ONZE VISIE IS OM ALLE JONGEREN TE MOTIVEREN HUN
LEVEN FYSIEK EN FINANCIEEL IN DE HAND TE NEMEN
EN DOOR MIDDEL VAN ONZE BIJDRAGEN VRIJHEID TE
CREËREN EN EEN BLIJVENDE NALATENSCHAP.

#STARTYOURLIFE
Het initiatief #STARTYourLife nodigt jongeren tussen 18 en 35 jaar uit lid te worden van een
gedreven community, gebouwd op een basis van integriteit, bijdrage en groei. We streven
ernaar buitengewone levens te leiden en we helpen anderen hetzelfde te doen.

Ontdek Isagenix
»» De visie van Isagenix is om de wereldgezondheid te beïnvloeden
en mensen te bevrijden van lichamelijke en financiële pijn en om
tegelijkertijd de grootste gezondheids- en welzijnsonderneming ter
wereld te creëren.
»» Sinds 2002 heeft Isagenix een totale verkoopomzet van ruim
USD 5 miljard behaald.

Resultaatgerichte producten

»» Isagenix behaalde de 26e plaats op de lijst ‘Direct Selling News
(DNS) Global 100’ van 2017.
»» Isagenix ontving de American Business Award, naast bedrijven als
Procter & Gamble, Sony, American Express en AT&T.
»» START is een subcultuur binnen Isagenix waarmee een community
wordt gecreëerd specifiek voor jongeren.

Een positieve cultuur

»» Producten die wetenschappelijk zijn ontwikkeld om fysieke
transformaties te realiseren en mensen te helpen een gezonde,
bevredigende levensstijl te handhaven en anderen hiertoe inspireren.

»» Een community van gelijkgezinde mensen die elkaar steunen,
geïnspireerd zijn en een bijdrage willen leveren aan onze visie om
de wereldgezondheid te beïnvloeden.

»» Producten die iedereen aanspreken.

»» Lokale en internationale evenementen om in contact te komen met
teamleden en levenslange vriendschappen op te bouwen, wereldwijd.

»» Ons bedrijfsmodel investeert in uitstekende producten en biedt de
mogelijkheid resultaten te behalen die gezien mogen worden.

»» Contact met andere leden van START door je aan te melden bij de
Facebook-groep START of @start_yourlife op Instagram te volgen.

Waarom Network Marketing?
DIT GEEFT JE DE VOLGENDE MOGELIJKHEDEN:
»» Genereer een inkomen door mensen via mond-tot-mondreclame in
contact te brengen met producten die hen aanspreken.

»» Maak deel uit van een bedrijfsmodel dat specifiek op de jongere
generatie is afgestemd.
»» Deel de producten die jou aanspreken elke dag met anderen.

»» Verdien een inkomen buiten de normale werktijd.

»» Vertel je verhaal en motiveer en inspireer de wereld om je heen.

»» Bouw je eigen business op, met de hulp van anderen.

»» Volg een bedrijfsmodel met gelijke kansen voor iedereen.

»» Neem je leven weer zelf in de hand. Bepaal wanneer, waar en met
wie je werkt.

GA NAAR STARTYOURLIFE.COM EN BOUW JE EIGEN REPUTATIE OP.
FYSIEKE transformatie

Baas over je eigen TIJD

De in deze publicatie genoemde inkomstenniveaus voor onafhankelijke Isagenix Associates zijn voorbeelden en moeten niet worden opgevat als
gebruikelijk of gemiddeld. Gerealiseerde inkomstenniveaus zijn afhankelijk van de zakelijke vaardigheden van de individuele Associate, persoonlijke
ambitie, beschikbare tijd, inzet, activiteitsniveau en demografische factoren. Zie de verklaring over inkomsten voor onafhankelijke Isagenix Associates op
IsagenixEarnings.com voor gemiddelde inkomsten.

FINANCIËLE kans
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