YOU SHARE, THEY SHARE, REPEAT™
SCRIPT
Wat ik echt fantastisch vind, is de eenvoudige manier waarop Isagenix je helpt bij het betalen voor
je producten. Dit heet ‘You Share, They Share, Repeat’.
Dus, ken jij iemand... die net zo’n geweldig resultaat wil bereiken als jij hebt gedaan?
Er zijn pakketten voor elk doel en budget, maar laten we voor dit voorbeeld uitgaan van het Ultieme Pakket.
Stel dat <..........naam..........> zich inschrijft en het Ultieme Pakket bestelt. Isagenix betaalt jou dan een
productintroductiebonus (PIB) van €53.
Als <..........naam..........> zich daarna ook inschrijft en ook het Ultieme Pakket bestelt, dan ontvang jij
nogmaals €53 aan PIB van Isagenix.

EN NU WORDT HET ECHT INTERESSANT!
Als je vrienden zich in dezelfde commissieweek inschrijven en hun eerste bestellingen plaatsen met
een periodieke bestelling, VERDUBBELT Isagenix je bonus. De commissieweek loopt van maandag
tot maandag (VK tijd). Dat is dus €212 in totaal.
Hierdoor ga je naar het eerste leiderschapsniveau en betaalt Isagenix je een eenmalige bonus van €40
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Je hebt nu in totaal €252 verdiend!

DIT NOEMEN WE ‘YOU SHARE’.
Samen helpen we je vrienden hetzelfde te bereiken als jij hebt gedaan en delen we de producten
van Isagenix met twee anderen.
En jij ontvangt een bonus van €81 voor het helpen van <..........naam..........>, plus nog eens €81 voor
het helpen van <..........naam..........>.

DIT NOEMEN WE ‘THEY SHARE’.
Op dit moment heb je in totaal €414 verdiend!
Als je dit doet binnen zestig dagen nadat je Associate bent geworden, dan promoveer je naar het
tweede leiderschapsniveau en ontvang je een bonus van €203.
Dat is in totaal maar liefst €617. Nu kun je ervoor kiezen om dit één keer te doen en hiermee voor
je producten te betalen. Maar je kunt ‘Repeat’ ook zo vaak herhalen als je wilt.
Door deze stappen te herhalen, kun je elke maand voor je producten betalen of zelfs een
tweede inkomen genereren. ‘You Share, They Share, Repeat’ is alleen nog maar het begin, het
inkomstenpotentieel bij Isagenix is geweldig!
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