
Oportunitatea si Oportunitatea si 
avantajele Lifeavantajele Life--CareCare



CeCe se se îîntâmplă ntâmplă îîn plan n plan 
economic?economic?

PRODUCĂTOR

40%

CONSUMATOR 

100%60%

COMISIOANE PLĂTITE DIN BUZUNARUL NOSTRU !



ComerComerţţ traditradiţţionalional

PRODUCĂTOR

40%

CONSUMATOR 

100%Distrib
.

Mag.

100 RON

0 RON

Reclamă 

60%



LIFE-CARE
100 RON

60 RON

CompaniaCompania Life Life--Care reprezintă un grup de consumatori Care reprezintă un grup de consumatori 
şşi distribuitori care i distribuitori care şşii--au propus să elimine verigile au propus să elimine verigile 

intermediare de distribuintermediare de distribuţţie ie şşi publicitate economisind i publicitate economisind 
până la până la 60% din pre60% din preţţul produsuluiul produsului



ComerComerţţ MLMMLM

CLIENT 
100%

LIFE-CARE
Până la 60% din volumele de 

vânzări generate

PRODUCĂTOR 
40%

CONSULTANT 
20-23%

Cumperi de 150 Ron şi plăteşti 120 RON



Ce Ce îînseamnă acest nseamnă acest 
lucru?lucru?

Economisim:Economisim:
1 l1 lunăună: 30 RON: 30 RON
1 an: 360 RON1 an: 360 RON
10 ani: 3600 RON10 ani: 3600 RON

Venit relizat prin cumpărare/distribuţie



Planul de marketingPlanul de marketing

LIFE-CARE
COMPANIA

SPONSOR

TU

DE CE AI NEVOIE PENTRU A INTRA ÎN AFACERE?

OFERĂ OPORTUNITATEA !

TE PUNE ÎN LEGĂTURĂ CU FIRMA

INTRI ÎN SISTEM



Pentru toate cumpărăturile Pentru toate cumpărăturile 
primim puncte, valuta primim puncte, valuta îîn care n care 
ne plătene plăteşşte firma.te firma.

1 PVA (punct valoare afacere) = 3,8 RON

Cumpărând de 130 RON rezultă aproximativ 
20 PVA

De aici începe noua ta afacere !
Venit relizat prin construcţie de reţea



De unde vin câDe unde vin câşştigurile?tigurile?

GRILA DE BONUSURI
2% Peste 75 PVA
4% Peste 150 PVA
7% Peste 350 PVA
10% Peste 600 PVA
12% Peste 1100 PVA
14% Peste 1800 PVA
17% Peste 3100 PVA
20% Peste 4500 PVA

20 PVA

20 PVA

20 PVA

20 PVA

20 PVA

20 PVA
20 PVA x 6 = 120 PVA

120x3,8x2%= 9,1 RON

În prima lună:
Prezentând avantajele şi recomandând 

produsele......

TU



GRILA DE BONUSURI
2% Peste 75 PVA
4% Peste 150 PVA
7% Peste 350 PVA
10% Peste 600 PVA
12% Peste 1100 PVA
14% Peste 1800 PVA
17% Peste 3100 PVA
20% Peste 4500 PVA

20 PVA

20 PVA

20 PVA

20 PVA

20 PVA

20 PVA 20 PVA x 31 = 620 PVA

620x3,8x10%= 235 RON

235-9x5=190RON

20 PVA

20 PVA

20 PVA

20 PVA

20 PVA

............

............

............

............

TU

În a doua lună:
Prezentând avantajele şi recomandând 

produsele......



ÎÎn a doua lunăn a doua lună::

Cumperi de 150 
RON
Plăteşti 120 RON
Primeşti 190 RON



După După 12 luni:12 luni:
Conform studiilor, muncind Conform studiilor, muncind 
cel pucel puţţin 4 in 4 ore pe ore pe 
săptămânăsăptămână, organizând , organizând 
îîntâlniri unde se prezintă ntâlniri unde se prezintă 
avantajele Lifeavantajele Life--Care, Care, 
îînvănvăţţând consultanând consultanţţii să ii să 
multiplice afacerea conform multiplice afacerea conform 
sistemuluisistemului,, este posibil să ai  este posibil să ai 
peste peste 250 de consultan250 de consultanţţii îîn n 
echipăechipă..

TU

1900 RON

BONUS 
PERSONAL

GRILA DE BONUSURI
2% Peste 75 PVA
4% Peste 150 PVA
7% Peste 350 PVA
10% Peste 600 PVA
12% Peste 1100 PVA
14% Peste 1800 PVA
17% Peste 3100 PVA
20% Peste 4500 PVA

250 x 20PVA=5000 PVA250 x 20PVA=5000 PVA
5000 PVA+20 PVA= 5000 PVA+20 PVA= 5020 PVA5020 PVA

FELICITĂRIFELICITĂRI! ! 
EEŞŞTI DIRECTOR EXECUTIV!TI DIRECTOR EXECUTIV!

50205020 PVAx3,8x20%=PVAx3,8x20%=
3815 RON/grup3815 RON/grup



Cum se obCum se obţţine ine EXTRABONUSEXTRABONUS
sau sau PENSIAPENSIA??

GRUP 1 - 20%

GRUP 2

GRUP 3

GRUP 4 

TU

GRUP 5

50 PVA

Life-Care te va premia cu un 
extrabonus lunar, în valoare de 4% 
din valoarea de PVA a Grupului 
Independent (GI), ajuns la nivel de 
20%

Atâta timp cât grupul este la nivel de 
20%, iar tu vei avea în paralel alte 4500 
Puncte Totale (PT) din care 2500 PVA, 
vei primi lunar acest extrabonus sau 
pensie, care porneşte de la 180$ şi 

poate ajunge până la 3000$

LIFE-CARE

4%



PaPaşşi către succesi către succes::
1. 1. DeciziaDecizia

-- dezinteresadezinteresaţţii
-- clienclienţţii
-- consumatoriconsumatori
-- persoane activepersoane active

2. 2. Lista de numeLista de nume
-- îîmpreună cu sponsorul stabilimpreună cu sponsorul stabiliţţi lista de numei lista de nume

3. 3. StabiliStabiliţţi i îîntâlnirintâlniri
-- îîmpreună cu sponsorul prezentampreună cu sponsorul prezentaţţi avantajele Lifei avantajele Life--CareCare

4. 4. DeveniDeveniţţi consumator 100%i consumator 100%
-- doar adoar aşşa a puteputeţţi convinge i convinge şşi pe ali pe alţţii de calitatea produselorii de calitatea produselor

5. 5. ColaboraColaboraţţi cu Grup Onei cu Grup One (organiza(organizaţţia care se ocupă cu ia care se ocupă cu 
gestionarea sistemului de lucru)gestionarea sistemului de lucru)

-- îîntâlniri, seminariintâlniri, seminarii
-- P.D.P.P.D.P.



Noile campaniiNoile campanii
CampaniiCampanii destinatedestinate NOILOR PARTENERINOILOR PARTENERI

20% discount la 20% discount la preturilepreturile de catalogde catalog
10% bonus din 10% bonus din valoareavaloarea comenziicomenzii, , numainumai la prima la prima comandacomanda, , dacadaca aceastaaceasta esteeste
minim 250 Leiminim 250 Lei

ProgramulProgramul de BUN VENIT in Life Carede BUN VENIT in Life Care
Luna II Luna II –– PlaseazaPlaseaza prima prima tata comandacomanda ca ca NouNou PartenerPartener Life Care de Life Care de pestepeste 180 Lei 180 Lei 
sisi primestiprimesti CADOU un CADOU un produsprodus KrauterKrauter in in valoarevaloare de 15 Leide 15 Lei
Luna III Luna III –– La La plasareaplasarea uneiunei comenzicomenzi de de pestepeste 250 Lei in a 250 Lei in a treiatreia lunaluna de de activitateactivitate
primestiprimesti CADOU un CADOU un produsprodus BIO BIO HauseHause in in valoarevaloare de 18 Leide 18 Lei
Luna IV Luna IV –– In a In a patrapatra lunaluna de de activitateactivitate plaseazaplaseaza o o comandacomanda de de pestepeste 250 Lei 250 Lei sisi
primestiprimesti CADOU o CADOU o apaapa de de parfumparfum II’’m FREE la m FREE la alegerealegere in in valoarevaloare de 30 Leide 30 Lei

CampaniiCampanii destinatedestinate tuturortuturor PARTENERILORPARTENERILOR
5% bonus 5% bonus pentrupentru comenzicomenzi lunarelunare cumulate de cumulate de pestepeste 500 lei500 lei
10% bonus 10% bonus pentrupentru comenzicomenzi lunarelunare cumulate de cumulate de pestepeste 1000 lei1000 lei

PachetulPachetul de startde start
PachetulPachetul de start de start esteeste GRATUIT GRATUIT neconditionatneconditionat sisi se se compunecompune din:din:
-- 1 Catalog Life Care;1 Catalog Life Care;
-- 1 1 GhidGhid al al ParteneruluiPartenerului Life Care (Life Care (ghidulghidul ilil avetiaveti in in atasamentatasament la la acestacest mesajmesaj).).



De De cece aiai intra intra îîn n 
aceaceaastă afacerestă afacere??
• Capital minim de 
pornire

• Nu există riscuri

• Nu există şef / angajat

• Se poate practica 
drept ocupaţie de bază 
sau secundară

•Nu necesită studii de 
specialitate

• Instruire / sprijin

• Afacere de familie

• Planificarea liberă a 
timpului

•Toată lumea porneste 
cu şanse egale

•Căştig nelimitat, 
stabilitate financiară



E BINE DE E BINE DE ŞŞTIUT CĂ AICITIUT CĂ AICI::

NU AVENU AVEŢŢI PLAN DE VĂNZĂRI I PLAN DE VĂNZĂRI 
OBLIGATORIIOBLIGATORII

NIMENI NU POATE FI RECRUTAT NIMENI NU POATE FI RECRUTAT 
FORFORŢŢATAT

NU VA SUNT TAIATE BONUSURILENU VA SUNT TAIATE BONUSURILE



Compania LifeCompania Life--Care Care 

Comercializează Comercializează îîn special produse BIOn special produse BIO: : 
detergendetergenţţi, suplimeni, suplimenţţi nutritivi (i nutritivi (care vindecă peste care vindecă peste 150 150 
de afecde afecţţiuni), produse cosmetice iuni), produse cosmetice şşi de i de îîngrijire ngrijire 
corporalăcorporală..

FoloseFoloseşşte o platformă de Multi Level Marketing care te o platformă de Multi Level Marketing care 
este cel mai complex si recompensator sistem de este cel mai complex si recompensator sistem de 
management.management.



Ce Ce îînseamnă BIOnseamnă BIO??
Produse obProduse obţţinute doar din extractele inute doar din extractele 
plantelor crescute pe plantelor crescute pe pământuri netratatepământuri netratate
chimicchimic şşi din i din seminseminţţe nemodificate e nemodificate 
geneticgenetic..

La produsul finit La produsul finit nu se adaugă nu se adaugă 
conservanconservanţţi chimicii chimici, , colorancoloranţţii sau sau 
parfumuri sinteticeparfumuri sintetice, ori , ori obobţţinute din inute din 
petrol sau derivatepetrol sau derivate ale acestuia, ci doar ale acestuia, ci doar 
cele din uleiuri esentiale.cele din uleiuri esentiale.



Produsele BIOProdusele BIO

ObObţţin in îîntotdeauna ntotdeauna cele mai mari scoruri cele mai mari scoruri 
calitative calitative la la evaluevaluăriări,, pentru efectele pe pentru efectele pe 
care le au: care le au: normalizarea tipului de ten, normalizarea tipului de ten, 
regenerarea pielii, protejarea regenerarea pielii, protejarea 
epidermei, lipsa de agresivitate faepidermei, lipsa de agresivitate faţţă de ă de 
piele, efectele benefice pentru piele, efectele benefice pentru 
persoanele alergice.persoanele alergice. (OKO TEST, BDIH(OKO TEST, BDIH
–– Departamentul German de Stat pentru ComerDepartamentul German de Stat pentru Comerţţ şşi Industriei Industrie))

Natura le rezolvă pe toate, trebuie doar să-i 
acordăm încredere.



Game de produseGame de produse
KRAUTERKRAUTER –– cosmeticecosmetice terapeuticeterapeutice, re, reţţeteete originaleoriginale

LIFE IMPULSELIFE IMPULSE –– suplimente alimentare organicesuplimente alimentare organice
-- 150 de afec150 de afecţţiuni pot fi vindecate pe baza acestor produseiuni pot fi vindecate pe baza acestor produse

                                                                  -- o gamă  o gamă 100% or100% organicăganică, p, premiată de cunoscuta remiată de cunoscuta 
Universitate Kosher, cu certificat de produs organic din SUA, IzUniversitate Kosher, cu certificat de produs organic din SUA, Izrael, rael, 
GermaniaGermania

LOGONALOGONA -- nr. 1 nr. 1 îîn industria BIO cosmeticăn industria BIO cosmetică
-- cu o tradicu o tradiţţie de peste 40 de aniie de peste 40 de ani
-- cele mai multe rezultate cele mai multe rezultate ““sehr gutsehr gut”” obobţţinute de vreo inute de vreo 

companie producătoare de cosmetice la testul de specialitate OKOcompanie producătoare de cosmetice la testul de specialitate OKO TESTTEST

AQUA BIOAQUA BIO –– tratamentetratamente avansateavansate anti ageanti age

BIO HOUSEBIO HOUSE -- solusoluţţii bio pentru curăii bio pentru curăţţenia enia îîntregii casentregii case

INDRAINDRA -- gama de cosmetice naruralegama de cosmetice narurale



Game de produseGame de produse
ACCORELLEACCORELLE –– primele parfumuri bioprimele parfumuri bio
FITNEFITNE –– gamă de suplimente nutritive gamă de suplimente nutritive, ideale , ideale 

pentru copii, tineri pentru copii, tineri îîn cren creşştere, gravide tere, gravide şşi mame care i mame care 
alăpteazăalăptează, sportivi, cei afecta, sportivi, cei afectaţţi de stres sau oameni i de stres sau oameni îîn n 
vârstăvârstă. . 

-- se folosesc pentru terapie preventivă se folosesc pentru terapie preventivă, , 
îîn timpul bolii sau n timpul bolii sau îîn convalescenn convalescenţţăă

Viva DEAU Viva DEAU –– bijuterii terapeutice (magnetice)bijuterii terapeutice (magnetice)
ACCESORII PENTRU FRUMUSEACCESORII PENTRU FRUMUSEŢŢEA ZILNICĂEA ZILNICĂ
CIORAPI MODELATORI CU MICROCAPSULE ACTIVECIORAPI MODELATORI CU MICROCAPSULE ACTIVE
CAFEA BIO ARABICĂ CU GANODERMACAFEA BIO ARABICĂ CU GANODERMA



“Oamenii au parte de 
eşec pentru că nu se 
pot decide  la timp.”
(Napoleon Hill)



““Sănătatea nu este totulSănătatea nu este totul, , 
dar totul fără sănătate dar totul fără sănătate 
este nimic...este nimic...””
(Schopenhauer)(Schopenhauer)



““Medicul Medicul îîngrijengrijeşşte, natura te, natura 
îînsănătonsănătoşşeeşşte.te.””
““Previi la tinerePrevii la tinereţţe să ai la e să ai la 
bătrânebătrâneţţe.e.””



Pentru orice alte detalii mă puteţi contacta 
0758.84.47.37

Web-site: www.bio-lifecare.yolasite.com

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