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Din affärsblueprint 
 

Välkommen till din affärsplanering ... 

Det är en önskan hos varje ledare att se dig starta ditt nya företag i din valda takt genom att vägleda dig för 
att ta vissa steg, vi kan hjälpa till att se till att du blir produktiv och effektiv i alla dina 
affärsbyggnadsaktiviteter. 

För att snabbt och effektivt bygga ditt företag måste du fullt ut engagera dig med de beprövade åtgärdssteg 
som ingår i din ’Pattern for Success’ (PFS). Dessa affärsbyggnadsprinciper är en del av ett system som 
fortsätter att duplicera enastående resultat gång på gång, och det kommer att göra detsamma för dig om du 
åtar dig att genomföra dem på ett rättvist och konsekvent sätt. 

Systemet i ditt Pattern for Success (PFS) är enkelt, lärbart och mest av allt duplicerbart. Din ultimata 
framgång i denna bransch kommer att bestämmas av din förmåga och uppriktiga önskan att hjälpa andra att 
uppnå sina mål och drömmar. 

För att bli framgångsrik måste du omfamna en framgångsfilosofi om Lär - Gör - Lär ut 

 

LÄR (mönstret för framgång) - GÖR (åtgärdsstegen) - LÄR UT (andra att göra detsamma) 

 

Men innan vi dyker helt in i mönstret för framgång, måste vi vägleda dig genom de steg som krävs för att 
starta ditt nya företag och ge dig ett fågelperspektiv över vad som kan förväntas under de närmaste 30 till 60 
dagarna. 
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Första 24 timmarna: 

Den viktigaste nyckeln till din framgång i ditt nya företag är hur du kommer igång. Dina första 24 timmar är 
avgörande; vad du gör nu kommer att avgöra din framgång i framtiden. 

Dina första steg (inom 24 timmar) 

1. Aktivera dig genom att beställa lämplig första order. Var och en av dina företags produkter innehåller 
poäng som krävs för att aktivera ditt företag, Diskutera de olika alternativen som finns tillgängliga 
för dig med din sponsor för att bestämma nivån på den första beställningen som är mest lämplig 
för dina mål. 

 

2. Arbeta igenom stegen i GSO Getting Starting Orientation (GSO) med din sponsor så snart som möjligt 

 

3. Registrera dig för nästa Business Presentation / Training Event. Dessa händelser drivs regelbundet 
på olika platser i världen av ditt företag eller ledare och ger dig de kunskaper och färdigheter som 
krävs för att driva ett framgångsrikt företag. 

 

4. Registrera dig för nästa konvent. Eventen är avgörande för tillväxten av ditt företag, du bör sträva 
efter att delta i alla event som du är kvalificerad att delta i.  

 

 

Den perfekta lanseringen: 

När du är aktiverad genom att du investerat i din första order är det viktigt att du börjar skapa din 
framgångssaga och det bästa sättet att göra det- är att bli kvalificerad och positionera dig själv för att börja 
tjäna pengar. 

De första 24 till 48 timmarna är den viktigaste tiden i lanseringen av ditt företag och de åtgärder du tar nu 
kommer starkt att påverka vad som händer under de kommande veckorna och månaderna framöver. 

Ditt mål är att nå ditt företags grundnivå inom de första 24 till 48 timmarna. Denna grundrankning som finns 
inom ersättningsplanerna för varje företag inom branschen- är byggstenen där din framtida framgång kommer 
att byggas. Genom att uppnå denna rang så fort som möjligt och genom att lära andra att göra detsamma 
kommer du att ställa in rätt  duplicering inom din organisation när den börjar växa.. 
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Identifiera nyckelpersoner att kontakta (Din nivå och högre):  För att bli kvalificerad och börja skapa din 
framgångshistoria måste du börja introducera nyckelpersoner direkt till ditt nya företag. 

Identifiera din kärngrupp: Först identifiera 10-20 eller fler personer som du tror skulle vara de mest 
kompetenta oberoende företagarna (IBO), om de väljer att anmäla sig. Tänk på människor du känner som; 

• Redan driver egen verksamhet eller är mycket entreprenörsrik 

• Är inflytelserika  

• Är proaktiv, karismatisk och redan ekonomiskt framgångsrik 

• Känner ett stort antal personer 

• Kan ringa och bjuda in 20 personer till ett lanseringswebinarium och alla 20 skulle delta. 

Använd Memory Jogger (MJ) för att göra en lista med så många av dessa "kärnpersoner" som möjligt. Det 
är vanligtvis människor på den här listan, som är de enklaste att prata med om ditt företag och som 
kommer vara de snabbaste att gå med dig. Verktygen som du behöver för att kontakta dessa personer 
finns redan i form av Facebook och andra sociala medieplattformar. När det är möjligt bör du kontakta 
dessa nyckelpersoner via ett personligt telefonsamtal, men du kan självklart nå ut via privat meddelande 
och e-post för att få godkännande till att skicka dem en kort introduktion till det du gör i form av en video 
eller en webbplats. 

Identifiera dina lättaste: Identifiera 10-20 eller fler personer som du har nära relation med och som du 
tror också kommer att vara intresserad av verksamheten. Tänk på människor du känner som; 

• Är dina närmaste vänner 

• Skulle komma till ditt hem bara för att du bjudit in dem 

• Vill gå med i detta helt enkelt för att du gjorde det 

• Skulle träffa dig just nu om du bad dem 

Dessa personer kan påverkas mest på grund av ditt förhållande till dem, använd igen Memory Jogger för att 
lista så många som möjligt. Dessa två grupper av människor kommer att ligga till grund för din Aktiva 
KandidatlLista (AKL) som du kommer att fortsätta att expandera och utveckla dagligen när du börjar 
expandera din nya verksamhet. 

Målet: Identifiera och kontakta minst 10-20 personer från varje grupp inom de första 24 till 48 timmarna för 
att schemalägga dina första presentationer. Ditt mål är att skapa din framgångshistoria så fort som möjligt och 
det bästa sättet att göra detta är att placera dig själv för att tjäna provisioner inom de första dagarna när du 
startar din nya verksamhet. 

Det snabbaste sättet att anmäla två IBOs inom de första 24-48 timmarna är att kontakta minst 10-20 personer 
från din kärngrupp och 10-20 personer från din bästa lista, med hjälp av företagets rekommenderade material. 

Om du inte känner dig säker på dessa människor än, bör du utnyttja hjälp av din sponsor eller annan medlem 
av ditt upline-team. 

Anta inte och förutse inte: Erfarenheten berättar för oss att många av dem som du tror kommer att vara med 
i ditt företag kommer förmodligen inte och många av dem du tror inte kommer att bli de bästa kandidaterna 
för ditt nya företag och kommer att vara de som hjälper dig att skapa din första framgångshistoria. 
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De första 7 dagarna 

• Använd företags hemsida och ditt personliga backoffice samt din team webbplats. Du kan också 
besöka www.ucan2.global och använda alla verktyg och resurser som finns tillgängliga för att driva din 
verksamhet och don personliga tillväxt. 

• Planera dina första företagspresentationer, online eller offline med hjälp av din sponsor eller annan 
medlem av ditt upline-team. Bjud in personer från din kärna och bästa lista för att lära dig om din 
business. 

• Delta i din team träning som utförs av en medlem av ditt team om det är online eller offline. Du bör 
sträva efter att delta i alla presentationer, träningar, webinars och konferenssamtal och schemalägga 
dem i din kalender. 

 

Utbildning och fortsatt personlig utveckling är nyckeln till framgång i ditt nya företagande. 

 

• Fortsätt att delta i så många presentationer och webinarer som möjligt 

• Håll många privata presentationer för dina personliga kontakter, desto mer av de som du håller under 
de första 7 dagarna desto bättre. 

• Använd Memory Jogger (MJ) för att fortsätta att expandera din aktiva kandidatlista Aktiva Kandidat 
Lista (ACL) ör att identifiera fler personer att kontakta och arbeta med din aktiva uppkoppling för att 
presentera dem för ditt nya företag. Du bör sträva efter att lägga till nya namn på din lista dagligen. 

• Arbeta med din sponsor för att utveckla din "inbjudan" till potentiella IBOs, lär dig nyckelord och fraser 
som hjälper till att fånga deras intresse när du beskriver din affärsmöjlighet. 

 

 

  



YOURBUSINESSBLUEPRINT | © UCAN2 Global Ltd 2017 

 

 
5 of 6 

 

 
 

7-30 dagar  

När du har nått den grundläggande positionen under de första dagarna är ditt mål nu att hjälpa så många 
andra som möjligt att göra detsamma. Det här är nyckeln till stor framgång i ditt företag, för det här är 
byggstenen i hur kompensationsplanen är uppbyggd. 

Om du kan lära dig de steg som krävs för att skapa denna grund för ditt företag och hjälpa dina lagmedlemmar 
att göra detsamma, har du skapat en duplicering i ditt företag och din inkomst är potentiellt obegränsad. 

Viktiga nycklar till enkel duplicering 

1. Det är de små sakerna som gör den långsiktiga skillnaden 

2. Det är genom att hålla en jämn arbetsmoral snarare än hastighet som ger långsiktiga resultat 

3. Det är engagemanget för ditt egna personliga VARFÖR som kommer att ge resultat på lång sikt 

Kom ihåg; precis som det finns en skillnad mellan att registrera sig och komma igång, finns det också en stor 
skillnad mellan inskrivning och sponsring. 

Sponsor – någon som tar ansvar för en annan 

Enroller – någon som lägger en ny IBO i djupet och lämnar dem till sina egna enheter 

Varje gång du personligen sponsrar en ny IBO till verksamheten, gå igenom tillsammans med dem stegen i 
Getting Started Orientation (GSO) 

Kom ihåg; För att bli framgångsrik inom Network Marketing, måste du bli en bra kontakt för människor att 
bygga ett distributionsnät, som i slutändan ger rörelse i produkter och tjänster. För att göra detta måste du ge 
förtroende och tro på dina nya lagmedlemmar, du kan uppnå detta genom att följa Getting Started 
Orientation (GSO)  med varje ny IBO. 
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Bli en Go-Getter 

Du kanske har hört historien om Go-Getter, en man som letar efter en vacker blå vas. Strax efter utgåvan av 
boken med titeln Go-Getter började man referera till fokuserade och målorienterade individer som Go-Getters    

 

 

Vårt Go-Getter-program har utvecklats för att känna igen de personer som har bestämt att de vill vara 
ansvariga för sitt eget öde inom nätverksmarknadsföring. 

Go-Getter Program = Aktivitet 

Genom att fokusera på de rätta dagliga aktiviteterna så skapar du framgångsvanor som i sin tur skapar framfart 
och långsiktig tillväxt i din verksamhet. 

För att bli en Go-Getter måste du; 

1. Följa Go-Getter Daily Dozen, som ingår i Go-Getter Tracker (GGT) 

2. Visa planen (STP) minst 15 gånger per månad 

3. Var alltid aktiv genom att behålla ditt lojalitetsmedlemskap varje månad 

4. Personligen sponsra minst 3 nya IBO per månad och introducera dem till Go-Getter-programmet 

5. Var fullt ansluten till ditt företags motivations- och affärsbyggnadsstödsystem och utnyttja resurserna 
på www.ucan2.global 

Grattis… 

Genom att följa Din Affärs Blueprint (YBB), har du förberett dig för snabb och hållbar framgång i ditt nya 
företag. Dessa enkla steg är bara början, veckorna och månaderna i förväg engagerar du dig med din upline 
och supportteam så mycket som möjligt och ta varje tillfälle att lära och växa. 

Din insats kommer att belönas, och framgången blir din, och du kommer att ha det fantastiskt roligt på vägen! 


