Hey ,
Super dat je de Ultieme Netwerk Marketers Quickstart Guide voor het toevoegen van
5-10 mensen per WEEK in jouw Netwerk Marketing Business hebt aangevraagd.
In deze Quickstart guide ga ik je de exacte stappen geven om 5-10 en zelfs 15-20
mensen en meer per week in je Netwerk Marketing Business toe te gaan voegen.
Zelfs wanneer je dit parttime naast een fulltime job en/of druk gezin doet.
En wanneer je denkt dat dat onmogelijk is zal ik je straks het bewijs laten zien.
Maar laten we eerst eens gaan kijken of de stappen in deze Quickstart Guide voor jou
zijn?

Voor Wie Is Deze QuickStart Guide?
Je bent dus gestart met een Home Based Business, hetzij in Netwerk Marketing1, als
Affiliate of met een Direct Sales Bedrijf.
De producten zijn super en het compensatieplan is geweldig.
Misschien heb je jezelf ten doel gesteld om binnen een relatief korte tijd minimaal een
fulltime inkomen uit die business te kunnen halen zodat je je baan op kunt zeggen,
lekker thuis te kunnen zijn bij je gezin en de vrijheid te hebben om te werken waar en
wanneer je maar wilt en al je dromen waar te kunnen maken.
Zo werd het je immers voorgesteld toen je startte met die business.
Je steekt de nodige tijd en energie in je business en benadert mensen om ze “warm” te
maken voor je product en voor de business.
Je wilt hen oprecht helpen met jouw product en de zakelijke mogelijkheid.
Maar…..
Ondanks dat je zo’n beetje alles doet wat je wordt aangereikt
(namenlijsten, homeparties, mensen benaderen, hotelmeetings, mensen benaderen via

1
Wanneer je met cryptocurrency, beleggingsproducten, clickads, cashback programma’s of een “get rich quick” opportunity werkt waarbij
de opportunity op zich het product is, en je inkomen vooral komt uit de inleg van de mensen die je aanbrengt, dan is dit waarschijnlijk niet
voor jou.
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Facebook, etc), lukt het je maar nauwelijks om voldoende mensen in te kunnen
schrijven om daar een aardig inkomen uit te halen.
De ene maand heb je misschien een paar honderd euro uit je business, en de volgende
maand haal je er nauwelijks iets uit.
En om nou te zeggen dat je dat je binnen no-time je baan op kunt zeggen….. Nou nee,
niet echt.
Laat staan dat de beloofde financiële vrijheid ook maar ergens in zicht is.
Dat is dus niet wat je je had voorgesteld toen je inschreef, en wanneer je niet tot de
98% van de netwerk marketers wilt gaan behoren die nooit iets zullen verdienen met
hun business zal je het anders aan moeten gaan pakken.
En dat is waarom je deze Quickstart Guide hebt aangevraagd. 

De Cijfers Zijn Ronduit Schokkend
Ondanks dat de (financiële) mogelijkheden in Netwerk Marketing, Affiliate marketing
of Direct Sales inderdaad onbeperkt zijn en het absoluut mogelijk is om enorme
bedragen te verdienen voor de “gewone” man of vrouw, blijkt in de praktijk dat zo’n
98% van de mensen die op enig moment met een Home Based Business starten
nauwelijks iets of zelfs helemaal niets verdienen met die business.
De totale omzet in Nederland alleen bedroeg in 2018 voor de Netwerk Marketing en
Direct Sales Industrie 123 Miljoen euro.2
En dat lijkt misschien veel, echter dat is maar schijn.
In 2018 waren er zo’n 99.000 mensen ACTIEF met een Netwerk Marketing of Direct
Sales bedrijf.
Dus dat komt neer op 123 Miljoen gedeeld door 99.000, en dat is slechts €1242,42
OMZET per actieve business partner PER JAAR!!!
Dat is net iets meer dan €100 per maand!!!
En dat is omzet, dus daar moet je inkoop en kosten etc. nog vanaf!!!

2

Bron: https://seldia.eu/images/pdf/Statistics_Overview_countries_2019.pdf
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België deed het een klein beetje beter met een omzet van 184 miljoen gedeeld door
41.470 ACTIEVE business partners = € 4436,94 per jaar, wat neerkomt op bijna €370,OMZET per maand.
Dit zijn niet echt cijfers waar je vrolijk van wordt toch?
En al helemaal geen cijfers die het je toestaan om je baan op te kunnen zeggen.
En voor je boos op me wordt of je Upline gaat bellen om te zeggen dat je je bedondert
voelt. Ik verzin die cijfers echt niet zelf.
Je kunt ze gewoon online vinden bij de European Direct Selling Association.

En ik wil je hier ook niet bang maken of je droom ontnemen.
Het tegenovergestelde zelfs.
Ik wil oprecht dat je gaat slagen en dat inkomen uit jouw business gaat halen wat je
werkelijk wilt, zodat je werkelijk dat fulltime inkomen, en zelfs veel meer, kunt gaan
creëren voor jezelf en je dromen werkelijk waar kunt gaan maken.
Maar dan zal je het wel anders aan moeten pakken dan wat je tot nu toe gedaan hebt.
En vooral anders dan wat de ruim 140.000 ACTIEVE mensen, in Nederland en België
samen, doen die hen amper tussen de €100,- en €370,- OMZET per maand oplevert.
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Het Probleem
Het grootste probleem waar de meeste mensen die op enig moment met een Home
Based Business starten tegen aan lopen is dat ze worden “gelokt” met de grote droom
van veel geld verdienen.
Ze schrijven zich in, schaffen voorraad aan, gaan vol enthousiasme aan de slag, doen
wat hen wordt aangereikt door het bedrijf en de persoon die ze ingeschreven heeft.
Ze hebben hier en daar wat losse verkopen, schrijven misschien een paar mensen in
voor de zakelijke mogelijkheid ( die ze vaak ook weer net zo snel zien verdwijnen als ze
gekomen zijn), en het beetje inkomsten wat ze hebben uit die business stoppen ze weer
terug in product voorraad om hoger te kunnen komen in het compensatie plan of voor
het volgende grote business event waar ze hopen nu wel de strategieën te leren van de
“top verdieners” op het podium.
Om vervolgens thuis te komen en weer vol enthousiasme aan de slag te gaan, waarbij
de cyclus zich herhaalt.
95% van de mensen die op enig moment starten stopt na een maand of 4-6 omdat ze
nog altijd weinig of niets verdient hebben.
Van hen gaat een heel groot gedeelte op zoek naar de volgende “geweldige zakelijke
mogelijkheid, met het beste compensatieplan”. Waar dezelfde cyclus opnieuw begint.
En in alle eerlijkheid….
Jouw succes met je business en de hoogte van je inkomen heeft NIETS te maken met
het bedrijf waar je voor kiest of het meest geweldige compensatieplan.
Wat heeft een compensatieplan, wat je tot 10 lijnen diep uitbetaald, voor zin wanneer
je niet eens in staat bent om überhaupt omzet te draaien en mensen in je eerste lijn te
krijgen?
Zelfs al zou je over tien lijnen diep 10% verdienen op elke lijn…..

10% Van Niks Is Nog Altijd Niks
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En dat brengt ons bij de reden waarom je deze Quickstart Guide hebt aangevraagd.
Zoals gezegd zijn de mogelijkheden in de Home Based Business Industrie voor de
“gemiddelde” man of vrouw om een meer dan geweldig inkomen te creëren en al je
dromen waar te kunnen maken onbeperkt.
Je hebt echter wel vaardigheden nodig.
Marketing is een vak, net als elk ander vak.
En om dat inkomen uit je business te kunnen halen wat je werkelijk wilt, zal je dat vak
moeten beheersen en zal je je die vaardigheden eigen moeten maken die het door jou
gewenste inkomen rechtvaardigen.
Gelukkig is het ook een vak wat IEDEREEN kan leren, zelfs als je nog helemaal nieuw
bent en nog nooit iets op dat gebied gedaan hebt.
In deze Quickstart Guide geef ik je de stappen om daadwerkelijk 5-10 en zelfs meer
mensen per week in JOUW business toe te kunnen gaan voegen, zodat je WEL een
meer dan fulltime inkomen kunt gaan genereren, je baan op kunt zeggen
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( mocht dat je wens zijn), en dat leven voor jezelf kunt gaan creëren wat je werkelijk
wilt.
Want als ik me niet vergis, is dat de uiteindelijke reden dat je met je business gestart
bent.
Ik ga je eerst de exacte stappen geven en daarna ga ik dieper op elke stap in.

De 6 Stappen Naar 5-10 En Meer Mensen p.w
Voor Jouw Business.
1) Richt Je Enkel Op Je Ideale Prospect.
2) Stem Je Aanbod Af Op Je Prospect.
3) Creëer Een Eenvoudige Opt-In Funnel Om Geïnteresseerden Aan Te Trekken
4) Overbrug De Kloof
5) Converteer Je Prospect In 2 Simpele Stappen
6) Help Je Team Te Repliceren.
Oké, ben je er klaar voor?
Dan gaan we iets dieper op elke specifieke stap in.

1: Richt Je Enkel Op Je Ideale Prospect.
Dit is werkelijk waar de meest belangrijke stap van alles in je gehele business.
Om de hele simpele reden dat de rest hier op verder wordt gebouwd.
En voor je nu gaat roepen: “Mijn product is zo goed, iedereen heeft dit nodig of kan dit
goed gebruiken” Of “Iedereen kan wel een extra inkomen gebruiken, en dit is het
beste compensatieplan wat er bestaat”.
Dit is dus absoluut niet waar.
Niet iedereen is op zoek naar jouw product, en het feit dat mensen een extra inkomen
goed kunnen gebruiken maakt ze nog geen geschikte prospect voor je product of
business.
Als dat wel zo zou zijn zou je nu deze Quickstart guide niet aan het lezen zijn en had je
allang het inkomen uit je onderneming wat je werkelijk wilt, toch!
Daarbij komt dat zo’n beetje iedereen in de industrie dat roept, dus wat maakt jou
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daarin anders dan al die duizenden anderen?
Je zult je moeten onderscheiden.
Wanneer je andere resultaten wilt dan die duizenden anderen die nauwelijks iets
verdienen zal je het anders aan moeten pakken weet je nog.
Enkele tips:
-

Zoom in op een specifieke doelgroep die je kunt helpen.
Wanneer je bijvoorbeeld werkzaam bent met een NWM bedrijf in de
gewichtsbeheersing industrie dan is afvallen op zich natuurlijk heel algemeen en
heel breed.
Is er dan binnen die grote groep van gewichtsbeheersing een specifieke groep
mensen op wie je je kunt gaan richten? ( bijv. jonge moeders die hun
zwangerschap kilo’s kwijt willen, of bijv. mensen met een gluten intolerantie!!)

-

Zorg dat je je prospect héél goed kent.
Daarmee bedoel ik niet alleen de demografische gegevens van die prospect
zoals geslacht, leeftijd, inkomen, interesses etc. waar de meesten zich op richten.
Deze zeggen op zich vrij weinig.
Maar wat nog veel belangrijker is, zijn de psychografische eigenschappen van je
prospect.
Wat gaat er in die persoon om in relatie tot het doel wat zij werkelijk willen
bereiken?
Wat zijn de specifieke hindernissen en pijnpunten die zij hebben?
En héél belangrijk wat zijn hun bezwaren en hun innerlijke dialoog die hen
tegenhouden om “ja” te zeggen tegen jou en jouw aanbod.

Wanneer je dat weet hoef je nooit meer iemand te “overtuigen” waarom ze juist jouw
product “nodig hebben” of waarom juist jouw business de beste is, en wordt het
allemaal tien keer eenvoudiger.
Wat ons bij stap 2 brengt.
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2: Stem Je Aanbod Af Op Je Ideale Prospect
De meesten mensen benaderen hun business vanuit het product of de opportunity en
proberen daar dan de juiste persoon bij te vinden.
En dit is een hele trage, frustrerende weg die tot gegarandeerde mislukking leidt.
Het is zo’n beetje als een Eskimo op de Noordpool met -30°C proberen te overtuigen
dat hij een vriezer nodig heeft…. Heel lastig.

Door eerst heel goed te kijken naar de psychografische eigenschappen van je ideale
prospect kun je vrij eenvoudig je aanbod afstemmen op de exacte behoefte en doelen
van je prospect.
Kijk, je prospect is niet zozeer op zoek naar een bepaald product/ dienst of business
opportunity. Zij zijn op zoek naar een resultaat en/of transformatie.
Een simpel voorbeeld:
Je gaat niet naar de bouwmarkt omdat je zo ontzettend graag wilt behangen en
schilderen ( enkele uitzonderingen daar gelaten natuurlijk), maar je wilt een gezellige
sfeer in huis creëren.
Je bent dus niet zozeer op zoek naar een bepaald merk behang of verf.
Je bent op zoek naar een bepaalt eindresultaat en een bepaalde sfeer in huis.
Het behang en de verf zijn slechts het middel welke jou helpen die sfeer te creëren.
En dat is een enorm verschil in benadering en het uiteindelijke resultaat.
En dat is uiteindelijk toch waar het om draait. Resultaat!
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3: Creëer Een Eenvoudige Opt In Funnel
Wanneer je je aanbod hebt afgestemd op datgene wat je ideale prospect werkelijk wil
kun je in slechts een paar uurtjes tijd een eenvoudige Opt in funnel opzetten.
En voor je nu denkt: ”Ik word gek van iedereen met zijn Funnels. Funnel dit, funnel dat,
bla bla bla…”
Een Funnel is niet meer en niet minder dan het systeem wat je gebruikt om de juiste
geïnteresseerde mensen aan te trekken, hen automatisch te kunnen filteren en de
juiste mensen in een paar vrij simpele stappen te converteren naar betalende klant of
business partner.
Waarom zou je mensen waarvan je vooraf totaal niet weet of zij geïnteresseerd en
geschikt zijn voor wat je te bieden hebt één op één blijven ontmoeten en spreken
terwijl je dit volledig automatisch kunt doen?
Ik weet niet hoe het voor jou is, maar ik heb maar 24 uur in een dag, en de tijd die ik aan
mijn business besteed wil ik doorbrengen met mensen die daadwerkelijk
geïnteresseerd en geschikt zijn.
Wanneer je dat filteren en sorteren één op één doet kost je dat ontzettend veel tijd en
energie.
Plus je zult nooit genoeg mensen op een dag kunnen ontmoeten om daadwerkelijk aan
de aantallen klanten/ business partners te kunnen komen die je nodig hebt.
Jouw Funnel doet dat filteren en sorteren allemaal voor je.
Met de huidige technologie van vandaag kun je werkelijk waar binnen enkele uren al
een eenvoudige Funnel online hebben die de juiste mensen voor je aan trekt.( zelfs als
je nog nooit een website of iets in die richting gemaakt hebt)
Je hebt daar helemaal niet zo veel voor nodig. Je kunt al starten met een eenvoudige
Opt-in pagina welke is afgestemd op datgene wat jouw ideale prospect wil en nodig
heeft om zijn doelen te bereiken.
Zodat je de gegevens van je lead ( potentiële) prospect kunt verzamelen om van
daaruit het filter en sorteer proces te starten ( daar kom ik zo meteen in stap 4 op
terug).
Op de exact zelfde manier als je deze Quickstart guide hebt aangevraagd.
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Wat hier wel belangrijk is, is dat niet alle Lead Magnets (gratis weggevers) gelijk zijn.
Je bent natuurlijk niet zomaar op zoek naar zo veel mogelijk aanvragen.
Je wilt natuurlijk ook zeker zijn dat de kwaliteit van de leads die je genereert goed is.
Wat heb je aan bijv. 100 leads wanneer je ze niet kunt converteren naar betalende
klant of business partner? Helemaal niks toch!

Wanneer je de juiste Opt- in pagina met de juiste Leadmagnet voor het juiste publiek
brengt is dit wat er gebeurt.

Ruim 1648 leads in iets meer dan een maand, waarvan 744 inschrijvingen en zo’n
$39.900 initiele omzet.
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En dit werkt zo echt niet alleen voor mij.

Het werkelijke “geheim” om dit soort conversies te krijgen zit hem vooral in stap:…….

4: Overbrug De Kloof
Kijk in alle eerlijkheid….
Vandaag de dag hebben mensen meer dan genoeg keuze op het internet wat betreft
business opportunity’s en producten.
En heel vaak is het zo dat de ene business opportunity nog mooier wordt voorgesteld
dan de andere, waardoor mensen door de jaren heen sceptischer zijn geworden.
Ze hebben hun vingers gebrand aan een aantal “onethische” marketers of programma’s
die “overnight riches” beloven, en van alles en nog wat doen om mensen over te halen
in een opportunity te stappen die hen gouden bergen belooft waarbij ze weinig of niets
hoeven te doen.
EN DAT BESTAAT NIET.

De Enige Keer Dat Succes Voor Werk Komt Is In Het
Woordenboek.
Mensen zijn dus sceptischer en voorzichter geworden.
Om succesvol je leads te kunnen converteren naar betalende klanten of business
partners zal je dus de kloof moeten overbruggen tussen waar zij nu staan, en waar zij
uiteindelijk naar toe willen.
Je zult vertrouwen op moeten bouwen, je zult hen moeten laten merken dat jij anders
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bent dan die mensen waar zij hun vingers “aan gebrand” hebben.
En dat is exact de reden waarom het zo ontzettend belangrijk is dat je je ideale prospect
héél goed kent.
En dan met name de psychografische eigenschappen.
Wanneer je prospect werkelijk “voelt” dat je hem of haar begrijpt op een dieper niveau,
wat hun angsten, hindernissen en pijnpunten zijn in relatie tot de doelen die ze willen
bereiken dan bouw je vertrouwen op.
Ondanks dat het Internet de hele wereld geopend heeft en het nu mogelijk is om met
slechts één klik op de knop je boodschap wereldwijd te verspreiden.
En je dus ook 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar wereldwijd
business kunt doen.
Is het nog altijd zo dat mensen van mensen kopen.
Jouw prospect koopt alleen van jou, of schrijft alleen bij jou in voor de business
wanneer hij of zij het vertrouwen heeft dat jij de persoon bent die hem of haar kan
helpen zijn of haar doelen te bereiken.
Je zult dus eerst die kloof moeten overbruggen, en dat heeft niets met je product of
business opportunity te maken, maar alles met JOU.
Dit is het stukje waardoor je je onderscheidt van al die duizenden anderen met een
soortgelijk product/dienst of business opportunity.
Wanneer je dit goed doet zal je weinig of geen last hebben van “concurrentie”.
Dit is ook exact wat de “Top Verdieners” doen om enorme organisaties te groeien.
Wanneer je eenmaal het vertrouwen hebt dan wordt de volgende stap vele malen
eenvoudiger.

5: Converteer Je Prospect In 2 Simpele Stappen
Je verdient alleen geld in je business wanneer er een financiële transactie plaats vindt
tussen de “koper” en de “verkoper”. (Of in Netwerk Marketing/ MLM tussen de koper
en iemand in je team , maar daar kom ik in de laatste stap op terug.)
En zoals gezegd kopen mensen alleen van je wanneer ze het vertrouwen hebben dat jij
degene bent die hen kan helpen datgene te verkrijgen waarvoor ze bij jou komen. (Een
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bepaald resultaat of een bepaalde transformatie.)
Wanneer je dat vertrouwen hebt opgebouwd hoef je dan ook enkel nog maar twee
stappen te nemen om je prospect succesvol te kunnen converteren naar betalende
klant of business partner.
1. Selecteren: dit is een heel simpel proces waarin zowel jij als je prospect duidelijk
krijgt of er een “match” is.
Aan de hand van een paar simpele vragen kun je daar héél snel achter komen.
Een succesvolle business draait om efficiënt en effectief werken.
Je wilt dus de mensen die “niet geschikt” zijn voor jouw product/ dienst of
business opportunity er tussen uit selecteren of filteren VÓÓR dat je heel veel
tijd aan hen spendeert en er dan pas achter komt dat hij of zij een aardige man of
vrouw is maar zakelijk gezien het niets gaat worden.
Je wilt met de JUISTE mensen werken.
Het laatste wat je wilt is eindeloos aan “dode paarden” blijven trekken of
maanden spenderen aan het proberen te “motiveren” van mensen in je team die
gewoonweg niet vooruit te branden zijn.
Er zijn genoeg mensen die wel willen en je doet hen absoluut te kort wanneer je
jouw tijd laat opslokken door de “Doe Maar Watjes”, “Ja Maartjes”, en “Smoesjes
Makers”.
Deze mensen wil je er dus zo snel mogelijk uit kunnen selecteren zodat jij jouw
tijd daadwerkelijk kunt spenderen aan, en die mensen kunt helpen, die wel een
“match” zijn.
2. Closen: Het daadwerkelijke closen van de juiste mensen heeft niets te maken
met overtuigen.
En wanneer je de eerdere stappen goed hebt toegepast is dat ook nergens voor
nodig.
Wanneer er een “match” is hoef je enkel nog wat vragen te beantwoorden van je
prospect en hem of haar te helpen de juiste beslissing te nemen.
En dat is iets TOTAAL anders dan overtuigen.
Kijk, je prospect wil zeker weten dat hij of zij de juiste beslissing neemt. Ze zijn
misschien nog wat sceptisch of onzeker omdat ze in het verleden misschien wat
minder goede ervaringen hebben gehad.
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Er is dus een onderliggende angst bij hen dat dat nu weer kan gebeuren, en ze
uiten die angst d.m.v. bezwaren.
Wanneer je goed begrijpt wat die angsten zijn kun je hen ook heel eenvoudig
laten zien dat de meesten van die angsten en onzekerheden ongegrond zijn en
dus ook die angsten en onzekerheden wegnemen, zodat ze volmondig “ja”
zeggen tegen jou, jouw product/dienst of jouw business opportunity.
Wanneer je deze stappen eenmaal beheerst en effectief kunt toepassen dan wordt het
tijd voor de volgende stap en dat is:

6: Help Je Team Te Repliceren.
En ja je leest het goed, er staat REPLICEREN en niet DUPLICEREN.
De meeste mensen die op enig moment starten vanwege de business opportunity
willen vooral een groot team opbouwen en focussen zich enkel en alleen op “business
bouwers”.
Het verhaal wat hen immers verteld is, is dat ze er maar 5 hoeven te vinden die er ieder
ook 5 vinden, of drie die er ieder ook drie vinden.
Deze mensen zullen jou “dupliceren” en voilà ze hoeven nooit meer te werken.
Ze proberen anderen te overtuigen ( ja daar is tie weer ;-) ) met hoeveel geld ze kunnen
verdienen in die business, terwijl ze zelf niet in staat zijn om ook maar enig inkomen van
betekenis te creëren met die business.
Het is zo’n beetje de slechtziende die de blinde leidt.
En ik zeg ook niet dat hun bedoelingen niet goed of niet oprecht zijn.
Ik ben er van overtuigd dat ze inderdaad vanuit de beste bedoelingen proberen om
anderen te helpen.
Maar de harde waarheid is dat je iemand niet iets kunt leren of kunt helpen met wat je
zelf niet beheerst.
En iets beheersen is wat anders dan iets weten.
Wanneer je iets beheerst, kun je het toepassen en behaal je daar RESULTAAT mee.
En het is het proces wat jij gebruikt om dat resultaat te behalen waar jij de mensen in
jouw team mee kunt helpen om resultaten te behalen.
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En dat is repliceren.
Zij repliceren de exacte stappen die jij gebruikt om een bepaald resultaat te behalen.
Wanneer jij eenmaal resultaten behaalt hoef je je team enkel te helpen om die stappen
toe te passen.
Daarbij komt dat ongeacht wat je eerder verteld is, jouw uiteindelijke inkomen komt uit
het aantal producten of diensten wat er uiteindelijk is weggezet naar de eindgebruiker.
Niet uit het aantal mensen wat je enkel hebt ingeschreven voor de opportunity.
Misschien dat je daar een kleine start bonus over krijgt, maar dat is niet voldoende om
een lange termijn succesvolle business te bouwen.
Je kunt er dus 10 inschrijven of misschien zelfs wel 1000 maar als jij hen niet kunt
helpen om omzet te creëren ( al is het maar een paar honderd euro per maand) dan heb
je ook hier weer helemaal niks.

Wat Heb Je Liever?
1000 mensen die eenmalig een instap bedrag betalen, een beetje product voorraad
aanschaffen voor eigen gebruik of om weg te geven als sample materiaal, en die na 4
maanden weer stoppen omdat ze nog altijd niets verdienen met die business?
OF……
100 mensen die starten met die business en die elke maand omzet draaien (zelfs al is
het maar een bijverdienste) omdat je ze daadwerkelijk kunt helpen dat inkomen te
creëren, waar jij een x percentage over krijgt?
Is dat niet de reden dat je met je business gestart bent?
Lange termijn succes en ( financiële) zekerheid??
Zorg dat je eerst in staat bent om zelf inkomen te creëren door de eerste 5 stappen toe
te passen.
Dit zijn de stappen die er voor zorgen dat je van niets of niemand meer afhankelijk bent
voor je vaste inkomen.
Niet van een baas, niet van je Up-line, niet van je downline en zelfs niet van het bedrijf
waar je mee werkt.
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Het laatste wat je natuurlijk wilt is al je pijlen richten op het bouwen van een team
waarbij jouw inkomen elke maand volledig afhankelijk is van de mensen in je downline.
Financieel Onafhankelijk zijn wil zeggen dat ongeacht wat er in je team of downline
gebeurt, en wat mensen in die downline doen, dat jij voldoende inkomen creëert voor
jezelf om de rekeningen te kunnen betalen, je boodschappen te doen, op zijn tijd iets
leuks te kunnen doen ( gewoon omdat het kan) en financieel wat achter de hand te
hebben om een eventueel wat mindere maand zonder stress en zorgen op te kunnen
vangen.
Werk aan je financiële vrijheid door de mensen in je team en downline te helpen
toepassen wat jij inmiddels beheerst.
Ongeacht wat jouw uiteindelijke doel is; Financieel Onafhankelijk of Financieel Vrij
het begint allemaal met de eerste 5 stappen die ik je hier gegeven heb.
Laat het me je zo vragen.
Waarom ben je met je business gestart?
Puur uit hobby?
Of …..
Omdat je een bepaald inkomen uit die business wilt kunnen halen zodat je financieel
die dingen kunt doen die jij graag wilt doen?
En hoeveel mensen per maand of per week heb je daar voor nodig als klant en/of
businesspartner? 5-10-15 - meer??
En heb je op dit moment een stap voor stap proces wat je in je business toepast
waarmee je voorspelbaar en consistent op dagelijkse basis klanten en
businesspartners aantrekt en inschrijft?
Niet zo maar af en toe een losse verkoop of inschrijving hier en daar, maar
VOORSPELBAAR en consistent 2-3-5-10 en meer mensen per week?
Wat verandert er voor je wanneer je 100% zeker weet dat je die aantallen mensen die
jij wilt of nodig hebt binnen korte tijd aan kunt trekken, en de mensen in je team of
downline werkelijk kunt helpen om het door hun gewenste inkomen te gaan creëren?
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Is dat niet het hele idee achter je business en waarom je met die business gestart bent?
Om met zekerheid jouw business doelen te bereiken en voorspelbaar genoeg mensen
aan te trekken die op zoek zijn naar datgene wat jij te bieden hebt heb je een op jou en
jouw business persoonlijk aangepast plan nodig.
Een duidelijk te volgen plan wat je exact laat zien wat je moet doen, wanneer je het
moet doen, in welke volgorde en waarom.
En daarmee wil ik je helpen in een gratis één op één business strategie sessie
Kijk er is geen één onderneming hetzelfde, jij bent uniek, jouw business is uniek, en
jouw klanten zijn uniek.
Wanneer je werkelijk serieus bent om meer mensen aan te trekken voor jouw
producten en business en jouw business en inkomen naar het volgende level te
brengen, dan wil ik je helpen met het creëren van een persoonlijk stap voor stap plan
wat je verzekerd dat je daar gaat komen waar je wilt zijn.
In een telefonisch één op één gesprek bespreken we exact waar je nu staat, waar je
uiteindelijk naar toe wilt, wat je grootste hindernissen zijn die je op dit moment
tegenhouden om jouw gewenste doelen te bereiken, en bespreken we de exacte
stappen die je dient te nemen om er zeker van te zijn dat je jouw business doelen gaat
bereiken.
Deze strategie sessie gaat over jou en jouw business.
En aan het einde van deze sessie heb je een héél waardvol actieplan met de exacte
stappen die je nodig hebt voor jouw business om voorspelbaar en consistent de juiste
mensen aan te trekken.
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Deze business strategie sessie is geheel gratis en verplicht je tot niets en geeft je een
persoonlijk en uitvoerbaar actieplan.
Wanneer je compleet helder wilt hebben wat je nu dient te doen om meer mensen
kopers aan te trekken voor jouw producten en business klik dan hieronder op de link en
vul het korte vragenformulier in.
https://www.frankapeels.nl/business-strategie-sessie/

Ik zal persoonlijk contact met je opnemen, we bespreken je hindernissen die je nu
ervaart, de doelen die je wilt gaan bereiken en we bespreken het exacte stap voor stap
plan wat inmiddels honderden anderen ook gebruiken om voorspelbaar en consistent
hun business te laten groeien en het inkomen te creëren wat zij willen.
Iedereen kan deze stappen toepassen in zijn/haar business.
Het maakt niet uit of je nog maar net gestart bent of dat je al maanden of misschien
zelfs wel al jaren actief bent, maar tot nu toe niet de resultaten behaalt die je wilt
behalen. Zelfs als je geen technisch Internet wonder bent ;-).
Het enige wat ik van je vraag is dat je absoluut serieus bent om jouw business naar een
hoger level te brengen en dat je bereidt bent om de stappen toe te passen die je worden
aangereikt.
Meld je aan via onderstaande link en dan neem ik z.s.m contact met je op.
https://www.frankapeels.nl/business-strategie-sessie/
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Op jouw succes.

Franka Peels
support@frankapeels.nl
+31 (0) 40-2075351
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