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ยินดีต้อนรับสู่

Organo™

ยินดีต้อนรับสู่ Organo™ - บริษ ัทที1มอบสมบัติของผืนโลกและ
ทะเลถึงมือค ุณด้วยผลิตภ ัณฑ์ที1ค ุณสามารถใช ้ทุกว ันเพื 1อรองรับไลฟ์สไตล์ที1

กระฉับกระเฉงและรวดเร็วของคุณ

จากกาแฟและชาจนถึงช็อคโกแลตร้อนและเครื1องดื1มเสริมอาหาร 

ogxFENIX เรานํารสชาติที1ดีที1สุด คุณค ่าทางโภชนาการ และ

วิทยาศาสตร์ที1จะช ่วยเติมพลังในแต ่ละว ันของคุณ



ยินดีต้อนรับสู่

Organo™
คู ่มือนีRจะช ่วยให้ค ุณเรียนรู้เพิ 1มเติมเก ี 1ยวก ับวิธีการเริ1มต้นและสิ1งต ่อไปที1

ต ้องทํา ค ู ่มือนีRสามารถช ่วยเติมพลังชีว ิตของคุณและธุรก ิจของคุณ และ

ช ่วยให้ค ุณมีช ีว ิตที1ค ุณสมควรได้รับ ด้วยการมีรายได้เสริม เวลาสําหรับ

เพื 1อนและครอบครัวที1มากขึRน และการได้ใช ้ผลิตภ ัณฑ์ที1ดี

ค ่านิยมหลักของเราได้สร้างแรงบันดาลใจให้เราสามารถทํางานร ่วมก ัน

เป็นทีมและสร้างความแตกต ่างในโลก ขอขอบคุณในการเข ้าร ่วมก ับ 

Organo



ทีม

สนับสนุนของฉัน:
เว็บไซต์ Organo Gold: 
www.organogold.com เว็บไซต์ Organol™ ของฉ ัน:

รหัสผ ่าน

รหัสประจําต ัวของฉ ัน#

บริการลูกค ้า – XXX XXX XXXX

อีเมลสนับสนุน:

ชื 1ออ ัพไลน์:
หมายเลขโทรศัพท:์
อีเมล:

ชื 1ออ ัพไลน์คนที 1 2:
หมายเลขโทรศัพท:์
อีเมล:

ชื 1อ:



ฉันเข ้าร่วม OG เพื 1อ

1. ทํา

2. เป็น

3. มี



เป็นผลิตภัณฑ:์
ของผลิตภัณฑ์

วิธีที1ดีที1สุดที1จะช ่วยให้คนอื1นๆ เห็นประโยชน์ของผลิตภ ัณฑ์ OG คือ การที1ค ุณใช ้ด ้วยตัว

ของคุณเอง การที1ค ุณได้สัมผ ัสถึงว ิธีที1ผลิตภ ัณฑ์ส ่งผลที1ดีต ่อตัวและครอบครัวของคุณถือ

เป็นกุญแจสําค ัญในการแบ ่งปันประโยชน์จากการเป็นส ่วนหนึ1งในฐานะที1เป็นลูกค ้าหรือ

ตัวแทน OG



ดังนัRนมาทบทวนอีกครัRง - เลือกช ุด ogxFENIX ที1เหมาะก ับคุณ คนส่วนใหญ ่ดื1ม
ชากาแฟและชา และต้องก ินอาหารที1ดีต ่อสุขภาพทุกว ันช ุดผลิตภ ัณฑ์เหล ่านีRถูก

ออกแบบมาเพื 1อช ่วยแนะนําให้ค ุณรู้จ ักก ับผลิตภ ัณฑ์ Organo และช ่วยให้ค ุณ
ประหย ัดเงินได้อีกด้วย ช ุดเหล ่านีRย ังแนะนําค ุณให้รู้จ ักก ับกลุ ่มผลิตภ ัณฑ์ OG และมี
ราคาที1พิเศษเพื 1อช ่วยให้ค ุณประหย ัดเงินเมื 1อเทียบก ับการซืRอผลิตภ ัณฑ์เดี1ยว

เป็นผลิตภัณฑ:์
ของผลิตภัณฑ์



นิยามเหตุผล

ของคุณและกําหนดเป้าหมายทางธุรกิจ

“เหตุผล” ของคุณเป็นศูนย์กลางในการเข ้าร ่วมธุรก ิจ Organo 
ของคุณ และมีความสําค ัญต ่อความสําเร็จของคุณการเข ้าใจถึง 

“เหตุผล” ในการเข ้าร ่วมธุรก ิจ Organo สามารถช ่วยให้ค ุณสร้าง
แผนเพื 1อ ้บรรลุเป้าหมายของคุณ และการได้เข ้าใจถึง “เหตุผล” สําหรับ
ผลิตภ ัณฑ์ก ็จะช ่วยให้ค ุณสร้างเรื1องราวที1ค ุณจะแบ ่งปันก ับผู ้อื1น



ท ําไมต ้องเป็นธุรกิจ

คุณต้องการให้เวลาก ับครอบครัวของคุณมากขึRนหรือไมต่ ้องการมีเงินเดือนเพิ 1มเพื 1อช ําระหนีRสินหรือไม ่ต ้องการท ่องเที1ยวในสถานที1ที1ค ุณวาด

ฝันไว ้หรือไม ่ ต ้องการได้รับการสนับสนุนทางการเงินให้ลูกๆ ของคุณได้เข ้าศึกษาต ่อหรือไมค่ิดในหลายๆ เหตุผลที1ท ําให้ค ุณตัดสินใจเข ้า

ร ่วมก ับ Organo และเขียนลงไปในช ่องนีR:

ท ําไมต ้องเป็นผลิตภัณฑ์

ค ุณต้องการมีพล ังงานมากขึRนหรือไม ่ต ้องการลดนํRาหนักหรือไม ่ต ้องการประหย ัดเงินหรือไม ่ ต ้องการช ่วยเพื 1อนๆ หรือครอบครัวของคุณ

สามารถใช ้ช ีว ิตที1มีสุขภาพที1ดีหรือไม ่ต ้องการดูดีและรู้สึกได้ถึงการมีช ีว ิตที1ดีขึRนหรือไม ่คิดถึงเหตุผลที1ค ุณต้องการใช ้ผลิตภ ัณฑ์ 

Organo™ และเขียนลงไปที1นี1:



ก ําหนดเป้าหมาย:
ระยะสัRน: - ร่างเป้าหมายธุรกิจ 3 ข ้อส ําหรับธุรกิจ Organo ของคุณ (รายได ้ รางว ัล และว ันที1)

1.

2.

3.

เป้าหมายระยะยาว:

1.

2.

3.

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ดูข้อมูล 5/1000 ในคู่มือเล่มนี N



บุคคลที1 .....

กรอกข้อมูลใน Memory Jogger - ในหนังสือ วิธีเริ1มต้นธุรกิจ ที1มาพร้อมในชุดการ
สมัครลงทะเบียนของคุณ

ใครคือรายชื 1อ 50 
คนแรกที1ค ุณต้องการเชิญ

อยู ่ในประเทศ

ต้องการมีสุขภาพที1ดี

ต ้องการพลังงานเพิ 1มขึRน

เช ่น กาแฟหรือชา

มีอิทธิพล

เป็นผู ้ประกอบการ

สิ1งที1สําค ัญที1สุดสําหรับคุณ

ความเชื(อที(ยิ(งใหญ่นําไปสู่ลิสต์รายชื(อที(มากมายมหาศาล

รายการต่อไป

ทีBต้องทํา



ก ําหนดเป็นสาธารณะ

แบ ่งปันบนสื1อสังคมออนไลน์ (Facebook, Twitter, Instagram ฯลฯ ) เก ี 1ยวก ับความตื1นเต ้นที1ค ุณก ําล ังจะเริ1มต้นธุรก ิจของคุณ
ก ับ OG

วางแผนกิจกรรมมิกซ ์เซอร์ครัRงแรกของคุณ

วางแผนกิจกรรมมิกซ์เซอร์ครัRงแรกของคุณ - ภายใน 24 ช ั 1วโมงของการสม ัครลงทะเบียนและกรอกข้อมูลในปฏิทินของคุณ คุณสามารถเห็น
ในการฝึกอบรม 5/1000 ซึ1งค ุณสามารถทํางานเพียง 6 ช ั 1วโมงต ่อสัปดาห์และทําให้รายได้อย ่างทํางานเต็มเวลาถ ้าหากคุณทุ ่มเทธุรก ิจ OG 
ของคุณอย ่างต ่อเนื1อง



เข ้าร่วม

เข ้าร ่วม - ฟังการโทรรายสัปดาห์ (ว ันที1 XXX หมายเลข XXX) และเป็นส ่วนหนึ1งของช ุมชน เข ้าร ่วมทุกก ิจกรรม - คุณจะแปลกใจก ับสิ1งที1
ค ุณเรียนรู้ในแต ่ละครัRง และคุณจะเห็นว ่าม ันสามารถช ่วยให้ค ุณสร้างธุรก ิจ OG ของคุณ

อ ่านแผนค่าตอบแทน

อ ่านแผนค ่าตอบแทน - และติดตามการฝึกอบรม 5/1000 และคุณก็ก ําล ังก ้าวสู่ช ีว ิตที1มีรายได้พิเศษเพิ 1ม

ลองใช้ผลิตภัณฑ์

ลองใช ้ผลิตภ ัณฑ์ OG ก ับสูตรต ่างๆ สูตรการผสมจะช ่วยแสดงให้เห็นว ่าผลิตภ ัณฑ์ OG สามารถเหมาะก ับทุกไลฟ์สไตล์ใดๆ และเป็น

มากกว ่าเครื1องดื1มทั 1วไป จากเครื1องดื1มกาแฟหลังทานสเต๊ก จนถึงป๊อปคอร์นช็อคโกแลตร้อน และขนมหวานอันแสนอร ่อย คุณสามารถนํา

ค ุณประโยชน์ในผลิตภ ัณฑ์ OG ที1เป็นมากกว ่ากาแฟ เพราะผลิตภ ัณฑ์ของเราเป็นไลฟ์สไตล์ของการดําเนินชีว ิต

ดาวน์โหลดสูตรเครื1องดื1มผสม ogxFENIX ในการท ําสมูทตีRอ ันแสนอร่อย และคุณก ําล ังก ้าวไปสู่ความสําเร็จของการให้
ต ัวอย ่างผลิตภัณฑ์



เริBมด้วย 4 คําถาม:
1. ตัวค ุณเองหรือมีใครที1ค ุณรู้จ ักชอบดื1มกาแฟหรือชาไหม

2. คุณดื1มแบบใหน กาแฟหรือชาดําแบบเข ้มข้น หรือใส ่ครีมและนํRาตาล

3. มใีครที1ค ุณหรือบุคคลที1ค ุณรู้จ ักก ังวลเก ี 1ยวก ับนํRาหนักของตัวเองบ้าง

4. คุณต้องการประหย ัดเงินจากการใช ้จ ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคหรือไม ่

Organo™ ช ่วยให้ธุรก ิจเป็นเรื1องง ่าย เพียงค ุณนําต ัวอย ่างผลิตภ ัณฑ์ ออร์กาโน ่ แบล็ค ออร์กาโน ่ 

ลาเต้ และ ฮอท ช็อคโกแลต หรือ แบล็ค ไอซ์ ติดตัวไม ่ว ่าในกระเป๋าเสืRอ กระเป๋าเงิน กระเป๋าเอกสาร และ

รถยนต์ของคุณ คุณต้องเตรียมตัวอย ่างผลิตภ ัณฑ์ให้พร้อมอยู ่เสมอ

ให้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

เพืBอก้าวสู่ความสําเร็จ



1. ฉันต้องการให้ค ุณลองตัวอย ่างผลิตภ ัณฑ์ฟรี และอยากให้ค ุณบอกฉันเก ี 1ยวก ับ ก) รสชาติ และ ข) ความรู้สึกเมื 1อค ุณได้ลิRมรส โอเคไหม
(ยื1นกาแฟหรือชาที1เหมาะก ับวิธีการดื1มของพวกเขา)

2. คุณดื1มกาแฟหรือรับประทานอาหารอย ่างน้อยหนึ1งครัRงต ่อว ันหรือไมเ่ยี1ยมเลย พรุ่งนีRหล ังเลิกงานฉันจะโทรห  าค ุณเพื 1อฟังค ําตอบ

3. มีหมายเลขอื1นไหมที1ค ุณอยากให้ฉันโทรหานอกเหนือจากหมายเลขโทรศ ัพท์บ ้านของคุณ

เมื 1อพวกเขาตอบว ่า ใช ่ - คุณควรพูดว ่า:

กว่า 80% ของผู้คนทั/วโลกดื/มกาแฟหรือชา และทุกคนล้วนต้องการรับประทานอาหารที/ดีต่อ
สุขภาพในทุกๆ มื Eอ



ติดตาม - นีBเป็นส่วนสําคัญที Bสุด
สําหรับธุรกิจของคุณ!

1. สว ัสดีครับ/ค ่ะ - ว ันนีRเป็นอย ่างไรบ้าง ฉันโทรหาคุณตามที1สัญญาไว ้ ฉันอยากรู้ค ําตอบของ 2 คําถามนัRน คุณคิดว ่ารสชาติเป็นอย ่างไร

บ้าง ค ุณรู้สึกถึงการเปลี1ยนแปลงอะไรไหมในรสชาติ

2. ฉันรู้สึกดีใจมากที1ค ุณชอบผลิตภ ัณฑ์ ค ุณสามารถซืRอได้จากฉัน และฉันคิดส ่วนต ่างราคาเพียงนิดหน ่อยคุณสามารถลงทะเบียนได้ที1ออ

โต้ช ิพ และคุณจ ่ายในราคาเดียวก ับฉัน หรือคุณสามารถรับได้ฟรีค ุณชอบแบบใหน

3. เยี1ยมเลย หากคุณให้รายชื 1อติดต ่อ 2 คนเพื 1อให้ฉันได้เสนอตัวอย ่างผลิตภ ัณฑ์แทนคุณ คุณจะได้ผลิตภ ัณฑ์ฟรี

หลังจากให้ลองตัวอย ่างกาแฟและชา การติดตามเป็นสิ1งสําค ัญในการสร้างความม ั 1นใจและสร้างธุรก ิจของคุณให้เป็นจริง



เตรียมงานมิกซ์เซอร์

แรกของคุณ
กิจกรรมมิกซ์เซอร์และการให้ต ัวอย ่างผลิตภ ัณฑ์เป็นวิธีที1ดีที1สุดในการสร้างธุรก ิจ OG ของคุณ เมื 1อมีคนเข ้าร ่วมกิจกรรมมิกซ์เซอร์ของ
คุณ พวกเขาจะได้ลิRมลองรสชาติและรู้สึกถึงความหม ัศจรรย์ของผลิตภ ัณฑ์ ได้ฟังความคิดในการตัดสินใจเข ้าร ่วมธุรก ิจและประสบการณ์

การใช ้ และสามารถเรียนรู้ว ิธีที1พวกเขาจะได้รับผลิตภ ัณฑ์ของพวกเขาได้ฟรีค ุณจะช ่วยให้พวกเขาก ้าวสู่ช ีว ิตที1ดีกว ่าด ้วยการแบ ่งปันก ับ

พวกเขาและช ่วยให้พวกเขาเริ1มต้น

ใช ้รายการตรวจสอบนีRเพื 1อสร้างสภาพแวดล้อมที1เหมาะสมสําหรับแขกของคุณ:



สิ1งที1คุณต ้องท ําและเตรียมก ่อนที1แขกของคุณจะมาถึง:

1. ผลิตภ ัณฑ์สําหรับการทดลองชิม และการจัดวางผลิตภ ัณฑ์ OG ทัRงหมดให้ดูดี น ่าสนใจ

2. เครื1องปั1นและนํRาแข็งเพื 1อทําเครื1องดื1มผสม และเตรียมนม ผลไม ้ตามความชอของคุณเพื 1อแนะนําสูตรเครื1องดื1มสมูทตีR

3. นํRาร้อนสําหรับชาและกาแฟ

4. ถ้วย - เพื 1อแบ ่งปันตัวอย ่างผลิตภ ัณฑ์

5. ปากกา

6. แบบฟอร์มสั1งซืRอผลิตภ ัณฑ/์ใบสม ัครลงทะเบียน

7. เพลง เล ่นจังหวะเพลงที1สนุกสนาน

8. ตัRงใจและสังเกตุถึงเวลาที1ค ุณต้องสังเกตุแขกของคุณ ตัRงค ่าเสียงเงียบให้ก ับโทรศ ัพท์ นําสิ1งรบกวนต ่างๆ ออกไป (สัตว์เลีRยง)

9. ทีว ีหรือจอคอมพิวเตอร์พร้อมด้วยวีดีโอให้พร้อม

10. ตัวเลือก: ผลไม ้หรือจานตืRนสําหรับหลังจากการทดลองชิมทําให้เป็นเรื1องง ่าย



เริ1มปาร์ตีR :
1. ต้อนรับแขก:
2. เมื 1อแขกทัRงหมดได้มาถึงแล ้ว ให้ค ุณเสริ_ฟเครื1องดื1มผสม กาแฟ และชา

3. เมื 1อถึงเวลาเริ1มงาน ขอให้ทุกคนนั 1งและแจ้งว ่าทุกคนสามารถถามคําถามเมื 1อการนําเสนอเสร็จสิRน

แบ่งปัน:
1. แบ ่งปันเหตุผลของคุณ และสิ1งที1ท ําให้ค ุณเข ้าร ่วมก ับ Organo™
2. เปิด PowerPoint หรือวีดีโอแนะนําโอกาสทางธุรก ิจ 
3. เปิดประสบการณ์ของผู ้ที1ได ้ลองผลิตภ ัณฑ์

4. ให้สมาชิกทีมของคุณ (หากวกเขาอยู ่ที1น ั 1นด ้วย) แบ ่งปันประสบการณ์จากการใช ้ผลิตภ ัณฑ์ และ/หรือโอกาส (เช ิญหนึ1งหรือสองคนเพิ 1มเติมเพื 1อ
แบ ่งปันประสบการณ์การใช ้ผลิตภ ัณฑ)์

การปิด :
1. ให้ค ุณพ ูดถึงสิ1งที1ท ําให้ค ุณตัดสินใจเข ้าร ่วมธุรก ิจก ับบริษ ัท

2. แจกแบบฟอร์มการสั1งซืRอผลิตภ ัณฑ์

3. ตอบคําถาม วางการสั1งซืRอในระบบสํานักงานสนับสนุนของคุณ



พลังของ

“5” และ “1000”
การสร้าธุรก ิจ OG ของคุณเป็นเรื1องง ่ายเหมือนก ับการทําก ิจกรรมในชีว ิตประจําว ัน

Organo™ มอบแนวทางธุรก ิจสําหรับคุณ ครอบครัว เพื 1อนของคุณ เพื 1อเพลิดเพลินไปก ับผลิตภ ัณฑ์ที1ค ุณบริโภคอยู ่เป็นประจํา

พร้อมรับเงินรายได้ไปพร้อมก ัน

นี1คือภาพรวมของวิธีที1ไลฟ์สไตล์ Organo™ สามารถเปลี1ยนชีว ิตของคุณ:

1 มุ ่งม ั 1นเพื 1อแบ่งปันต ัวอย ่างผลิตภัณฑ์สู่เส้นทาง

แห่งความสําเร็จ

ตรวจสอบ “4 ขัRนตอน” และ “4 คําถาม” ในแผนดําเนินธุรก ิจ แล้วค ุณจะเข ้าใจถึงว ิธีง ่ายๆ ในการแบ ่งปันตัวอย ่างผลิตภ ัณฑ์สู่เส้นทาง

แห ่งความสําเร็จ



2 ท ํางาน 6 ชั 1วโมงต ่อสัปดาห์เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 
- และรับรายได ้อย ่างมหาศาล

จัดก ิจกรรมมิกเซอร์ 4 ครัRงต ่อสัปดาห์ (2 ครัRงในว ันเสาร์ 2 ครัRงในตอนกลางคืนของสัปดาห์) แล้วค ุณสามารถก ้าวสู่เส้นทางการมี
รายได้เงินล ้าน เรียนรู้ว ิธีจ ัดก ิจกรรมมิกเซอร์ในเอกสารเริ1มต้นธุรก ิจ OG เพื 1อเรียนรู้ว ิธีง ่ายๆ และสนุกสนานไปก ับการแบ ่งปัน

ผลิตภ ัณฑ์ OG

กิจกรรมมิกเซอร์ #1 - 10 คน สม ัคร 2 คน กลายเป็น PC 2 คน ยอดขายปาร์ตีR $1,000
กิจกรรมมิกเซอร์ #2 - 10 คน สม ัคร 2 คน กลายเป็น PC 2 คน ยอดขายปาร์ตีR $1,000
กิจกรรมมิกเซอร์ #3 - 10 คน สม ัคร 2 คน กลายเป็น PC 2 คน ยอดขายปาร์ตีR $1,000
กิจกรรมมิกเซอร์ #4 - 10 คน สม ัคร 2 คน กลายเป็น PC 2 คน ยอดขายปาร์ตีR $1,000

ตัวอย ่าง:

ทําซํNาอีก 3 ครัNง ผลลัพธ์หรอ



การลงทะเบียน:

$490

$480

$2400

รายได้รวมเดือน 1 
และผลิตภ ัณฑ์ของคุณฟรี$2170

โบน ัสจากการจ ับคู่ (Dual Team Bonus)

ฟาสท์ สตาร์ท โบน ัส
2 โกลด์ แพ็ค +  3 ซิลเวอร์ +  4 บรอนซ์ +  2 ช ุดตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 
($250 FSB) ($150 FSB) ($80 FSB) ($0 FSB)

ยอดขายปลีก
(กําไร $1200 ในการขายปลีก)
ยอดขายผลิตภัณฑ์ - $30 ต่อลูกค ้า = ลูกค ้า 40 คน

นี /ค ือ $90 ต่อชั /วโมงของการท ํางานมีงานพาร์ทไทม์ก ี /งานที /ให้รายได้ขนาดนี E มีปาร์ต ี Eสูงกว่า $1000 สมัครเพิ /มมากขึ Eนเพียงเริ/มจาก

ที /นี /

Earnings Disclaimer: Earnings are hypothetically offered and are based on a perfect world scenario to show how the compensation plan works and 
are NOT earning representations or guarantees. Actual income will depend on the amount of time and effort an individual devotes to their business. 
A solid customer foundation is an integral part of your success. A typical participant in the ORGANO Compensation Plan earns between $0 – $599 
per annum. For more details please visit organogold.com



3 เรียนรู้และปฏิบ ัติ

พลังของ “5” และ “1000”:
ตราบใดที1ปาร์ตีRแต ่ละครัRงค ุณมี  “5” บุคคลเป้าหมายที1มีค ุณสมบัติในแต ่ละปาร์ตีR (1 คู ่นับเป็น 1 โอกาส) คุณสามารถสร้างรายได้มหาศาลโดย
การทํางาน 6 ช ั 1วโมงต ่อสัปดาห์ด้วย “$1000” ในยอดขายปาร์ตีR คุณสามารถรับเงินรายได้แบบฟูลไทม์จากการทํางานแบบพาร์ทไทม์

วิธีนีRสมเหตุสมผลไหม ใช่

ต ัวอย ่างข ้างต้นแสดงให้เห็นถึงการผสมผสาน

ของการลงทะเบียนและจํานวนที1เหมาะสมของ

ยอดขายผลิตภ ัณฑ์ต ่อลูกค ้า

Earnings Disclaimer: Earnings are hypothetically 
offered and are based on a perfect world scenario to 
show how the compensation plan works and are 
NOT earning representations or guarantees. Actual 
income will depend on the amount of time and effort 
an individual devotes to their business. A solid 
customer foundation is an integral part of your 
success. A typical participant in the ORGANO 
Compensation Plan earns between $0 – $599 per 
annum. For more details please visit organogold.com

$490

$480

$2400

รายได้รวมเดือน 1 
และผลิตภ ัณฑ์ของคุณฟรี$2170

โบน ัสจากการจ ับคู่ (Dual Team Bonus)

ฟาสท์ สตาร์ท โบน ัส
2 โกลด์ แพ็ค +  3 ซิลเวอร์ +  4 บรอนซ์ +  2 ชุดตัวอย ่างผลิตภัณฑ์ 
($250 FSB) ($150 FSB) ($80 FSB) ($0 FSB)

ยอดขายปลีก
(กําไร $1200 ในการขายปลีก)
ยอดขายผลิตภัณฑ์ - $30 ต่อลูกค้า = ลูกค้า 40 คน



คุณจะท ําวิธีนีRได ้อย ่างไร

จัดตารางเวลาครอบครัวของคุณ จัดตารางเวลาส่วนต ัว/
ทางศาสนาของคุณ

จัดตารางเวลาการท ํางานของคุณ

ใช ้ช ีว ิตและให้ความสําค ัญในแต ่ละช ่วงเวลาเพื 1อ  ชีว ิตที1สมดุลและแฮปปีR

 ผู ้คนต้องการใกล้ช ิดก ับผู ้ที1มีช ีว ิตที1สมดุลและแฮปปีR - ดังนัRนให้ความสําค ัญแต ่แบ ่งเวลาสําหรับธุรก ิจ ครอบครัว ศาสนา และงาน
ออกจากก ัน

ลงทุน - เข ้าร่วมOG วันนี 0ครอบครัว!

จัดตารางเวลาธุรกิจ 

OG ของคุณ



4 อบรม 1 คน - 
รายได้เพิBมขึNนสองเท่า

สอน 1 คนในทีมของคุณให้ท ําในแบบเดียวก ัน - แล้วค ุณจะมีรายได้เพิ 1มเป็นสองเท ่า

สอน 1 คนที1ต ้องการได้รับรายได้อย ่างรวดเร็วและจํานวนมหาศาลด้วย:

ให้ความสําค ัญก ับ 5 
คนที 1แสดงความสนใจต่อปาร์ตีR

จ ัดปาร์ตีRและรับรายได้ 

$1,000 โดยเฉลี1ย

และตอนนีRคุณเป็นทับทิม!
ให้ความสําคัญ และสนุกสนานไปกับการแบ่งปันผลิตภัณฑ์ที/ผู้คนชื/นชอบ แล้วรอดูผลลัพธ์

การจัดกิจกรรมมิกเซอร์ 4 
ครัRงต่อส ัปดาห์



ติดต

ามผล

Name
Email/

Text
Sen

t
Phone Called

Result

Enrolled as a 
Distributor

Party Customer Referral Other



เรียนรู้และ

เข ้าร่วมอย่างต่อเนื1อง

ขยายธุรก ิจให้เติบโต - เรียนรู้และเข ้าร ่วมอย ่างต ่อเนื1อง
แต ่เป็นการตลาดเครือข ่ายแต ่เป็นการตลาดเครือข ่าย

1. เข ้าร ่วม OG Academy - เรียนรู้เพื 1อรับรายได้

2. เรียนรู้การโทรรายสัปดาห์เพื 1อรับข ่าวสารและการอ ัพเดทข้อมูลล ่าสุด

3. บริการลูกค ้า - เปิดตลอด 24 ช ั 1วโมง 7 ว ันต ่อสัปดาห์ Toll Free – 1-877-674-
26614.

1. กิจกรรม - เข ้าร ่วมกิจกรรมต ่างๆสร้างเครือข ่ายก ับบุคคลที1มีความชอบที1คล ้ายคลึงก ัน หาแรง

บรรดาลใจ และเรียนรู้เพื 1อสร้างธุรก ิจของคุณ ตรวจสอบกิจกรรมต ่างๆ ของ Organo ใน
เว็บไซต์ OG



นําเสนอด้วยวิธีการที1นําความสําเร็จสู่ธุรก ิจ เชิญแขกเข ้าร ่วมงานและให้ทดลองชิมผลิตภ ัณฑ์ พบและพ ูดคุยผู ้คนอื1นๆ เก ็บข้อมูลแล ้วแจก

ตัวอย ่างผลิตภ ัณฑร์สชาติของ OG จะช ่วยสนับสนุนให้ค ุณสร้างธุรก ิจ

มีเวลาสัก 5 นาทีไหม โพสเครื1องดื1มผสมที1ค ุณชื 1นชอบบนโซเชียลมีเดีย
มีเวลาสัก 15 นาทีไหม วางแผนการโทรเพื 1อติดตามผล
มีเวลาสัก  1 ช ั 1วโมงไหม จัดปาร์ตีR

เติมเต็มว ันของคุณด้วย Organo - ทําให้เป็นส ่วนหนึ1งของชีว ิตประจําว ันอย ่างต ่อเนื1อง คุณก็สามารถสร้างธุรก ิจที1ประสบ
ความสําเร็จได้

วางแผนเวลา - จ ัดปาร์ตีR
แนะน ําผลิตภัณฑ์และสร้างธุรกิจ



ตอน

นีR ก็ขึRนอยู่ก ับตัวคุณเอง

ดูแลธุรก ิจเฉกเช ่นธุรก ิจ ไม ่ใช ่งานอดิเรกวางแผนทุกว ัน

และรายสัปดาห์ และจะต้องซื1อสัตย์ต ่อตัวเองเพื 1อทําให้เป็น

จริง เป็นงาน ‘เครือข ่าย’ ไม ่ใช ่ ‘ไมมีงาน’ การตลาด ความ

ขย ันและความสม ํ 1าเสมอจะช ่วยให้ค ุณได้เรียนรู้ในการ

ปรับปรุงและสร้างรายได้มากขึRน



จะดีกว ่าถ ้าค ุณทําให้ดีในทุกว ัน จากนัRนสําผ ัสถึงช ่วงเวลาของความ

ยิ1งใหญ ่ในบางช ่วงวิธีที1ดีที1สุดในการขยายธุรก ิจของคุณ คือ การ

แบ ่งปันเรื1องราวของคุณและผลิตภ ัณฑ์ OG

วางแผนเวลาของคุณ ปฏิบัติอย ่างต ่อเนื1องและสม ํ 1าเสมอ แล้วค ุณจะ

เห็นผล ยิ1งค ุณเชิญแขกมาเข ้าร ่วม แบ ่งปัน และสม ัครลงทะเบียนมาก

เท ่าไหร ่ ทีมของคุรก ็จะขยายและเติบโต และมีรายได้มากขึRนเท ่านัRน



อย ่าพยายามตัดสินว ่าใครอาจสนใจหรือไม ่สนใจใน Organo™ ใครบางคนที1เป็นคนขีRอายอาจต้องการที1จะพ ัฒนาความเชื 1อม ั 1นและ
เรียนรู้ทักษะใหม ่ๆ อยู ่ก ็ไดค้นที1ไม ่ว ่างอาจจะรักการแบ ่งปันผลิตภ ัณฑ์ก ับทุกคนที1พวกเขารู้ค ุณไม ่รู้หรอกว ่าใครที1อาจจะกลายเป็นผู ้นําที1

ยิ1งใหญ ่ในทีมของคุณ

ถาม อย่าเดา

พวกเขาต้องใช ้พล ังงานมากขึRนหรือไม ่ ต ้องการประหย ัดเงินหรือไม ่ ต ้องการเงินทุนเพื 1อการศึกษาของลูกๆ หรือไม ่ ต ้องการงานพาร์ท

ไทม์หรือไม ่ ฟังความต้องการ ช ่วยเหลือ และเติมเต็มความต้องการเหล ่านัRนด้วย OG

ฟัง - เติมเต็มความต้องการ

ตอนนีRถึงเวลาในการก ําหนดเป้าหมายของคุณและตระหนักถึงความฝันที1ค ุณตัRงไว ้

ไม ่ว ่าจะเป็นรายได้แบบพาร์ทไทม์สําหรับรายได้แบบเต็มเวลา ใช ้เวลาในการวางแผนและก ําหนดเป้าหมายที1ค ุณวางไว ้

ขึRนอยู ่กับตัวคุณเอง:



ฉันตัดสินใจเข ้าร ่วมก ับ Organo™ เพราะ

เมื 1อคุณพูดคุยก ับผู ้อื 1น 

ใหจ้ ําไว ้ว ่า:

ฉันรู้สึกตื1นเต ้นมากเพราะม ัน (ทําให)้ ฉัน 

ฉันคิดว ่านี1เป็นสิ1งที1ยอดเยี1ยมสําหรับคุณ เพราะ



ฉันเข ้าร ่วมเพราะ

ฉันตื1นเต ้นมากเพราะ

ฉันคิดว ่านี1เป็นสิ1งที1ยอดเยี1ยมสําหรับคุณเพราะ

เรามาร่วมก ันวางแผน

เคล ็ดล ับในสิ1งที1จะพูด



แผนดําเนินการ

90 ว ัน:

1. วางแผนการจัดปาร์ตีRและประกาศในโซเชียลมีเดีย

2. เริ1มใช ้ผลิตภ ัณฑ์

3. กรอก “เหตุผล” และ ฉันตัดสินใจเข ้าร ่วมเพื 1อ “ทํา มี เป็น”

4. กรอก Memory jogger ของคุณ

5. ทําการโทรและเชิญชวน 20 คนเพื 1อร ่วมงานปาร์ตีR

6. จัดปาร์ตีRแรกของคุณ

สัปดาห์ทีB 1



1. เพิ 1มอีก 25 ชื 1อใน Memory Jogger ของคุณ

2. ตรวจสอบการอบรมใน Organo University

3. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ชองโปรแกรม 3 for Free

4. จัดปาร์ตีRอีก 3 ครัRง (พร้อมด้วยการอ ้างอิงจากปาร์ตีRแรกและ Memory Jogger ของคุณ)

5. ให้ต ัวอย ่าง ให้ต ัวอย ่าง ให้ต ัวอย ่าง

สัปดาห์ทีB 2-4

ทําในลักษณะนีNในเดือนแรกของคุณ - คุณกําลังก้าวสู่เส้นทางของการได้รับ
รายได้แบบ 5/1000



แผนด ําเนินการ 90 ว ัน (ปฏิทิน)






