
 

                                                               HABILIDADES FUNDAMENTAIS 

                                                             PARA O SUCESSO COM AMWAY 
 

Prezado Líder que irá ser Prata e acima, 

Transformar-se em alguém produtivo em Network Marketing requer o desenvolvimento de habilidades que as pessoas 

dificilmente já tenham. A seguir, apresentaremos um guia para que avalie, da melhor maneira, como direcionar os 

você e os novos empresários a fim de que desenvolvam novas habilidades comerciais, habilidades de construção de 

redes e habilidades de liderança. 

A ideia é iniciar com o Programa dos 10 Primeiros Dias. Assim sendo, você deve ser muito cauteloso nesse momento 

e especificar ao máximo as atividades para voce e para cada pessoa que deseja desenvolver.  

 

HABILIDADES – CONSTRUÇÃO DE REDES 
 

LISTA DE NOMES (1h)  

1. Estudo do vídeo: Lista Pro  

2. Fazer a primeira lista junto com o líder  

3. Completar a lista sozinho e ir acrescentando nomes diariamente 
Arquivo Circulus: Programa 10 Primeiros Dias / Como aumentar a lista de nome / Lista de Nomes 

 

CONTATAR E CONVIDAR (2h)  

1. Estudo do vídeo: Convite Pro  

2. Realização de chamadas com o líder  

3. Realização de chamadas pelo empresário (acompanhado do líder) 
Arquivo Circulus: Tempo e Dinheiro /  

 

APRESENTAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS AMWAY – MOP (3h)  

1. Estudo do vídeo: Plano Pro  

2. Plano dado a prospecto pelo líder  

3. Plano dado a prospecto pelo empresário acompanhado do líder  

    Arquivo Circulus: Lista de Nomes / Texto Plano / Plano Completo ou Plano Rápido / Vídeos Amway 

ACOMPANHAMENTO AO PROSPECTO  

1. Envio de informação virtual ao prospecto  

2. Acompanhar o prospecto ao evento de Orientação Empresarial mais próximo  

3. Registrar o novo empresário com kit físico e na internet 
Arquivo Circulus: Tempo e Dinheiro / QS / Vídeo e Áudio de Sergio e Mariza Vieira 

 

 

HABILIDADES – LIDERANÇA 
 

EVENTOS DE FORMAÇÃO EMPRESARIAL  

1. Fazer reuniões durante a semana de você com outras pessoas  

2. Comparecer à OPEN – Evento Semanal  

3. Comparecer ao Seminário – Evento Mensal  

4. Comparecer à Convenção – Evento 2 ao Ano  

EDUCAÇÃO CONTÍNUA EM INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS  

1. Leitura de, no mínimo, 1 livro por mês (20 minutos por dia)  

 Início: O Negócio do Século XXI e A Escola de Negócios, ambos de Robert Kyiosaki  

2. Escutar, no mínimo, um áudio diariamente  

 Consultar lista de áudios indicada no site www.circulus.com.br 

 Ivoxx 

 

 
 

 



HABILIDADES COMERCIAIS 
 

AMWAY HOME (Cuidados com a Casa) (4h)  

1. Treinamento on-line INA  

 Curso rápido: Suas primeiras vendas com Amway Home  

 Seja um promotor de Lares Ecológicos  

2. Workshop Lar Ecológico – Demonstrações de Produtos  

3. Inauguração de negócio (realizada por seu líder)  

4. Venda a cliente.  

 

ERTIA (Cuidados Pessoais) (5h)  

1. Treinamento on-line INA  

 Curso Rápido: Suas primeiras vendas com Ertia  

 Ertia em clínicas e salões de beleza: uma estratégia para o sucesso  

2. Cauterização capilar para o empresário ou familiar feito pelo líder  

3. Cauterização capilar feita pelo empresário em cliente  

 

ARTISTRY, MOISKIN (Cuidados com a pele) (4h)  

1. Treinamento on-line INA  

 Artistry, uma nova oportunidade de negócios  

 Moiskin para o cuidado com a pele  

 Curso rápido: suas primeiras vendas em cuidados com a pele  

 Orientação para cuidados com a pele  

2. Tratamento facial para o empresário  

3. Tratamento facial para cliente feita pelo empresário  

 

NUTRILITE  

1. Treinamento on-line INA  

 Curso rápido: suas primeiras vendas com Nutrilite  

2. Avaliação nutricional do empresário com aplicativo no smartphone  

3. Avaliação nutricional de cliente feita pelo empresário com aplicativo no smartphone  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


