
Apa itu QNET Life Site?

Yang perlu Anda lakukan adalah mengirim orang ke situs 
Anda, membiarkan sistem bekerja untuk Anda, kemudian 
tindak lanjuti dan tutup kesepakatan. Semudah itu!

Berbisnis dalam bahasa ANDA

QNET Life Site hadir dalam Bahasa Inggris, Arab, Prancis, Rusia, 
Turki, dan Jerman, menjadikannya sahabat terbaik bagi penggiat jejaring global.

Mempersonalisasi bisnis Anda sembari mengembangkan jaringan belum pernah semudah, secepat, atau 
semenyenangkan ini. Berikut kesempatan untuk memberikan keunggulan bagi bisnis Anda… pilih produk 
QNET favorit Anda dan juallah dengan cara yang ANDA inginkan.

Dengan QNET Life Site, ini hidup Anda. Ini situs Anda. Jadi, ANDA YANG PUTUSKAN!

• Ini adalah situs penjualan dan pemasaran Anda yang 
mempresentasikan kisah QNET, menangkap informasi 
pengunjung dan mengelola bisnis Anda 24 jam sehari, 
7 hari seminggu – bahkan saat Anda sedang tidak berada 
di depan komputer.

• QNet Life Site merupakan kumpulan alat bisnis hebat 
seperti kampanye email, naskah tindak lanjut, video 
pelatihan, dan banyak lagi.

• Ini adalah komunitas online Anda, menghubungkan Anda 
dengan jaringan orang-orang yang memiliki pemikiran 
serupa.



• Langganan 3 bulan
• Langganan 6 bulan
• Langganan 12 bulan

Hidup saya.
Situs saya.

Fitur

Dengan langganan 3, 6, dan 12 bulan, peluang yang ditawarkan QNET Life Site tidak terbatas.

Anda hanya tinggal satu langkah lagi dari kesuksesan. 
Berlanggananlah QNET Life Site di eStore Anda hari ini!

Untuk mendapatkan informasi selengkapnya,  
kunjungi www.qneurope.com atau www.qneuropelife.net.

• Pilih URL unik pribadi di domain QNET Life Site untuk 

memberikan merek bagi diri Anda dan bisnis Anda.

• Buat profil pribadi untuk membagikan pemikiran dan tips 

Anda kepada orang lain

• Catat dan rekam informasi yang diberikan oleh prospek 

Anda melalui halaman pendaratan produk yang unik
• Kelola dan lacak informasi kontak Anda dengan alat 

Pengelola Kontak QNET Life Site

• Tetap terhubung dengan prospek dan kolega menggunakan 

kampanye pemasaran produk melalui email yang telah ditulis 

sebelumnya dan kartu ucapan musiman

• Atur acara Anda dengan kalender terpadu
• Promosikan produk QNET favorit Anda dengan semua materi yang tersedia di perpustakaan 

sumber daya
• Selesaikan lebih banyak tugas di perjalanan dengan mengatur tugas Anda menggunakan fitur 

pengelola tugas 
• Prospek, downline, dan pelanggan eceran dapat memesan produk dan mendaftar untuk bergabung 

dengan QNET melalui QNET Life Site.

• Prospek dapat menonton video produk 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun


