
Skrypt zapoznający głębiej z programem ORGANIC LIFE 

 - Cześć, nazywam się Ania Burzyńska, dzwonię z programu ORGANIC LIFE ( top network), 

rozumiem że jesteś zainteresowana wykreować dodatkowy dochód. Czy to dobry czas 

abyśmy chwilę porozmawiali? 

( jeśli nie, ustal konkretny termin i godzinę telefonu, zapisz w kalendarzu) 

 - Reprezentuję polskie laboratorium ORGANIC LIFE, wspieramy ludzi z 2 obszarach życia - 

aby wymienili szkodliwe produkty syntetyczne na organiczne z łazienek, oraz budowali 

strumień dochodu zmieniającego życie na lepsze. Każdego dnia dołączają do nas ludzie, 

którzy uczą się systemu ORGANIC LIFE. 

Zanim wytłumaczę Ci trochę o naszym przedsięwzięciu, unikalnych właściwościach 

preparatów i systemie, chciałabym Cie lepiej poznać. Opowiedz dwa zdania o sobie? Czego 

poszukujesz? Jaki dochód - wysokość Cię interesuje? ( zbuduj relacje, sympatię, pozytywną 

atmosferę) 

Oferujemy szansę na dodatkowe pieniądze dla Ciebie i Twojej rodziny płacone co miesiąc. 

Dla niektórych partnerów biznesowych to system na bardzo duże pieniądze. 

Ok., pokażę Ci dokładnie co robimy. Opowiem chwilę o firmie, produkcie oraz szansie 

biznesowej. Nasza grupa liderska, jest partnerem biznesowym polskiego laboratorium, 

wspieramy ludzi w promowaniu naturalnych preparatów o wyjątkowych właściwościach  i 

składach, oraz wpieramy ludzi w budowaniu ich własnego biznesu we współpracy z firmą 

ORGANIC LIFE. Produkty to różne fitoterapie, serie dermokosmetyczne bez składników 

syntetycznych, serie do ciała, twarzy, głowy oraz produkty organiczne do codziennego 

użytku. 

Firma zamiast umieścić pieniądze w budżecie reklamowym, zdecydowała się wypłacać je w 

postaci premii i bonusów dla ludzi, którzy używają i polecają produkty oraz możliwości 

biznesowe. 

W planie współpracy wystarczy znaleźć przykładowo 4 osoby, które potrzebują ekstra 

dochodu i chcą dbać o zdrowie, chcą używać i polecać produkty oraz korzyści bzinesowe. 

Przykładowo, poszukujemy a później dzięki warsztatom, systemowi szkoleń i wsparcie 

wspieramy w rozwoju te 4 osoby, które używają produktu i polecają projekt wymiany 

syntetyków na produkty zdrowe i organiczne. 

Te 4 osoby ze wsparciem robią to samo, zatem mamy już 16 osób. (4>16) 

Tych nowych 4 partnerów robi to samo - rekomenduje ideę dalej. 16>64 

64 osoby poszukują ze wsparciem kolejne 4 osoby, co daje 256 osób. Razem w zespole 

pojawi się 340 osób, gdzie każdy używa produktów za np. 100zł, to daje 34.000zł obrotu. 

Jeżeli w miesiącu średni obrót byłby 200zł, to suma obrotu zespołu daje 68tys. złotych. 



Dla Ciebie z tego obrotu jest około 3 tysięcy miesięcznie jeśli średnia wynosi 100 zł zakupów, 

lub 6 tys. zł miesięcznie jeśli zakupy średnio wynoszą 200zł. 

Czy ma to dla Ciebie sens? 

 - Ok., to jeśli jesteś gotowa rejestracji do programu, wysyłam Ci linka, podaj swój email. Po 

rejestracji zaczniemy proces wdrażania o szkolenia o produktach, planie oraz systemie 

ORGANIC LIFE. Zacznie się wspierania Cie w sukcesie. 

Czy w środę możemy umówić się na pierwszy trening? Na którą godzinę? 

 


