ONTWIKKEL JE VERHAAL
DEEL JE VERHAAL
Je gebruikt de producten al een tijd lang, je ervaart de resultaten en mensen zien het verschil! Je verhaal vertellen is
één van de meest effectieve manieren om je Isagenix-business onder de aandacht te brengen. Talloze mensen over
de hele wereld hebben levensveranderende resultaten ervaren en het is dus begrijpelijk dat ze hun ervaring willen
delen. We vinden de passie voor Isagenix geweldig, maar we willen ervoor zorgen dat je jouw succes deelt in een
verhaal dat nauwkeurig is en aan de voorschriften voldoet.
Laten we voordat je je verhaal gaat ontwikkelen of verfijnen even de tijd nemen om te bekijken hoe je je verhaal op
juiste wijze kunt vertellen.

GETUIGENISSEN, CLAIMS EN JOUW VERHAAL
Volg ALTIJD deze richtlijnen in gedrukt materiaal, mondelinge presentaties, op social media en zelfs in informele gesprekken.
Zorg ervoor dat je verhaal:
1. Nauwkeurig en waarheidsgetrouw is
2. Redelijke verwachtingen geeft
3. NOOIT suggereert dat producten van Isagenix ziektes behandelen, genezen of voorkomen
4. NOOIT financiële of lichamelijke resultaten belooft, impliceert of garandeert
Kijk voor meer informatie over het vertellen van je verhaal op IsagenixCompliance.com, of stuur een e-mail naar
ComplianceEU@IsagenixCorp.com.

ONTWIKKEL JE VERHAAL
Bekijk deze voorbeelden voordat je aan je verhaal van 30 seconden begint. Het is het beste om je verhaal ongeveer
30 seconden lang te houden en bespreek waar je was vóór Isagenix, hoe je werd geïntroduceerd en welke resultaten
je hebt meegemaakt.

PRODUCTERVARING

INKOMSTEN

“Vóór Isagenix was ik het overgrote deel van de tijd
vermoeid en kon ik mijn jonge kinderen niet bijhouden.
En mijn kleren van voor mijn zwangerschap pasten
me niet meer.

“Voordat ik de Isagenix mogelijkheden ontdekte, kon
ik mijn rekeningen maar amper betalen. Ik voelde me
helemaal aan mijn baan gekluisterd en had minder tijd om
met vrienden door te brengen dan voorheen.

Mijn beste vriendin Els, die ik al sinds onze
universiteitsjaren ken, vertelde mij over Isagenix.
Ik kon zien dat zij iets anders deed, want ze straalde
altijd een blije gloed en enthousiasme uit, dat wilde
ik ook graag voor mezelf bereiken.

En toen vertelde mijn vriend Bart me alles over Isagenix,
de business en de START-beweging.

Ik gebruik de producten al bijna een jaar en ik kan me
geen dag zonder voorstellen.

Het resultaat is dat ik er beter uitzie, me beter voel en
veel plezier heb als lid van de Isagenix-gemeenschap.

Als resultaat kan ik nu gelijke tred houden met mijn kinderen
en de hectische levensstijl van een moeder volhouden. Ik
pas zelfs weer in mijn jeans van jaren geleden!

Ik voel me geweldig en kan me geen leven zonder
Isagenix voorstellen.”

Ik gebruik de producten nu al bijna een jaar en ik praat er
voortdurend met vrienden en familie over!

Ik geloof dat iedereen een lichaam verdient dat je
in staat stelt om alles wat je maar wilt te doen.”
P1

ONTWIKKEL JE VERHAAL
ONTWIKKEL JE VERHAAL VAN 30 SECONDEN
1.

Vóór Isagenix…

2. ...vertelde mij over Isagenix…
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3. Ik gebruik de producten nu al…

4. Als resultaat ben ik nu…

5. Ik voel me nu/ik geloof nu…

Nu je het wat makkelijker vindt om je verhaal van 30 seconden te vertellen, helpen de volgende voorbeelden
je om disclaimers in je verhaal te verweven.

DISCLAIMER VOOR PRODUCTERVARING

INKOMSTENDISCLAIMER

“Ik had weliswaar ongelooflijke resultaten met Isagenix,
maar iedereen heeft andere resultaten binnen een ander
tijdsbestek. Realistisch gezien kunnen mijn resultaten niet
als typerend worden beschouwd.

“Het geld dat ik met Isagenix heb verdiend, heeft een
positieve impact op mijn leven gehad, maar er zijn allerlei
factoren die bijdragen aan wat ik verdien en aan wat
iemand anders kan verdienen. Maar dat geldt voor elke
zakelijke kans. Er is volop informatie verkrijgbaar over de
kansen om een inkomen te generen door anderen over
Isagenix-producten te vertellen. Ik kan je een exemplaar
toesturen, maar je kunt deze informatie ook vinden op
IsagenixEarnings.com.”

Ieders lichaam werkt anders en er zijn diverse variabelen
die ertoe kunnen leiden dat je andere resultaten ziet.
Hoeveel en hoe regelmatig je sport en je algemene
niveau van activiteit zijn bijvoorbeeld allemaal dingen die
van invloed kunnen zijn op je ervaring met de producten.
Het is ook een goed idee om met je arts te praten voordat
je met een dieet of een programma voor gewichtsverlies
begint, vooral als je een medische aandoening hebt,
zwanger bent of borstvoeding geeft.”
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