
NETWORK MARKETING

En business for deg?
Jobb smartere, enklere og morsommere med oss

KOM I GANG MED 3 ENKLE STEG



L A  O S S  V I S E  D E G  3  E N K L E  S T E G . . .

I denne lille ressursen vil vi vise deg hvordan du kan jobbe med network marketing sammen med
oss, på en måte som gjør at du gleder deg til å jobbe hver dag! 

Vi er en gjeng som digger bransjen network marketing, ja tenk det at du kan starte en business
med en veldig liten investering i forhold til tradisjonell business. Hvem som helst kan jobbe med
dette når det passer dem og uansett hvor de bor, det er fantastisk! 

Det som ikke er så fantastisk er at mange er litt lei den tradisjonelle måten å jobbe med network
marketing på, ja vi er jo tross alt i 2021 - vi ønsker oss frihet! Derfor har vi jobbet oss frem til en
spennende måte å jobbe på, som gjør det mer gøy. Vil du vite om de rå produktene og selskapet
vi jobber for, ja så kan du få tak i ressursen Frøguiden - som du får ved å kontakte den som delte
denne guiden med deg, om du ikke allerede har fått den.  

Du kan selvfølgelig også jobbe med oss om du liker den tradisjonelle måten, her er alle
velkommen, vi har mange ressurser i teamet på det også - men målet med denne lille guiden er å
vise deg den nye måten å jobbe på - som vi tenker vil inspirere deg, og kanskje blir du en del av
teamet vårt? 

Network Marketing i 2021

KOM I GANG MED NETWORK MARKETING I DAG!



Kan du dele denne guiden du sitter med nå? Klart du kan! Kan du dele Frøguiden vår? Klart du
kan? Kan du dele bloggen vår? Klart du kan! Kan du dele din egen personlige side som du får med
oss? Klart du kan! Dette er superenkelt og alle kan gjøre det, helt klart eller hva? 

Bidra - hva mener vi her? Jo, for eksempel til bloggen vår, eller til nye ideer, for sammen er vi et
team - det er hva network marketing er - teamjobbing! 

Det handler om å fortelle om produktene og om businessen. Vi liker å jobbe smart, så når en av
oss har skrevet en blogg, så kan alle bruke den, vi deler! Dermed skaper vi mye mer verdifullt
innhold. Vi mennesker trenger gjerne å høre om noe flere ganger før vi ser at enten produkter er
bra, eller at businessmodellen er smart... derfor bidrar vi, alle kan gjøre noe. 

Del 1 handler bare om å dele, om å informere, inspirere - guide de som lurer. Dette skal være
moro, og det er her selve innsatsen ligger det å få flest mulig til å se det vi har - trafikk = business. 
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STEG 1 - DEL OG BIDRA - FÅ TRAFIKK 



Da er du i gang! Se for deg at folk kommer til deg med spørsmål, det er ikke du som løper etter
noen. De kontakter deg for å høre mer - enten om produktene eller businessen. Ja faktisk kan det
være de bare registrerer seg inn, enten som kunde eller partner - for de har allerede fått den
informasjonen de trengte. Følg opp om noen sitter på gjerdet og tenker, spør om de lurer på noe.

Det er noe av målet, å automatisere så mye som mulig av businessen, slik at du kan bruke mer tid
på det du vil, og til å hjelpe de som blir med deg, til å være en del av vårt fellesteam - slik at alle
får det enklere og sparer enda mer tid = frihet og mer moro! 

Du skal ikke være noen ekspert på noe som helst når du jobber med oss. Når du får spørsmål du
ikke vet svaret på, slapp av - det er garantert noen andre som har svaret i teamet vårt. 

Det er mye smartere å starte jobben med det samme, og vet du - med måten vi har satt det opp
på så kommer du i gang i løpet av superkort tid. Registrer deg inn, så hjelper vi deg på 1-2-3! 
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STEG 2 - SVAR PÅ SPØRSMÅL - FØLG OPP



Hurra, så har du fått partnere som vil jobbe med deg. Hva gjør du da? Det er her selve hodebryet
til veldig mange i network marketing - duplisering! En influenser som har masse følgere kan ikke
bare si: skaff deg x antall tusen følgere så kommer de til deg... ehhh? 

Det fantastiske med vår måte å jobbe på er at dine partnere kan jobbe superenkelt, like enkelt
som det du opplever nå. De skal rett og slett herme etter deg! Det er ikke vanskelig.. hør her..

Når noen oppdager at wow - denne måten vil jeg jobbe på, så registrerer de seg inn, enten alene
eller ved hjelp av deg. Neste de gjør er å få sin egen side og sin egen personlige Frøguide og
Businessguide, det tar deg noen minutter å fikse. Alt de skal gjøre er å gjøre det samme som deg! 

Så din måte å hjelpe deg i gang på er: 1) Del og Bidra 2) Svar på spørsmål 3) Hjelp sine i gang. 
 Jada, og sånn går no dagene.. enkelt og moro! Er dette noe du vil være med på? Se hva denne
måten å jobbe på gjør for deg... jeg tipper du vil bli inspirert og får lyst til å gjøre mer! 
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STEG 3 - HJELP DE I GANG - HERMING!



Hva er dine grunner til å ønske deg enten en ekstra inntekt
eller ny jobb? Når vi har viktige hvorfor-grunner er det mye
lettere å ta action! 

Hva er det du drømmer om? Klar for å komme i gang? 

Hvorfor? 

Vi har et hjerte for å hjelpe andre til bedre helse. 
Vi har og et hjerte for å hjelpe andre til en bedre økonomi. 
Hvis en eller begge deler snakker til deg, da er du på rett sted!

Vil du hjelpe andre? Og deg selv selvfølgelig... 

Hjelpe andre med helse og/eller økonomi? 

Hvis du synes denne måten å jobbe på virker spennende og
noe du har lyst å gjøre, så er du velkommen til å registrere
deg inn, så er du i gang på 1-2-3 og med i teamet vårt! 

Kontakt den som delte denne Businessguiden med deg.

Registrer deg og bli med oss

Har du lyst å jobbe med oss?


