
 
 

MONAVIE SĖKMINGO STARTO MOKOMOJI MEDŽIAGA 

Telefoninių pokalbių priedas 

 

Perspėjimas: MonAvie distribiutoriams draudžiama naudoti automatines telefonų skambinimo sistemas 

MonaVie verslo plėtojimui. Prašome susipažinti su savo šalies politika ir procedūromis dėl papildomos 

informacijos apie telefono naudojimą. 

 

ARTIMI KONTAKTAI 

Scenarijus Nr. 1 – Kontaktavimas akis į akį 

Jūs: Labas (žmogaus vardas), kaip sekasi? 

Aš turiu svarbios informacijos, kuria noriu su tavim pasidalinti. Tai informacija, kuri gali teigiamai paveikti tave ir 

tavo šeimą. Jeigu aš atsiųsiu tau video filmuką, ar tu galėsi jį pasižiūrėti dabar? (Arba) Ar tu galėsi pasiklausyti 

kompakto kai važiuosi iš darbo į namus? 

Kandidatas: Taip 

Jūs: Puiku! Ar turėsi keletą minučių vėliau vakare, kad galėčiau tau paskambinti? 

 

Scenarijus Nr. 2 – Telefonu ar kompiuteriu 

Jūs: Labas (žmogaus vardas), kaip sekasi? 

Kandidatas: Gerai, ačiū. 

Jūs: Ar esi prie kompiuterio? 

Kandidatas: Ne 

Jūs: (Susitariate kada galite paskambinti kitu laiku, kai jis (ji) bus prie kompiuterio). 

(Arba) 

Kandidatas: Taip 

Jūs: Puiku! Aš atsiųsiu tau laišką, ir aš norėčiau būti tikras, kad tu galėsi atsidaryti prie jo prikabintą priedą. Aš 

siunčiu tau jį dabar, pasakyk man kai jau jį gausi. 

 

Scenarijus Nr. 3 – Profesionalams ir Verslininkams 

Jūs: (Asmens vardas), šis video failas, kurį aš tau ką tik nusiunčiau yra labai svarbus tau ir man. Aš tikiu, kad tavo 

įgūdžių ir patirties kombinacija, gali būti kritiškai svarbi šiam verslui. Prašau peržiūrėk video, ir aš paskambinsiu tau 

po 30 minučių pakalbėti. 

 

Scenarijus Nr. 4 – Įprastam žmonių tipui 

Jūs: Labas, (asmens vardas), kaip sekasi? Kaip šeima? Darbas? Ką gero veikei savaitgalį? (Pralaužiate ledus) 

Klausyk norėjau paklausti tavęs vieno svarbaus klausimo: Ar tu esi atviras pasiūlymams užsidirbti papildomai pinigų 

prie savo darbo/verslo? 

Kandidatas: Taip 

Jūs: Puiku! Kai kas didelio šiuo metu vyksta  ir aš noriu su tavimi tuo pasidalinti. Ši informacija gali teigiamai paveikti 

tave ir tavo šeimą. Ar esi prie kompiuterio? 

Kandidatas: Taip 



 
Jūs: (Asmens vardas), šis video failas, kurį ką tik tau nusiunčiau yra labai svarbus tau ir man. Aš galvoju, jis gali 

teigiamai paveikti tave ir tavo šeimą. Prašau skirk šiek tiek laiko pasižiūrėti, ir aš perskambinsiu tau po 30 minučių. 

 

ANTRAS POKALBIS PO AUDIO/VIDEO PERŽIŪRĖJIMO 

Scenarijus Nr. 1 – „Taip, aš perklausiau/peržiūrėjau“ 

Jūs: (Asmens vardas), ar tu peržiūrėjai informaciją kompakte/video, kurią aš tau siunčiau? 

Kandidatas: Taip 

Jūs: Puiku! Ar tave sudomino? 

Kandidatas: Pasako savo nuomonę 

Jūs: Aš norėjau, kad tu pamatytum tai apie ką ten eina kalba. Aš nesiruošiu tau aiškinti vėl telefonu, tačiau aš 

pasakysiu, kad rengiu specialią prezentaciją savo namuose/ofise (nurodykite datą ir laiką). A norėčiau, kad tu 

galėtum pamatyti, pačiupinėti ir pajausti produktą, kuris minimas video/audio. Aš kviečiu tik 10 žmonių, tačiau tau 

esu rezervavęs vietą. (Asmens vardas), aš noriu, kad tu aiškiai pamatytum ką MonAvie gali tau reikšti. Ar galiu tave 

įskaičiuoti (nurodykite laiką)? 

 

Scenarijus Nr. 2 – „Aš neperklausiau/nepasižiūrėjau“ 

Jūs: (Asmens vardas), ar tu peržiūrėjai informaciją kompakte/video, kurią aš tau siunčiau? 

Kandidatas: Ne, ne aš nežiūrėjau 

Jūs: (Asmens vardas), informacija, kuri yra kompakte/video yra tokia svarbi tau ir man, kad aš rengiu specialų 

susitikimą  mano namuose po keleto dienų. Ir norėčiau pakviesti tave dalyvauti, tačiau aš negaliu, kol tu 

neperklausei/neperžiūrėjai kompakto/video. Ar gali pasiklausyti jo rytoj ryte kai važiuosi į darbą? (Arba) Ar gali 

pasižiūrėti jį šį vakarą ir aš paskambinsiu tau ryte?  

 

POKALBIS PRIEŠ SUSITIKIMĄ PREZENTACIJOJE 

Scenarijus Nr. 1 – Gaunamas patvirtinimas 

Jūs: (Asmens vardas), aš skambinu pasitikrinti ar ketini dalyvauti šiandien vakare (nurodykite laiką). Ar gali ateiti 10-

15 minučių anksčiau, kad galėtume pabendrauti? 

Kandidatas: Aš būsiu 

Jūs: Gerai, susitiksime ten. 

 

Scenarijus Nr. 2 – „Aš negalėsiu ateiti“ 

Kandidatas: Kai kas atsitiko; Aš negalėsiu ateiti 

Jūs: (Asmens vardas), šis susitikimas truks tik valandą; svarbu tau ir man, ten būti. Informacija, kuria aš pasidalinsiu 

susitikime gali teigiamai paveikti tave ir tavo šeimą. (Asmens vardas), ar gali atvykti (nurodykite laiką)? 

Kandidatas: Ne 

Jūs: Ok, jokių problemų. O ar būsi laisvas (nurodykite data ir laiką), kad galėtum pasižiūrėti internetinę prezentaciją 

arba atvyktum į mūsų savaitinį atvirą susitikimą? 

Kandidatas: Žinoma 

 

 

 

 



 
DAUGIAU ŠABLONŲ: PRIEŠTARAVIMAI IR ATSAKYMAI 

Pastaba: Kai Jūs studijuosite The Invitation: Distributors training kompaktą ir praktikuosite visus pakvietimų 

šablonus, Jūs neturėtumėte niekada gauti jokių prieštaravimų. Atminkite, Jūs ieškote žmonių, kurie ieško, ir šie 

individai niekada neprieštaraus jeigu Jūs juos pakviesite.  

 

Scenarijus Nr. 1 – „Ar tai piramidė?“ 

Kandidatas: Ar tai piramidė? 

*Jūsų informacijai, kai žmonės užduoda šį klausimą, yra puiki proga Jums pasakyti, kad jūs turite mokytis kviesti. Kai 

jūs vadovaujatės aukščiau esančiu šablonu, jūs neturėtumėte niekada gauti tokio klausimo. 

Jūs: Ką turi galvoje sakydamas piramidė? 

Kandidatas: Na tu žinai, draugas atveda draugą, ir jis statomas po tavim ir t.t. 

Jūs: Tai puikus klausimas. Piramidė yra nelegalu. Aš niekada neįsitrakčiau į piramidę. Tiesa sakant kai ateisi į mano 

prezentaciją (nurodykite datą ir laiką), mes nagrinėsime visus šiuos klausimus ir parodysiu tau, kaip uždirbti iš 

puikaus komisinių plano. 

 

Scenarijus Nr. 2 – „Kiek tai kainuoja?“ 

Kandidatas: Kiek tai kainuoja? 

Jūs: Ar nori uždirbti papildomai pinigų prie tavo algos/verslo? 

Kandidatas: Taip 

Jūs: Ar nori, kad aš tau parodyčiau, kaip potencialiai uždirbti pinigus? 

Kandidatas:  Taip 

Jūs: Būtent dėl to aš noriu, kad tu ateitum į prezentaciją (nurodykite datą ir laiką). Ar galėsi atvykti? 

Kandidatas: Tu taip ir neatsakei į mano klausimą 

 

Scenarijus Nr. 3 – „Ar aš naudosiu produktą?“ 

Kandidatas: Iš kur man žinoti, kad produktas vertas naudoti? 

Jūs: Geras klausimas. Viskas ką tau reikia daryti, tai gerti jį. Ar norėtum, kad gaučiau tau dėžę? 

 

Scenarijus Nr. 4 – „Aš neturiu laiko“ 

Kandidatas: Aš neturiu laiko nieko kito daryti! 

Jūs: Aš dėkingas, kad skyrei šį laiką man. Klausimas yra tame: ar norėtum turėti daugiau laiko? 

Kandidatas: Taip 

Jūs: Puiku! Susitikime ir aš parodysiu tau, kaip tu gali susikurti papildomą pajamų šaltinį sau ir savo šeimai ir, to 

rezultate, gali atlaisvinti daugiau laiko savo dienotvarkėje. Ar gi nebūtų puiku? 

 

Scenarijus Nr. 5 – „Kuo ši kompanija išskirtinė?“ 

Kandidatas: Aš girdėjau apie tiek daug įvairių kompanijų, kuo ši yra ypatinga? 

Jūs: Geras klausimas. Sakyk, kas tau yra svarbu matant galimybę? 

Kandidatas: Uždirbti pinigus, būti tikru, kad kompanija rimta ir finansiškai stipri, ir, kad produktas veikia ir t.t. 

Jūs: Tai būtent tai, ką galvojau ir aš ir būtent todėl pasirinkau šią kompaniją. MonAvie yra Penkių žvaigždučių 

galimybė. Susitikime ir aš tau parodysiu faktus. Aš galiu tau pasakyti jau dabar, kad MonAvie yra tarp sparčiausiai 

augančių kompanijų visoje savo industrijoje, ir peržengė 2,1 milijardo $ pardavimus paskutiniais metais. Tiesa 



 
sakant, MonaVie buvo pripažinta žurnale Inc., kaip Nr.1 sparčiausiai augusi kompanija Maisto ir Gėrimų kategorijoje 

2009 metais. Ar norėtum pamatyti kuo tai gali būti naudinga tau? 

 

Scenarijus Nr. 6 – „Aš neįsitikinęs“ 

Kandidatas: Aš nežinau jokių kitų žmonių  arba aš nemanau, kad galėsiu užsiimti šiuo verslu, pan. 

Jūs: Aš suprantu tavo rūpestį. Leisk užduoti tau klausimą: Jeigu galėčiau parodyti tau paprastą, nuoseklų procesą 

kaip tu gali lengvai tai daryti ir per trumpą laiką gauti geras kassavaitines pajamas, ar tu skirtum valandą ateiti ir 

sužinoti apie tai? 

 

„AR GALIU PAGALVOTI APIE TAI“ 

Pastaba: Prieš sužinant kaip atsakyti, pirmiausia jums reikia sužadinti jo interesą. 

Kandidatas: Aš pagalvosiu apie tai,  ir susisieksiu su tavim. 

Jūs: Puiku! Ar turi kokių klausimų, kuriuos norėtum paklausti? 

Kandidatas: Ne, aš tiesiog noriu su tuo „permiegoti“ 

Jūs: Jokių problemų. Pasakyk man skalėje nuo 1 iki 10, 1 nesisudomėjau visau ir 10 esu pasiruošęs pradėti, kur tu 

esi? 

 

Scenarijus Nr. 1 – Šiek tiek susidomėjęs 

Kandidatas: Aš esu 5,6 arba 7 

Jūs: Puiku, štai DVD, kuris vadinasi „Tinklinio marketingo evoliucija“, jis parodo šios industrijos, kaip verslo modelio  

sėkmes. Jeigu duosiu tau šį DVD dabar, ar galėsi jį vakare pasižiūrėti? 

Kandidatas: Žinoma 

Jūs: Puiku! Tai jeigu aš paskambinsiu tau rytoj (nurodykite laiką) ar galėsi kalbėti? 

Kandidatas: Taip 

 

Scenarijus Nr. 2 – Nesusidomėjęs 

Kandidatas:  Aš esu 1-5 

Jūs: Gerai, jokių problemų. Sėkmės ir ačiū tau, kad atėjai į prezentaciją. Leisk tik paklausti: Gal žinai ką nors, kam 

būtų įdomi ši galimybė/produktas? 

 

Scenarijus Nr. 3 – Labai susidomėjęs 

Kandidatas: Aš esu 8,9 ar 10 

Jūs: Puiku! Sutarkime laiką rytoj, kada galime susitikti. Tuo tarpu, paimk šią knygutę „Kaip pradėti?“, perskaityk ją, ir 

pasiklausyk pridedamo audio kompakto. Tai paaiškins tau kai pradėti verslą. Tai pat paimk šį butelį ir pradėk jį gerti. 

Kai gausi savo užsakymą, galėsi man jį grąžinti. Kokiu laiku rytoj tu gali su manim susitikti, kad mes galėtume tave 

užregistruoti ir pradėti šį verslą? 

 


