


ولنس 

اکسپرس
محصوالت افسانه ای اوریف لیم،

نگاهی جدید به  محصوالتی آشنا



محتویات

ـ حقایقی غرور آفرین مرتبط با محصوالت ولنس•

موقعیتی منحصر به فرد در مارکت

نمونه کارها-ولنس •

محصوالت ولنس به عنوان ابزاری برای توسعه •

کسب و کار

روشهای کار با سری محصوالت ولنس •

متون و وسایل بیشتر آموزشی •



ولنس

حقایقی غرور آفرین مرتبط با محصوالت ولنس ـ موقعیتی منحصر به فرد

در مارکت



سال 2018
سالگرد بین المللی محصوالت 

سری ولنس

سال 2008
شروع فروش محصوالت ولنس در دنیای 

اوریف لیم 

سال 2019
دهمین سالگرد فروش محصوالت سری ولنس  

در منطقه کشورهای مستقل مشترک المنافع

.محصوالت ولنس اوریف لیم  ، امروز یک پایگاه علمی قوی محسوب می شود و استفاده از آنها صدها نتیجه مثبت را به ارمغان می آورد

تاریخچه تولید-حقایق غرور آفرین 



کوکتل

«نچرال باالنس»

محصول غیر تجاری✓

تل استیگ استین فرمول کوک✓

را برای بیماران خود ایجاد 

کرده 



سال تجربه30متخصص جراحی قلب با •

اخته به عنوان یک متخصص مشهور در دنیا، در زمینه پیوند قلب و عروق شن•
.شده است

.متخصص در تغذیه و اثرات آن بر سالمت انسان است•

تاریخچه تولید-حقایق غرور آفرین 

استیگ استین 

پزشک متخصص در  جراحی قلب، دانشگاه لوند، سوئد

محصوالت ولنس توسط گروهی از دانشمندان به رهبری 

پروفسور استیگ استین در سوئد ایجاد شده است



حقایق جالب

پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه، استیگ اشتن 
.ارثی از یکی از بستگانش دریافت کرد

او تصمیم گرفت که این پول را برای خرید وسایل  
و ابزار پزشکی گران استفاده کند و آنها را با خود 

در همه جا حمل کند تا بتواند  به مردم در هر 
.زمانی کمک کند



مرکز علمی ایگلوسیا

تاریخچه تولید-حقایق غرور آفرین 

انجام تحقیقات در مورد مسائل تغذیه ای تغذیه سالم و همچنین تحقیق در زمینه پیوند ریه و قلب•

.اینجا بود که محصوالت ولنس اوریف لیم توسعه یافتند•

.را انجام داد" االنسنچرال ب"در این مرکز بود که پروفسور استیگ استن یک مطالعه بالینی منحصر به فرد از اثربخشی کاهش وزن را با استفاده از کوکتل طبیعی •



استیگ استین 
پرفسور جراحی قلب،

دکتر طب،متخصص جراحی قلب و عروق، 

که قبال به عنوان )بیمارستان دانشگاهی سکونه 

، سوئد(بیمارستان دانشگاه لوند شناخته شده بود

الیزابت نوردستورم
استادیار تغذیه، پی اچ دی ، کارشناس و 

متخصص تغذیه در تیم توسعه  محصوالت 

ولنس اوریف لیم، بیمارستان سوئد، سوئد

اگ لیگنل
کارشناسی علوم طبیعی، پی اچ دی، مدیر  

.  توسعه دهنده و مدیر تولید مکمل آستاکسانتین

استکهلم، سوئد

تاریخچه تولید-حقایق غرور آفرین 



!کیفیتی سوئدی-ولنس 

تاریخچه تولید-حقایق غرور آفرین 

•HACCP–"(  تحلیل زیان و کنترل نقاط بحرانی()هسپ" )اچ  ای  سی  سی  پی

•HACCP-، طات ارتبابرای اطمینان از اینکه مخاطرات ایمنی مواد غذایی مرتبط در هر مرحله از زنجیره غذایی شناسایی شده و بطور مناسبی کنترل می شوند

.متقابل در زنجیره غذایی ضروری میباشد 

.در سراسر جهان به عنوان موثر ترین روش برای اطمینان از ایمنی غذا شناخته شده است HACCPامروز •

HACCPتولید شده در مطابق با الزامات    : گواهینامه های بین المللی



!کیفیتی سوئدی-ولنس 

تاریخچه تولید-حقایق غرور آفرین 

•- GMP" به معنی اصول ساخت خوب است که برای باالبردن کیفیت و اطمینان از کارایی فراورده دارویی بکار می رود"  پیامجی  .

•- GMPیک سیستم قواعد، مقررات و دستورالعمل های تولید داروها، تجهیزات پزشکی، تشخیصی، مکمل های غذایی و مواد فعال می باشد.

.بازتاب یک رویکرد جامع و تنظیم و ارزیابی پارامترهای تولید و تستهای آزمایشگاهی را ارزیابی می کندGMPمعیار•

GMPتولید شده در راستای استاندارد: گواهینامه بین المللی



!کیفیتی سوئدی-ولنس 

تاریخچه تولید-حقایق غرور آفرین 

به رسمیت شناخته شده توسط استانداردهای وگان بین المللی-( گیاهخواری)گواهینامه وگان : گواهینامه های بین المللی

".نچرال باالنس "فقط برای سوپ •

.لوگو انجمن وگان گواهی می دهد که نه مواد اولیه و نه محصوالت نهایی شامل هیچگونه مواد تشکیل دهنده حیوانی نمی باشند•



!کیفیتی سوئدی-ولنس 

رن در زمینه انجمن ملی متخصصان تغذیه  یک سازمان غیر انتفاعی است که ترویج توسعه، انتشار و معرفی دانش پیشرفته و فن آوری های مد•

.رژیم غذایی و تغذیه را به عهده دارد

.طی کرده اندНАДН" تغذیه و سالمت"آزمایشات بالینی را در کلینیک   " نچرال باالنس"کوکتل •

توصیه شده است توسط انجمن ملی متخصصان تغذیه آکادمی علوم پزشکی روسیه: گواهینامه بین المللی

تاریخچه تولید-حقایق غرور آفرین 



!کیفیتی سوئدی-ولنس 

. برنامه بین المللی تایید شده برای پایداری در تولید محصوالت شیالت و آبزی پروری•

دید پذیر صدور گواهینامه تایید می کند که این محصول از انواع ماهی های چرب ساخته شده و این شرکت با استفاده از منابع انرژی تج•

.برای تولید آن استفاده می کند

تاریخچه تولید-حقایق غرور آفرین 

FRIEND OF THE SEA-« دوست دریایی»گواهی سازمان عمومی غیردولتی : گواهینامه های بین المللی



!کیفیتی سوئدی-ولنس 

محصوالت ولنس در سوئد تولید می شوند و با •

خته می استانداردهای کیفیت بین المللی اروپایی سا

.شوند

تمام اطالعات در وب سایت اوریف قابل دسترسی•

.است

تاریخچه تولید-حقایق غرور آفرین 



: کوکتل

تخم مرغ، نخود فرنگی، شیر

:سوپ

سویا، نخود فرنگی، سیب زمینی

:دسر بار

رپروتئین آب پنیسویا، نخود فرنگی، 

سری محصوالت « نچرال باالنس»

نوع پروتئین است3هر کدام از محصول سری ولنس شامل حاوی 

اسید آمینه  ضروری بدن8فراهم روزانه ، 

تاریخچه تولید-حقایق غرور آفرین 

: کمپلکس پروتئین

رتخم مرغ، نخود فرنگی، پروتئین آب پنی



: کوکتل

سیب، چغندر قند، میوه گل رز

:دسر بار

نوع غالت، جو، جو دوسر، 4

برنج، گندم

: کمپلکس پروتئین

سیب، چغندر قند، میوه گل رز

بهبود اشباع•

کاهش اشتها و کاهش نیاز به شیرینیجات•

انرژی زا•

.هر کدام از محصول سری ولنس شامل کربوهیدراتها ساده و سلولزاست

سری محصوالت «نچرال باالنس»

افزایش غلظت•

دارای شاخص گلوکز پایین•

تاریخچه تولید-حقایق غرور آفرین 

: سوپ

گوجه فرنگی، مارچوبه، انولین



ولنس  محصولی منحصر به 

فرد ، ترکیبی از محصوالت 

!ویژه و خاص

آستاکسانتین -آنتی اکسیدان منحصر به فرد 

آستاکسانتین

:نوع عرضه می شود2به 

به عنوان یک محصول مستقل به فروش می رسد 

و یا در پک های  ولنس 

آستاکسانتین

دارای ساختار شیمیایی منحصر به فرد•

به راحتی از طریق رگ های خونی حرکت •

می کند

تهیه شده از جلبک ها در حال رشد در •

سواحل استکهلم 

قویترین آنتی اکسیدان طبیعی•

از گروه کاروتنوئید•

رت بهبود سیستم ایمنی بدن و باال بردن قد•

مقاومت بدن 

تاریخچه تولید-حقایق غرور آفرین 



تاریخچه تولید-حقایق غرور آفرین 

ولنس  

محصولی منحصر به فرد ، ترکیبی 

! از محصوالت ویژه و خاص 

اگ لیگنل

کارشناسی علوم طبیعی، پی اچ دی، مدیر  توسعه دهنده و مدیر تولید مکمل 

. آستاکسانتین

یس اگ  معرف و توسعه دهنده روش کشت جلبک هماتوکوکوس پلوویال•

برای تولید مکمل آستاکسانتین بوده

بت  او چندین تحقیق خالقانه را انجام داده است و به کمک آنها  اثرات مث•

.آساتکسانتین  بر سالمت حیوانات و انسان را ثابت نموده

هان اولین تولید کننده آستاکسانتین طبیعی در جAstaRealشرکت •

.است ، فعالیت این شرکت در زمینه بیوتکنولوژی است



ن آستاکسانتی-آنتی اکسیدان منحصر به فرد 

تاریخچه تولید-حقایق غرور آفرین 

بتاکاروتن ویتامین     ۱۰کوآنزیم کیو  C

:مقایسه با آستاکسانتین طبیعی بسیار موثر تر است، در

5X 100X 770X 6000X

E ویتامین    



=

آستاکسانتین -آنتی اکسیدان منحصر به فرد 

برابر موثر تر از50آستاکسانتین طبیعی 

تاریخچه تولید-حقایق غرور آفرین 

آستاکسانتین سینتیک  و یا به عبارتی مصنوعی



: دارای مجوز انحصاری

مرحله فرایند تصفیه5

3امگا 

استانداردسازی-5

حذف ناخالصی ها-4

انجماد-3

پاکسازی رنگ-2

خنثی سازی-1

تاریخچه تولید-حقایق غرور آفرین 



جوایز ولنس

تاریخچه تولید-حقایق غرور آفرین 

"بهترین شرکت تولید کننده"

در روسیه" ویتامین ها و مکمل های غذایی"در رده 

.محصوالتی  که مصرف کنندگان  آن را دوست دارند و موفق به کسب اعتماد آنها گشته است-ولنس 



2017فروش محصوالت ولنس در کشورهای مستقل مشترک المنافع در سال  

3،000،000بیش از 

تاریخچه تولید-حقایق غرور آفرین 



تاریخچه تولید-حقایق غرور آفرین 

نمودار فروش محصوالت ولنس در منطقه کشورهای  مستقل مشترک المنافع ، در 

.، نشان می دهد که فروش روند مثبتی دارد( 2017-2015)سال اخیر 3
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تاریخچه تولید-حقایق غرور آفرین 

نمودار فروش محصوالت ولنس در منطقه کشورهای  مستقل مشترک المنافع ، در 

.، نشان می دهد که فروش روند مثبتی دارد( 2017-2015)سال اخیر 3
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انبرای کودک" مولتی ویتامین و مواد معدنی"

برای کودکان" 3-امگا "

جمع



2017فروش هر دقیقه ای محصوالت ولنس در سال 

در منطقه کشورهای  مستقل مشترک المنافع 

تاریخچه تولید-حقایق غرور آفرین 
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بسته 

ولنس پک  

1فروخته شده در 

دقیقه

سوپ ولنس 

فروخته شده در 

دقیقه4

نوتریکمپلکس های به 

3.5فروش رسیده در هر 

دقیقه

بارهای پروتئینی 

به فروش رسیده 

در هر

دقیقه4

کوکتل های 

فروخته شده در 

دقیقه1

کمپلکس پروتئین ها  

در هر

دقیقه22

ولنس کودکان  

فروخته شده در 

دقیقه1



تاریخچه تولید-حقایق غرور آفرین 

محصوالت ولنس 

جزو

محصول پرفروش 5

جهان محسوب می 

شوند



محصول  پرفروش در منطقه کشورهای  10سال اخیر جزو 3محصوالت ولنس جزو در طی 

.مستقل مشترک المنافع محسوب می شوند

تاریخچه تولید-حقایق غرور آفرین 



تاریخچه تولید-حقایق غرور آفرین 

.، جزو محبوبترین محصوالت سری ولنس محسوب می شوند«نچرال باالنس»کوکتل 

و البته کدام طعم کوکتل های مذکور محبوب ترین آنها محسوب می شود؟

№1 №2 №3 №4



!یکی از  پرفروش ترین محصوالت اوریف لیم-پک ولنس 
2017-2015نسبن فروش پک ولنس بر اساس  جنسیتی در سال های 

تاریخچه تولید-حقایق غرور آفرین 
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(سبد سهام)پورتوفیلو –ولنس 
براساس روتین ای بی سی

А

B

C



سیستم ای بی سی

اوریف لیم معتقد 

است به قدرت 

عادتها

А
B

C



ای بی سیسیستمبرنامه و 

:روشی کامل برای روال زندگی سالم

قوانین به وضوح نوشته شده و توجیه ها 

«نچرال باالنس»ولنس پک و کوکتل  های ـ A + B 

هر روز•

همه افراد•

C -برآورده کردن  نیازهای فردی



فعال سازی ارگانیسم
3ویتامین ها، مواد معدنی، آنتی اکسیدان ها و امگا 

А ویتامین ها 

مواد معدنی

3امگا آستاکسانتین



فعال سازی ارگانیسم
А»ولنس پک«

پوست دیده پشم

تونوس زندگی قلب

سیستم ایمنی بدن عضالت و مفاصل



«ولنس پک»
اثرات بالینی اثبات شده•

اختهآستاکسانتین و عصاره زغال: آنتی اکسیدان ها•

اسیدهای چرب غیر اشباع3امگا •

مولتی ویتامین و مواد معدنی•

مطابق با باالترین استانداردها•

((GMPفراورده های دارویی •

حاوی  ژالتین  گاو و خوکی نیست•

تولید شده در سوئد•



پایه
برای ساخت سلول های جدید و سوخت و ساز

B

Б
پروتئین و فیبر



برای ساخت سلول های جدید و همچنین سوخت و 

ساز بدن

« نچرال باالنس»کوکتل های 

Bکمپلکس پروتئین ها
:تایید شده

کاهش وزن با با سیستم 

طبیعی کاهش وزن وستام 

:طبیعی
طعم دهنده طبیعی و مواد 

مغذی

:کامل
مواد غذایی با محتوای 

متعادل پروتئین، فیبر و 

3امگا 

:افزایش دهنده
انرژی و توانایی تمرکز

:کاهش دهنده
احساس گرسنگی و نیاز 

به شیرینیجات

:حاوی
GMO  گلوتن، مواد

رنگ دهنده

و مواد نگهدارنده نمی 

باشد



مبنای سالمتی هر روز

BА



چه مقدار مواد غذایی شما هر روز نیاز دارید؟



نیازهای فردیرفع

C



منحصر به فرد: فاكتورها غرورآفرین 

C
رفع  نیازهای فردی



А
B

C

«ولنس پک»

فعال سازی ارگانیسم

« نچرال باالنس»کوکتل های 

کمپلکس پروتئین ها
پایه برای ساخت سلول ها

رفع

نیازهای فردی



محصوالت ولنس

به عنوان یک ابزار برای توسعه کسب و کار



محصوالت ولنس به عنوان ابزاری برای توسعه و پیشرفت بیزینس

فرصتی برای درآمد بیشتر



به چه دلیل باید محصوالت ولنس 

را بفروشیم؟ 

!منبع درآمد خود شما-سری محصوالت ولنس 

:لیدر/ سودآور برای یک مشاور 

ولنس  محصولی است که هر فرد به آن  به صورت روزانه نیاز دارد •

درآمد بیشتر و پایدار•

تکرار فروش•

اعتماد به برند و وفاداری مشتری•





مشتری
بهترین نتایج

فروشنده
مزایای اضافی

لیدر
ابزارهای پایدار برای رشد

.ه داردرامحصوالت سری ولنس اوریف لیم امروزه  به عنوان بیس علمی قدرتمند محسوب می شود و استفاده از  این محصوالت صدها  نتیجه مثبت را به هم

+مزایای  محصوالت سری ولنس ، عضو شدن و  فروش محصوالت و ست های ولنس الیف



مزایای عضو شدن در کلوب 

+ ولنس و یا ولنس الیف 

:برای مشتری

حل نیازهای فردی مشتری•

المللیکیفیت تایید شده توسط گواهینامه های بین•

بهره وری تایید شده توسط صدها هزار نفر از •

مصرف کنندگان محصوالت ولنس اوریف لیم 

رویکرد فردی•

(+ ولنس الیف )جامعه ولنس •

ن بهترین مزیت محصول چهارم به صورت رایگا•

محصول 4است، به این معنی که هر یک از 

اشتراک برای )٪ تخفیف است  25دارای 

(محصوالت سفارشی



٪ تخفیف اضافی برای کاربران 20

عضو شده

و در  (  کاتالوگ متولی3)مرحله را انجام دهید3ثبت نام کنید، •
چهارمین کاتالوگ محصول ولنس را بصورت رایگان دریافت

٪ ویژه  30نمایید،  تمامی مراحل بعدی محصول را با تخفیف 
.دریافت کنید

.٪ تخفیف بیشتر دریافت کنید20ثبت نام کنید و •



!توجه

د ، شما بای+برای ثبت نام در کلوب ولنس الیف
لیدری واجد شرایط و  دارای گواهی ولنس 

مشاورین پرسنال گروه + )الیف
و یا ( لیدرمذکورنیزعضو محسوب می شوند 

از طریق مراکز پشتیبانی عضو کلوب ولنس 
.ثبت نام کنید+ الیف

؟+ نحوه اشتراک در کلوب ولنس الیف 



ثبت نام و عضو شدن در کلوب ولنس 

در سایت-+ الیف

"برای مشاوران" ، سپس " سفارشات"بخش 1.
+"ولنس الیف "و سپس 

کد برنامه ای را که میخواهید عضو  شوید، 2.
ید را تای" ذخیره"عالمت بزنید، سپسگزینه 

.کنید

مرحله اشتراک دوم و مراحل بعد ، به طور 3.
گ خودکار اضافه می شوند،  هر بار در کاتالو

.اربعدی و پس ازثبت اولین سفارش امتیازد

؟+ نحوه اشتراک در کلوب ولنس الیف 



مزایای عضویت در محصوالت واحد ولنس ویا 

+استفاده و عضویت در برنامه ولنس الیف 

:برای فروشنده

توصیه و پیشنهاد آسانتر است

وه توضیح مزایای محصوالت ولنس برای تغییر در شی
.زندگی و حفظ جوانی و زیبایی

مناسبترین قیمت برای هر مجموعه•

روشی حرفه ای•

رسیدن به مشتریان بیشتر•

وفاداری= خرید تکراری •



سود کلی از فروش محصوالت 

ولنس در طول یک کاتالوگ
مشتری1
محصول1

4508 درام / 49 امتیاز

مشتری  4
محصول  4

18032 درام / 196 امتیاز

برای  فروشنده



برای  فروشنده

سود کلی از فروش محصوالت 

ولنس در طول یک کاتالوگ

مشتری1
محصول1

مشتری  4
محصول  4

4933.5 درام / 53 امتیاز 19734 درام / 212 امتیاز



برای  فروشنده

سود کلی از فروش محصوالت 

ولنس در طول یک کاتالوگ
مشتری1

"انرژی حیاتی شما"مجموعه 1

مشتری4
"انرژی حیاتی شما"مجموعه 4

9441.5 درام / 102 امتیاز 37766 درام / 408 امتیاز



برای  فروشنده

سود کلی از فروش محصوالت 

ولنس در طول یک کاتالوگ
مشتری1

"وزن ایده آل شما"مجموعه 1

مشتری4
"وزن ایده آل شما"مجموعه 4

14375 درام / 155 امتیاز 57500 درام / 620 امتیاز



چیست؟+ مزایای عضویت ولنس الیف 

:برای لیدر

ر به تیم خود را بزرگتر می نمایید و سریعت

.رده و عنوان باالتر می رسید

یک ابزار عالی برای عضوگیری•

ثبت امتیاز بیشتر•

حفظ فعالیت•



و+ شرایط ثبت نام در ولنس الیف 

صدور گواهینامه برای دفتر پشتیبانی

:شرایط صدور گواهی

طی کردن آموزش مخصوص ولنس الیف •

  +

+  داشتن محوطه مخصوص ولنس الیف •

در دفتر پشتیبانی

تمایل به برگزاری رویدادها و برنامه های•

در ارتباط با و باشگاه ولنس

چه کسی می تواند مجموعه های ولنس 

را خریداری کند؟+  الیف

د تمام لیدرها و مشاورانی که از این دفتر واج

شرایط و دارای گواهی استفاده می کنند



و+ شرایط ثبت نام در ولنس الیف 

صدور گواهینامه برای دفتر لیدرها

:شرایط صدور گواهی

+  طی کردن آموزش مخصوص ولنس الیف •

–رده در زمان صدور گواهی •

22%

امه تمایل به برگزاری رویدادها و برن•

های در ارتباط با و باشگاه ولنس 

(آنالین/ آفالین )

چه کسی می تواند مجموعه های ولنس 

را خریداری کند؟+  الیف

ان دسترسی به فرم ثبت نام برای اعضا و مشاور•

. *پرسونال گروپ لیدر مذکر مقدور می شود

الوگ پرسونال گروپ لیدر مذکربر اساس نتایج کات:  مهم*

.قبلی مشخص می گردد



محصوالت سری ولنس پایه توسعه 
کسب و کار و بیزینس شما است

"انرژی حیاتی شما"مجموعه 
با کمک پالن موفقیت سریعترپیشرفت  می کنید

مجموع امتیازات 

در هر کاتالوگ

7 500 +

5 000 – 7 499

3 000 – 4 999

1 800 – 2 999

900 – 1 799

%رده 

= 22%

= 18%

= 15%

= 12%

= 9%
450 – 899 = 6%

150 – 449 = 3%

100 امتیاز

100 امتیاز100امتیاز

امتیاز100

امتیاز100



بهترین راه برای توسعه و پیشرفت رهبری و لیدری

"انرژی حیاتی شما"

12%

15%

22%

18%

1800 امتیاز 3000 امتیاز 5000 امتیاز 7500 امتیاز

مجموعه در 18

پرسونال گروپ 

مجموعه در 30

پرسونال گروپ 

مجموعه در 50

پرسونال گروپ 

مجموعه در 75

پرسونال گروپ 



محصوالت سری ولنس پایه توسعه 
کسب و کار و بیزینس شما است

"وزن ایده آل شما"مجموعه 
با کمک پالن موفقیت سریعترپیشرفت  می کنید

مجموع امتیازات 

در هر کاتالوگ

7 500 +

5 000 – 7 499

3 000 – 4 999

1 800 – 2 999

%رده 

= 22%

= 18%

= 15%

= 12%

900 – 1799 = 9%

450  – 899            = 6%         

150 – 449 = 3%

151 امتیاز
151 امتیاز

302 امتیاز

151 امتیاز 151 امتیاز



بهترین راه برای توسعه و پیشرفت رهبری و لیدری

"وزن ایده آل شما"

12%

15%

22%

18%

1812 امتیاز 3020 امتیاز 5285 امتیاز 7550 امتیاز

مجموعه در 50

پرسونال گروپ 

مجموعه در 35

پرسونال گروپ 
مجموعه در 20

مجموعه در 12پرسونال گروپ 

پرسونال گروپ 



+مزایای ولنس الیف

+ امتیازات بیشتر با ست های ولنس الیف

ثبت نام برای یک محصوالت واحد

امتیاز0= مرحله ثبت نام  4

+ثبت نام برای یک ست های ولنس الیف

امتیاز 100/151= مرحله ثبت نام  4

بترتیب

ند، رهبران ست های بیشتری را بفروش میرسان

!برای رشد سریع وبدست آوردن عناوین جدید



+تخفیف برای ست های ولنس الیف% 30
.درصدی درمرحله پنجم و  تمامی مراحل بعدی 30تخفیف 

دریافت کامل امتیازات 

مرحله 1
قیمت کامل

مرحله 2
قیمت کامل

مرحله 4
رایگان

مرحله 3
قیمت کامل

مراحل +5
تخفیف 30%



به مجموعهدعوت 

سبک زندگی سالم شما

":کلیدی در دست"

برنامه= راه حل ها کلید •

کمک مجموعه کامل محصوالت و به -نتیجه •
ه پس توصیه های ساده برای استفاده از آنها، نتیج

از چند هفته اول ظاهر می شود و در کل زمان 
.برنامه و پس از آن نیزباقی می ماند

یل های فردی بر اساس تجزیه و تحلتوصیه -فردی رویکرد •
.سالمتیگذراندن آزمون و شده بدن از وضعیت داده 

برنامه شروع به 1رفتن به مرحله -شروع سریع •
طور خودکار

!بیزینس با مشاورانی وفادار و راضی سریعتر و آسان تر استایجاد 

ابزار و وسیله ای برای عضوگیری



روشهای کار با سری محوالت ولنس



محصول

ثبت نام منحصر به فرد برای 
محصوالت جداگانه

راه حل

برنامه و سیستم ای بی سی محصوالت

شام/ ناهار/ ولنس صبحانه 

روشی کامل 

بسوی زندگی سالم

+ولنس الیف

چه چیز را می فروشیم؟



:خرید یک محصول واحد

"سبد خرید"قسمت 1.

ثبت کد محصول مورد نظر 2.

عضویت برای خرید  محصوالت واحد/ خرید یک محصول واحد 



:عضویت برای یک محصول

نه و بعد گزی" برای مشاوران"-" سفارشات"قسمت 1.
"ولنس"

سپس انتخاب وعالمت گذاری محصول و یا 2.
ریم محصوالتی که می خواهیم برای آن عضویت بگی

سپس مشخص می کنیم که عضویت ما از چه 3.
کاتالوگی فعال شود

عضویت برای خرید  محصوالت واحد/ خرید یک محصول واحد 



چرا صبحانه ولنس؟

انرژی زا

صبحانه حاوی شاخص گلوکزکم کمک می کند 

ن تا سطح قند خون خود را کنترل کنید، بنابرای

شما کمتر خسته شده و تمرکز بیشتری خواهید 

.*داشت

تناسب اندام

صبحانه ای غنی از پروتئین، باعث می شود 

تا مدت طوالنی تری احساس  سیری داشته و 

. **همچنین کم کالری نیز محسوب می شود

کنترل وزن

عادت خوردن صبحانه خطر افزایش وزن 
*را کاهش می دهد 

نیلکسون و همکاران، . 2011پریرا و همکاران، مجله تغذیه، * 

.2012مجله اروپایی تغذیه بالینی، 

2013دیویدنکو او و همکاران، مجله اروپایی تغذیه بالینی، ** 

اجازه 

دهید روزتان با  انرژی 

! مفیدی آغاز شود 

مواد مغذی 20با افزودن بیش از 
افه فقط با اض. ،صبحانه تان را بهبود بخشید

نچرال »کردن پک ولنس و کوکتل  
!بهرژیم غذایی روزانه اتان« باالنس

شاخص گلوکز
کم 

B

А
راه حل



رویکرد پیشرفته و مدرن برای ارتقاء کیفیت و پیشرفت 
محصوالت اصلی ولنس

به شما امکان می دهد که به سرعت و به سادگی درباره آنها 
:صحبت کنید

درباره مزایای اصلی محصوالت1.

درباره مزایای استفاده از محصوالت2.

صان بر اساس آخرین توصیه های کنگره متخص: صبحانه ولنس•
می تغذیه، که به طور فزاینده ای درباره اهمیت صبحانه صحبت

ول وعده های غذایی سالم تر در ط= صبحانه با کیفیت . کنند
.روز

ولنس صبحانه
ولنس ناهار
ولنس شام

B

А
راه حل



برای چه کسانی؟•

برای  خریداران1.

برای مبتدیان2.

برای منیجرها3.

برای لیدرها4.

چگونه استفاده کنید؟•

آموزش آفالین1.

(بخشی از آموزش)برنامه هایی در ارتباط با محصوالت  2.

وبینارها3.

ولنس صبحانه
ولنس ناهار
ولنس شام

БА

В

راه حل



+صبحانه ولنس، سیستم ای بی سی و ولنس الیف

چگونه همه این ها با هم تناسب دارند؟



ولنس پیشنهادی از اوریف لیم

А Б

نیازهای روزانه

В

:یک روش انفرادی

رویکرد یکپارچه= مصرف روزانه 



ABC روش

دارد؟چرا ارزش استفاده از آن را 

نحوه استفاده از

صبحانه ولنس

نحوه استفاده از

سوپ ها و بارهای دسر 
ولنس

А B

C

+ =

=

=

=

رویکرد جامع به سبک زندگی 
ولنسسالم با محصوالت 

در چه مواقعی استفاده کنیم

هر روز

رویکرد جامع به سبک زندگی 
ولنسسالم با محصوالت 

در چه مواقعی استفاده کنیم

در صورت نیاز

ABC روش

دارد؟چرا ارزش استفاده از آن را 



+سیستم ولنس الیف
هفته ای برای تغییر شیوه 12برنامه 

زندگی 

:رویکرد جامع به سوی یک زندگی سالم

باالغذایی و مکمل های غذایی با کیفیترژیم 1.

فعالیت فیزیکی2.

جامعه ولنس=بهداشت 3.

:برنامهاینگزینه های 

"انرژی حیاتی شما"برنامه  1.

"وزن ایده آل شما"برنامه  2.

رویکرد جامع به سبک زندگی سالم



+سیستم ولنس الیف
برای آماده سازیمتون و ابزارها 

+برنامه ولنس الیفمعرفی 1.

اطالعات در خصوص محصوالت2.

تست و اطالعات اولیه3.

چگونه  آموزش ها و تریننینگهای  4.
.باشگاه را به صورت منظمانجام بدهیم

آماده سازی سناریوهایی برا گذراندن باشگاه های 

ولنس درطول هرکاتالوگ 

رویکرد جامع به سبک زندگی سالم



رویکرد جامع به سبک زندگی سالم

+سیستم ولنس الیف

چه کسی؟

منیجرها  و لیدرهایی که با دفاتر . 1
پشتیبانی واجد شرایط و دارنده 

همکاری می + گواهی ولنس  الیف 
.کنند

منیجرها  و لیدرهایی که  به شخصه . 2
واجد شرایط شده وموفق به کسب  

.  شده اند+ گواهی  ولنس  الیف 

؟چه کسی را دعوت کنید

خریداران1.

مبتدیان/ مشاوران 2.

؟چگونه استفاده کنید

ی سازماندهی و برگزار( احتماال)و آنالین ( عمدتا)آفالین . 1

باشگاه های سالمتی

به عنوان یک روش استخدام. 2

به عنوان یک روش افزایش فروش محصوالت ولنس. 3



استفاده کنید

-این محصوالت به صورت  روزانه 

سبک زندگی شما باید با رویکرد ولنس 

سازگار باشد

به اشتراک بگذارید

3حداقل -تجربه و توصیه های شخصی 

مکالمه روزانه

قرار بدهید

با استفاده از تمام روش -سفارشات 

های فروش

حفظ ارتباط و امکان تماس

به منظور حفظ و تضمین وفاداری

روش توسعه موفقیت آمیز کسب و کار و بیزنس از طریق سری محصوالت ولنس



کانال های 

فروش

آفالین

باشگاه•

رویدادها•

کالس ها•

جلسات•

تست•

آنالین

شبکه های اجتماعی•

وبینارها•

چت•

ماراتن ها•



باشگاه ولنس

در هر کاتالوگ ، برای کلیه مشاورین و اعضای زیرگروه ها / فعالیت های هفتگی 

:تاکید برمحصوالت ولنس با روش دعوت قید شده در زیر
(کاهش وزن، بهبود در وضعیت جسمانی)نتیجه 1.
کسب اطالعات جدید در زمینه شیوه زندگی سالم و مراقبت از پوست2.
افراد با منافع مشابه3.

.+صدور کسب گواهی ولنس الیف : اولین گام برای ورود به مرحله ای جدید-باشگاه ولنس  

ابزار برای عضوگیری



اقدامات برای فعالیت های آفالین 

:فرمت های مختلف

مسابقات ولنس/ کالس های مستر کالس آشپزی 1.

سرگرمی ها و مسابقات جالب و شاد2.

پیالتیز/ یوگا 3.

TANITAمقیاس  وزن با ترازوهای 4.

فعالیت هایی مختص کودکان5.

جلسات باشگاه ولنس6.



رویدادهای فعالیت آفالین

کمک شرکت

((REAL LIVEارایه ریِل الیو•

.تهیه متون برای سخنرانان هنگام انجام فعالیت•

مدل های عکسها و متون برای چاپ•

برنامه های مستقیم  تلویزیونی با کارشناسان•



کانال های فروش آنالین 

ولنس

شبکه های اجتماعی

وبینارها

چت ها

ماروتونها



پست در شبکه های 

اجتماعی

مشارکت مشتری کارکردن و در نظر 

گرفتن  نظرات، کامنت 

ها و الیک ها

پیشنهاد یا دعوت

Привет, МашаСпасибо за  

коммент к моему посту. Я  

вижу, что ты интересуешься  

продуктами Wellness. Я  

хочу пригласить тебя на  

прямой эфир в YouTube в

понедельник в 19 вечера -ты  

сможешь узнать много нового  

и интересного для себя и  

задать любые вопросы о  

Wellness.

С уважением,  

Аня



فروش آنالین 

:ولنس بستگی به

هیجان

نظر کارشناس

نتیجه
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آموزش
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درطی مراحل

متخصص 
آنالین



تمرکز بر روی گزارش تصویری

بدون شک متن بسیار مهم است، •
اطالعات را فراهم می کند ولیکن در 
عین حال عکس پاسخگوی زمینه 
!عاطفی است

ت فقط عکس های شخصی با کیفی•
!خوب را به اشتراک بگذارید



محتوای موثر برای ساخت ترفندها

پست ها را با -توجه به فاکتور بصری 

عکس ها قرار دهید
نوشته در روز2-3 با نظرات خودتان گزارش 

ثبت کنید

فعال باشید و در ارتباط

توجه کنید به نیازهای مخاطبانتان  بخشی از جامعه در حال 

توسعه باشید

صحبت کنید، سوال بپرسد و 

سوال کنید از دیگران
نتیجه و آمار را دنبال کنید



وبینار

دریافت آموزش اضافی از "ترند •
"برند

ساختار یادگیری آنالین•

وبینارهای اطالعاتی•

روند ولنس•



چت ولنس

.چت ـ یک شکل مدرن تعاملی و فشرده آموزشی است

:معروف ترین نوع چت ها عبارتند از

(پاسخ به سواالت شرکت کنندگان)مشاوره از طریق چت •

(ی کنندهمه شرکت کنندگان سوال می کنند، همه می توانند پاسخ دهند، نظرات خود را بیان م)چت  گفتگو، مشاوره •

(پوشش یک رویداد خاص)چت پخش •

.چت درباره  موضوعی خاص ، که همه انواع چت های  باال را در بر می گیرد•

:چت های ولنس،  چت های موضوعی می باشند

(برای همه مشتریان)افتتاح •

(برای متخصصین ولنس، شرکت کنندگان در گروه و تیم های ولنس)اختتامیه •



ماربل های ولنس ـ  پروژهء  آنالین

" هفته با ولنس4"

    )WWW4)

آن چیست؟

(نفر7-6بیش از )مسابقه تیم های  لیدرها•

ه وبینارهای آموزشی هفتگی ولنس ، به بوسیل•
(لیدر/ کارمند )هماهنگ کننده پروژه 

:مدت زمان

ماه1-2

انتخاب برنده در مسابقه تیم ها  با توجه به 
:معیارهای زیر

حداکثر مقدار وزن از دست داده•
حداکثر تعداد مراحل•
حداکثر مقدار آب که نوشیده شده•



ضمیمه

مواد اضافی



آکادمی ولنس 

4آموزش کامل درباره محصوالت ولنس ، با 

:سری از محصوالت
ئین کوکتل ها، سوپ ها، پروتئین ها، پروت: نچرال باالنس•

بار

ولنس پک•

ولنس برای کودکان•

کمپلکس تغذیه مو و ناخن•

:ساختار آموزشی راحت و  درست
توصیه هایی برای+ اطالعات در ارتباط با محصول •

.پرسش و پاسخ+ مصرف 

ترانسفورماتورهای آموزشی•



آکادمی ولنس 

برای چه کسی؟

برای خریداران•

برای مبتدیان•

برای منیجرها•

برای لیدرها•

چگونه استفاده کنید؟

آموزش آفالین•
اکتیویتی های بلوک مواد غذایی•
وبینارها•



اسکریپت هایی برای باشگاه های 

ولنس

آن چیست؟

مطالب در هر کاتالوگ•
ساختار تکراری جلسات•

:بخش تئوری

بحث در مورد نتایج شرکت کنندگان•
ولنس، بحث در مورد موضوعات جدید-ترندهای •
مشاوره تخصصی•

:بخش عملی

فعالیت بدنی•
کالس های مستر کالس آشپزی•



اسکریپت هایی برای باشگاه های 

ولنس

برای چه کسی؟

برای همه منیجرها و لیدرهایی که می •
خواهند با سری ولنس رشد و پیشرفت

.نمایند

چگونه استفاده کنید؟

جلسات آفالین •
(وبینارها)جلسات باشگاه آنالین •



ویدیوهای ولنس

لیست پخش در یوتیوب اوریف لیم ارمنستان



1-2
دقیقه

ویدئوهای فعلی

فرمت کوتاه•

نظر کارشناس•

تاریخچه محصول•

مزایا•



ویدیویی درباره سرزمین تولید 

مرکز تحقیقات و توسعه -ولنس 

ایگلوسیا

ویدیو5

(نسخه به صورت مختصر4ویدیو کامل ، 1)

استیگ استین •

اُدنه استین•

مت پُل•

سعه داستان کلی از  فعالیت مرکز تحقیقات و تو•
«نسنچرال باال»ایگلوسیا و در ارتباط با کوکتل 



اینفوگرافیک-ویدیو ولنس 

ویدیو5

•MAXI-  (ثانیه30حداکثر )فرمت کوتاه

لحظات کلیدی ایجاد و تولید محصوالت ولنس•



جایی که می توانید درباره محصوالت و برنامه های 

ولنس یاد بگیرید؟

بخش ولنس در سایت اوریف لیم

https://am.oriflame.com/wellness




