
Skrypt rozmowy telefonicznej - wprowadzenie do ORGANIC LIFE 

 - Witam, Basia Nowak z tej strony, mogę rozmawiać z Anią? 

 - Witam, Anna Jabłońska przy telefonie, słucham? 

 - Witaj, Basia z programu Top Network ( Organic Life) , dzwonię w odpowiedzi na twój zapis 

do aplikacji top network ( organic life), czy masz kilka minut abym Ci wyjaśnił, jak nasza 

aplikacja ( nasz projekt ORGANIC) działa, wspiera Twoje zarabianie oraz przychód pasywny? 

 - Tak, mam kilka minut. 

 - Świetnie. Ludzie dołączający do naszego programu każdego dnia, to osoby poszukujące od 

kilkuset złotych miesięcznie do kilku tysięcy, a nawet więcej. Nasz program ich w tym 

wspiera. Czy mogę zadać Ci kilka pytań, zanim wyjaśnię, jak program sprawdza się najlepiej? 

 - Oczywiście 

 - Dziękuję. Opowiedz dwa słowa o sobie. Czym się zajmujesz na co dzień? Co Cię interesuje? 

Chciałbym lepiej zrozumieć co jest dla Ciebie ważne i zobaczyć, jak mogę Ci pomóc tym co 

robimy. ( słuchasz, uważnie, zbierasz informacje) 

Interesuje Cię kilkaset złotych miesięcznie, może dodatkowy strumień kilku tysięcy 

dodatkowo czy jesteś zainteresowana tworzeniem profesjonalnego dochodu w niepełnym 

wymiarze godzin i chcesz odejść na prywatną emeryturę wcześniej dzięki naszemu 

programowi jako niezależna finansowo osoba? 

 - 5000 zł miesięcznie byłoby super. 

 - Świetnie. Czy powiedzieć Ci dokładnie, jak możesz zarabiać taki dochód z naszym 

programem? 

 - Tak. 

 - Jesteśmy partnerem polskiego laboratorium, które wspiera takich ludzi jak ja czy Ty, w 

finansowych zmianach. Nasza firma ORGANIC LIFE produkuje unikalne fitoregulatory, 

preparaty organiczne w silnymi wyciągami z roślin leczniczych pod postacią organicznych 

dermokosmetyków. Preparaty te zawierają unikalne receptury, stężenia oraz kompozycje z 

roślin, nie zawierają chemii syntetycznej, są bioaktywne biologicznie. To produkty pierwszej 

potrzeby występujące w każdym domu, dlatego mamy misje aby ludzi wymienili syntetyki na 

produkty zdrowe, oraz jak ktoś potrzebuje, by zarabiali więcej. 

Ale nie tylko są super produkty, które ludzie potrzebują na co dzień, które ludzie używają i 

rekomendują. Jest też system zarabiania pieniędzy - online na pełnym automacie oraz 

system liderski  dla działających na żywo. Osoby które chcą zarabiać pasywne pieniądze, 



mogę budować swój rynek różnymi kanałami dystrybucyjnymi. Można kreować swój sukces 

wspierając się aplikacją, a także angażować się personalnie.  

Biznes możesz prowadzić z komputera, laptopa a nawet telefonu z domu lub z skądkolwiek. 

W który dzień mogę Ci  na spokojnie przedstawić osobiście pełną prezentacje, wtorek czy 

środa będzie lepsza? 

 - środa. 

 - o 18 będzie dobrze? 

 - Super, w środę wdrożę Cię w szczegóły współpracy, wytłumaczę Ci unikalność preparatów, 

oraz plan marketingowy. 

 O cokolwiek chcesz zapytać - dzwoń na ten numer. Pozdrawiam i do usłyszenia. 

 


