ЇХ ТВІТ БУЛА
ДАНА ВІДПОВІДЬ.

TWITTER
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326 мільйонів користувачів

Що це? Твіттер - це соціальна мережа, що дозволяє користувачам обмінюватися
контентами та ідеями за допомогою коротких повідомлень, званих твітами. На цій
платформі кількість знаків обмежена, що робить можливим лаконічне і емоційне
спілкування. Твіттер можна описати як набір мікросуспільств, оскільки ви бачите
тільки твіти від користувачів, на яких підписані. Ви побачите, що багато хто на
Твіттері організовує свої спільноти під певною темою або в певній ніші, ділячись
інформацією виключно з користувачами з такими самими інтересами.
Хто підписується? Твіттер - в значній мірі чоловіча платформа, особливо популярна серед професіоналів та експертів.

36%
користувачів
Інтернет у віці

18-29 років
Twitter

23%

21%

користувачів
Інтернет у віці
30-49 років
Twitter

користувачів
Інтернет у віці
50-64 років
Twitter

Як користуватися? Дуже важливо зробити свій аккаунт на Твіттері професійним
і при цьому залишитися привабливим. Створіть свою біо і позначте локацію,
щоб користувачі знали, де ви знаходитеся і яке ваше коло зацікавлень. Будьте
креативними, щоб людям захотілося на вас підписатися і дізнатися про вас більше.
Дуже важливо не стати спамером на Твіттері. Ви можете постити частіше, але
чергувати інформацію для роздумів, розважальні пости і професійний контент.
Веселий і цікавий контент найкраще допомагає залучити нових передплатників.

INSTAGRAM

1 МІЛЬЯРД КОРИСТУВАЧІВ

Що це? Інстаграм - це в основному візуальна соціальна мережа, яка використовується для обміну фотографіями і відео через телефони. Зараз ця мережа належить
Фейсбук і дозволяє вам просувати свій бізнес за допомогою цікавих профілів і
реклами.
Хто зареєстрований? Інстаграм - один з найбільш швидко зростаючих додатків.
Найбільш популярна ця мережа серед молодих користувачів.

59%
користувачів
Інтернет у віці
18-29 років

Instagram

33%
користувачів
Інтернет у віці
30-49 років
Instagram

21%
користувачів
Інтернет у віці
50+ років
Instagram
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Як користуватися? Створення зв’язків в Інстаграм найкраще виходить шляхом
підписування на свій аккаунт і використання хештегів, відповідних вашим цілям і
бізнес - стратегіям. Хештег це теги (бірочки) які категоризують і організовують контент.
Додаючи хештег до динамічного візуальному контенту, ви робите його доступним для
пошуку через цей додаток. Шляхом пошуку по хештегу ви можете знайти нові профілі,
а встановлюючи відповідні хештеги, ви робите можливим знайти вас.
Інстаграм найкраще використовувати для демонстрації свого стилю життя,
подорожей, продукції, а також мотивації вашої команди. Пам’ятайте, що головне в
Інстаграм - фото і відео, а не підписи під ними. Краще за все не перевищувати 125
знаків для того, щоб весь текст було видно на сторінці відразу.

ОСНОВНі ХЕШТЕГИ ФОРЕВЕР

#TheAloeVeraCompany

#ForeverProud

#LookBetterFeelBetter

Коли потрібно вибрати правильний хештег для свого контенту, задумайтеся над тим,
що буде працювати краще для продуктів і контенту, який ви просуваєте.
Використовуйте #The AloeVeraCompany, розповідаючи про продукти з алое вера,
або про те, як ми вирощуємо алое на власних пполях. А якщо пости про контроль
ваги, поживні речовини або про продукти з ними пов’язані - слід використовувати
#LookBetterFeelBetter. А якщо будете писати про вплив Форевер на життя інших
людей або допомогу нужденним - використовуйте хештег #ForeverProud.
В СЕРЕДНЬОМУ КОРИСТУВАЧ ІНСТАГРАМ ПРОВОДИТЬ В ДОДАТКУ
15 ХВИЛИН ЩОДЕННО

LINKEDIN

562 МІЛЬЙОНИ КОРИСТУВАЧІВ

Що це? Лінкедін найбільш популярний сайт для професійного нетворкінгу.
Його можна знайти на більш ніж на 20 мовах і в усьому світі їм користуються
професіонали з багатьох областей бізнесу. Це ідеальна платформа для того, щоб
знайти і зв’язатися з потенційними бізнес партнерами і рекрутувати їх в свій бізнес.
Лінкедін дозволяє своїм користувачам приєднуватися до груп, розміщувати новини
і ділитися інформацією про зміни в їхній кар’єрі та іншими важливими етапами.
Лінкедін - свого роду цифрове резюме та інструмент нетворкінгу. Професіонали
у віці молодше 50 років є його основою і багато з них постійно досліджують нові
можливості і шукають нові контакти для нетворкінгу.
Як використовувати? Лінкедін дозволяє своїм передплатникам ділитися
таким контентом як нові статті, блоги, фотознімки, відео та ін. Краще всього
використовувати для поновлення зв’язків (еквівалент друзів в Лінкедін) при появі
нових продуктів, коли відбуваються зміни в роботі (наприклад досягається новий
рівень в Маркетинг Плані або виконана чергова програма). Лінкедін призначений для
того, щоб інформувати своє професійне коло. Приєднайтесь до групи професіоналів
або створіть власну групу, користуючись інструментами Лінкедін. Запрошуйте
професіоналів і потенційних партнерів приєднатися до цієї групи, обговорюйте в ній
бізнес можливості, ціліі способи їх досягнення.
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Хто в ній зареєстрований? Молоді професіонали - основні користувачі Лінкедін,
але найбільш популярний серед користувачів Інтернет, чий річний дохід перевищує
75000 доларів.

75% ЛЮДЕЙ, ЯКІ НЕЩОДАВНО ПОМІНЯЛИ РОБОТУ ВИКОРИСТАЛИ
ЛІНКЕДІН ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ШУКАТИ НОВІ МОЖЛИВОСТІ.

PINTEREST 1 МІЛЬЯРД КОРИСТУВАЧІВ
Що це? Пінтерест - це медіа-платформа, що дозволяє ділитися фотографіями
і відзначати ті, що сподобалися. Люди використовують цю платформу для
збереження візуальних ідей, планування подорожей, домашніх проектів, для
натхнення. Кожен пост називається “пін” (пришпилена записка) і розміщується
в профілі на “Дошках”. Кождая “Дошка” може мати свою тему і повинна бути
заповнена так, щоб інші користувачі могли з легкістю переглядати її.
Хто зареєстрований? Більшість користувачів Пінтерест (60%) це жінки,
але кількість і відсоток передплатників-чоловіків швидко зростає - 40% з них нові передплатники. **

36%
користувачів
Інтернет у віці
18-29 років
Pinterest

34%

28%

користувачів
Інтернет у віці
30-49 років
Pinterest

користувачів
Інтернет у віці
50-64 років
Pinterest

Як користуватися: Інформація та візуальне натхнення - ключ до створення
відмінного контенту в Пінтерест. Ви можете “приколювати” на дошку фотографії з
інших веб сайтів просто копіюючи лінк в платформу, або ж ви можете створювати
контент, який ви можете завантажувати, а потім з’єднувати зі своїм власним сайтом.
Піни, які працюють краще за все - це або іконографіка, або повчаюча графіка, з
якої користувач може отримувати інформацію, чисто переглядаючи зображення,
або отримуючи лінк на більш ґрунтовні статті або відео. Використовуйте продумані
заголовки і розміщуйте тексти, які заохочують користувачів клікнути і поділитися
вашим постом.
Не забудьте перетворити ваш аккаунт на бізнес аккаунт після його встановлення. Це
не тільки дозволить вам просувати власний веб-сайт і створювати рекламу, а й дасть
вам найцікавіші знахідки з приводу того, як працює ваш контент.

80% “МІЛЕННІАЛІВ” ПІДТВЕРДЖУЮТЬ, ЩО ПІНТЕРЕСТ
ДОПОМАГАЄ ЇМ ШУКАТИ ТЕ, ЩО ВОНИ ХОЧУТЬ КУПИТИ.
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

YOUTUBE

1, 5 МІЛЬЯРДА КОРИСТУВАЧІВ

Що це? Ютуб найбільша відео платформа в світі. Користувачі можуть завантажувати на неї контент, який дозволяє іншим коментувати, дивитися і ділитися цими
відео безпосередньо з цієї платформи. Виробники товарів і послуг також можуть
створювати власні рекламні ролики і просувати таким чином свої продукти і послуги.
Також люди користуються ютубом як пошукачем, завдяки чому він став одним
з кращих пошукових браузерів в мережі. Тут можна знайти найрізноманітніший
контент: від музичних кліпів до рецептів та інструкцій.
Хто передплатники? Сьогодні люди прагнуть дивитися будь-яке відео онлайн.
Ютуб привертає значно більше людей у віці 19-49 років, ніж будь-яка мережа
кабельного телебачення в США. **

11%

23%

26%

користувачів
Інтернет у віці
18-24 років
Youtube

користувачів
Інтернет у віці
25-34 років
Youtube

користувачів
Інтернет у віці
35-44 років
Youtube

16%
користувачів
Інтернет у віці
45-54 років
Youtube

Як використовувати? Середній користувач дивиться канал Ютуб 40 хвилин на
день. Це означає, что людям потрібно інвестуваті власну годину в перегляд вашого
контенту. Кращі власникі акаунтів на Ютубі створюють контент, что розповідає
глядачеві, як робити що-небудь, або навчає їх чомусь новому. Задумайтесь: коли
ви не знаєте нічого про дію того чи іншого продукту, що спрацює краще для
розуміння - відео чи блог? Відео - кращий способ залучення потенційніх
клієнтів і партнерів, Розповідайте про те, что может бути для них незрозумілім або
складним.
Почніть з того, что заведіть власний канал и чітко визначте мету Вашої на ньом
діяльності. Можливо, це будуть розповіді про продукцію та інгредієнти, або
демонстрація прикладів проведення бізнес-презентацій та інших заходів.
Запишіть своє відео, використовуючи високоякісні формати типу 4К або HD,
використовуйте штатив для того, щоб відео було стабільнім. Будуйте базу
передплатників, ділячись вашими відео на інших платформах і запрошуючи своих
друзів підписатися на ваш Ютуб канал.

С Е Р Е Д Н І Й КО Р И СТ У В АЧ П Е Р Е ГЛ Я Д А Є К А Н А Л
YOUTUBE 40 ХВИЛИН НА ДЕНЬ
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TIKTOK

800 МІЛЬЙОНІВ КОРИСТУВАЧІВ

Що це? TikTok - одна з найпопулярніших і швидко зростаючих платформ соціальних
мереж, що робить її відмінним способом поділитися своїм бізнесом Forever.
Ця соціальна мережа для обміну відео користується великою популярністю у
користувачів покоління Z і стає дедалі популярнішою у всіх вікових групах.
Хто там? TikTok неймовірно популярний серед молоді завдяки найпопулярнішому
контенту, в якому представлені «вірусні» танцювальні тенденції, челленджі та відео з
синхронізацією губ.

48%

21%

8%

користувачів
Інтернет у віці

користувачів
Інтернет у віці

користувачів
Інтернет у віці

18-29 років

30-49 років

50-64 років

Як використовувати: TikTok надає унікальну можливість створювати захоплюючий
візуальний контент і потенційно залучати більшу аудиторію. Це ідеальна платформа
для навчальних програм, тренувань і челленджів. Тренд-культура і гумор дуже
популярні в TikTok, тому оригінальні креативні концепції, швидше за все, будуть мати
найбільший успіх.

З МОМЕНТУ ЗАПУСКУ В 2016 РОЦІ TIKTOK ПОКАЗАВ
ФЕНОМЕНАЛЬНЕ ЗРОСТАННЯ, ЗАРАЗ У НЬОМУ БІЛЬШЕ
800 МІЛЬЙОНІВ АКТИВНИХ КОРИСТУВАЧІВ ***, ВІН
ШВИДКО СТАЄ ОДНИМ ІЗ НАЙПОПУЛЯРНІШИХ САЙТІВ
СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ.

Вибір платформи в соціальних мережах повинен грунтуватися
на тому, контент якого типу ви можете створювати найчастіше відео, фото, посилання чи текст, а також на те, до кого ви маєте
намір звернутися.

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

СТВОРЕННЯ КОНТЕНТУ
Розробіть тижневий або місячний план для кожної соціальної мережі таким чином,
щоб ви могли фокусуватися на тому, щоб встановлювати нові зв’язки, а не думати про
те, що б запостити. Тільки таким чином ваш контент буде цікавим і послідовним, що
позитивно відіб’ється на результатах вашого бізнесу. Присядьте, наприклад, щотижня
і в думках уявіть що і де ви збираєтеся публікувати. Використовуйте такі програми, як
Hootsuite і Buffer App для планування ваших постів. Це вивільнить вам час протягом
тижня для коментування та спілкування з вашою мережею онлайн.
Встановлення міцного балансу в ваших постах важливо для того, щоб згадати все,
що ви хочете повідомити людям про ваш бізнес, не антагонізуючи їх. Як Підприємець
Форевер, ви будете тримати в пріоритеті кілька тем, якими ви хотіли б поділитися продукти, бізнес можливості та ваш стиль життя.
Пам’ятайте, що ви є своїм власним брендом. Люди купують продукцію у ВАС і
приєднуються до ВАШОГО бізнесу. Постійно пам’ятайте про це, працюючи над
створенням власної команди і сильної присутності в соціальних мережах.
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Ось приклад того, як зробити правильний мікс контенту, який чітко
характеризуватиме вас і дозволить створити міцний стабільний бізнес.
20% СТИЛЬ ЖИТТЯ
Сегмент контенту про стиль життя повинен концентруватися
навколо ваших щоденних цінностей. Ви вільні залишитися вдома з
дітьми завдяки своєму бізнесу? Раз на тиждень розкажіть про щось
цікаве, що ви змогли зробити в цей вільний час. У вас з’явилися
додаткові кишенькові гроші? Поділіться своїми планами на відпустку
або на що-небудь інше, що тепер ви можете собі дозволити.

20% ПРОДУКТ
Ділитися інформацією про продукти - основа вашого бізнесу.
Запрошуйте людей дізнатися більше про ваші улюблені продукти.
Говоріть від душі і не антагонізуйте своїх передплатників, занадто
наполегливо намагаючись їм їх продати. У своїх постах діліться
власними враженнями від продуктів, а не перераховуйте їх
задекларовані переваги

20% БІЗНЕС
Ваш бізнес Форевер дозволяє вам працювати звідки завгодно і
будувати його в зручному для вас темпі. Поділіться інформацією
про унікальності вашого бізнесу і можливостей бізнесу Форевер з
вашими передплатниками. Наприклад, раз на тиждень ви можете
постити повідомлення про нових людей у вашій команді, а також про
те, як комфортно вам працюється вдома. Покажіть (а не розкажіть)
вашої аудиторії чим цікавий і вигідний ваш бізнес і запропонуйте їм
дізнатися про нього більше

20% ВИЗНАННЯ
Ваша команда Форевер - це коло людей, які повинні підтримувати
вас не тільки в “реалі”, а й онлайн. Святкуйте і відзначайте всі
досягнення один одного і показуйте всім те, як ви будуєте команду,
в якій всі одне одного цінують і поважають. Ця частина вашої
стратегії повинна бути націлена на те, щоб продемонструвати
передплатникам, наскільки ви готові підтримати інших і як ваш
бізнес допомагає вам і вашим партнерам в досягненні поставлених
цілей.

20% ЗАЛУЧЕННЯ
Розглядайте цю частину вашого контенту, як тему “Дозвольте
представитися “. Ваші профілі в соціальних мережах - це НЕ рекламні
щити, на яких ви розміщуєте односпрямований контент. Вони є
спільнотами, в яких люди повинні відчувати, що вони вони можуть з
вами спілкуватися і вчитися у вас. Намагайтеся завжди навчати ваших
передплатників, пропонувати їм те, що змусить їх знову повернутися
до вас. Залученість вашої аудиторії - ключ до того, щоб зацікавити
їх собою. Принаймні раз на тиждень розміщуйте питання, яке зможе
залучити до дискусії всіх ваших передплатників. Це підтримає бесіду
і може дати можливість поділитися інформацією про продукти та
бізнес.
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ
СТВОРЕННЯ ФОТО І ВІДЕО КОНТЕНТУ
Створюючи контент для соціальних мереж на основі фото та / або відео, слід
тримати в умі такі корисні практики:
Якість
Зображення та відео повинні бути максимально чіткими; уникайте розмитих
постів, з низькою розділяючою здатністю. Дбайте про яскравість і різкість.
Чим більш контрастним є фото - тим краще.
Композиція
Що є центральною точкою вашого фото? Подбайте про те, щоб зміст
фотознімку був зрозумілим, а об’єкти на ньому - правильно розташовані.
Тон
Використовуйте кольори, які підтримують продукти, які ви показуєте.
Якщо у ваших знімках фігурує колір Алое Голд - не “забивайте” його
великою кількістю інших яскравих кольорів. Використовуйте інші, більш
приглушені кольори для того, щоб Алое Голд виділявся серед них.
Освітлення
Завжди намагайтеся, щоб ваші фотографії були зроблені в добре
освітленому місці з яскравим природним світлом. Це сприяє тому, що
зображення виходить більш чітким і більш помітним на стрічці соціальної
мережі.
Контекст
Задумайтесь над тим, чому ви постите що-небудь. Якщо фото не створює
відчуття єдності з вашим брендом - ніхто не зрозуміє, що саме ви хотіли
сказати, а значить слід переосмислити його. Важливо, щоб ваш контент мав
значення і доносив якусь думку кінцевого споживача.

58% СПОЖИВАЧІВ ВІДДАЮТЬ ПЕРЕВАГУ ВІЗУАЛЬНОМУ
КОНТЕНТУ, СТАВЛЯЧИ НА ПЕРШЕ МІСЦЕ МАЛЮНКИ,
ЗОБРАЖЕННЯ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ВІДЕО.
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СЛІДКУЙТЕ ЗА НАМИ В
СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
Знайдіть Форевер Лівінг Продактс в соціальних мережах!
Ми хочемо бути з вами на зв’язку і повідомляти вам
найновішу інформацію про нашіх продукти та бізнес.

FACEBOOK .com/foreverglobalhq
Простий і зрозумілий контент. Поставте лайк нашій сторінці і знайдіть контент,
яким ви зможете ділитися з потенційними клієнтами та партнерами.

FACEBOOK .com/foreverglobalhqbusiness
Події та мотиваційні програми, новини та інше! Поставте лайк нашій сторінці,
орієнтованій на бізнес, і отримуйте інформацію про недавні тренінги та
мотиваційні програми для Підприємців Форевер.

INSTAGRAM.com/foreverglobalhq
Наша історія у фотографіях. Відправляйтеся в подорож у Форевер
разом з нами і досліджуйте кращі в світі продукти!

INSTAGRAM.com/foreverglobalhqbusiness
Залишайтеся на зв’язку з бізнесом. Наша бізнес-сторінка в Инстаграм не
тільки розповідає про “закулісне” життя Форевер, а й повідомляє про новини,
корисні для всіх Підприємців.

PINTEREST.com/foreverglobalhq
Отримайте натхнення для свого наступного коктейлю новин і
мотивуючі пости, які можна приколоти на свою дошку.

TWITTER.com/foreverglobalhq
Приєднуйтесь до бесіди. Наші сторінки на Твіттері повні цікавого і
привабливого контенту, яким можна ділитися і який можна обговорювати.
Підписуйтесь на нашу сторінку і не забувайте ретвітнути!

VIMEO.com/foreverglobalhq
Дивіться найновіші відео, якими можна також ділитися зі своїми клієнтами та
партнерами.
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СТВОРЕННЯ ЕФЕКТУ ПРИСУТНОСТІ
У МЕРЕЖІ

Одна з переваг бізнесу Форевер полягає в тому, що починати бізнес можна одразу, як
тільки ви готові це зробити. Немає необхідності робити запас товарів, робити сайт
- ви готові почати ділитися продуктами і можливостями Форевер негайно. В додаток
до поліпшення вашого профілю в соціальній мережі, ви можете використовувати
foreverliving.com в якості вашого власного інтернет магазина.

Просто вставте ваш номер Підприємця www.ВАШ НОМЕР.ForeverLiving.com
і діліться контентом!*
* Ця функція буде в наявності на новому українському сайті ФЛПЮ після завершення
його розробки.

22

РЕСУРСИ

ІНШІ ІНСТРУМЕНТИ ТА КОРИСНІ
ПОРАДИ
BestCompany.com розглядає Форевер Лівінг Продактс як компанію, яка надає
найкраще навчання і підтримку своїм Підприємцям. А означає, що все цікаве не
закінчується. Нижче - ще кілька інструментів, які ви можете використовувати для
розвитку вашого бізнесу.
ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ

ВІДКРИЙТЕ ДЛЯ СЕБЕ МОБІЛЬНИЙ
ДОДАТОК ФОРЕВЕР
Завантажте собі Discover Forever і отримайте все, що вам потрібно.
Додаток постійно поповнюється новою інформацією про продукти,
матеріалами для тренінгів, прайс листами і всім іншим, що потрібно
для того, щоб займатися бізнесом де завгодно. В наявності під
формати IOS і Android

FLP360
Отримайте повний огляд свого бізнесу! Коли ви готові до нових
серйозних кроків і ваша команда постійно зростає, варто завести
такий інструмент бізнесу, як FLP360. Даний додаток надає різнобічну
звітність, доступ до електронної пошти і ємережевих інструментів, а
також інформацію щодо вашої структури. В наявності під формати
IOS і Android.

FOREVER GLOBALPAY
Ваші бонуси і коммісійні легко контролювати за допомогою цієї
програми. Ви отримуєте пропозицію створити власний аккаунт з
вашою першою бонусною виплатою. Почніть заробляти сьогодні і
входіть на свій аккаунт для отримання зароблених коштів.
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ДОДАТОК FOREVER F.I.T.

PRINT MATERIALS

Якщо вас цікавить контроль ваги або ви маєте намір будувати бізнес
на основі продуктів, призначених для цієї мети - для вас ідеально
підходить додаток Forever F.I.T. , який є в наявності для iOS
і Android. За допомогою цієї програми ви можете відстежувати
прогрес ваших клієнтів або ваш власний, а також ділитися
мотивуючої інформацією.

ЖУРНАЛ ALOE LIFE
Цей прекрасний інструмент бізнесу виходить тричі на рік і
призначений виключно для роздрібних покупців. Використовуйте
інформацію про продукти і бізнес, що міститься в ньому, для
будівництва власного бізнесу. Журнал Aloe Life можна знайти на:
https://drive.google.com/file/d/191tbBhW3jHE4SmFQsh3eun2GvdKfUQ
fQ/view

БРОШУРА ПРО АЛОЕ
Сила Алое створена самою природою. У цій брошурі розповідається
про переваги і користь вживання Геля Алое Вера. Крім того в ній
міститься інформація про те як Форевер виробляє цей продукт,
що робить брошуру прекрасним роздатковим матеріалом для
роздрібних покупців.

Why

Forever?

ЛИСТІВКА “ЧОМУ ФОРЕВЕР?“
Розкажіть своїм клієнтам про унікальні можливості, які пропонує
Форевер. Листівка “Чому Форевер?”* надає інформацію про те що
пропонує Форевер всім хто має намір будувати свій бізнес.

ПЕРШІ КРОКИ ДО МЕНЕДЖЕРА
Це серйозне тренінгове керівництво пояснює фундаментальні кроки
побудови бізнесу, починаючи від роздрібного продажу потенційним
партнерам і закінчуючи запрошенням людей в бізнес. Є в наявності
у вигляді друкованого буклету, а також цифрової копії на Discover
Forever.

Потрібна ще допомога та підтримка?
Зв’яжіться зі службою підтримки покупців по телефону
(044) 338-08-08 або пишіть на marketing@foreverliving.com.ua
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Все - для найвищої
якості
Ми є найбільшою в світі компанією з вирощування і
виробництва продукції з Алое вера. Наші продукти з
Алое вера були першими, що отримали Печатку
Підтвердження Наукової Ради Алое за вміст соку алое і
його чистоту. Багато з наших продуктів мають сертифікати
кошерності і халяльності. Форевер не випробовує свою
продукцію на тваринах.

foreverliving.com
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