
Doe het gewoon – online!

„Ik zal je  
laten zien hoe 
het moet.“



Een fantastische collectie magneetsieraden en een divers  
aanbod aan wellnessproducten – dat biedt ENERGETIX 
zijn klanten over de hele wereld.

Ik laat je zien hoe je op deze basis een geweldig beroep 
kunt uitoefenen – als verkoopster en verkoper met veel
gevraagde adviesvaardigheden en door het opbouwen 
en het leiden van een team. En dat allemaal, zo je wilt, 
online vanuit je huis.

Je zult er plezier aan beleven!



www

ENERGETIX stelt je alles ter beschikking wat je nodig 
hebt voor je succesvolle online activiteiten: product
video’s, foto’s, webinars, trainingen en nog veel meer – 
tot en met de volledig ingerichte persoonlijke webshop.

En ik laat je zien hoe het werkt: hoe je de technologie 
gebruikt, hoe je klanten vindt, hoe je ze uitnodigt, jezelf 
voorstelt en producten laat zien waar mensen blij van 
worden. Allemaal stap voor stap en allemaal online!

Je zult succesvol zijn!



Hoeveel je ermee verdient, hangt af van je inzet. De on
line activiteit maakt je volledig onafhankelijk qua tijd 
en locatie. Bijbaan, aanvullende inkomstenbron, lucra
tief inkomen – het hangt alleen van jou af.

Je hoeft er geen eigen geld in te steken, want de pro
ducten die je aanbiedt laat je online zien. Het bouwen 
van een team levert je een extra duurzaam inkomen op. 
Als onafhankelijke partner profiteer je van de voordelen 
van een sterk bedrijf op de achtergrond. Naast de ver
diensten kun je ook verschillende incentives verwach
ten en kun je ook profiteren van de voordelen die ons 
autopartnerprogramma biedt. 

Je zult geld verdienen!



Plezier beleven, succes hebben en 
geld verdienen – ook online – met 
het nieuwe, aanvullende verkoop
concept van ENERGETIX. 

Doe het gewoon – online!



Je zult van je vrijheid genieten!
Geniet van je vrijheid met HAPPY from 
HOME – in termen van tijd en plaats. 
Ik zal je laten zien hoe het werkt.

Bel me of schrijf me! 


