


Кіріспе

Сәлеметсіз бе, біз 
сізді BODY LOGIC 
бағдарламасында 
көргенімізге 
қуаныштымыз.
Құттықтаймыз: жақын арада сіз заманауи 

құралдарды қолдана отырып, жаңа 

клиенттер мен серіктестерді тарта аласыз.

Сіз мұнда серіктестерді тарту үшін 

сиқырлы таблетка таба алмайсыз, бірақ 

сіз жастарға арналған 

фитнес-марафонына қалай дайындалу, 

табысты өткізу және бизнесте нәтижеге 

жету туралы нақты нұсқаулар аласыз.

Есіңізде болсын, нәтиже – әрекет ететін, 

яғни тәжірибеде жүзеге асыратын 

адамдардың қолында.

Марафон екі бағанға негізделген: онлайн 

және офлайн. Онлайн жеке басқару: 

бірінші кезекте жеке байланыс.

Фитнес-онлайн бейнебайланыс арқылы 

виртуалды жаттығулардан заманауи 

фитнес-коучингке ауысады.

Бұл кешенді қызмет, мұнда:à

Ê 30% жаттығулар, тамақтану 

бағдарламасы және денені сымбатын 

жақсарту бойынша ұсыныстар ¾

Ê 70% - онлайн форматындағы топтық / 

психологиялық қолдау.

Есіңізде болсын, бағдарлама немесе оның 

компоненттері кепілдендірілген нәтиже 

ретінде орналастырылмауы керек. 

Тиісінше, мазмұн, коммуникациялық 

байланыс және марафонның кез-келген 

ақпараттық материалдары осы 

шектеулерді ескере отырып 

құрастырылуы тиіс. Бағдарлама ББҚ 

байланысты болғандықтан, дисклеймер 

қолдану ұсынылады, мысалы

Енді коучингтің тренд 
форматымен бірге өз бизнесіңізді 
дамытуға дайын болыңыз.

Дәл қазір бастайық!



1. BODY LOGIC бағдарламасына қатысушылар (АТК) Body Logic бағдарламасы Amway 

LLC -мен ынтымақтастық мақсатында міндетті емес екенін және қатысушылардың 

(АТК) өз қалауы бойынша ережелерді ескере отырып, BODY LOGIC бағдарламасын 

қолданатынын түсінеді.

2. BODY LOGIC бағдарламасының қатысушылары (АТК) оны Ресей Федерациясының 

қолданыстағы заңнамасына сәйкес қатаң түрде орындауға, сонымен қатар үшінші 

тұлғалардың заңды құқықтары мен мүдделерін бұзбауға міндетті.

3. BODY LOGIC бағдарламасының қатысушылары (АТК) биологиялық белсенді 

қоспалар (диеталық қоспалар) туралы айтқан кезде, басқа қатысушыларға / 

қолданушыларға / тұтынушыларға диеталық қоспаның дәрі еместігін ескертеді 

және оны қолданар алдында дәрігермен кеңесу ұсынылады.

4. BODY LOGIC бағдарламасына қатысушылар (АТК) BODY LOGIC бағдарламасына 

қатысу оң нәтиже немесе кез-келген жағымды өзгерістерге әкелетіні туралы кез-

келген кепілдіктерден, сенімдерден, басқа қатысушыларға / пайдаланушыларға / 

тұтынушыларға немесе адамдардың белгісіз шеңберіне хабарламалардан бас 

тартуға міндетті.

5. BODY LOGIC бағдарламасының қатысушылары (АТК) BODY LOGIC бағдарламасына 

қатысушылардың (АТК) заңсыз әрекеттері нәтижесінде тікелей немесе жанама 

түрде келтірілуі мүмкін зиянды Amway LLC -ге өтеуге міндетті.

6. BODY LOGIC бағдарламасына қатысушылар (АТК) BODY LOGIC бағдарламасына 

қатысты сұрақтар туындаған жағдайда түсініктеме алу үшін Amway LLC 

компаниясына хабарласуға міндетті.

7. BODY LOGIC бағдарламасына қатысушылар (АТК) BODY LOGIC бағдарламасының 

орындалуы мен нәтижелеріне толық жауап береді. BODY LOGIC бағдарламасына 

және оған қатысты барлық шағымдарды Қатысушылар (АТК) өз бетінше шешеді.

8. «Марафонды алға жылжыту кезінде оның сипаттамасы мыналарды нақты көрсетуі 

керек:


- марафон кезінде пайдалану үшін Amway өнімдерін сатып алу талабы;


- Amway пайдаланылатын өнімдерге қатысты кепілдіктер».

9. Назар аударыңыз, Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес жеке табыс 

салығы (ЖТС) салық кезеңінде (күнтізбелік жыл) ұйымнан алынған 4000 (төрт мың) 

рубльден аспайтын табысқа жатпайды, қосалқы жарнама (жұмыстар, қызметтер) 

мақсатында конкурстарда, ойындарда және басқа да іс -шараларда сыйлықтар, 

ұтыстар немесе сыйлықтар түрінде (Ресей Федерациясының Салық кодексінің 217 -

бабының 28 -тармағы). Егер кенеттен марафондағы сыйлықтың көлемі 4000 -нан 

асса, кәсіпкер салықты өз бетімен төлеуге мәжбүр болады.

01 Бағдарлама ережелері



02 Марафонның құрылымы мен экожүйесі

BODY LOGIC -ке сәлем айтыңыз!

Бұл жаттығу, тамақтану бойынша кеңестер 
мен NUTRILITE ™ өнімдерін қамтитын толық 
дайын жүйе.

BODY LOGIC - бұл денені дамытудың кешенді жүйесі тек 

дәлелденген сарапшыларға және «темірдей» логикаға 

сенетіндерге арналған. Біздің денеміз - кешенді тәсілді қажет 

ететін біртұтас механизм. Үлкен нәтижеге жету үшін тек 

спортпен шұғылдану немесе тамақтануды бақылауға алу 

жеткіліксіз. BODY LOGIC - сіздің денеңізге ақылды тәсіл.

Жүйе
Сау, сымбатты дене мүсінін 

қалыптастырудың 

көпкомпонентті әдісі

Экспертиза
Тамақтануда, жаттығуларда, 

психологияда, дене күтімінде

Қауымдастық
Сіз жалғыз емессіз, топпен 

мақсатқа жету оңайырақ

Таңдау
Нақты сұраныстарға сәйкес, 

әркім өзіне қолайлы шешім 

табады: не салмақ, не тазарту, не 

дене сымбатын жақсарту

BODY LOGIC жүйесі  - бұл 
сарапшылар мен пікірлестердің 
ең жақсы бағдарламаларының 
оңтайлы комбинациясы.



03 BODY LOGIC құрылымы

SUPER FIT
Негізгі физикалық 
өнімділікті жақсартатын 
жаттығулар жиынтығы:

күш, жылдамдық, 
үйлестіру.


SUPER POP UP
Мықынның, белдің , 
сондай-ақ қолдың 
көлемін азайтуға 
бағытталған жаттығу 
бағдарламасы. Сымбатты 
дене  үшін күрестегі 
негізгі мәселелерді 
шешеді.

SUPER CORE
Әдемі ішке, күшті және 
мүсінді рельефті  негізгі 
бұлшықетке  арналған 
жаттығулар 
бағдарламасы.

SUPER HIIT
Майды белсенді түрде 
ыдыратуға және 
метаболизмді 
жақсартуға арналған 
кардио мен күш 
жаттығуларын 
біріктіретін жылдам 
нәтижелік интервалдық 
жаттығу бағдарламасы.

Күн сайын  тамақтануға

арналған нақты кеңестер

NUTRILITE өнім туралы кеңестер

Психологтың кеңесі

Дайын дәмді рецептілер

Тері мен денеге күтім жасау схемасы



04 BODY LOGIC марафонымен бірге 

User Journey

BODY LOGIC –сіздің бизнесіңізге жаңа 
клиенттер мен серіктестерді тартуға 
көмектесетін бағдарлама.
BODY LOGIC марафонымен құрылымды қалай кеңейтуге 

болатынын білу үшін .сілтемедегі презентацияны қараңыз



05 BODY LOGIC марафонының экожүйесі

Марафон бағдарламасы қалай жұмыс 
істейтінін қараңыз:

1. BODY LOGIC бағыттарының 
бірін таңдаңыз

SUPER POP UP

SUPER FIT

SUPER HIIT

SUPER CORE

Нақты кәсіпкерлік

мақсаттар қой

2. Мақсаттық аудиторияны 
анықтаңыз

3. Марафонға

дайындалыңыз

Марафонға материалдар 
дайындаңыз

Марафон жариялаңыз

Өтетін  алаңды анықтап, 

дайындаңыз

Клиенттер мен жаңадан 
қатысушыларды қатысуға шақырыңыз

4. Марафонды сәтті өткізу үшін гайд 
нұсқаулығын  қолданыңыз

Қатысушыларды ынталандыру

Өз қауымдастығыңызды дамытыңыз

NUTRILITE өнімдерін жарнамалаңыз

Мүшелерді серіктестерге айналдыру

Бағдарламаның нәтижесін талдаңыз

BODY LOGIC көмегімен тәжірибелі 
бизнес-құрылысшы болыңыз



06 BODY LOGIC марафонына қатысудың  
4 себебі

Марафон NUTRILITE ™ 

артықшылықтарын ашады 

және тұтынушыларға 

өнімнің тиімділігін іс 

жүзінде көрсетеді.

02 —

Марафон адал аудиторияға 

айналатын белсенді 

қоғамдастықты құрады. Ол 

желіде кәсіпкердің онлайн 

және офлайн 

бастамаларын қолдайды, 

сондай -ақ жаңа 

аудиторияларды ауызша 

түрде тартуға көмектеседі.

01 —

Бағдарлама сізді 

аудиторияға 

жақындатады, клиенттің 

терең қажеттіліктерін 

анықтауға және оларды 

қамтитын өнімді ұсынуға 

көмектеседі.

03 —

BODY DETOX 

марафондары жүріп 

жатқан топтарда бизнес 

екі есе жылдам өседі. 

04 —



07 Марафонға қалай мақсат қоюға болады?

1. BODY LOGIC 
бағыттарының бірін 
таңдаңыз

SUPER POP UP

SUPER FIT

SUPER HIIT

SUPER CORE

Нақты кәсіпкерлік

мақсаттар қойыңыз

2. Мақсатты аудиторияны 
анықтаңыз

Біріншіден, мақсат сізді марафонды жүргізуге ынталандырады, 

екіншіден, нәтижені талдау үшін қажет. Екіншісі сенімді түрде 

жұмыс істеуі үшін DISCO мақсатын қойыңыз.

Жоқ, біз би туралы емес, фитнес туралы айтамыз, енді 

ДИСКО туралы толығырақ айтып береміз.

Д

И

С

К

О

Қолжетімді мақсат

мақсатқа жету үшін сізде оған нақты мүмкіндік болуы керек.

нақты сандармен өлшенетін мақсат:қатысушылардың саны, 
болашақ серіктестер мен клиенттердің саны.


мақсат ақыл-оймен және басқа мақсаттарға сәйкес 
келуі керек.

нақты мақсат. Әрқашан бір мақсат бір нәтижеге 
сәйкес келетінін ұмытпаңыз.

уақыты мен ресурстары 
шектеулі мақсат

Тамаша, DISCO -да бәрі түсінікті, енді 

нағыз рок -н -роллге көшейік: біз нені 

ескеру керектігін талқылаймыз.


Өте оңай!



08
Есіңізге сақтаңыз және сәтті 
марафонның 5 негізгі ережесін 
жазыңыз.

Қатысушылар марафон процесін, 
ұйымдастырушылардың қолдауы мен мазмұнын 
ұнатуы керек

Қатысушыларға нәтиже ұнауы керек: ол айрықша 
байқалып және   сандармен немесе сезіммен бекітілу 
қажет.

Қатысушылар тәулік бойы 24\7 кері байланыс, көмек 
пен қолдау алуы керек

Қатысушылар марафон мен NUTRILITE ™ өнімдерінің 
құндылығын өздері үшін түсінуі керек, компания 
өнімдерімен өздеріне қамқорлық жасау қажеттілігін 
дамытуы керек.

Қатысушылар марафоннан кейін не істеуге болатынын 
немесе қажет екенін түсінуі керек, мысалы, жаңа іс-
шараларға қатысу, жеке кеңес алу немесе жаңа 
өнімдерді сатып алу.

Құттықтаймыз, сіз енді BODY LOGIC марафонының негізін 

білесіз. Енді екінші қадамға көшейік - сіздің марафоныңыздың 

аудиториясын талдайық.



09 Марафонның мақсатты аудиториясы

1.Нақты кәсіпкерлік 
мақсаттар қойыңыз

2. Мақсатты аудиторияны 
анықтаңыз

3. Марафонға 
дайындалыңыз

Біріншіден, бағдарлама туралы тағы

да айта кетсек

SUPER CORE - бұл әдемі іш, күшті және рельефті негізгі 

бұлшықеттерге арналған жаттығу бағдарламасы.


SUPER CORE көмегімен қатысушылары:

Сымбатты дене  мен жақсы қалыпқа ие болады


Олар  пресс бұлшықеттерін өңдейді және іш аймағындағы майдың 

жиналуынан құтылудың алғашқы қадамын жасайды




10 Марафонға қандай көрермен келеді?

Марафонның аудиториясы 
спортзалға баратындардан, 
саябаққа жүгірушілерден немесе 
созылу студияларының 
қыздарынан өзгеше болады.

Сіз мұнда серіктестерді тарту үшін 

сиқырлы таблетка таба алмайсыз, бірақ 

сіз жастарға арналған фитнес-

марафонына қалай дайындалу, табысты 

өткізу және бизнесте нәтижеге жету 

туралы нақты нұсқаулар аласыз.

Марафонның мақсатты аудиториясы: 

әдеттерін, кестесін және өмір салтын өз 

бетінше өзгерте алмайтын адамдар. 

Сондықтан марафон клиенттеріне тәулік 

бойы 24\7 жұмыс істейтін чат, түсінікті  

нұсқаулықтар мен бақылау парақтары 

қажет.

Қалай жалғастыру керек:

Қосымша кеңес: Көптеген марафоншылар досы немесе отбасы мүшесі 

марафонға қатысқан кезде мотивацияны жеңеді. Клиенттің сүйікті адамын 

марафонға өзімен бірге шақырыңыз, сонда олар бір -бірін қолдап, нәтижеге 

жетуге ынталанады.


Тұтынушыға диагностика жасаңыз, оның өмір салты мен әдеттері 
туралы сұрақтар қойыңыз.

Мақсаттың жұмысқа, отбасына, қарым -қатынасқа немесе бос 
уақыт кестесіне қалай қатысы бар екенін түсіндіріңіз. Қазірдің 
өзінде біз біліктілікті көрсетеміз, клиенттің хабардар болу 
деңгейін, ынтасын арттырамыз және оның денсаулығына 
бағытталған мақсат өмірінің  басқа салаларын да жақсартатынын 
көруге көмектесеміз.

Тұтынушыны бір апта бойы еркін жүзуге жібермеңіз: спортқа, 
тамақтануға және денеңізге күтім жасауға нақты мақсаттар қою 
үшін марафон материалдарын қолданыңыз.

Клиентпен жеке хабарламалармен сөйлесіңіз: қандай 
қиындықтар болды, жоспарды ұстануға не кедергі болды? Мұндай 
қолдаудан кейін адал тұтынушы мен сапалы нәтижеге кепілдік 
беріледі.

Басты айырмашылық марафонға 

қатысушылардың ауыртпалығында: 

олардың тәртібі нашар, оларға тұрақты 

және қолжетімді дайындық қажет.



11 Біз кімге SUPER CORE ұсынуымыз керек?

Әдемі рельефті пресс алғысы келетіндерге 
және салмақ азайтқысы келетіндерге  қолайлы. 

Ең алдымен, әйелдердің мақсатты 
аудиториясына назар аударыңыз: SUPER CORE 
марафонына қатысушы ер адамдарға 
қарағанда, қатысушы әйел адамдар көп 
болады.


SUPER CORE  қатысушыларына  
қажеттілік мысалдары:

Ұйымдастырушылардың кеңестері:  аудитория маусымдық, мысалы, жазға қарай 

әдемі пресс пен сымбатты мүсіннің қажеттілігі күрт артады. Егер сіз маусымнан 

тамызға дейін SUPER CORE марафонын өткізуді жоспарласаңыз, сүйікті купальникте 

жағажай демалысы туралы армандармен әйелдер аудиториясын жылытып, өзіңізге 

жақындатыңыз.

Мария, 29 жаста, тұрмыс құрмаған. Ол өзін тартымды 

сезінудің жолдарын белсенді түрде іздейді, саябақта 

өз бетімен жүгіреді және калорияларды есептейді.

Мария өзіне сенімді болғысы келеді, сондықтан 

оған SUPER CORE  ұсыныңыз. Марафон Марияға 

дене мүсінін өзгертуге және айнадан өзін жақсы 

көруге көмектеседі.

Наталья, 35 жаста, екі баланың анасы. Наталья 

босанғаннан кейін көп салмақ жоғалтты және бірінші 

бала туғанға дейінгідей денесін сергек еткісі келеді.


Ол гантель мен кілем сатып алды, бірақ балаларға 

күтім жасау үшін өзіне күтім жасауды кейінге 

қалдырады.

Натальяға балаларды күтіп -бағуға мүмкіндік 

беретін сапалы дене жаттығулары қажет. 

Натальяны SUPER CORE -ге шақыруды 

ұмытпаңыз, ол оған өзіне қамқорлық жасауға 

және армандарының нәтижесіне жетуге 

көмектеседі.



2. Мақсатты аудиторияны 
анықтаңыз

3. Марафонға дайындалыңыз
Марафонға материалдар 

дайындаңыз

12 BODY LOGIC марафонына қалай дайындалу

керек

*сен осындасың*

BODY LOGIC марафонымен жұмыстың 
жаңа кезеңіне қош келдіңіз, картадан 

жаңа кезеңді белгілеңіз.

Материалдарды дайындауға, сайтты жариялауға 
және таңдау жасауға кірісетін уақыт келді.



3. Марафонға дайындалыңыз
Марафонға материалдар 

дайындаңыз
Марафонды жариялаңыз

13 Марафон материалдары

Күнтізбеден бастайық: уақытты белгілеу уақыты келді, 

электронды немесе басып шығарылған күнтізбеңді шығар.

Марафон – толыққанды қызық және қарқынды оқиға, 

дедлайнсыз болмайды. Күнтізбеде көрсетіңіз:

� Қатысушыларды іріктеудің соңғы күндері

� Марафонның нақты басталу күні

� Бақылау нүктелері: егер марафон 21 күн болса, 3 бақылау күнін таңдаңыз.

Тексеру күні - барлық қатысушылардың процеске қатысқанын және оған 

риза екенін тексеру қажет. Сынақ күні қатысушылардың жеке 

хабарламаларын мына сұрақтармен жазыңыз:

� Марафонның ресми соңына

� Жүлделерді қорытындылау және марапаттау күні: біз олар туралы бірнеше 

беттен соң айтатын боламыз

� Бұрынғы мүшелермен байланыс күн�

� Кері байланыс жинау үші�

� Командаға шақыру үшін


Мерзімді  белгілейік



14 Марафон материалдары

Сізге бір нәрсе жетіспейтін сияқты сезінесіз бе?

Дұрыс, марафон бетіне арналған посттар. Белді 
буыңыз, енді біз жалынды контент жоспарымен 

нағыз марафондар әлеміне асығамыз



15 Марафонға арналған  контент-жоспар

Онсыз сізге марафон бастаудың қажеті жоқ: пост не жоғалады немесе ол 

ұмытылады. Бұған жол бермеу үшін жарияланымдар кестесімен бетті 

басып шығарыңыз және онда марафоныңыздың күндерін енгізіңіз.

Кеңес: жариялағаннан кейін жазбаларды сызып тастаңыз. Бұл 

материалдың топта жарияланғанын тексеруді әдетке айналдырады.


Есіңізде болсын, тек жаттығулар жарияланбауы керек,


сонымен қатар пайдалы және ынталандыратын жазбалар.


Тосын-сый:

Барлық хабарламалар күнтізбеге енгізілгенде, 
ұйымдастырушыға арналған контент-жоспар 
пайда болады.

� дайын контент-жоспар мен пост орналастыру бойынша кеңестер- 

� дайын посттарды жоспарға сәйкес .�

� және де  мен 

осы жерд¥

осы жерден жүктеп ал

суреттер жаттығулар



Марафонға материалдар 
дайындаңыз

Марафон жариялаңыз
Өтетін алаңды  анықтап, 

дайындаңыз

16 Марафонға қатысушыларды қайдан іздеу 
керек

Аудиторияға  SUPER CORE марафонын 
қалай ұсынуға болады?

Біз мұны  жариялаудың көмегін пайдаланып 
жасаймыз.



 мерзімі: 3 апта

хабарландыру мерзімі: 2 апта

Оңтайлы
Рұқсат етілген 

3 аптаға арналған хабарландыру картасы

дүйсенбі

дүйсенбі

дүйсенбі

сейсенбі

сейсенбі

сейсенбі

сәрсенбі

сәрсенбі

сәрсенбі

бейсенбі

бейсенбі

бейсенбі

жұма

жұма

жұма

сенбі

сенбі

сенбі

жексенбі

жексенбі

жексенбі



17
ХАБАРЛАМА. 1-БӨЛІМ 

дүйсенбі

дүйсенбі

дүйсенбі

сейсенбі

сейсенбі

сейсенбі

сәрсенбі

сәрсенбі

сәрсенбі

бейсенбі

бейсенбі

бейсенбі

жұма

жұма

жұма

сенбі

сенбі

сенбі

жексенбі

жексенбі

жексенбі

Сторизға 3 қадаммен қызықтырамыз.

1 -қадам
Аудиторияны қызықтыруды  


көрерменді қызықтыратын 

жеке өміріңіз туралы 

әңгімелерден бастаңыз.


Жақсы жаттықтырушы табу мәселесі 

немесе блогерлердің чек-парақтарының 

тиімсіздігі сияқты  деликатты  

тақырыпты көтеріңіз. Ең бастысы - 

мақсатты аудитория өз өмірінде ұқсас 

проблеманың бар екенін көреді.

Stories-ке арналған шаблондарды мына 

жерден .көшіріп алыңыз

Кейс

2015 жылдан бастап Джулия абоненттермен PP 

рецептерімен бөліседі және олар оны осы 

саланың маманы деп санайды. Сондықтан 

Юлия келесі стратегияға сәйкес аудиторияны  

қызықтырады:

«Сіз менің ПП рецептерін іздеуді және өзіме 

күтім жасауды ұнататынымды білесіз.


Сондықтан мен негізгі хоббиімнен басқа, 

сіздермен физикалық белсенділік туралы 

көптеген лайфхактармен бөлісетін боламын. 

Менің марафоныма қосылыңыз ... »
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Сторизға қызықтыруға 3 қадам.

2 -қадам
Сториздердегі стикерлер арқылы аудиториямен диалог 

орнатыңыз:

A

Дауыс беру жапсырмасы аудиторияны  қызықтыруға көмектеседі.


Аудиторияңыздан олар қандай жиілікпен жаттығуларын  жасайтынын сұраңыз 

немесе олар бұрын фитнес марафондарына қатысты ма? Жауап нәтижелеріне  

байланысты BODY LOGIC бағдарламасының артықшылықтарын ашыңыз.

B

Викторина жапсырмасы жабық сұрақ бойынша жазылушылардың дауыстарын 

санауға көмектеседі. Аудитория мүшелерінен жаттығулар кезінде олар көбінесе 

қандай бұлшықет топтарына бағытталғанын сұраңыз?


Егер көпшілік  пресс жаттығуларына  дауыс берсе, онда SUPER CORE 

марафонын шығарыңыз, ал егер бөксеге арналған жаттығулар болса, 

көрермендерді SUPER POP UP -ге тартыңыз.

С

Сұрақтарға арналған стикер, фитнес марафондарына қатысудағы 

көрермендердің кедергілерін анықтауға және оларды басқа әңгімелердегі 

жауаптармен өңдеуге көмектеседі.

Direct -ке хабарлама жазуға үш лайфхак:

Жекелендіру: хабарламаға атын жазыңыз және абоненттің 

қызығушылықтарының астын сызыңыз


Әдептілік ешқашан артық болмайды


Ашық сұрақтар қойыңыз: қалай, неге, қашан?
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Сториздерге қызықтыруға  3 қадам.

3 -қадам.

Дайындықтың үшінші бөлімі марафонның өзі туралы. 

Негізгі мәліметтерді көрсетіңіз: қашан, кімге, қандай пайда 

әкеледі.

Аудиторияны қызықтыратын тақырыптарды бөліңіз:

Әрекетке шақыратын жазбаны ұмытпаңыз. 


Құштарлықты  жоғарылату үшін макетке қосыңыз:

аспаздық блогтар үшін мәзірге акцент жасаңыз, физикалық 

белсенділікті тамаша толықтыратын рецептілерге назар аударыңыз;

мотивация туралы блогтар үшін пікірлес адамдар қауымдастығына 

баса назар аудару қажет, онда олар сізге марафонды соңына дейін 

жеткізуге көмектеседі;

салауатты өмір салты туралы блогтар үшін фитнеске акцент жасаңыз, 

жеке күтімнің қажетті элементі ретінде назар аудартыңыз;

сұлулық блогы үшін 21 күнде формаға келуге  деген ұмтылысыңызды 

көрсетіңіз.

«Орын саны 

шектеулі»

Бірінші 

қатысушыларға тегін 

бонус беріледі: 

кеңес беру, бақылау 

парағы немесе 

өнімге жеңілдік



Егер сториз стихиялық шешіммен жұмыс жасаса, онда аудитория жазбаны 

сақтап, ойлануға кете алады. Сондықтан сіз басылымдағы барлық 

шарттарды  сілтеме арқылы  қызығушылыққа тартып, бекітуіңіз керек.

BODY LOGIC марафонын  визуализация ретінде 

қолданыңыз.

арнайы ролигін
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ХАБАРЛАМА. 2 -БӨЛІМ

Қызығушылық танытқан аудиториямен 
жұмыс істеудің уақыты келді: енді біз 
жариялау форматын қолданамыз.

дүйсенбі

дүйсенбі

дүйсенбі

сейсенбі

сейсенбі

сейсенбі

сәрсенбі

сәрсенбі

сәрсенбі

бейсенбі

бейсенбі

бейсенбі

жұма

жұма

жұма

сенбі

сенбі

сенбі

жексенбі

жексенбі

жексенбі

Пост үлгісі:

Біз іш бұлшықеттерін жаттықтырамыз және дамытамыз.


Мен сториз -те BODY LOGIC марафонын жариялағаннан бері Direct -ке көптеген 

сұрақтар келді. Бос орындар әлі де бар: мен сізге бәрін айтамын және шешім 

қабылдаудан тартынбауға кеңес беремін.


21 күн бойы марафон командасы мен мен SUPER CORE жүйесі бойынша 

жаттығатын боламыз.  Басты назар негізгі бұлшықеттерді дамытуға 

бағытталатын болады.


Бастапқы деңгей маңызды емес: мен әркім өзіне ыңғайлы ырғақты таба 

алатындай әртүрлі қиындықтағы нұсқаулар беремін.


Әр апта сайын жаттығуларды толықтыратын және әсерді күшейтетін ПП 

рецептері бойынша идеялар болады. Сонымен қатар, нутриент балансыңа 

назар аударамын: қандай қосымшалар қабылдау керектігін айтамын, осылайша 

нәтиже көп күттірмейді.


Түсініктемелерде  «+» қойыңыз, мен сізге жеке хабарламадаға оралып,  егжей -

тегжейлі хабарлаймын. Мен сонымен қатар кездейсоқ түрде осы  пост 

хабарламаларынан  бір комментаторды таңдап, оған тамақтану бойынша тегін 

кеңес беремін.


SUPER CORE -де кездескенше.
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дүйсенбі

дүйсенбі

дүйсенбі

сейсенбі

сейсенбі

сейсенбі

сәрсенбі

сәрсенбі

сәрсенбі

бейсенбі

бейсенбі

бейсенбі

жұма

жұма

жұма

сенбі

сенбі

сенбі

жексенбі

жексенбі

жексенбі

Көрермендерге хабарландырудың 
бірінші аптасын бекіту үшін аптаның 
соңында марафонды еске түсіру керек.
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ХАБАРЛАМА. 4 -бөлім

дүйсенбі

дүйсенбі

дүйсенбі

сейсенбі

сейсенбі

сейсенбі

сәрсенбі

сәрсенбі

сәрсенбі

бейсенбі

бейсенбі

бейсенбі

жұма

жұма

жұма

сенбі

сенбі

сенбі

жексенбі

жексенбі

жексенбі

Сторизде интерактив ұйымдастырыңыз, 
мысалы, сұрақ - жауап.
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ХАБАРЛАМА. 5 -бөлім

дүйсенбі

дүйсенбі

дүйсенбі

сейсенбі

сейсенбі

сейсенбі

сәрсенбі

сәрсенбі

сәрсенбі

бейсенбі

бейсенбі

бейсенбі

жұма

жұма

жұма

сенбі

сенбі

сенбі

жексенбі

жексенбі

жексенбі

Сториздегі  интерактивті жалғастырыңыз, 
мысалы, стикер бойынша сұрақтарға жауап 
беріңіз. Стикерге қойылған сұраққа 
жауаптың мысалын қараңыз:
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ХАБАРЛАМА. 6 -бөлім

дүйсенбі

дүйсенбі

дүйсенбі

сейсенбі

сейсенбі

сейсенбі

сәрсенбі

сәрсенбі

сәрсенбі

бейсенбі

бейсенбі

бейсенбі

жұма

жұма

жұма

сенбі

сенбі

сенбі

жексенбі

жексенбі

жексенбі

Stories -те жаңа интерактивті құрыңыз, 
викторина форматы сіздің марафонға 

жазылушылар арасында қызығушылықты 
арттырады.
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ХАБАРЛАМА. 7 -бөлім

дүйсенбі

дүйсенбі

дүйсенбі

сейсенбі

сейсенбі

сейсенбі

сәрсенбі

сәрсенбі

сәрсенбі

бейсенбі

бейсенбі

бейсенбі

жұма

жұма

жұма

сенбі

сенбі

сенбі

жексенбі

жексенбі

жексенбі

Көрермендерде сторизге қызығушылық пайда 
болды, марафон мен жаттығулар туралы барлық 
мәліметтерді постпен жариялаудың уақыты келді.

BODY LOGIC SUPER CORE марафонына арналған жаттығу 
бағдарламасы


Викторинадан кейін көпшілік бізге қандай жаттығулар болатынын 
айтуды сұрады. Вуаля: іш бұлшықеттерін өңдеуге және бұлшықет 
жоғалтпай салмақты азайтуға арналған жаттығулар.


Бағдарламада біз әртүрлі тәсілдерді ауыстырамыз: біз барлық 
бұлшықет топтары үшін үш айналмалы  жаттығуды, ал жеке топтар 
үшін тоғыз блоктық жаттығуларды жасаймыз.


Естеріңізге сала кетейін, 10 күннен кейін идеалды фитнес-марафон 
басталады: тамақтану бағдарламасы, рецептілер, пікірлестер қауымы, 
ауырлық тартудан спорт шеберлігіне кандидат  Георгий Элькин және 
тәулік бойы өзіңізге күтім жасау.


Постты ұмытпау үшін сақтап алыңыз. Көп орын қалған жоқ, мен 
әрқашан Direct -те сұрақтарға жауап беруге дайынмын.
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ХАБАРЛАМА. 8 -бөлім

дүйсенбі

дүйсенбі

дүйсенбі

сейсенбі

сейсенбі

сейсенбі

сәрсенбі

сәрсенбі

сәрсенбі

бейсенбі

бейсенбі

бейсенбі

жұма

жұма

жұма

сенбі

сенбі

сенбі

жексенбі

жексенбі

жексенбі

Көрермендердің білімдерін марафон туралы 
әңгімелер сериясымен шоғырландырайық: 
ұйымдастырушыны марафонға дайындау 

барысымен бөлісіңіз.




Соңында, міндетті түрде марафонға жазылу 
үшін шақыруды қосуды ұмытпаңыз.
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ХАБАРЛАМА. 9 -бөлім

дүйсенбі

дүйсенбі

дүйсенбі

сейсенбі

сейсенбі

сейсенбі

сәрсенбі

сәрсенбі

сәрсенбі

бейсенбі

бейсенбі

бейсенбі

жұма

жұма

жұма

сенбі

сенбі

сенбі

жексенбі

жексенбі

жексенбі

Марафонға қатысушыларды шақырудың соңғы 
мүмкіндігі, басталардан бірнеше күн бұрын - біз 
бағдарламаның артықшылықтары мен нәтижелеріне 
баса назар аудара отырып, пост жасаймыз.

Күштік жаттығулар - неге және кімге?


Күштік жаттығулар не үшін қажет:


- бұлшықетті тонуста ұстап және сымбатты дене мүсіні үшін  


 - бөксені жұмыр ету және целлюлиттен құтылу үшін


 - арқаның бұлшықеттерін мықты ету және сау омыртқа үшін


 - метаболизмді жеделдету үшін (бұлшықет тіні май тініне қарағанда 
тыныштық қалпында көп  калория жағады)


Егер жазылғанның бәрі сіздің to-do тізіміңізде болса, онда мен сізді 
BODY LOGIC SUPER CORE марафонына шақырамын. Бұл сіздің 
денеңізді жаттықтыруға көмектесетін  21 күнге арналған дайын 
тамақтануға ұсынымдар.жаттығулар жүйесі. 


Қалай қосылуға болады:


1. Директке жазыңыз


2. Жаттығу кезінде нутриент балансын теңестіру үшін қажетті 
қоспаларды алу қажет


3. 21 күн бойы топтық қолдау, жаттығулар мен рецепттерге қол жеткізу


4. Бағдарламада жоғары белсенділік үшін pliz алыңыз


5. Нәтижені көру


Бір - екі орын қалды, мен комментарийлерде кез келген сұраққа жауап 
беремін.
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ХАБАРЛАМА. 10 -бөлім

дүйсенбі

дүйсенбі

дүйсенбі

сейсенбі

сейсенбі

сейсенбі

сәрсенбі

сәрсенбі

сәрсенбі

бейсенбі

бейсенбі

бейсенбі

жұма

жұма

жұма

сенбі

сенбі

сенбі

жексенбі

жексенбі

жексенбі

Қатысушыларға соңғы вагонға секіру мүмкіндігін 
берудің уақыты келді - біз аудиторияны тезірек 
шешім қабылдауға итермелейтін таймермен 
Stories құрамыз.



29 Марафонға қандай өнімдер қажет?

Бұл туралы аудио немесе бейнеқоңырау форматында сөйлескен 

дұрыс: осылайша қарсылық тез жойылады және сіз қатысушымен 

жаңа байланыс нүктелеріне ие боласыз.

Дұрыс тамақтану салтын ұстанудың қажеттігі туралы ұғынықты 

түрде айтып беріп және ББҚ-ны қабылдау бойынша маманмен 

бірге кеңес беру үшін арнайы  пайдалан.таныстырылымды

Есіңізде болсын, ББҚ дәрі емес, қарсы көрсетімдері бар, 

сондықтан қолданар алдында қатысушыны маманмен кеңесуді 

ұсыну керек.

Ұйымдастырушының жаднамасы. 

SUPER CORE келесі өнімдерсіз болмайды:

Есіңізде болсын, марафон басталар 
алдында қатысушылар өнімдер 
жиынтығын сатып алу керек.

BODY LOGIC негізгі жиынтығы жаттығулар кезінде 
энергия деңгейіңізді жоғарылатады, сонымен қатар 
жаттығудан кейін денеңіздің қалпына келуін тездетеді.

Негізгі жиынтық

NUTRILITE™

Дейли
Бес өсімдік концентратынан 

алынған фитонутриенттері - 

физикалық жүктеме кезінде қан 

тамырларын бос радикалдардан 

антиоксидантты қорғау!

NUTRILITE™

протеинді  ұнтақ
Протеинді ұнтақ салмақ азайту  

бағдарламалары үшін оңтайлы - 

көбірек қанықтыру, аз калория **

XS™ стиктегі магний  
лимон дәмімен
Жаттығудан кейін бұлшықет 

қызметін қалпына келтіру үшін 

қажет магний тапшылығын толтыру 

үшін.



30 Қосымша өнімдер

SUPER CORE блогына қатысатындарға 
арналған қосымша өнімдер

NUTRILITE™

В-кешенді плюс
Майды ыдыратуға күшті әсер етеді, күш 

пен төзімділікті арттырады.

XS™

Родиола плюс
Белсенді компоненттер күш пен 

аэробты төзімділікті арттыруға 

көмектеседі.

NUTRILITE™

Омега-3 кешені

Төзімділікті  жоғарылатуға және 

майды ыдыратуға, сондай -ақ 

жаттығулар кезінде шаршауды 

азайтуға көмектеседі.



31  Мотивациямен жұмыс жасауға дайындық

Мотивациямен жұмысқа дайындық: 
белсенділік үшін жүлделерді жоспарлау

Қатысушылар марафондағы керемет 

нәтижелерден гөрі жетістіктері үшін 

сыйлықтарды жақсы көреді. 

Мотивациялық бағдарламаны алдын ала 

ойлаңыз: ең жақсы нәтиже көрсеткен 

жеңімпаз не алады және ең 

белсенділерді қалай марапаттау керек.

Барлық ықтимал қатысушыларға сыйлық 

ұту мүмкіндігін хабарлаңыз: бұл BODY 

LOGIC -ті қолдануға қосымша мотивация 

болады.

Бағдарламаның жүлдегерлері
Марафон чатындағы пікірталастарға белсенді қатысып, 

бағдарлама барысында өздерінің өлшемдерін өлшегендер.

Бағдарлама жеңімпазы
Физикалық көрсеткіштерін трекердің көмегімен өлшеген  және 

үздік нәтижеге қол жеткізген адам. Өлшемнен басқа, жеңімпаз 

«бұрын және кейін» фото форматында өз нәтижесін растауы 

керек. Есеп беру үшін тамақтану және жалпы жағдай 

трекерлерін қолданыңыз, оны сіз келесі гайдтан таба аласыз.

Жеңімпазға арналған сыйлық нұсқалары:

NUTRILITE ™ немесе XS өнімі

Фирмалық мерч XS 

Бір ай бойы жаттығулар мен тамақтануға жеке қолдау

Жүлде нұсқалары:

Тамақтану бойынша жеке кеңес

Жаттығудан кейін өзін-өзі күтуге арналған бақылау парағы.

Бағдарламадан кейін үш апта бойы тамақтану күнделігі

Егер сізге жүлдегерге сыйлықтың үлгісі қажет болса, 


 жүктеңіз немесе басып шығарыңыз.азық -түлік күнделігін



Тамақтану күнделігі

Сіздің мақсатыңыз Калория мөлшері



Марафон жариялаңыз
Өтетін жерді анықтап, 

дайындаңыз

Клиенттер мен жаңадан 
келушілерді  қатысуға 

шақырыңыз

33 Марафон алаңын таңдау және дайындау

Жаңа әлеуметтік желі немесе мессенджермен танысу қолданушыларға 

кедергі бола алады, сондықтан марафонға қалай қосылуға болатыны 

туралы нұсқаулықты  алдын ала дайындап алыңыз.

Платформаны анықтау бір қарағанда оңай: кестедегі мықты желіні 

салыстырып, бір немесе екі сайтты таңдаңыз. Екі сайттың да үлкен 

артықшылығы бар: біреуінде контент әрқашан қол жетімді, ал екіншісінде  

қатысушылар чатта үнемі байланыста болады.

BODY LOGIC марафонына арналған орынды 
таңдауға уақыт келді.

Сізге және қатысушыларға жұмыс істейтін онлайн 
платформаны анықтаңыз.

Иә

Бейнебаянды 1 
сағатқа дейін 

жүктеу 
мүмкіндігі

Жоқ

Иә

Жоқ

Кілт сөздер 
бойынша іздеу 

мүмкіндігі

Иә

Иә

Иә

Тікелей эфирді 
жүргізу 

мүмкіндігі

Жоқ

Жоқ

Иә

Қатысушылармен 
аудио немесе 

бейнеконференция 
өткізу мүмкіндігі

8 адамға

дейін

Иә

Жоқ

Хабарламаға 
файлды бекіту 

мүмкіндігі

Иә

Иә

Instagram

WhatsApp

Telegram

Жабық парақшалар қарапайым 
марафондарға өте ыңғайлы, онда 
посттағы ақпарат жеткілікті және 
қатысушыларға қосымша 
түсініктеме берудің қажеті жоқ.

Чат марафонға жарамды, мұнда 
қатысушылар қажет және бір -бірін 
өзара ынталандыру және тәжірибе 
алмасу маңызды

Сіз бір қосымшада канал мен чатты  
қатар жүргізе аласыз. Арна 
материалдармен пост жариялауға 
және файлдарды сақтауға 
жарамды. Чат қатысушылардың 
өзара ынта-ықыласы мен қарым -
қатынасы үшін жақсы жұмыс 
жасайды.

Өтетін  алаңдарға шолу



Өтетін алаңды анықтап, 

Дайындаңыз

Клиенттер мен жаңадан 
келгендерді  қатысуға 

шақырыңыз

4. Марафонды сәтті өткізу 
үшін гайдтағы нұсқаулықты 
қолданыңыз

34 Алаңды дайындау

Бірақ бұл бәрі емес. Қатысушылар бос чатқа кірмеуі керек, 

бәрі марафон басталғанға дейін дайын болуы керек.

Платформаны таңдасаңыз – жарайсыз.

1 -қадам.

Аватарды таңдау.

Мұнда барлығы қарапайым, оны 

.


Бұл мынадай болады:


осы 

жерден жүктеп ал

2 -қадам. 

Чатқа немесе профильге 
сипаттама жасаңыз.

Ол қысқа, ынталандырушы және түсінікті 

болуы керек. Мысалы:

BODY LOGIC

Сіздің денеңізге арналған ақылды тәсіл. 


21 -күн: �

� жаттығулар�

� дұрыс тамақтану �

� негізгі қоспалар

Байқауға қатысыңыз: көрсеткіштеріңізді 

өлшеп, нәтиже үшін сыйлық алыңыз.

3 -қадам.

Алғашқы хабарламаларға 
ұйымдастырушылық 
ақпаратты 
орналастырыңыз және 
оларды бекітіңіз.

Жақсы жаңалық: ештеңе жазудың 

қажеті жоқ, барлық басылымдар 

қазірдің өзінде осында. Жаман 

жаңалық жоқ, мәтінді көшіріп, оны 

бастамас бұрын марафон тобына 

жіберіңіз:

9:41
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АЛАҢДЫ  ДАЙЫНДАУ. 1-ПОСТ

Пост сәлемдесу.

BODY LOGIC - сіздің денеңізге ақылды көзқарас. 🤩 


BODY LOGIC -ке қош келдіңіз! Бұл жаттығу, тамақтану бойынша кеңестер мен 

NUTRILITE ™ өнімдерін қамтитын толық дайын жүйе. Жақында біз бірге 

жалынды нәтижеге қол жеткіземіз, төмендегі қатысу шарттарын оқыңыз


BODY LOGIC - бұл:


1. Жүйе


Сау, сымбатты дене мүсінін қалыптастырудың көп компонентті әдісі


2. Тамақтану, тренинг, психология, дене күтімі бойынша экспертиза - 

сондықтан жүйе жұмыс істемеуі мүмкін емес


3. Қауымдастық сіз жалғыз емессіз, топта мақсатқа жету оңайырақ


Мен және менің тәжірибем туралы кішкене ақпарат: * - Өзің туралы қысқаша 

айтып бер *


Марафон басталады * КҮНДІ БЕЛГІЛЕ *, бірақ қазірден дайындықты бастауға 

болады. Дұрыс ритмде болыңыз, жақында басталады.


Мұнда мен жаттығулар, рецепттер, тағамдар мен тағамдық қоспаларды 

таңдау бойынша кеңестер жариялаймын. Бағдарламаны барынша 

пайдалану үшін күн сайын жаңартуларды тексеріңіз.


Қазірден бастап не істеу керек:


1)	Жаттығу күндерін жоспарлаңыз: осы күндерге 45 минут бөліңіз:


* КҮНДЕРДІ КОНТЕНТ-ЖОСПАРДАН ЖАЗУ *


2) Келесі хабарламалардан трекерлерді жүктеңіз және басып шығарыңыз. 

Трекер су қабылдауды, тамақтануды және жаттығуларды бақылау үшін 

пайдалы. Егер сіз марафон финалынан кейін жүлдеге үміткер болсаңыз, 

трекерді толтыруыңыз қажет!


3) «Дейін» фотосуретін түсіріп, оны чаттағы кураторға жіберіңіз. Бұл 

профильде және анфас түрде, толық  түсірілген  фотосурет болуы керек, үш 

аптадан кейін біз тағы осындай кадр түсіріп, нәтижені салыстырамыз.


4) Өзіңізге мақсат қойыңыз - бірақ бұл туралы келесі постта.

Трекерлер қоса беріледі.

Бұл мәтінді көшір



Сіздің өзгерістеріңді бақылаушы трекер

Сіздің мақсатыңыз

1 -апта

2 -апта

3 -апта

Марафоннан кейінгі өзгерістер

Салмақ өзгеру графигі, сіз марафонда қанша салмақ жоғалттыңыз



Сіздің жаттығуларыңыздың чек-парағы

Сіздің ӨЛШЕМДЕРІҢІЗ

Бұрын

кейін

Жаттығулар

Жаттығу КҮНІ
Жұмсалған

уақыт Жетістік

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.



Су тұтынуды бақылайтын трекер

Бір күнде қанша су ішкеніңізді белгілеңіз. 

Тәуліктегі сұйықтық нормасын тұтынуға тырысыңыз!

1 -ші күн

2 -ші күн

3 -ші күн

4 -ші күн

5 -ші күн

6 -ші күн

7 -ші күн
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АЛАҢДЫ ЖҮРГІЗУГЕ  ДАЙЫНДЫҚ. 

2-ПОСТ

Қауымдастық пен байланыс туралы

Мұнда олар бір -бірімен танысады, сөйлеседі және қолдау көрсетеді.

Біз бәріміз алдымызға мақсат қойдық, бірақ біз 21 күн қатар жүреміз. 

Танысыңыз, бір –біріңізбен ақыл-кеңестермен бөлісіңіз, рецептілермен 

және лайфхактармен бөлісіңіз – бірге жүрген күшті әрі ыңғайлы.

Қоғамда сіз тек қатысушыларға ғана емес, сонымен қатар модераторға 

сұрақтар қоя аласыз.. Мен байланыстамын *ӨЗІҢІЗДІҢ БЕЛСЕНДІЛІК 

САҒАТЫН ОСЫНДА ЖАЗУ*. Сұрақ кездейсоқ назардан тыс қалмауы үшін 

мені міндетті түрде белгілеңіз.

Жағымды танысулар тілейміз!

Бұл мәтінді көшір
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САЙТҚА ДАЙЫНДЫҚ. 3-ПОСТ

Ең көп қойылатын TOП сұрақтар

Күніне қанша жеуге болатынын қалай білуге болады?

1) Харрис-Бенедикт формуласын қолданып, калория мөлшерін біліңіз:


Ерлер үшін:


88,362+(13,397× кг-мен көрсетілген салмағы)+(4,799 × см-мен көрсетілген бойы)–(5,677× жылмен көрсетілген жасы)


Әйелдер үшін:


447.593+ (9,247 × кг-мен көрсетілген салмағы) + (3,098 × см-мен көрсетілген бойы) - (4.330 × жылмен көрсетілген жасы


2) Енді берілген жүктеме деңгейінде күніне қанша калория алу керектігін есептеу керек. Ол үшін метаболизмнің негізгі 

жылдамдығын физикалық жүктеме коэффициентіне көбейту керек, ол:


1200 – аз қозғалатын адамдар үшін (жаттығулар аз немесе мүлдем жоқ);


1,375 - белсенділігі төмен адамдар үшін (жеңіл жаттығулар аптасына 1-3 рет);


1,550 - орташа белсенді адамдар үшін (орташа ауырлықтағы жұмыс немесе орташа қарқындылықтағы жаттығулар аптасына 

3-5 күн);


1,725- өте белсенді адамдар үшін (физикалық жұмыс және жаттығулар немесе қарқынды жаттығулар аптасына 6-7 күн);


1900 – шамадан тыс өте белсенді адамдар үшін (физикалық жұмыс және өте қарқынды жаттығулар / спорт).


Ұсынылатын қолданбалар: Hickey Calorie Calculator, FatSecret.


3) BZHU шамамен қатынасын анықтаңыз (профильдегі калькуляторда орнатылған):


салмақ ұстау немесе жоғарылату үшін - 20% / 30% / 50%;


салмақ жоғалту үшін - 30% / 30% / 40%.


3) Бірінші аптада бөліктерді өлшеу ұсынылады, содан кейін - міндетті емес


Марафон кезінде мен сіздің денеңіздің дәмді және тиімді жұмыс істеуіне көмектесетін рецептілердің мысалдарын 

көрсетемін.

Қанша уақыт ашық болады?

Марафонның 21 күні ғана. Егер сіз марафоннан кейін денеге күтім жасау туралы қосымша нұсқаулар алғыңыз келсе, 

конкурсқа қатысыңыз.

 Неліктен бізге тағамдық қоспалар қажет?

Қоспалар үш фазада керек болады:

ДАЙЫНДЫҚ КЕЗЕҢІ

метаболикалық процестерді жеделдету


қоректік заттардың жетіспеушілігін жою


ынта-жігердің жоғарылауы


жүктемелерге бейімделудің жоғарылауы


жүйке жүйесін дайындау

Майды ыдыратудың белсенді кезеңі

қоректік заттардың жетіспеушілігінің алдын алу


май жағу процестерін сақтау


артық жаттығулардың алдын алу


ынта-жігерін қолдау


тәбетті бақылау


бұлшықеттерді ақуыздың жоғалуынан қорғайды


бос радикалдардан антиоксидантты қорғаныс


жүйке жүйесін қолдау

Тұрақтандыру кезеңі

метаболикалық процестерді сақтау


«қайтару» әсерінің алдын алу


бұлшықет талшықтарында қалпына келтіру процестерін бастау


тәбетті бақылау


жүйке жүйесін қалпына келтіру

Бұл мәтінді көшір
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САЙТҚА ДАЙЫНДЫҚ. 4-ПОСТ

Лайфхактармен пост

Калориялар есептелді, мақсаттар қойылды - старт алдындағы соңғы өмірлік 

хактарды алыңыз:





1. АРЫҚТАУ ҮШІН ЛАЙФХАКТАР





«ессіздік пен  жанқиярлыққа» жол жоқ





Диетаның 80-90% -ы толық тағамдар





сатылатын айлакерлікке бой алдырмаңыз





тағамның энергия тығыздығы - неғұрлым төмен болса, соғұрлым жақсы.





ДТ және салмақ жоғалту бірдей емес





тәбетті төмендететін және өмір сүру сапасын жақсартатын өнімдерді міндетті 

түрде қабылдаңыз, себебі салмақ жоғалту кезінде диета шектеулі, яғни қоректік 

заттардың түсуі азаяды.





2. САЛМАҚ ЖИНАУ ҮШІН ЛАЙФХАКТАР





диетаңызды көкөністермен шамадан тыс жүктемеңіз





калорияларды жоғарылату үшін қуатты, бірақ пайдалы тағамдарды қолданыңыз





Диеталық қоспаларды қолданбас бұрын, маманмен кеңесіп, қосымша сіздің 

марафондағы мақсатыңызға сәйкес келетінін тексеріңіз.


Бұл мәтінді көшір
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Дайындық кезеңінің

бақылау парағы

Мен марафонның уақытын анықтадым

Мен марафонның мазмұн жоспарына күндерді 
енгіздім

Мен жариялау үшін марафон материалдарын 
дайындадым

Мен марафон басталардан, кем дегенде, 3 апта 
бұрын хабарладым

Мен көрермендерді қатысу үшін жылыту үшін 
шаблондарды қолдандым

Мен үздік қатысушыларға берілетін сыйлықтарды 
таңдадым

Мен жақсы және жаман қасиеттер кестесін 
пайдаланып, марафонға арналған алаңды 
таңдадым

Мен топқа ұйымдық хабарламалар жібердім

Мен топқа бірінші мүшелерді қостым



Клиенттер мен жаңадан 
қатысушыларды қатысуға 

шақырыңыз

4. Марафонды сәтті өткізу 
үшін нұсқаулықтағы 
нұсқауларды қолданыңыз

Қатысушыларды ынталандыру

Өз қауымдастығыңызды

дамытыңыз

NUTRILITE өнімдерін

жарнамалаңыз

Мүшелерді серіктестерге 
айналдыру

43 Фитнес марафонын өткізу

Уайымдамаңыз, біз сізге бірнеше кеңестер дайындадық. 

Бәрі дұрыс болады, жүзеге асады.

Марафонның басталуы — ең маңызды сәт.

Басталудан бір күн бұрын не істеу керек:

Барлық қатысушылардың марафон чатына немесе 

арнасына кіре алатынын соңғы рет тексеріңіз

Барлық ұйымдық хабарламалар шығарылғанын қараңыз

Мазмұн келесі күні жариялауға дайын екеніне көз 

жеткізіңіз

*с
ен о

сы
ндасы

ң
*



44 Басылымдарды жариялау

Хабарлама сағат сияқты 
жұмыс істеуі керек.

Хабарлама сағат сияқты жұмыс істеуі керек. 

Сіз соңғы бөлімде контент жоспарын 

дайындадыңыз, оны мазмұнды чек-парақ 

ретінде пайдаланыңыз. Барлық 

жарияланымдар .21 күн

Марафон кезінде қажет емес жазбалар 

болмайды: егер сіз авторлық кеңесті 

постқа қосқыңыз келсе, қосымша 

жарияланымдар жасаңыз.



45 Қатысушылармен байланыс

Қатысушылармен байланыс

және кері байланыспен жұмыс


1. Қатысушымен жеке қалай сөйлесуге болады?

2. Жалпы чатқа қатысушымен қалай сөйлесуге болады?

BODY LOGIC марафоны - қатысушылармен жақынырақ танысу және жақын 

болу тәсілі. Мүмкіндікті жіберіп алмаңыз - жеке сөйлесіңіз және жалпы чатта 

бизнеске жаңа серіктестер шақыруға негіз болыңыз.

Сіздің міндетіңіз: әрбір қатысушыны қолдау және онымен кемінде екі рет сөйлесу.

Сөйлесуді қалай жоспарлау керек: Марафонды жеті күннің үш бөлігіне бөліп, 

қатысушымен бірге тіркелетін күнді таңдаңыз.

1. Сұрақты жалпы чатқа жылжытуға тырысыңыз және сол жерде жауап беріңіз. Қалған 

қатысушылар соған ұқсас сұраққа жауап табады.


2. Бастапқыда, жеке трейдерлерге тез арада жауап беруді қай сағатта күту керектігін 

көрсетіңіз, ал бұлай деудің қажеті жоқ: «Сізге 23:00 -ден 7:00 -ге дейін ұйықтауға 8 сағаттан 

басқа, аптасына 7 күн байланыстамын.» 


Егер сіз байланыста болуға уәде берсеңіз - болыңыз. Бұл марафон кураторы үшін негізгі ереже, 

қатысушыларға жақсы қарау және оларға өздерін ең жақсы нұсқаға жеткізуге көмектесу.

Куратор қоғамдастықта атмосфераны құруға және қатысушыларды біріктіруге жауапты.


Жалпы чатқа хабарламалар жазыңыз немесе қатысушыларды көтермелейтін, оларды 

мақсатқа жетуге талпындыратын сториздар, әңгімелер жазыңыз:


Ұйымдастырушы әрқашан белсенді, бәрін бақылауда ұстайды және марафон басталғаннан 

кейін де байланысқа ашық, икемді болып қалады.


Қатысушылардың қойған сұрақтарын қадағалаңыз - қосымша хабарламалар немесе 

түсініктемелер қажет тақырыптарды бөлектеңіз.


Кеңес: егер сіз қатысушыға  бірінші рет жазып отырсаңыз, хабарларыңызды жекелендіріңіз: 

олардың мақсаттарына, қажеттіліктеріне немесе алдыңғы хабарларына жүгініңіз.

Қатысушылардың сұрақтарына қалай жауап беру керек?

Жетінші күн: Он төртінші күн: Марафон аяқталған соң:

Қатысушыдан алғашқы әсер 

туралы сұраңыз. Өзіңізді 

сыпайы және қамқор 

екеніңізді көрсетіңіз.

Фотосуретке дейін / кейін қысқа 

мотивациялық қоңыраулар

- Ал, қалай екен?

«Диана, сәлем, есімде, бір апта бұрын сіз судың 

қажетті мөлшерін ішуді ұмытып кеттіңіз деп 

айттыңыз. Айтыңызшы, трекермен жұмыс қалай 

жүріп жатыр, бұл көмектесті ме? »

қатысушыға марафондағы жетістіктері 

қалай ұнайтынын, оған қандай көмек 

қажет екенін сұраңыз. Ауырсынулар 

мен қажеттіліктерді анықтау.

Өзін-өзі жетілдіру немесе басқа 

қатысушылардың 

трансформациясы туралы жеке 

әңгімелер

нәтижелер, марафон және 

NUTRILITE ™ өнімдері туралы кері 

байланыс сұраңыз. Қатысушының 

болашақта серіктестікке 

қызығушылығы бар -жоғын біліңіз.

Жаттығу алдындағы кері санау, 

білім викториналары, жаттығулар 

бойынша сауалнамалар



46 Қатысушылардың мотивациясымен

жұмыс

Марафон тек ұйымдастырушыдан ғана 
емес, қатысушылардан да көп уақыт пен 
энергияны қажет етеді.
Таңқаларлық емес, кейбіреулер марафоннан кеткісі келеді немесе чатта 

үнсіз қалғысы келеді - оларды BODY LOGIC көмегімен өз арманына қайтару 

үшін өз мотивациясымен жұмыс жасаңыз.

Жеке мотивация

Топтық мотивация

Жеке сөйлесуді қалай дұрыс жүргізу керек?

Есіңізде болсын, сіз қатысушылармен жеке сөйлесуіңіз керек: бұл оларды ынталандыруға, 

олардың қажеттіліктерін түсінуге және қажет уақытта қолдау көрсетуге мүмкіндік.


Жеке қарым -қатынаста сізге қажет:


Шабыт

Қатысушыларды өз бетімен жұмыс жасауға және марафон ережелерін 

сақтауға шақырыңыз. Фотосуреттерге дейін / кейін, сіздің тәжірибеңіздегі 

жағдайлар мен трансформациялар туралы әңгімелер жасайды.

Жарыс

Есіңізде болсын, бәсекелестік мотивациясы топта жақсы жұмыс істейді. 

Ең белсенді қатысушылардың сыйлықтары туралы үнемі еске түсіріп 

отырыңыз - мұндай басылымдар контент жоспарында бар.

1
Әңгімені ашық сұрақтан бастаңыз:


«Марафоннан алған әсеріңіз қандай?»

2 Шынайы пікір сұраңыз және мұқият тыңдаңыз

3 Қатысушының қажеттіліктері бойынша кеңестер беріңіз

4 Қиындықтар туындаған жағдайда қатысушыға көмек көрсетіңіз

5

Егер қатысушы жауаптарда адасып қалса, одан марафон трекерін алуды 

және оның мақсатын оқуын сұраңыз. Бұл қатысушының жеке 

мотивациясын нығайтуға көмектеседі және оған марафонға деген 

көзқарасын қайта қарауға мүмкіндік береді.

Қатысушылардың 

үлгерімін тексеру

Оның жеке 

мотивациясымен 

жұмыс жасаңыз

Оның марафондағы 

мақсаттары есінде 

екеніне көз жеткізіңіз

Қатысушыны қолдау 

және сұрақтарға 

жауап беру



47 Аудиторияны сатып алуға қыздыру

Өнімді марафонға қалай қосуға болады
Жергілікті өнімдерді интеграциялау марафоннан кейін тұтынушылар санын 

көбейтуге көмектеседі - сіз тек өнім туралы хабарламалардан құтыла алмайсыз.


Марафоннан кейін аудиторияңызды жаңа сатып алуға қыздыратын үш 

форматты есте сақтаңыз.


Мотивациялық фотосуреттердегі өнімдер туралы алғашқы 

ескертулер

КБЖУ-да ПП-таңғы жалпы чатта суретке түсіру жақсы, ал фонда NUTRILITE ™ 

ақуыз ұнтағы бар консервілеу одан да жақсы болады. Көрермендерге өнімді 

үнемі қолданатындығыңызды көрсетіңіз.


Сіз сонымен қатар марафонға кірмейтін өнімдерді біріктіре аласыз - бұл 

олар туралы қоғамдастықтағы көрермендермен сөйлесуге мүмкіндік береді.

Кеңестер рубрикасы

Марафонға қатысушылардың бірі сұрақ қоя салысымен,


Сіз өнімді біріктіре алатын жауапта - уақытты жоғалтпаңыз.


Қатысушылардың бірі ақуыздың жетіспеушілігін қалай толтыру керектігін 

сұрады - оған NUTRILITE™ протеин ұнтағы қосылған смузи рецептін 

жіберіңіз.


Егер біреу Омега сатып алу-алмауды ойлайтын болса, жеке тәжірибеге 

сүйене отырып, Omega-3 NUTRILITE™ кешенінің артықшылықтарын 

сипаттаңыз.

Әңгімелер үшін тегін тамақтану бойынша кеңес

Рубрика: бұрын -соңды болмаған жомарттық.


Марафонның кез келген күнін таңдап, чатқа жазыңыз:

Жомарттық аукционы: Мен бүгін марафонымызды инстаграмдағы 

әңгімелеріне жүктейтін бақытты адамдардың біріне тегін кеңес беремін. 

Байқаудың шарттары@

> Әңгімелерді бүгін менің жеке аккаунт ретінде белгілеңізM

> BODY LOGI марафонына қатысқаныңызды көрсетіңізM

> Марафонның бір үлкен артықшылығын жазыңыз



Ертең таңертең мен жеңімпазға хат жазамын, оны мен мазмұнның сапасы 

бойынша анықтаймын: көрнекі және мазмұнды. Жеңімпаз жеке 

жаттығулар мен тамақтану бойынша кеңестер алады, сондықтан жіберіп 

алмаңыз!



48 BODY LOGIC марафоны туралы қалай

айтуға болады

BODY LOGIC марафоны туралы қалай блог жүргізу 
керек: марафонға қызығушылықты арттыру

Бірінші марафон жүріп жатқанда, тәжірибелі куратор қазірдің өзінде 

екінші топты жасақтауды бастады. BODY LOGIC -ке назар аудару үшін 

жазылушыларға тікелей Stories форматындағы марафонның барысы 

туралы белсенді түрде айтыңыз.

Мұнда күрделі схемалар қажет емес, қарапайым тілмен 

және анық түрде айтып бер:

Барлығы:

«ұйқыдағы» жазылушыны қатысуға шабыттандырыңыз, оларға 

қатысқысы келетін марафонның суретін көрсетіңіз.


1

Сіз қатысушыларға қалай көмектесесіз, олар сізге қандай 

өтінішпен келеді және мұндай мәселелерді бүкіл 

қауымдастықпен қалай шешесіз.

2

Марафон тобында мақсатқа деген қолдау мен адалдықтың 

қандай керемет атмосферасы бар. Есімдерді жасырып, ықтимал 

қатысушыны байланыстыратын скриншотты орналастырыңыз.

3

Сәтсіздік туралы. Қате кеткен жерлерді тегістемеңіз: егер сіз 

екінші ағымдағы марафонның басқаша болатынын түсінген 

болсаңыз, оны неге және қалай өзгерту керектігін шыншыл 

түрде айтыңыз.

4

Сахна артындағы  ұйымдастырушының жұмысы. Потенциалды 

қатысушылар сізге куратор ретінде сенуге болатынын сезеді - 

тек күш -жігеріңізді көрсетіңіз. Контент -жоспар қалай көрінеді, 

рецепттерді қалай тексеріп, командамен жаттығуға болады.

5

Марафон қатысушыларының алған әсерлерімен бөлісуі. 

Қатысушылардың жарияланымдарының репосттары. Оларды 

шолулар мен нәтижелері бар мазмұнды контент жариялауға 

шақырыңыз, репост жасаңыз.
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Ұйымдастырушының

күнделікті бақылау тізімі

Мен контент -жоспар бойынша пост жарияладым

Мен чаттағы барлық сұрақтарға жауап бердім

Мен жеке хабарламалар арқылы мүшелердің 
сұрақтарына жауап бердім

Мен әлеуметтік желілерде марафонды қалай 
ұйымдастыратыным туралы әңгімелер 
жарияладым

Мен әлеуметтік желілерде мені белгілеген 
қатысушылардан репост жасадым

Мен қатысушылардың топтық мотивациясымен 
жұмыс жасадым: мен шабыттандыратын пост 
немесе байқау туралы еске салғышты 
орналастырдым

Мен марафон чатында NUTRILITE өнімі туралы 
жаздым, егер бұл үшін жаңалықтар арнасы болса



50 Марафоннан кейін жұмыс

Марафон аяқталды, жұмыс 
енді ғана басталады.

Нұсқаулықтың соңғы бөлімі сізге марафоннан кейін 

клиенттерді сақтауға, серіктестерді түрлендіруге және 

болашақта марафон туралы хабарлауға көмектеседі.



4. Марафонды сәтті өткізу 
үшін нұсқаулықтағы 
нұсқауларды қолданыңыз

Қатысушыларды 
серіктестерге айналдыру

Бағдарламаның нәтижесін 
талдаңыз

51 Клиенттерді қалай сақтап қалу керек

Картаның соңғы нүктесі қазірдің өзінде жақын. Енді марафон 

аяқталды, қатысушылар нәтижелерді шығарады, ал 

ұйымдастырушы жалпы нәтижелерді топпен бөлісетін уақыт келді.

Марафоннан кейін қатысушылармен байланыс.



4. Марафонды сәтті өткізу 
үшін нұсқаулықтағы 
нұсқауларды қолданыңыз

Қатысушыларды 
серіктестерге айналдыру

Бағдарламаның нәтижесін 
талдаңыз

52 Клиенттерді қалай ұстау керек

Енді ең қызықты нәрсе туралы: серіктестер мен 

клиенттер - не істеу керек?

Жеке әңгімелер

радардан жоғалып кетпеу. 

Қатысушылар ыстық болған кезде, сіз 

қабылдауыңыз керек. Жеке 

хабарламалар жазуға дайын болыңыз 

және марафонда қалаған 

іргетасыңызбен жұмыс жасаңыз.





жібермес бұрын қатысушымен 

диалогты қайта оқып шығыңыз, 

мүмкіндігінше көп ақпаратты есте 

сақтаңыз және бірінші хабарды 

ризашылық білдіріп, жеке 

алғысыңызбен  жекелендіріңіз.


1 ереже: 2 ереже:

алдымен қатысушы сөйлесін. Одан 

марафон, мақсат пен әсерге жету 

туралы сұраңыз.

Назар аударатын сұрақтар тізімі:

енді бизнес туралы айтуға болады.

Ең тиімді әдіс - бұл ықтимал серіктестің 

ынтымақтастыққа қызығушылық 

білдіретінін білетін аудио немесе 

бейне қоңырау.

3 ереже: 4 ереже:



4. Марафонды сәтті өткізу 
үшін нұсқаулықтағы 
нұсқауларды қолданыңыз

Қатысушыларды 
серіктестерге айналдыру

Бағдарламаның нәтижесін 
талдаңыз

53 Клиенттерді қалай ұстау керек

Қауымдастық - BODY LOGIC марафонының ажырамас бөлігі.

Марафоннан кейін марафон тобындағы қарым -қатынасқа 

қолдау көрсетіңіз және қатысушыларды белсенді болуға 

шақырыңыз.

Топты белсенді ұстаудың үш әдісі:

Қауымдастық қолдауы

Тақырып бойынша актуалды жаңалықтарды орналастыру:

Пайдалы фитнес -мақалалармен, рецептілермен және әсер 

етушілердің лайфхактарымен бөлісіңіз.

Жалпы чатқа қатысушыларды туған күнімен құттықтаймыз:

бұл өзіңізді еске салудың және қатысушыға назар аударудың 

талғампаз тәсілі.

Туған күндерді алдын ала тексеріңіз немесе әлеуметтік желілер 

арқылы күндерді өзіңіз тексеріңіз.

Жаңа оқиғаларға, марафондарға, шеберлік сабақтарына 

шақыру  —

байланыста болу және мүшелер туралы көбірек білу үшін онлайн 

немесе жеке топ жинаңыз.



54 Марафон туралы хабарландыру

Кері байланыс қалай сұрауға болады?

Кері байланыс қатысушылармен жеке әңгімелесуден кейін, егер 

олар марафонды жақсы есте сақтаса және өз мақсаттарына қалай 

жеткенін енді ғана түсінсе, жиналуы керек.

Пікірлер мен нәтижелерді жариялау

Айғақтардан басқа, қатысушылардың 

нәтижелерін санмен бөлісуден тартынбаңыз: 

осылайша әлеуетті клиенттер бағдарламаның 

тиімділігіне көз жеткізе алады.

Келесі шолуларда не істеу керек

Ынталандыру үшін марафон алдында және кезінде әлеуетті 
бәсекелестерді көрсетіңіз

Бағдарламаға қызығушылық тудыру үшін әңгімелермен 
бөлісіңіз

Барлығы марафонға қатысуға шешім қабылдауы үшін 
профильдің жоғарғы жағына бекітіңіз

Сәлеметсіз бе, сіз маған 

марафон туралы кері 

байланыс жаза аласыз, бұл 

тез арада емес, бұл 

көмектеседі!

Сәлем Лиза! Марафонға қатысқаныңыз үшін тағы да 

рахмет, сіз керемет жұмыс жасадыңыз, сіздің 

трекеріңіз және «фотосуреттерге дейін / кейін» бәрі 

жақсы болғанын көрсетіп тұр.


Мен адамдарға өз денесімен, тамақтану дағдысымен 

және денсаулығымен жұмыс істеуге көмектесуді 

жалғастырғым келеді. Маған оларды сынап көруге 

сендіруге көмектесіңіз - марафон туралы пікір 

жазыңыз. Шолуда сіз өзіңізді жақсартқаныңызды, 

марафон кезінде сіздің қолдауыңыз қалай болғанын, 

нәтижеден алған әсеріңіз туралы айту өте жақсы 

болады.


Жұмаға дейінгі пікіріңізге риза болар едім, оны дәл 

осы жерге жібере аласыз! Алдын ала рахмет!
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Марафоннан кейін 

қатысушылармен жұмыс 

жасау үшін бақылау парағы

Қатысушылардың «бұрын / кейін» трекерлері 
мен суреттерін талдаңыз

Жеңімпаздар мен жүлдегерлерді анықтау

Жеңімпаздар мен жүлдегерлерді құттықтаған 
хабарлама жіберіңіз

Қатысушыларды марафонның аяқталуымен 
құттықтаңыз

Барлығына белсенді қатысқаны үшін рахмет, марафонды 
ұйымдастырудағы эмоцияларыңызбен бөлісіңіз

Басылымда сіз жеке хабарламалармен барлығына 
хабарласатындығыңызды ұмытпаңыз

Қатысушылардың пікірлері мен тілектерін 

жинаңыз

Қауымдастық жабылмайтынын хабарлаңыз - сіз 
әрқашан қолдау таба аласыз



Мүшелерді серіктестерге 
айналдыру

Бағдарламаның нәтижесін 
талдаңыз

BODY LOGIC көмегімен 
тәжірибелі бизнес -

құрылысшы болыңыз

56 Марафон нәтижелерін талдау

Әр куратор марафонды одан әрі жақсарту үшін нені жақсарту 

керектігін білгісі келеді. Біз BODY LOGIC марафонындағы нәтижелерді 

төрт қадаммен бағалаймыз.

Марафон нәтижелерін

ұйымдастырушыға талдау

Қатысушылардың барлық пікірлерін 
бір жерден жинаңыз

Марафон чатын тексеріңіз, егер мазмұн 
мен ұйымға қатысты қандай да бір 
өтініштер немесе шағымдар болса

Бастапқыда сіз марафонның мақсатын 
жаздыңыз: оны алу және марафонның 

табысын бағалау уақыты келді.

Жаңа марафонда мақсаттарыңызға 
тиімдірек жетуге көмектесетін 
өзгерістердің тізімін жазыңыз.



Сіздің денеңізге

ақылды көзқарас




