CARA MENYELENGGARAKAN ACARA
LIVE YOUR PASSION RALLY YANG MENGESANKAN
LOKASI
Cari tempat yang sesuai untuk acara
Anda. Beberapa tempat yang menurut
kami cukup ramah biaya adalah rumah
Anda, halaman belakang, perpustakaan lokal, sekolah, atau ruangan
untuk rapat di hotel.

ACARA

Pastikan tempat tersebut
memiliki apa yang Anda
butuhkan—teknologi, peralatan,
tempat yang cukup bagi para
peserta, dst.

SARAN: Tanyakan apakah Anda dapat mengakses lokasi sehari atau dua
hari sebelum penyelengaraan untuk mengecek peralatan, merencanakan
pemasangan, dan untuk merasa lebih nyaman di ruangan.

PROMOSIKAN
Undang tim Anda dan orang lain
Daftarkan acara Anda, dan kami akan
untuk hadir. Kami sarankan untuk masukkan ke daftar email penyelenggara
membuat undangan elektronik atau untuk memperoleh berita terbaru dan
file excel untuk membantu
materi pemasaran untuk
mencatat daftar kehadiran.
mempromosikan acara Anda.
SARAN: Adakan hadiah, proyek Do It Yourself (DIY), atau pelatihan
tambahan untuk acara Anda untuk meningkatkan jumlah kehadiran.
Kunjungi Blog Young Living untuk memperoleh ide-ide menarik lainnya!

SEBELUM ACARA
Gunakan contoh
agenda sebagai
panduan untuk
menciptakan agenda
acara pribadi

Minta kesediaan leader
di daerah Anda untuk
menjadi pembicara atau
melakukan pelatihan di
acara tersebut.

Siapkan permainan interaktif, kuis, atau kontes
agar peserta tetap antusias.
SARAN: Kami menyarankan Anda agar berpartisipasi dalam
pelatihan Young Living, berkomunikasi lewat telepon dan email
yang khususnya dibuat untuk penyelenggara acara Live Your Passion
Rally untuk mendapatkan beberapa petunjuk lain yang bermanfaat!

Alokasikan waktu yang cukup untuk
mempersiapkan ruangan Anda.

Libatkan peserta.

Personalisasi! Acara ini dapat
mencerminkan kepribadian dan
impian Anda.

Rekognisi kenaikan peringkat tim,
pencapaian terbaru, dan siapapun
yang membantu mewujudkan
terjadinya acara.

Tunjukkan video yang kami sediakan, berinteraksi dengan
tim, dan tetapkan target untuk kuartal mendatang. Jangan
lupa bersenang-senang!
SARAN: TAmbil foto atau video saat acara untuk menyemangati
orang lain untuk berpartisipasi dalam acara berikutnya.

SESUDAH ACARA
Berterimakasihlah kepada anggota tim
Anda karena telah menghadiri acara
atau dan hubungi kembali mereka
untuk mempertahankan momentum.

Rangkum acara Anda dalam email
pendek atau video untuk dibagikan
ke anggota tim atau tim Anda yang
tidak menghadiri acara.

Kirimkan daftar peserta Anda ke
Young Living di
marketing.id@youngliving.com.

Mulai rencanakan acara Live Your
Passion Rally atau pertemuan
anggota berikutnya!

SARAN: Ambillah waktu untuk menghargai diri Anda atas
seluruh usaha Anda untuk menghargai seluruh kerja keras
Anda untuk mewujudkan suatu acara yang tak terlupakan!

