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IBO Fokus Tavla INTRODUKTION
The IBO's Focus Board är designat för att hjälpa dig att fokusera på tre fundament – LÄR, GÖR och LÄR andra dessa färdigheter. 
Du kommer lära dig de här affärsbyggande teknikerna i UCAN2 Training Vault @ www.ucan2.global
Du kommer att visa planen (GO GETTER) för så många personer som möjligt (WIDTH BUILDER), starta och fortsätta ha en aktiv status, sedan fokusera på att 
hjälpa dem att registrera på djupet (DEPTH CHARGER).  När du går in i affärsverksamheten med en specifik DRÖM, för att nå ditt MÅL krävs en affärs PLAN som 
man behöver  följa med ANSTRÄNGNING

The Pattern for Success 
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dröm – ditt skäl till varför…
Dröm, Mål, Plan och Ansträngning

Engagemang – Att lära, göra, utbilda
Lyssna på inspelningar, STP, läs böcker, STP, umgås, STP.

Utveckla en nedskriven namnlista - lista med finess

Följ upp och gå igenom

IBO Points to Success

8
IBO Affärsbyggande Principer
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BYGGNADS PRINCIP #3 - Nyckel-relationer
Du måste upprätthålla 5 nyckelrelationer som duplicerar dessa principer i vart och ett av dina ben som har 10 nivåers djup. 
Vart och ett av dessa nyckel IBO´s exemplifyerar lojalitet, läraktighet, är positiva problemlösare och en målsägande ledare. De är Go Getters och 
duplicerar och utbildar i de 3 Affärs Byggande Principerna.

IBO Indikationer
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a Indikator #1 – Audio Visual: Antalet ljudinspelningar, video, böcker och samtal du lyssnar på/läser, lyssnar på/läser om igen och 
ger bort.  Audio Visual Formula: Audio Visuals innehåller information. Information som man lyssnar på om och om igen blir 
kunskap.  Kunskap skapar självförtroende. Självförtroende producerar aktivitet. Aktivitet producerar resultat. Resultat skapar 
vanor och vanor är hemligheten bakom en långsiktig framgång.

Indikator #2 – Umgänge: Antalet event du är med på ökar din tilltro och förståelse av affärsverksamhetens dynamik. Antalet event 
du får andra att vara med på duplicerar tilltro och förståelse och utvecklar tillväxt. 

Indikator #3 – Aktivitet: Hur många gånger du visar planen och påbörjar processen. Lagen om genomsnitt gör affärsverksamheten 
förutsägbar och säger ”Han/hon som delar planen flest gånger vinner.” Att dela planen är inte komplett utan att man starta 
träningsprocessen, vilket introducerar personerna till träningssystemet , med det första materialet.

Du måste ha åtminstone ett ben med 10 nivåer djup där du har byggt och utvecklat starka relationer.
Om du har ett ben att visa som ett exempted kommer din träning och utbildning ha full påverkan på din organisation. Utan det kommer du att behöva 
arbeta hårdare för att vara effektiv. Exempel-benet bevisar att informationen du promotar och utbildar fungerar.

DJUPLADDNING
BRETT BYGGANDE

GO-GETTER! 
AKTIV IBO

3 Personliga ben, vart och ett innehållande 3 aktiva byggare, allt på 30 dagar!
9 Personligt Aktiva och Kvalificerade IBO's
Skriv in 3 personliga IBO's varje månad.
Ha Autoship / prenumeration med minst  1 personlig på Autoship / Prenumeration

STEG 1

STEG 2
Ta alltid kontakt med den specifika avsikten att boka ett möte

Visa planen (STP) och starta processen (STP)  
Att visa planen är att ta reda på vad och varför att boka ett nytt möte.

Hemligheten att registrera IBO's på djupet är att följa GSO korrekt 

Lägg strategi och rådgör veckovis - Med Support Team (Någon aktiv Upline)7

En lista bör skrivas ned och bäras med dig varje dag.  Active Candidate List (ACL)

Kontakt och Möten

STEG 3

Identifiera styrkor och svagheter för snabbast tillväxt

Följ mönstret om och om igen
Att gå igenom är en kontinuerlig process, att följa mönstret om och om leder till en långsiktig framgång. 

BYGGNADS PRINCIP #1 - Bygg Brett
Du måste ha tillräcklig bredd för dina mål och din utbildning. Att ha en tillräcklig bredd med nya personer som kommer in i affärsverksamheten 
kommer stärka dina IBOs och förnya din begeistring. Som en ledare ska du ha minst sex starka ben med tio nivåers djup som säkerhet. IBO-modellen 
har tre aktiva ben i sitt träd. 

BYGGNADS PRINCIP #2 - Djupladdning

Idetifiera 3 ben att bygga

9 BRETT: Lagom bredd för ditt mål

5 Nyckeldupliceringar relationer i varje ben
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