DROOM
Heb je een droom? Wat zou je willen veranderen of bereiken?
Denk aan: iets voor anderen betekenen, vitaler worden, minder werken, vrijheid, goed pensioen, studie
volgen, aan goede doelen schenken, etc.
Hoe doe je het nu? Heb je een oplossing?
TEAM
We werken in een team. Je staat er niet alleen voor. Ik ben je coach, we werken samen en ik heb ook een coach.
Je begint je eigen bedrijf, met steun van ons. Het is een franchise-achtige onderneming, maar dan zonder de
nadelen van franchise, dus geen hoge investering, geen personeel, geen overheadkosten en geen risico’s.
HET BEDRIJF SUNRIDER.
Sunrider maakt topkwaliteit welzijnsproducten. Als je jouw huidige producten vervangt voor Sunrider producten
en dit deelt met anderen en hen helpt hetzelfde te doen, verbeter je je levensstijl d.w.z.: een goed inkomen,

een passief inkomen, genoeg vrije tijd, vitaliteit en vrijheid, je bepaalt nl. zelf met wie, waar en hoe lang
je werkt.
Waarom extra welzijnsproducten? Omdat het lichaam tegenwoordig veel meer wordt belast o.a. door meer
vervuiling in voeding en milieu en daarnaast is de kwaliteit van ons voedsel een stuk minder dan 30 jaar geleden.
Hierdoor ontstaat sneller een disbalans.
WAAROM SUNRIDER.
HET VERSCHIL:
- Deskundigheid van de eigenaren. Dit is belangrijk om een veilig product te kunnen garanderen. Dr. Tei Fu Chen
is farmaceut en wereldberoemde kruidendeskundige en Oi-lin Chen, zijn vrouw, is een westers geschoolde arts.
- Sunrider produceert alles zelf waardoor ze kwaliteit kunnen garanderen.
- Alle producten zijn gebaseerd op de Filosofie van Regenereren® .
Filosofie van regenereren wil zeggen: als het lichaam goed wordt gevoed en gereinigd, krijgt het de kans om in
balans te komen. De vijf belangrijkste orgaansystemen worden ook gevoed en gaan hierdoor beter samenwerken
(hormoonsysteem, spijsvertering, ademhaling, circulatie en afweersysteem).
4 hoofdprincipes zijn hierbij belangrijk:
• voeden en reinigen = balans
• voedingsmiddelen, géén chemicaliën
• grote variëteit, het perfecte voedingsmiddel bestaat niet
• expertise in samenstelling en concentratie.
Gemiddeld wordt van 10 pond, 1 pond gemaakt, soms zelfs tot 40 x supergeconcentreerd.
Sunrider maakt 400 verschillende topproducten. Producten die te maken hebben met vitaliteit (balans in
gezondheid), sport, gewicht regulatie, huishoudelijke producten en huidverzorging.
Door hun werkwijze blijft het zeer geconcentreerde kruidenmengsel toch heel voedsel. Deze uitzonderlijke, niet
na te maken producten worden gemaakt volgens de strengste normen, zonder schadelijke ingrediënten.
Ze zijn GMO vrij, halal en koosjer, geproduceerd volgens Chinese wijsheden van meer dan 5000 jaar.
Al 36 jaar is Sunrider bewezen succesvol en worden deze producten door miljoenen mensen over de hele wereld
gebruikt. De producten zijn voor iedereen, van baby tot oudere.

Sunrider heeft vele onderscheidingen voor de uitzonderlijke kwaliteit van de producten.
De voordelen als je een eigen bedrijf met Sunrider start:
• Ze zorgen voor jouw administratie (wat betreft inschrijvingen, bonussen etc.).
• Ze produceren, verpakken en verzenden de producten over de hele wereld.
• Ze zorgen dat ze voldoen aan alle regels.
• Zorgen voor presentaties, video’s, trainingssite, etc.
• De opstartkosten zijn erg laag.
• Opleidingen en leeftijd maken niet uit.
Interessante films: zie www.sunrider.com/why
Deel ervaringen van jezelf en/of anderen met de producten.

Productdemonstraties: laten voelen/zien bv. Sunbreeze olie, Fortune Delight en Fruit&Groente spoeling.
Zie de demonstratievideo’s op de site: www.sunrider.com/eng/products/demonstration.
DUPLICEREN
We maken gebruik van de kracht van dupliceren.
Als je een baan hebt, heb je een lineair inkomen, je tijd is gelimiteerd, een dag heeft 24 uur. Hoe meer uren je
werkt hoe meer je verdient, maar er is een limiet.
Als je bij Sunrider werkt kun je een ongelimiteerd inkomen creëren, doordat je gebruik maakt van de kracht van
dupliceren. Als je bv. 10 uur per week werkt en 10 mensen aansluit die ook 10 uur per week werken is het aantal
werkuren waarover jij dan wordt beloond 110! Als dit blijft dupliceren stijgt het oneindig.
WAT KUN JE VERDIENEN?
Je verdient over 5 acties:
- Omzet van klanten
- Omzet van IBO’s
- Team vormen
- Leiderschap
- Continuïteit van aankopen
Je hebt recht op de hoogste bonussen als je 4 leiders in je groep hebt.
Verder zie de flyer.

TERUG NAAR DE DROOM.
Jouw droom kun je met Sunrider waarmaken!
Om met passie de producten te delen is het belangrijk dat je ervaart hoe bijzonder de producten zijn.
Voorstel:
- als je zakelijk geïnteresseerd bent, kies voor het STARTERPAKKET
- als je als klant geïnteresseerd bent, kies dan voor het 30 DAGEN VITALITEIT PAKKET (NuPlus, Quinary, Calli,
Fortune Delight, Sunny Dew) of voor het OI-LIN PAKKET (huidverzorging).
Of andere producten zoals tandpasta, deodorant, shampoo, Sunbreeze essentiële olie, Sunbars etc.

Wat is nu je grootste uitdaging?
Als klant: gratis inschrijven, je betaalt producten met de Sunrider klantenprijs.
Als voorkeursklant: je betaalt €27 per jaar en krijgt 5% korting
als je autoshipping doet, van €200 (ex BTW) per maand, krijg je 10% korting
Als IBO: je koopt eenmalig een starterpakket, je betaalt € 108 per jaar (na een jaar), dan krijg je 10% korting op
alle producten en kunt bonussen verdienen, door anderen aan te sluiten .

