
	  

	  

	  

 
 
Hyvä Young Living -jälleenmyyjä, 
 
Young Living -koulutustiimin ensisijaisena tavoitteena on tukea sinua, jälleenmyyjäämme. Haluamme tarjota 
tietoa ja koulutusta, joista on apua, kun haluat edistää liiketoimintaasi sekä hyötyä Young Living -elämäntyylin 
tarjoamista mahdollisuuksista lisätä elämääsi hyvinvointia, tarkoitusta ja runsautta. Siksi olemmekin ylpeitä 
Young Living -koulutustapahtumistamme, joita järjestetään eri puolilla Eurooppaa. Näitä koulutustapahtumia 
johtaa globaalin koulutus- ja terveystieteen yksikön johtaja Lindsey Elmore työryhmineen. 
 
Young Living on kehittänyt toimintaansa, ja meillä on nyt mahdollisuus tarjota koulutustapaamisia kolmella 
tasolla jälleenmyyjien kokemustason mukaan. Seuraavassa on lyhyet kuvaukset näistä IGNITE-, 
ACCELERATE-  ja EMPOW ER -tapahtumista. Niistä saat käsityksen koulutustapahtumiemme sisällöstä 
ja luonteesta. 
 
Tätä napsauttamalla voit katsoa videon, jossa Lindsey Elmore kertoo näistä koulutustapaamisista  
yleisellä tasolla.   
 

 
 

IGNITE – Johdanto  Young  L iv ing  -maai lmaan  
IGNITE -tapaamisessa esitellään myynnissä olevat eteeriset öljyt, Young Living -organisaatio ja tuotevalikoima 
sekä mahdollisuudet, joita Young Living tarjoaa jälleenmyyjilleen. IGNITE -tapaamiset ovat erinomainen tapa 

kutsua tiimiin mukaan mahdollisia uusia jälleenmyyjiä ja antaa heille  
mahdollisuus tutustua Young Living -maailmaan.  

 

 
 

ACCELERATE – hyv invo int ia ,  tarko i tu s ta  ja  runsaut ta  
ACCELERATE -tapaamisessa koulutustiimi tarjoaa syvempää tietoa Young Living -toiminnan kolmesta 
peruspilarista, joita ovat hyv invo int ia , tarko i tu s ta   ja runsaut ta . Kurssin tavoitteena on antaa tärkeitä 

https://www.youtube.com/watch?v=ewL7heA1WMQ


	  

	  

tietoja ja vinkkejä sekä opettaa tekniikoita, joita vaaditaan menestyvän Young Living -liiketoiminnan 
rakentamiseksi.  
 
 
Young  L iv ing  -yht iön  EMPOWER-tapaamise t  jär j e s t e tään  ko lmes sa  o sa s sa :   
 
 

 
 

EMPOW ER – Kokonai sva l ta inen  hyv invo int i   
EMPOWER – Kokonaisvaltainen hyvinvointi -kurssilla keskitytään hienoihin Young Living -tuotteisiimme ja 

siihen, miten voit itse käyttää eteerisiä öljyjä ja niitä sisältäviä tuotteita  
kokonaisvaltaisesti kotonasi ja elämässäsi.  

 

 
 
EMPOW ER – Young  L iv ing  -tapahtuma 
EMPOWER – Young Living -tapahtumassa tutustutaan aktiivisesti Young Living -tuotteiden käyttöön osana 
Young Living -elämäntyyliä ja perehdytään näiden tuotteiden fyysistä suorituskykyä vahvistaviin ominaisuuksiin. 
Kurssilla opetetaan myös tekniikoita, joiden avulla osallistujat voivat lisätä hyvinvointiaan oikean ruokavalion 
avulla.   
 
 

 
 

EMPOW ER – Raindrop-tapahtuma 
Raindrop -tapahtumassa kerrotaan kaikista Raindrop -tekniikan periaatteista ja  

öljyistä, joita tässä loistavassa hoitomenetelmässä käytetään.  


