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1. Kur rasti žmones? 
  

Prieš pradedant ieškoti žmonių susisiek su 
esamais kontaktais. 

• Facebook 
• Instagram 
• Telefone 

Tada pradėk tikslingai plėsti savo kontaktų 
ratą ir susipažink su naujais žmonėmis. 

Grupės 
Pomėgiai 
Rekomenduojami draugai 



2. Pakviesti žmogų 
Formulė: 

Paklausk ar būtų atviras + Duok galimybę 
pasakyti NE 

“Labas Lina, žinau, kad mes nepažįstami, bet matau kad 
gyveni Kaune ir aš ten plečiu savo verslą. Norėjau paklausti 
ar būtum atvira pažiūrėti šiek tiek informacijos apie tai ką 
mes darom? Jei nesi atvira, viskas gerai.” 

“Labas Tomai, žinau, kad mes 
nepažįstami, bet matau kad 
dirbi kirpėju. Aš dirbu su daug 
kirpėjų ir padedu jiems uždirbti 
papildomas pajamas. Ar būtum 
atviras pažiūrėti trumpą video 
apie mūsų kompaniją? Jei ne, 
viskas ok” 

“Labas Kristina, nežinau ar matei ant mano profilio, bet aš 
padedu žmonėms papildomai užsidirbti iš namų naudojantis 
telefonu. Nežinau ar tau tokia veikla tiktų ar ne, bet norėjau 
paklausti ar būtum atvira pažiūrėti šiek tiek info apie tai ką 
mes darom? Jei tavęs nedomina, nėra problemos” 

“Labas Migle, ačiū, kad pakomentavai ant mano video/
nuotraukos/posto! Ar būtum atvira pasižiūrėti trumpą video 
apie tai kaip galėtum užsidirbti papildomai su mūsų 
kompanija? Jei nesi atvira, viskas OK” 



3. Padaryti prezentaciją 

NIEKADA NEDARYK PREZENTACIJOS PATS! 

Naudok įrankį, kad įvyktų dublikacija. 

NUKREIPK ir suplanuok KONTAKTĄ 

“Skamba kad esi nusiteikusi rimtai, aš tau 
atsiųsiu video, kuris paaiškins kaip galėtum 
papildomai užsidirbti su mūsų kompanija. 
Kaip greitai gali peržiūrėti šį video?” 

(kai atsako siunti video arba pridedi į verslo 
galimybės grupę) 



4. Palaikyti ryšį 

*TAU BŪTINA SUSISIEKTI SU ŽMOGUM* 

“Labukas, kas tau labiausiai patiko iš video 
kurį atsiunčiau?” 

Nepatiko Prezentacija 

“Suprantu, viskas gerai. Tik norėjau tavęs 
paklausti iš smalsumo. Žinau kad esi užimtas 

žmogus ir paskyrei savo laiko peržiūrėti 
video. Ką tikėjaisi jame pamatyti?“ 



5. Padėti priimti 
sprendimą 

“Skamba taip, kad esi pasiruošusi pradėti…” 

“NE” - “Ar turi kokių klausimų man prieš tau 
prisijungiant prie mūsų kompanijos?” 

“TAIP” - registracija + 3way Skambutis 
(zoom/whatsapp/facebook) 

 



6. Padėti naujam nariui 
sėkmingai pradėti 

Padaryk primą skambutį ir paaiškink nuo 
ko pradėti ir ko tikėtis versle 
Pridėk prie Facebook grupės su mokymu 
ką daryti per pirmas 7 dienas 

Kaip parduoti produktą 
Kaip pakviesti žmogų į verslą 

 



7. Renginių reklama 

“Renginiai uždirba pinigus” 

Rodyk pavyzdį 
Duok kuo daugiau priežasčių dalyvauti 
Padaryk atskirą grupę tiems kas dalyvaus 
Papildomi mokymai, marškinėliai, garbė 

“Kaina yra problema tik tada kai yra 
nepakankamai vertės” 

 



Patiko? Nori daugiau? 

Jei norėtum dar labiau ir greičiau augti ir 
plėsti savo verslą turiu TAU paruošęs tris 
programas internetu, kurios manau tau 
galėtų būti naudingos 🙏: 

1. Kursas internetu "Tinklinio Marketingo 
Sėkmės Stovyklą" čia 
www.uzdirbkdaugiau.lt/sekmesstovykla🔥 

2. Kursas internetu Tinklinio Marketingo 
Lyderystės Stovykla čia: 
www.uzdirbkdaugiau.lt/lyderystesstovykla ✅ 

3. Kursas internetu Tinklinio Marketingo 
Instagram Stovykla čia: 
www.uzdirbkdaugiau.lt/instagram ⭐ 

Pažiūrėk gal nuspręsi, kad tau būtų 
naudinga. Jei kils kokių klausimų būtinai 
rašyk. Geros dienos ir sėkmės versle :) 

http://www.uzdirbkdaugiau.lt/sekmesstovykla
http://www.uzdirbkdaugiau.lt/lyderystesstovykla
http://www.uzdirbkdaugiau.lt/instagram


 
Gediminas Grinevičius 
Facebook: www.facebook.com/gediminas.grinevicius 
Instagram: www.instagram.com/verslotreneris/ 
El paštas: gediminas@titaniumsuccess.co.uk 
Tel: +447737647668 
Facebook puslapis: www.facebook.com/uzdirbkdaugiau/ 
Facebook grupė: www.facebook.com/groups/
saviugdairasmeninistobulejimas/ 
Mokymai: www.uzdirbkdaugiau.lt/mokymai.php
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