
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înainte de a începe, spune-ne sincer ce îţi doreşti de la viaţa TA,  

si dacă ceea ce vei vedea mai departe poate reprezenta o soluţie  

 îţi vom oferi în minutele urmatoare,  

O SOLUŢIE simplă si profitabilă. 



 

 

Fiecare dintre noi suntem diferiţi.  
Totuşi, multe lucruri ne leagă.  

Life Care poate fi unul dintre ele . . .  

Pentru că Life Care înseamnă: natură, familie & comunitate,  

modernitate si spirit antreprenorial.  

Life Care este pentru tine, oricum eşti tu!  
-  pentru tine, care SIMŢI natura, sportul si apreciezi sănătatea sau produsele BIO ce o întreţin  
 

-  pentru tine, care îţi IUBEŞTI familia mai mult ca orice şi lupţi pentru un loc mai sigur si mai civilizat pentru copiii tăi  

-  pentru tine, care TRĂIESTI pentru orice e frumos, nou sau la moda şi care te face mai tanăr/ă şi mai frumos/oasă 

pentru tine, care INŢELEGI afacerile si fac  parte din stilul tău de viaţă: dinamic, vizionar, căştigător  

 

 

Mai concret, organizaţia Life Care reprezintă de fapt un grup de consumatori şi distribuitori care si-au  

propus să elimine verigile intermediare de distribuţie şi publicitate economisind 60% din preţul produsului.  
 

Dacă doriţi să vă achizitionaţi produsele în continuare la un preţ mai mare plătind din buzunarul  

dumneavoastră publicitatea din mass-media si comisioanele intermediarilor, atunci nu trebuie să citiţi 

mai departe deoarece Life Care vă propune o alternativă. Cum se economisesc cei 60%?  
 

Citeşte mai departe!  
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Te-ai gândit că te poţi realiza incepându-ţi afacerea Life Care în stil MLM?  
Ai mai auzit despre acest  termen?  

Daca da, ce ne poţi spune despre Multi Level Marketing ?  

- Multi Level Marketing (sau Network Maketing) este o formă de comerţ, diferită  de cea desfăşurată prin magazine, care are 

ca scop circulaţia produselor, oferind partenerilor săi oportunitatea unui venit suplimentar in timpul liber,  prin  

formarea unei reţele de consumatori fideli. 

 

Comert  

traditional 

30% 20%  

producator  distribuitor 

10% 20% 

logistice 
reclama 

20% 

Magazin CLIENT 100% 

 

 

Comert  

 MLM 

 
 

20% 

producator REŢEA 
PANA LA 55% DIN VOLUMELE GENERATE 

 
 

25% 

consultant CLIENT 100%  

 

- La nivel mondial, peste 25% din bunuri se distribuie prin Network Marketing (cosmetice, detergenţi, suplimente  

nutritive, electronice si electocasnice, haine, asigurări, telefonie fixă şi mobilă, etc). Practic, orice se poate distribui printro 
reţea Network Marketing.  

-Peste 40 milioane de oameni sunt implicaţi în Network Marketing la nivel  mondial generând o cifra de afaceri globală de 

peste 150 miliarde $ anual. În România peste 300 de milioane Euro sunt generaţi prin acest sistem generând  

bonusuri de peste 100 milioane Euro pentru consultanţii săi !!!  

La fiecare 3 secunde se inscrie un nou partener în industria Network Marketing,  

începându-şi astfel propria lui afacere,  alături de firma producătoare şi produsele sale.  

De la inceputul discuţiei noastre probabil 100 de noi consultanţi au semnat un contract 

cu o afacere MLM !!!  
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Cine te va ajuta in această noua activitate ?  
 

1. Life Care - produse si servicii  

Life Care este compania ce reprezinta EXCLUSIV in România, Bulgaria, Serbia - Muntenegru,  

partial Ungaria si Moldova pe cei mai puternici si cei mai premiaţi producatori BIO din lume: Logona, 

AlmaWin, Dynamic Health şi în toata Europa gamele proprii produse 100% în Germania (Krauter, BIO 

Clean, etc). Gama de produse este formată în special din produse BIO: suplimente alimentare,  

detergenţi, produse de îngrijire corporală naturale si cosmetică decorativă (make-up). În viitor vor fi 

disponibile servicii de telefonie mobilă/fixă, internet si produse electronice.  

 

2. Group One Consulting - sistemul de lucru  

Group One este o organizaţie de lideri deschisă care gestionează sistemul de lucru prin care poţi  

deveni independent financiar. Doar cei mai buni şi activi lideri Life Care au acces la aceasta  

organizaţie. Participând activ în echipa GO, poţi cunoaşte lideri de succes, dobândind prin programe  

si proiecte un stil de viaţă superior (vezi ghidul consultantului, pentru a vedea cum poţi deveni  

membru activ în echipa Group One ). Tot aici vei beneficia de bonusurile de “profit sharing” prin care  

Diamanţii beneficiază de o parte din profitul companiei. Sumele pot ajunge până la 10.000 Euro / an /  

Diamant!  

3. Sponsorul tău - consiliere şi ajutor în dezvoltare  

Adică persoana cu care stai de vorbă acum, şi care te va ajuta să dezvolţi mai departe  

afacerea ta, la fel de simplu cum a facut-o el. Nu îngreuna sistemul ! Pune-l la lucru in locul tău !  
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De unde provin VENITURILE în afacerea Life Care ? (pasul 1)  

1. REDUCERI la CUMPĂRĂTURI  

Între 20% si 23% pentru orice produs, faţă de preţul de catalog indiferent de sumă şi 

suplimentar intre 5% si 22% din campaniile Life Care !!!  

TOTAL = până la 45% REDUCERE  

Campaniile Life Care: 
1.*Comanda de peste 250 RON = 10% din valoare BONUS produse 

2.*In primele 30 de zile ai 5 recruti directi cu comanda de 120 RON fiecare 

= 60 RON BONUS in produse 

3.**Ai 4 luni consecutive cu comanda lunara de 250 RON = 120 RON BONUS  

 in produse 

4. Comenzi lunare cumulate de 500 RON = 5% BONUS in produse 

5.Comenzi lunare cumulate de peste 800 RON = 10% BONUS in produse 
 

* Campaniile 1 si 2 sunt valabile doar pentru prima  ta luna de activitate. ** 

Campania 3 este valabila doar pentru primele 4 luni consecutive de activitate. 

Bonusurile sunt oferite in luna următoare calificarii efective la campanie. 

Importante de ştiut cu privire la comandă: 
 

1. Înscrierea ta in sistem se face on line sau pe formularul de înscriere tiparit. 

2. Comenzile se pot face telefonic la Call Center sau on-line. La prima comanda 

vei afla şi codul tău de consultant. Notează-l, este important! 

3. Prima comandă trebuie platită în avans )doar telefonic), apoi se plăteşte o garanţie de 

24 RON pentru a putea plăti de atunci înainte doar la primirea coletelor. 

4. Plaţile se pot face în avans (la bancă sau prin transfer on-line), la primirea 

coletului (cu plata GARANŢIEI) sau la 14 zile (lideri). 

5. Valoarea unei comenzi trebuie sa fie de minim 120 RON cu TVA, pentru a nu plăti taxa  

de transport ci doar taxa de ambalare în contravaloarea careia vei primi un produs gratuit 

6. Livrarea se face in 24 - 48 de ore de la validarea plaţii, la adresa aleasă de tine. 

7. Prima comanda trebuie să conţina Plicul cu documentatei +CD+ cartea Start Life Care. 

Gama de produse Life Care: 
 
 
 
 

Gama Life Care cu cele mai multe efecte terapeutice demonstrate ! 
 
 

-  Nr 1 în industria BIO-cosmetica 

-  O tradiţie de peste 40 de ani 

-  Cele mai multe rezultate “Sehr Gut” la 

testele OKO Test 
 
 
 

-  Nr. 1 în industria BIO-deteregenti in Europa 

-  Cea mai completă de gama de BIO-detergenţi 

-  Peste 20 de rezultate “Sehr Gut” la OKO test 

 

 

 

-  Produse in USA de prestigiosele  

 laboratoare  Dynamic 

Health 

-  Suplimenţi alimentari organici  
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De unde provin VENITURILE in afacerea Life Care ? (pasul 2)  

2. BONUS din construirea unei reţele de consumatori  

Recomandând noua ta afacere pe baza sistemului vei dezvolta propria reţea.  

Până la 21.8% din valoarea grupului  

-  Fiecare produs are ataşat un numar de puncte, stabilite de Life Care. Cumpărăturile fiecărui consultant vor genera o valoare perso- 

nală de  Puncte Valoare Afacere ( PVA ). În urma acestei valori personale şi a valorii grupurilor tale te vei califica la un procent din ce  

în ce mai mare de bonus. Punctele câştigate ca BONUS le vei înmulţi cu 3,8 RON şi vei  ajunge la valoarea BONUSULUI tău în bani.  

-  In plus daca vei face o comanda de 120 RON şi vei avea un nou recrut direct, vei primi 100 de Puncte Procent. Acestea nu se pierd 

luna viitoare la fel ca si punctele produselor. Aceste PP au valabilitate 2 luni. Atenţie: Poţi avea doar 100 PP sau 0. Astfel in luna 2 nu  

vei mai porni de la 0, ci de la valoarea cumulata de PP Grup. Acestea se adună de jos în sus la fel ca si PVA-urile. Punctele Totale  

(PT) sunt formate din Puncte Valoare Afacere (PVA) + Puncte Procent (PP). Chiar dacă acum pare complicat, în primele săptămâni  

vei vedea cum funcţionează. Exemplul de mai jos este o simulare care te poate ajuta. Pentru uşurinta calculelor fiecare grup este  

similar cu celelate 4 şi consumul personal / consultant este de 25 PVA. Calculul comisionului se face de jos in sus. Aceasta este cea  

mai importantă regulă. Succes!  

Grupa 1,2,3,4,5 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sponsorul  

 tau 

 

 

TU 

Grup 1 400 PVA+300PP=700PT 

Nivel de 7% din 400PVA 

=comision de 28 PVA 
Grup 2 28PVA X 3.8RON/PVA= 

Comision de 106 RON ! 
 

Grup 3 

TU = (400PVAX5) + 25PVA personale 

+ 300 PP X 5= 3525 
Grup 4 Nivel de 17% din 3525 PVA 

= comision de grup de 599 PVA 

599 X 3.8 RON/PVA = 2.277 RON 
Grup 5 Minus comisionul fiecarei grupe 

 

Grila de BONIFICATII 
2% - peste 75 PT  

4% - peste 150 PT  

7% - peste 350 PT  

10% - peste 600 PT 

12% - peste 1100 PT  

14% - peste 1800 PT  

17% - peste 3100 PT  

20% - peste 4500 PT 
 

*21.8% - peste 9000 PVA  

599 - (5 X 28=140PVA) = 459 PVA, adica  

Comision personal de 1.744 RON !!!  
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De unde provin VENITURILE in afacerea Life Care ? (pasul 3)  

3. EXTRABONUS de director Life Care  

Managerii / directorii de reţea beneficiaza de extrabonusuri de conducere pe 3 adâncimi ale 

grupului: 4% din adancimea 1, 2% din adancimea 2 si 1% din adancimea 3  

Adâncimea  ta reprezinta numarul de manageri Executivi dezvoltati pe aceeasi linie. EXTRABONUSUL tău pe o linie poate aşadar 

atinge 7% din activitatea acestora lunară. Estimativ, această sumă înseamnă minim 1000 Euro / grup. Daca dezvolţi o reţea de 

DIAMANT (6 grupuri) veniturile tale ajung la valori de peste 6000 Euro lunar !  
Afacerea Life Care se construieşte pe viaţă, lăsându-se mai departe copiilor. Dacă priveşti cu seriozitate afacerea, o vei construi  

gândindu-te la EXTRABONUSURI (pensii in limbaj MLM) . Fiecare om primeşte ce işi doreşte. Ca să ajungi aici, trebuie să iţi doreşti  

să reuşeşti. Totodată trebuie să faci ceva pentru asta, în mod profesional. Cere ajutor pentru acest lucru sponsorului tău şi  

Diamantului tău şi spune-le că doreşti să intrii in clubul liderilor şi apoi în Group One. Ei te vor direcţiona în aşa fel încât să ajungi  

acolo!  

În plus Life Care te recompensează la nivel de GOLD, SAFIR, SMARALD, DIAMANT cu excursii exotice anuale, maşini cadou şi 

multe alte recompense. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sponsorul  

 tau 

 

 

TU 

20% = G.I. 
(Grup Independent ) 

 

Grup 1 
 
 

Grup 2 
 
 

Grup 3 
 
 

Grup 4 
 
 

Grup 5 

Adancime 2 
 

2% Grup 1.2  1% 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

Grupe Personale  

necalificate la 20% 

Se calculeaza la fel ca 

in pagina anterioara 

Adancime 3 
 

Grup 1.3  

 20% 

Grila de BONIFICATII 
2% - peste 75 PT  

4% - peste 150 PT  

7% - peste 350 PT  

10% - peste 600 PT 

12% - peste 1100 PT  

14% - peste 1800 PT  

17% - peste 3100 PT  

20% - peste 4500 PT 
 

*21.8% - peste 9000 PVA  
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Ce aveţi de făcut concret ? 
 

Sunt 5 pasi pe care îi veţi parcurge după această prezentare: 

 

1.DECIZIA. Trebuie să luaţi o hotărâre. Aveţi la dispoziţie 4 

variante posibile: 

a)Nu mă interesează această modalitate de câstig, nu îmi 

plac produsele. In cazul acesta “ramaneti prieteni”  

b) Vreau doar sa cumpăr produse la preţ de catalog. 

Deveniţi astfel clientul consultantului Life Care 

c) Nu vreau să mă ocup de afacere, dar îmi plac produsele si 

vreau să le cumpăr  mai ieftin. 

În acest caz puteţi deveni consumator. 

d) Da, vreau să mă ocup de afacere si îmi plac produsele. În 

acest caz deveniţi o persoană activă, adică ar trebui să alocaţi 

minim 4h pe săptămână pentru acest proiect. (2h cu grupul dvs si 

2h pentru întâlniri de prezentare a oportunităţii) 
 

- d3. CONSUMATOR 100% 

 
 
 

- d1. LISTA DE NUME 

Vă întocmiţi o listă cu persoanele pe care le cunoasteţi si cărora doriţi  să le  

prezentaţi oportunitatea. Acordaţi sanse egale tuturor oferindu-le  posibilitatea să 

decidă singuri, în cunostinţă de cauză (adică după ce  au văzut discutia Life  

Care). Nu contează atât de mult pe cine cunoasteţi  personal deoarece la  

această listă puteţi adăuga si cunostinţele  prietenilor dvs, cunostinţele  

întâmplătoare, dar si recomandările pe  care le puteţi cere de la persoanele cu 

care staţi de vorbă. În medie o persoană adultă cunoaste cel puţin 50 de  

persoane care la  rândul lor mai cunosc alte 50. Din totalul de 2500 de persoane 

statistic  doar 1 din 10 va zice da. Rămâneţi astfel cu 250 de persoane care sunt 

suficiente pentru a ajunge la nivel de 20%. 
 

- d2. STABILIREA DE ÎNTÂLNIRI 

Stabiliţi pe rând întâlniri cu persoanele de pe listă. Nu încercaţi să  explicaţi la 

telefon sau la colţ de stradă despre ce este vorba. Stabiliţi doar locul si ora de 

întâlnire spunând că doriţi să aflaţi părerea persoanei respective referitor la 

ceva important, dar nu aveţi timp acum pentru detalii. În România dacă cineva 

te invită să intrii într-o  afacere, sigur vei crede ca are nevoie de banii tăi. Aşa 

vor crede şi  ei dacă pomeneşti acest gen de cuvinte. Simplu, normal, 

neisistent.  Ai nevoie de prezenţa lui, apoi poate singur să aleagă. Cănd vă 

intalniţi arată-i Discutia Life Care şi cere-i parerea. Nu uita: cel / cea din faţa ta 

nu poate decat să aleagă din variantele a,b,c sau d ! Aproape toate sunt 

căstigătoare. Daca te implici vei reusi!  

Deveniţi consumator 100%. Aceasta nu înseamnă să mergeţi acasă, să aruncaţi produsele pe care le aveţi si să le înlocuiţi cu produsele Life Care.  Nu. Dar 

pe măsură ce vi se termină un produs, îl cumpăraţi pe cel din care câştigaţi bani si îl încercaţi. De ce? Din 4 motive: (1)pentru că sunteţi mai  

convingător(/oare) când vorbiţi altora despre produsele pe care le-aţi încercat. Imaginaţi-vă ce aţi gândi dvs dacă spre exemplu mergeţi la un brutar, îl 

întrebaţi cum este pâinea pe care o vinde si el vă răspunde că nu stie deoarece pentru el îsi cumpără pâine de la magazinul alăturat.  Aţi cumpăra de la el 

pâine? Sau aţi merge si dvs la magazinul alăturat? (2)produsele sunt de calitate si nu le gasiţi în magazine. (3)faceţi parte dintr-o elită a  

consumatorilor BIO la nivel mondial (4)deoarece produsele cumpărate de la Life Care au puncte care va ajută să vă calificaţi si să primiţi comisioane mai 

mari.  Ce alt magazin vă dă la sfârsitul lunii bani pentru că aţi generat cumpărături de o anumită valoare?  
 

- d4. COLABORAREA  

Păstraţi legătura cu sponsorul si cu grupul dvs. Participaţi pe cât posibil la întâlnirile organizate de firmă si investiţi în PDP (Programul de Dezvoltare  

Personală). Luând parte la acest program învăţaţi ce aveţi de făcut, vă dezvoltaţi personalitatea si abilităţile de comunicare si astfel vă va fi mult mai usor să 

reusiţi. Life Care vă pune la dispoziţie o serie de cărţi si CD-uri de specialitate. Citind măcar o carte pe lună si ascultând măcar un CD aveţi sanse  

mult mai mari de reusită.  

 

 

Administrator
Typewritten Text
www.bio-lifecare.yolasite.com

Administrator
Typewritten Text

Administrator
Typewritten Text

Administrator
Typewritten Text

http://bio-lifecare.yolasite.com/


Metode de lucru online 
 
Daca nu va place sa lucrati cu metode traditionale,puteti lucre numai pa calculator din confortul caminului 
dumneavoastra.Mai jos va prezint pasii de urmat in aceasta situatie: 
 
1.Va inscrieti in sistem,completand un Formular de inscriere dupa care primiti un numar alcatuit din 6 cifre,care va 
reprezinta in relatie cu    Firma.Acest numar este codul dumneavoastra de partener. 
 
2.Descarcati ,,Discutia Life Care,,si salvati pe Desktop sau intr-un fisier separat pe calculatorul dumneavoastra,unde o 
gasiti cu usurinta. 
 
3. Daţi informatia mai departe pe net. Sunt o multime de siteuri cu anunturi gratuite,unde puteti sa publicati anunturile 
dumneavoastra.Lista de siteuri o puteti descarca de aici! In anunt specificati adresa dumneavoastra de e-mail . 
Cand cineva solicita Detalii,dumneavoastra trimiteti ,,Discutia Life Care,, impreuna cu Numele si Codul dumneavoastra 
de partener. In felul acesta , prospectul dvs. se va putea inscrie singur in structura dvs. Si la randul lui va proceda la fel 
dand metoda de lucru mai departe la oamenii lui . 
Daca aveti cunostintele necesare puteti sa creati propriul website si puteti promova pe el Afacerea Life Care. 
 
Aceste metode aplicate corect si constant functioneaza si produc rezultate in timp scurt! 
Inainte de a incheia am sa povestesc o mica intamplare care cu siguranta va  va dovedi cat de aproape 
sunteti de a castiga     cinstit banii la care ati visat intotdeauna: 

 
David Letterman, prezentatorul unui talk show de succes din SUA l-a avut ca invitat cu ceva timp in urma pe multimiliardarul 
american Donald Trump, unul dintre cei mai bogati oameni din Statele Unite. Prezentatorul l-a intrebat pe Dl. Trump ce ar face 
daca ar pierde peste noapte absolut toata averea si ar trebui sa inceapa de la zero. Raspunsul lui Trump a fost acela ca ar cauta o 
buna companie de network marketing ca Life Care si s-ar apuca de treaba. La auzul raspunsului o parte din public a inceput sa 
rada ironic, altii au inceput sa il fluiere crezand ca e o gluma, la care Trump foarte serios a replicat: “Vedeti, din cauza asta eu 
stau aici pe acest fotoliu ca invitat-vedeta, iar voi stati acolo in multime ca niste anonimi”.  

 
                                                      

Va doresc o Decizie Inteleapta si Mult Succes!!! 
 

Administrator
Typewritten Text
www.bio-lifecare.yolasite.com

http://did.ro/lista_web_siteurilor_de_anunturi_online.php
http://bio-lifecare.yolasite.com/formular-inscriere.php
http://bio-lifecare.yolasite.com/campanii-si-promotii-life-care/discutia-life-care-
Administrator
Typewritten Text

Administrator
Typewritten Text

http://bio-lifecare.yolasite.com/



