
วัน

แผนก ิจกรรม



แผนธุรกิจ
อันย่ิงใหญ่

วัน

แผนก ิจกรรม



คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับ
$1,000,000 เงิน

วัน  

 แผนก ิจกรรม



สร้าง กิจกรรมง่ายๆ, ที่คนส่วนใหญ่สามารถ 
ทำ ซ้ำ  ได้ อย่าง ต่อเนื่อง



กิจกรรมประ
จำ เดือน

กิจกรรมประ
จำ สัปดาห์

กิจกรรมประ
จำ วัน

แผนก ิจกรรม

วัน



กำ ไรขายปลีก ฟาสท์ สตาร์ท 
และ ทีมคู่

โบนัสจับคู่ยูนิเลเวล
 และ รุ่น

กองทุนทั่วโลก

แผนก ิจกรรม

วัน

กิจกรรมประ
จำ เดือน

กิจกรรมประ
จำ สัปดาห์

กิจกรรมประ
จำ วัน



รายวัน โซน 1

ทำ กิจกรรมภายใน โซน 1
ทุกความทรงจำ จะอยู่ท่ีน่ี

แนะนำ 
ติดตาม
เริ่ม

• เรียบง่าย
• การขายปลีก
•  ผู้สนับสนุน

• กิจกรรม OG Mixer
• คอฟฟี่เบรก
• โทร 5 วันต่อสัปดาห์ 



กิจกรรมประจำ วัน โซน 1 แนะนำ 
ติดตาม
เริ่มธุรกิจ

แนะนำ 
ติดตาม
เริ่มธุรกิจ
 



กิจกรรมประจำ วัน  โซน 1

• แนะนำ  ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต่อวัน

แนะนำ    ติดตาม   เริ่มธุรกิจ

แผนก ิจกรรม

วัน



• แนะนำ  2 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต่อวัน
• 4 คำ ถาม
• สคริปต์ ในการขออนุญาต

กิจกรรมประจำ วัน  โซน 1 แนะนำ    ติดตาม   เริ่มธุรกิจ

แผนก ิจกรรม

วัน



• แนะนำ  2 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต่อวัน
• 4 คำ ถาม
• สคริปต์ ในการขออนุญาต
• รายชื่อ ที่คุณรู้จัก

กิจกรรมประจำ วัน  โซน 1 แนะนำ    ติดตาม   เริ่มธุรกิจ

แผนก ิจกรรม

วัน



• แนะนำ  2 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต่อวัน
• 4 คำ ถาม
• สคริปต์ ในการขออนุญาต
• รายชื่อ ที่คุณรู้จัก
• ใช้เครื่องมือ โดยการแนะนำ ผลิตภัณฑ์ และทำ ซ้ำ ๆ

กิจกรรมประจำ วัน  โซน 1 แนะนำ    ติดตาม   เริ่มธุรกิจ

แผนก ิจกรรม

วัน



• แนะนำ  2 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต่อวัน
• 4 คำ ถาม
• สคริปต์ ในการขออนุญาต
• รายชื่อ ที่คุณรู้จัก
• ใช้เครื่องมือ โดยการแนะนำ ผลิตภัณฑ์ และทำ ซ้ำ ๆ
• 2 ครั้งต่อวัน

กิจกรรมประจำ วัน  โซน 1 แนะนำ    ติดตาม   เริ่มธุรกิจ

แผนก ิจกรรม

วัน



ติดตาม

เบอร์ติดต่อของคุณ คือ
1) ลูกค้า
2) ฟรี
3) ธุรกิจ

(ถ้าคุณไม่ติดตาม คุณก็จะเสียเวลาเปล่า)

แนะนำ   ติดตาม  เริ่มธุรกิจกิจกรรมประจำ วัน  โซน 1

แผนก ิจกรรม

วัน



คุณมองเห็น โอกาสหรือไม่
คุณต้องการ เร่ิมต้นธุรกิจของคุณหรือไม่

การอ้างอิง

แนะนำ   ติดตาม  เริ่มธุรกิจกิจกรรมประจำ วัน  โซน 1

แผนก ิจกรรม

วัน



แนะนำ   ติดตาม   เริ่มธุรกิจ

4 ขั้นตอน สู่ความสำ เร็จ
เป็นผลิตภัณฑ์ของ
ผลิตภัณฑ์

เตรียมราย
ชื่อ

กิจกรรม OG Mixer 
4 - 6 ครั้งต่อสัปดาห์

18 mo. 
ความมุ่งมั่นที่พิชิตระบบ

01 02
03 04

กิจกรรมประจำ วัน  โซน 1

แผนก ิจกรรม

วัน



กิจกรรมประจำ สัปดาห์

จัดเอง หรือ สนับสนุน
กิจกรรม OG Mixers 4 - 6 สัปดาห์แผนก ิจกรรม

วัน



ลีเดอร์ชิพ คอล
มิลเลี่ยนแนร์
เมนเทอร์ชิพคอล (โทรสดหรือบันทึก
เสียง)

กิจกรรมประจำ สัปดาห์

แผนก ิจกรรม

วัน



กิจกรรมประจำ เดือน

จัด OG Mixers เอง หรือ ช่วยเหลือผู้อื่น

จัดกิจกรรม Super Saturday เอง หรือ ช่วยเหลือผู้อื่น

โพสกิจกรรม  organogold.com/eventsแผนก ิจกรรม

วัน



จ่ายเป็นไตรมาส

เข้าร่วม 
กิจกรรมต่างๆของ
ORGANO



จ่ายเป็นไตรมาส

เข้าร่วม กิจกรรมต่างๆของ
ORGANO

• Super Saturday (อีลิท ไดม่อน)
• VIP Super Saturday
• P50K
• การประชุมนานาชาติ{5}



สิ่งที่ต้องทำ 

เขียน
สิ่ง เหล่านี้
ลงใน ปฏิธินของคุณ

แผนกิจกรรม

วัน



สิ่งที่ต้องทำ 

กำ หนดการ

• กิจกรรม OG Mixers
• กิจกรรม OG Super Saturday 
• organogold.com/events
• Millionaire Mentorship Call แผนกิจกรรม

วัน



สิ่งที่ต้องทำ 

ต้องแน่ใจว่าคุณและทีมอยู่บน 
AUTOSHIP ที่เหมาะสม ภายในลำ ดับที่
เพดานรายได เพดานรายได ้เพดานรายได้



ความตื่นเต้นครั้งใหญ่ในอีก 7 วันข้างหน้า
แนะนำ  40 - 50 ครั้ง

สิ่งที่ต้องทำ 

แผนกิจกรรม

วัน



สิ่งที่ต้องทำ 

เริ่มจัดกิจกรรม OG Mixers 
ของคุณเอง หรือ ช่วย ผู้อื่น

organogold.com/Events



สิ่งที่ต้องทำ 

วางแผน เพื่อเข้าร่วม  
กิจกรรมต่างๆ ของ หรือกิจกรรม
บริษัท



สิ่งที่ต้องทำ 

การประชุม
นานาชาติ
ORGANO แผนกิจกรรม

วัน



สิ่งที่ต้องทำ 

ทำ ซ้ำ  

• พลอยถึงทับทิม
• ทับทิมถึงมรกต  
• ทับทิมถึงเพชร
• มรกตถึงเพชร

แผนกิจกรรม

วัน



ขอขอบคุณ
กราเซียส
เมอร์ซี 


