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Changing people’s lives.

Miért pont Herbalife? 

Miért pont Most?



“Küldetésünk megváltoztatni az emberek életét a legjobb 
étrend-kiegészítők és testsúly-kontroll termékek által!”

Mark Hughes



Rövid cégtörténet

• 680 Mrd $



Miért pont Most?

• A világ jelenleg gazdasági recesszió 
és bizonytalanság periódusában van

• Sokkal alaposabban megnézzük, 
hogy mi az elsődleges, alaposan 
elgondolkodunk azon, hogy hogyan 
költsük el pénzünket, mi az, ami 
igazán fontos nekünk. 

• Mindenki megpróbálja minimalizálni a 
kockázatot, és olyan biztos 
megoldásokat keres, hogy minden 
elköltött forint „jól” elköltött forint 
legyen. 

• Többé már nem beszélhetünk biztos 
munkahelyről és az emberek 
bizonyított pénzkereseti lehetőséget 
keresnek – egész, vagy 
részmunkaidőben. 



Miért pont Herbalife? – 3 pillér

Bizalom

Érték

Lehetőség



Miért Bizalom?

• A Herbalife közel 30 éve segít az 
embereknek elérni wellness-
céljaikat. 

• Termék Eredmények –
Megszámolhatatlan sikertörténettel 
és hihetetlen beszámolókkal 
vagyunk körülvéve.

• Klinikai tanulmányok - a tudomány 
szigorán keresztül hagyja jóvá 
termékeink hatékonyságát. 

Bizalom



A Herbalife elkötelezettsége a tudomány és 
fejlesztés iránt

Mark Hughes Sejt- és Molekuláris 
Laboratórium
Herbalife támogatásával a táplálkozástudomány 
előmozdítására

Herbalife Termékkutatási és 
Tudományos központ
ahol kifejlesztették termékeinket



Miért Bizalom?

• Innovatív Tudomány – Termékeink 
Táplálkozástudományi Tanácsadó 
Testületünk szakértői és 
világklasszis tudósai vezetésével 
kifejlesztett termékek. 

• Legmagasabb elvárások –
Termékeink az összes US, EU és 
egyéb helyi szabályozásokkal 
összhangban kerülnek gyártásra és 
címkézésre, mind a 70 országban, 
ahol jelen vagyunk. 

• Megbízható Megjelenés – A tőzsdére 
bevezetett vállalat vagyunk, 2008-ben 
sikerült elérnünk a 3,8 milliárd 
dolláros bevételt. 

Bizalom



Miért Érték?

Gyorsétel – kiegyensúlyozott táplálkozás

Érték

Kalória

217

Fehérje

34 g

Cukor

52 g

Zsír

41 g

Nátrium

3,1 g

Sov. Zsír

11 g

Kalória

1005

Fehérje

17,6 g

Cukor

20,9 g

Zsír

6,7 g

Sov. Zsír

3,3 g

Nátrium

0,28 g
Formula 1 Csokoládés Shake (250 ml fél zsíros tejjel)

Gyors éttermi menü



Felelősség a jövőért!



Miért Érték?

• Vissza a befektetéshez – vásárlóink 
személyre szóló támogatást kapnak 
személyes Tanácsadójuktól, segítve őket 
abban, hogy elérjék céljaikat. 

• Az egészség és jólét felbecsülhetetlen –
a hosszú távú jólét az, amibe az emberek 
szeretnének pénzt fektetni. 

Érték



Miért egy Fantasztikus Üzleti lehetőség?

• Méret – A Herbalife vezető a több-ezer 
milliárd dolláros wellness iparban

• Kereslet – Az egészség és jólét szükség, 
nem pedig luxus

• Termékek – Tudományosan megalapozott 
termékek, amit az emberek akarnak

• Élettartam – Közel 30 éve segítünk az 
embereknek, 4 recesszión keresztül. 

• Terjeszkedés – 70 piacon vagyunk jelen, és 
a bővítés folyamatos

• Bizonyított – Az emberek személyes 
eredményeket értek el és folytatják 
előrelépésüket a marketing tervben. 

Lehetőség

„Tíz éve megszállott Herbalife rajongó vagyok, 

szeretem a termékeket, élvezem a munkát, segítek 

embereknek megváltoztatni az életüket, ahogy a 

Herbalife megváltoztatta az enyémet” 

– Brosch Tamás



Miért egy fantasztikus Üzleti Lehetőség?

• Legyen extra bevétele - vagy legyen ez a fő 
jövedelme

• Bármikor elkezdheti – teljes/részmunkaidő –
rugalmas, hogy alkalmazkodjon az Ön életéhez

• Minimális kezdési költségek

• Nem szükséges korábbi tapasztalat

• Legyen a saját főnöke – vegye át az irányítást 
élete felett

• Kompenzációs terv – az egyik legjobb az 
üzletben

• Támogatás – minőségi képzés és hatékony üzlet-
támogató eszközök

• Azonnali árengedmény - kedvezmények

• Különbség – igazi segítséget nyújt az 
embereknek

• Bárki elkezdheti!

Lehetőség



Miért pont Herbalife? Miért pont Most?

Építse jövőjét bizalommal.

A MOST a legjobb idő!

Bizalom Érték Lehetőség



Támogató anyagok - Bizalom

•Szórólap a bizalomról –
szórólap a Herbalife 

népszerűsítésére, illetve a 

márkába és a termékekbe vetett 

bizalom erősítésére

•Klinikai tanulmányok flyer –
Klinikai tanulmányok szerint a 

fehérjében gazdag étrend-

kiegészítő Shake fogyasztása 

sokkal hatékonyabb testsúly-

kontrollhoz vezet.

•Fogyasztói Sikertörténetek



Támogató anyagok - Érték

Egészséges 

Reggeli szórólap

Egészség és 

Fittség 

kézikönyv

Tanácsadói 

Útmutató

Termékkatalógus



Támogató anyagok – Üzleti Lehetőség

• „Bizonytalan jövő‟ flyer - Akár jövedelmét 

szeretné kiegészíteni, akár jelentős kereseti 
lehetőséget szeretne magának biztosítani teljes 
munkaidőben, a Herbalife Üzleti Lehetőség 
praktikus megoldást nyújt Önnek.

• „Miért pont Herbalife? Miért pont Most?‟ 
Videó







Herbalife Family Foundation





Bizonyított siker

1. Piacvezető marketingterv

2. Egészséges, tudományos alapú termékek

3. Sikeres vezetők az Ön támogatásáért

4. Lépésenkénti felépített képzési 
programok

5. Elkötelezettség a fittség, egészség, és 
pénzügyi függetlenség – a jobb 
életminőség mellett.



Miért pont Herbalife? Miért pont Most?

Ha fontos – kezdje most!

Bizalom Érték Lehetőség


