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NON-PROFIT ORGANISATIE - Wet 1/2002
OTG West Europa  Associatie

Het doel van de OTG West Europe Associatie is een omgeving te creëren waarin Nu Skin Brand 
A!liates met gemeenschappelijke doelstellingen kunnen profiteren van de inspanningen van 
elkaar. Dankzij een systeem van gemeenschappelijke en uniforme presentaties en trainingen 
kan iedereen meer bereiken dan individueel mogelijk zou zijn.

Wie is OTG?

Dit boekje is 
samengesteld om 
u te begeleiden bij 
het opzetten van 
uw Nu Skin 
business, om u zo 
de beste funda-
menten te bieden 
voor succes.

OTG is uw 
ondersteunende 
organisatie,  dus in 
tegenstelling tot 
een traditionele 
business, staat u 
er bij OTG niet 
alleen voor!

Welkom bij Uw nieuwe Business!



OTG is onafhankelijk van Nu Skin Enterprises, maar werkt alleen met 
onafhankelijke Nu Skin Brand Affiliates. Om u te helpen uw business 
te ontwikkelen, heeft OTG een trainings systeem ontwikkeld, 
genaamd System 7 (S7).

Uw Business 

» Ontwikkelt 
producten
» Zorgt voor de 
logistiek
» Zorgt voor 
administratieve en 
wettelijke procedures
» Betaalt uw 
commissie uit

Uw 

ondersteunende 

organisatie

» Leert u de business 
principes en 
verschaft een 
dupliceerbaar 
systeem
» Organiseert 
evenementen
» Ontwikkelt 
business materiaal
» Gedragscode (zie 
laatste pagina van 
dit boekje)

De relatie tussen  
Nu Skin en OTG
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Mijn Sponsor

Mijn Gegevens

MY DATA FSB  05

Naam Telefoon nummer

FB/Messenger Instagram

Persoonlijke informatie

Mijn Nu Skin ID

OTG West Europe: 
Europees 
platform. Volg het 
laatste nieuws.

OTG "uw land": 
specifieke 
informatie op 
Facebook groepen 
(bijv.: OTG 
Benelux). Volg het 
nieuws van de 
landen die voor u 
belangrijk zijn.

www.otg.global
Uw ondersteunende business 
webpagina  (Log in: naam van de 
huidige maand in Engels)

Other websites:
business.otg.global
looks.otg.global
social.otg.global
health.otg.global 

Nu Skin Enterprises

Bronnen

www.nuskin.com 
www.ageloc.com
Nu Skin Facebook pagina's

Nu Skin Klanten Service

 
(voor orders, ADRs, informatie, 
vragen)

E-mail: Gebruik  "contact"op uw 
landenpagina van Nu Skin.
Voor gedetailleerde vragen over uw 
business neemt u contact op met uw 
Account Manager.



Uw eerste order
Uw eerste bestelling is zeer belangrijk. 
Niet alleen gaat u onze brede range van 
kwaliteitsproducten ervaren, maar het 
wordt ook een deel van uw toekoms-
tige "start-up" verhaal.

Houd in gedachten dat dit een 
duplicatie-business is; daarom moet u 
open staan voor coaching en uw eerste 
order beschouwen als een eerste stap 
in het opbouwen van uw business.

Om de beste start van uw business te 
verzekeren is het het beste om 
verschillende producten zelf uit te 
proberen en te ervaren. Uw sponsor zal 
u kunnen adviseren met het vinden van 
de juiste selectie voor uw behoeften en 
interesse.

Nu Skin heeft business builder kits 
samengesteld, als optionele geselect-
eerde pakketten om mee te starten.

Inschrijvings proces

Online

Ga naar www.nus-

kin.com - select-

eer uw land: 

Nederland (of een 

ander land). 

Selecteer 

"KANSEN" en "Doe 

mee met ons 

team".

Selecteer "Regis-

treer als Brand 

Affiliate". U heeft 

het ID nummer 

van uw sponsor 

nodig om de 

inschrijving te 

completeren. 

Noteer uw ID 

nummer.
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Betaald worden
Download het Bank info Sheet (BIS), 
vul het in en stuur het terug naar Nu 
Skin.

Inschrijven voor uw Automatic 
Delivery Reward (ADR):
Nu Skin biedt u een geweldig loyalite-
its programma. Als u zich inschrijft 
voor een ADR, worden uw producten 
maandelijks bij u thuis afgeleverd en 
ontvangt u 20-30% product punten 
die u kunt inwisselen voor gratis 
producten!

U kunt ten alle tijden de inhoud van 
uw ADR wijzigen.

"Voor meer informatie, spreek met 
uw sponsor en zie de ADR 
voorwaarden op www.nuskin.com."



Registreer u als Brand Affiliate en 
plaats uw eerste order. 

Registreer u als Brand Affiliate en 
plaats uw eerste order. Maak binnen 
24 (maximaal 48) uur een afspraak 
met uw sponsor voor uw eerste 
presentatie (off-line, on-line) / product 
presentatie / SoMe posting. 

Raak bekend met de System7 
Workflow, ga samen met uw sponsor 
door dit boekje heen. 

Kom in contact, schrijf u in voor de 
OTG email lijst op www.otg.global. 
Word lid van OTG West Europa en 
lokale OTG groepen op Facebook. 

Check de meeting kalender op 
www.otg.global voor toekomstige 
events/meetings in uw regio. (BB, FST, 
Expand, Product presentatie).

Checklist starten

FSB  07CHECKLIST

Een checklist hebben is zeer belangrijk voor uw 
succes.

Check OTG winkel op www.otg.global 
voor business materialen. 

Maak tegelijkertijd uw maandelijkse 
(ADR) aan. 
 
PMM - Praat met mensen!

TAKE ACTION

NOW!



Er zijn verschillende manieren om uw 
business te starten. Welke ook het beste bij 
u past, de basisprincipes blijven hetzelfde.

Manieren om te beginnen

SUCCESS
TRIP

SOCIAL NETWORK
Deel uw product ervaringen on-line

BIG BUSINESS
Business Briefing

Grote Plaatje

PHARMANEX/
SCANNER
Scanning sessions

PRODUCTEN 
Product Presentatie / Demo's 

FSB 08 1. GOALS



Workflow
System

Doelen

Contacten

Uitnodigen

Presenteren

Follow up

Starten

Team Work

1

2

3

4

5

6

7

Kom in actie.
Er zijn 7 stappen in System 7 
– “De Workflow”

Stel uw eerste doelen, zowel voor de 

lange als de korte termijn. Schrijf ze 

op met een duidelijke deadline.

Uitnodigen is als een filmtrailer - 

creëer nieuwsgierigheid!

Maak uw contactenlijst.

Dit zijn de stappen naar uw succes en elke stap is erop gericht uw business vooruit te helpen.

7
FSB  091. GOALS



De meeste mensen stellen zich doelen, maar alleen succesvolle mensen volgen deze doelen ook 
op. Tussen een worstelend bedrijf en een bloeiend bedrijf zit een reeks doelen en we gaan u laten 
zien hoe u uw doelen kunt implementeren.

Deel deze informatie met uw sponsor en/of andere uplines. Zij zijn er om u te helpen uw doelen te 
bereiken en het zal u erg helpen als zij zich bewust zijn van uw ambities. Onthoud dat er een 
verband moet zijn tussen de tijd die u bereid bent te investeren in uw bedrijf en uw doelen. Succes 
komt met hard werken, toewijding en geduld.

Dit is niet een snel rijk schema - het is een werkprogramma waarmee u een inkomen op lange 
termijn opbouwt door middel van de verkoop van premium-producten.

Aanvullend 
inkomen 
(verkopen)

Hefboom 
inkomen 
(bouw een 
netwerk)

Waarom Nu Skin? Wat is(zijn) uw motivatie(s)? Wat wilt u?

WAT ZIJN UW FINANCIËLE DOELEN?

1. Doelen

Na 4 maanden:Deze maand: Na 1 jaar: Na 5 jaar:

Na 4 maanden:Deze maand: Na 1 jaar: Na 5 jaar:

Na 4 maanden:Deze maand: Na 1 jaar: Na 5 jaar:

Na 4 maanden:Deze maand: Na 1 jaar: Na 5 jaar:

Hoeveel  MOET ik per maand verdienen met mijn Nu Skin business?

Hoeveel  WIL ik per maand verdienen met mijn Nu Skin business?

Hoeveel tijd ben ik bereid per week te investeren in mijn business om te bereiken wat ik NODIG HEB?

Hoeveel tijd ben ik bereid per week te investeren in mijn business om te bereiken wat ik WIL?

FSB 10 1. DOELEN



Het Nu Skin compensatieplan bevat verschillende mijlpalen in de richting van uw doelen en elke 
mijlpaal helpt u te focussen om uw business vooruit te brengen.

Mijlpalen

GECREËERD DOOR ANDEREN TE
HELPEN BRAND REPRESENTATIVES

TE WORDEN

BOUW EEN TEAM
Retail: tot 38% winst    

Retailing en Sharing Bonus

DEEL BOUW LEID
Affiliate Brand Representative Brand Partner/Director

Maandelijkse
betaling

Wekelijkse
betalingDagelijks

berekend

Brand 
Partner

Senior
Brand
Partner

Executive
Brand
Partner

Brand 
Director

Senior
Brand

Director

Executive
Brand 
Director

Presidential
Director

HOE TE KWALIFICEREN ALS 
EEN BRAND REPRESENTATIVE

BRAND REP= UW BUSINESS UNIT
U krijgt wekelijks uitbetaald over voltooide blocks

1 block - 500 punten sales volume

BEHAAL EEN TOTAAL VAN 6000 GSV
IN 1 WEEK TOT 6 MAANDEN MINIMUM

2 BUILDING BLOCKS PER MAAND

8 BUILDING
BLOCKS
4 SHARING
BLOCKS Level 1

TOTAAL
12 BLOCKS

% BETAALD VOOR BUILDING BLOCKS

4 BLOCKS/m om titel
te behouden

6 BLOCKS/m om
maximale plan te
behalen

LIJNEN

GEN 1

GEN 2

GEN 3

GEN 4

GEN 5

GEN 6

1 2-3 4 4 5 6 6

10K 10K+
20K

5% 5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%
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*retail
 customer

10K+
20K+
30k

10K+20K+
30K+40KLEIDERSCHAP 

TEAMS

Building bonus wordt betaald over het 
commissionabele volume van de voltooide 

Building blocks. 

Iedere Building Block wordt uitbetaald tegen 
het percentage dat alleen aan die Building 

Block gekoppeld is. Ze worden niet toegepast 
op eerder voltooide Building Blocks.

15% 25%20% 30% 35% 40%

1ste - 2de block

3de block 4de block 5de block 6de block 7de block

8ste - 15de block

16de block
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Wanneer u uw financiële doelen heeft bepaald, wordt het tijd om een actie 
plan te ontwikkelen. In dit proces zult u nauw samenwerken met uw 
sponsor en uw uplines om uw reis in de richting van uw doelen te gaan 
starten. 

2017 Brand Representatives Compensatie in EMEA (alle bedragen in USD)

WAAR ZIET U ZICHZELF?
BESLIS WELK BRAND REPRESENTATIVE LEVEL (PIN LEVEL) U WILT HEBBEN OVER:

Creëer een Actie Plan

Bijvoorbeeld:
- Hoeveel nieuwe 
namen op uw lijst?
- Hoeveel business 
presentaties?
- Hoeveel demos?

De tabel houdt alleen rekening met Brand Affiliates die in aanmerking komen voor commissies. Brand 
Affiliates die alleen producten kopen voor persoonlijk gebruik komen niet in aanmerking voor commissies en 
zijn dus niet opgenomen in de tabel.
Opgelet: deze cijfers vertegenwoordigen niet de winst van een Brand Affiliate, aangezien ze geen rekening 
houden met de kosten die een Brand Affiliate maakt voor het promoten van zijn/haar onderneming en ze niet 
de winst uit detailhandelsverkoop omvatten. De gemiddelde jaarlijkse commissies in deze kolom zijn 
verkregen door de gemiddelde maandelijkse commissies te vermenigvuldigen met 12.
Voor meer informatie
https://www.nuskin.com/content/dam/office/EMEA_new/shared/en/business_material/2017-EMEA-Distribut
or-Compensation-Summary.pdf.

$ 47,820 $ 288,060$ 8,088$ 4,896 $ 13,872 $24,996 $ 100,524

$3,985 $8,377$ 2,083$ 1,156$ 674$ 408 $24,005
REP BRAND PARTNERS BRAND DIRECTORS

Brand
 Affiliate

Qualifying
Brand Rep.

Provisional 
Brand Rep.

Brand 
Represen-

tative

Brand
Partner

Executive
Brand

Partner

 Senior 
Brand

Partner

Brand
Director

Senior 
Brand 

Director

Executive
Brand

Director

Maandelijkse 
gemiddelde 
commissie 

inkomsten per 
level

Gemiddeld % 
van actieve 

Brand Affiliates 

Gemiddeld % van 
Brand 

Representatives en 
hoger

$35

$420

4,41%

n/a

$90

$1.080

1,74%

n/a

$62

$744

0,30%

n/a

2,37%

54,73%

0,87%

20,04%

0,61%

14,07%

0,26%

5,97%

0,10%

2,31%

0,08%

1,90%

0,04%

1,00%

Jaarlijkse 
Commissies

120 dagen 1 jaar 2 jaar 5 jaar
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Sterke Brand Representatives maximaliseren hun commissies door maandeli-
jkse volumes van ten minste 6 blokken te hebben en we raden aan dat u 
streeft naar zoveel mogelijk van dit volume te genereren door ADR's.
Het vereist een combinatie van het ontwikkelen van leiders en een solide 
klantenbestand om een sterke business op te bouwen. Help uw nieuwe 
leiders zich te verzekeren van 6 vaste blokken vanaf hun eerste Brand 
Representative maand, dit zal u en hen helpen een solide business te 
bouwen.
Denk er aan u te focussen op activiteiten die uw bsiness laten groeien en die 
u dichter naar uw doelen brengen. Om een stabiele weg te blijven volgen, is 
het een goed idee om doelen te stellen voor activieiten die volume en mensen 
in uw organisatie brengen. Dit kunt u verdelen in wekelijkse en dagelijkse 
doelen.

Op weg naar succes
Het bereiken van het niveau van Executive Brand Partner is voor velen de 
eerste grote stap op weg naar het bereiken van hun uiteindelijke doelen. Praat 
met uw sponsor over het opzetten van een "Succesplan". Een populaire tool is 
de nieuwe Success Planner

Als een Executive 
brand partner kunt 
u deelname aan 
Nu skin’s Success 
trip verdienen!*

*Voor meer informatie, 
zie ook Terms and 
Conditions for the 
Success Trip

Het enige wat u hoeft te doen om u te kwalificeren voor Brand Representative is er voor te zorgen 
dat u 12 Building Blocks (waarvan 4 Sharing Blocks) voltooid binnen 6 opeenvolgende kalender-
maanden.
Overleg met uw sponsor / up-lines hoe u uw kwalificatie zo snel mogelijk kunt starten.
In de bijlage vindt u meer details over de kwalificatie en het compensatieplan - Compensation plan 
bijlage achter in dit boekje en in Nu Skin's compensatieplan.

Uw weg naar Succes Start met Brand 
Representative worden

FSB  131. DOELEN



Vergeet niet dat 
een contactlijst 
maken een actie 
–georiënteerde 
activiteit is en dat 
mensen die hun 
plannen uitvoeren 
degenen zijn die 
genieten van 
succes! 

2. Maak uw contactlijst (VFBG)
Om een goede basis voor succes te leggen kan het creëeren van een 
waardevolle contactenlijst u heel goed helpen. In dit stadium, schrijf alle 
namen op van iedereen in uw VFBG (Vrienden, Familie, Business, Gemeen-
schap) netwerk, inclusief uw Social Media contacten en bedenk wie er 
voordeel zou kunnen hebben van onze business en/of onze producten. Er 
zullen mensen zijn die goed voor zichzelf willen zorgen en het belangrijk 
vinden hoe ze eruit zien, mensen die zich zorgen maken over veroudering of 
specifieke huidproblemen, of mensen die een extra inkomen willen. En u 
zult met  mensen in contact komen die op zoek zijn naar een grote verand-
ering in hun carriere en serieus klaar zijn voor actie. Binnen uw invloed-
scirkel zullen er vele manieren zijn (of financieel of persoonlijk) waarin Nu 
Skin het leven van deze mensen kan verbeteren.

FSB 14 2. MAKING YOUR CONTACT LIST (FFBC)

Neem contact op met de meest dynamische mensen in uw netwerk 
 TIJD OM TE BEGINNEN  (V.F.B.G.)

KE�MR�GôXEGX
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BUSINESS
COMMUNITY

FRIENDS

FAMILY

(SI�LIX�ZERHEE
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VRIENDENFAMILIE

GEMEENSCHAPBUSINESS

FSB  152. MAKING YOUR CONTACT LIST (FFBC)

Maak een lijst van de meest invloedrijke 
contacten in uw vier belangrijkste netwerken

Maak een lijst van alle mensen in uw netwerk en selecteer dan mensen voor business en/of voor producten
Identificeer: Wie is hij/zij? Waarom dacht u aan hem/haar? Business en/ of producten? Wat heeft hij/zij 
gezegd?



3. Uitnodigen
Het doel van uitnodigen is uw prospect nieuwsgierig genoeg te maken, 
zodat hij/zij meer wil weten over wat u hem/haar hebt te bieden. Stelt u zich 
voor dat uw uitnodiging het effect van een film trailer heeft, welke er voor 
zorgt dat u de hele film wilt zien. 

Plaats uzelf in de situatie van de persoon die u wilt uitnodigen om meer te 
leren van wat u heeft te bieden. Waar zouden ze ontevreden over kunnen 
zijn? Een onzekere baan, rimpels, weinig energie, acne, of misschien hebben 
ze wat extra geld nodig?

Onthoud: U blijft altijd gefocused op de behoeften van de persoon en hoe u 
en uw te bieden kans een oplossing kan bieden voor hun problemen. 

Bepaal waar u deze persoon voor gaat uitnodigen: 
Om meer te leren over de producten?  
Een product presentatie? 
Uw Facebook pagina voor klanten? 
Een scan met de BioPhotonic Scanner?
Een Lumispa demo aan uw keukentafel?

Om meer de leren over de business mogelijkheden?
Een open BB in een hotel? 
Een BB online video of webinar? 
Een één-op-één afspraak met een kop koffie? 

Hier zijn enkele tips: 
Wees kort in deze fase: treed niet in detail, het doel is om mensen ertoe te 
bewegen wat tijd vrij te maken voor een presentatie
Nodig alleen aardige, eerlijke mensen uit die ervoor open staan om actie te 
nemen. Ben enthousiast (maar overweldig mensen niet met uw enthousi-
asme). Probeer meer te luisteren dan te praten
Wees niet bang voor vragen - deze zullen beantwoord worden in de volgen-
de fase, de presentatie

De 5 belangrijkste pijlers van het uitnodigen
Vriendelijkheid - open de dialoog  
Compliment - Iedereen houdt van een compliment, vertel mensen waarom ze 
speciaal zijn  Nieuwsgierigheid - Zie hierboven Toewijding - Bevestig de afspraak 
Controle - Ben beknopt, treed niet in detail, zorg ervoor dat hij/zij meer wil weten

U kunt meer informatie vinden omtrent het uitnodigen van enkele van de 
meest succesvolle leiders in de "Start hier" sectie op www.otg.global
Indien u social media gebruikt in uw business, kunt u meer informatie 
vinden op de volgende bladzijde onder "Attraction Marketing".

Een wijs persoon 
zei eens: "Verkoop 
de oplossing van 
het probleem, 
niet het product!"

Dezelfde principes 
gelden of u nu via 
Social Media 
werkt, Product 
Presentaties of 
Business 
Presentaties 
houdt of wanneer 
u een business 
mogelijkheid of 
een product 
voorstelt.
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U zult mensen 
aantrekken die 
zich identificeren 
met wie u bent en  
hoe u werkt; 
mensen die uw 
filosofie delen 
zullen 
aangetrokken 
worden door uw 
levensstijl, en 
eigenlijk door WIE 
U BENT!

"Attraction Marketing is het gebruiken van marketing technieken die speciaal zijn 
ontwikkeld om de klant te laten zien wat u doet en hoe een dienst of een product hen 
zal bevallen voordat ze de aankoop doen." - Facebook
Attraction marketing gaat over het aantrekken van prospects in plaats van dat u naar 
ze toe gaat.
Voordat u met Attraction marketing begint moet daar goed over nagedacht worden, 
niets gaat automatisch goed. Maak u bekend met Nu Skin’s Social Media Guidelines 
(zie YouTube video “Nu Skin EMEA Social Media Guidelines”).
Mensen denken vaak dat we onze producten van het Nu Skin merk  moeten promoten 
via Social Networks, maar eigenlijk zouden we  U moeten promoten, het échte 
product bent U.
Om mensen van u te laten “kopen”, zullen ze u eerst moeten kennen, waarderen en 
vertrouwen. Begin met het opbouwen van een groep, voeg mensen toe die dezelfde 
interesses hebben (niet alleen UW vrienden en Nu Skin Brand Affiliates).
U moet een strategie bepalen en daar bij blijven in uw communicatie door  inhoudelijk 
interessant te blijven. Blijf uzelf en bouw aan uw eigen merk: laat u inspireren door 
anderen, maar kopieer een ander niet. Wees de beste versie van uzelf, niet de tweede 
beste versie van een ander!
Wanneer u gaat posten op social media, wissel verschillende type posts af: een 
persoonlijke (u, uw sociale cirkel, uw lifestyle), een business-georiënteerde post, een 
informatieve post, een post die de effecten van onze producten beschrijft, een fun 
post (een foto van u en uw Brand Affililiates als jullie plezier hebben).
Om te leren hoe u zichzelf en uw profiel voor kunt bereiden op het gebruik van social 
media voor uw business, ga naar www.social.otg.global (password: huidige maand in 
het Engels).

Maak uzelf vertrouwd met Attraction Marketing
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Bezwaren weerleggen
Bezwaren zijn simpelweg een signaal voor u dat uw prospects meer 
informatie nodig hebben: het is een goed teken! U zult regelmatig met 
bezwaren te maken krijgen, het is een volstrekt natuurlijk onderdeel van onze 
business. Wees professioneel en neem ze nooit persoonlijk.
De beste manier om vragen te beantwoorden tijdens een gesprek is om 
simpelweg te zeggen "Goede vraag, dat is precies de reden dat ik u wil sprek-
en/online wil connecten, zodat we beiden meer tijd hebben en ik u dit project 
kan uitleggen / product kan laten zien / u meer kan laten zien" ... Op deze 
manier kunt u een sceptische persoon nieuwsgierig maken, zodat deze graag 
een afspraak wil maken.
Wees nooit bang voor vragen: er is altijd een antwoord. Indien u op dat 
moment geen antwoord kunt geven, wees eerlijk en vertel hen dat je het 
antwoord niet weet, maar dat je navraag zult doen voor hen. Check met uw 
sponsor / upline / het bedrijf en kom er bij uw prospect op terug zo gauw u 
het antwoord weet.

DE 4 MEEST GESTELDE BEZWAREN

Voor specifieke antwoorden op bezwaren, leer van uw sponsors en maak gebruik van de vele soorten
trainingen die wij bieden

Ik heb geen tijd
Wat u zegt is:

"U heeft het druk, maar als ik u een 
manier zou kunnen laten zien om 
succesvol te zijn met de tijd die u heeft, 
zou u dan geïnteresseerd zijn?"
Hefboom werking
Systeem

Part-time
Team

MLM
Wat u zegt is:

"Mag ik u vragen wat voor ervaring u 
heeft met Network Marketing?"
Ga u niet verdedigen
Positieve feiten over Nu Skin
Toegekende prijzen
Forbes

NYSE
35 jaar

Ik heb geen geld
Wat u zegt is:

"U wilt deze business echt gaan doen, maar 
u maakt zich zorgen om de investering?"
Het gaat om geld verdienen, niet om geld 
uit te geven!

Geen verkoop ervaring
Wat u zegt is: PERFECT!!!

Onze meest succesvolle leiders 
hadden geen verkoop ervaring
Wij hebben een systeem dat heeft 
bewezen dat het werkt

FSB 18 3. UITNODIGEN
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Het is heel eenvoudig om de business te presenteren aan uw 
contacten. We gebruiken de gestandaardiseerde en geautoriseerde 
presentaties die u kunt downloaden van www.otg.global.

“THE MONEY IS IN THE FOLLOW-UP”

De verschillende mogelijkheden om te presenteren zijn:
Ontmoet uw prospect in persoon, alleen of samen met uw 
sponsor. Nodig uw prospect uit voor een open OTG bijeen-
komst (BB). Posts op social media. Skype, FB Messenger, 
etc. Product demonstratie / Showcase / Expo.  Nodig uw 
prospect uit voor een online presentatie, gebruik een 
opgenomen presentatie in uw taal.

http://business.otg.global - Business prospecting page
http://business.otg.global - Social selling
http://looks.otg.global - Nu Skin product focus
http://health.otg.global - Pharmanex / Biophotonic scanner focus

Wij bevelen u ten sterkste aan dat u samen met uw 
sponsor uw eerste paar demonstraties geeft. Dit is de 
beste manier om "al doende te leren" en het is de beste 
manier om een snelle start te maken en een professionele 
netwerkmarketeer te worden.

Afsluiten

Gebruik na een Business Briefing -  
"BB deel II" als hulpmiddel om af te 
sluiten en meer duidelijkheid te 
geven (u vindt dit op 
www.otg.global).

Stel vragen die bevestigen en 
verduidelijken.

NB! Plan altijd een follow-up binnen 
48 uur na uw 
presentatie/demonstratie; indien 
mogelijk samen met uw sponsor.

4. De kunst van het presenteren
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Ken uw upline. Zij zijn er om u te helpen:

“The money is in the follow-up”

De beste manier van opvolgen is te vragen wanneer en hoe uw contact verder wil 
gaan!

Zorg er voor dat u altijd in contact blijft en wees er zeker van dat u afspraken heeft 
voor de volgende stappen (of het nu een persoonlijke afspraak is, een telefonische 
afspraak of via skype). Er zullen twee of meer follow-up contacten of meetings nodig 
zijn voordat de persoon zal starten met de business, dus wees geduldig en twijfel niet 
om er naar te vragen als u voelt dat ze er klaar voor zijn. Vraag wanneer en hoe ze 
opgevolgd willen worden.

Het is ook belangrijk met opvolgen te stoppen als de persoon aangeeft niet geïnter-
esseerd te zijn.

Vraag hen of het ok is als u later contact opneemt om te checken of de timing dan 
beter is voor hen. U heeft een grote opportuniteit te bieden, maar uw succes hangt 
niet af van een persoon en of hij wel of niet deelneemt aan uw team.

Een ‘nee’ kan soms beter zijn dan een ‘misschien’ (en zal u tijd besparen), dus wees 
niet bang om een duidelijk antwoord te vragen.

Als uw contact er klaar voor is, geef hem/haar dan dit kleine grijze Fast Start boekje 
en begin met de eerste stappen van inschrijven en de eerste order plaatsen.

Zorg er voor dat u een business presentatie plant waar uw nieuwe Brand Affiliate zijn 
prospects kan uitnodigen, en ook de volgende lokale OTG S7 Workshop (FST) om een 
basis training te krijgen en andere OTG team leden te ontmoeten. Laat ze de 
www.otg.global webpage zien en de meeting kalender.

5. Opvolgen

Help uw nieuwe 
partner te starten 
op een 
DUIDELIJKE en 
EENVOUDIGE 
wijze.

Naam

SPONSOR

Telefoon Email

UPLINE BRAND REPRESENTATIVE CONTACT INFORMATIE

Naam

SPONSOR

Telefoon Email

UPLINE EXECUTIVE BRAND PARTNER

Naam

SPONSOR

Telefoon Email

UPLINE EXECUTIVE BRAND DIRECTOR 
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Als u een nieuwe business partner heeft ingeschreven doet u het 
volgende:

1. Help hem/haar met de eerste bestelling.
2. Leer hem/haar hoe deze hoge kwaliteit producten via Social Media of 
bijeenkomsten aan te bieden aan gebruikers.
3. Leer hem/haar over de ADR en help hen een ADR order aan te maken 
(voorkeur van minimaal 100 PV/maand).
4. Zorg ervoor dat hij/zij een exemplaar van dit Fast Start boekje krijgt.
5. Laat de OTG website zien en help uw prospect om zich te registreren voor 
de OTG mailing lijst, en nodig hem/haar uit voor de locale OTG Facebook 
groep.
6. Behandel de 7 punten van dit FSB samen (begin met doelen en contactenli-
jst)
7. Plan uw meeting, en laat zien waar de informatie te vinden is waar de 
volgende OTG meeting zal plaats vinden (de OTG meeting kalender). Leg uit 
wat BB, Product expo, FST S7
8. Nodig uw nieuwe partner uit om de "BB II - hoe te starten" training te 
bekijken, online of offline.

We hebben allemaal baat bij samenwerking.
Ontwikkel de diepte van uw business door dieper binnen uw invloeds cirkel 
te werken.
Respecteer collega Nu Skin Brand Affiliates tijdens elke bijeenkomst en 
training.
We volgen de Gedragscode en de vier principes om een OTG Team Speler te 
zijn.
Duplicatie: Leer, pas toe, en breng die kennis van het systeem over op 
anderen. Breng de Principes van Succes in actie en doe wat anderen kunnen 
dupliceren. Vraag u niet af of het werkt, de vraag is of het dupliceert.
Edificatie: Maak het u eigen om in positieve termen de waarde van de 
verschillende onderdelen die u naar uw succes helpen, te benadrukken.
Respecteer sidelines: We zijn allemaal in dezelfde "familie", dus laten we 
elkaar respecteren en aanmoedigen. Spreek positief tegen sidelines over uw 
upline en edificeer deze.
Wanneer u een probleem of uitdaging heeft, denk er aan altijd uw upline of 
het bedrijf te benaderen.
Coaching: geef uw Brand Affiliates onderweg richtlijnen. Dit houdt in doelen 
stellen en opvolgen van de genomen acties.

Nu bent u klaar 
voor uw business-
reis om uw eerste 
Brand Affiliates en 
klanten te krijgen.

Dit is hoe we 
samen succes 
kunnen boeken 
met Nu Skin!

7. Teamwork

6. Beginnen
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Dit zijn de 
eigenschappen 
van een CORE 
leider.
Bent u een CORE 
leider?

DE 7 BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN voor Succes

1. Ben een 100% gebruiker van de producten!
2. Geef 15 of meer persoonlijke presentaties per maand!
3. Creëer 2 of meer persoonlijke klanten/ ADR’s per maand!
4. Verkrijg 6 blokken of meer rond de 14de van de maand!
5. Lees/Luister dagelijks naar een boek/audio aanbevolen door OTG!
6. Wanneer redelijkerwijs mogelijk, woon alle OTG & Nu Skin bijeenkomsten  
    bij die uw upline aanbeveelt!
7. Wees een teamspeler:

• Duplicatie
• Edificatie
• Respecteer Sidelines: - No Crosslining
• Coaching

System 7 Aanbevolen Boeken Listening 
List 
Conference Calls / Webinars

• In het engels, spaans en frans. Zie het schema en programma opwww.otg.global 
onder ‘Webinars’

Boeken
• The Success Formula, by Chris Taylor
• Think and Grow Rich, by Napoleon Hill
• The Greatest Salesman in the World, by Og Mandino
• Rich Dad, Poor Dad, by Robert Kiyosaki
• 7 Habits of Highly Effective People, by Stephen Covey
• Aspire, by Kevin Hall
• Awaken the Giant Within, by Anthony Robbins
• The Slight Edge, by Jeff Olson
• As a Man Thinketh, by James Allen
• Peaks and Valleys, by Spencer Johnson
• It’s Not About the Money, by Bob Proctor
• The Leader Who Had No Title, by Robin Sharma
• Think Rich to Get Rich, by T. Harv Eker
• How to Win Friends and Influence People in the Digital Age, by Dale Carnegie
• The monk who sold his ferrari, by Robin Sharma
• Magnetic: The Art of Attracting Business, by Joe Calloway
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Een product van de producten zijn

Behaal min. 2 Blocks per week

Een product van de producten zijn
15 presentaties per maand
ADR 200 SV

Voed je geest
Blijf verbonden/woon OTG meetings bij



1. Ik doe zaken in overeenstemming 
met onze OTG Visie & Missie.
2. Ik behandel ten alle tijde alle 
teamleden en hun contacten met 
respect.
3. Ik streef er naar een voorbeeld te 
stellen door 100% product gebruiker 
te zijn en ik heb Nu Skin producten 
bij mij thuis.
4. Ik zorg voor een positieve en 
stimulerende houding die OTG 
weerspiegelt. Ik toon respect voor 
anderen door het gebruik van 
negatieve woorden en acties te 
voorkomen.
5. Ik prijs sponsors en leiders van 
andere Brand Affiliates en groepen. 
Ik moedig collega’s aan om met hun 
leiders te werken aan groei en 
succes. Ik gedraag me verantwoor-
delijk. Door het goede voorbeeld te 
geven laat ik zien hoe te handelen. Ik 
ondersteun en stimuleer alle Brand 
Affiliates die commitment voor deze 
business laten zien.
6. Ik blijf leren en ontwikkelen door 
de richtlijnen te volgen die zijn 
aangegeven in het OTG Trainingsma-
teriaal, te vinden op www.otg.global. 
Voor duplicatie doelen gebruik ik 
alleen het gestandaardiseerde 
materiaal van OTG.
7. Ik koop of verkoop nooit Nu Skin 
producten op Ebay, Amazon, Alibaba, 
persoonlijke websites of andere 
gelijksoortige online omgevingen.
8. Ik werf alleen personen die op dit 
moment niet actief zijn bij Nu Skin. 
Ik moedig actieve Brand Affiliates of 
prospects nooit aan om van groep te 
wisselen. Ik erken dat dit onder geen 
enkele omstandigheid acceptabel 
gedrag is.
9. Ik promoot geen ander network 
marketing bedrijf, beveel het niet aan 

en werf er ook niet voor. Ik maak 
nooit gebruik van OTG of Nu Skin 
contacten om zulke bedrijven of 
producten te promoten. Daarnaast 
verklaar ik dat ik niet persoonlijk zal 
profiteren van enige trainings 
programma’s, online of offline 
cursussen, tapes, cd’s, video’s, 
boeken of enig ander materiaal. Ik 
verklaar dat ik alleen gebruik zal 
maken van trainings- en promotie-
materiaal goedgekeurd door de Raad 
van Bestuur van OTG Global of OTG 
regionale/nationale Core Teams.
Opgelet: houd er rekening mee dat 
deze regel (punt 9) NIET vermeld is in 
Nu Skin's Beleid en Procedures.
10. Ik stem er mee in dat problemen 
of conflicten alleen zullen worden 
besproken met mijn upline of het 
bedrijf; nooit met downlines of 
sidelines.
11. Ik zorg voor een schone, nette en 
professionele persoonlijke uitstraling 
en dresscode.
12. Ik steun alle OTG aanbevolen 
System 7 evenementen, waaronder 
Business Briefings, System 7 
workshops, Regionale meetings, 
Success Summits/Success Olym-
pics en Nu Skin evenementen.
Ik verklaar hierbij dat ik de OTG 
GEDRAGSCODE heb ontvangen, 
gelezen en begrepen en me er aan 
zal houden. Ik zal met vragen 
verwijzen naar de OTG 
GEDRAGSCODE GIDS."

Datum

Handtekening

Deze 
Gedragscode is 
geproduceerd 
door 
onafhankelijke 
distributeurs van 
OTG en is enkel 
van toepassing 
voor Brand 
Affiliates van OTG.
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BRAND AFFILIATE — Een persoon die gemachtigd is om de Producten van Nu Skin te verkopen overeenkom-
stig een Overeenkomst voor Brand Affiliates (OBA). Productaankopen zijn optioneel.

BRAND REPRESENTATIVE (BR) — Een persoon die de Kwalificatie voltooid heeft, maar ook een algemene term 
als verwijzing naar alle Brand Representatives en hoger, ongeacht hun Titel. Om de status van Brand Represent-
ative te behouden, moet je iedere kalendermaand minstens 4 Building Blocks voltooien (of Flex Blocks gebruik-
en in de plaats van de Building Blocks die je tekortkomt). Slaag je er niet in de status van Brand Representative 
te behouden, dan schuiven alle Brand Representatives in jouw Team op naar het Team van je directe Brand 
Representative. Je hebt voor bepaalde tijd de keuze om te herbeginnen. Lukt je dat, dan kun je de Brand 
Representatives van je oude Team terugkrijgen, samen met de Flex Blocks die je voorheen verzameld hebt. 
Raadpleeg ‘Aanvullende Details - Herbeginnen’ of neem contact op met je Account Manager voor meer 
informatie.

INTENTIEVERKLARING OF LETTER OF INTENT (LOI) — Een document of online bericht dat Brand Affiliates 
ondertekenen om Nu Skin te informeren over hun intentie om aan de Kwalificatie te beginnen en een Qualifying 
Brand Representative te worden. Zodra de LOI ingediend en door Nu Skin goedgekeurd is, wordt naar de Brand 
Affiliate verwezen als een ‘QBR1’ in de eerste kwalificatiemaand, ‘GBR2’ in de tweede kwalificatiemaand, enz. 
Als een Brand Affiliate eerder al eens een Qualifying Brand Representative was en opnieuw aan de Kwalificatie 
wil beginnen, dan moet die Brand Affiliate opnieuw een LOI indienen."

QUALIFYING BRAND REPRESENTATIVE (QBR) — Een Brand Affiliate die zijn/haar LOI ingediend heeft en aan 
de Kwalificatie begonnen is maar die nog niet voltooid heeft. Meer details vind je onder ‘Build - Kwalificatie’.

VERKOOPVOLUME — Een puntensysteem dat Nu Skin gebruikt om de relatieve waarde van Producten in de 
verschillende munteenheden en markten te kunnen vergelijken. Aan ieder Product is een Verkoopvolume met 
een specifiek aantal punten gekoppeld. Sharing Blocks, Building Blocks en het Verkoopvolume van het Leader-
ship Team bestaan allemaal uit Verkoopvolume. Het Verkoopvolume verschilt van de commissionabele 
verkoopwaarde (CSV).

BUILDING BLOCK — Een meting van Verkoopvolume. Een Building Block wordt pas beschouwd als voltooid 
wanneer die een Verkoopvolume van 500 punten heeft. Een Building Block met een Verkoopvolume van minder 
dan 500 punten beschouwen we als onvoltooid.

DETAILHANDELSKLANT — Iedereen die geen Brand Affiliate of Member is en die Producten aankoopt via een 
Brand Affiliate of rechtstreeks bij Nu Skin.

DETAILHANDELSWINST — Raadpleeg de Beleidsregels en Procedures voor eventuele beperkingen die 
overeenkomstig de plaatselijke wetgeving van toepassing zouden zijn.

TITEL — Verwijst naar de Titel van Members, Brand Affiliates, Qualifying Brand Representatives en Brand 
Representatives. De Titels van Brand Representatives worden bepaald op basis van het aantal G1 Brand 
Representatives en Leadership Teams en worden gebruikt om het aantal Generaties te bepalen waarop je een 
Leading Bonus uitbetaald kunt krijgen. Raadpleeg de tabel onder ‘Lead - Titels en Leading Bonus’ voor de 
specifieke vereisten van iedere Titel.

LEADERSHIP TEAM (LT) — Dit zijn G1 Brand Representatives die in een kalendermaand bepaalde mijlpalen 
bereikt hebben qua Verkoopvolume van het Leadership Team (LTSV) (10k, 20k, 30k, 40k).

LEADERSHIP TEAM SALES VOLUME (LTSV) — Het LTSV van een G1 Brand Representative is de som van het 
Verkoopvolume op al je G1-G6 afkomstig van die G1 Brand Representative.

Bijlage
Woordenlijst compensatieplan
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