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NAPIFIXES KEZDŐLAP

RENDEZVÉNYEKRE 
TOBORZÁST ELŐSEGÍTŐ 

NÉVRE SZÓLÓ 
WEBOLDAL

BLOG BEJEGYZÉSEK 
VIDEÓ ÉS SZÖVEGES

FORMÁBAN LESZ 
ELÉRHETŐEK.

Kérdőívet kitöltők adatai a te 
személyes „Kérdőív” adatbázisba 

kerülnek. A rendszer automata 
módon kiküldi a hírleveleket és a 
videókat a kitöltő személyeknek.

NAPIFIX RENDSZERT 
BEMUTATÓ OLDAL

 NAPIFIX PARTNERI 
BELSŐ FELÜLET 

ELKAPÓ OLDALAK

Minden projekthez 
több landing page oldal 
tartozik. Ezek az oldalak 

automatikusan irányítják a TE 
napifixes projektedre, hírlevél 

feliratkozásra és bemutató 
videókra az érdeklődőket.”

Érdeklődő felület

NÉGY SEGÉDANYAGUNK
HIRDETÉSI CSOMAGOK

AZ ADOTT PROJEKT KIVÁLASZTÁSA, AMINEK A BELSŐ 
FELÜLETÉRE AKARUNK BELÉPNI VAGY ÁTLÉPNI. 11.0

Kezdd ezzel  
Érdeklődő felület. 9.1 
Hirdetési csomagok. 9.2
Napifix Startfüzet. 9.3
Napifix útmutató.  9.3
Tudástár munkafüzet. 9.3
Üzletépítési Receptkönyv. 9.3

- Facebook, Youtube napifixes csatorna. 9.4
- Messenger üzenetek. 9.5    - Webinárium. 9.6

Ez a felület kimondottan 
azoknak szól, akik még 
ismerkednek a Network üzleti 
ajánlatoddal.

Több rövid videót töltöttünk 
fel erre a felületre az adott 
projekttel kapcsolatban.

Ennek a felületnek az a 
célja, hogy mindenki korrekt 
információk és tények alapján 
tudja eldönteni, hogy érdekli-e a 
lehetőség.

A négy projekt esetén különböző 
tartalommal került kialakításra az 
„Érdeklődő felület”.

Az ingyenes használat során 
rendelkezésedre bocsájtjuk négy 
speciális munkafüzetet, amelyek 
óriási értéket és tudást képviselnek.
•	 Napifix	Startfüzet
•	 Napifix	Útmutató
•	 Üzletépítési	Receptkönyv
•	 Adott	projekt	Tudástár	füzet
Ezek az írásos anyagok nagy 
segítségedre lesznek abban, hogy 
megismerd az adott projektet és a 
napifixet.
Ezeket a segédanyagokat 
ingyenesen használhatod.Napifix Facebook oldalát tudod „like”-ni és követni. Fel tudsz iratkozni  

a Napifix Youtube csatornájára is.

Kiemelt szerepe lesz az  MLM 
értékesítés során az online 
hirdetéseknek.
Itt megnézheted hirdetési 
csomagjainkat, amelyeket a 
projekteknek megfelelően célirányosan 
profi szakemberek állítottak össze.
Találni fogsz egy ismertetőt, az online 
hirdetések működéséről és arról, hogy 
ez milyen előnyöket fog neked nyújtani
Hirdetést elindítani csak a  Napifix 
használati díj megfizetése után lehet. 

KIVÁLASZTOTT PROJEKT 
OLDALA CÉLCSOPORTOK HÍRLEVELEDRE 

FELIRATKOZÓKNAK 
A RENDSZER ÍRÁSOS 

TÁJÉKOZTATÓ ANYAGOKAT 
ÉS ÜZLETI VIDEÓKAT KÜLD 

KI AUTOMATA MÓDON.

Hírlevelek automata 
kiküldése.

Minden projektben külön 
tartalmú hírlevelek és videók 
kerülnek kiküldésre.
A hírlevelekben előre négy 
funkció be van építve.
Üzleti videók megtekintése
Az adott projekt személyes 
regisztrációs linked.
Napifix Startfüzet letöltése 
Ingyenes Napifix regisztráció
 
1. Üzleti videók megtekintése
2. Az adott projekt személyes
    regisztrációs linked.
3. Napifix Startfüzet letöltése.
4. Ingyenes Napifix regisztráció.
A szakember által megírt 
hírleveleket a rendszer 
automatikusan a te nevedben
küldi ki. Minden érdeklődőt 
hozzád fog irányítani a rendszer.

•	Webkonferencia

Az adott projektnek 
megfelelő kialakítás

A feliratkozókat a 
személyes „Hírlevelek 
adatbázisodba” tárolja  
el a rendszer.

•	 Személyes bemutatkozás
•	 Célcsoportok
•	 Hírlevelek és videók küldése
•	 Rendezvények
•	 Blog
•	 Kérdőív
•	 Siker sztorik 

 1.) Napifix projektjei
* Zeomineral. Egészség.
* Learn-Biz. Nyelvtanulás.
* Atlantisz. Gépkocsi program.                           
* Crowdbridgeglobal.  
  Közösségi piactér

2.) Napifix rendszer bemutatása
3.) Online marketing szeminárium

Hatékony segítség a 
meghívásban, akár nyilvános 
előadásról, bemutatóról 
vagy szemináriumról 
van szó. Nagy segítség 
lesz az érdeklődők és a 
csoportodban dolgozó 
emberek meghívásában egy 
adott rendezvényre.

Jelentkezőket a személyes  
„Rendezvény  

adatbázisodba”  
tárolja el a rendszer.

•	 Napifix rendszer 
bemutatása

•	 Értékesítési tölcsér és 
Napifix Startfüzet letöltése

•	 Napifix ismertető videó.

•	 Jelentkezés a Napifix 
szemináriumra

Napifix regisztráció.

2 3 4

A beregisztrált személyek 
adatai a te személyes 
„Napifixes adatbázisodba” 
kerül eltárolásra.
A regisztráció után be 
tudnak lépni a belső 
zárt felületére és az 
első 15 napban több  
emailt kapnak a napifix  
használatáról és előnyeiről.”
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Főmenü                                                   
Információs központ. 10.1
Üzleti lehetőséged ajánlása. 10.2
Adatbázisok. 10.3
Online oktató videók. 10.4
Letölthető állományok. 10.5 
Személyes adatok módosítása. 10.6



9.5
Webinárium

Bizonyos időközökként a 
különböző projektekkel 

kapcsolatban webináriumokat 
tartunk. Itt tudsz belépni 
ezekre az előadásokra, 

megbeszélésekre.

9.6
Messenger üzenetek. 

Itt tudsz feliratkozni a Napifix oldal üzeneteire. Így 
minden hírről azonnal értesítést kapsz  

Messenger üzenetben.

KIVÁLASZTOTT PROJEKT 
AJÁNLÁSA

ADATBÁZISOK

LETÖLTHETŐ ÁLLOMÁNYOK

V
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Szakemberek által készítette landing-page 
oldalakat tudsz megosztani a saját Facebook 

oldaladon. Ezek az elkapó oldalak sok új 
feliratkozót és érdeklődőt fognak neked 

eredményezni.

Hírlevelek: - Célcsoportoknál 
feliratkozók adatai láthatóak és az is, 
hogy ki mikor melyik hírlevelet nézte 
meg. 

Napifix:  - Itt azon személyek adatai 
jelennek meg, akik a te oldaladon 
keresztül regisztráltak be a Napifix 
rendszerbe.

Rendezvények: - Itt azon új jelöltek 
adatai találhatóak, akik a te Napifixes 
oldaladon jelentkeztek be az adott 
rendezvényre.

Kérdőív -I: - A Napifix fő oldalán 
található kérdőívet kitöltő személyek 
adatait találod itt. Ők kapják meg a pdf-
es anyagot.

Ebbe a menüpontba fognak kerülni strukturálisan azok az 
állományok, amelyet mindenki a saját számítógépére le 
tud tölteni. 

•	Prezentációk
•	Oktató anyagok
•	Segédanyagok
•	Használati útmutatók
•	Fényképek
•	Videók.SZEMÉLYES ADATOK MÓDOSÍTÁSA

Ebben a menüpontban lehet a személyes 
adataidat módosítani és itt lehet személyre 
szabni a saját Napifixes oldaladat. (fénykép 
feltöltés , személyes ajánlás írása, online 
felületeid beállítása)
Itt tudod beállítani, hogy melyik projektet 
akarod használni.
Itt tudod feltölteni az adott projektekhez 
tartozó személyes regisztrációs linkedet.
Személyes bemutatkozást tudsz írni
Siker sztoridat is meg tudod osztani.

•	 Üzleti prezentáció   
•	 Webkonferencia 
•	 Alapképzés videói
•	 Online oktató videók
•	 Napifix rendszer működése
•	 Üzleted webirodájának működése
•	 Videótéka 
•	 MLM kapcsolatos videók
•	 Személyiség fejlesztős videók
•	 Egyéb videók
•	 Facebook megosztás

Facebook megosztás  - Napifix funkció és weboldalainak, célcsoportjainak   
     megosztása egy gombnyomással a saját Facebook oldaladon.
Előre megírt emailek küldése - Speciális email marketing.
Blog írás     – Blog bejegyzéseid mindenki napifix oldalán is meg jelenik az 
                       adott projekt BLOG részénél és a Napifix Facebook oldalán is 
                       automatikusan megosztásra kerül.  
Külföldi üzletnyitás           - Románia, Szerbia, Ukrajna, Szlovákia. Speciális weboldalakkal
                                      országhatáron kívül is azonnal tudod ajánlani az adott projektet. 
Hírlevelek megtekintése  – Az adott projekthez tartozó összes hírlevél tartalmának 
                                               megtekintése. Ezeket a leveleket küldi ki automatikusan
                                               rendszer a feliratkozóknak.
Hirdetési csomagok megvásárlása – Szakember által előre összeállított hirdetési 
                                                             csomagok bemutatása és megrendelése. 
                                                             Facebook, Instagram, Google és Youtube  hirdetések.

Hírlevelek         – Az adott projektnél hírlevélre feliratkozók adatai láthatóak. 
    Ki és mikor iratkozott fel. A rendszer statisztikát vezet, hogy melyik hírlevelet   
    nézte meg az érdeklődő. 
Napifix          - Itt azon személyek adatai jelennek meg, akik a te oldaladon keresztül    
   regisztráltak be a Napifix rendszerbe. Azt is látni fogod, hogy melyik projekt   
   érdekli őt.
Rendezvények - Itt azon új jelöltek adatai találhatóak, akik a te Napifixes oldaladon     
   jelentkeztek be a Napifix szemináriumra. 
Kérdőív    - A Napifix fő oldalán található kérdőívet kitöltő személyek adatait találod itt. 
E-mail    - Az email marketing (előre megírt levelek) statisztikáját láthatod, hogy kinek ,   
   mikor, milyen tartalmú levelet küldtél ki.
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10.4

INFORMÁCIÓS KÖZPONT

Aktuális hírek -Időrendi sorrendben tárolja el a rendszer a kiküldött leveleket. Csak az általad 
kiválasztott projektekkel kapcsolatban kapsz emaileket. 
Rendezvények -Amennyiben van aktuális rendezvény, akkor ennek a weboldala itt jelenik meg. 
Ezen a felületen látni fogod a tematikát és jelentkezni is itt tudsz az adott rendezvényre.
Akciók -Aktuális akciók, promóciók megjelenítése 
Fényképek -Fényképek megjelenítése 
Névjegykártya -Névjegykártya készítése egy gombnyomással
Tudásbázis -Belépés a Tudásbázis felületre. Itt hasznos cikkeket, információkat fogsz találni a 
kiválasztott projekt témakörével kapcsolatban
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Amennyiben több projektet állítottál be 
magadnak, akkor belépéskor ki kell választanod, 

hogy melyik projekt felületre akarsz belépni.
A belső felületből át tudsz azonnal lépni egy 

másik projektbe.
11.


