
Gør det bare – online!

„Jeg viser 
dig, hvordan 
man gør.“



En fantastisk kollektion med magnetsmykker og et varieret 
sortiment af wellnessprodukter – det kan ENERGETIX 
tilbyde sine kunder i hele verden. 

Jeg viser dig, hvordan du med dette som udgangspunkt 
kan udøve et fantastiske arbejde – som sælger med ef-
terspurgt rådgivningskompetence og med opbygning 
og ledelse af et team. Og alt dette kan du gøre online 
og hjemmefra, hvis det er det, du gerne vil. 

Du vil have det sjovt!



www

ENERGETIX stiller alt det til rådighed, som du skal bruge 
til et onlinearbejde med gode resultater: produktvide-
oer, fotos, webinarer, trainings og meget mere – endda 
en individuel indrettet webshop.

Og jeg viser dig, hvordan det fungerer: hvordan du  bru-
ger teknikken, hvordan du finder kunder, hvordan du in-
viterer dem, præsenterer dig selv og fremviser de pro-
dukter, som gør kunderne lykkelige. Alt sammen skridt 
for skridt og alt sammen online!

Du vil få succes!



Hvor meget du vil komme til at tjene, afhænger helt af 
din indsats. Muligheden for at arbejde online gør dig 
fuldstændig uafhængig af tid og sted. Bibeskæftigel-
se,  et ekstra arbejde, lukrativ indkomst – det afhænger 
udelukkende af dig.  

Du skal ikke selv investere nogle penge, for de produkter, 
du tilbyder, viser du online. Opbygningen af et team giver 
dig en ekstra, bæredygtig indkomstkilde. Som selvstæn-
dig forhandler nyder du godt af fordelene ved at have en 
stærk virksomhed i ryggen. Udover din indkomst kan du 
glæde dig over forskellige incentives og benytte dig af 
fordelene ved vores bilprogram for forhandlere.

Du vil tjene penge!



Hav det sjovt, få succes og tjen 
penge – også online – med det nye 
ENERGETIX salgskoncept.

Gør det bare – online!



Du vil føle dig fri!
Føl dig fri med HAPPY from HOME – 
uafhængig af tid og sted. 
Jeg viser dig, hvordan man gør.

Ring eller skriv til mig!


