
1

PORTADA

4 L i f e  B u s i n e s s  ·  F e b r e r o  1 9

R e t e n c i ó n C r e c i m i e n t o

D
a

u
g

ia
ly

g
ė

 r
in

k
o

d
a

ra
 ·

 I
n

d
u

s
tr

ij
a

 ·
 S

ė
k

m
ė

4 L i f e  B u s i n e s s  ·  2 0 1 9  m .  s p a l i s

I š l a i k y m a s A u g i m a s



2

Naudokitės geriausiais „4Life“ įrankiais, 
padedančiais auginti jūsų verslą

Sekite mūsų socialinių 
tinklų kanalus

Palaikykite ryšį!

/4lifeeurope

@4life_europe

Mokykitės 
su „4Life University“.

Dalykitės 
 informacija programėle 
„4Life Connect“.

Aukite  
su programėle 
„4Life Business“.
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Ilgai nagrinėjęs naujausius duomenis apie 
tiesioginį pardavimą Europoje, norėčiau 
pasidalyti keliais įdomiais pastebėjimais 

apie didžiulį mūsų rinkos potencialą 
pradedantiems verslą.

Naujos technologijos, moderni ekonomika ir 
vis spartesnės ryšio priemonės atveria kelius 
į iki šiol nematytas verslo galimybes. Tai, 
kartu su paklausa iš vartotojų, palankiomis 
rinkos tendencijomis ir tuo, kad klientai 
nori suasmenintų paslaugų bei patirčių, 
generuojančių aukštą pridėtinę vertę, mums 
sukuria puikų potencialą. Šį potencialą 
galime paversti verslo augimu. Tam 
kompanija „4Life“ suteikia tobulą įrankių 
derinį: ji itin vertina žmones, turi naujas 
programėles ir interneto svetaines.

Kitas itin reikšmingas ir padrąsinantis 
dalykas yra puiki daugialygės rinkodaros 
verslo pozicija Europos rinkoje apskritai. 
5 valstybėse (Lenkijoje, Italijoje, Jungtinėje 
Karalystėje, Prancūzijoje ir Vokietijoje) 
apyvartos jau dabar yra milijardinės. Jos patvirtina šio tipo verslo galimybių solidumą bei reputaciją.

„4Life“ yra visiškai pasirengusi sutikti ateitį – turime išskirtinius produktus, padedančius užtikrinti 
maksimaliai gerą savijautą, biurus 25 pasaulio valstybėse ir geriausią šios srities atlygio planą. Tad 
ir toliau sėkmingai patenkinsime visus Europos rinkos poreikius.

Rafael Fernández
Europos viceprezidentas
4Life Research

Europa – puiki jūsų 
rinka
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LEISKITĖS Į KITĄ SKATINAMĄJĄ 
KELIONĘ 2020 M. BIRŽELĮ
Svetainėje 4LIFEBASICS.COM sužinokite, kaip

Marbella
C O S T A  D E L  S O L

Marbella
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Versli, nepriklausoma ir 
nesuvaržyta:  tokia yra 
moteris, dirbanti tiesioginio 
pardavimo versle

Vienas iš dalykų, kuriuos mums neabejotinai 
parodė laikas, yra tai, kad tiesioginis pardavimas 
– tai reali verslo galimybė. Laiko, praleisto šiame 
sektoriuje, Europos vidurkis yra šešeri metai. Tai 
įrodo šio verslo stabilumą. Tarp kiekvienų 70 
žmonių Europos Sąjungoje yra vienas, siekiantis 
karjeros tiesioginio pardavimo srityje. Arba, kitaip 
tariant, yra net septyni milijonai žmonių, turinčių 
nuosavus šio sektoriaus verslus. Visos tiesioginio 
pardavimo kompanijos turi vieną bendrą savybę: 
jose yra daug moterų. Kaip rodo Europos 
tiesioginio pardavimo asociacijos SELDIA paskelbti 
naujausi statistiniai duomenys, Europoje tarp šiuo 
verslu užsiimančių žmonių 78 % yra moterys, o 
vyrų – tik 22 %.

Viena iš daugialygei rinkodarai būdingų savybių 
– tai tiesioginis ryšys tarp produkto pardavėjo 
ir pirkėjo. Pasirodžius naujoms technologijoms 
ir mūsų gyvenimuose atsiradus socialiniams 
tinklams, šis kontakto taškas atitinkamai pasikeitė. 
Dabar moterys pradėti verslą gali iš bet kur, 
nepriklausomai nuo jų asmeninės ar šeiminės 
padėties. Šiandien 25 % žmonių, dirbančių 
tiesioginio pardavimo srityje, pirmuosius žingsnius 
renkasi žengti iš namų, pasinaudoję programėlių 
ir internetinių platformų teikiamais privalumais. 
Tačiau labiausiai įprasta tiesioginio pardavimo 
dinamika išlieka tokia pat: 68 % platintojų su savo 
pirkėjais susitinka tiesiogiai, akis į akį. 46 % rengia 
grupinius pristatymus.

Dar vienas dalykas, dėl kurio tiek daug moterų 
renkasi tiesioginį pardavimą, tai reali profesinio 
augimo galimybė. Turint galvoje tai, kad šiame 
versle augimas yra glaudžiai susijęs su asmeniniais 
verslo vystymo gebėjimais, nėra jokio vadinamųjų 
„stiklinių lubų“ efekto, dėl kurio moterims sunku 
užimti aukštas pareigas įprastinėse kompanijose. 
Tiesioginio pardavimo srityje ir moterų, ir vyrų 
galimybės yra absoliučiai lygios – ir vieni, ir kiti 
gali pasiekti verslo aukštumas, o asmeniniam ir 
profesiniam tobulėjimui ribų tiesiog nėra.

Jai maždaug 43 metai, ji vertina puikias darbo ir asmeninio gyvenimo 
derinimo galimybes, autonomiją bei profesinio augimo potencialą, kuriuos 
suteikia tiesioginio pardavimo verslas.
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Tiesioginis pardavimas 
– skaičiais

Žmonių, aktyviai 
užsiimančių tiesioginiu 

pardavimu:

14,3
MILIJONO

ne visa darbo diena
80%

visa darbo 
diena

20%

78 % moterų
22 % vyrų

PREKYBOS EUROPOJE AUGIMAS

ŽMONIŲ, AKTYVIAI UŽSIIMANČIŲ TIESIOGINIU PARDAVIMU

DARBO DIENA 
TIESIOGINIO 
PARDAVIMO 

SRITYJE

Nepaisant to, kad 
kai kuriose rinkose 
prekybos apimtis šiek 
tiek sumažėjo, Europa 
ir toliau išlieka galingu 
tiesioginio pardavimo 
regionu. Kalbant apie 
šią verslo šaką, Europoje 
sugeneruojama 21 % 
pasaulinės prekybos 
apimties. 

Tiesioginio pardavimo versle Europoje aktyviai dirba daugiau nei 14 milijonų žmonių.

B = MILIJARDAI EURŲ

Vidutinis žmonių, dirbančių 
tiesioginio pardavimo 
srityje, amžius:

43

EUROPA
2 0 1 8

2014

30,7 B

32,3 B 32,9 B

34 B
33,3 B

2016 20172015 2018
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Aukščiausią poziciją tarp Europos 
Sąjungos šalių pagal pardavimo 
apimtį užima Vokietija. Šioje rinkoje, 
kaip ir Lenkijoje ir Prancūzijoje, 
2018 m. fiksuotas augimas. Per 
artimiausius metus ypač didelės 
plėtros tikimasi Prancūzijoje, kurioje, 
kaip rodo SELDIA duomenys, metinis 
augimas 2018 m. jau siekė 3 %. 

Europos tiesioginio pardavimo rinka 
yra trečia pagal dydį pasaulyje. 
Bendroji pardavimo apimtis čia 
siekia daugiau nei 33 mlrd. EUR, iš 
kurių 29,7 mlrd. EUR teko Europos 
Sąjungos šalims. 

Ispanijos tiesioginio pardavimo 
asociacijos AVD duomenys rodo, 
kad Ispanijoje pardavimo apimtis 
2018 m. augo 1,1 % – ši valstybė 
tapo šešta pagal dydį tiesioginio 
pardavimo rinka Europoje. 

© WFDSA/Seldia 2019

EUROPOS RINKŲ TOP 6

PARDAVIMAS EUROPOJE PAGAL PRODUKTŲ KATEGORIJĄ
Paskelbta 2019 m. birželį

33 %

26 %

14 %
6 % 4 % 4 % 2 %

Sveikatin-
gumas

Kosmetika 
ir asmens 
higiena

Apranga ir 
aksesuarai

Namų ūkio 
reikmenys

Namų 
priežiūra

Buitinės 
prekės

Maistas ir 
gėrimai

Knygos ir 
žaislai

1 %1 %

Kita

Didžiausia tiesioginio pardavimo apimtis Europoje generuojama sveikatingumo ir asmens higienos 
kategorijose. Šios dvi kategorijos kartu sudaro 59 % visos apyvartos. 

B = MILIJARDAI EURŲ
Mokesčiai neįskaičiuoti

2,8 B
Jungtinė 
Karalystė

14,8 B
Vokietija

4,5 B 
Prancūzija

0,7 B
Ispanija

0,9 B
Lenkija

2,8 B
Italija
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KAS YRA JŪSŲ PASAKOJIMAS?

Pasakojimo paskirtis – susieti auditoriją su prekės 
ženklu, produktu arba asmeniu, generuoti pasitikėjimu 
pagrįstą ryšį ir paveikti paskesnius auditorijos žingsnius. 
Tarkime, tiesiog surašyti visas „Transfer Factor Plus™“ 
sudedamąsias dalis yra visiškai ne tas pats, kaip 
papasakoti apie savo asmeninę patirtį naudojantį šį 
produktą: kodėl nusprendėte tai daryti ir kaip jis jums 
padėjo? Tai, kaip produktas jums padėjo, motyvuoja 
daug stipriau ir gali patraukti kitų žmonių dėmesį – net jei 
produkto pavadinimo nė nepaminėjote.

Tam, kad pasakojimas būtų geras, jis turi pasižymėti 
įvairiomis savybėmis: istorija turi atspindėti prekės 
ženklo vertybes, atitikti žinią, kuri su šiuo prekės 
ženklu skleidžiama. Aplinkoje, kuri yra prikimšta 

Pasakojimai – tai 
menas papasakoti 
apie prekės ženklą ir 
jo produktus.

STORYTELL ING

Šiandien pasakojimai sudaro svarbią kiekvieno verslo, prekės ženklo ar 
skaitmeninę strategiją. Kodėl pasakojimai yra tokie svarbūs? 
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reklamos, įsimenami yra tik tie pasakojimai, kurie atitinka mūsų pačių 
emocijas. Dėl to labai svarbu, kad jūsų pasakojimas būtų jaudinantis. 
Ir, visų svarbiausia, jis neturi skambėti kaip kažkas, akivaizdžiai skirto 
„prastumti“ produktą. Dažnai pasakojimuose, kurie efektyviai parduoda, 
produktas nė nerodomas, o apie produkto privalumus tiesiogiai 
nekalbama. Taip yra dėl to, kad pasakojimas – tai kažkas subtilesnio ir 
gilesnio.

Konkursas
Ar norėtumėte mums 
papasakoti savo istoriją? 
Išlaisvinkite savo kūrybingumą!

Papasakokite mums apie 
bet kokį su „4Life“ susijusį 
dalyką: sėkmės istoriją, kaip 
užregistravote pirmąjį žmogų, 
kokius įspūdžius paliko 
produktas...

Savo pasakojimą nufilmuokite. 
Vaizdo įrašas turi būti ne 
ilgesnis kaip 2 minučių. Jei 
norite, jį įrašyti galite vertikaliai, 
savo mobiliojo įrenginio 
priekine kamera. Apsilankykite 
mūsų socialinių tinklų 
puslapiuose, kuriuose rasite šio 
konkurso sąlygas ir nurodymus, 
kaip savo pasakojimu 
pasidalyti. Geriausius įrašus 
paskelbsime per savo socialinių 
tinklų sistemas!

Sąlygos:
- Dalyvauti gali visi „4Life“ 
platintojai.
– Vaizdo įrašas turi būti 
kokybiškas; nepamirškite apie 
deramą apšvietimą!
– Vaizdo įrašas negali būti 
ilgesnis, nei 2 minučių.
– Ir, žinoma, šis pasakojimas 
turi būti patraukiantis dėmesį!

STORYTELL ING

Dabar jau turbūt pradėjote galvoti, kaip laikytis komunikacijos 
strategijos, jei tiksliai žinote, kokią žinią norite skleisti, arba tiesiog 
kaip suteikti daugiau struktūros savo jau turimam pasakojimui. Toliau 
pateikiame kelis svarbius klausimus, kurie jūsų idėjas padės paversti 
užtikrintomis rinkodarinėmis žiniomis:

1. Ar pažįstate savo auditoriją?
Pirmiausia turėtumėte sužinoti, kas jiems kelia nerimą, kuo jie domisi arba 
kas juos motyvuoja. Būtent tai reiktų pabrėžti.

2. Kokia yra pagrindinė jūsų skleidžiama žinia?
Tam, kad į šį klausimą atsakytumėte, turite būti tikri dėl savo pasakojimo 
paskirties ir motyvo. Tada viską apibendrinkite vienu sakiniu. Štai ir turite 
pagrindinę žinią.

3. Kaip dėstysite?
Pagalvokite, ar norėtumėte papasakoti apie save, išprovokuoti pirkimą, 
didinti informuotumą tam tikru klausimu, skatinti bendradarbiavimą ar 
pan?

4. Koks yra veiksmų planas?
Kai papasakosite savo istoriją, svarbu susitelkti į veiksmų planą. Tai 
paprasta – tiesiog parodykite auditorijai kitą žingsnį, kuriuo galima gauti 
produkto ar naudos, apie kurią kalbėjote.

Atminkite: pasakojimas, turintis pradžią, dėstymą ir išvadą, turi 
išprovokuoti susidomėjimą ir emocijas, kurios jums padės kurti 
bendruomenę, atsidavusią jūsų verslui. 

Esame žmonės, todėl žmogiškai įsijaučiame, patiriame įkvėpimą ir 
pasijuntame motyvuoti asmeninėmis kitų žmonių patirtimis. Pasinaudokite 
tuo!

KAIP PARUOŠTI PASAKOJIMĄ, KURIS SUJUNGIA?

Pasitikėjimas. Tai, apie ką kalbate, turi suteikti apčiuopiamos 
naudos jūsų auditorijai, tai turi ateiti iš patikimo prekės ženklo.

Smalsumas. Atskleidžiamoje istorijoje turi būti įtampos momentų, 
kurie patrauktų kitų žmonių dėmesį ir įžiebtų jų smalsumą.

Artimumas. Pasakojimo veikėjai arba situacijos turi būti įtikinami ir 
artimi auditorijai.

Darna. Jūsų pasakojimas turi derėti su jumis ir jūsų pačių gyvenimo 
būdu.
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Galbūt galvojate, kad jums priimtinesnis yra tik vienas iš šių profilių. Vis dėlto „4Life“ tiki, kad raktas į 
sėkmę – tai darnus abiejų šių profilių derinys, nes jis gerai subalansuotą verslą padeda formuoti per 
sponsorystę, klientų išlaikymą bei pardavimo apimtį – tris svarbiausias sėkmingo daugialygės prekybos 
verslo atramas.

Sveikatingumas ir gera mityba yra tarp 
didžiausių jūsų interesų.

Esate aiškiai susitelkę į mokslą, o ypač – į 
„Transfer Factor™“ naudą.

Visada mėgote dalytis produktais, kurie jums 
tinka, ir juos rekomenduoti.

Turite puikius mokymo įgūdžius, padedančius 
jums dalytis žiniomis.

Jums patinka domėtis produktų, kuriuos 
vartojate, savybėmis, ir sužinoti apie juos kuo 
daugiau.

Mielai dalyvaujate su produktais susijusiuose 
mokymuose, nes norite nuolat atnaujinti savo 
žinias apie jį.

Mokote apie savo mėgstamus produktus ir 
juos demonstruojate.

Jums patinka sužinoti, kokie produktų deriniai 
labiausiai tinka tam tikram žmogui arba 
geriausiai atliepia tam tikrus poreikius.

ORIENTUOTI Į 
PRODUKTĄ

Dirbant jums labai svarbi nepriklausomybė ir 
autonomija. 

Džiaugiatės galėdami paskatinti kitus žmones 
siekti profesinių tikslų.

Žinote, kad verslo pradėjimas, turint 
tarptautinės kompanijos palaikymą, yra mažo 
rizikingumo investicija.

Turite puikius socialinius įgūdžius, mėgaujatės 
galimybių pristatymu kitiems.

Giliai viduje esate „galvų medžiotojai“ – 
ieškote žmonių, puikiai tinkančių užduočiai 
Lengvai atskiriate žmones, turinčius didžiausią 
verslo plėtros potencialą. 

Turite puikų lyderystės jausmą.

Jaučiate pareigą tobulėti ir kitiems žmonėms 
padėti gerinti savo gyvenimus.

Žinote, kuo naudinga yra išeiti iš komforto 
zonos, ir raginate kitus žmones tai padaryti.

ORIENTUOTI Į 
VERSLĄ

KOKIO TIPO 
PLATINTOJAI
ESATE?
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REGISTRUOKITE
ATKARTOKITE
IŠLAIKYKITE
„Builder Bonus“ – tai nepaprastai svarbi programa, pa-
dedanti kurti solidžią jūsų daugialygės rinkodaros verslo 
strategiją. Štai trys pagrindiniai jūsų struktūros kūrimo 
veiksmai:

1. Pristatykite produktą arba verslo galimybę.
2. Formuokite lojalumą per „Loyalty Program“.
3. Palaikykite šią strategiją ir atkartokite ją per savo komandos narius. 

Svetainėje 4lifebasics.com sužinokite daugiau




