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15 napos ingyenes használat az érdeklődőknek
Mindenkinek lehetősége van arra, hogy személyes weboldaladon keresztül
ingyen beregisztráljon a Network Systembe, és használja azt 15 napig. A
regisztrációkról visszajelzést kapsz. A belső felületen hozzáférést
biztosítunk utógondozási rendszerhez és megkapják másodkörös hírleveleinket. 15
nap után éves díj megfizetésével a felhasználó teljes körű jogosultsággal tudja
használni a rendszert. Akik esetleg úgy döntenek, hogy nem fizetnek elő a Network
Systemre, továbbra is megkapják MLM üzleteddel kapcsolatos friss híreket,
információkat.
Elkapóoldalak
Többféle landing page, azaz elkapóoldal áll rendelkezésedre. Ezek közül Te
állíthatod be, hogy aktuálisan melyiket akarod használni.
Ezekkel az oldalakkal azonnal online jelenlétet tudsz magadnak generálni és
fel tudod kelteni az érdeklődést ajánlatod iránt. Az oldalon az
érdeklődők a nevük és email címük megadása után tudnak csak továbblépni.
A személyes adatok megadása után kettő módon kapnak tájékoztatást:
- az első, hogy a nevedben szövegíró által megírt írásos tájékoztató anyagokat küld
ki a rendszer,
- második, hogy a saját névre szóló weboldaladra irányítja át automatikusan az
érdeklődőt.
Új elkapó oldalak létrehozása beépített sablonok alapján
Több beépített sablon alapján folyamatosan újabb és újabb elkapó oldalakat tudsz
létrehozni. Ezzel mindig új tartalommal kialakított landing page oldalakat tudsz
megosztani a Facebookon.

Több fajta átirányítási lehetőség beállítása az elkapó oldalaknál
Networker csomagnál be tudod állítani, hogy a publikus oldaladra vagy a
rendezvényes aloldalra vagy a kérdőíves aloldalra vagy a blog aloldalra irányítsa át
az érdeklődőt az elkapó oldalról. Ezzel célirányosan tudod irányítani az
érdeklődőjket egy bizonyos tartalomra.
Saját névre szóló weboldal
Minden felhasználó saját névre szóló weboldalt kap. A weboldalad publikus oldalból,
belső zárt felületből és az oldalhoz tartozó elkapó oldalakból és Facebook
posztokból áll. A Network System nem egy weboldal, hanem egy teljeskörű online
marketing rendszer, amelynek egyik kis szelete a publikus weboldal.
A weboldal az általad képviselt MLM-es üzletedre lesz kifejlesztve és
optimalizálva a Network System "tervrajza" alapján
Rendszerünket a saját MLM-es vállalkozásodra fejleszti ki egy szakmai stáb.
A Network System speciális értékesítési tölcsére (eladási folyamatábrája)
kimondottan hálózatépítőknek készült. Minden olyan korszerű online megoldást
tartalmaz, ami elvárható egy profi rendszertől. Ennek a tervrajznak alapján lesz
kifejlesztve a saját MLM-es üzletedre a saját rendszered.
Publikos oldalon fényképekhez Youtube videók hozzárendelése
A saját weboldaladon bármikor tudsz fényképet cserélni és bármelyik képhez
Youtube videót tudsz hozzárendelni.
Kezdőoldalon háttérkép vagy mozgókép beállításának lehetősége
A kezdőoldalon szintén bármikor tudsz fényképet cserélni vagy mozgóképet
elhelyezni, amit a rendszer végtelenített módon játszik le.
Reszponzív működés
A publikus oldalad és a hozzátartozó elkapó oldalak, Facebook posztok és
hírleveleket a rendszer bármely okostelefonon és táblagépen az adott képernyő
méretnek megfelelően jeleníti meg.
Hírlevél sorozatra való feliratkozási lehetőség
A hírlevélküldő sorozatra az elkapóoldalakon és a saját weboldaladon tudnak
feliratkozni az érdeklődők. A feliratkozás után automatikusan írásos tájékoztató
anyagokat küld a rendszer.
Hírlevelekbe beépített funkciók.
Az automata módon kiküldött hírlevelek megfelelő designál és funkciókkal kerül
kiküldésre. A fejlécben a Te személyes adataid, elérhetőséged, fényképed kerül be.
A hírlevél alján található a „Kérem a következő hírlevelet” + „Telefonszám
megadása” + „Sikersztorik elérhetősége” + „MLM-es regisztrációs linked” +
„Network System regisztrációs linkje” funkció lesznek.

Hírlevelekben telefonszám megadási lehetőség.
A hírlevelekben lehetőség van arra, hogy az érdeklődők megadják a telefonszámuk
és telefonos visszahívást kérjenek.
Automata hírlevél küldő rendszer
Amikor egy érdeklődő megadja a nevét és e-mail címét, a Network System a Te
nevedben indít el neki egy automata hírlevélküldést. Feliratkozód naponta kap egy
írásos tájékoztató anyagot, amelyben azok a szakember által összeállított hírlevelek
vannak, amelyek bemutatják az MLM-es üzletedet. A személyes „feliratkozók
adatbázisodban” eltárlódnak a feliratkozó személ y adatai, ill. ebben az
adatbázisban azt is láthatod, hogy ki, mikor, melyik e-mailt nézte meg.
Az írásos anyagokat szövegíró készíti el és professzionálisan kialakított kinézettel,
ill. beépített funkciókkal kerül kiküldésre. Az írásos tájékoztató anyago kat a saját
email címedre is el tudod küldeni és ezek után te bárhova tovább tudod küldeni.
Hírlevél adatbázis
Mindenki saját adatbázissal rendelkezik. A hírlevél adatbázisba kerülnek bele
azon személyek adatai, akik feliratkoztak a te oldaladon keresztül a hírlevél
küldésre. Nyomon tudod követni ki, mikor iratkozott fel és melyik hírlevelet
nézte meg. Azt is látni fogod, ha valaki leiratkozott a hírlevélről, ill. meg tudod
nézni az e-mailek tartalmát is. A rendszer maximálisan betartja a GDPR előírásait.
Minden adatbázisra igaz, hogy email értesítést kapsz arról, amikor adatbázisodban
bármilyen változás történik.
Regisztráció adatbázis
Amikor a Te Network Systemes oldaladon keresztül beregisztrálnak a rendszerbe
azon személyek adatai eltárolódnak ebben az adatbázisban. Így látni fogod, hogy
kik azok, akiknél felkeltette az ajánlatod az érdeklődést. A Network Systemes
regisztrációt tekintheted az MLM-es céged előregisztrációjának is.
Ebben az esetben a rendszer automatikusan elindítja a másodkörős hírlevél küldést
az érdeklődőknek. Ebben az adatbázisban fogod látni, hogy mikor kapta meg az
érdeklődő a másodkörös hírlevelet.
Kapcsolat adatbázis
Kapcsolatfelvétel esetén, amikor az érdeklődő visszahívást kér megadja a
személyes adatait, telefonszámát és online elérhetőségét. Ezek az adatok
bekerülnek ebbe az adatbázisba. Ilyen eseteben 24 órán belül fel kell venni az
érdeklődővel a kapcsolatot.
Sőt írásos üzenetet is küldhet neked az érdeklődő.
Rendezvény adatbázis
Ebben az adatbázisban látni fogod, hogy ki jelentkezett be az adott
rendezvényre. Azt is látni fogod, hogy a jelentkező meglévő csapat tagja vagy új
érdeklődő.

Kérdőív adatbázis
Ebben az adatbázisban látni fogod, hogy kik töltötték ki a kérdőívet, a kérdéseket
és az arra adott válaszokat is.
MLM előregisztrációs adatbázis
Ebbe az adatbázisba azon személyek adatai kerülnek, akik be szeretnének
regisztrálni az adott MLM cégbe és kérik a te segítségedet a regisztráció során.
Személyes bemutatkozás lehetősége
A rendszert a saját igényeidnek megfelelően személyre tudod szabni.
Profil képet tölthetsz fel, személyes bemutatkozást tudsz írni és saját
bemutatkozó Youtube videót tudsz feltölteni. A saját weboldal adon a
bemutatkozási résznél publikusan jelenik meg a személyes bemutatkozásod,
amivel bizalmat tudsz kiépíteni az érdeklődőkben.
Személyes regisztrációs link beágyazása vagy regisztrációs űrlap
alkalmazása
Be tudod állítani az általad képviselt MLM üzletedben használt regisztráció s
linket. Ezzel automatikusan hozzád tudnak regisztrálni az új jelöltek. Ez a
link be lesz építve több helyen a weboldalba és a hírlevelekbe. Minden esetben te
leszel a szponzor.
Abban az esetben, ha a te céged nem alkalmaz regisztrációs linket, akkor
regisztrációs űrlapot alkalmazunk, amit az érdeklődőnek kell kitöltenie.
Ingyenes Facebook posztok.
A Network System belső felületén előre beállított, szakemberek által
kifejlesztett Facebook posztok közül választhatsz, amelyeket egy gombnyomással
megoszthatsz saját Facebook oldaladon. A Facebook posztokba a személyes kódod
van beépítve, így minden érdeklődőt, aki rákattint posztodra, a saját Network
Systemes oldaladra irányítja a Facebook.
Sikersztorik
Sikersztorikat, terméktapasztalatok és ajánlásokat írhatsz, amely minden
üzletedhez tartozó Network Systemes oldalon megjelenik majd.
Ezzel megerősítést kapnak az érdeklődők ajánlatod iránt. Minél több „sikersztorival”
találkozik annál nagyobb lesz a bizalma az üzleti ajánlatod iránt.
Fizetett hirdetési csomagok
Az online marketingben kiemelt jelentősége van a fizetett hirdetéseknek, amit
profi szakemberek kezelnek és felügyelnek. Ebben is maximális segítségedre
lesz ez a rendszer. A belső felületen egy gombnyomással el tudod indítani a
hirdetésedet (nem kell hozzá semmilyen szaktudás), amit online hirdetési
specialista fog beállítani, kezelni és felügyelni.

Neked a hirdetéssel más feladatot nincs, csak figyelni a hírlevélre feliratkozókat,
akik megadták nevüket és e-mail címüket.
Csapatodról életképek (kép + videó) feltöltésének lehetősége
Lehetőséged van fényképeket és videókat feltölteni album szerinti megjelenítéssel
bármilyen eseményről, csapatodról, amit fontosnak tartasz.
Személyes Facebook, Twitter, Skype, Instagram elérhetőség beállítása
A rendszerbe be tudod állítani személyes online elérhetőségeidet. Csak azt
állítsd be, amit gyakorlatban is valóban használsz! Mindez természetesen
megjelenik weboldaladon a személyes bemutatkozásodnál.
A csoportod által használt webkonferencia terem beillesztése és online
események megjelenítése
A rendszerbe be tudod illeszteni az általad használt webkonferencia terem
linkjét. Ez mindenkinél megjelenik és a saját oldalukon keresztül be
tud lépni.
Be tudsz állítani egyszerre több online eseményt, amiről a rendszer tájékoztatást
küld a partnereknek. Így a csoportod előre értesítést kap az online eseményekről,
kegyen az egy képzés vagy egy üzleti tájékoztató.
Network System oktató videó
Nagyon sok érdeklődő azért fogja elfogadni az MLM-es ajánlatodat, mert az
üzletépítéshez használni tudja a Network System rendszerét. Ez a
modul abban segít, hogy közérthető módon bemutatja a rendszert és azt,
hogy miben jelent pluszt a hálózatépítői munkában. Ebben a részben egy oktató
videó található.
Network System Útmutató
Egy részletes útmutató, amely a Network System összes menüpontjátját és azok
használatát mutatja be. Nagy segítségedre lesz, hogy megismerd ezt a rendszert és
minél könnyebben tudd használni. Ezt a leírást pdf-es állomány formájában találod
meg, amit online meg tudsz nézni vagy ki tudsz nyomtatni vagy le tudod tölteni a
saját számítógépedre.
Network System Tudástár
Ebben a munkafüzetben ismertetőt találsz az online marketing és az MLM
kapcsolatáról. Megismerheted a rendszer tudását és nagyszerűségét, valamint
betekintést kapsz az online marketing különleges világába is.
Hatékony hálózatépítés online
Egy nagyon különleges oktatóanyag, ami 20 év MLM tapasztalatának egy
sűrítménye. Egyrészt általános irányelveket ad a hálózatépítésről, másrészt konkrét
javaslatokat találsz benne arról, hogy hogyan kezdd el használni a Network
Systemet és milyen tevékenységeket érdemes végezned, hogy sikeres legyél az

adott MLM-es üzletedben online módon. Ez a munkafüzet egy igazi kincs lesz a
hálózatépítők kezében. Egyik fontos tulajdonsága, hogy nem elméleti dolgokkal
tömjük tele a fejed, hanem gyakorlatban jól használható útmutatásokat adunk.
Neked egyetlen egy feladatod lesz, hogy alkalmazd abban leírtakat.
Weboldal elhagyási popup ablak
Amikor a weboldal látógatói ki akarnak lépni az oldaladról úgynevezett „popup”
ablak fog felugrani, ami a kilépés előtt felajánlja, hogy mit csinálj mielőtt kilépsz az
oldalról. A Te igényeidnek megfelelően lesz beállítva, hogy a popup ablak a
weboldal melyik részére vagy funkciójára vigyen rá.
Információs központ
Ezt a funkciót fogjátok a leggyakrabban használni. Aktuális híreket, információkat
tudsz a csapatod összes tagjának kiküldeni. A rendszer emailben is kiküldi, de
időrendi sorrendben el is tárolja a belső felületen a szöveget. Így bármikor
könnyedén vissza tudod nézni az információkat. Ennek a funkciónak kiemelt
jelentősége van abban, hogy mindenkihez időben és korrekt információk jussanak
el. Senkinél nem fog elakadni egy fontos információ.
Központi levelek küldési lehetősége a partnereknek
Az MLM-es csapat vezetői központi levelet tudnak küldeni azoknak, akik
beregisztráltak a Network System rendszerébe. Külön lehet választani az
aktív (rendszer használati díjat megfizető) és nem aktív (akik nem fizetnek elő a
rendszerre) személyek kommunikációja között. Ezt a funkciót „Aktuális híreknek”
neveztük el. A leggyakrabban használt funkciója a rendszernek, ahol a
csapatvezetői egyszerre több ezer emberhez tudják eljuttatni a szükséges
információkat. A kiküldött híreket mindenki megkapja e-mailben, de a rendszer
időrendi sorrendben el is tárolja, így mindenki visszamenőleg is el tudja őket
olvasni. A rendszer eltárolja a kiküldött levelek mellékletét is.
Központi levelek küldési lehetőség a hírlevélre feliratkozóknak
A csapatod vezetői központi leveleket tudnak a TE nevedben kiküldeni
azoknak, akik feliratkoztak hozzád az automata hírlevélre küldésre. Gyakorlati
tapasztalat, hogy sok érdeklődő nem azonnal dönt, hanem több hónappal
később. Ebben nagy segítségedre lesznek ezek a központi levelek, akár egy
akcióról, kedvezményről vagy egy rendezvényről van szó.
Központi levelek küldési lehetőség a rendezvényre jelentkezőknek
A csapatod vezetői központi leveleket tudnak a TE nevedben kiküldeni
azoknak, akik jelentkeztek egy konkrét rendezvényre. Ez lehet egy meghívó vagy
értesítő a rendezvény időpontjáról.
Ütemezett levelek és levélsorozatok kiküldése
A csapat vezetői be tudják állítani, hogy különböző időpontokban, ütemezetten
küldjön ki levelet vagy levélsorozatot a rendszer. Ezzel megkönnyíthet ed az
információk eljuttatását.

Ügyfél lezárást segítő másodkörös hírlevelek
Amikor ingyen beregisztrál hozzád valaki a Network Systembe, akkor a rendszer
automatikusan elindítja a másodkörös hírlevelek küldését. Ezt az első 15 napban
teszi meg, amiben további konkrét információkat kap az MLM-es üzleteddel és a
Network Systemmel kapcsolatban. Kapni fog útmutatásokat, hogy a rendszer belső
felületén milyen videókat és állományokat nézzen meg az „Érdeklődő felületen”,
ami alapján meg tudja hozni a döntését, hogy érdekli az ajánlatod.
Érdeklődő felület
Ennek a felületnek kiemelt szerepe van az utógondozásban és az ügyfélzárásban.
Azoknak készült, akik bővebb információval akarnak rendelkezni az MLM-es
üzleteddel kapcsolatban. Olyan anyagok kerülnek fel ide, amelyek egy általános
figyelemfelkeltés túl tartalmaznak információkat, de nem zúdítunk mindent egyben
az új jelölt nyakába, csak éppen annyit amennyire szüksége van, hogy el tudja
dönteni, érdekli-e az ajánlatod vagy sem.
Blog írás
A blog írásnak kiemelt szerepe van az online marketingben. A rendszer
nagyszerűsége, hogy a csoportodon belüli blogbejegyzések mindenkinek a
weboldalán megjelennek. Sőt, egy gombnyomással a saját Facebook oldaladon is
meg tudod osztani a bejegyzést. Amikor egy érdeklődő megnézi a saját
weboldaladat és ott sok blog bejegyzést talál, azzal a döntését pozitív irányba
tudjuk terelni. Megerősítést kap arról, hogy működő, értékes dologról van szó.
Kérdőív
Az online világban nagyon népszerűek a kérdőívek. A weboldalon az MLM-es
üzleteddel kapcsolatban lesz összeállítva kérdőív. A kitöltésekről visszajelzést
kapsz, a rendszer pedig elindítja a kérdőívet kitöltő személynek az automata
hírlevélküldést.
Saját MLM-es rendezvényeket népszerűsítő felület
Akár egy nyílt bemutatóról, vagy központi rendezvényről van szó, ezzel a
felülettel tudod népszerűsíteni az adott rendezvényt. Ezzel a funkcióval két
célt tudsz elérni. A meglévő csapatod embereit is aktí vitásra tudod buzdítani,
de sok új érdeklődő is jelentkezni fog az adott eseményre. Sőt, azt is látni fogod,
hogy ki jelentkezett be az adott eseményre.
Blog, rendezvény, kérdőív funkciók Facebook posztolása
Azonnal posztolni tudod számodra szimpatikus blog bejegyzést, rendezvényt tudod
népszerűsíteni a Facebookon vagy kérdőívvel felmérést tudsz csinálni online.

Online oktató videók
Ehhez a részhez témakörök szerint tudnak a csapatvezetői oktató és motivációs
videókat feltölteni. Ezzel egységes képzési rendszert tud használni csapatod. Az
MLM-ben a másolhatóságnak, az egységes munkamódszernek kiemelt szerepe van.
Letölthető állományok
Ez a rész is az oktatási rendszerhez tartozik. Ide szintén a csapat vezetői
tudnak olyan oktatási, képzési és bemutató anyagokat beállítani, amit Te
azonnal le tudsz tölteni számítógépedre.
Vezetői, kulcsember képzési felület
Ez a felületen olyan oktató anyagok találhatóak, amelyekhez csak a csapatvezetői
férnek hozzá.
Tudásbázis
Ez egy különlegesen kialakított kérdezz–felelek rendszer. Itt bárki anonim
módon tud kérdést feltenni. A választ a csapat vezetői fogják megadni. A
kérdéseket és válaszokat témakörök szerint tárolja el a rendszer, így az új és
régi munkatársak is láthatják a válaszokat. A rendszernek egy olyan része is van,
ahol terméktapasztalatokat és az MLM üzleteddel kapcsolatos hasznos
információkat lehet megosztani.
Intelligens popup ablakok
A külső és belső oldalon is található popup ablak. A külső oldalon talál ható popup
ablak az érdeklődőknek szól. A weboldalon bizonyos idő elteltével felugrik, benne a
Te igényeidnek megfelelő tartalommal. A belső felületen a munkatársaidnak szóló
tartalommal jelenik meg a belépés után azonnal egy popup ablak.
Facebook oldal/csoport, Youtube csatorna, Instagram, Twitter beillesztése
A csoport által használt online elérhetőségeket lehet beállítani.
Születésnaposok köszöntése
A rendszer figyeli és automatikusan köszönti azon személyeket, akiknek születésnapjuk
van.

Statisztikai adatok vezetőknek, munkatársaknak
A rendszer nagyon sok hasznos adatot és statisztikát bocsájt a felhasználók
rendelkezésére.

MLM-es elő regisztrációs űrlap
Elő regisztrációs űrlap kitöltésével kérhetik az érdeklődők a Te segítségedet az
adott MLM céghez történő regisztrációban.
Külső CHAT program beillesztése
Lehetőség van a világ egyik legjobb chat szoftverének beillesztésére a rendszerbe.
ADMIN felület. Dinamikus rendszer
Ehhez a felülethez a csapatvezető férnek hozzá. A rendszer egy dinamikus
rendszer. Ez azt jelenti, hogy a kulcsrakész rendszer után ezen az ADMIN felületen
azonnal lehet módosítani a szöveget, fényképet, videókat. Új tartalmakat lehet
létrehozni. Korlátlan számú elkapó oldalt és Facebook posztot tudsz csinálni.
Aktívan tudsz kommunikálni a csapatoddal.

Opcionálisan választható, fizetős lehetőségek.
Hírlevelek adatbázisban azon levelek megjelenítése, amelyet megnyitottak,
elolvastak
Jelentkezési lehetőség a „Hatékony hálózatépítés online” képzési rendszerünkre
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