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SMS-BERICHT
ALS JE NOG NIET BENT BEGONNEN 
Jij: Hallo, ________ ! Zou je met mij een gezondheids- en welzijnssysteem willen beginnen? Ik wil __________ (afvallen, gespierder 
worden, enzovoort) en me weer als mezelf voelen. Ik heb ____________________ (leg uit waarom je enthousiast bent over het 
systeem). Het is een eenvoudig en effectief systeem en ik sta te popelen om te beginnen. Wil je met me meedoen?

ALS JE AL BENT BEGONNEN 
Jij: Hallo, _____ ! Zou je met mij een gezondheids- en welzijnssysteem willen beginnen? Ik gebruik het pas _____ (aantal dagen)  
en ik merk nu al ______ (vertel over je resultaten). Ik had meer dan genoeg voor- en na-foto's van anderen gezien, en het was hoog 
tijd om nu mijn eigen foto's te maken! Het is eenvoudig te doen en alles smaakt __________. Wil je met me meedoen?

ALS JE DE KANS WILT DELEN 
Jij: Hallo, _____ ! Ik heb onlangs kennisgemaakt met Isagenix, een fantastisch gezondheids- en wellnessbedrijf dat wereldwijd 
actief is. Ik gebruik hun systeem pas ______ (dagen/weken/maanden) en het heeft me _____, ______ en ______ opgeleverd 
(jouw authentieke ervaring). Toen ik de zakelijke kant van Isagenix bekeek, zag ik niet alleen geweldige producten, maar ook een 
ongelofelijke financiële kans. 

Ik weet dat je (van je werk houdt/je bedrijf met passie leidt/al heel wat ballen in de lucht houdt, enzovoort), en je bent een van  
de meest ________, ________, en ________ (schrijf oprecht) mensen die ik ken. Ik vind je echt geweldig. Ik ga hiermee aan de slag 
en volgens mij zou jij het ook geweldig doen.

Ik heb geen idee of dit iets voor jou is... Maar als je het iets vindt, ben je vast en zeker blij dat ik dit met je heb gedeeld. 

Zou je het eens willen bekijken, om er meer over te weten te komen? 
  
Zij: Ja!

Jij: Geweldig! Mijn doos is al onderweg/mijn doos is al aangekomen. Ik wil je een video sturen die ik heel goed vond en die mij echt 
heeft geholpen bij het opstarten. Als ik de link voor de website stuur, wanneer heb je hem dan zeker bekeken? 

Zij: Morgenochtend om half 10.

Jij: Goed, dat is perfect. Ik neem dan weer contact op, dan kunnen we de video bespreken. Vind het zo leuk om dit samen te doen! 
Je zult onder de indruk zijn van de resultaten die mensen bereiken. Hier is de link: [VOEG JOUW GEREPLICEERDE WEBSITE/
IsaMovie IN].* Ik spreek je weer om _____ (tijd en datum). 

Zij: Ik ben heel benieuwd! Bedankt dat je hiervoor aan mij hebt gedacht!

OPTIONELE AFRONDING 
ZOEK EEN LEUKE GIF die je hun kunt sturen (zoals 'bikini', 'fit', 'gespierd'). 

Jij: Zo zien wij er binnenkort uit (voer emoji van wijzende vinger in). 

Zij: Wauw!

*Voor het maken van een link naar jouw persoonlijke Isagenix-website, log je in op je Back Office (waar je producten bestelt)  
en beweeg je met de cursor over de tab 'Bronnen'. Klik op 'Mijn website beheren' om de URL van jouw website te maken. Kopieer 
en plak die URL. Voeg '/IsaMovie' toe na '.com'. Dat is de hyperlink naar jouw persoonlijke Isagenix-website, dus als je potentiële 
klant besluit direct een pakket te bestellen, gaat de verkoop naar jou! Houd er rekening mee dat je een Associate moet zijn om een 
persoonlijke Isagenix-website te kunnen hebben.

FACEBOOK-BERICHT

De bedoeling van dit bericht is jou te helpen impact te maken op de gezondheid van je vrienden in je sociale netwerk. Delen 
op sociale media kan een uitdaging zijn. Daarom bieden we een voorbeeld 'berichtsjabloon' en 'vervolgsjabloon' om de beste 
resultaten te bereiken. 

  Professionele tips: Berichten met foto kunnen op sociale media op meer aandacht rekenen. Als je nog  
geen voor- en na-foto's hebt, raden we aan in je bericht foto's van je inschrijvende sponsor te gebruiken  
(vermeld in het bericht de disclaimer over gewichtsverlies). De drukste tijden op sociale media zijn  
over het algemeen van zondag tot en met donderdag tussen 19:30 en 20:30 uur (jouw lokale tijd). 
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ALS JE NOG NIET BENT BEGONNEN: 
Toen ik zag hoe mijn vriend, (tag inschrijvende sponsor), _____________, 

_____________ en _____________ loslaat/ervaart/heeft (beschrijf zijn of haar resultaten) dankzij een fantastisch gezondheids- 
en wellnesssysteem, besloot ik dat het hoog tijd was om dit zelf te ervaren, want ik heb er genoeg van dat ik me _____________, 
_____________ en _____________ voel (hier mag je je kwetsbaar opstellen!). 

Ik sta te popelen om te beginnen! Mijn systeem is nog niet eens aangekomen, maar ik zou dit graag samen met een paar goede 
vrienden doen, zodat we bij elkaar verantwoording kunnen afleggen. Wie wil zich ook goed voelen en er goed uitzien?

ALS JE AL BENT BEGONNEN: 
Nadat ik zag hoe mijn vriend, (tag inschrijvende sponsor), _____________, _____________ en _____________ loslaat/ervaart/heeft 
(beschrijf zijn of haar resultaten) dankzij een fantastisch gezondheids- en wellnesssysteem, besloot ik dat het hoog tijd was om dit 
zelf te ervaren, want ik had er genoeg van dat ik me _____________, _____________ en _____________ voelde (anderen kunnen 
zich in jouw worsteling herkennen – wees authentiek).

Ik gebruik het systeem pas ____________ dagen en ik heb al ____________, ____________ en __________ bereikt (beschrijf je 
ervaringen echt en oprecht). 
 
Ik zou deze reis graag samen met een paar vrienden ondernemen, zodat we bij elkaar verantwoording kunnen afleggen. Wie wil 
zich ook goed voelen en er goed uitzien?

VOORTGANGSBERICHT (we raden met klem aan om foto's van je voortgang te plaatsen, als je die hebt): 
Voor ik dit systeem vond, voelde ik me ____________, ______________ en _________ (voeg hier een krachtige boodschap in), 
en ik besloot dat het genoeg was. Nadat ik de resultaten van mijn vrienden had gezien, besloot ik eindelijk te beginnen met een 
geweldig gezondheids- en wellnesssysteem. Bijna niet te geloven wat er tot nu toe is gebeurd!

Ik gebruik het systeem pas ______ dagen/weken en ik heb al ___________, __________ en ________ bereikt (hou je niet in!  
Deel de resultaten van je werk)! Hiervoor heb ik al zo veel andere dingen geprobeerd, en ik ben dus veel dank verschuldigd aan mijn  
vriend (tag inschrijvende sponsor), omdat hij/zij me hierover vertelde. Het is supereenvoudig om te volgen en alles smaakt 
____________! Eindelijk een oplossing die voor mij werkt!

ALS VRIENDEN HIEROP REAGEREN, GEBRUIK DAN DIT SJABLOON OM VIA PRIVÉBERICHTEN TE REAGEREN  
Als vrienden hierop reageren, antwoord dan dat je hun een privébericht met informatie stuurt. Gebruik hiervoor het onderstaande  
sjabloon. Vergeet niet dat bij elke reactie waarschijnlijk 5 tot 10 vrienden de reacties ook lezen maar niks zeggen. Door de  
details per privébericht te sturen, moeten ze voor meer informatie contact met jou opnemen in plaats van dat ze jouw gesprekken 
met anderen kunnen lezen.

 JIJ: Hallo, (naam)! Bedankt voor je reactie. Wat me nog het meest enthousiast maakt om met dit systeem te beginnen, is dit samen 
te doen met ____________ (vrienden/familie/mensen die ik ken, collega's, enzovoort). Misschien is dit iets voor jou en misschien 
niet, maar als het iets voor jou is, wat zou jij dan willen zien gebeuren? 

ZIJ REAGEREN HIEROP: (afvallen, meer energie hebben, enzovoort)  
JIJ: Fantastisch! Een belangrijke reden voor mij om te beginnen is dat het systeem mensen op verschillende manieren kan helpen. 
Ik heb fantastische transformaties gezien. Ik weet dat een aantal van mijn grootste uitdagingen (bij in vorm blijven/die hebben 
bijgedragen aan waarom ik uit vorm raakte) _________, _________ en _________ waren (beschrijf je persoonlijke uitdagingen, 
zoals geen tijd om gezond te eten, wist niet hoe te beginnen, te druk met de kinderen, lange dagen, enzovoort).

Wat zijn jouw grootste uitdagingen bij (voer hun doel in – gewicht kwijtraken, beter slapen, enzovoort)?

ZIJ REAGEREN. 
JIJ: Dat begrijp ik. Ik zou het leuk vinden als je een video bekijkt die ik zelf ook eerst heb bekeken om me te helpen te beginnen.  
Als ik de link stuur, wanneer kun je er dan naar kijken? 

ZIJ: Dat klinkt geweldig! Ik kan morgenochtend om 8 uur kijken. 

 JIJ: Goed, fantastisch. Dit is de link (ISAMOVIE.COM-LINK VAN JE GEREPLICEERDE SITE). Ik bel je rond kwart over 8 voor 
feedback. Dan heb je de site al even kunnen bekijken. 

ZIJ: Geweldig! Ik ben zo benieuwd! 

EN DAT IS ALLES! JE KUNT VERDER PRATEN NADAT ZE DE VIDEO HEBBEN BEKEKEN.
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IsaMovie.com 
Als je interesse hebt gewekt bij jouw nieuwe potentiële klant, 'Share' je met hem/haar jouw persoonlijke IsaMovie-
website waar alles uitgelegd wordt! Op de pagina staan de video 'Transform Your Lifestyle' en links naar antwoorden  
op de meeste gehoorde bezwaren van potentiële klanten. Op deze startpagina kunnen potentiële klanten voor-  
en na-foto's zien, lezen over klinische onderzoeken die in de VS** zijn uitgevoerd, uitvinden hoe het Isagenix-systeem 
werkt en ontdekken hoe ze wat geld kunnen verdienen door Isagenix-producten met anderen te delen. Hier zien ze 
tevens een overzicht van de inhoud van de drie populairste pakketten: Ultiem Pakket, Premiumpakket en 30-daagse 
systemen. Potentiële klanten kunnen kijken naar de prijs per dag van elk pakket en de producten die het bevat.  
Ze kunnen de pakketten met elkaar vergelijken in een tabel en zo de optie selecteren die het best bij hen past.

Hoe deel je IsaMovie vanaf JOUW Isagenix-website

Vergeet niet dat IsaMovie gekoppeld kan worden aan jouw gerepliceerde website, dus alle directe aankopen worden 
aan jou gecrediteerd! 
 
Voor het maken van een link naar jouw persoonlijke Isagenix-website, log je in op je Back Office (waar je producten 
bestelt) en beweeg je met de cursor over de tab 'Bronnen'. Klik op 'Mijn website beheren' om de URL van jouw website 
te maken. Kopieer en plak die URL. Voeg '/IsaMovie' toe na '.com'. Dat is de hyperlink naar jouw persoonlijke Isagenix-
website, dus als je potentiële klant besluit direct een pakket te bestellen, gaat de verkoop naar jou! Houd er rekening 
mee dat je een Associate moet zijn om een persoonlijke Isagenix-website te kunnen hebben.

Transform Your Life is een krachtige video  
met daarin een overzicht van de systemen  
en oplossingen van Isagenix.

Bij het Populairste Pakket bespreken we 
de producten van het Ultieme Pakket en 
vergelijken we de inhoud van het pakket met 
andere, om te laten zien welk pakket het best 
aansluit bij hun behoeften.

Bij de Transformaties laten voor- en na-foto's 
zien hoe onze producten kunnen helpen bij het 
bereiken van hun doelen.

Bij Hoe het werkt wordt uitgelegd wat  
ze kunnen verwachten als ze een pakket  
of systeem van Isagenix gaan gebruiken.  
Ze zien video's over wat in je doos zit,  
hoe een shakedag eruitziet en wat bij  
een detoxdag* komt kijken.

Bij Klinische onderzoeken geven we een 
overzicht van klinische proeven die Isagenix in 
de VS heeft uitgevoerd**. Dit geeft je potentiële 
klant het vertrouwen dat Isagenix echt door 
wetenschap wordt ondersteund.

Bij Een vriend doorverwijzen zien ze in You 
Share, They Share, Repeat™ hoe ze betaald 
kunnen worden voor het delen van Isagenix-
producten met anderen.
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Dit is ons populairste pakket

GewichtsbeheersingHome Energie & prestatie Creëren van welvaart

3

*Een detoxdag is een door voedingsstoffen ondersteunde vastendag die de ontgiftingssystemen van je lichaam voedt en verkwikt. Ga voor meer informatie over detoxdagen naar Isagenix.com.  

** Alle wetenschappelijke onderzoeken en gepubliceerde onderzoeken zijn in de Verenigde Staten verricht op basis van Noord-Amerikaanse producten en systemen van Isagenix.
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*  IsaLean Shakes zijn maaltijdvervangende shakes voor gewichtsverlies en gewichtsbeheersing. Ze bieden 24 gram hoogwaardige eiwitten per portie en dragen tevens bij aan de toename  

en handhaving van spiermassa. 

Prijs gebaseerd op Preferred Customer met Autoship voor Nederland. Prijzen zijn afhankelijk van pakketsamenstelling en vestigingsland. Ga naar je Back Office voor  

de actuele prijzen in jouw regio.

 Premiumpakket  
Gewichtsbeheersing
4 IsaLean™ Shake (alle smaken), 1 IsaLean™ reep 
(Chocolate Decadence), 2 Nourish for Life™, 1 Ionix® 
Supreme, 1 IsaDelight™ (alle smaken), 1 Isagenix Snacks™,  
1 e-Shot™ (6 stuks), 1 IsaMove™, 1 Thermo GX™, 1 IsaBlender,  
1 IsaShaker, 1 gratis lidmaatschap voor één jaar 

 Premiumpakket  
Energie & prestatie * 
4 IsaLean™ Shake (alle smaken), 2 IsaLean™ reep  
(Chocolate Decadence), 2 Nourish for Life™,  
1 Ionix® Supreme, 1 IsaPro® (Vanille), 3 e-Shot™  
(6 stuks), 1 AMPED™ Hydrate (Juicy Orange),  
1 IsaBlender, 1 IsaShaker, 1 gratis lidmaatschap voor één jaar

 30-daags  
systeem voor gewichtsverlies 
4 IsaLean™ Shake (alle smaken), 2 Nourish for Life™, 
1 Ionix® Supreme, 1 Isagenix Snacks™, 

1 IsaMove™, 1 Thermo GX™, 1 IsaShaker

 30-daags  
systeem voor Energie & prestatie * 
2 IsaLean™ Shake (alle smaken), 1 IsaLean™ reep (Chocolate 

Decadence), 1 Nourish for Life™, 1 Ionix® Supreme, 1 IsaPro® (Vanille), 

2 e-Shot™ (6 stuks), 1 AMPED™ Hydrate (Juicy Orange), 1 IsaShakerG
oe

d

 Ultiem pakket * 

4 IsaLean™ Shakes (alle smaken), 1 IsaLean™ reep (Chocolate Decadence), 2 Nourish for Life™, 1 Ionix® Supreme,  
2 Whey Thins™ (White Cheddar), 1 IsaPro®, 1 IsaDelight™ doos (alle smaken), 1 Isagenix Snacks™, 2 e-Shot™  
(6 stuks), 1 AMPED™ Hydrate (Juicy Orange), 1 IsaMove™, 1 Thermo GX™, 1 IsaBlender, 1 IsaShaker, € 60 Isagenix 
Event Certificate, 1 systeemgids en 1 gratis lidmaatschap voor één jaar

Be
te

r
Be

st

Ontdek  
de Overdaad

Gewichtsbeheersing Energie & prestatie

Beginnen  
met € 254,46/ 

ongeveer  
€ 8,48  
per dag

Beginnen 
met € 348,83/ 

ongeveer  
€ 11,63  
per dag

Beginnen 
met € 225,02/ 

ongeveer  
€ 7,50 

per dag

Beginnen 
met € 384,22 

ongeveer  
€ 12,81  
per dag

Beginnen 
met € 473,47/ 

ongeveer € 
15,78 per dag

Welk systeem werkt voor jou?
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DO – LAAT HEN BEGINNEN

“Wat beviel je het meest van IsaMovie? Ik weet nog dat de laatste keer dat we elkaar spraken, jouw doelen _______ waren en ik 
weet dat dit systeem echt kan helpen!”

ZIJ REAGEREN.

“Voor we verder praten over Isagenix, wil ik eerst meer te weten komen over jouw doel. Noem twee of drie gebieden van je leven/
lichaam waar je die resultaten wilt zien.”

ZIJ REAGEREN.

“Hoe lang heb je dit doel al voor ogen?”

ZIJ REAGEREN.

“Volgens mij is het tijd om echt iets te doen! Op een schaal van 1 tot 10, waarbij 10 staat voor supergemotiveerd, hoe gemotiveerd 
ben je om ____________ (voeg hun doel in) te bereiken?”

ZIJ REAGEREN.

“Waarom is dit zo belangrijk voor jou?”

ZIJ REAGEREN.

“Hoe zou je je voelen als je deze doelen in de komende 90 dagen bereikt?”

ZIJ REAGEREN. 

“Hoe zou je je voelen las je deze doelen NIET bereikt?”

ZIJ REAGEREN.  

Vertel een verhaal over iemand in de gemeenschap (dat kan over IEDEREEN gaan, ook over JOU) aan wie ze jou doen denken. 
MAXIMAAL 30 seconden!

Professionele tip: Bereid dit verhaal goed voor, zodat je dit deel kort kunt houden en het gesprek niet gaat haperen.  

 “Heb je vragen die ik kan beantwoorden?” OF “Zijn er nog andere vragen die ik kan beantwoorden?” 

(Beantwoord hun vragen snel en ga door naar de volgende regel.) 

“Wil je dat ik je een aanbeveling doe over hoe je kunt beginnen?” 

ZIJ REAGEREN. 
 
“Gebaseerd op de doelen die je hebt gedeeld, zou ik twee pakketten aanbevelen. Het ene pakket komt neer op ongeveer  
€ 8,50* per dag. Het andere pakket komt neer op ongeveer € 15,80* per dag. Bedenk dat beide pakketten je twee maaltijden  
per dag leveren.

Het pakket van € 8,50* per dag is speciaal ontwikkeld om je te helpen met de eerste stappen op het pad van gewichtsverlies  
en om door middel van uitgebalanceerde voeding je dagelijks te helpen je doelen te bereiken. Dit pakket heet het 30-daags 
systeem voor gewichtsverlies. 

Maar het pakket van € 15,80* per dag is mijn beste aanbeveling en zou je enorm helpen de doelen die je noemde te bereiken.  
In dit pakket zitten niet alleen de producten uit het eerder genoemde pakket, maar ook producten die je kunnen helpen bij het 
bereiken van een blijvende transformatie.

*Prijs gebaseerd op Preferred Customer met Autoship voor Nederland. Prijzen zijn afhankelijk van pakketsamenstelling en vestigingsland. Ga naar je Back Office voor de actuele prijzen in jouw regio.
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De mogelijkheid om volgens het Isagenix Compensatieplan geld te verdienen is afhankelijk van allerlei factoren, zoals de zakelijke, sociale en verkoopvaardigheden van de individuele Associate; 
persoonlijke ambitie en activiteit; beschikbaarheid van tijd en financiële middelen; en toegang tot een groot netwerk van familie, vrienden en zakelijke contacten. Isagenix kan geen bepaald 
inkomstenniveau garanderen en doet dit ook niet. Het is mogelijk dat Associates die veel tijd, werk en persoonlijke financiële middelen besteden, toch geen betekenisvol succes behalen.  
Voor gemiddelde verdiensten verwijs je naar IsagenixEarnings.com. 
 
* Voor marketingdoeleinden zijn de vermelde prijzen afgerond. 

Je krijgt een doos met repen die je als snack kunt gebruiken, Whey Thins™/Harvest Thins™, een hartige, eiwitrijke snack waarmee je  
zonder schuldgevoel kunt snacken; een blik IsaPro®, een geweldige aanvulling op elke maaltijd of als snack na een work-out; 
een doos AMPED™ Hydrate, speciaal gemaakt voor gebruik tijdens en na lichaamsbeweging; twee dozen eShots met natuurlijk 
gewonnen plantaardige cafeïne; een mooie blender; een coupon ter waarde van € 60 voor een Isagenix-evenement; een 
systeemgids en één jaar gratis lidmaatschap.

Dit systeem heet Ultiem Pakket. Dus als je het goed wilt doen en het in jouw budget past, is dit zonder meer  
DE BESTE aanbeveling.  

Welke denk je dat het beste bij jou past?”

**Als een voorbeeld. Behoeften zullen variëren, afhankelijk van hun doelen.

ZIJ REAGEREN. 
 
BIJ NEE: 

“Ik begrijp het helemaal! Wil je andere beschikbare pakketopties zien? Er zijn zo veel prijzen en combinaties. Je kunt de opties hier 
bekijken: [LINK NAAR DE Pakket-PAGINA OP ISAMOVIE]. Zeg maar welke bij jou past!”

BIJ JA:

“Geweldig! Denk je dat je genoeg informatie hebt om vandaag nog te beginnen?”

Professionele tip: Vraag naar de bestelling en zeg verder niks. Als je teveel informatie in één keer geeft, overdonder je hen misschien.

Als ze op ENIG moment 'nee' zeggen, of er niet verder over willen praten, is dat prima! Bedank hen voor hun tijd en vraag of je hen 
op je lijst mag laten staan om er op een later moment nog eens op terug te komen. Timing is cruciaal en je weet nooit wanneer 
iemand beseft dat ze echt nodig hebben wat jij aanbiedt. 

DO – ALS ZE LID ZIJN GEWORDEN 

JIJ: “Ken je twee mensen van wie je zeker weet dat ze dit met jou willen doen?”

(Laat hen antwoorden.)

JIJ: “De reden voor deze vraag is dat Isagenix klanten beloont voor het doorverwijzen van nieuwe klanten. Dus als je ___________  
en ___________ op weg helpt en aan bepaalde voorwaarden voldoet, kun je tot wel £ 570/€ 617 verdienen*. Dat is toch fantastisch?” 

(Laat hen You Share, They Share, Repeat™ zien.)

JIJ: “Als ik je een systeem laat zien dat je kan helpen bij het delen van Isagenix met __________ en __________, zou je dat dan  
willen proberen?”

(Laat hen de pagina Say, Share, Do op IsagenixBusiness.com zien. Neem daarna samen de Checklist voor nieuwe leden door.)
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