
Μάθετε περισσότερα με την  
Amway Academy

Θα επιθυμούσατε να  
μάθετε …
… σχετικά με τη νέα συλλογή 
της ARTISTRY;

…σχετικά με τα νέα 
προϊόντα αντιγήρανσης και 
τα οφέλη τους;

…πώς να δίνετε συμβουλές 
σχετικά με τα προϊόντα 
ομορφιάς της Amway;



www

  Προφίλ για Χρήστες Προϊόντων      
  Αντιγήρανσης    
Κατανοήστε ποιοί είναι η δυνητική σας ομάδας πελατών.

  Επαγγελματισμός

Μάθετε στρατηγικές οι οποίες θα βελτιώσουν συνολικά τον 
επαγγελματισμό σας καθώς και την αποτελεσματικότητά σας 
όταν θα πραγματοποιείτε  συμβουλευτικές συναντήσεις στα 
προϊόντα Amway

  Πώληση Προϊόντων Ομορφιάς

Κατανοήστε την προσέγγιση & πώς να ξεκινήσετε την συζήτηση
Κατανοήστε πώς να αναγνωρίσετε τις ανάγκες ενός υποψήφιου 
πελάτη
Κατανοήστε τον τρόπο χειρισμού των αντιρρήσεων
Μάθετε πώς να κλείνετε την πώληση 
Κατανόηστε την σημασία της διατήρησης του πελάτη

  Συνδυασμός Προϊοντων/ 
  Διασταύρωση Πωλήσεων
Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε συνδυασμούς προϊόντων: μια 
επιχειρηματική στρατηγική η οποία «δουλεύει» πάνω στην αύξηση 
πωλήσεων

  Ευκαιρία Εισοδήματος 

Κατανοήστε πώς μπορούν να βοηθήσουν την επιχειρήσή σας οι 
παλιοί και οι νέοι πελάτες YOUTH XTEND.

Μάθετε περισσότερα με την  
Amway Academy

Για να μάθετε σχετικά με αυτή τη νέα συλλογή 
της Artistry, τα νέα προϊόντα αντιγήρανσης και τα 
οφέλη τους, σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε 
τα παρακάτω μαθήματα:

Προσφέρεται  ως εκπαίδευση 
με την καθοδήγηση εκπαιδευτή

Προσφέρεται ως Web Live Recording & 
Web Live Chat

Προσφέρεται ως διαδικτυακό μάθημα

Για να ανάπτυξη  της επιχείρησής σας και για την εξυπηρετήση 
των πελατών σας με τη νέα σειρά YOUTH XTEND, σας 
προτείνουμε να παρακολουθήσετε τα παρακάτω μαθήματα:

 Επισκόπηση Προϊόντος 

Μάθετε για το χαρτοφυλάκιο προϊόντων και 
τους λόγους που κάνουν αυτή την επωνυμία 
μοναδική

  Γιατί η αντιγηραντική φροντίδα του  
  δέρματος είναι σημαντική
Ενημερωθείτε γιατί η αντιγηραντική 
φροντίδα του δέρματός είναι σημαντική 
για την επιδερμίδα σας    



Για να λάβετε μέρος στα online  
μαθήματα:

  Συνδεθείτε στο Amway Online
 (www.amway.com)

  Στην συνέχεια πληκτρολογήστε   
 “academy” στο πλαίσιο Αναζήτηση  
 δίπλα στο “Log out” και κάντε κλικ  
 πάνω στις λέξεις “Amway Academy”  
 που θα εμφανιστούν

  Πατήστε το κουμπί  “start learning”

Μαθήματα Κατάρτισης που προσφέρονται από:

Επισκεφτείτε την Σελίδα της Amway Academy 
στο Amway Online για πληροφορίες σχετικά με 
άλλα  εκπαιδευτικά θέματα !

Μέλος του ECLF 

      www.facebook.com/AmwayAcademy


