
Faktiniai lyderių pasiekimai

„Tinklinės rinkodaros industriją vertinu, kaip patrauklią 
galimybę žmonėms, kurie nori tobulėti, susikurti 
papildomas ar pagrindines neribotas pajamas bei sukurti 
tokį gyvenimo būdą apie kurį svajoja. Pradėjus projektą su 
kompanija „Young Living“, supratau, kad reikia kurti 
įrankius, kurie padės kitiems žmonėms įgyti profesionalių 
įgūdžių, tapti sėkmingais bei gerins pačios industrijos 
įvaizdį. Keturi su puse metų - versle tai trumpas laikas, bet 
rezultatai parodė, kad sukurti ir toliau tobulinami įrankiai 
pasiteisina ir padeda dinamiškai auginti verslą – 2018 m. 
mano organizacijos apyvarta siekė 2 mln. 976 tūkstančius 
eurų.

Matau didelę perspektyvą veikloje, kurioje kiekvienas gali 
atskleisti savo aukščiausią potencialą, įgyvendinti savo 
tikslus bei svajones“.

Jolanta Urbanavičienė

„Mano svajonė buvo visada turėti pozityvių žmonių aplinką, 
galimybę padėti ir tuo pačiu mėgautis savo gyvenimo 
džiaugsmais. „Young Living“ projektą pradėjau  2014 m., 
šimtu procentų tvirtai pasiryžusi ir įsitikinusi savo 
sprendimu. Man svarbiausia – sveikata, šeima, geri 
santykiai, kūrybiškumas ir veiklos prasmė. Nes tik pats 
būdamas sveikas ir laimingas, žmogus gali padėti siekti ir 
kitiems sveikatos ir gyvenimo gerovės.

Per 4 metus versle su komanda  sukuriau rganizaciją 
vienijančią virš 3000 narių, besimėgaujančių 
aromaterapijos verslo privilegijomis šiose šalyse: Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje, Norvegijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje ir 
Ukrainoje.

Mano vizija paprasta - eteriniai aliejai, kokybė ir 
„networking“ (tinklo kūrimas) yra ateities profesija, kuri 
suteiks dideles galimybes savirealizacijai ir savęs 
įprasminimui, padedant žmonėms gyventi sveikiau, 
finansiškai saugiau ir dvasingiau“.

Jolanta Puzienė

„Gyvenime galite gauti viską, ko norite, jei 
padėsite pakankamam skaičiui žmonių gauti tai, 
ko nori jie.“

Zig Ziglar, amerikiečių rašytojas, oratorius

Aromaterapijos verslo patrauklumas 
partnerysteje su „Young Living“ 



Verslo modelio lankstumas ir galimybės

Bendradarbiavimas su kompanija „Young Living“ – tai proga susikurti 
papildomą arba pagrindinį pajamų šaltinį. Šią galimybę įvertino 
tūkstančiai žmonių  Lietuvoje ir milijonai visame pasaulyje. 

Kompanija „Young Living“ suteikia Jums paruoštą veiklos modelį – 
idėja, gamyba, mokslinis pagrindimas, logistika,  klientų aptarnavimo 
tarnyba lietuvių kalba, virtualus biuras,  rinkodarinė medžiaga. 

O mes, komandos „4Grow“ lyderiai suteiksime Jumis įrankiais, kurie 
pasitvirtino praktikoje ir padėjo žmonėms pasiekti savo tikslų ir 
svajonių. 

Produktų patrauklumas

Aromaterapija – tai praeities išmintis ir šiandienos atradimas. 
Kompanija „Young Living“ pristato virš 600 produktų eterinių aliejų 
pagrindu, tarp jų 270 vieno augalo eterinių aliejų ir jų kompozicijų. 
„Young Living“ yra didžiausia aukščiausios kokybės  eterinių aliejų 
gamintoja pasaulyje.  produktų paklausa ir likvidumas yra kertinis 
verslo plėtrą skatinantis veiksnys. 

Išskirtine produktų savybe galima laikyti jų veikimą be šalutinių 
poveikių, kurį patvirtina  5000 metų naudojimo istorija įvairiose 
kultūrose. Eteriniai aliejai – tai saugus ir natūralus produktas, kilęs iš 
gamtos.

Gamta sujungia žmones – tai aromaterapijos giluminis dėsnis, 
kuriuo žmonės pasikliauja, kuris keičia jų gyvenimus į gerą.

Industrijos rezultatai ir tikslai

Tinklinės rinkodaros (MLM) verslo modelio augimas rodo, kad vis 
daugiau žmonių įvertina šio verslo patrauklumą. 2017 m. kompanijos 
išmokėjo savo distributoriams net 76 mlrd. JAV dolerių, t.y. 208 mln. 
dolerių kasdien. Pastaraisiais metais pastebimas ypač spartus būtent 
sveikatinimo produktų rinkos augimas. Remiantis pastarųjų 10 metų 
pasauline statistika,  ypač dinamiškas industrijos augimas
pastebimas ekonominių krizių laikotarpiu. Šis faktas patvirtina tai, 
kad šis verslo modelis yra patrauklus, saugus ir patikimas. 

Kompanija „Young Living“ pasirinko produktų pristatymo į rinką 
būdą tinklinės rinkodaros modelį, kaip patį efektyviausią ir 
progresyviausią. 

„Tinklinis marketingas yra vienas iš garbingiausių laiko 
patikrintų verslo modelių pasaulyje.” 

Donald Trump, verslininkas milijardierius, JAV prezidentas

„Young Living“ patikimumas ir produktų kokybė

„Young Living“ yra pasaulyje plačiai žinoma kompanija, gaminanti 
aukščiausios kokybės eterinius aliejus ir jais praturtintus produktus. 
Būtent ši kompanija yra šiuolaikinio aromaterapijos judėjimo lyderė. 
„Young Living“ pasauliui pristatė „Seed to Seal“ (angl.: nuo sėklos iki 
kamštelio) kokybės standartą, užtikrinantį aukščiausią galutinio 
produkto kokybę, kadangi kontroliuojamas visas procesas.

Kompanija turi savo ir partnerių ūkius – tai suteikia „Young Living“ 
išskirtinumą eterinių aliejų rinkoje ir diktuoja jų distiliavimo 
standartus. Kiekvienas narys gali aplankyti kompanijos ūkius įvairiose 
pasaulio šalyse.

Prieš patekdami į rinką, visi produktai praeina griežtą kokybės 
kontrolę 12 partnerių laboratorijose ir 2 kompanijos laboratorijose. 

Kompanija sukūrė kokybės standartus, kurie yra aukštesni nei 
daugelio šalių reikalaujami kokybės reglamentai.  „Young Living“ 
vienintelė kompanija pasaulyje, kurios virš 60 eterinių aliejų (ir šis 
kiekis kasmet didėja) yra patvirtinti FDA (JAV maisto ir vaistų 
administracija) ir leidžia vartoti į vidų, kaip maisto papildą. 

„Eterinio aliejaus kokybė yra geriausia, jei jame yra 
išsaugota net augalo siela.“

D. Gary Young, „Young Living“ įkūrėjas

Marketingo plano universalumas

Kompanijos sukurtas marketingo planas sudaro lygias sąlygas 
visiems dalyviams. Šis marketingo planas yra finansiškai patrauklus, 
skatinta turėti ne tik klientų, bet ir komandos partnerių ir drauge 
kūrybiškai vystyti verslą. Verslas remiasi edukacija ir švietimu o ne 
produktų perpardavimu. Kiekvienas narys užsako produktus 
tiesiogiai iš kompanijos. O Jūs gaunate pajamas nuo sukurtų lojalių 
klientų ir partnerių apyvartos. 

Tad šis verslas, kaip ir kiekvienas legalus verslas remiasi prekių 
apyvarta.  Su komandos „4Grow“ pagalba Jūs sužinosite kaip veikia 
marketingo planas, kaip organizuoti aromaterapijos, verslumo 
ugdymo formatus, kaip kurti ir įgyvendinti mokymų, informacijos 
perdavimo ir lyderių ugdymo metodikas. 

Kas padeda lengvai ir stabiliai auginti verslą?

Veiklos augimui ir organizavimui, kompanija siūlo finansiškai 
patrauklių programų, kurios skirtos ir klientams ir partneriams ir 
skatina verslo augimą – „Lojalumo programa“, „Elite“, kelionės, 
renginiai ir t.t. . Šių programų tikslas - padėti Jums ir Jūsų
partneriams greičiau pasiekti savo sveikatinimo, komandos 
formavimo ir finansinių tikslų. Pasinaudojant programomis jūs 
tikslingai kuriate verslą be papildomų finansinių resursų.

Instrumentų efektyvumas, platus pasirinkimas ir
pritaikymas įvairioms rinkoms

Komandos „4Grow“ lyderiai sukūrė ir toliau tobulina įrankius, kurie 
pasitvirtino praktikoje ir padėjo daugeliui žmonių pasiekti savo tikslų 
projekte su „Young Living“. Išleistas aromaterapijos žinynas lietuvių 
kalba, vyksta seminarai internetu, aromaterapijos ir verslumo 
ugdymo renginiai, socialinių tinklų grupės. O nauja programa 
„Step4Start“ padės Jums ir Jūsų partneriams dinamiškai ir efektyviai 
plėtoti verslą ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse. 

Didelės plėtros perspektyvos

Verslas dinamiškai auga jau ne vienerius metus. Pradėjus nuo 
Lietuvos rinkos, veikla išsiplėtė į Europos ir kitas rinkas: Latviją, 
Didžiąją Britaniją, Rusiją, Baltarusiją, Italiją, Norvegiją, Lenkiją. Sukurti 
mobilūs įrankiai, padedantys žmonėms vystyti veiklą įvairiose 
pasaulio šalyse parodo, kaip puikiai veikia šis verslo modelis.

Per ateinančius metus (iki 2022 m.), kompanija yra numačiusi 
atidaryti naujas 5 rinkas, įkurti 5 naujas plantacijas, padėti daugiau 
nei 5 mln. skurstančių žmonių pasaulyje ir sukurti logistiką bei 
gamybą taip, kad visa pakuočių žaliava būtų grąžinta atgal į gamybą, 
prisidedant prie pasaulinės aplinkosaugos tendencijų.

„Young Living“ kompanija generuoja 2 mlrd. JAV dolerių metinę 
apyvartą (2018 m. duomenys), kurios didžiąją dalį sudaro JAV ir 
Kanados rinkos. Metinis kompanijos augimas yra stabilus ir tai yra 
virš 40 proc. (2017 m.). Europoje, šios veiklos sistemingas
organizavimas prasidėjo 2014 m.  

Kam aktuali ir reikalinga ši veikla?

Sąmoningiems žmonėms, kurie ieško sprendimų kaip natūraliais 
būdais palaikyti savo ir savo šeimos fizinę bei emocinę sveikatą.  

Tiems, kas nori uždirbti papildomas pajamas nepaliekant savo darbo, 
vystyti savo verslą, sukurti stabilias augančias pajamas, asmeniškai 
tobulėti, dirbti bet kurioje pasaulio šalyje bei turėti tokį gyvenimo 
būdą apie kurį svajoja. 


