"Niet werken en toch verdienen. Dat kan toch niet?"
Nancy is distributeur in Amerika. Zij is gestopt zijn met werken en leeft van haar commissie. Stel je eens voor dat
jij ook je werk opzegt en toch geld verdient. Lijkt dat je wat? Het is mogelijk omdat je nu ook in Europa distributeur
van Xango kan zijn.
"Hoe werkt dat dan?"
XanGo wordt verkocht via netwerkmarketing. Je verdient aan de omzet van distributeurs die zich via jou
aanmelden. Maar ook aan degenen die zich via jouw distributeurs aanmelden enzovoort. Tot 9 lagen diep!
In het compensatieplan kan je precies zien hoe de uitbetaling is.
"Waar kan ik meer informatie krijgen?"
Wij houden regelmatig informatiebijeenkomsten om uitleg te geven over de werking van Xango en de
mogelijkheden om daar (part-time) extra inkomen mee te verdienen.
"Ja, ik wil direct meer informatie"
Bel mij op of stuur een email. Dit is de snelste manier om uit te zoeken of je geschikt bent als distributeur voor
XanGo.

"Wat is de kracht van de XanGo opportunity?"
#1 - Lage kosten om deel te nemen
De kosten om als distributeur deel te nemen zijn het eerste jaar
€ 37,50 en daarna € 25,00 per jaar.
Er is geen verplichting om zelf producten af te nemen.
Provisie wordt echter alleen betaald over de omzet in uw netwerk als je in de betreffende maand zelf minimaal 1
doos XanGo hebt gekocht.

#2 - Klanten bestellen dit produkt telkens weer, dus voortdurend povisie!
Om verzekerd te zijn van telkens terugkerende inkomsten op commissiebasis, moet een product makkelijk te
consumeren zijn. Kort gezegd komt het erop neer dat mensen zo’n product maand na maand opnieuw bestellen,
zodat je voortdurend inkomsten verwerft uit commissie op grond van hun aankopen.
#3 - Ondersteuning voor nieuwe distributeurs
Iedere nieuwe distributeur vraagt zich af: "Kan ik dit wel?". Het antwoord is JA.
Iedereen kan het en wordt geholpen om zijn netwerk op te bouwen. Dat gebeurt door trainingsessies, tools en
persoonlijke begeleiding. Als onderdeel van ons team helpen we elkaar!
#4 - Geen inkoop- en verkoopadministratie
Je hebt je eigen bedrijf. De enige administratie die je hebt is van de ontvangen provisie en de kosten die je zelf
maakt. De verkoop gaat rechtstreeks van het bedrijf Xango naar de klant. Daar heb je dus niets met BTW en zo
te maken.
#5 - Exclusiviteit en een ervaren Management Team
XanGo™ heeft een product in handen dat door diverse patenten wordt beschermd en dat een handelsmerk is in
meer dan tachtig landen. Het is het eerste voedingssupplement dat ooit vervaardigd is op basis van de
mangosteen en vormt daarmee een nieuwe categorie binnen de gezondheidsproducten.
XanGo beschikt ook over een zeer ervaren managementteam. Zij hebben dit al eerder klaargespeeld en ze zijn in
staat om het opnieuw te doen.

#6 - Timing, Timing, Timing
Had je ook niet graag bij Microsoft gewerkt toen dat bedrijf net begon? Of bij Dell Computers? Mensen die al in
het beginstadium bij een succesvol bedrijf betrokken zijn verdienen er doorgaans het meest aan. We zijn net
begonnen in Nederland. Daarom is nu het meest geschikte moment om u aan te sluiten bij XanGo™ – en de
vruchten te plukken van uw vroegtijdige deelname.

"Wilt u ook partner zijn van een groot internationaal bedrijf?"
Je krijgt nu een kans zoals die zich maar zelden voordoet om deel uit te maken van iets dat uniek is, opwindende
mogelijkheden biedt en nog relatief nieuw is. En toch biedt XanGo de betrouwbaarheid van een volwassen bedrijf
dankzij zijn partnerschap
Slechts zelden dient zich een bedrijf aan, dat zo’n veelzijdige succesformule te bieden heeft als XanGo™ Dit zijn
maar enkele aspecten die XanGo™ zo bijzonder maken:

Groeipotentieel, en daarnaast de betrouwbaarheid van een gevestigde volwassen onderneming.
Een verrukkelijke, unieke gezondheidsdrank samengesteld uit de mangosteenvrucht. Naar de gezonde
eigenschappen van deze vrucht is meer wetenschappelijk onderzoek verricht dan naar menig geneesmiddel!
Een stimulerend beloningssysteem waarbij u beloond wordt voor uw inzet om anderen te helpen samen met
u de top te bereiken! Teambuilding en onderlinge steun zijn niet alleen bruikbare ‘concepten’ – ze zijn
onontbeerlijk voor succes.

Een strategisch partnerschap waardoor XanGo™ het snelst groeiende bedrijf in zijn soort is geworden –
zonder ook maar één back-order of te laat betaalde commissie.

Een directieteam dat in zijn totaliteit beschikt over honderd jaar ervaring, zowel op het gebied van
netwerkmarketing als daarbuiten. Zij hebben dit bedrijf opgezet voor zichzelf, maar evengoed ook voor hun
distributeurs.
Kijkt u nog eens goed naar wat dit bedrijf en dit product u te bieden hebben!
Of u nu belang hecht aan een goede gezondheid, of dat u op zoek bent naar een geschikte vorm van thuiswerk,
XanGo™ heeft voor iedereen een geweldig aanbod.

