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1. De conventie van 2015.
Juni en juli waren interessante maanden waarin veel is gebeurd.
De conventie op Hawaï was helemaal geweldig en inspirerend. Samen met Andrea Langer en haar vriend
Vern zijn we eerst naar het eiland Molokai geweest, een eiland waar de oudste tradities van Hawaii
behouden zijn gebleven. Het is een hele mooie omgeving.
We hebben o.a. een wandeling door het tropisch regenwoud gemaakt waar we hebben gezwommen bij een
waterval. Ook hebben we een muilezeltocht gedaan langs de hoogste klif van de wereld een echte
uitdaging!
Daarna naar het eiland Big Iland voor de conventie. Hier was een heel mooi strand waar we alle dagen
konden zwemmen en onder de palmbomen liggen. We zijn o.a. bij een actieve vulkaan geweest, zie foto.

De kinderen van de Chens hebben een aantal mooie dingen gemaakt zoals:
- Sunrider succes program’s, getting started zie www.sunrider.com dan onder: business center kies conventie 2015
- Social media presentation
- Leadership challenge flyer
- Nieuwe PowerPoint presentatie, zie www.sunrider.com bij business center.
Promotiemateriaal, zoals kleding, kun je nu kopen via http://www.cafepress.com/sunrider

Leadership challenge
Om distributeurs aan te moedigen om Sunrider met meer mensen te delen worden in 2016 extra beloningen gegeven voor
o.a. groepsdirecteuren. Hiervoor schrijf je vanaf begin juli elke maand minimaal 1 nieuwe IBO in en word je groepsdirecteur
of hoger vóór de volgende conventie. Een aantal in mijn groep gaan ervoor, we gaan elkaar elke week inspireren,
aanmoedigen en ervaringen delen. Wil je ook meer mensen blij maken met Sunrider, dan kun je je aanmelden om je bij deze
groep aan te sluiten!
Elke maandagavond is er nu contact voor diegene die actief willen zijn in de Sunrider business (van te voren aanmelden is
belangrijk). Als de groep te groot wordt, ga ik iets anders regelen, een Webinar of zoiets.
Elke dinsdagavond om 19.30 uur wordt voor nieuwe mensen de nieuwe PowerPoint presentatie gegeven.
Tijdens de conventie was het mooi om alle interessante verhalen te horen van succesvolle mensen die heel veel mensen
helpen aan meer vitaliteit en een betere levensstijl. Er was o.a. een man van 85 jaar die nog steeds heel actief is. Dit vind ik
zo mooi als je op die leeftijd nog zoveel voor anderen kan betekenen!
Zo wil ik oud worden, in volle actie!
We hebben meegedaan met de fitnes yoga en andere fitnes bijeenkomsten, dat was
heel leuk om te doen. Er zijn veel distributeurs die dit fitnes programma gebruiken om
anderen te inspireren met Sunrider te starten.
Ik gebruik het programma ook en het is heel goed. Mijn conditie is erg verbeterd en ik
ben afgevallen!
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Het fitness programma is een geweldig programma waar bij het goed is om elke week contact te
hebben om elkaar te blijven inspireren en motiveren
Er is een compleet voedingsadvies en advies over Sunrider producten zie www.sunfit.com.

Er is ook gesproken over de 5 elementen welke uitgedrukt werden in cartoons, zie bijlage. Elk kind
van Chen vertegenwoordigt een element.
De laatste avond was er buffet op het strand met allerlei spectaculaire acts en uiteraard hoela dansen.

Het zou geweldig zijn als er meer distributeurs meegaan naar de volgende conventie. Je zult zien dat het heel inspirerend is.
Zet het op je droombord en kom in actie!
Je kan zelfs een vergoeding krijgen als je echt actief bent! Zie zakengids voor kwalificaties.
MARGA

2. Ervaringen
Sunbars en thee
Ik ben erg blij met de Sunbars van Sunrider. Als ik even een energietekort heb omdat ik mijzelf de tijd niet gun om wat te eten,
pak ik een reep en binnen een mum van tijd is mijn energie weer in balans. Ook een aanrader zijn de theesoorten van Sunrider.
Heerlijk verfrissend en super gezond.
Annemarie Wiering www.thetravelclub.nl/annemariewiering
Quinary
Ik was een tijd gestopt met Quinary omdat ik het wat prijzig vond, en dus alleen met de thee was doorgegaan. Nu zag ik vorige
week nog een halve pot staan en dacht ik kan wel wat energie gebruiken en er kunnen ook wel wat winter kilo's af! Dus ik ben al
weer een week aan het slikken 2 capsules per dag en ik bloei helemaal op! + dat ik een kilo kwijt ben in één week. Geweldig he,
na 2 dagen voelde ik het gebeuren het is gewoon super.
JB
Basisproducten
Ik kwam twee maanden geleden door een vriendin van mij in contact met Sunrider. Ik ben toen begonnen met het drinken van
Fortune Delight en Calli thee, gecombineerd met Nuplus en Quinary. Wat mij opviel was dat ik me al heel snel helderder en veel
vitaler ging voelen. Ik kreeg meer energie, maar niet dat gehaaste gevoel dat ik altijd krijg bij het drinken van koffie. Mijn energie
is vaak beperkt aan het einde van de dag, wat lastig is met kinderen, want dan is het vaak juist spitsuur. Nu heb ik ’s avonds
ineens energie over én ik slaap heerlijk!
Ik ben super enthousiast over de producten en sta te popelen om ze te delen met iedereen die op een natuurlijke en gezonde
manier zijn vitaliteit wil vergroten.
Liesbeth Korterweg
http://www.natuurlijkvitaalzijn.nl
http://www.liesbethkorteweg.nl
In een bijlage ook ervaringen van mensen met depressies, die al naar 3 of 4 dagen opknapten.
Hier kun je ook heel veel ervaringen bekijken: http://sunrider.com/Eng/Opportunity/SuccessStory?Page=91
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3. Agenda
Paul Jensen komt 28, 29 en 30 augustus zie bijlage
- Vrijdag 28 augustus
19.30-21.30 uur training voor actieve IBO’s
- Zaterdag 29 augustus
14.00-16.00 uur voor nieuwe mensen en ervaringen uitwisselen
Vrijdag 21 augustus

19.00 uur Workshop huidverzorging op de hand gratis, op het gezicht € 10,00

Andrea Langer komt 8, 9 en10 oktober
Vrijdag 9 oktober
15.00–16.00 uur workshop huidverzorging
Pauze
16.30-7.30 uitleg regeneratie en uitleg producten
18.00 voor liefhebbers gezamenlijk eten voor ongeveer € 10,00
19.30-21.30 uur training voor actieve distributeurs: hoe succesvol worden met Sunrider
Elke maandag conference call 19.00 -19.30
Elke dinsdag 19.30 uur presentatie
Training: Dinsdag 18 augustus 19.30 uur
Alle bijeenkomsten zijn in de presentatieruimte in de Oosterstraat 57 te Benningbroek

Onovertroffen producten, de kwaliteit is gegarandeerd, niet te kopiëren, de beste uitbetaling, deskundige
eigenaren, professionele begeleiding, meetbare successen, hypermoderne productie
en alles puur uit de natuur.

De missie van Sunrider is Sunrider te delen met de hele wereld
en zorgen voor welvaart en welzijn.

SUNRIDER: REGENEREREN I.P.V. DEGENEREREN

