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Ароматерапія і ваш бізнес

Як ваші справи?

ВІДЧУЙТЕ ДІЮ АРОМАТІВ НА СОБІ ТА ОТОЧУЮЧИХ

Крок за кроком до успіху.
Діджитал-інструкція з продажів

Застосування ефірних олій – вже не новий 

тренд. Люди використовують властивості 

рослин вже упродовж багатьох століть.

ПОРИНЬТЕ У СВІТ LR SOUL OF NATURE. ВІДЧУЙТЕ, ЯК З КОЖНИМ ВДИХОМ ВАС 
НАПОВНЮЮТЬ ПРЕКРАСНІ ЕМОЦІЇ ТА ПОКРАЩУЄТЬСЯ САМОПОЧУТТЯ. З ЦИМИ 
ПРОДУКТАМИ ВСЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ МИТЄВО.

Окремі ефірні олії

Ознайомтеся з 
продуктами та 
полюбіть їх

А ВИ ЗНАЛИ?

ПЕРШ ЗА ВСЕ, ДО БРЕНДУ LR SOUL OF NATURE НАЛЕЖАТЬ ОКРЕМІ ЕФІРНІ ОЛІЇ ТА 
ПРОДУКТИ, ЯКІ РОЗДІЛИЛИСЬ НА 4 АРОМАСВІТИ.

Апельсинова олія
активізує

 

Лимонна олія
тонізує

Бергамотова олія 
врівноважує

Олія перцевої м’яти 
освіжає

Евкаліптова олія 
освіжає

Лавандова олія
заспокоює

Олія чебрецю
тонізує

Кедрова олія
відновлює

LR Олія для догляду
долглядає

4 аромасвіти - 4 стани душі

Релаксація Внутрішня гармонія

Гель для душу, аромаспрей для дому та текстилю, баттер для тіла, ефірна олія з кульковим 
аплікатором, суміш ефірних олій

Гель для душу, баттер для тіла, ефірна олія з кульковим аплікатором, суміш ефірних олій

Життєва сила та енергія Позитивна енергія

Гель для душу, крем для тіла, ефірна олія з кульковим аплікатором, суміш ефірних олій Гель для душу, аромаспрей для дому та текстилю, сорбет для тіла, ефірна олія з кульковим 
аплікатором, суміш ефірних олій

ДЛЯ ГАРНОГО ПОЧАТКУ ДНЯ РЕКОМЕНДУЄМО ЦІ ДВА НАБОРИ:

Арт.: 26090

Набір олій для догляду за шкірою

Починайте спілкування

ВЖЕ ПЕРЕКОНАЛИСЯ В ДІЇ ПРОДУКЦІЇ, 
ВИКОРИСТОВУЮЧИ ЇХ ЩОДНЯ? ЧУДОВО! ДІЛІТЬСЯ 
СВОЇМ ДОСВІДОМ, РОЗКАЗУЙТЕ ПРО ЦЕ ІНШИМ!

Арт.: 26150

Набір "4 настрої"

БАЖАЄТЕ ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ ПРО ЕФІРНІ 
ОЛІЇ ТА ПРОДУКЦІЮ LR SOUL OF NATURE?

Приблизно так може починатися 
діалог. Потім ви можете показати інші 
кулькові ефірні олії і запитати, раптом ці 
продукти  також зацікавлять інших з її кола 
знайомих. Домовтеся про зустріч і зробіть 
невеличку презентацію продукції LR Soul 
of Nature вдома у себе або у когось серед 
запрошених.

«Щось я сьогодні не 
дуже добре почуваюсь. 

Якась втомлена і 
спустошена.»

«О, це мені знайомо. В таких 
випадках мені допомагає 

кулькова ефірна олія Relaxed 
Soul. Зараз я тобі покажу!»

Кулькова ефірна олія
з ефектом розслаблення

Кулькова ефірна олія
для внутрішнього 

балансу

Кулькова ефірна олія
для заряду енергією

Кулькова ефірна олія
для гарного настрою

Зацікавлюйте інших – 
влаштуйте зустріч!

НАСТАВ ЧАС ЗАЦІКАВИТИ ІНШИХ ПРОДУКЦІЄЮ, ЩОБ І ВОНИ 
ЩОДНЯ ПОКРАЩУВАЛИ СВОЄ САМОПОЧУТТЯ. ВЛАШТОВУЙТЕ 
ЗУСТРІЧІ – КРОК ЗА КРОКОМ!

ПОВНОЦІННА ПІДГОТОВКА - ОСНОВА УСПІХУ, ТОМУ 
ПІД РУКОЮ ВАМ ЗАВЖДИ ПОТРІБНО МАТИ:

ПРОВЕДІТЬ ПРЕЗЕНТАЦІЮ ПРОДУКЦІЇ:

БАЖАЄТЕ ПРЕЗЕНТУВАТИ ОКРЕМІ 
ЕФІРНІ ОЛІЇ? ЗРОБІТЬ НАСТУПНЕ:

БАЖАЄТЕ ПРЕЗЕНТУВАТИ ПРОДУКЦІЮ 
4-Х АРОМАСВІТІВ? ЗРОБІТЬ НАСТУПНЕ:

ПІДСУМУЙТЕ ЗУСТРІЧ:

ПОРАДА:

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ПРОПОНУЮТЬ ЧУДОВІ МОЖЛИВОСТІ:

Зацікавлюйте 
інших онлайн!

ВИ РЕГУЛЯРНО ОНЛАЙН? НАДИХАЙТЕ ІНШИХ ПРОДУКЦІЄЮ В 
СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ. З ДЕТАЛЬНОЮ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОДУКТАМИ 
ДЛЯ АРОМАТЕРАПІЇ LR SOUL OF NATURE У ВАС Є ПІДГРУНТЯ, ЩОБ 
ЗАЦІКАВИТИ ІНШИХ ЛЮДЕЙ НАШОЮ ПРОДУКЦІЄЮ, ЗАСТОСОВУЮЧИ 
ВІРТУАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ. ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?

Ми бажаємо вам 
приємних вражень 
від продукції LR 

Soul of Nature
та успішних 

продажів!

Ефірні олії та засоби для догляду за шкірою у природний спосіб допоможуть підтримати 
ваше гарне самопочуття. Вони стануть частиною вашого повсякденного життя, і ваші 
ритуали догляду будуть додавати вам сил. Ви відчуєте, як це корисно – проживати різні 
стани душі, від радості до розслаблення, зранку до вечора.

Ефірні олії можуть принести користь не тільки вам але і вашому бізнесу. Скористайтеся 
цим шансом! Ринок продуктів з ефірними оліями величезний і неухильно зростає. Щоб 
відчути силу ароматів, пригадайте аромат своїх улюблених парфумів, які відчуття вони 
викликають? Достатньо одного вдиху, щоб подумки повернутися в певну ситуацію і 
опинитися поряд із певною людиною. Проте аромати можуть набагато «більше». Серія 
продуктів LR Soul of Nature дарує можливість відчути ніжний подих цього «більше». 
Аромати натуральних ефірних олій діють через лімбічну систему людини, саме там 
формуються її відчуття та внутрішні образи, і можуть покращувати наше самопочуття.

Переконайтеся самі і зацікавлюйте інших. А ми крок за кроком розкажемо вам за 
допомогою цифрової інструкції з продажів, як ви зможете успішно продавати продукцію 
LR Soul of Nature, вдосконалювати та розширювати свій бізнес. Занурьтеся у світ 
ароматерапії, і нехай аромати подіють не тільки на вас, але і на оточуючих.

Використовуйте ефірні олії для ароматизації приміщень за допомогою аромалампи чи 
дифузора або додавайте їх у базову олію для догляду або масажу від LR.

Відчуйте силу ароматів: використовуйте засоби для догляду за шкірою або додавайте 
суміші ефірних олій у дифузор або аромалампу для ароматизації приміщень.

8 окремих ефірних олій (на вибір) + LR Олія для догляду за шкірою

Більше інформації шукайте тут:

•  LR Collection (арт.: 96025) 
•  Брошура з продажу (арт.: 96220) 
•  Довідник продукції (у центрі завантажень в 

особистому кабінеті Партнера) 
•  Найпоширеніші запитання (у центрі 

завантажень в особистому кабінеті Партнера)
• Додаток LR Connect

4 суміші ефірних олій для ароматизації 
приміщення + 4 кулькові ефірні олії для 
використання будь-де та будь-коли

•  Зустрічаючись з друзями, почніть невеличку бесіду і запитайте у співрозмовників, як вони 
сьогодні почуваються.

•  Не важливо, якою буде відповідь, будьте завжди напоготові і тримайте під рукою чотири 
кулькові ефірні олії для використання будь-де та будь-коли з набору «4 настрої» (арт.: 26150). 
Так ви зможете одразу правильно відреагувати і запропонуєте відповідну кулькову ефірну олію 
в якості зручного повсякденного помічника.

•  Ви завжди зможете зацікавити продукцією інших людей. Також розкажіть про них своїм 
постійним клієнтам, які вже роблять у вас замовлення. Продукти серії LR Soul of Nature – це 
завжди ідеальне доповнення.

Продукцію LR Soul of Nature. Рекомендуємо два ознайомлюючі набори («4 настрої» та 
набір олій для догляду за шкірою) + ваші улюблені засоби для догляду та здоров’я від LR.

Маркетингові інструменти LR Soul of Nature: каталог LR Collection, брошура з продажу, 
довідник продукції, найпоширеніші запитання, анкета настрою, листи оцінки продукції, 
кулькова ручка з логотипом LR.

БУДЬТЕ ПРИВІТНИМИ:

ВАШІ ГОСТІ ВЖЕ ПРИЙШЛИ? ПОЧНІТЬ ІЗ ЗАПИТАННЯ: 
ЯК ВИ СЬОГОДНІ ПОЧУВАЄТЕСЯ?

ОПИШІТЬ ГОСТЯМ ЯКУСЬ ПОБУТОВУ СИТУАЦІЮ, ЗНАЙОМУ УСІМ:

У вас зараз стресовий період на роботі або вдома? Почуваєтеся 
знесиленими та виснаженими і потребуєте відновлення своєї енергії? 
Вам потрібен ясний розум для того, щоб знов бути зібраними? 
Бажаєте отримати порцію гарного настрою, щоб знову радіти 
життю? Кому це знайомо?

Красиво задекоруйте стіл продукцією LR Soul of Nature.

Покладіть на нього гілочки лаванди та евкаліпту, апельсин або лимон.

Прямо на вході у дім або у гостьовій ванній кімнаті поставте дифузор зі своїм улюбленим 
ароматом - так гості зможуть відразу відчути все особисто.

Не забудьте і про свої інші улюблені продукти, наприклад, крем для рук Aloe Vera 
(арт.: 20610) і також залиште його на полиці у гостьовій ванній кімнаті. Таким чином, 
запрошені зможуть познайомитися з широким асортиментом продукції LR.

А щоб атмосфера була ще приємнішою, пригостіть гостей напоями та легкими 
закусками.

Спочатку роздайте всім своїм анкети для визначення емоційного стану і попросіть, щоб 
вони їх заповнили.

Залежно від відповідей, ви зможете вже порадити (під час презентації продуктів LR Soul 
of Nature), відповідні окремі олії та/або відповідну серію продуктів одного з аромасвітів.

Перед презентацією розкладіть для 
кожного гостя листи оцінки продукції, 
щоб вони змогли оцінити кожну олію 
та аромат. Поясніть гостям, що оцінка 
кожного аромату може залежати від часу 
доби, і тому вони мають покладатися, 
насамперед, на свої відчуття.

Нанесіть кілька крапель олії з набору 
для догляду за шкірою (арт.: 20610) на 
тестові смужки, роздайте їх. У цей момент 
доречно розповісти про те, як ця олія 
може впливати на самопочуття. Більш 
детально про це можна дізнатися з 
каталогу продукції.

Презентуючи окремі ефірні олії, одразу 
переходьте до потреб присутніх, які вони 
зазначили в своїй анкеті емоційного 
настрою. Наприклад, якщо хтось із 
гостей хоче заспокоїтися, запропонуйте 
лавандову олію. Якщо є потреба в 
додатковій енергії, запропонуйте олію 
перцевої м’яти.

Під час презентації всіх ароматів приділіть 
трохи часу, щоб розказати про якість 
100% натуральних ефірних олій, і за 
допомогою брошури ознайомте присутніх 
з регіонами, де вирощуються ці рослини.

Оберіть у брошурі рецепт для 
самостійного змішування ароматів із 
засобами для догляду, і зробіть це разом. 
Ваші гості зможуть побачити, як легко 
змішуються ефірні олії з базовою олією 
для догляду за шкірою та масажу. Потім 
напишіть на наліпках назви самостійно 
створених рецептів і наклейте їх на 
відповідні пляшечки.

Перед презентацією розкладіть для 
кожного гостя листи оцінки продукції, 
щоб вони змогли оцінити кожну олію та 
кожен аромат. Поясніть гостям, що оцінка 
кожного аромату може залежати від часу 
доби, і тому вони мають покладатися, 
насамперед, на свої відчуття.

Почніть знайомство з 4-х кулькових 
ефірних олій з набору «4 настрої» 
(арт.: 26150). Потім перейдіть до анкет 
емоційного стану і запитайте гостей, 
як вони хочуть змінити свій емоційний 
стан прямо зараз, після чого нанесіть 
відповідну кулькову олію.

Під час презентації приділіть трохи 
часу, щоб розказати про якість 100% 
натуральних ефірних олій і за допомогою 
брошури ознайомте присутніх з 
регіонами, де вирощуються ці рослини.

Тепер настав час ще більше підняти 
настрій гостям: вставайте з дивану і 
мерщій до ванної кімнати. Покажіть на 
прикладі ритуалу для гарного настрою, 
як в одну мить можна наповнитися 
справжньою свіжістю та позитивною 
енергією. Нехай гості помиють руки 
під теплою водою з гелем для душу 
Cheerful Soul і насолодяться його 
неперевершеним ароматом. Для 
отримання особливого заряду бадьорості 
руки та внутрішню частину зап’ястя 
потрібно одразу сполоснути холодною 
водою. А для додаткового догляду 
наприкінці запропонуйте гостям нанести 
масажними рухами на руки сорбет для 
тіла Cheerful Soul.

ВІДЧУВАЄТЕ, ЩО ВЖЕ Є ПОПИТ? ВИ ЗРОБИЛИ ВСЕ 
ПРАВИЛЬНО!

НАСАМКІНЕЦЬ: СПІЛКУЙТЕСЯ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 
ТА ЗБИРАЙТЕ НОВІ КОНТАКТИ!

Дайте своїм гостям трохи часу, щоб вони оцінили продукти за допомогою опитувальника, 
при можливості ознайомлюйте їх з іншою продукцією.

Використовуйте цей час, щоб розповісти гостям трохи більше про аромасвіти та потенціал 
ефірних олій. Пробудіть їхній інтерес до цієї захоплюючої теми і домовтеся зустрітися ще 
раз, щоб обговорити її окремо.

Додатково проінформуйте присутніх про розмаїття продукції LR, про історію компанії та 
привабливу бізнес-модель.

Ще раз презентуйте кожному гостю його улюблений продукт, дайте поради з його 
використання та розкажіть, чому обрані ефірні олії підходять саме йому.

На завершення презентуйте обидва набори («4 настрої», набір олій для догляду за шкірою) 
та чотири набори з кожного аромасвіту, представлені в каталозі LR Collection. Зверніть 
їхню увагу, що зараз вони можуть придбати ці продукти за спеціальною привабливою 
ціною.

По черзі прийміть замовлення від всіх учасників презентації.

Якщо хтось з присутніх, незважаючи на гарний відгук в листку оцінки продукції, придбав 
всього один продукт або взагалі нічого, залиште його анкету і через деякий час повторно 
запропонуйте продукти, які його зацікавили.

Перш ніж розпрощатися з гостями, скористайтеся можливістю і зберіть рекомендації 
нових контактів від учасників презентації. Занотуйте собі контактні дані тих осіб, які, на 
їхню думку, мали б бажання поринути у світ ароматерапії LR Soul of Nature. Але, перш 
за все, спілкуйтеся в соціальних мережах і налагоджуйте нові контакти!

Telegram/Viber/WhatsApp:

БАЖАЄТЕ ЗНЯТИ ВДАЛІ СТОРІЗ ДЛЯ INSTAGRAM?
У НАС Є ІДЕЯ ДЛЯ ВАС:

Розпочніть свій день правильно! Для гарного початку нового дня додайте у дифузор суміш 
ефірних олій Cheerful Soul. Прямо зараз ви можете віртуально задіяти своїх підписників і 
показати, як просто це зробити. Після порції гарного настрою з гелем для душу ви ознайомите їх 
зіз сорбетом для тіла Cheerful Soul. Коли ви будете наносити на шкіру крем, розповідайте, як на 
вас впливає свіжий аромат, і як від нього миттєво покращується ваше самопочуття.

Яку ще продукцію від LR ви використовуєте упродовж дня? Весь день ви проводите у справах, 
але бажаєте залишатися врівноваженими та перебувати в гармонії з собою? Кулькова ефірна 
олія Hopeful Soul допоможе насолодитися моментом гармонії і забути про метушливе 
повсякдення. Також розкажіть своїм підписникам у сторіз про подвійний ефект кулькової 
ефірної олії і як вона відразу покращує ваш настрій.

День неквапливо завершується, і настає час для релаксу та відпочинку. Створіть у своїй оселі 
атмосферу приємного спокою та комфорту. Для цього додайте у дифузор декілька крапель 
суміші ефірних олій Relaxed Soul. Приємний аромат лаванди, неролі, та інших ефірних олій 
заспокоює. Підсилюйте цей ефект та розпиліть аромаспрей для дому та текстилю Relaxed Soul у 
своїй спальній кімнаті.

День закінчився, і він був прекрасний!  Безперечно, ви відчували індивідуальну підтримку, яку 
протягом дня постійно забезпечували продукти компанії LR. А найкращим є те, що ми маємо ще 
стільки багато цікавого для відкриття – і нехай ваші підписники теж залучаються до цього!

Під час проведення вебінарів намагайтеся 
налагодити контакт з учасниками та 
звертайте увагу на їхні запитання. У центрі 
завантажень ви знайдете всю необхідну для 
вас інформацію.

Instagram:

Влаштовуйте презентації та зустрічі в месенджерах.

Zoom/Teams:

Виходьте у прямий ефір і показуйте щоденні процедури з продуктами Soul of 
Nature. Знімайте сторіз упродовж дня і показуйте своїм підписникам, як наші 
продукти допомагають вам у повсякденному житті.

Проводьте вебінари та ділові презентації продукції LR Soul of Nature 
онлайн у відеочатах.

Чесно кажучи, бувають дні, коли нам потрібно покращити настрій або розслабитися 
після стресового робочого дня. Звичайно, ви зможете пригадати багато інших 
ситуацій з життя, коли поьрібна підтримка гарного самопочуття. А ви знаєте, що
ваше самопочуття можна покращити за допомогою сили природи? Природа 
підготувала подарунок для вас:

(Зробіть невеличку паузу і прослідкуйте за реакцією учасників презентації)

Уявіть собі, що існує дуже просте природне рішення для підтримки гарного 
самопочуття. І це - аромати! Які ваші улюблені аромати? Які відчуття 
вони викликають у вас? Які спогади та почуття пов’язані з кожним окремим 
ароматом?

І саме в цей момент всі усвідомлять, як сильно аромати можуть впливати на наш 
настрій і наше самопочуття.

ВІДЧУЙТЕ
СЕРЦЕ

ПРИРОДИ


