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Ons skep geleenthede wat lewens verander - elke dag!

Geagte Annique Konsultant,
Die Suksesgidsopdatering
Soos u weet, sou u die Annique Suksesgids in ‘n gedrukte
dokument of op ‘n CD ontvang het met die aankoop van u
aansluitings kit. Dit is goed om te onthou dat jy ook toegang
tot die Annique Suksesgids het op die Annique Enterprise
Portal onder die ‘Documents’ afdeling.
Ons wil egter tot u aandag bring, terwyl die Annique
Suksesgids op datum is met die meeste besigheids aspekte,
moet dit nie huidiglik as ‘n gids tot die vergoedingsplan
en sy voordele gebruik word nie. Die vergoedingsplan in
die huidige Annique Suksesgids is die ou plan. Ons koppel
‘n afskrif van die ‘ABC Success Plan Grid’ vir u maklike
verwysing.
Ons is bly om met u te deel, gegewe dat die ‘ABC Success
Plan’ op 1 Mei 2017 geloods is, is die ‘ABC Success Plan’
nou ten volle aanvaar en die Plan bied vir u 11 verskillende
maniere om ‘n inkomste te verdien. Die nuwe ‘ABC
Success Plan’ sal binnekort ingesluit word in die nuwe,
opgegradeerde Annique Suksesgids.
Gebruik asseblief die ‘ABC Success Plan Grid’ aangeheg
en die ‘ABC Success Plan’ opleidingsdokumente wat
beskikbaar is vir aflaai in die ‘Documents’ afdeling van die
Enterprise Portal vir enige inligting of insigte wat u mag
beodig aangaande die ‘ABC Success Plan’.

Vriendelike groete,
Annique Verkope
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Welkom in die Wêreld van Annique
Jy is nou deel van die dinamiese Annique Span en ontvang die voordele om direkte en
indirekte inkomste te verdien waarmee jy jou eie, suksesvolle Annique Besigheid kan bou.
Jy word ondersteun deur Annique se professionele dienste en unieke, wêreldklas, Rooibosgebaseerde produkte. Om sukses te behaal verg tyd, geduld en toewyding. Benut die
ondersteuning van jou Annique Promotor en volg die advies, motivering en kennis wat hy
of sy jou bied.
Geniet dieselfde voorregte as talle ander Annique Konsultante, waarmee hulle onafhanklike
Annique Besighede bou.

Naam
Telefoonnommer
Annique Registrasienommer
Registrasiedatum
Promotor naam en telefoonnommer

Annique Health and Beauty (Pty) Ltd
Regency Rylaan 29, Route 21 Korporatiewe Park
Irene, Pretoria, SUID AFRIKA, 0157
Privaatsak X2, Elarduspark, 0047
Tel. +27 12 345 9800 | +27 12 345 9801
Faks. +27 12 345 9855
www.annique.com
suggestions@annique.com
0861-ANNIQUE
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Min het hulle toe geweet dat hierdie skaars plant
wat slegs in die koue, winderige suidwestelike deel
van Suid-Afrika voorkom, kragtige en natuurlike
helende eienskappe besit.

1968–’n Verbasende Ontdekking
Dr Annique Theron het toevallig die kragtige,
helende eienskappe ontdek toe sy een sonnige
April-oggend in 1968 warm Rooibostee by haar
allergiese baba se melk gegooi het. Sy was verstom
oor die onmiddellike kalmerende, strelende en
helende uitwerking wat dit op haar baba van 14
maande, Lorinda, gehad het.
Annique het begin om die tee se helende
potensiaal te ondersoek en het bevind dat niemand
anders navorsing gedoen het oor Rooibos se antiallergiese eienskappe nie.
Sy het egter gou tot die slotsom gekom dat
honderde moeders met allergiese babas en jong
kinders sukkel, met simptome wat wissel van
voedselallergieë en ekseem, tot slaaploosheid en
hiperaktiwiteit.
Sy publiseer haar bevindings oor allergieë by
kinders en volwassenes in 1974 in haar boek,
“Allergies: An Amazing Discovery”
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Geslagte Suid-Afrikaners geniet die natuurlike
soet en verfrissende smaak van Rooibos sedert
plantkundiges dit in 1772 ontdek het.
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erkenning ondersteun nie, maar ook deur 30
jaar se praktiese ondervinding deur moeders.
As jou kleinding aan koliek, slaaploosheid,
voedselallergieë, maagkrampe of ekseem ly, is
Annique se Rooibostee die perfekte antwoord op
jou probleme. Dit is maklik om te gebruik; vervang
eenvoudig die water in baba se bottelvoeding met
Rooibostee. Rooibostee sal die spysverteringstelsel
goed doen, jou kind kalmeer en rustige
slaappatrone verseker.

Voeding van Moedernatuur
Omdat Rooibostee ’n lae tannieninhoud het, sal
dit nie baba se natuurlike ysterreserwes tydens
swangerskap of voeding uitput nie en die proteïenabsorpsie en metabolisme word nie versteur nie.
Dit bevat ook kalsium om die normale ontwikkeling
van tande, bene en die senuweestelsel te verseker,
sowel as magnesium en sink vir gesonde vel en
hare. Omdat Annique se Rooibostee ’n natuurlike
soet smaak het, is dit nie nodig om suiker of
heuning vir babas by te voeg nie. Dit sal ook groot
byval by ouers vind.
.

Hulp vir babas en volwassenes

Dr. Annique Theron in 1968
met haar dogter, Lorinda

Suid-Afrikaanse moeders gebruik Rooibostee
die afgelope ses dekades al as ’n vertroude
geneesmiddel. Nou word Rooibos se uitsonderlike
eienskappe om te genees en te streel nie net
deur wetenskaplike navorsing en internasionale

Die Rooibos-storie:
Dr. Annique Theron ontdek die anti-allergiese
eienskappe van die Suid-Afrikaanse inheemse
krui, Rooibos, in 1968!

Dr. Theron en Lorinda
in 1991

Rooibos, die inheemse wonderplant van Suid-Afrika
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Revolusionêre Formules
1971 – 1972

Annekie Theron Ondernemings (Edms.) Bpk. word
gevestig. Annique Theron se begeerte om ander
te help word weerspieël in haar eerste produk,
Annique Wonder Slim, of soos dit nou bekend
staan, die Annique Lifestyle Shake-formule. Hierdie
produk is oorspronklik deur die WNNR geformuleer
om ondervoede mense van noodsaaklike
voedingstowwe te voorsien. Danksy die Lifestyle
Shake met Rooibos-ekstrak, het duisende klante
hul slank figure weer pragtig teruggevind en hul
gesondheid verbeter - met Annique se hulp.

Annique Theron se ontdekking van die terapeutiese
eienskappe van Rooibos, bevestig:
• Anti-inflammatories
• Anti-spasmodies
• Anti-allergies
• Teenverouderend
• Anti-viraal en anti-bakteries
• Kankerwerend
• Merkwaardige anti-oksidant

1973 – 1974

1991

1975 – 1976

Voor:
Annique Theron
at 45

Eerste WONDER SLIM- kompetisie met Rooi
Rose word geloods. Annique Theron stel haar
eerste drie velsorgprodukte bekend, met die
Annique Vernuwingsroom – toe en vandag – as
die sterproduk. Hierdie unieke produk bevat
drie vernuwingserums wat herstel, hernu en
verjong soos geen ander produk nie. Die Annique
Vernuwingsroom word aangevul deur ander
Annique Rooibosprodukte en lewer wêreldwyd
ongelooflike resultate vir alle veltipes. Die Annique
Vogroom Droog verseker nie net ’n tydlose
voorkoms nie, maar is ook op ’n tydlose formule.
Die romerige, sagwerkende Annique Skroproom
word ook bekendgestel en kort daarna volg die
Vitamin E Tissue Oil ampules.
Tweede WONDER SLIM-kompetisie met Rooi Rose
word geloods. Annekie Theron Ondernemings
word FOREVER YOUNG (Pty) LTD. Dr. Annique
Theron werf haar eerste Konsultante.

1978 – 1981

Die eerste Annique Gesondheidsreeks word
bekendgestel en kondig die begin van ’n hele
reeks gesofistikeerde aanvullings aan met unieke
kombinasies van vitamiene, minerale en ensieme.
Annique se Konsultantbasis groei tot 30+ en die
eerste Annique seminaar vind plaas, gevolg deur
drie nasionale konferensies.

1982 –1985

Die Annique Velsorgreeks groei tot 11 produkte
en Annique se eie Rooibostee met die
Annique handelsmerk, word bekendgestel. Die
ongeëwenaarde smaak en kwaliteit oorreed
duisende mense wêreldwyd om Rooibostee te
geniet.
Annique verskaf aan duisende mense ’n tydlose
stelsel om finansiële onafhanklikheid te verkry en
om produkte waarin hulle glo, te versprei.
Getuigskrifte oor Annique Rooibostee word uit
alle wêrelddele ontvang. Die Universiteit van
Bloemfontein voltooi ’n onafhanklike studie wat

Die Annique Rooibos babareeks word

Na die gebruik van die
Annique Vernuwingsroom
en die Annique Vogroom
Droog
Dr. Annique Theron in haar
vyftigerjare

bekendgestel – ’n weergalose reeks produkte van
die hoogste gehalte met ’n spesiale babatee, wat
moeders gemoedsrus bied en babas rustiger laat
slaap.

1997

Annique Theron ontvang
twee goue medaljes vir
die formulering van die
Annique Rooibosprodukte
en is die 1997 wenner
van die World Intellectual
Property Organisation
(WIPO) se toekenning vir die
Internasionale Vroue-uitvinder
van die Jaar in Geneva,
Switserland.

1999

Die bekendstelling van die Annique Q10 Therapy
veroorsaak ’n sensasie onder die media en klante
met sy ongelooflike herstelvermoë en vernuwings-
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eienskappe. Annique is
weereens eerste met die
toevoeging van koënsiem
Q10, wat energie aan
velselle verskaf. Hierdie
jaar wen Annique ook die
tydskrif MARIE CLAIRE
se Prix d’Excellence vir
die Sonblok Aanrol as
die “Mees Innoverende
Produk.”

waarde vir geld vir die klant.
Annique behoort aan die volgende organisasies
• Die Direct Selling Association (DSA) wat
die etiese gedrag van die Maatskappy en
Konsultante verseker.
• Die Vereniging vir Kosmetiese Chemici
(Coschem) hou Annique op die hoogte van
die jongste bestanddele en metodes in die
kosmetiekbedryf.

2000

Annique wen weer die MARIE CLAIRE Prix
d’Excellence vir die Annique Rooibos Resque
Crème as “Mees Revolusionêre produk”.
Annique stel ook ’n uitgebreide verslankingstoetsprogram bekend met 880 deelnemers dwarsoor
Suid-Afrika. Ons ontvang daagliks steeds
nuwe getuienis oor die sukses van die Annique
Leefstylprogram.

• Annique se Derma Sonblok SBF 30, Safe in
the Sun SBF 30, Sun Safety Aerosol SBF 30 en
Be Wise SBF 50 vertoon die KANSA Merk van
Erkenning vir voorkomende sonsorg.
• Lid van die Health Products Association (HPA).
• Lid van die Cosmetics Toiletries and Fragrances
Association (CTFA).

2005

Dr. Annique Theron verwerf die Afrikaanse Taal- en
Kultuurvereniging (ATKV) se Afrikoon-toekenning
vir haar bydrae tot die Suid-Afrikaanse ekonomie
en die bevordering van welvaart onder vroue.
Die Annique sellulietreeks wen die MARIE CLAIREtoekenning vir hoogsaanbevole lyfsorgprodukte.
Annique betrek hul nuwe Tuiskantoor in Irene,
Pretoria.

2002

In hierdie jaar word nog ’n unieke vernuwingsbehandeling bekendgestel – die Annique
RetiníQ-kapsules met ’n gepatenteerde stabiele
kombinasie van retinol en vitamien C. Annique se
eie toetsprogram lewer merkwaardige resultate op
in die verwydering van plooie en vlekke op selfs
byna perfekte vel.

2003

Hierdie jaar vernuwe ons Annique se beeld met ’n
nuwe, glansryke voorkoms vir die hele reeks.
Deur die jare was die Annique beeld baie
aanpasbaar by die Maatskappy se omstandighede
en die nuwe voorkoms het groot byval gevind.
Na vyf jaar se plaaslike navorsing oor die
gesondheid van mans, vroue, kinders en tieners
ontwikkel Annique ’n unieke mikronutriëntreeks om te voldoen aan ons klante se unieke
gesondheidsbehoeftes

2006

Annique vier 35 jaar van sukses met ’n beperkte
uitgawe Vernuwingsroom. Hierdie produk is vandag
nog ongeëwenaar weens die merkwaardige herstelen vernuwingsresultate wat dit lewer.

2007

Dr. Annique Theron vier haar 78ste verjaardag met
’n pragtige geskenk van haar Annique-familie – die
Annique-roos

2004

Nog ’n jaar van feesvieringe begin met dr. Annique
Theron se 75ste verjaardag.
Die Annique Maatskappy is ook geaffilieer met
verskeie organisasies wat omsien na die publiek en
bedryf se belange.
Hierdie organisasies verseker ook geloofwaardigheid wat betref advertensies, produk-aansprake en
ANNIQUE SUKSESGIDS | 7

2008
Rooibos kan kanker en hartsiektes voorkom.
Prof. Jeanine Marnewick van die Kaapse
Skiereiland Universiteit van Tegnologie verklaar:
“Ons ondersoek al vir baie jare die uitwerking van
Rooibos op ’n wye reeks kankertipes en is in staat
om die voordele van Rooibos by die voorkoming of
vertraging van verskeie kankertipes te bewys.” Haar
span het navorsing gedoen op die uitwerking van
ses koppies Rooibostee per dag vir ses weke op
gesonde vrywilligers. In ongepubliseerde studies is
bevind dat Rooibos bloed-glutatioon, die liggaam
se eie “super anti-oksidant” met 100% verhoog.
Glutatioon verminder die risiko van kanker (en
boonop, moontlik, ander leefstylsiektes).
Volgens Prof. Marnewick beskerm Rooibos op die
volgende verskillende manier teen kanker:
• Rooibos beskerm selle teen DNA-skade of
mutagenese wat kanker moontlik kan veroorsaak.
Dit bevat anti-oksidante wat met vrye radikale
bind en die skade wat deur vrye radikale aan
DNA gedoen kan word, elimineer.
• Rooibos kan ’n sel met beskadigde DNA
verhoed om ’n kankersel te word.
• Rooibos kan kankerselle verhoed om in massas
te vermenigvuldig om sodoende kwaadaardige
gewasse te vorm.
• Rooibos vermeerder natuurlike anti-oksidante
in die lewer wat die lewer se anti-oksidantstatus
verbeter.
• Rooibos help die lewer ook om verbindings af te
breek wat kanker kan veroorsaak.
Resultate van ’n bykomende kliniese proef wat
ook deur Prof. Marnewick gelei is, bewys dat
Rooibos die risiko van hartsiekte noemenswaardig
kan verminder. Hierdie onweerlegbare bewys
dat Rooibos hartgesondheid in die mens
bevorder, is op 26 November 2008 gedurende
’n wetenskapkafee – aangebied deur die SuidAfrikaanse Rooibosteeraad en ’n span navorsers
– by die MTN Science Centre in Kaapstad, aan
150 lede van die media, gesondheidsektor en die
Rooibosnywerheid voorgelê.
Navorsers het die effek van Rooibos om teen
hartsiekte te beskerm, ondersoek deur middel
van twee belangrike merkers in die bloed, sowel
as die oksidatiewe status van die 40 volwassenes
wat aan die studie deelgeneem het. Hulle het
noemenswaardige vermindering bevind in die
twee bloedmerkers wat oksidatiewe skade aandui,
wat beteken dat Rooibos arteriosklerose, oftewel
aarverkalking, sou kon help vertraag. Hulle het ook
bevind dat Rooibos vlakke van glutatioon – die
liggaam se eie ‘super anti-oksidant’ - verhoog het,
en noemenswaardig bydra tot die vermindering van
‘slegte’ LDL-cholesterol.
By dieselfde geleentheid het Dr. Carl Albrecht,
Hoof van Navorsing by die Kankervereniging van
Suid-Afrika (KANSA), ’n oorsig gebied oor byna 10
jaar se navorsing van die Mediese Navorsingsraad

se PROMEC-eenheid, oor Rooibos se vermoë om
kanker te voorkom of te vertraag. Hy het gesê dat
Rooibos se vermoë om die liggaam se oksidatiewe
stres te verlaag, uiters noemenswaardig is.
Oksidatiewe stres speel ’n rol in die ontwikkeling
van ’n wye reeks van siektes wat kanker, beroerte,
hartsiekte, lewersiekte, suikersiekte en Alzheimer se
siekte, insluit.

2009
Dr. Annique Theron vier
haar 80ste verjaardag met
die publikasie van haar
outobiografie, “Manna”.
Annique stel die Forever
Young-teenverouderingsreeks
bekend, wat opgevolg
word deur die bydertydse
behandelingsreeks, Essense.

2010
Ernest du Toit koop die
Annique Maatskappy by
die Theron-gesin, na 40 jaar
se eienaarskap. Ernest is ’n
ervare kundige in die direkte
verkope-marksektor. Hy is
energiek, hy is Afrikaans,
Engels en Zulu magtig en
bevat al die nodige eienskappe om die Anniquehandelsmerk en –nalatenskap tot nuwe hoogtes te
lei.
• Annique stel ’n nuwe reeks bekend, The Spa.

2011
Die Annique Maatskappy vier 40 jaar van
geleentheidskepping wat die lewens van ons
Konsultante, klante en ons personeel verander.
Resque Crème wen tweede plek in die Fair Lady
Best of Beauty Awards, Best South African Product.
Resque Mist is ’n finalis (Top 5) in die Fair Lady
Best of Beauty Awards, Best South African Product.
Annique het twee produkte in die Top 5 uit ’n totaal
van 364 produkte wat ingeskryf word.

2012
Annique Forever Young Crème de Nuit en Essense
Antioxidant Radiance Masque word gekies as
finaliste in die FAIR LADY Best of Beauty Awards, in
die kategorie Best South African Product.
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• Annique stel vyf nuwe reekse bekend:
n Lucid - Droë, gedehidreerde, ouer vel
n Hydrafine - Normale- en kombinasie-vel
n Forever Healthy - Gesondheidreeks
n Forever Slim - Jou holistiese Lyfsorgselfvertrouestrategie
n Body Xpert - Gevorderde lyfsorgreeks
• Drie nuwe produkte, geposisioneer aan die
voorpunt van die mark, in die Essense-reeks:
n Moisture Serum,
n Intense Repair Serum, en
n Energising Eye Gel.
• Nuwe formulerings word ontwikkel vir RetiniQ
in die Forever Young-reeks en ’n nuwe produk,
Youth Boost, word bekendgestel.

2013
Annique stel een nuwe reeks bekend:
n Synergy - Olierige vel

2014
Annique stel die volgende produkte bekend:
n Colour Caress - BB Cream
n Synergy - Clearly Even Night Crème
n Essense - Pore Minimising Serum
n Body Xpert - Cellulite Scrub

2015
Annique stel die volgende produkte bekend:
n Colour Caress - BB Cream
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Visie

Ons skep geleenthede wat lewens verander... elke dag!

Missie

Om leiding en middele te verskaf waarmee ons Konsultante
en Personeel hulself kan bemagtig vir sukses en geluk deur
middel van die Annique Besigheidsgeleentheid, en die
leefstyl kan behaal waarna hulle streef.

Waardes

Ons gedrag word gekenmerk deur eerlikheid, integriteit,
openheid, deursigtigheid, waarheidsgetrouheid, vertroue,
uitnemendheid en professionaliteit.

Die Annique Winsplan is uniek
om die volgende redes:
1. Die Annique Winsplan is daarop gemik om ’n onafhanklike
Konsultantbesigheid op te bou deurdat die volgende verskaf word:
indirekte inkomste, opleiding, aanmoediging, motivering en erkenning
van prestasies, asook groter geleenthede wat binne die stelsel aangebied
word.
2. Met ’n minimale belegging kan enige persoon ’n Annique Konsultant
word.
3. Met Annique se Winsplan hoef jy nie ’n groot kontantbelegging te maak
nie en jy vermy dus finansiële risiko wanneer jy jou eie besigheid begin.
4. Annique het ’n ongeëwenaarde produkreeks van hoogstaande gehalte.
Ons voorsien produkte wat jy en jou klant daagliks nodig het om
gesondheid en welstand te bevorder. Voeg daarby die “Annique Rooibosstorie” en Annique is die enigste velsorgreeks wat met reg aanspraak kan
maak op die ontdekking van die anti-allergiese- en teenverouderingseienskappe van Rooibos.
5. Annique voorsien ’n unieke en wettige Besigheidsgeleentheid wat
Konsultante in staat kan stel om addisionele inkomste te verdien, skuld te
vermy en/of uit te skakel en finansieel onafhanklik en suksesvol te word.
6. Jy betaal net vir bestellings wat geplaas word en produkte wat ontvang
word. Daar is GEEN outomatiese debitering van jou rekening vir produkte
wat jy nie bestel het nie.
7. Annique verskaf die geleentheid om welvaart vir jou en jou gesin te skep,
terwyl jy kwaliteit tyd saam met jou gesin kan deurbring.
8. Met Annique het elke persoon die geleentheid om iemand te word wat
waarde tot die lewe toevoeg en wat sy/ haar doel in die lewe uitleef. Met
Annique Rooibosprodukte van die hoogste kwaliteit, voeg jy kwaliteit tot
jou klante se lewens toe.
ANNIQUE SUKSESGIDS | 10

Die Rooibos-storie
Ontdek die Rooibos-wonderwerke
Geslagte Suid-Afrikaners geniet die natuurlike soet en
verfrissende smaak van Rooibos sedert plantkundiges dit in
1772 ontdek het. Min het hulle toe geweet dat hierdie skaars
plant wat slegs in die koue, winderige suidwestelike deel van
Afrika voorkom, kragtige en natuurlike helende eienskappe
besit.

1968 – ‘n Verbasende Ontdekking
Annique Theron het toevallig die kragtige, helende
eienskappe ontdek toe sy een sonnige April-oggend in
1968 warm Rooibostee by haar baie allergiese baba se melk
gegooi het.
Sy was verstom oor die onmiddellike kalmerende, strelende
en helende uitwerking wat dit op haar baba van veertien
maande, Lorinda, gehad het. Annique het begin om die
tee se helende potensiaal te ondersoek en het bevind
dat niemand anders navorsing doen oor Rooibos se antiallergiese eienskappe nie. Sy het egter gou tot die slotsom
gekom dat honderde moeders met allergiese babas en jong
kinders sukkel, met simptome wat wissel van voedselallergieë
en ekseem, tot slaaploosheid en hiperaktiwiteit.
Sy publiseer haar bevindings oor allergieë by kinders en
volwassenes in 1974 in haar boek: “Allergies: An Amazing
Discovery”

Hulp vir babas en volwassenes
Suid-Afrikaanse moeders gebruik Rooibostee die afgelope
ses dekades al as ’n vertroude geneesmiddel.
Nou word Rooibos se uitsonderlike eienskappe om te
genees en te streel nie net deur wetenskaplike navorsing en
internasionale erkenning ondersteun nie, maar ook deur 30
jaar se praktiese ondervinding deur moeders.
As jou kleinding aan koliek, slaaploosheid, voedselallergieë,
maagkrampe of ekseem ly, is Annique se Rooibostee die
perfekte antwoord op jou probleme.
Dit is maklik om te gebruik; vervang eenvoudig die water in
baba se bottelvoeding met Rooibostee.
Rooibostee sal die spysverteringstelsel goed doen, jou kind
kalmeer en rustige slaappatrone verseker.
Annique Theron ontvang twee goue
medaljes vir die formulering van die
Annique Rooibosprodukte en is die 1997
wenner van die World Intellectual Property
Organisation (WIPO) se toekenning vir die
Internasionale Vroue-uitvinder van die Jaar
in Geneva, Switserland.

Annique Theron saam met
haar dogter Lorinda
in 1968

Dr. Theron en
Lorinda in 1991

Onthullende navorsing
In die 1980’s het Japanse en Amerikaanse
wetenskaplikes ’n kragtige anti-oksidant,
genoem super-oksied dismutase, in
Rooibostee ontdek.
In 1995 het Infruitec, ’n Suid-Afrikaanse
navorsingseenheid, sowel as dr. Charlene
Marais van die Universiteit van die OranjeVrystaat, bevind en bevestig dat Rooibos
inderdaad die volgende eienskappe besit:
• Anti-allergies; • Anti-spasmodies;
• Anti-bakteries; • Teenverouderend;
• Anti-viraal;
• Anti-oksidant; en
• Suiwer Rooibosblare is kaffeïen-vry
en laag in tannien.
Rooibos tee geniet toenemende gewildheid
regoor die wêreld.

Voeding van
Moedernatuur
Omdat Rooibostee ’n lae tannieninhoud
het, sal dit nie baba se natuurlike
ysterreserwes tydens swangerskap of
voeding uitput nie en die proteïenabsorpsie en metabolisme word nie
versteur nie.Dit bevat ook kalsium om die
normale ontwikkeling van tande, bene en
die senuweestelsel te verseker, sowel as
magnesium en sink vir gesonde
vel en hare. Omdat
Annique se Rooibostee
natuurlike soet smaak
het, is dit nie nodig
om suiker of
heuning vir
babas by te
voeg nie. Dit
sal ook groot
byval by ouers
vind.
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Die Annique Beginsels
Ons wil seker maak jy begryp dat die
inligting in die Annique Suksesgids slegs vir
inligtingsdoeleindes bedoel is. Annique het ’n
omvattende gesondheidsreeks wat sommige
wonderlike gesondheidsvoordele inhou.
Moderne neigings is:
• die gebruik van alternatiewe en
komplementêre medisyne;
• die individu aanvaar verantwoordelikheid vir
sy/haar eie welstand en gesondheid.
Annique se gesondheidsprodukte is nie
medisyne nie en die oogmerk is nie vir gebruik
in die genesing, behandeling of voorkoming
van enige siekte of mediese toestand nie. Die
inligting in die Suksesgids is nie mediese advies
of ’n diagnose nie, maar is bloot inligting om
die Konsultant in staat te stel om ingeligte
besluite te neem oor sake wat verband hou met
die produkreeks wat hy/sy verkoop. Annique
probeer nie op enige manier om enige mediese
metodes voor te skryf of te beoefen nie.
Konsultante moet altyd ’n bevoegde mediese
professionele persoon raadpleeg alvorens ’n
gesondheidsbesluit geneem word.
Die volgende faktore is belangrik:

1. Annique Leefstyl

Verantwoordelike eetgewoontes, goeie
voedselkeuses, oefening, ontspanning en
slaap, skoon lug en water, geestesgesondheid
en geestelike welstand is deel van ’n holistiese
gesondheidsprogram. Behoorlike bevogtiging
van die vel asook voeding van die vel en
liggaam deur die gebruik van produkte uit
die Annique Produkreekse, gekombineer met
bogenoemde leefstylkeuses, sal gesondheid en
voorkoms verbeter.

2. Hoë Standaarde

Annique se gesondheids- en velsorgprodukte
bevat bestanddele van die hoogste
internasionale standaarde. Hierdie bestanddele
bevorder die liggaam en vel se natuurlike
funksies en herstel tekorte vir ’n verbeterde
balans van voedingstowwe. Die Annique
Produkreeks verbeter die funksie van die
immuunstelsel en voorkom allergiese reaksies.

3. Oplossings

Die moderne mens se stresvolle leefwyse, swak
voedingsgewoontes, gebrek aan diep slaap en
besoedeling, vereis dat ’n beter oplossing vir
optimale gesondheid gevind word. Annique
glo dat ons produkte deel is van die oplossing
vir die beskerming van die liggaam teen
veroudering en siekte deur korrekte voeding.
Ons moedig gesonde mense aan om gesond
te bly.

4. Etiek

Annique Konsultante meng NIE in met mediese
advies wat deur ’n professionele mediese
persoon of ’n gesondheidsdeskundige gegee
word nie. Ons maak nie enige bewerings van
enige terapeutiese werking van ons produkte
vir “genesing”, “waarborge” of “helende
eienskappe” nie. Annique Konsultante kritiseer
nie ander maatskappye, produkte of beroepe
nie en verkoop gewoonlik teen die aanbevole
kleinhandelprys.

5. Riglyne

Annique Konsultante kan produkte aanbeveel
wat die gesondheid van enige individu
bevorder en ondersteun mits dit nie mediese
advies weerspreek nie. Annique produkte word
ontwikkel om die gesondheid, welstand en
geluk van klante te verbeter, te vernuwe en te
versterk.

6. Die Omgewing

Die Annique vervaardigingsprosesse wat
voorsien word deur gesertifiseerde Goeie
Vervaardigingspraktyk-verskaffers (GVPverskaffers), is ontwerp om skoon water in
die omgewing vry te stel en bestanddele
is bioafbreekbaar vir ’n skoner, veiliger
omgewing. Sekere Annique houers word
van herbenutte plastiek en ander natuurlike
materiaal gemaak. Ons houers is herwinbaar
en moet na gebruik na die naaste sentrum vir
plastiek- en papierherwinning geneem word.

7. Privaatheid

Annique sal nooit persoonlike besonderhede
of kredietkaart-inligting bekendmaak nie, of
inligting uit ons Konsultantdatabasis gebruik
om daarmee besigheid te doen nie.

Cosmetic, Toiletry & Fragrance
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Association of South Africa

Sleuteldrywers van jou Annique
Besigheid

1
2

Werf, bou en groei jou netwerk

Ontwikkel Verkoopsleiers
Ontwikkel Leiers om indirekte inkomste te skep

3

Deel die inkomste-potensiaal en Annique Winsplan
met potensiële Konsultante. Pas die ‘Een Meterreël’ toe … Op Almal, Oral, Elke liewe dag, Altyd …
Annique

4

Ontvang intensiewe opleiding en lei jou span op
(‘Train-the-Trainer’)

5

Ontvang en verskaf asemrowende Toekennings,
Erkenning en Aansporingspryse (‘RRI’)

6

Dra omvattende/uitgebreide kennis van jou
produkte en hoe om dit te gebruik

7

Gebruik die maandelikse promosies in die
Beautè om deure tot nuwe verkope en
werwingsgeleenthede oop te maak
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Die Direct Selling Association
of South Africa (DSA)
Etiese Kode
As ’n verbruiker word daar van Annique
Konsultante verwag om:
• Hulself aan die klant voor te stel, te verduidelik
waarom hul klant nader en watter produkte hulle
verkoop.
• ’n Demonstrasie of aanbieding onmiddellik te
beëindig, sou die klant dit versoek.
• Te verduidelik dat die klant vyf (5) besigheidsdae
het, vanaf datum van aankooptransaksie,
om die transaksie te herroep. Die Annique
Konsultant moet dan binne vyftien (15) dae na
ontvangs van kennisgewing van die klant, die
bedrag wat vir die transaksie betaal is, aan die
klant terugbetaal. Die Annique Konsultant sal
’n kwitansie verskaf met ’n duidelik gestelde
afkoeltydperk wat die klant toelaat om die
transaksie te herroep binne ’n minimum
van vyf (5) dae vanaf die datum van die
aankooptransaksie en om ’n terugbetaling van
die bedrag wat vir die transaksie betaal is, te
ontvang.
• Te verduidelik hoe om ’n produk terug te gee of
om ’n bestelling te kanselleer.
• Aan die klant reklamemateriaal van die
Konsultant en die Maatskappy te verskaf wat die
adres en telefoonnommer van albei bevat.
• ’n Geskrewe kwitansie te verskaf wat die
Maatskappy en die Konsultant identifiseer en
wat kontak-inligting van beide insluit.

Volgens die Verbruikersbeskermingswet:
Klante mag nie op die volgende tye
gekontak word nie:
n Sondae en openbare vakansiedae;
n Saterdae voor 09:00 en na 13:00; en
n Indien ’n klant gedurende enige ander tye
gekontak word, behou die klant die reg om die
Konsultant te versoek om hom/haar nie weer te
kontak nie, en die Konsultant moet alle verdere
kontak opskort.
• Die klant se privaatheid te respekteer deur
hom/haar slegs te kontak op tye wat vir die
klant gerieflik is.
• Persoonlike inligting van die klant te beskerm.
• Akkurate en eerlike inligting oor die prys,
kwaliteit, kwantiteit, funksie en beskikbaarheid
van die produk of diens te verskaf.

• ’n Geskrewe kwitansie in die taal wat die klant
verstaan, te verskaf.
• ’n Volledige beskrywing van enige waarborge
wat van toepassing is, te verskaf.

As ’n verkoopspersoon, word van ’n
DSA-lidmaatskappy, verwag om:
• Akkurate inligting oor die Maatskappy se
vergoedingsplan, produkte en verkoopmetodes,
aan jou te verskaf.
• Die verhouding tussen jou en die Maatskappy op
skrif te stel.
• Akkurate inligting te verskaf rakende enige
vergelykings wat op produkte, dienste en
geleenthede betrekking het.
• Hulself te weerhou van enige onwettige of
onetiese werwingspraktyke en buitensporige
lidmaatskap- of opleidingsfooie.
• Te verseker dat jy nie voorraad aankoop om
uitsluitlik vir span-kommissies te kwalifiseer nie.
• Te verseker dat enige materiaal wat aan jou
bemark word deur ander verkoopspersoneel
in die Maatskappy ooreenstem met die
Maatskappy se beleid, redelik geprys is en dat
die terugstuurbeleid ooreenstem met dié van die
Maatskappy.
• Daarop aan te dring dat jy jou aan die vereistes
van die Etiese Kode onderwerp.
• Jou persoonlike inligting te beskerm.
• Geskikte opleiding te verskaf wat jou in staat stel
om jou besigheid eties te bestuur.
• Alle ware en potensiële verkope en verdienstes
op gedokumenteerde feite te baseer.
• Jou aan te moedig om slegs voorraad aan
te koop wat jy binne ’n redelike tydperk kan
verkoop.
• Indien jy sou besluit om die besigheid te verlaat,
bemarkbare voorraad en verkoophulpmiddels
wat jy binne die laaste 12 maande aangekoop
het, terug te koop, met toepassing van ’n 25%
hanteringsfooi.
• Die terugkoopopsie op skrif te stel en te
verduidelik.
• Redelike aanvangsfooie en koste te hê.
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Die Beskerming van
Persoonlike Inligting
Aan die einde van 2014, het die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting,
waarna algemeen verwys word as die POPI-wet, wetgewing geword. Hierdie Wet reguleer hoe iemand, wat met persoonlike inligting werk, dit moet hanteer en bewaar.
Persoonlike inligting verwys na jou kontakbesonderhede, rekeningbesonderhede,
demografie (ouderdom, ras, geslag, ens), geskiedenis, biometriese inligting (bloedgroep), menings en private korrespondensie.

Die POPI-wet dwing maatskappye om:
• Slegs inligting te versamel wat op hul spesifieke doel van toepassing is.
• Veiligheidsmaatreëls toe te pas om jou persoonlike inligting te beskerm.
• Te verseker dat die inligting wat hulle het, relevant en op datum is.
• Slegs inligting te behou wat hulle nodig het en vir so lank as wat hulle dit benodig.
• Jou inligting op aanvraag aan jou bekend te maak.

Watter maatreëls neem Annique om aan die POPI-wet te voldoen?
• Ons rekenaars is geïnkripteer, en indien enige van ons skootrekenaars, rekenaars of
skyfies gesteel word, sal jou persoonlike inligting nie toeganklik wees nie.
• Ons het strenger wagwoord reëls geïmplementeer. Nie een van ons personeellede
word toegelaat om hul wagwoorde aan ander bekend te maak nie of om enigiemand anders toe te laat om op hul rekenaars te werk nie.
• Ons het CCTV kameras, alarmstelsels en toegangsbeheer om te verseker jou data
veilig bly. Alle kantore wat persoonlike inligting bevat, word na-ure gesluit.
• Enige persoonlike inligting wat ons het, wat nie van toepassing op die maatskappy
is nie, sal verwyder of vernietig word. Ons sal nie enige inligting van Konsultante wat
bedank, behou nie.
• Ons sal nooit jou persoonlike inligting met enige derde partye deel nie, of jou persoonlike inligting vir enige ander doeleindes buite die Annique besigheid gebruik
nie.
• Ons het die nodige maatreëls geneem om te verseker dat jou besonderhede op die
Enterprise Portal beskerm word.
• Ons hou nooit jou kredietkaart of bankbesonderhede op rekord nie.
Die verantwoordelikheid om persoonlike inligting te beskerm, rus nie net op ons nie,
maar ook op elke Annique Konsultant wat haar eie besigheid besit. Maak asseblief
seker dat jy voldoen aan die POPI-wet in jou eie besighede deur dieselfde stappe
as wat ons geneem het toe te pas. Die beskerming van jou kliënte en Konsultante se
inligting is noodsaaklik. Die POPI-wet is streng en het aansienlike boetes wat tronktyd en boetes van tot R10 miljoen kan insluit! Beveilig jou besigheid deur te voldoen
aan POPI!
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Terminologie en
Definisies
1. Onafhanklike Konsultant

•

Hierdie term word gebruik vir die persoon of
maatskappy wat geregistreer is in die Annique
Winsplan en wat aan al die vereistes van ’n
wettige en bindende kontrak voldoen.
Geen bepaling hierin sal uitdruklik of
stilswyend vertolk word om ’n verhouding van
werkgewer en werknemer tussen die partye
daar te stel nie. Daar word spesifiek op skrif
gestel dat die Konsultant ’n onafhanklike
kontrakteur is en nie ’n werknemer van
Annique nie en as sodanig nie geregtig is
op enige van die voordele wat aan Annique
werknemers beskikbaar is nie.
Die Konsultant sal geen regte bekom
ten opsigte van oortolligheid of
personeelvermindering nie en dus sal
geen personeelverminderings-prosedures
gevolg word by die beëindiging van hierdie
ooreenkoms vir watter rede ook al nie.
Die Konsultant is verder nie ’n agent van
Annique nie en sal geen magtiging hê om
Annique op enige manier te verbind of enige
skuld aan te gaan of enige kredietfasiliteite
te verkry, hetsy in die naam van of namens
Annique nie.

2. Ondersteuning deur Promotors

Annique verwag dat alle Promotors hul
Konsultante in hul span sal ondersteun vanaf
die dag dat hulle gewerf word deur:
• Basiese opleiding in produkkennis en
hoe om ’n geleentheidsvergadering,
’n Annique Pamperlangpartytjie/
Demonstrasie te hou of velanalise te doen;
• Gereelde maandelikse vergaderings met
hul spanne te hou en om inligting vanaf
Tuiskantoor te kry en aan hul spanne oor
te dra; en
• Motiveringsvergaderings om hul besigheid
uit te brei deur hulself te dupliseer en
gereelde aankope van al die Konsultante
wat gewerf is, aan te moedig.
• Gereelde produkopleiding met hul groep
te doen.

3. Konsultant-registrasie

Die registrasie van Konsultante verloop soos
volg:
•

Registreer as ’n Konsultant in die
Annique Winsplan deur die Onafhanklike
Konsultant Ooreenkoms te onderteken
(d.w.s. ’n ooreenkoms tussen die
Konsultant en Annique);

•

Plaas die Eerste Aankoop-bestelling (EAB)
met jou keuse van nie meer nie as EEN
van elke produk teen ’n eenmalige 50%
afslag op die pryslys-prys (geen 50% op
spesiale aanbiedinge nie). Die minimum
waarde van produkte aangekoop moet
minstens R1000 wees teen 50% afslag
en die maksimum waarde van produkte
aangekoop mag nie R6 000 teen ’n afslag
van 50% oorskry nie. Hierbenewens is
jy geregtig op een DermaLIFT I en een
DermaLIFT II galvaniese toestel teen ’n
korting van 50%. (Hierdie waardes mag
van tyd tot tyd verander volgens die
uitsluitlike oordeel van Annique).
Deur aan hierdie voorwaardes te
voldoen, is die Konsultant geregtig op
’n onmiddellike afslag van 25% op alle
produkte aangekoop by Annique.

4. Administrasiekoste

Annique vereis dat jy ’n administrasiefooi per
bestelling betaal. Hierdie fooi mag van tyd tot
tyd verander volgens die uitsluitlike oordeel van
Annique. Die fooi geregtig die Konsultant om:
• Annique produkte teen die gewone
basiese afslag aan te koop;
• Addisionele korting te ontvang;
• Die maandelikse Annique Replique en
Beautè per e-pos te ontvang en
• Deel te neem aan kompetisies vir lede
gedurende die jaar

5. Span

Hierdie term word gebruik vir Annique
Konsultante wat gewerf is deur ’n ander
Konsultant wat direk betrokke is by sy/haar
Winsplan/afslagstruktuur.

6. Promotor

Die Promotor is die persoon in die Annique
Winsplan wat nuwe Konsultante in sy/haar span
registreer.

7. Onaktiewe Konsultant

’n Onaktiewe Konsultant is ’n persoon wat
bedank het, sy/haar besigheid verkoop het
of in gebreke bly om Annique produkte
(persoonlike verkope) vir 12 opeenvolgende
maande te koop (’n minimum van R6 000
persoonlike verkope oor ’n tydperk van 12
maande).
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Annique Konsultant Aktiwiteitsreël:
Vrae en Antwoorde
1. Wat is Annique se definisie van ’n
aktiewe Konsultant?
’n Aktiewe Konsultant is ’n Annique
Konsultant wat persoonlike verkope van
afslagbare produkte tot die waarde van
R500 per maand behaal. Hierdie R500
is die waarde voor die 25% afslag in
werking gestel word. M.a.w. dit is R375 se
persoonlike verkope 1 maand na afslag.
2. Wat is Annique se definisie van ’n
onaktiewe Konsultant?
’n Onaktiewe Konsultant is ’n Annique
Konsultant wat in gebreke bly om
persoonlike verkope ter waarde van ’n
gemiddeld van R500 per maand te behaal
oor ’n tydperk van 12 maande. M.a.w.
hy/sy kan ’n groep hê, maar sy/haar
persoonlike verkope beloop minder as
R500 per maand. Onthou, dit beteken ’n
gemiddeld van R500 per maand. M.a.w.
sy/haar verkope kan byvoorbeeld R1500
beloop in maand 1 tot 5, R3500 in maand
6 en R1200 in maande 7 tot 12. Dit sal
uitwerk op ’n gemiddeld van R516 per
maand. Die bedrag van R6000 per jaar is
kumulatief oor ’n tydperk van 12 maande
bereken op ’n oorrolgrondslag (“rolling
basis”).
Vir nuwe Konsultante neem die proses
’n aanvang in die maand waarin die
Konsultant by Annique registreer. Die
waarde van R500 per maand mag van
tyd tot tyd hersien word volgens die
uitsluitlike oordeel van Annique.

Persoonlike
Verkope

5.

6.

word en die lid se inligting sal in ’n argief
geberg word, oftewel geargiveer word
(“archived”).
Wat beteken “geargiveer/archived?”
Dit beteken dat die Konsultant wat
bedank het en nie langer verlang om
as Konsultant voort te gaan nie, of wat
persoonlike verkope behaal het wat
minder as R500 per maand vir 12 maande
beloop, van die aktiewe Annique stelsel
verwyder sal word na ’n beveiligde
stelsel waar Annique ’n rekord van die
Konsultant sal hou. Indien die Konsultant
ander Konsultante in sy/haar span het,
sal hulle in die hiërargiese struktuur
opbeweeg, direk onder die Konsultant
(wat geargiveer is) se Promotor. Die
Konsultant wat sodoende geargiveer is, is
nou ’n “onaktiewe” Konsultant.
Kan die Konsultant wie se inligting
geargiveer is (onaktiewe Konsultant)
weer by Annique aansluit?
Ja, indien hy/sy weer Annique produkte
wil aankoop kan hy/sy ’n versoek aan
Tuiskantoor rig om weer as aktief beskou
te word. So ’n Konsultant moet weer
registreer onder enige Promotor van
sy/haar keuse en kan weer ’n Annique
Beginnerstel aankoop. Die Konsultant
sal ’n nuwe lidnommer ontvang. Die
12 maande sal bereken word vanaf die
datum wat die Konsultant as onaktief
verklaar is. Voorbeeld: Onaktief vir die
tydperk 1 April 2014 - 31 Maart 2015; hy/
sy sal onaktief verklaar word op 1 April
2015. Die Konsultant kan eers op 1 April
2015 onder ’n nuwe Promotor registreer.

Maand
1

Maand
2

Maand
3

Maand
4

Maand
5

Maand
6

Maand
7

Maand
8

Maand
9

Maand
10

Maand
11

Maand
12

R300

R300

R300

R300

R300

R3500

R200

R200

R200

R200

R200

R200

Totale
Verkope vir
jaar
Gemiddelde
Verkope vir
elke maand

3.

4.

R6200

R516

R516

R516

R516

R516

Wat gebeur na 5 maande se
onaktiwiteit?
Die Konsultant en sy/haar pormoter sal
per die brief in kennis gestel word van die
onaktiewe status.
Wanneer word ’n Annique Konsultant
“onaktief” op die sisteem?
Die Konsultant sal as “onaktief” op die
sisteem aangedui word na ’n 12-maande
tydperk waartydens verkope van R500
per maand nie behaal word nie. Dit sal
op ’n oorrolgrondslag plaasvind, m.a.w.
alle Konsultante wat nie R6000 vir die
jaar behaal nie sal as “onaktief” beskou

R516

R516

7.

8.
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R516

R516

R516

R516

R516

Indien hy/sy vir minder as 12 maande
onaktief was, moet hy/sy onder die
oorspronklike Promotor registreer.
Kan hy/sy weer ’n Annique Beginnerstel
aankoop?
Die Konsultant mag eers na ’n onaktiewe
tydperk van 1 jaar weer ’n beginnerstel
aankoop. Voorbeeld: As sy op 1 Mei 2015
onaktief verklaar is, kan sy eers weer ’n
stel aankoop op 1 Junie 2016.
Sal die geargiveerde Konsultant
(onaktiewe Konsultant) weer sy/haar
posisie in die struktuur herwin?
Nee, indien die Konsultant ’n groep

gehad het alvorens hy/sy onaktief verklaar
is, sal die Konsultant nie die oorspronklike
Konsultante in sy/haar span terugkry nie,
tensy daar ooreenstemming is met die
Promotor onder wie die geargiveerde
Konsultant se span geplaas was.
Gewoonlik moet die Konsultant van voor
af ’n span bou.
9. Sal Tuiskantoor die Konsultant in kennis
stel voor die Konsultant se inligting
in ’n argief geberg word (onaktief
verklaar word) en die Konsultant sy/
haar span verloor?
Ja, die Konsultant en sy/haar Promotor sal
’n e-pos van Tuiskantoor ontvang in beide
die 5e en 8e maand van onaktiwiteit
asook in die 10e en 11e maand. Indien die
Konsultant nie ’n e-posadres besit nie, sal
sy/haar Promotor die e-pos ontvang.
10. Wat sal die aktiewe Konsultant
maandeliks ontvang?
’n Aktiewe Konsultant sal alle
kommunikasie elektronies ontvang. Dit
behels die Beautè, Replique, A-Nuus en
SMS-kommunikasie soos hierbo genoem.
Verwys asb. na die kalender (Calendar)
in die maandelikse Replique vir die
spesifieke datum waarop die Beautè en
die Replique vanaf Tuiskantoor of vanaf
die Namibiese Beautique bestel kan
word.
11. Indien die Konsultant geargiveer is
(onaktief verklaar), sal hy/sy nog steeds
enige kommunikasie soos SMS’e of
e-posse vanaf Tuiskantoor ontvang?
Ongelukkig nie.

8. Afslag, Addisionele Afslag en
Nie-afslagbare items
(a) Afslag:
Alle lede van Annique ontvang ’n basiese
afslag van 25% op die kleinhandelpryse van
alle Annique produkte wanneer ’n minimum
bestelling van R750 bereik is. Hierdie afslag stel
jou in staat om die eerste vlak van inkomste
te bereik. Produkte word teen hierdie 25%
afslag gekoop en mag teen die aanbevole
kleinhandelsprys op die Annique pryslys
verkoop word. Die minimum aankoopvlak
van R750 kan van tyd tot tyd deur Annique
verander word volgens die uitsluitlike oordeel
van die Maatskappy.
(b) Addisionele Afslag:
Soos jy hoër styg in die hiërargie van die
Annique Maatskappy, kry jy toegang tot
die hoof-inkomstevlakke/ addisionele
afslagstruktuur. Dit verwys na betalings wat
die Maatskappy aan die einde van elke maand
aan elke Konsultant maak op elk van die
verskeie vlakke (soos in die Annique Winsplan
uiteengesit) gebaseer op persoonlike- en
spanverkope dwarsdeur die maand en in

ooreenstemming met die Beleid, Prosedures
en Beginsels van Annique, soos van tyd tot tyd
voorgeskryf.
Die kwalifikasiewaarde van hierdie addisionele
afslag kan van tyd tot tyd verander word vir
enige rede wat volgens die oordeel van die
Annique Maatskappy die kwalifikasievlakke
mag verander, uitsluitlik na die goeddunke van
die Annique Maatskappy.
(c) Nie-afslagbare items:
Sekere items wat verkoop word vir
bemarking, besigheidspromosies, opleiding
en kompetisies sal as nie-afslagbare items
geklassifiseer word. Hierdie items is vir die
Konsultant se gebruik om produkte te bemark,
of om haar Span op te lei en te motiveer. Geen
addisionele afslag sal op hierdie produkte
betaal word nie.

9. Span-aankope
Al die addisionele afslag waarna verwys
word, word gebaseer op span-aankope. Die
gekombineerde verkope van jou eie en jou
gewerfde Annique Konsultante in jou Span sal
beskryf word as jou span-aankope en sal die
vlak van jou addisionele afslag bepaal.

10. Die Annique Maand
Daar is elke maand twee datums waarvan die
Konsultant kennis moet neem:
(a) Bekendstellingsdatums van Spesiale
Aanbiedinge:
Annique spesiale aanbiedinge verskil van
maand tot maand en ’n begin- en einddatum
vir hierdie aanbiedings word gepubliseer in
die Annique Beautè en Replique van daardie
maand of sal per SMS of e-pos aan jou gestuur
word.
Hierdie datums stem nie noodwendig met ’n
normale kalendermaand ooreen nie.
(b) Maandeinde Bestellings:
Die laaste dag waarop bestellings voor die
maandeinde geplaas mag word, word ook
in die Annique Beautè, Replique en A-Nuus
aangedui of sal per e-pos of SMS aan jou
gestuur word.

11. Kampanje-maand
Die Kampanje-maand se datums word in die
promosie-kampanjes in die Annique Beautè
aangedui vir bepaalde produklanserings en
promosie-aanbiedinge. ’n Verkoopsmaand is
’n kalendermaand waarop addisionele afslag
bereken is.

12. Maandelikse verkoopsyfer
Jou maandelikse verkoopsyfer word bepaal
vanaf die eerste dag van die nuwe Kampanjeopening tot die laaste bestellingsdag van elke
kalendermaand. Hierdie tydperk word gebruik
om jou maandelikse verkoopsyfer te bereken.
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13. Sluit die Kode-reël
Annique sal in die algemeen, wanneer
promosies ter sprake is, verseker dat
voldoende voorraad beskikbaar is vir die duur
van die promosie. Dit mag gebeur dat die
promosie of spesiale aanbieding gestaak word
wanneer die vooruitgeskatte hoeveelheid
voorraad uitverkoop is.
Annique maak gebruik van gevorderde
beplanningsmetodes om die hoeveelhede
vir elke kampanje se spesiale aanbiedings
te beplan. Om dit te kan doen moet ons
statistiese gegewens relevant en akkuraat
wees. Dit is hoekom ons die ‘sluit die kode’reël streng moet toepas. Dit beteken dat
produkaanbiedings slegs beskikbaar sal
wees binne die tydsgleuwe aangetoon in die
Beautè en Replique, en TERWYL VOORRAAD
HOU. Die gevolg is dat indien sommige items
uitsonderlik goed verkoop en uitverkoop
voor die afsnydatums aan die einde van die
kampanje, Annique die kode sal sluit – met
ander woorde, hierdie produk en spesiale
aanbieding sal nie meer vir verkope beskikbaar
wees na die kode gesluit is nie. Ons beveel dus
aan dat jy spesiale aanbiedings wat slegs vir
een maand geldig is, vroeg in die maand koop
om te verseker dat jy jouself nie in ’n ‘sonder
voorraad-situasie’ bevind nie.

14. Annique Besigheidsgeleentheid
(WOW-vergaderings)
Dit is die term wat gebruik word om die
Annique Besigheidsgeleentheid en addisionele
afslagstruktuur te beskryf van verkope wat
gegenereer is deur die Promotors en Spanne
van Konsultante, wat deur Promotors gewerf is.
WOW staan vir “Welkom in ons Wêreld”.

Welkom in ons Wêreld
15. Registrasievorm
Alle nuwe Konsultante moet die Annique
Registrasievorm volledig invul nadat hulle die
reëls, regulasies en vereistes vir registrasie in die
Annique Suksesgids gelees en oorweeg het.
Die registrasievorm, Suksesgids en die
Onafhanklike Konsultant Ooreenkoms
verteenwoordig ’n wettige en bindende
ooreenkoms vir al die partye daartoe, naamlik
Annique Health & Beauty, die nuwe Konsultant
en sy/haar Promotor.
Die voltooide registrasievorm en die
ondertekende Onafhanklike Konsultant
Ooreenkoms, tesame met die nuwe Konsultant

se eerste bestelling moet onmiddellik na
die Annique Tuiskantoor gefaks of per e-pos
gestuur word om prosessering te bespoedig.
Hierdie registrasie moet al die verlangde
inligting insluit vir betaling deur kredietkaart of
elektroniese oorplasing (EO) vir toekomstige
bestellings. ’n Annique Besigheidstel sal dan
aan die nuwe Konsultant gestuur word met
haar eerste pakketbestelling.
Nuwe Konsultante se registrasienommers
sal binne 2 werksdae by die Tuiskantoor
beskikbaar wees.
Jy moet ten minste 18 jaar oud wees om by die
Annique Maatskappy aan te sluit. Konsultante
jonger as 18 jaar moet die toestemming van
hul ouer of voog verkry om die registrasievorm
in te vul. Die handtekening van die ouer of
voog moet op die vorm aangebring word.
Die Annique Besigheidsgeleentheid is
beskikbaar aan almal op enige vlak van die
gemeenskap, van enige ouderdom (maar moet
minstens 18 jaar oud wees), geslag, etniese
agtergrond, kultuur, politieke oortuigings,
geloof, nasionaliteit of persoonlike oortuigings.
Die oorspronklike vorm en ’n afskrif van die ID
moet gepos word aan
Annique Registrasies
Privaatsak X2
Elarduspark, 0047

16. Ander Vereistes
Elke Annique Konsultant moet:
’n Program volhou wat ten minste EEN Annique
aktiwiteit per week insluit, soos ’n Annique
Produkdemonstrasie, Pamperlangpartytjie of
Geleentheidsvergadering.
Maandelikse kontak behou met AL jou
Annique klante, jou Promotor en jou Span.
Die Promotor moet die nuwe Konsultant
inlig oor spesiale klante-aanbiedings, nuwe
produkvrystellings, hoe om opvolgbestellings
te neem en hoe om geleenthede vir
moontlike besigheidsgeleenthede en
produkdemonstrasies te skep.
Op die uitkyk wees vir potensiële Konsultante
en elke maand mense werf om jou besigheid
konstant te laat groei.
• Altyd positiewe woorde gebruik wanneer
jy Annique produkte en mede-Konsultante
bespreek.
• Alle persoonlike- en klanterekords op
datum hou.
• Onthou dat in die oë van jou klante,
jy ANNIQUE is. Maak seker dat jy dit
weerspieël, en dit sal vir jou persoonlike
en finansiële sukses en ’n gevoel van
vervulling bring.

17. Spanverkope
Al die addisionele afslag waarna verwys word,
word bereken op spanverkope. Met ander
woorde, indien jy Annique Konsultante gewerf
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het, sal die totale bedrag van jou spanverkope
jou addisionele afslag bepaal.

18. Span
Dit is die term wat gebruik word vir die
persoon wat Konsultante persoonlik gewerf het
of aan Annique bekendgestel het, sowel as die
mense wat hulle op hulle beurt gewerf het.

19. Promoter

23. Aktiewe Konsultant
’n Aktiewe Konsultant het persoonlike
verkope van R500 of meer gedurende enige
verkoopsmaand.
Hierdie waarde mag van tyd tot tyd deur
Annique gewysig word volgens die uitsluitlike
oordeel van die Annique Maatskappy.

24. Indirekte inkomste

Dit is die term wat gebruik word vir die
persoon wat jou gewerf het of aan Annique
bekendgestel het, sowel as die persone bokant
hom/haar.

20. Die Annique Replique
Die Annique Replique is ‘n maandelikse
nuusbrief met onmisbare inligting vir
Konsultante. ‘n Motiverende publikasie propvol
produkkennis, motivering, verkoopswenke,
produkwenke en belonings vir Annique
presteerders.
Hou altyd ’n afskrif van jou Replique om terug
te kan verwys na produk- en maatskappyinligting.

21. Die Annique Beautè
Die Beautè is ‘n maandelikse publikasie wat as
verkoopshulpmiddel vir Konsultante beskikbaar
is om nuwe produkte, spesiale aanbiedinge en
promosies te bemark.

Die term Multivlakbemarking verwys in die
besonder na ’n struktuur wat ontwerp is om ’n
Konsultant se verkoopsmag te skep, deurdat
onafhanklike Konsultante van maatskappyprodukte/-dienste, maar ook vir die verkope
van ander Konsultante wat hulle aan die
maatskappy bekendstel, waardeur ’n downline
van Konsultante – en sodoende ’n hiërargie van
veelvuldige vlakke van kompensasie – geskep
word. Aldus die term Multivlakbemarking.
MVB-Konsultante verdien direkte inkomste
deur direkte verkope van maatskappyprodukte aan verbruikers, asook indirekte
inkomste as ’n persentasie van die verkope wat
hul Span genereer. Elke Konsultant maak ’n
persoonlike keuse om ’n inkomste te verdien
slegs deur hul eie direkte verkope óf slegs
deur span-verkope óf ’n kombinasie van beide.
Die inkomste uit span-verkope word indirekte
inkomste genoem.

22. Onafhanklike Besigheid
As ‘n Annique Konsultant begin jy jou eie
Annique Besigheid wat deur jou bestuur en
besit word.
Annique sal jou sover moontlik ondersteun
deur opleiding, motivering, beloning,
erkenning en toekenningspryse en sal ook
advies aanbied oor sekere besigheidsbesluite
wat jy sal moet neem.
Alle ander optrede en besluite wat jy neem
word gedoen uit eie keuse, maar behoort altyd
jou Annique Besigheid te bevorder.
Jy besluit waar en wanneer jy jou besigheid
wil groei en stel jou eie persoonlike doelwitte.
Een van die aantreklikste voordele vir die
Annique Konsultant is dat jy selfonderhoudend
en onafhanklik is. Jy is vry om jou tyd te
skeduleer en jou besigheidsplan saam te
stel sonder dat dit negatief op jou familieverantwoordelikhede sal inwerk. Om ‘n
suksesvolle Annique Konsultant te word is nie
moeilik nie, maar sukses kom nie vanself nie:
JY MOET DAARVOOR BEPLAN!
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3. Ek sal positiewe en gereelde kontak met my Annique klante behou.
4. Ek sal die Annique produkte deurlopend bemark en bekendstel
aan alle persone in die Suid-Afrikaanse mark en elke maand ander
Konsultante werf om dieselfde te doen.
5. Ek sal die Annique Winsplan aanwend en sal hierdie plan met soveel
mense as moontlik deel.
6. Ek sal gereeld Annique spanvergaderings en Annique opleidingsessies
bywoon.
7. Ek sal seker maak dat ek en my nuwe Konsultante ten volle opgelei
is in die bemarking en gebruik van alle Annique produkte d.m.v.
gereelde maandelikse vergaderings.
8. Ek sal ten alle tye op hoogte bly van die nuutste voorgestelde
kleinhandelpryse van Annique produkte soos van tyd tot tyd deur
Tuiskantoor vasgestel.
9. Ek sal nie misleidende vergelykings met mededingende produkte
maak, of voorgee dat Annique produkte medisinale eienskappe besit
nie.
10. Ek sal met my klante en Konsultante op ’n streng kontantbasis
besigheid doen.
11. Ek sal ten alle tye my Annique klante en Konsultante as die
belangrikste persone in my Annique Besigheid behandel.
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2. Ek sal die Annique produkte op ’n gereelde basis bemark.

The Rooibos
Connection

es

1. My optrede sal ten alle tye ’n voordelige bydrae tot die ontwikkeling
en instandhouding van die Annique beeld en -handelsmerk wees.

Health &
ue

auty
Be

As Annique Konsultant onderneem ek om die Annique Gedragskode
hieronder ten alle tye te ondersteun en te onderskryf:

Anniq

Gedragskode

lis h e d 1

Betalingsmetodes
Bestelopsies
1. Beautiques (slegs in Namibië):

As daar ’n Annique Beautique in jou area is, kan
jy hierdie opsie kies om jou kontantbestelling
by die toonbank te plaas.
BETALINGSOPSIES wanneer hierdie metode
gebruik word:
• Kredietkaarte (Amex, MasterCard en VISA)
• Kontant
• Debietkaarte

2. Elektroniese Bestellings

Wanneer jy hierdie bestelmetode gebruik,
kan jy dit op 3 maniere doen: per faks, d.m.v.
die elektroniese bestelvorm per e-pos of die
bestelmetode via die Annique webtuiste se
Enterprise Portal by ons klantediens-sentrum
in Irene, Pretoria (www.annique.com). Wanneer
jy op die webtuiste bestel kan jy ook ‘n
elektroniese betaling doen.
BETALINGSOPSIES wanneer hierdie metode
gebruik word:
• Kredietkaarte (Amex, Master Card en VISA).
Verskaf akkurate besonderhede op jou
bestelvorm wanneer hierdie bestelmetode
gebruik word.
• Elektroniese oorplasing (EO). Faks of
e-pos jou bewys van deposito saam met
jou bestelling na ons wanneer hierdie
bestelmetode gebruik word.
• Sodra bewys van betaling ontvang is, sal
pakkies weggestuur word.
FNB
Rekeningnaam: Annique Health and Beauty (Pty) Ltd
Rekeningnommer: 623 7722 7650
Takkode: 261 550
Verwysing: Lidnommer, voorletter en van
ABSA
Rekeningnaam: Annique Health and Beauty (Pty) Ltd
Rekeningnommer: 406 738 2423
Takkode: 632 005
Verwysing: Lidnommer, voorletter en van
Nedbank
Rekeningnaam: Annique Health and Beauty (Pty) Ltd
Rekeningnommer: 1036 489 469
Takkode: 14 97 45 00
Verwysing: Lidnommer, voorletter en van
Standard Bank
Rekeningnaam: Annique Health and Beauty (Pty) Ltd
Rekeningnommer: 30 320 293 9
Takkode: 01 4645 00
Verwysing: Lidnommer, voorletter en van
Maak seker dat jou lidmaatskapnommer op
alle dokumentasie en EO-betalings aangebring
word vir maklike verwysing.
LW dat EO-betalings met faksbestellings aan
Annique tot 3 dae kan neem om verreken
te word en produkte sal nie vrygestel

word alvorens die deposito in die Annique
bankrekening reflekteer nie.
Elektroniese betalings op Enterprise Portal is
onmiddellik en jou bestelling sal onmiddellik
uitgevoer word.
Gebruik SLEGS die verlangde Annique
bestelvorm vir faks-bestellings.

Kredietkaarte

Annique aanvaar slegs Amex-, VISA- of
MasterCard-kredietkaarte.
Kredietkaarte mag gebruik word vir bestellings
per pos, e-pos, faks en die bestelmetode via
die Annique webtuiste/Enterprise Portal. Ons
aanvaar slegs Konsultante se persoonlike
kredietkaarte – geen kredietkaartbetalings van
derde partye nie. Annique hou geen rekord van
Konsultante se kredietkaartbesonderhede nie.
Ons lewer bestellings slegs aan geregistreerde
Annique Konsultante.

Elektroniese Oorplasing (EO)

Om seker te maak dat jou addisionele
afslagbetalings voor die einde van die Annique
maand verwerk word, sal jou addisionele
afslag waarvoor jy kwalifiseer elektronies na jou
bankrekening oorgeplaas word op ongeveer
die 25e van die daaropvolgende maand.
Slegs spaar- of tjekrekenings kan
gekrediteer word. GEEN transmissie- of
kredietkaartrekenings word deur bankinstellings
aanvaar vir elektroniese oorplasings (EO’s) nie.

Afkeuringsfooi

Indien die bank ’n Konsultant se kredietkaart
afkeur, sal die Konsultant ’n afkeuringsfooi –
soos van tyd tot tyd deur Annique vasgestel –
moet betaal.
Die Konsultant sal die bedrag in kontant moet
betaal voor enige verdere bestellings geplaas
kan word.
Betalings vir addisionele afslag waarvoor
die Konsultant kwalifiseer, kan deur Annique
aangewend word om koste te dek van
’n afkeuringsfooi en/of betalings aan die
Maatskappy wat uitstaande is. Tjekbetalings sal
nie onder enige omstandighede aanvaar
word nie.
Consultant Order Form
CODE

PRODUCT

QTY

PRICE

TOTAL

MATION

CONSULTANT INFOR
Date:
Member number:
NAME
DELIVERY ADDRESS

CODE

TEL
CellPhone
e-Mail
,

PAYMENT*
Delivery method:

Mail

Courier

nnique.co
BE SENT TO: orders@a
E-MAIL ORDERS TO
7218
SENT TO: 086 676
FAX ORDERS TO BE

m

NT

CREDIT CARD PAYME

American Express

Master Card

VISA

NAME ON CARD
CREDIT CARD NUMBER

Sub Total:
Less 25%:
TOTAL discountable:
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EXPIRE

CCV

Signature

SITS

EFT/CASH DIRECT DEPO

Non-Discountable Items:

Annique Health & Beauty

TOTAL non-discountable:
TOTAL:
(plus) Shipping:
(plus) Administration Fee:
FINAL TOTAL Payable:

Beauty (Pty) Ltd
| Annique Health and
Payment Information
, Branch code 261 550
/ FNB 623 7722 7650
01 4645 00
Branch code 632 005
320 293 9, Branch code
ABSA 406 738 2423,
00 / Standard Bank 30
membership number
Branch code 14 97 45
reference number – your
Nedbank 1036 489 469,
signature, contact number,
deposit slip: name and
Information required on

on deposit slip:
Information required
Name and signature
Contact number
membership number
Reference number: your
676 7218
Fax deposit slip to: 086
orders@annique.com
Email deposit slip to:
accepted.
NO Cheque deposits
days to be
take up to 3 working
NOTE: EFT/Cash Deposits

Excel Consultant order

form available on request.

Jou Annique Besigheid
1. Registrasie van ‘n nuwe Konsultant
Die volgende stappe moet gevolg word vir
vinnige registrasie van ’n nuwe Konsultant.
Maak seker dat die nuwe Konsultant die
bepalings en voorwaardes vervat in die Annique
registrasievorm, die Onafhanklike Konsultant
Ooreenkoms en die Suksesgids deurlees
en volkome verstaan voor die Onafhanklike
Konsultant Ooreenkoms en die registrasievorm
onderteken word.
1. ‘n Nuwe Konsultant moet die
Konsultantregistrasievorm volledig invul;
2. Die registrasievorm en die Onafhanklike
Konsultant Ooreenkoms moet onderteken
word deur die nuwe Konsultant, ’n getuie
en die Promotor;
3. Die Promotor se registrasienommer moet
op die vorm ingevul word;
4. Kies die korrekte betalingsopsie en maak
seker die besonderhede is korrek;
5. Betaal jou eerste aankoop-bestelling;
6. Sluit ’n afskrif van jou ID-dokument in;
7. Die nuwe Konsultant moet ouer as 18 wees
of die registrasievorm moet ingevul word
deur die minderjarige se wettige voog; en
8. Die registrasievorm moet vergesel word
deur die nuwe Konsultant se –
* Eerste Aankoopbestelling kan bestaan
uit enige kombinasie afslagprodukte
(net een van elke produk teen die
gelyste prys op die pryslys) tot die
bedrag van nie minder as R1000
nie waarop die nuwe Konsultant ’n
eenmalige afslag van 50% sal ontvang.
(Maandelikse spesiale aanbiedinge
word nie by hierdie aanbod ingesluit
nie.)

Voorbeeld:
Eerste Aankoopbestelling Totale Waarde: R1,000.00
Minus: 50% Afslag:

R 500.00

Administrasiefooi:

R

15.00

(Die waarde van die administrasiefooi
per bestelling mag van tyd tot tyd
verander volgens die uitsluitlike
oordeel van Annique.)
Sub-totaal:

R 515.00

Plus: Versending en hantering van
EAB (net vir hierdie bestelling,

R

45.00

afhangende van die area)
Totaal Faktuurbedrag:

R 560.00

Dus word die volgende verlang vir registrasie
van die nuwe Konsultant:
• Getekende registrasievorm
• Eerste Aankoopbestelling (EAB) en betaling
• Afskrif van nuwe lid se ID-dokument

2. Oordrag van Promotorskap
2.1 Verandering van Promotor:
Die verandering van jou Promotor sal slegs
onder buitengewone omstandighede
toegelaat word. ’n Skriftelike versoek wat
die oorplasing voldoende motiveer moet
aan Annique voorgelê word. Die feit dat ’n
Konsultant sy/haar Promotor as gevolg van
botsende persoonlikhede wil verander, of
saam met ’n ander Konsultant wil werk, is nie
voldoende rede vir ’n oorplasing nie.
• Versoeke moet skriftelik wees en die
Konsultantnommer, Promotor-nommer,
Konsultantnommer van verlangde
nuwe Promotor en rede vir versoek vir
verandering insluit.
• Skriftelike toestemming van huidige
Promotor sal verlang word wanneer
’n Konsultant wil oorgaan na ’n nuwe
Promotor. Sluit ’n afskrif van albei persone
se ID in en die versoek moet deur beide
die Konsultant en die Promotor onderteken
word.
• Slegs skriftelike toestemming van Annique
se Raad van Direkteure voltooi die
oorplasing.
2.2 Invoeging van nuwe Konsultante in
bestaande Downline (stapeling):
Die invoeging van nuwe Konsultante soos
familielede, besighede, vriende, ensovoorts
tussen jou en jou bestaande Span staan bekend
as “stapeling” en word nie in die Annique
Struktuur toegelaat nie.

3. Verkoop of Toewysing van jou
Annique Besigheid
Die volgende bepalings en voorwaardes
is op die verkoop van ’n Annique
Konsultantbesigheid van toepassing. Die
potensiële verkoop van ’n onafhanklike
Annique Konsultantbesigheid moet ten alle tye
aan onder andere die volgende voorwaardes,
voldoen:
• Die verkoop van ’n Annique
Konsultantbesigheid is ’n voorreg, nie ’n
reg nie.
• Die Annique Maatskappy moet ten alle
tye oor die potensiële verkoop van enige
Annique Konsultantbesigheid geraadpleeg
word. Aangesien die Konsultantbesigheid
’n Annique Konsultantbesigheid is, sal die
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•

•

•

•

•

•

•

Onafhanklike Konsultant Ooreenkoms van
krag wees.
’n Annique Konsultantbesigheid mag
in ’n testament of deur middel van ’n
bestorwe boedel aan familielede of ander
begunstigdes nagelaat word, slegs indien
die familielede of ander begunstigdes
gekwalifiseerde Annique Konsultante is
en bereid is om die Annique besigheid
volgens Annique besigheidsvereistes te
bestuur.
Indien die Konsultantbesigheid in
’n testament of bestorwe boedel
nagelaat word aan familielede of ander
begunstigdes wat nie gekwalifiseerde
Annique Konsultante is nie, kan die
Maatskappy die verkoop van die
besigheid aan iemand anders wat deur
die Maatskappy goedgekeur is, fasiliteer
en die opbrengs op die verkoop van die
Konsultantbesigheid sal gegee word aan
die familielede wat begunstigdes is in die
testament of bestorwe boedel.
Onderhewig aan die oorblywende
voorwaardes van hierdie beleidsdokument,
sal die Maatskappy ten alle tye as ’n eerlike
makelaar optree en die verkoop van ’n
Konsultantbesigheid tussen Annique
Konsultante fasiliteer.
Die Maatskappy behou ten alle tye na sy
goeddunke die reg voor om namens die
Konsultant wat die besigheid wil verkoop,
enige aanbod of tender vir die betrokke
Konsultantbesigheid te aanvaar of te weier.
Die Maatskappy sal na sy goeddunke op
geen stadium verplig wees om die hoogste,
die laagste of enige tender goed te keur
nie.
Die verkoop van ’n Annique
Konsultantbesigheid is altyd op die
beginsel van “gewillige koper, gewillige
verkoper” gegrond.
As ’n riglyn is ’n huidige aanduiding van
die waarde van ’n Annique Konsultantbesigheid gegrond op ’n prys/verdiensteverhouding (P/V-verhouding) van tussen
1 en 2 (met ander woorde die bruto
jaarlikse inkomste wat deur die besigheid
gegenereer is, minus redelike bedryfskoste,
vermenigvuldig met ’n faktor van 1 of 2).

Byvoorbeeld:
Bruto jaarlikse inkomste

R120 000

Uitgawes

R 40 000

Netto inkomste

R 80 000

Dus kan die waarde van die besigheid wees:
• R80 000 teen ’n P/V van 1

•
•

•

•

•

•

R120 000 teen ’n P/V van 1.5
R160 000 teen ’n P/V van 2 altyd op die
beginsel van “gewillige koper, gewillige
verkoper” gegrond.
Die betalingsmetode van die suksesvolle
bieër vir die besigheid sal weereens
aan konsultasie, onderhandeling en
ooreenkoms onderworpe wees.
Indien die suksesvolle bieër voldoende
kapitaal het om kontant vir die besigheid te
betaal, sal ’n kontanttransaksie aangegaan
word. Indien die suksesvolle bieër nie vrylik
beskikbare fondse het nie, kan betaling
oor ’n tydperk van 3, 6, 12 of 18 maande
geskied, afhangende van die grootte
van die besigheid. Die volle maandelikse
inkomste of gedeelte daarvan kan as
betaling aangebied word, maar oor hierdie
bepalings sal met die suksesvolle bieër
onderhandel en ooreengekom word.
Die waarde van die besigheid kan
verminder word deur enige Konsultant wat
aandui dat hulle die besigheid wil verlaat
of deur enige Konsultant wat die besigheid
verlaat binne ’n tydperk van 3 maande
na die verkoop gesluit is, nadat hulle
oorspronklik aangedui het dat hulle in die
besigheid gaan aanbly.
Enige Konsultant wat die Konsultantbesigheid verlaat na afloop van 3 of meer
maande nadat die verkoop gesluit is,
doen dit op risiko van die persoon wat
die Konsultantbesigheid gekoop het.
Benewens die vereiste dat geen verkoop
of aanbod sonder die voorafgaande
toestemming van die Maatskappy mag
plaasvind nie, dien bogenoemde beginsels
as ’n riglyn en kan dit van met verloop van
tyd deur die Maatskappy gewysig word,
of kan dit verander word om vir spesifieke
omstandighede van enige situasie
voorsiening te maak.

4. Beëindigings
’n Konsultant kan sy/haar Annique Besigheid
beëindig deur Annique se Tuiskantoor skriftelik
kennis te gee. Beëindigings sal verwerk word
in die maand waarin dit ontvang word. Na die
beëindiging sal die Konsultant se Span opskuif
na die volgende Promotor in die Konsultant se
lyn.
Dit sal onmiddellik van krag word vanaf die
datum van verwerking van die beëindiging.
’n Konsultant kan weer na beëindiging tot die
struktuur toetree, maar sal sy/haar vorige Span
verbeur nadat dit opgeskuif het. Konsultante
wat weer wil toetree onder ’n ander Promotor
kan dit doen nadat hulle vir 12 maande onaktief
was as Konsultant.

5. Afrokkeling van ander Konsultante
“Afrokkeling” is die poging deur enige
Konsultant om ’n bestaande Konsultant te
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oortuig, forseer, ’n aansporing aan te bied of
op enige manier te skuif na ’n ander Promotor
in die Annique Struktuur. Annique keur die
praktyk van afrokkeling ten sterkste af en ’n
Konsultant wat hom skuldig maak aan hierdie
praktyk sal kontrakbreuk pleeg en onderworpe
wees aan die kansellasieprosedures soos in die
Suksesgids uiteengesit.

6. Ander Direkteverkope Ondernemings
’n Senior Area Bestuurder (C35) (en al die
ander vlakke) sal op geen tydstip terwyl hy/
sy ’n Annique Bestuurder is, toegelaat word,
tensy met die geskrewe toestemming van
Annique en onderhewig aan die bepalings
en voorwaardes deur Annique gestipuleer,
om enige produkte of produkreekse, wat
nie Annique produkte is nie, te verkoop
nie, hetsy persoonlik of deur ander Annique
Konsultante.
Aangesien Annique Senior Area Bestuurders en
al die vlakke boontoe Strategievergaderings,
Leiersvergaderings, gespesialiseerde opleiding
ensovoorts bywoon, sal hulle nie toegelaat
word om enige produkte te verkoop wat nie
Annique produkte is nie.
Konsultante wat deur so ’n Konsultant gewerf
word wat op enige manier kompeteer met
die vel- en gesondheidsprodukte en -reekse
wat van tyd tot tyd deur Annique verkoop
en bemark word, sal strydig wees met hul
Onafhanklike Konsultant Ooreenkoms met
Annique en kansellasie van hulle Annique
Besigheid en hul ooreenkoms met Annique sou
gekanselleer kon word onderworpe aan die
kansellasie-prosedures in hierdie Suksesgids en
die Onafhanklike Konsultant Ooreenkoms (waar
van toepassing).
Ook sal so ’n Konsultant nie ’n Konsultant
vir enige ander kosmetiese huis of
direkte verkope- of multivlakbemarkingsmaatskappy wees wat sake doen met
enige sodanige mededingende produkte
in vel- en gesondheidsorg nie sonder die
uitdruklike toestemming van Annique. Enige
toestemming wat deur Annique toegestaan
mag word ingevolge hierdie klousule sal nie op
enige manier ’n afstanddoening of prysgawe
deur Annique wees van enige van sy regte, in
die besonder sy regte om hierdie Onafhanklike
Konsultant Ooreenkoms nietig te verklaar, te
enige tyd en binne sy uitsluitlike en absolute
diskresie om die terme en voorwaardes
waaronder toestemming verleen is te verander,
wysig of byvoegings aan te bring nie, of
om toestemming te onttrek en om streng
onderwerping aan die terme en voorwaardes
van hierdie klousule te vereis.
.7.

Kansellasie weens Kontrakbreuk

Waar daar ’n verbreking of ander oortreding
deur die Konsultant van die betrokke
Onafhanklike Konsultant Ooreenkoms en/of
die Suksesgids voorkom, mag ’n kennisgewing
in die pers gepubliseer word deur Annique om
sy disassosiasie van die betrokke Konsultant
bekend te maak.

Betaling van
Addisionele Afslag
•

Addisionele afslag word maandeliks voor
of op die 25ste van die maand wat volg
op die maand waarin die addisionele
afslag voorgekom het, deur middel van
elektroniese oorplasing (EO) betaal.

•

Maandelikse state word elekronies op die
eerste van die maand gestuur (dus vorige
maand se staat). Konsultante moet die staat
bestudeer en enige teenstrydighede binne
7 dae vanaf datum van ontvangs daarvan
rapporteer. Teenstrydighede ontvang na 21
dae mag afgekeur word deur Annique.

•

In geval ’n betaling aan die Maatskappy
afgekeur word deur die Konsultant se bank,
sal daardie Konsultant nie ’n addisionele
afslag vir die uitstaande bedrag ontvang
nie. Die Konsultant sal 15 (vyftien) dae
gegun word om die probleem reg te stel
deur die verskuldigde bedrag direk aan
die Maatskappy te betaal. By ontvangs van
die uitstaande bedrag sal die addisionele
afslag-bedrag aan die Konsultant betaal
word.

•

Geen Konsultant mag adverteer
of op enige ander manier ’n
Konsultantbesigheid te koop
aanbied sonder die vooraf geskrewe
toestemming van die Maatskappy nie, en
die Maatskappy behou die reg om so ’n
proses te behartig, bestuur, fasiliteer of
daaroor toesig te hou.

•

’n Annique Konsultantbesigheid mag
slegs verkoop word aan ’n Annique
Konsultant wat deur die Annique
Bestuur goedgekeur is en slegs as so ’n
persoon iemand van goeie naam in die
Maatskappy is. Die potensiële verkoop
van die Annique Konsultantbesigheid sal
nie enige beginsel van die Onafhanklike
Konsultant Ooreenkoms tot niet maak of
wysig nie, en in geval van ’n dispuut sal die
Maatskappy se besluit finaal en bindend
wees! Herhaaldelike afkeuring van betaling
vir bestellings deur ’n kredietkaart kan lei
tot kansellasie van die ooreenkoms met die
Konsultant.

Die bepalings en voorwaardes wat die
kansellasie weens kontrakbreuk reguleer word
in die Onafhanklike Konsultant Ooreenkoms
gestipuleer.
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Belasting op toegevoegde
waarde (BTW) en
inkomstebelasting
Die Konsultant sal alle toepaslike wetgewing, reëls,
regulasies, gedragskodes en diensstandaarde wat
op enige manier op die optrede van ’n Annique
Konsultant van toepassing is, nakom. Annique sal
BTW volgens Suid-Afrikaanse wetgewing op alle
produkte en addisionele afslag bereken. BTW is
verpligtend en sal ingesluit word by elke faktuur en
sal van toepassing wees op addisionele afslag.
Annique Konsultante is onafhanklike kontrakteurs
en moet voldoen aan alle toepaslike nasionale,
provinsiale en plaaslike wetgewing wat betrekking
het op hulle besighede en belastings. Dit is die
verantwoordelikheid van alle Konsultante om die
toepaslike belasting te betaal en diegene wat
’n inkomste uit die besigheid verdien moet by
die Suid-Afrikaanse Inkomstediens registreer as
belastingbetalers.

Finansiële Dissipline
Jy is ’n onafhanklike eienaar van ’n besigheid met
jou toekoms geheel en al onder jou eie beheer.
Jy is nie ’n werkgewer wat rekenskap aan ’n baas
moet gee nie. Jy moet ’n sorgvuldige rekord hou
van jou besigheid se vordering. Jy hou nie boek
slegs vir die SA Inkomstediens (SARS) nie, maar
hoofsaaklik vir jouself. Jy kan slegs dinge bestuur
wat jy kan meet. Om slegs geld in die bank te hê is
nie genoeg om deeglike sakebesluite te maak nie.
Jou Annique-inkomste behels twee tipes afslag.
1. Die eerste is ’n faktuurbedrag – jy koop vir R100
maar betaal slegs R75. Jy ontvang dus ’n afslag
van R25.
2. Tweedens ontvang jy addisionele volume-afslag
wat eers betaal word nadat jy en jou span se
verkope aan die einde van die maand bereken is.
Onthou dat hierdie twee tipes afslag ’n BTWelement bevat slegs vir diegene wat vir BTW
geregistreer is.
Die BTW-reël is as volg:
• Vir die doeleindes van BTW moet jy die totaal
van jou persoonlike verkope voeg by jou totale
inkomste gegenereer uit volume-afslag.
• Indien hierdie twee bedrae, bymekaargetel, R1miljoen oorskry, moet jy registreer vir BTW!
Let wel: hierdie kan verander na gelang van
wetgewing. Maak seker dat jou boekhouer jou ten
alle tye op hoogte hou van enige veranderinge.
Wat kan jy, derhalwe, aftrek van jou besigheidsinkomste, volume- en afslag-verkope, om jou
wins te bereken? Jy kan enigiets aftrek wat jy
bestee om verkope te genereer, soos byvoorbeeld
bankkoste, drukkoste, pamflette, voubiljette,
rekenaarkoste, voertuigonkoste vir die besigheid,
huur ensovoorts. Jy moet egter verstandig wees
wanneer jy belasting-aftrekbare uitgawes eis. SARS
sal elke 5 jaar ’n oudit op jou boeke doen. Indien

jy gulsig is, bedrieg of belangrike inligting uitlaat,
sal dit moeilik wees vir ’n ouditeur om jou eise te
regverdig.
Byvoorbeeld, moenie ’n strokie van Makro
wat skryfbehoeftes (waarvoor jy kan eis) en
parfuum aandui, indien nie. Indien jy tuis werk
en jou kantoorkoste wil eis, moet jy nie jou hele
verbandkoste eis nie – jy woon immers in die
grootste deel van die huis. Eis tussen 20% en 40%
van jou verbandterugbetaling. Indien jy minder as
8000 kilometer per jaar aflê, en jy bedryf ’n beslote
korporasie, maatskappy of ’n handeldrywende trust,
ondersoek die vergoedingstoelae van 8000 km teen
die koers wat SARS toelaat. Logboeke word deur
SARS vereis indien jy ’n eis indien.
Voorbeelde van besigheidsuitgawes:
Advertensies, rekenmeestersfooie, slegte
skuld, bankkoste, rente op oortrokke rekenings,
onthaalkoste, huishulpfooie, blomme, geskenke,
promosiekoste, tuiskantoor (gedeelte van krag,
eiendomsbelasting, water, salarisse, rente op
huislening, versekering, waardevermindering
van kantoormeubels, rekenaars ens.)...die lys
gaan voort. Die fokus-areas van ’n SARS-oudit is
herstelwerk, versekering, voertuie, huurgeld in
die eienaar se belastingopgawe, byvoordele op
maatskappymotors, medies en slegte skuld. Indien
jy vir BTW geregistreer is, word BTW op voertuigbyvoordele gehef. Hou in gedagte dat wanneer ’n
oudit op jou uitgevoer word, kyk SARS vir uitgawes
wat nie betrekking het op jou besigheid nie, of
’n persoonlike gedeelte. Op die lang duur sal jy
daarby baat om ’n rekenmeester in diens te neem
om jou boeke en inkomstebelasting te hanteer.

Gebruik van Maatskappynaam
en Annique Logo
Die Annique maatskappynaam, handelsmerke
en logo’s mag slegs gebruik word met skriftelike
toestemming van Annique.
Die lettertipe en -grootte van die Annique logo
mag nie verander word nie – slegs die korrekte
logo mag in bemarkingsmateriaal gebruik word.
Die logo mag nie skeef, gedraai of ineengedruk
gebruik word nie.
Enige gebruik van die logo moet ook aandui dat
die Konsultant ’n onafhanklike Konsultant is en nie
namens die Annique Maatskappy optree nie.
Gebruik van die logo’s, name of handelsmerke
van Annique magtig die Konsultant onder geen
omstandighede om die Maatskappy kontraktueel
te verbind nie.
Ongemagtigde gebruik van die maatskappyname,
logo’s of handelsmerke kan deur Annique as ’n
verbreking van hierdie Onafhanklike Konsultant
Ooreenkoms deur die Konsultant vertolk word
en die Konsultant se kontrak kan onverwyld
gekanselleer word onder die bepalinge gestipuleer
onder “Kansellasies” hierbo.
Annique mag die reg om sy handelsmerke te
gebruik sonder kennisgewing terugtrek.
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Die Konsultant vrywaar en hou Annique skadeloos
teen alle eise, boetes, regstappe, gedinge,
beslissings, skade, verliese, kostes, uitgawes of
ander verpligtinge veroorsaak, hetsy nalatig of
andersins (uitsluitend erge nalatigheid ) deur
die nie-nakoming of nie-voldoening deur die
Konsultant ingevolge hierdie Onafhanklike
Konsultant Ooreenkoms en/of die Suksesgids.
Alle foto’s wat in Annique se bemarkingsmateriaal
gebruik word, is Annique Health and Beauty se
eiendom en skriftelike toestemming moet verkry
word om dit te gebruik.
Sekere foto’s is onderworpe aan tantieme
ooreenkomste en kan lei tot boetes vir die
ongemagtigde gebruik deur enige ander party
behalwe Annique Health and Beauty. Konsultante
moet ten alle tye skriftelike toestemming van
Annique bekom om Annique logo’s, handelsmerke,
foto’s of inligting te gebruik in enige kommunikasie
of advertensie wat deur hulleself geskep en gebruik
word. Stuur versoeke vir skriftelike toestemming
vir gebruik van logo’s en foto’s na: suggestions@
annique.com
Weiering om hieraan te voldoen kan lei tot die
kansellasie van jou Onafhanklike Konsultant
Ooreenkoms.

Wysigings
Annique behou die uitsluitlike reg, binne sy eie
diskresie, om enige wysigings of aanpassings
te maak wat hy nodig ag ten opsigte van die
beginsels in hierdie Suksesgids, die bemarking, die
Winsplan, pryse, of enige ander spesifieke aspek
van die Annique Maatskappy. Wysigings kan as
volg gemaak word:
1. In die geval van ’n wysiging wat deur Annique
gemaak word, sal Annique aan Konsultante 30
dae kennis verskaf van enige veranderinge wat
oorweeg word. Die wysiging sal dan geldig wees
op die datum waarop die 30 dae verstryk, tensy
die Konsultant vir Annique skriftelik in kennis
gestel het dat hy/sy die wysiging wil betwis.
2. In die geval van ’n wysiging wat deur ’n
Konsultant inisieer word, sal so ’n wysiging nie
as geldig of bindend beskou word, tensy dit
op skrif gestel is en onderteken is deur die
Konsultant en ’n gemagtigde verteenwoordiger
van Annique nie.
By publikasie sal enige sulke wysigings as
geïnkorporeer in die Suksesgids beskou word.

Deel van Inligting
Dit is elke Konsultant se verantwoordelikheid
om sy/haar Span en nuwe Konsultante oor die
volgende in te lig:
• Die inhoud van die registrasievorm,
Onafhanklike Konsultant Ooreenkoms en
Suksesgids;
• Die inhoud van die Suksesgids spesifiseer
vereistes wat betref die volgende:
• Opleidingsessies in jou area;
• Geleentheidsvergaderings en enige ander
gereelde vergaderings wat Annique van jou
verlang om in jou area te hou;
• Spesiale aanbiedinge, prysverhogings en
ander relevante inligting om die verloop
van jou Annique Besigheid so glad as
moontlik te hou; en
• Basiese produkinligting en probleemoplossing.

Annique Besigheidkaart

INDEPENDENT CONSULTANT :
ONAFHANKLIKE KONSULTANT :

Kleinhandel-afsetpunte
Annique logo Pantone Kleur is 180C

Independent Consultant
We create life-changing opportunities everyday!

Die formele beleid van die Annique Maatskappy is
om nie deur kleinhandelafsetpunte te verkoop of
om sulke afsetpunte te werf nie; ons verkoop ons
produkte slegs deur onafhanklike Konsultante.
1. Die beleid beskerm Konsultante en klante
deur te verseker dat produkte direk aan
die publiek beskikbaar gestel word deur
Annique Konsultante en nie deur groot- of
kleinhandelafsetpunte of -winkels verkoop
word nie.
2. Die produkte mag vertoon word op die perseel
of in die spreekkamers van mediese praktisyne,
skoonheidskundiges, gesondheidsorgspesialiste, gesondheidsklubs, gimnasiums,
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klinieke ensovoorts op voorwaarde dat ’n
gekwalifiseerde Annique Konsultant deurentyd
beskikbaar is om die publiek te bedien.
3. Geen Annique produkte mag verkoop word in
die kleinhandel nie. Met ander woorde geen
apteek of kleinhandelwinkel mag gewerf word
waar die produkte vryelik op ’n rak beskikbaar
is om die produkte te verkoop nie. Indien daar
’n Konsultant in die winkel is mag die produkte
verkoop word uit die resepteerafdeling van
die winkel, maar dit mag geensins op ’n winkel
se rak uitgestal word of vrylik aan die publiek
beskikbaar wees nie.
4. Salonne: Slegs tuissalonne mag gewerf word.
’n Tuissalon is ’n salon wat in ’n persoon se huis
is waar die persoon woonagtig is. Geen van die
volgende salonne mag gewerf word nie:
• Salonne in enige winkelsentrum.
• Salonne in huise wat in ’n besigheidsgebied
is en wat besigheidsregte het en slegs vir
besigheid gebruik word.
• Konsultante mag in ’n winkel gewerf word,
maar mag nie die produkte van enige rak af
verkoop nie, byvoorbeeld ’n Konsultant in
’n haarsalon.

Lojaliteit en Verteenwoordiging van die
Annique Maatskappy
1. Voorraad
Daar word nie van Konsultante vereis om
voorraad aan te hou nie. Indien jy egter ’n
klantebasis het en vinnige en doeltreffende
diens wil lewer, word daar aanbeveel dat jy
voldoende voorraad dra.
Dit is teen maatskappybeleid om aan te beveel
of probeer om voorraad aan te koop uitsluitlik
om kwalifiserende status vir addisionele
afslag in die besigheidsprogram te bereik.
Konsultante mag nie ’n voorbetaling hef of
ander aanmoedig om dit te doen nie.

2. Produk-aansprake
Konsultante mag nie voorgee dat die produkte
van Annique enige medisinale of genesende
eienskappe bevat nie, en mag ook geen
wanvoorstelling van enige aard maak oor die
produkte of bemarking van Annique nie.
Geen produk-aansprake behalwe dié wat in
die maatskappyliteratuur voorkom word
toegelaat nie.
Annique maak nie daarop aanspraak dat enige
van ons produkte enige siekte genees nie.

3. Terugsendings-en
Terugbetalingsbeleid vir Klante
Annique verskaf ’n kwaliteitswaarborg op alle
produkte vir sy kleinhandelklante. Dit is die
Konsultant se verantwoordelikheid om enige

foutiewe produk of produk waarmee klant nie
tevrede is nie, weens kwaliteit, te vervang of ’n
terugbetaling daarvoor te maak.
Die Konsultant mag hierdie produkte dan
aan Annique terugstuur. Hierdie produkte sal
onderhewig wees aan verifikasie.
• Die ongebruikte deel van die produk moet
teruggestuur word deur die Konsultant wat
die produk vir die klant vervang het.
• Die produk moet vergesel word deur
’n Product & Services Rating-vorm wat
volledig ingevul is.
• Die aankoopdatum, lotnommer (batch
number) en klantebesonderhede is
noodsaaklik vir spoedige terugbetaling.
• Die Konsultant is verantwoordelik vir
alle koste wat verband hou met die
terugsending van die produk. Annique
sal die versendingskoste van die
vervangingsprodukte terug betaal.
• Die foutiewe produkte sal met dieselfde
produkte vervang word by die Beautique
(slegs Namibië) of daar kan versoek word
dat ’n Konsultant se rekening by Tuiskantoor
gekrediteer word.
• Krediete sal binne 30 dae van ontvangs
van die teruggestuurde produk en die
goedkeuring van die terugsending daarvan
gemaak word.

Die Proses van Kredietterugbetaling
Let asb. daarop dat ’n Konsultant items slegs binne
14 dae van die faktuurdatum mag terugstuur.

Produkte sal slegs gekrediteer word in
die volgende gevalle:
• Tuiskantoor het ’n verkeerde produk of foutiewe
aantal produkte ingetik.
• Dit is ’n defekte produk. (L.W. dat Tuiskantoor
altyd ingelig moet word.)
• Die verkeerde produk is gestuur.
• Produk/verpakking is beskadig.
• Produk deur koerier/poskantoor beskadig.
• Onvoldoende verpakking deur Tuiskantoor.

In die volgende gevalle sal produkte nie
gekrediteer word nie:
• Jy het die verkeerde produk of foutiewe aantal
produkte bestel.
• Jy het die foutiewe produkkode gebruik toe jy
bestel het.
• In die buitengewone geval dat ’n foutiewe
bestelling gekrediteer word, sal ’n 25%
hanteringskoste van die waarde van die produkte
op die faktuur, gehef word.
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Prosedure vir Produk wat Teruggestuur
moet word:
STAP 1

Terugsendings-prosedure vir produkte
wat beskadig is of wat lek:
STAP 1

• Hou al jou inligting byderhand vir Tuiskantoor,
insluitende:
Lidmaatskapnommer
Faktuurnommer
Product & Services Rating-vorm
• Die Product & Services Rating-vorm is ’n
dokument wat enige produk moet vergesel wat
vir ’n krediet-terugbetaling teruggestuur word.
Voltooi die vorm volledig, insluitende die rede vir
die produk-terugsending.

•
•
•
•

STAP 2
• Kontak Klantediens-afdeling (CRM) deur
Tuiskantoor by 012 345 9800/01 te skakel,
en verskaf al die bg. inligting op e-pos
orderqueries@annique.com.

STAP 3
• Sodra die Klantediens-afdeling al die
bg. ontvang het, sal ’n magtigingsverwysingsnommer (RMA – Return to
Manufacturer Authorisation reference) geskep
word sodra jou krediet goedgekeur is. Hierdie
nommer sal jou verwysingsnommer wees vir die
terugbetalingsversoek.
• Die Return Authorisation-vorm met die
verwysingsnommer sal aan jou gestuur word per
e-pos of faks.

STAP 4
• Verpak die produk wat per pos teruggestuur
gaan word aan Tuiskantoor.
• Sluit die volgende in die pakkie in:
Produk
Afskrif van faktuur
Die Product & Services Rating-vorm
Die Return Authorisation-vorm met die
verwysingsnommer (RMA Authorisation
Number)
Poskantoor-kwitansie
• GEEN krediet vir die posgeld sal geprosesseer
word indien die kwitansie van die posgeld nie in
jou pakkie ingesluit is nie.
• Pos pakkie aan Tuiskantoor se posadres. Posgeld
ten waarde van ’n maksimum van R30.00 sal as
krediet verskyn op jou rekening (indien die fout
deur Tuiskantoor gemaak is).
Die posadres is:
Annique Health & Beauty
Privaatsak X2
Elarduspark 0047
• Wanneer Tuiskantoor die pakkie in ontvangs
neem, sal die Klantediens-afdeling die krediet
prosesseer.
• ’n Kredietnota sal aan jou gestuur word.

Neem onmiddellik ’n foto.
Voltooi Product & Services Rating-vorm.
Hou jou lidmaatskapnommer byderhand.
Hou jou faktuurnommer byderhand.

STAP 2
• Kontak die Klantediens-afdeling by Tuiskantoor
op 012 345 9800/01 en verskaf bg. inligting.

STAP 3
• Die foto van die beskadigde of lekkende
produkte sal aan die bestuurder van die
Klantediens-afdeling gestuur word vir
goedkeuring.
• Indien die skade soos op foto vasgelê
goedgekeur word, sal ’n RMA-verwysing geskep
word. Hierdie is jou verwysingsnommer vir die
terugstuur van die goedere.
• Die Return Authorisation-vorm met die
verwysingsnommer sal aan jou gestuur word per
e-pos of faks.
• Indien goedgekeur deur die bestuurder van
die Klantediens-afdeling, hoef die produkte nie
teruggestuur te word nie.
• Indien die skade soos op foto vasgelê nie
goedgekeur word nie, sal die Klantediensafdeling jou telefonies of per e-pos kontak om te
versoek dat die produkte per pos na Tuiskantoor
teruggestuur word.

Prosedure om te volg indien produk
in ’n stel was of deel van spesiale
aanbieding:
STAP 1
• Indien ’n produk deel van ’n stel is en foutief is,
moet jy slegs die defekte produk terugstuur en
Tuiskantoor sal die produk vervang.
• Slegs die teruggestuurde produk sal vervang
word.
• Die vervangingsproduk sal by jou volgende
bestelling ingesluit word en aan jou gestuur
word.

STAP 2
• Indien al die produkte in die stel of spesiale
aanbieding teruggestuur word, sal al die
produkte vervang word en tesame met jou
volgende bestelling aan jou gestuur word.

STAP 3
• Indien die produk beskadig is of lek, sal ’n foto
vereis word waarop die skade vasgelê is, soos
hierbo genoem.
• Indien die foto waarop die skade vasgelê is
goedgekeur word, sal die produk vervang
word en aan jou gestuur word tesame met jou
volgende bestelling.
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BELANGRIK
L.W. ASB:
• Jy mag geen produk terugstuur aan Tuiskantoor
per koerier nie. Indien wel, sal jy vir die
koerierkoste verantwoordelik wees.
• Indien ’n produk teruggestuur word, maar
nie aan die bg. Tuiskantoor-adres nie, is jy
verantwoordelik vir die verlies van die pakkie en
enige koste daaraan verbonde.
• Tensy die Maatskappy fouteer het of die
produk/te is beskadig, is enige items wat vir
krediet teruggestuur word onderhewig aan ’n
hanteringsfooi van 25% van die waarde van die
gefaktureerde produkte.

Beperkings van
aansluiting by Annique
•

•

•

•

Geen persoon of entiteit mag aan die
Annique aanvangsprogram deelneem en
sodoende aanvangsvoordele geniet, meer
as eenkeer in ’n 12 maande-tydperk nie.
Indien ’n maatskappy of beslote korporasie
in die aanvangsprogram geregistreer is en
die persoon ’n belang het by bogenoemde
maatskappye, mag daardie persoon nie
apart by die program aansluit en sodoende
voordele dupliseer nie.
Die gebruik van alternatiewe name,
nooiensvanne, skuilname, handelsname
of kinders om meer as een keer te
registreer sal vertolk word as kontrakbreuk
met Annique en kan daartoe lei dat die
ooreenkoms beëindig word.
Die bystand en handtekening van ’n
wettige voog sal vereis word vir aansoeke
van persone jonger as 18 jaar. Geen
persoon jonger as 16 jaar mag registreer as
’n Annique Konsultant nie.

Reputasie van Annique
Produkte
Annique is ’n voorstaander van goeie verhoudings
tussen Konsultante en die Maatskappy. Dit is
noodsaaklik vir die sukses van die Maatskappy en
die Konsultante se besighede.
Annique sal dit as ’n wesenlike verbreking van
die Onafhanklike Konsultant Ooreenkoms vertolk
indien ’n Konsultant betrokke is by die verspreiding
van enige lasterlike bewering, hetsy mondeling of
skriftelik, wat gemik is teen die Maatskappy, enige
ander Konsultant, die eienaars, direkteure of enige
aspek van die Annique Besigheidsgeleentheid of
Winsplan.
Verder sal enige ander aktiwiteit van ’n Konsultant
wat die goeie naam en reputasie van die
Maatskappy of enige ander Konsultant ondermyn
of benadeel, ook vertolk word as ’n wesenlike
verbreking van hierdie ooreenkoms.
Die Annique Maatskappy behou hom die uitsluitlike
reg voor om te besluit of ’n Konsultant die
Ooreenkoms wesenlik verbreek of nie.

Algemeen
•

•

•

Die Onafhanklike Konsultant Ooreenkoms,
geteken deur die nuwe Konsultant, bevat die
hele Ooreenkoms tussen die partye en mag nie
deur enige party verander word tensy dit op
skrif gestel en geteken word deur beide partye
nie.
Geen Konsultant mag enige van sy regte en
verpligtings aan enige ander persoon sedeer,
delegeer of oormaak ingevolge hierdie
Onafhanklike Konsultant Ooreenkoms sonder
die skriftelike toestemming van Annique nie,
welke toestemming nie onredelik weerhou sal
word nie.
Verwysing na die enkelvoud sal die meervoud
insluit en enige gebruik van een geslag in
hierdie Suksesgids, registrasievorm en die
Onafhanklike Konsultant Ooreenkoms sal
vertolk word as verwysend na die ander geslag.
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Onafhanklike Konsultant-registrasievorm
Weergawe 1/02/18 AFR

INVUL VAN HIERDIE SEKSIE IS VERPLIGTEND
Ek bevestig dat ek 'n Inligtingsessie van my Annique Promotor ontvang het, voor hierdie
aansoek as Annique Verspreider geteken is:
Titel:
Mnr

Taal:
Mev

Mej

Dr

Prof

Afr.

Eng.

Ras:
Swart

Ander
Manlik/Vroulik:

Kleurling

Indiër

Wit

Ander

VAN
VOLLE GEBOORTENAME
NOEMNAAM
ID-Nommer

Paspoortnommer (nie-RSA burger)

Land

Geboortedatum
Enkel

Getroud

Eggenoot / Maat NAME en VAN

Privaatsak X2 Elarduspark 0047
Suid-Afrika + 27 12 345 9800 faks 086 584 7832
registrations@annique.com www.annique.co.za
K2014/144230 t/a Annique Health and Beauty
Reg. No. 2014/144230/07
HOE OM TE REGISTREER
1. Vul AL die besonderhede op die Annique
registrasievorm in [met 'n swart pen] en teken dit
met die hulp van jou Promotor om aansoek te doen
om 'n onafhanklike Annqiue Verspreider te word.
2. Verseker dat jou Promotor se besonderhede ook
volledige ingevul word, voor die vorm na Annique
gestuur word.
ANDER DOKUMENTE BENODIG
•
Getekende registrasie vorm met Promotor
besonderhede;
•
Afskrif van ID-dokument;
•
Bestelling vir beginnerstel.
FAKS / E-POS REGISTRASIE
Ons sal al die bogenoemde dokumentasie via faks of
e-pos aanvaar.
Die oorspronklike dokumentasie moet na Annique
gepos word.
Invul van hierdie seksie is verpligtend:

ADDISIONELE-AFSLAG DEPOSITO
Naam van rekeninghouer

Eggenoot / Maat Selfoon en E-pos:

Tipe rekening [geen kredietkaarte]

Posadres

Banknaam
Kode

Rekeningnommer
Taknommer

Straatnommer en naam
Kompleksnommer en naam
(indien van toepassing)
Voorstad
Stad

Provinsie

Land

Kode

Tel (huis/werk)
Tel (selfoon)
Faks
e-Posadres
Ek wil graag Annique inligting ontvang deur:
Oorspronklike aansluitingsdatum

M M

SMS

D D

e-Pos

J

J

J

J

Ek het die Terme en Voorwaardes gelees en verstaan my ooreenkoms met Annique soos daarin
uiteengesit is, asook die Beleid, Prosedures en Beginsels en deur die ondertekening van hierdie
Registrasievorm soos uit eengesit is in die Suksesgids verbind ek my daaraan en onderneem ek
om streng daarby te hou, indien my aansoek aanvaar word.

Geteken deur Verspreider

Datum

TERME EN VOORWAARDES om die oorbetaling van
addisionele-afslag in jou rekening te fasiliteer:
Ek gee hiermee toestemming dat Annique Health
and Beauty elektroniese oorbetalings in die
bogenoemde rekening kan doen onder die volgende
voorwaardes:
1. Addisionele-afslag betalings word op of voor die
25ste van die volgende maand gemaak;
2. Ek onderneem om enige diensfooie te betaal vir
enige kostes wat Annique aangaan gegewe niebetaling van my kredietkaart of rekening.
3. Hierdie bankbesonderhede sal in plek bly totdat
dit deur myself skriftelik verander of opgehef
word.
4. Hierdie Onafhanklike Konsultant ooreenkoms
sal in volle werking bly totdat dit deur myself of
Annique skriftelik beëindig word.
5. Ek stem saam met die Terme en Voorwaardes,
Beleid en Prosedures van Annique Health and
Beauty, soos agterop uiteengesit is, om te kan
kwalifiseer vir addisionele afslag.
6. Ek verstaan dat alle belastings en BTW vir my eie
rekening en verantwoordelikheid is en dat ek die
wette van die land moet nakom.
7. Ek verstaan dat ek 'n administrasiefooi vir elke
faktuur moet betaal.

GETUIE:

VERSPREIDER REGISTRASIENOMMER
Slegs vir kantoor gebruik

Geteken namens Annique Health
and Beauty

PROMOTOR INLIGTING
Promotor Registrasienommer
Van en Voornaam van PROMOTOR:
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Die Annique
Besigheidsgeleentheid
Resultate en voorbeelde wat in hierdie Suksesgids voorkom, is voorbeelde van
die verdienste van huidige Konsultante, en daar moet nie aangeneem word
dat sulke resultate en voorbeelde waarborge verskaf wat betref die beraamde
inkomste of enige ander voordele wat belowe word en geïmpliseer word nie.
Daar is hoegenaamd geen waarborge dat jy die resultate of uitvloeisels wat in
hierdie Suksesgids beloof word of geïmpliseer word sal behaal nie en jou sukses
berus uitsluitlik op jou aktiewe deelname, verkoopsvaardighede, kreatiwiteit,
verhoudingsbou-vaardighede, eerlikheid, grondige kennis van Annique produkte,
netwerkingsvaardighede, professionaliteit, jou vashoudendheid aan Annique se
Beleid en Prosedures en jou vermoë om jou klantebasis in stand te hou.

Wat is jou visie vir die toekoms?
Droom jy van:
•

Jou eie suksesvolle besigheid?

•

Finansiële onafhanklikheid?

•

Om te verdien wat jy werklik werd is? ’n Addisionele inkomste of ’n ware indirekte
inkomste?

•

Die vryheid om dinge te doen soos wat jy wil en wanneer jy wil?

•

’n Suksesvolle besigheid met visie, afwagting van die toekoms en onbeperkte
geleentheid, en jy vorm deel daarvan?

•

Jou kinders se suksesvolle studies?

•

Jou eerste huis, of ’n huisie by die see?

•

Tyd en geld om te reis en die wêreld te verken?

•

Tyd vir jouself en tyd vir jou gesin?

•

Om van die huis af te werk sonder die beslommernis van verkeer, en om kwaliteit
tyd saam met jou gesin deur te bring, elke dag?

’n Unieke Geleentheid
Annique is ’n gevestigde en snelgroeiende bemarkingsnetwerk met ’n globale visie
en uitstekende ondersteuning aan sy Konsultante. Hier word aan jou die geleentheid
gebied om:
•

Deel te wees van ’n opwindende, stimulerende en suksesvolle besigheid.

•

Goed te voel oor wat jy doen.

•

Jou lewenspeil te verhoog.

•

In die gerief van jou eie tuiste te werk vir solank as wat jy wil.

•

Jou Annique Besigheid te bestuur op ’n voltydse of deeltydse grondslag.

•

’n Ekstra inkomste te verdien.

•

Lid te wees van ’n dinamiese span.

•

Kwaliteit tyd met jou gesin te kan bestee.

•

Ervaring op te doen terwyl jy ’n inkomste verdien.

•

‘Passiewe’ of indirekte inkomste te verdien.

•

Te reis na opwindende oorsese bestemmings in die geselskap van Annique se
dinamiese span van Konsultante en bestuurders vir opleiding en ontwikkeling.

•

Jou tyd te omskep in geld tot voordeel van jou gesin.
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Jou eie Besigheid
Om jou eie besigheid te begin is ’n opwindende uitdaging. Ten einde te verseker
dat dit net so winsgewend is as wat dit opwindend is, moet jy die regte besigheid
kies – een wat sal pas by jou persoonlikheid en styl. Wanneer jy werklik versot is op
die besigheid wat jy het, word mense onmiddellik na jou en jou besigheid aangetrek.
Maar, daar is ’n paar dinge om te oorweeg wanneer jy besluit om jou eie besigheid te
begin:
•

’n Nuwe onderneming kos geld. As ’n bank nie bereid is om jou te finansier nie, is
die normale roete om jou eie besigheid te besit, vir jou gesluit.

•

Aanstelling van personeel is ’n ernstige saak, en die beplanning en begroting van
die finansiële implikasies selfs groter.

•

Regeringsregulasies van toepassing op besighede is baie streng en ingewikkeld.

•

Die beste manier (vir die gewone mens) is om ’n besigheid vanaf sy/haar huis te
begin. Dit verg nie groot uitgawes, risiko’s, in pas bly met spesiale regulasies,
voorraadhouding, betaling van rente, salarisse, ensovoorts, nie. Jy kan selfs jou
gesinslede (kinders) ’n loon betaal pleks van sakgeld. ’n Gevestigde besigheid
kan selfs ’n toekomstige loopbaan vir jou kinders beteken.

Wat is die ideale tuisbesigheid?
Dwarsoor die wêreld is al bewys dat multivlakbemarking, of MVB, die ideale
tuisonderneming is. Dit is ’n tipe besigheid wat jou toelaat om ervaring op te doen
terwyl jy geld verdien. Daar is geen beperkings op area en geen plafon op jou
prestasie nie.
Die fassinerendste aspek van MVB is die feit dat jy jou insette dupliseer deur ander
mense te werf of om ander mense aan die besigheid bekend te stel. Op hierdie
wyse “dupliseer” jou inkomste deurdat ’n tydskakelaar gegenereer word met medeKonsultante van Annique produkte wat deur jou gewerf is, om op die manier ’n bron
van passiewe inkomste vir jouself en andere te skep.

Wat beteken Multivlakbemarking (MVB)?
Multivlakbemarking behels die wyse waarop ’n onafhanklike Konsultant vergoed
word, naamlik deurdat afslag – asook addisionele afslag – op die verkope wat hy/sy
genereer, ontvang word.
Die Konsultant word ook vergoed vir die verkope van persone wat hy/sy
bekendgestel (gewerf), opgelei en gemotiveer het om sy/haar eie Annique Besigheid
te begin.

MLM is:
•

’n Wettige en regverdige onderneming.

•

’n Manier om meer tyd vir jouself en jou gesin te hê.

•

’n Manier om jouself te verwesenlik.

•

’n Ernstige besigheidsgeleentheid.

•

’n Wye en groeiende onderneming.

•

’n Elementêre konsep.

•

’n Geleentheid wat aan elkeen gebied word, sonder diskriminasie
op grond van ouderdom, opleidingspeil, geslag, ras, geloof, ensovoorts.

•

’n Praktiese, regverdige en effektiewe sisteem.

•

’n Laedruk-verkoopstegniek.

•

’n Buitengewone sisteem om indirekte-, passiewe- of annuïteit-inkomste
te genereer.
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Die Annique Winsplan
Annique se Winsplan is spesiaal ontwerp om op alle vlakke lonend te wees. Die
uitbreidingsmoontlikhede verseker vinnige bevordering en volop geleenthede vir
almal.

Ondersteuning wat deur Annique
aangebied word:
‘n Netwerk-gekoppelde, gerekenariseerde stelsel vir die spoedige en effektiewe
aflewering van bestellings en berekening van addisionele afslag.
•

‘n Gerieflike en effektiewe bestelstelsel deur middel van e-pos, faks of die
bestelmetode op die Annique webtuiste se Enterprise Portal.

•

Professionele bemarkingsmateriaal.

•

Gereelde produk-promosies.

•

‘n Maandelikse Annique Replique – ’n publikasie wat aan Konsultante inligting
verskaf oor opleiding, motivering en spesiale aanbiedings.

•

Drie tot vier nasionale kongresse in die land se vernaamste gebiede, asook
werkswinkels waar nuwe produklanserings, promosie-pryse en kompetisies
aangekondig word en verdere opleiding aangebied word.

Jou Plan:
•

Vorm jou Winsplan om by jou vermoëns aan te pas. Nie almal is ewe veel in staat
om inkomste en welvaart te genereer nie. Die Annique Winsplan is daarom juis
só ontwerp dat jy op jou unieke sterkpunte kan konsentreer om jou maksimum
persoonlike inkomste te verseker.

•

Annique bied drie basiese maniere om inkomste te genereer:

Verkope en diens direk aan die verbruiker

Dit voorsien onmiddellike omset. As jou persoonlike verkope R13,000 is, verdien
jy 25% afslag (R3,250) PLUS ‘n addisionele afslag van 2% (R260) op jou span se
verkope vir ‘n totaal van R3,510 in een maand.

Bestuur ander

Oorreed ander mense om Annique produkte te versprei en ontdek die wonder
van ‘n verdubbeling in inkomste. Skep ’n toekomstige inkomste met die
addisionele afslag wat jy verdien op die verkope van Konsultante wat deur jou
gewerf is.

Kombineer die beste van albei hierdie opsies

Dit verskaf die stabiliteit en die groei-potensiaal wat jy van ’n suksesvolle
maatskappy kan verwag. Hierdie is die beste hulpmiddel waarmee jy jou
persoonlike insette (waarmee jy R3,000 verdien het) meer as kan verdubbel –
en jou inkomste tot R6,000 per maand kan verdubbel!

Die Annique Winsplan verskaf aan jou vier verskillende maniere
van vergoeding:
1. Verkope volume-afslag: Jy ontvang ’n 25% afslag op produk-aankope groter as
die minimum vereiste aankoopbedrag – tans R500 per bestelling. Hierdie waardes
kan van tyd tot tyd verander, volgens die uitsluitlike oordeel van Annique.
Verwys asseblief na die huidige Winsplan. Dit genereer ’n inkomste van 25%
op elke produk wat jy verkoop teen ons aanbevole kleinhandelsverkoopprys
(recommended retail selling price –RRSP).
2. Spesiale aanbiedinge met ’n afslag van tot 50%: lndien jy van die spesiale
aanbiedinge gebruik om voorraad op te bou van die gewildste produkte,
kan jou inkomste gedurende normale maande tot ± 50% van die aanbevole
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kleinhandelprys op uitgesoekte items wees!
3. Addisionele afslag: Soos wat jou persoonlike verkope of jou span se volume
verkope toeneem, kan jy addisionele afslag van tussen 2% en 15% verdien. Die
Maatskappy deponeer hierdie addisionele afslag in jou rekening aan die einde
van die daaropvolgende maand.
4. Senior Uitvoerende Bestuurder: Streeksdirekteur-afslag: Die oomblik wat een
of meer van jou persoonlik-gewerfde Konsultante kwalifiseer as Uitvoerende
Verkoopsleier, begin jy om ‘n wins (2%-3%) op hul spanverkope te verdien.
lndien hierdie Uitvoerende Verkoopsleier ook die status van Senior Uitvoerende
Verkoopsleier bereik, word jy bevorder tot Direkteur en uiteindelik tot
Streeksdirekteur.

Winsplan-vlakke
Konsultant
• Woon ‘n Annique bekendstellingsessie saam met jou toekomstige Promotor by.
Hier sal die Annique Maatskappy, Winsplan en produkte bekendgestel word.
• Voltooi ’n Annique Konsultant-registrasievorm en heg die volgende aan:
n Afskrif van ID-dokument.
n Betaling van Annique beginnerstel (demonstrasiestel).
n Jou Annique beginnerstel-keuse.
n Bevestiging van die besonderhede van jou bankrekening wat jy gaan gebruik
om jou addisionele- en volume-afslag te ontvang.
• Jy moet ook die basiese opleidingsprogram voltooi. Alle aktiewe Annique
Konsultante moet kwalifiseer soos vasgestel in die reëls in die Replique.
• Konsultante mag aan die Annique kompetisies en motiveringsprogramme
deelneem.
Om ’n Konsultant te wees bied die volgende voordele:
• Jy ontvang 25% afslag op alle produkte aangekoop en verkoop groter as die
verlangde maandelikse minimum van R500 gemiddeld per maand oor ’n tydperk
van 6 maande.
• ’n Toename in persoonlike- en/of spanverkope bied aan jou addisionele afslag.
Verwys na die jaarlikse Winsplan soos gepubliseer in die Replique .
• Hierdie struktuur is ontwerp om Konsultante vir die verkoop van alle Annique
produkte te beloon, dit is vir direkte verkope (werwing van nuwe klante) sowel as
vir indirekte verkope (werwing van nuwe Konsultante).
Daar is geen beperking op nóg die aantal Konsultante wat jy mag werf, nóg die
werwingsaksies van Konsultante in jou Span nie.
Verwys ook na die afdeling Jou Annique Besigheid in die Suksesgids.

Senior Konsultant; Groepsbestuurder; Senior Groepsbestuurder;
Area-bestuurder; Senior Area-bestuurder; Uitvoerende
Verkoopsleier; Senior Uitvoerende Verkoopsleier; Direkteur en
Streeksdirekteur
Om te kwalifiseer:
• Jou maandelikse persoonlike verkope moet R500 of meer beloop.
• Jy moet die basiese Annique-opleiding voltooi.
• Woon maandelikse vergaderings by saam met jou Promotor.
• Persoonlike maandelikse verkoops-aktiwiteite, bv. Pamperlangpartytjies,
Voetpartytjies, Kleurwerkswinkels.
• Hou maandelikse vergaderings met jou Span.
• Hou jou Span op hoogte van maandelikse inligting en alle nuwe ontwikkelinge.
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Verskaf inligting oor produkte en dienste en motiveer jou Span.
• Jy moet as ’n belastingbetaler registreer by die Suid-Afrikaanse Inkomstediens
(SARS). Indien jou inkomste die vlak bereik wat jou wetlik verplig om BTW te
betaal, moet jy dienooreenkomstig by SARS registreer.
• Nie jy of enige Konsultant in jou span mag aan enige van die Annique produkte
peuter, dit bewerk of die verpakking van enige van die produkte verander nie.
• Jy sal die produkte slegs onder die Annique handelsnaam of handelsmerk van
Annique verkoop. In hierdie verband erken alle Annique Konsultante dat die
patente, handelsname en handelsmerke van Annique ten alle tye die uitsluitlike
eiendom van Annique sal bly.
• Jy is verantwoordelik vir maandelikse vergaderings saam met jou Konsultante en vir
hulle opleiding.
• Die Annique produkte moet verkoop word teen die pryse wat verskyn in die maandelikse Beautè of op die Annique pryslys van aanbevole kleinhandelverkooppryse.
• Die Konsultant mag die produkte slegs direk aan klante verkoop en nie aan of by
kleinhandel-afsetpunte nie.
• Jy sal aan elke klant ’n volledig ingevulde kwitansie verskaf vir alle produkte
aangekoop, waarop jou volledige kontakbesonderhede voorkom.
• Jy mag die produkte op geen ander maniere adverteer as deur middel van
Annique reklamemateriaal of deur die uitdeel of pos van die Annique Beautè
nie. Enige persoonlike advertensie of promosiemateriaal moet eers skriftelik deur
Annique goedgekeur word.
• Jy mag geen ander velsorgprodukte verkoop nie.

Etiese ooreenkoms
• Verseker asseblief dat jy die korrekte professionele beeld weerspieël wanneer jy
Annique verteenwoordig.
• Onbeskofte en beledigende gedrag teenoor enige klant, potensiële klant, Annique
personeellid of mededinger is onaanvaarbaar.
• Moet niemand ooit onder druk plaas om ons produkte te koop nie. Jou klant moet
koop omdat hy/sy wil, nie omdat hy/sy daartoe gedwing is nie.
• Jy moet die Annique produkte verkoop teen die aanbevole
kleinhandelverkoopprys soos deur Annique gepubliseer. Maak altyd seker dat
jou klante voordeel trek uit die verskeie promosies en afslag wat elke maand
aangebied word.
• Maak altyd seker dat Annique klante puik diens ontvang. Wees ten alle tye betyds
vir afsprake, lewer betyds af en volg op met diensoproepe.

Groepsbestuurder; Senior Groepsbestuurder; Area-bestuurder;
Senior Area-bestuurder en Uitvoerende Verkoopsleier
Wanneer jy as Groepsbestuurder tot en met Uitvoerende Verkoopsleier kwalifiseer,
ontvang jy die volgende voordele:
• 25% afslag op alle persoonlike verkope.
• Addisionele afslag van 2% tot 15% op alle persoonlike- en spanverkope.

Senior Uitvoerende Verkoopsleier
• Jy kwalifiseer as Senior Uitvoerende Verkoopsleier sodra een van jou Senior Areabestuurders as Uitvoerende Verkoopsleier kwalifiseer.
• As Senior Uitvoerende Verkoopsleier ontvang jy addisionele afslag van 3% op
die verkope van elk van die Uitvoerende Verkoopsleiers op jou eerste vlak en hul
spanne in jou Span.
• Jy kwalifiseer vir 43% volume-afslag op jou persoonlike verkope.
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Direkteur
• Jy kwalifiseer as Direkteur sodra een van jou Uitvoerende Verkoopsleiers as ’n
Senior Uitvoerende Verkoopsleier kwalifiseer.
• As Direkteur ontvang jy addisionele afslag van 2% op die verkope van elk van jou
Senior Uitvoerende Verkoopsleiers op jou eerste vlak en hul spanne in jou Span.
• Jy kwalifiseer vir 45% afslag op jou persoonlike verkope.

Streeksdirekteur
• Jy kwalifiseer as Streeksdirekteur sodra een van jou Senior Uitvoerende
Verkoopleiers as ’n Direkteur kwalifiseer.
• Jy ontvang addisionele afslag van 2% op die verkope van elk van die Direkteure op
jou eerste vlak en hul spanne in jou Span.
• Jy kwalifiseer vir 47% op jou persoonlike verkope.

Senior Area-bestuurder tot en met Streeksdirekteur
Daar word van jou verwag om:
• Te voldoen aan al die verantwoordelikhede wat in hierdie dokument uiteengesit is.
• Alle inligtingsvergaderings by Tuiskantoor by te woon.
• Alle verkoopsleier-opleidingsprogramme by te woon.
• By geen ander multivlakbemarkingsmaatskappy betrokke te wees nie.
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Die Annique leier en
Verantwoordelikhede
Definisie van ’n Annique leier
’n Konsultant wat Konsultante onder haar geregistreer het, is ’n Annique leier. ’n
Annique leier is ’n persoon wat kan motiveer, hy/sy het ’n visie vir die groep en
bemagtig ander mense om geleenthede vir Konsultante en klante te skep wat lewens
verander. Hy/sy moet effektief kan lei, administreer, bestuur en opleiding aanbied.

1. Verantwoordelikhede van ’n Annique leier
’n Annique leier MOET:
•

Die sleuteldrywers en beginsels van die Annique Besigheid toepas

•

Haar netwerk bou

•

’n Goeie voorbeeld vir haar span en Konsultante wees, sowel as ’n
ambassadeur vir Annique

•

Positief, entoesiasties, energiek en betroubaar wees

•

Passievol wees oor haar besigheid

•

Glo in haarself, haar span en haar besigheid

•

Haarself dupliseer en verkoopsleiers bou uit haar hoë potensiaal-Konsultante

•

Hulpvaardig wees en met ’n openhartige houding teenoor haar span en
klante optree

•

Haarself gereeld op persoonlike vlak toerus

•

Goeie verhoudings handhaaf

•

Beskikbaar wees vir haar span/Konsultante

•

’n Goeie kommunikeerder wees (verskaf inligting oor haar span aan
Tuiskantoor en luister na die navrae en kwellinge van haar span)

•

’n Probleemoplosser wees en die Konsultant se probleem eers self probeer
aanspreek voor dit na Tuiskantoor verwys word

•

Funksies by Tuiskantoor bywoon soos Spesiale Leiersvergaderings, Première,
Jubilees en Annique Spanvergaderings (ATM)

•

Opleiding en werkswinkels by Tuiskantoor bywoon

•

Inligting wat sy by haar Spesiale Leiersvergaderings kry so gou moontlik met
haar Span deel

•

Die Replique en Beautè lees om haarself op datum te hou

•

Alle inligting vanaf Tuiskantoor ontvang, lees en aan alle spanlede versprei

•

Goeie produkkennis besit en deurlopend meer inligting werf oor die
besigheid en die produkte om met haar span te deel

•

Gereelde vergaderings met haar span hou

•

Basiese opleiding minstens eenmaal per maand aanbied

•

Opleiding oor nuwe produkte by elke spanvergadering aanbied

•

Opleiding oor besigheidsontwikkeling by elke spanvergadering aanbied

•

Doelwitte stel aan haar span (veral die Konsultante met hoë potensiaal en die
Sterre)

•

Interne spankompetisies aanbied om Konsultante te motiveer
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•

Die Winsplan goed verstaan en in staat wees om nuwe Konsultante op te lei

•

Gereelde erkenning gee en toekennings verskaf aan haar span (by
spanvergaderings)

•

Gereeld terugvoer en antwoorde aan Tuiskantoor gee om die ontwikkeling
van nuwe produkte en besigheidsontwikkeling te steun

•

Die 90 dae-Suksesplan saam met nuwe Konsultante stap

•

Wenke met ander spanne en leiers deel net soos hulle wenke met haar en
haar span deel, tot wedersydse voordeel van almal se besighede

2. Wanneer word ’n Konsultant as ’n leier geklassifiseer?
•

Wanneer sy haar eerste Konsultant in haar span werf

•

Sy is dan die spanleier van haar eie span wat aan die reëls en
verantwoordelikhede wat van ’n Annique leier verwag word, moet voldoen

3. Verantwoordelikhede van Tuiskantoor teenoor ’n Annique leier
•

Voorsien ’n buitengewone en uitstaande produk

•

Wees eerlik, deursigtig en beskikbaar vir die veld

•

Kommunikeer duidelik met die veld

•

Verskaf besigheidshulpmiddels aan die veld om besigheidsgroei te verseker

•

Ondersteun die veld

•

Toerus van Tuiskantoorpersoneel sodat hulle die veld kan ondersteun

•

Reël gebeurtenisse wat opleiding, toekennings en erkenning verskaf

•

Verskaf spesiale aanbiedinge om te help om nuwe markte te open

•

Verskaf maandelikse opleiding in die Replique

•

Verskaf opwindende maandelikse veldtogte aan Konsultante

•

Verskaf administratiewe stelsels om Konsultante te ondersteun

•

Stel doelwitte met top leiers om die besigheid jaar-op-jaar te groei

•

Verskaf erkenning en toekennings aan leiers en Konsultante

4. Verantwoordelikhede van ’n Annique leier teenoor die
besigheid of Tuiskantoor
•

Voldoen aan die Annique besigheidsbeginsels

•

Verkoop produkte en bou haar besigheid

•

Aanvaar verantwoordelikheid vir haar span

•

Verskaf opleiding aan Konsultante betreffende produkte en alle aspekte van
administrasie

•

Moet ten alle tye ingelig bly oor alle inligting gepubliseer in Replique,
Beautè, A-Nuus asook alle inligting wat by Spesiale Leiersvergaderings
gedeel word

•

Moedig Konsultante aan om funksies by Tuiskantoor by te woon

•

Verskaf terugvoer aan Tuiskantoor wanneer daarvoor gevra word

•

Onderwerp haarself aan afsnydatums van funksie-besprekings, bestellings en
terugvoer

•

Neem deel aan persoonlike ontwikkeling- of besigheidsontwikkelingwerkswinkels wat deur Tuiskantoor aangebied word

•

Hou haarself op hoogte van nuwe inligting wat Tuiskantoor met haar deel

•

Wees positief

•

Wees beleefd, gee persoonlike aandag en moet nooit onbeskof wees nie

•

Wees objektief en ’n probleemoplosser
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5. Verantwoordelikhede van ’n Annique leier teenoor haar
Konsultante
’n Goeie leier neem leiding, en die voorbeeld wat sy stel word deur haar
Konsultante gevolg. Die volgende word van haar verwag:
•

Stel ’n positiewe voorbeeld

•

Wees ’n ambassadeur vir die besigheid

•

Wees beskikbaar

•

Lei elke Konsultant op

•

Wees entoesiasties, betroubaar en vol pret

•

Moedig Konsultante aan d.m.v. toekennings en erkenning

•

Deel en verskaf gedetailleerde produkkennis

•

Stel doelwitte vir haar Konsultante

•

Lééf die besigheidsbeginsels en sleuteldrywers

•

Kommunikeer en luister

•

Loop die 90 dae-Suksesplan met Konsultante

•

Ondersteun die Konsultant wanneer sy haar eerste Pamperlangpartytjie
aanbied

•

Hou motiveringsvergaderings met Sterre en Konsultante met hoë potensiaal

•

Identifiseer Konsultante se sterkpunte en bou sterkpunte uit

•

Woon haar Promotor se spanvergaderings by (sy sou wou hê dat haar Span
hare bywoon)

•

Bespreek dashboards en leierskap-opleiding met Konsultante op ‘n
maandelikse grondslag

•

Motiveer haar span om aan alle kompetisies en die oorsese aansporingstoere
deel te neem

•

Klee haarself vir sukses

•

Verleen hulp wanneer Konsultante Projek 10x10-Lys opstel

•

Voeg waarde by haar spanlede se besighede

•

Moenie negatief wees nie

•

Moenie ander Konsultante afrokkel nie

•

Bou verhoudings

•

Erken spanlede se prestasies met gelukwense

Konsultant-beleggingsprofiel
As ’n Annique Verkoopsleier kan jy onmoontlik by almal in jou besigheid uitkom
en dieselfde hoeveelheid tyd met almal deurbring. Om jou te help bepaal hoeveel
tyd en energie jy aan onderskeie leiers in jou span moet bestee, kan jy verwys na
die Annique Leierskap-matriks op volgende bladsy. Jou tyd is beperk. Dit is van die
uiterste belang vir die welvaart van jou besigheid dat jy die tyd tot jou beskikking
doeltreffend bestee. Die matriks sal jou help om die profiel van elk van die leiers in
jou span vas te stel.
In jou besigheid sal jy vier verskillende tipes Konsultante aantref. Identifiseer elke
tipe so gou moontlik, sodat jy die tyd wat jy saam met elkeen moet deurbring,
ooreenstemmend kan indeel.
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Annique Leierskap-matriks

HANDHAWERS
Wil bly net waar hulle is,
waar jy 10% van jou
tyd bestee

STERRE
Beloon, erken, kommunikeer
met hulle en wees lief vir
hulle, waar jy 20% van jou
tyd bestee

LAE POTENSIAAL
Totsiens,
waar jy 0% van jou tyd
bestee

HOË POTENSIAAL
Hulle het baie potensiaal,
maar benodig leiding en
ondersteuning, waar jy
70% van jou tyd bestee

STERRE
Die Sterre is die mense in jou span wat suksesvol is, die regte houding besit, wat hul
besighede uitbrei en al die regte stappe neem. Hulle benodig nie baie hulpmiddels
of ondersteuning van jou nie, maar hulle het erkenning en toekennings, liefde en
aandag nodig. Kommunikeer gereeld met hulle en help en ondersteun hulle waar
nodig. Jou doelwit is om elke spanlid se potensiaal te ontwikkel om ’n ster te word.
Jy behoort 20% van jou tyd aan jou Sterre te bestee.

KONSULTANTE MET HOË POTENSIAAL
’n Konsultant met hoë potensiaal besit die vermoë om haarself as ’n Ster te ontwikkel,
en dit is ’n proses waarmee jy kan help. Hulle het die potensiaal, maar jy moet hulle
help om dit te ontwikkel. Dus gaan jy die meeste tyd aan hulle afstaan. Jy sal hulle
moet oplei, ondersteun, motiveer en inspireer – en die 90 dae-Suksesplan is ideaal vir
hierdie doel.
Jy behoort 70% van jou tyd aan jou Konsultante met hoë potensiaal te bestee.

HANDHAWERS
Handhawers het hul besighede alreeds gebou en handhaaf slegs bestaande klante
en hul Span. Hulle brei nie hulle besighede uit nie en werf nie nuwe Konsultante nie.
Aangesien handhawers nie aktief aan hul besighede bou nie, behoort jy die minste
van jou tyd aan hulle af te staan.
Jy behoort 10% van jou tyd aan die handhawers in jou besigheid te bestee.

KONSULTANTE MET LAE POTENSIAAL
Konsultante met lae potensiaal is diegene wat glad nie aan hul besighede bou
nie. Hulle koop slegs produkte vir eie gebruik en/of belê geen meer tyd in hul
eie Annique Besighede nie. Jy behoort geen of bitter min tyd aan hulle te bestee
aangesien hulle jou energie sal dreineer of jou aandag sal vestig op sake wat geen
bydrae tot die sukses van jou eie besigheid lewer nie. Dit is hartseer, maar sulke
mense kom in elke besigheid voor en jy sal dit ernstig moet oorweeg om hulle te laat
deregistreer as Annique Konsultante. Jy kan voorstel om steeds produkte aan hulle
te voorsien, maar indien hulle nie bou aan hulle besighede nie, bestaan daar geen
voordeel om nog steeds ’n Annique Konsultant te wees nie.
Jy moet 0% of baie min tyd aan die Konsultante met lae potensiaal in jou besigheid
bestee.
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OPLEIDING

BEGINSEL

Gebruik inligting uit Replique om
span op te lei en produkkennis uit
te brei.
Basiese opleiding: Lei nuwe
Konsultante op.

Woon Spesiale Leiersvergaderings vier
keer per jaar by.

Lees die Replique en A-Nuus.
Moedig nuwe Konsultante aan om
basiese opleiding in jou area by te
woon.
Woon Spesiale Leiersvergaderings vier
keer per jaar by.
Ontwikkel nuwe leiers: Identifiseer nuwe
potensiële leiers en Konsultante met
hoë potensiaal. Belê tyd en geld in
sulke leiers.

Hou Spesiale Leiersvergardering,
verskaf produk- en spanopleiding.

Replique: Elke maand verskaf
Tuiskantoor opleiding oor nuwe
produkte.
A-Nuus: Hou veld op hoogte oor
voorraadvlakke, spesiale aanbiedinge
en besigheidshulpmiddels.

Basiese opleiding: Eenmaal per maand.

Hou Spesiale Leiersvergaderings met
opleiding oor hoe om eie Annique
Besigheid te bou en administreer.

Ontwikkel nuwe leiers: Identifiseer nuwe
potensiële leiers en Konsultante met
hoë potensiaal. Belê tyd en geld in
sulke leiers.

Besigheid

Gebruik Leierskap-matriks op
maandelikse grondslag om
Konsultante te identifiseer.

Lei Konsultante op – hoe om netwerk
te werf en bou.

Opleiding van die
Opleier

Opleiding vir Konsultante oor nuwe
produkte moet op maandelikse
grondslag plaasvind.

Voltooi produk-vraelyste en stuur terug
aan Tuiskantoor.

Voorsien veld van produk-vraelyste.

Laat hul beker
oorvloei – deel
kennis

Deel
onvoorwaardelik

Is proaktief

Lees baie

Deelnemers

Moedig Konsultante aan om produksuksesstories met span en Tuiskantoor
te deel.

Produk

Kommunikeerders

Kommunikeer nuwe inligting aan
span.

Voorbeeld vir
ander

Moedig Konsultante aan om al die
produkte te gebruik en maak seker
dat hulle nuutste produkkennis onder
die knie het.

Kommunikeer terugvoer oor nuwe
produkte.

Voldoende
toegerus

Verstaan Winsplan en wees op
hoogte van inligting vanaf Tuiskantoor
sodat nuwe Konsultante opgelei kan
word om Winsplan te verstaan.

Kommunikeer nuwe produk en inligting
oor besigheidsopleiding aan die veld.

Verstaan Winsplan en groei die
besigheid.

Voorsien besigheidsplan wat alle leiers
aanmoedig om te groei.

Dupliseer hulself

Promotor moet nuwe Konsultante
mentor.

Kommunikeerders

Kommunikasie

Groei besigheid en span jaar-op-jaar
met groei van 15% tot 20%.

Verskaf geleentheid aan enigeen om
hul eie besigheid op die been te bring
sonder die risiko van investering van ‘n
groot som geld.

Kommunikeer alle inligting verkry by
Spesiale Leiersvergaderings aan span.

Aanspreeklik,
bemagtig

Produk

Top leiers moet Spesiale
Leiersvergaderings bywoon.

Belê in top leiers d.m.v. Spesiale
Leiersvergaderings.

Besigheidsbeginsels moet toegepas
word en aan nuwe Konsultante
oorgedra word.

LEIERSKAPKWALITEITE

Verkry kennis oor produkte en
produkreeks om waardevolle terugvoer
te kan bied.

Besigheidsbeginsels, beleid,
prosedures en Suksesgids moet
toegepas word in besigheid.

Stel besigheidsbeginsels,
sleuteldrywers, beleid en prosedures
in plek om groei van besigheid te
verseker.

VERANTWOORDELIKHEDE VAN
DIE ANNIQUE LEIER TEENOOR
DIE KONSULTANT

Ontwikkel en verskaf betroubare produk
wat goed nagevors is.

Besigheid

VERANTWOORDELIKHEDE VAN
DIE ANNIQUE LEIER TEENOOR DIE
BESIGHEID

VERANTWOORDELIKHEDE VAN DIE
BESIGHEID TEENOOR DIE ANNIQUE
LEIER

Belê in nuwe leier.

Belê in leiers en spanlede
met hoë potensiaal.

Reël basiese opleiding
in area.

Skep tyd om jouself met
nuwe kennis te bemagtig.
Deel kennis met span.

Dupliseer jouself.

Leierskap-matriks en
Dashboard

Maandelikse
vergadering

90 dae-Suksesplan

Replique en A-Nuus

Maandelikse
vergadering

A-Nuus

Spanvergaderings

Bied spanlede met
hoë potensiaal die
geleentheid om nuwe
produkte aan die span
bekend te stel.
Voltooi vraelyste vanaf
Tuiskantoor.

Replique vir produkopleiding

Begin om alle produkte te
toets en doen bykomende
produkopleiding.

Suksesgids

90 dae-Suksesplan

Begin 90 dae-Suksesplan
met alle nuwe Konsultante
sodat Tuiskantoor kan
help om hul besighede
te groei.

Neem tyd om Winsplan
volledig te begryp.

CD van Spesiale
Leiersvergaderings

Suksesgids

HULPMIDDEL

Spanvergadering

Besigheidsopleiding

LEIERS-AKSIE

Verantwoordelikhede van ’n Annique Leier – Praktiese Wenke
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MOTIVERING

FUNKSIES

BEGINSEL

Voorbeeld vir
ander.

Nooi alle Konsultante na
vergaderings. Vyf sleutels tot
suksesvolle vergadering: 1. Produkopleiding 2. Besigheids-opleiding
3. Toekenning en Erkenning 4.
Motivering 5. Pret!

Bespreek besware uit die
veld en toetrede by Spesiale
Leiersvergaderings.

Woon by: Spesiale Leiersvergaderings,
spanvergaderings (ATM), Jubilee,
Première.

Organiseer ’n Kickstart your Businessen Boost your Business-werkswinkel in
jou area.
Bespreek Jubilee en WOWvergaderings.
Bespreek sitplek voor afsnydatum.

Wees passievol oor die besigheid.
Openbaar goeie leierskapskwaliteite.

Ondergaan nuwe persoonlike
ontwikkeling en deel met span.

Reël besoeke aan die veld. Luister na
navrae van Konsultante. Neem terug na
Tuiskantoor en bespreek dit.

Hou Spesiale Leiersvergaderings,
Spanvergaderings (ATM), Jubilee en
Première.

Hou Kickstart your Business- en Boost
your Business Werkswinkels.

Help met Jubilees, WOW-vergaderings,
hulpmiddels vir spesiale- en WOWvergaderings.

Kommunikeer funksie-datums en
uitnodigings aan veld.

Stel goeie voorbeeld. Moedig
spanleiers aan om positief te wees en
goeie diens te lewer. Wees deursigtig
en betroubaar.

Hou Spesiale Leiersvergaderings,
Presentation Skills-kursusse en ander
funksies wat ’n motiverende spreker
insluit.

Hou Spesiale Leiersvergaderings

Kommunikasie

Produklanserings

Vergaderings

Klante-dae

Kommunikasie

Kenmerke van ’n
Leier

Persoonlike
Ontwikkeling

Leierskapontwikkeling

Bied hulp aan Tuiskantoor wanneer vir
nominasies en suksesstories van
spanlede gevra word vir Tuiskantoorfunksies.

Aanmoedigend.

Verseker dat span Tuiskantoorproduklanserings bywoon.

Lees: A-Nuus en neem kennis van
inligting.

Pas kennis toe wat by Spesiale
Leiersvergaderings verkry word om
span by spanvergaderings op te lei.
Wend kennis/vaardighede aan om
as motiverende spreker op te tree by
Konsultante se klante-dae.

Opleiding.

Opleiding van die
opleier.

Pas kennis toe wat by Spesiale
Leiersvergaderings verkry word om
span by spanvergaderings op te lei.
Wend kennis/vaardighede aan om
as motiverende spreker op te tree by
Konsultante se klante-dae.
Vra Konsultante om iets by
spanvergadering aan te bied om hul
selfvertroue te ontwikkel.

Dupliseer hulself.

Goeie
kommunikeerder.

Bemagtig haarself
deur kennis.

Dien as goeie voorbeeld vir
elke Konsultant. Wees positief,
entoesiasties, energiek en betroubaar.

Moedig Konsultante aan om sitplekke
te bespreek voor afsnydatum.

Reël klante-dae of tree op as spreker
by Konsultante se klante-dae.

Luister na Konsultante om begrip te
verkry van hul behoeftes.

Hou lede op hoogte van voorraadvlakke, spesiale aanbiedings en
kompetisies wat in A-Nuus verskyn.

Motiveer daagliks.

Gereelde kommunikasie oor voorraadvlakke, spesiale aanbiedinge en
kompetisies via A-Nuus.

Moedig Konsultante aan om
werkswinkels by te woon.

Woon werkswinkels by.

Werkswinkels

LEIERSKAPKWALITEITE

Presentation Skills (Lewensvaardighede)
en Your Life, Your Business, Your Future,
Business Development.

VERANTWOORDELIKHEDE VAN
DIE ANNIQUE LEIER TEENOOR
DIE KONSULTANT

VERANTWOORDELIKHEDE VAN
DIE ANNIQUE LEIER TEENOOR DIE
BESIGHEID

VERANTWOORDELIKHEDE VAN DIE
BESIGHEID TEENOOR DIE ANNIQUE
LEIER

Ontwikkel nuwe leiers.

Dupliseer haarself.

Voorbeeld vir ander.

Beplan en bespreek
klante-dae vroegtydig.

Bespreek vergadering vir
volgende jaar.

Moedig alle Konsultante
aan om funksies by te
woon.

Luister.

Lees A-Nuus daagliks.

Moenie uitstel, bespreek
nou.

LEIERS-AKSIE

Verantwoordelikhede van ’n Annique Leier – Praktiese Wenke

Leierskap-matriks en
spanvergaderings

Tuiskantooropleiding en
werkswinkels.

Spesiale
Leiersvergadering.

Tuiskantoor se
spesiale kampanje
bystand.

Spesiale steun van
Tuiskantoor om
jou besigheid ’n
hupstoot te gee en
op te kikker.

Kompetisiebekendstellings wat
Konsultante in staat
stel om bewyse te
verdien in plek van
koste van kaartjie,
reis en verblyf.

Maandelikse
vergadering
en daaglikse
telefoongesprek.

A-Nuus

Werkswinkels

HULPMIDDEL

BELONING EN
ERKENNING

PROBLEEMOPLOSSING

BEGINSEL

Woon Tuiskantoor-funksies by om
toekennings te ontvang.

Kategorie-wenners by Annique
Tuiskantoor-funksies. Spesiale
Leiersvergaderings, Oorsese
Aansporingstoer en kompetisies
insluitende Personal-Sales-on-my-Mind,
Dynamic Team en Business Builder.

Toekennings

Aanvaar verantwoordelikheid vir span
en Konsultantnavrae. Tree op as kanaal
na Tuiskantoor vir probleemoplossing
op kalm, redelike manier.

Gebruik leier as kanaal vir
probleemoplossing en verwys
Konsultante na hul leier vir hulp.
(Konsultante kan Tuiskantoor
direk kontak SLEGS VIR
BESTELLINGSNAVRAE, ALLE ANDER
NAVRAE GAAN DEUR LEIER.)
Voorsien Tuiskantoor van stories.

Aanvaar verantwoordelikheid vir span
en Konsultantnavrae. Tree op as kanaal
na Tuiskantoor vir probleemoplossing
op kalm, redelike manier.

Gebruik leier as kanaal vir
probleemoplossing en verwys
Konsultante na hul leier vir hulp.
(Konsultante kan Tuiskantoor
direk kontak SLEGS VIR
BESTELLINGSNAVRAE, ALLE ANDER
NAVRAE GAAN DEUR LEIER.)

Bied Tuiskantoor-funksies aan. Verskaf
Replique en Beautè.

Moedig span aan om aan Tuiskantoorkompetisies deel te neem.

Motiveer leiers gereeld om teiken te
bereik. Stel gereelde kompetisies op
soos Passport to Paradise, Personal
Sales-on-my-Mind, Dynamic Team en
nuwe produklanseringskompetisies.

Erkenning

Klant

Konsultant

Kompetisies

VERANTWOORDELIKHEDE VAN
DIE ANNIQUE LEIER TEENOOR DIE
BESIGHEID

8% van leier se afslag (geld op
spanverkope verdien) behoort
herbelê te word in besigheid in vorm
van toekennings en erkenning, sowel
as kompetisies, om groei te bevorder
en te verseker.

Gee erkenning by elke
spanvergadering.

Tree op as kanaal na Tuiskantoor.
Kalmeer klant/Konsultant tydens
probleemoplossing, luister na
probleem en volg op met Tuiskantoor.

Tree op as kanaal na Tuiskantoor.
Kalmeer klant/Konsultant tydens
probleemoplossing, luister na
probleem en volg op met Tuiskantoor.

Loods spankompetisies om span aan
te moedig om te groei.

VERANTWOORDELIKHEDE VAN
DIE ANNIQUE LEIER TEENOOR
DIE KONSULTANT

Belê in
Konsultante

Erkenning

Betroubaar en
ondersteunend

Betroubaar en
ondersteunend

Bemoedigend

LEIERSKAPKWALITEITE

Loods ’n
toekenningsprogram
vir die span.

ab

lis h e d 1

97

1

HULPMIDDEL

Spanvergaderings

Product Complaintvorm

Product Complaintvorm

Spanvergaderings

Anniq

Moedig span aan om
te groei.

Loop die ekstra myl vir
Konsultante.

Loop die ekstra myl vir
Konsultante.

Kommunikeer doelwitte.
Loods kompetisies.

LEIERS-AKSIE

The Rooibos
Connection

auty
Be

t

VERANTWOORDELIKHEDE VAN DIE
BESIGHEID TEENOOR DIE ANNIQUE
LEIER

Verantwoordelikhede van ’n Annique Leier – Praktiese Wenke
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Vriendin gevra om haar
vriendinne te nooi en
Pamperlangpartytjie vir my aan
te bied?

Annique Pamperlangpartytjie
aangebied?

Nuwe Konsultant gewerf

Pamflette oor Annique
Besigheidsgeleentheid
versprei?

Mense van Annique vertel?

Name by my Projek 10x10-Lys
gevoeg?

My klant vir verwysing gevra?

Klantbestellingsboek op
datum gebring?

Aan bestaande klant
herverkoop?

Verkoop aan nuwe klant?

Het ek vandag ...

Vra jouself hierdie vrae ELKE DAG:

Naam van Konsultant:

BEGROTING

1

2

3

4

5

Dag van die Maand:

6

7

8

MAANDELIKSE DOELWIT: R

Kruis blokkie indien jy aktiwiteit nie uitgevoer het nie

Jaar:

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Tik blokkie indien jy aktiwiteit uitgevoer het

Maand :

DIT Plan: Persoonlik

Lidnommer:

Daaglikse DOEN
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’n Opleidingsessie gehou –
produk, Pamperlang, kleur en/
of WOW-vergadering?

’n Pamperlangpartytjie vir nuwe
Konsultante en hul potensiële
nuwe Konsultante as deel van
opleiding aangebied?

’n Spanvergadering gehou om
op te lei en te motiveer?

My Konsultante met hoë
potensiaal gekontak om uit te
vind hoe hulle vorder en hulle
gemotiveer?

My STER-Konsultante gekontak
om uit te vind hoe hulle vorder
en hulle gemotiveer?

’n WOW-vergadering vir my
span aangebied?

’n Nuwe Konsultant ontmoet
en gehelp met sy/haar Projek
10x10-Lys?

’n Nuwe Konsultant opgevolg
nadat hy/sy aangesluit het?

Het ek vandag ...

Konsultant

Vra jouself hierdie vrae ELKE DAG:

Naam van
Konsultant:

1

2

3

4

5

6

7

8

MAANDELIKSE DOELWIT: R

Kruis blokkie indien jy aktiwiteit nie uitgevoer het nie

Jaar:

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Tik blokkie indien jy aktiwiteit uitgevoer het

Maand :

DIT Plan: SPAN

Lidnommer:

Daaglikse DOEN

Dag van die Maand:

Indien jy nie pligsgetrou genoeg is om jou Plan daagliks in te vul nie, moet jy ’n weeklikse gleuf inwerk om
jou weeklikse aktiwiteite op datum te bring.

Onthou – WERK SLIMMER eerder as HARDER:

BEGROTING

Jou Annique Plan van Aksie

Die Mag van Multivlakbemarking (MVB)
Voor jy begin:
Bestudeer die Annique Suksesgids. Hierdie handige boek is ideaal vir die nuwe
Konsultant. Dit bied stap-vir-stap riglyne om ‘n nuwe besigheid met Annique produkte
te begin.

Stap 1
Begin om self die Annique produkte te gebruik.

Stap 2
Deel jou ervaring van die produkte met klante deur Pamperlangpartytjies en stel ’n
doelwit van hoeveel produkte jy wil verkoop, en hoeveel Konsultante jy ooreenkomstig
sal moet werf.

Stap 3
Deel die geleentheid om jou eie inkomste te groei en jou eie inkomste te genereer,
met ander mense. Stel ’n doelwit van hoeveel ander Konsultante jy graag sou wou werf.

Stap 4
Help jou eerste-generasie Konsultante (wat direk onder jou geregistreer is) om elk 5
suksesvolle Konsultante in hul eerstelyn te vestig. Bekendstelling beteken die werwing
van potensiële Konsultante, en om hulle dan op te lei en te ondersteun totdat hulle
gereed is om ander op dieselfde wyse te werf en op te lei. Om die waarheid te sê, hulle
is in werklikheid vennote in jou besigheid en assulks verdien hulle jou ondersteuning.
Ondersteuning is jou verantwoordelikheid en sal deurlopendheid verseker.

Eerste
generasie

Eerste
generasie

JY

Eerste
generasie
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Stap 5
Help jou eerste- en tweede-generasie Konsultante om elk 5 Konsultante bekend te
stel en
te ontwikkel.
Nou het jy 30 persone in jou Span + jouself:
5 Konsultante

Eerste-generasie:
Tweede-generasie:

25 Konsultante

TOTAAL:

30 Konsultante

2e

2e

2e
2e

2e

Eerste
generasie

2e
2e

2e
2e

Eerste
generasie
2e

2e

2e

2e

JY

2e

Eerste
generasie

Eerste
generasie

2e

2e

2e
2e

2e

2e

Eerste
generasie

2e

2e
2e

2e
2e

Help jou derde-generasie Konsultante om elkeen 5 suksesvolle Konsultante bekend
te stel en te werf.
Nou het jy 155 persone in jou Span en jouself:
5 Konsultante

Eerste-generasie:
Tweede-generasie:

25 Konsultante

Derde-generasie:

125 Konsultante

TOTAAL:

155 Konsultante
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Afslag
Jy sal 25% afslag ontvang op jou persoonlike verkope teen die voorgestelde
kleinhandelpryse op die Annique pryslys, indien ’n bestelling groter as die minimum
maandeliks verlangde vlak, geplaas word.

Addisionele Afslag
Nadat jy ander mense aan die Annique Rooibosprodukte en die Annique Winsplan
bekendgestel het, kan jy begin om ’n noemenswaardig groter inkomste te verdien.
Voorbeeld: met ‘n Span van 155 mense (vorige bl.):
As elke persoon produkte verkoop teen die kleinhandelsprys van R1,000 elk, is dit
hoe dit sal lyk:
155 x R1,000 = R155,000
Jou inkomste kan wees
15% x R155,000 = R 23,250 addisionele inkomste
Al hierdie geld vir deeltydse-werk! PLUS jy ontvang 25% afslag op jou persoonlike
verkope bv R2,000 beteken vir jou R500 in die sak + 15% addisionele afslag ter
waarde van nog R300.

Die Mag van MVB
Pas nou die mag van MVB toe op jou berekening, deur 1 addisionele persoon by elke
generasie te voeg:
Eerste-generasie:
6 Konsultante
Tweede-generasie:
36 Konsultante
Derde-generasie:
216 Konsultante
TOTAAL:
258 Konsultante
As elke persoon produkte ter waarde van die kleinhandelsprys van R1,000 verkoop,
sal jou inkomste soos volg lyk:
258 x R1,000 = R258,000
Jou inkomste kan wees
15% x R258,000 = R38,700 addisionele inkomste
Nou kan Annique ’n voltydse besigheid word met al die voordele van ’n
tuisonderneming en ’n onbeperkte inkomste, deur ander te motiveer en help.
Dit is die mag van MVB en dit is hoe mens ’n sterk, volhoubare besigheid bou
met Annique. Jy moet probeer om jou opgewondenheid, passie en motivering te
dupliseer in ander – maar aanvaar dat sommige harder sal werk as ander en hul eie
sterk besighede sal bou. Hou asseblief in gedagte dat nie almal wie jy nader aan die
Annique Besigheidsgeleentheid sal wil deelneem nie, en ander wat wel aansluit mag
uitval of werwing en verkope staak! Dis hoekom jy moet aanhou werf, daagliks, om te
verseker dat jou besigheid voortdurend groei.
Hou aan om jou besigheid te bou deur eerste-, tweede- en derde-generasie
Konsultante te werf.

Meer ervaring=Minder moeite
Een van die mees verrassende aspekte van Multivlakbemarking (MVB) is dat hoe
groter jou eerstelyn is, hoe meer tyd het jy om te verkoop.
Aanvanklik moet jy ’n eerstelyn vestig wat uit stabiele en suksesvolle Konsultante
bestaan met elkeen haar eie tuisonderneming soortgelyk aan joune (jy dupliseer
jouself), maar daarna gebeur die verdere, dieper opbou van jou besigheid
outomaties.
Die meeste van jou tyd word dan aan opleiding en werwing vir jou eie eerstelyn en
motivering van jou bestaande en nuwe eerste- en tweedelyn sake-vennote bestee.
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Onthou die basiese
Kom ons kyk na die basiese dinge van die MVB van Annique produkte. Elke keer wat
jy vashaak of teen ’n struikelblok te staan kom, moet jy teruggaan op jou spoor tot by
die volgende basiese aksies:

1. Neem jou Annique Besigheid ernstig op
Alles wat jy nog ooit in die lewe begeer het, is nou binne jou bereik. Annique
bied jou die geleentheid om jou volle potensiaal te verwesenlik; om ware
finansiële vryheid te bekom; om tot jou eie, sowel as ander mense se sukses,
selfverwesenliking en geluk by te dra. As jy ernstig is oor jou besigheid
en toegewyd is daartoe, kan jou droom oor ’n eie besigheid en finansiële
onafhanklikheid ook vir jou waar word.

2. Geen verskonings nie - Wees trots op wat jy doen
Op hierdie oomblik is MVB reeds ’n multibiljoen-dollar bedryf, en dis steeds een
van die wêreld se vinnigste uitbreidende nywerhede. As deel van die Annique
MVB-struktuur, speel jy ook ’n rol in ’n internasionale suksesverhaal. Vir reeds meer
as 70 jaar word besigheid suksesvol op hierdie wyse op internasionale vlak gedoen
en vir 40 jaar al by Annique.
Met modernisering, rekenarisering en die verkleining van groot bestuurstrukture,
het baie mense tot die gevolgtrekking gekom dat MVB die beste manier is om
jou eie besigheid te begin. MVB is nie ’n skim-in-die-donker-foefie nie, maar word
dwarsoor die wêreld as ’n hoogs-winsgewende, wettige bedryf geag.
Boonop bied Annique aan jou en jou klante produkte van die hoogste kwaliteit en
diens wat vergelyk met die heel beste wat op internasionale vlak beskikbaar is.

3. Entoesiasme
Alle suksesvolle MVB-Konsultante is entoesiasties, gelukkig en positief. ’n Mens
hoor dikwels dat sukses in die mag van oorreding lê, maar met MVB is bewys dat
entoesiasme die enigste bepalende faktor tussen sukses en mislukking is.
Entoesiasme is magneties. Almal wil hom naby ’n positiewe, passievolle,
entoesiastiese persoon bevind.

4. Glo in wat jy doen
Jy kan net entoesiasties wees wanneer jy glo in wat jy doen – 100%. Jy moet glo in
die :
(a)

Annique Produkte;

(b)

Annique Winsplan; en

(c)

die Annique Maatskappy.

Vertroue word nie net uit opleiding gebore nie, maar ook deur ervaring. Om te
glo in die produkte, moet jy dit self gebruik; om te glo in die Winsplan, moet jy
dit toepas ten einde ’n inkomste vir jouself te genereer; en om in die Annique
Maatskappy te glo, hoef jy net te kyk na ons geskiedenis: 40 jaar van omgee en
deel. Ons het reeds duisende onafhanklike suksesvolle sake-eienaars op die been
gebring. Ons is hier vir jou. Ons bied raad en ondersteuning, en dra sodoende by
tot jou sukses.

5. Hou dinge eenvoudig
Een van die grootste flaters wat in die MVB-sektor begaan word, is dat mense dit
onnodig kompliseer. Annique se Winsplan is voor-die-handliggend en eenvoudig
om te verstaan. Kom ons hou dit so. EENVOUDIG, VOL PRET EN MAKLIK.
Geleentheids- of WOW-vergaderings (Welkom in Ons Wêreld-vergaderings) hoef
nie twee uur lank te wees om suksesvol te wees nie. Suksesvolle sakemense hou
dit eenvoudig en dek slegs die basiese, uitstaande kenmerke van die Annique
produkte. Verduidelik die potensiaal van die Annique Winsplan kortliks. Lê klem op
die voordele en unieke eienskappe van die Annique produkte. Die persone wat jy
nuut werf sal meestal uit lojale verbruikers bestaan wat die produkte as voordelig
vir hulle eie voorkoms, gesondheid en geluk beskou, maar wat hulle eie Annique
besigheid op die been wil bring. Dit beteken dat jy nie alles omtrent alles hoef te
weet voor jy die Annique Winsplan begin bemark nie. Al wat nodig is, is dat jy jou
eie entoesiasme, passie en ervaring met ander deel.
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Jy, jou produkte en jou klante
Wat is jou produkte?
Onthou, jy het twee stelle produkte, naamlik:
(a) Die Annique Velsorg- en Gesondheidsreekse; en
(b) Die Annique Besigheidsgeleentheid.
In hierdie afdeling dek ons die verkoop en bemarking van jou Annique produkte
en die Annique Winsplan.

Eerstens:
• Ken jou produkte
En die beste manier om jou produkte te ken, is om….
• Jou Produkte te gebruik
Annique Velsorgprodukte het verskeie unieke voordele, en die enigste ware
effektiewe manier om meer daaromtrent uit te vind is om al die produkte op jouself te
toets en dit daagliks te gebruik.
Sodra die voordele van Annique se produkte jou entoesiasme werklik aan die brand
gesteek het, kan jy dit deel met vriende en familie. Dit is belangrik om ontspanne te
wees wanneer jy die produkte bespreek, en wie beter om op te oefen as die mense
naaste aan jou?

Deel ‘n staaltjie
Ken ’n suksesstorie van elkeen van jou gunsteling-produkte sodat jy dit met ander
kan deel. Hoe meer klante en Konsultante jy het, hoe meer gevallestudies en
suksesstories kan jy versamel oor elkeen van jou produkte, asook oor die Annique
Besigheidsgeleentheid en jou en ander se Annique Besigheid, en wat dit vir ander
mense beteken het. Suksesstories verleen kredietwaardigheid aan jou en jou
produkte, en kan verskillende en interessante eienskappe van die produk uitlig
wat nie noodwendig in die Annique Produkkatalogus, Suksesgids of enige ander
Annique-inligtingsmateriaal verskyn nie.

Deel die produkte
Hierdie is die bemarkingskrag van mondelingse persoonlike ervaring en opinie – die
som en hoofbestanddeel van enige onderneming. Om die waarheid te sê, alle mense
doen dit die heeltyd: vertel ander omtrent goeie restaurante, films, ensovoorts. Deel
jou Annique ervaring met ander op dieselfde wyse! Mondelingse promosie is die
wesenlike eienskap van MVB – “Deel jou kennis en ervaring van die produkte met
ander mense. Moenie dit aan hulle verkoop nie!”
Teen die tyd wat jy die Annique produkte aflewer, het jy reeds die geleentheid gehad
om die produkte in detail aan die klant te verduidelik. Derhalwe, op hierdie stadium,
hou dit kort en kragtig.

Health &
e
u

t

ab

97

es

The Rooibos
Connection

1

auty
Be

Anniq

Byvoorbeeld, beduie na die Forever Young Vernuwingsroom en sê: “Die Vernuwingsroom bevat VNA10+ wat kollageenproduksie in selle stimuleer. Die natuurlike
bestanddele wat dit bevat sal nie die vel irriteer of ’n allergiese reaksie veroorsaak
nie. Dit is dermatologies getoets.” Hou dit kort en tot die punt.

lis h e d 1
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Persoonlike verkooptegnieke

3 Belangrike punte om te onthou:
• Jou houding, nie jou vermoë nie, bepaal die hoogtes wat jy kan bereik.
• Geleenthede is oral waar jy is.
• Laat dapperheid verkope genereer, en verkope sal dapperheid genereer.

2 Hoofbestanddele:
• Dapperheid spruit uit kennis: Gebruik die produkte! Leer ken jou produkte en
die Annique Maatskappy.
• Entoesiasme sal jou aan die gang hou.

4 Belangrike stappe in verkope:
• Pamperlangpartytjies – Die mees effektiewe manier om Annique produkte te
bemark is deur middel van ‘n Pamperlangpartytjie: ’n gasvrou nooi potensiële
klante na haar huis vir ’n Pamperlangpartytjie.
• Verwysings – Dit vloei uit Pamperlangpartytjies en goeie klantediens.
• Diens – Klante moet op ’n gereelde basis gekontak word. Persoonlike aandag
skep vertroue. Moet nooit jou klante vergeet nie, en moet nooit dat jou
klante jou vergeet nie. Ken jou klante by hul naam en onthou hoe hulle lyk!
Behandel hulle goed. Verdien hul lojaliteit d.m.v. uitstaande klantediens en
aandag. Klantekaarte of elektroniese rekords is essensieel vir goeie diens.
• Herhaling van bestellings – “Uit voorraad” mag dalk beteken “uit
besigheid.” Sorg dat jy altyd noodvoorraad byderhand het.

12 Punte van uitmuntende verkoopmanskap:
1.
2.

Ken jou produkte en glo in hulle.
Neem in aanmerking dat jy ’n voordeel aan ander verkoop – jy gee om, en
dit tel.
3. Hou altyd produkte byderhand.
4. Wees entoesiasties.
5. Gee beter diens as waarvoor jy betaal word. Onthou, jy saai ’n koringkorrel,
maar jy oes ’n hele aar.
6. Verkoop jouself eerste: lyk altyd op jou beste.
7. Glimlag – dit is die kortste afstand tussen twee mense.
8. Praat met mense asof die produkte reeds aan hulle behoort.
9. Moenie beheer van die gesprek verloor nie.
10. Moenie met jou klante stry nie. Moet nooit in ’n situasie beland waar
jy om verskoning moet vra nie. As jy moet om verskoning vra, doen dit
onvoorwaardelik.
11. Moet nooit ’n geleentheid misloop nie. Sorg dat jou Beautè en
registrasievorms altyd by jou is! Wees elke oomblik van die dag op
gereedheidsgrondslag.
12. Weet wat om te doen, hou van wat jy doen, glo in wat jy doen – en jy sal
baie gelukkig by Annique wees.

Opvolg
Dit is van kardinale belang om elke kontak op te volg, of jou besigheid sal stagneer.
Jy moet opvolg sodat mense die produkte kan begin gebruik. Opvolging is ook wat
mense by jou besigheid betrek.
Volg met nuwe klante binne 24 uur op na hul eerste aankoop om die ervaring
met hulle te deel en die moontlikheid van nuwe kontakte onder hulle kennisse of
vriendekring te ondersoek. Bestuur die ervaring. Onthou goeie kommunikasie is die
enigste manier om probleme op te los en te voorkom.
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Besigheidshulpmiddels

Replique

Registrasie
Vorm
Onafhanklike Konsultant-registrasievorm
Weergawe 1/02/18 AFR

INVUL VAN HIERDIE SEKSIE IS VERPLIGTEND
Ek bevestig dat ek 'n Inligtingsessie van my Annique Promotor ontvang het, voor hierdie

Privaatsak X2 Elarduspark 0047
Suid-Afrika + 27 12 345 9800 faks 086 584 7832
registrations@annique.com www.annique.co.za
K2014/144230 t/a Annique Health and Beauty
Reg. No. 2014/144230/07
HOE OM TE REGISTREER
1. Vul AL die besonderhede op die Annique
registrasievorm in [met 'n swart pen] en teken dit
met die hulp van jou Promotor om aansoek te doen
om 'n onafhanklike Annqiue Verspreider te word.
2. Verseker dat jou Promotor se besonderhede ook
volledige ingevul word, voor die vorm na Annique
gestuur word.
ANDER DOKUMENTE BENODIG
•
Getekende registrasie vorm met Promotor
besonderhede;
•
Afskrif van ID-dokument;
•
Bestelling vir beginnerstel.
FAKS / E-POS REGISTRASIE
Ons sal al die bogenoemde dokumentasie via faks of
e-pos aanvaar.
Die oorspronklike dokumentasie moet na Annique
gepos word.
Invul van hierdie seksie is verpligtend:

aansoek as Annique Verspreider geteken is:
Titel:

Taal:

Mnr

Mev

Mej

Dr

Prof

Afr.

Eng.

Ander

Ras:

Manlik/Vroulik:
Kleurling

Swart

Indiër

Wit

Ander

VAN
VOLLE GEBOORTENAME
NOEMNAAM
ID-Nommer

Paspoortnommer (nie-RSA burger)

Land

Geboortedatum
Enkel

Getroud

Eggenoot / Maat NAME en VAN

Beauté

Besigheidkaart

Produk Opleidingsgids

ADDISIONELE-AFSLAG DEPOSITO
Naam van rekeninghouer

Eggenoot / Maat Selfoon en E-pos:

Tipe rekening [geen kredietkaarte]

Posadres

Balkie

Banknaam
Kode

Rekeningnommer
Taknommer

Straatnommer en naam
Kompleksnommer en naam
(indien van toepassing)

TERME EN VOORWAARDES om die oorbetaling van
addisionele-afslag in jou rekening te fasiliteer:
Ek gee hiermee toestemming dat Annique Health
and Beauty elektroniese oorbetalings in die
bogenoemde rekening kan doen onder die volgende
voorwaardes:
1. Addisionele-afslag betalings word op of voor die
Tel (huis/werk)
25ste van die volgende maand gemaak;
2. Ek onderneem om enige diensfooie te betaal vir
enige kostes wat Annique aangaan gegewe nieTel (selfoon)
betaling van my kredietkaart of rekening.
3. Hierdie bankbesonderhede sal in plek bly totdat
Faks
dit deur myself skriftelik verander of opgehef
e-Posadres
word.
4. Hierdie Onafhanklike Konsultant ooreenkoms
sal in volle werking bly totdat dit deur myself of
Ek wil graag Annique inligting ontvang deur:
SMS
e-Pos
Annique skriftelik beëindig word.
5. Ek stem saam met die Terme en Voorwaardes,
M M D D
J J J J
Beleid en Prosedures van Annique Health and
Oorspronklike aansluitingsdatum
Beauty, soos agterop uiteengesit is, om te kan
Ek het die Terme en Voorwaardes gelees en verstaan my ooreenkoms met Annique soos daarin
kwalifiseer vir addisionele afslag.
uiteengesit is, asook die Beleid, Prosedures en Beginsels en deur die ondertekening van hierdie
6. Ek verstaan dat alle belastings en BTW vir my eie
Registrasievorm soos uit eengesit is in die Suksesgids verbind ek my daaraan en onderneem ek
rekening en verantwoordelikheid is en dat ek die
om streng daarby te hou, indien my aansoek aanvaar word.
wette van die land moet nakom.
Ann7.iqueEk
Geteken deur Verspreider
Datum
Hea
verstaan
dat ek 'n administrasiefooi vir elke
lth and
Bea
Private Bagfaktuur
betaal. uty
X2 Elardmoet
uspark 0047
www.annique.c
T: +27 12 345
om suggestion
9800 / 9801
s@annique.com
GETUIE:
CUSTO REGISTRASIENOMMER
VERSPREIDER

INDEPENDENT CONSULTANT :
ONAFHANKLIKE KONSULTANT :

Voorstad
Stad

Provinsie

Land

Kode

Price List fro
m

ME

R INFOR
Slegs Nam
vir kantoor gebruik MATION
e ________

____________

PAY

1 NOVEMBE
R 2018

____________
ME
NT DET
Geteken
namens
____________
AIL: Annique Health
_____
Credit and
____________
CardBeauty
____________
____________
_____
Promotor Registrasienommer
VISA
____________
____________
Master Card
____________
____
_____
Van en Voornaam
van
PROMOTOR
:
____________
American Expr
Name on Card
____________
ess
____________
Tel
____________
____________
_
Card Number
____________
Cell Phone
______
____

________
____________
PROMOTOR
INLIGTING
Delivery Addr
ess

e-Mail ____

____________

____________

Payment

Expires

____________

_________

CCV

.
Cosmetic. Toiletry

& Fragrance

Association

Card Holder
Distributor

EST 1978

CODE

PRODUCT

SKIN CARE

VOL

ADVANCED

Annique Gold
SKIN CARE:

AA/00103/14

50ml

520,87

30ml

312,17

30ml

Youth Restori

ng Masque

SKIN CARE:

AA/00391/10

Rooibos Miracle

AA/00255/15

AA/00322/16
AA/00064/18
AA/01601/18
AA/01562/16
DAILY SKIN
AA/00043/18
AA/00204/18
AA/00148/18
AA/00193/18
AA/00280/12
AA/00281/18
DAILY SKIN
AA/10000/16
AA/10001/18
DAILY SKIN
AA/00022/17

e skin program

SPF 20*

Energising
Liquid Skin
Liquid Skin

(Feb 2019)

30ml

- Paraben Free

2019) - Parabe

n Free

100ml

Treatment

for DRY and

Calming Cleansi

164,35
190,43

30ml

MATURE SKIN

329,57

AF/10007/16
AF/10103/13

239,00

Renewal
riser for Dry

Skin - Parabe

n Free

re Lotion

HydraRestore
HydraRestore

CARE: SENSiT

Freshener*
Freshener (Feb

AF/10502/16
AF/10601/16

379,00

ìV for SENSIT

2019) - Parabe

n Free

IVE SKIN

Soothing Moistu

216,52

50ml

294,78

50ml

373,04

50ml

373,04

100ml

190,43
190,43

249,00

DAILY BODY

339,00

AA/01387/16

429,00

AA/01388/16

429,00

AA/01389/16

219,00
219,00

riser*

Soothing Moistu

riser (Nov 2018)

CARE: HYDRA

FINE for NORM

- Paraben Free

AL and COMB

Gentle Cleanse

r

50ml
50ml

INATION SKIN
150ml

AF/10700/16
AF/10400/17

150ml

100ml

AF/10104/16
AF/10308/17
AF/10500/13

189,00
219,00

ng Crème

Optimal Night

Ultimate Moistu

Hydrating Moistu

AF/50200/13
FRAGRANCE:

379,00
319,00

199,00

207,83

50ml
50ml

AF/50001/11
AF/50005/16
AF/50103/16

199,00

173,04

50ml

or

Exfoliator

TREATMENT
AA/00230/15
AA/00232/17

373,04
373,04

216,52

429,00
429,00

249,00

164,35
225,22

100ml

146,96

Paraben Free

Treatment

SKIN

( date )

100ml

60,00
189,00
259,00
169,00

164,35

10ml

SPF 8

180° SKIN
ELEMENTS
FOR MEN
180° Moistur
e Balm with
Q10 and SPF
15
180° 3-in-1
Face, Hair &
Body Wash
AC/07007/16
180° Gentle
Shaving Foam
FRAGRANCE:
MEN

219,00

379,00

329,57
277,39
173,04

Spotless Pimple
Moisture Shield

and YOUNG

189,00

138,26

50ml

AC/07002/12

229,00
379,00

329,57

30ml
15ml
100ml

PROBLEM

199,00

52,17

50ml
50ml

er

Cleanser –

CARE – MEN:

QTY

299,00
289,00
219,00

173,04

125g

– Paraben Free

riser

AB/02204/07
DAILY SKIN

190,43

150ml

Bar

Night Crème

xion Freshen

FACTS for

Crystal Clear

PRICE

260,00
251,30

100ml

159,00

146,96

169,00

AC/07006/16

379,00
199,00

329,57

30ml

Serum*

Eye Gel*

Moisture Masque

CARE: LUCID

329,57

190,43
199,13

Cleansing Soap
Clearly Even

Even Skin Moistu

AB/02203/07

379,00

SKIN

50ml

Cleanser

Clear Comple

CARE: FACE

AB/02205/18

379,00

173,04

30ml

GY FOR OILY

Oil Control

PSP

50ml

Cream

g Freshener

CARE: SYNER

AA/00271/18

329,00

ts

VOL

riser

AA/00172/18

299,00

329,57

50ml

Nutrition*

Crème Exfoliat
Enzymatic

Brightening

329,57

50ml

*

Nutrition (Jun

PRODUCT
Balancing Moistu

AA/00287/13
DAILY SKIN

619,00

260,00

30ml
- Paraben Free

Radiance Masque

Intense Repair

AA/00251/12
AA/00285/16

part of sensitiv

Derma Protect
Antioxidant

Moisture Serum*
Moisture Serum

319,00
469,00
629,00

_________

onal Sales Poin

Replenishing
Night

AA/00031/13

379,00

____________

Number:

Skin Refinin

AA/00032/13

619,00

286,09

75ml
100ml

Sensi Crème

AA/00372/14
AA/00361/12
AA/00134/15
AA/00139/18

538,26

Tissue Oil

Skin Detox

AA/00184/18

30ml

50ml
formula coming

599,00

546,96
329,57
538,26

30ml

ESSENSE

Lifting Essence
Neck & Bust
in 2019)
Cream* (New

AA/00243/09

CODE

AA/00222/17
AA/00288/17
DAILY SKIN

359,00

407,83

30ml
50ml
30ml

Serum

Returnyouth

AA/00123/16

QTY

1649

277,39

15ml

Crème de Nuit
Youth Boost
Anti-Ageing

AA/00400/18

AA/00284/18

Free

Bo-Serum

AA/00053/18
AA/00301/14
AA/00600/14

TREATMENT

Cream
y

y - Paraben

AA/01553/18

1433,91

Q10 Therap

Registration

ks last ** PSP
– Pers

AA/00163/17
1

YOUNG

Cream

Eye Therap

AA/00157/18
AA/00262/18

PRICE

Beauty Bar

FOREVER

Revitalising
Revitalising

____________

* While stoc

PSP

TECHNOLOGY

AA/15003/17
ANTI-AGEING
AA/00081/18
AA/00089/17

Signature ____

of South Africa

AA/20011/19
AA/00233/17
AA/00234/17
AA/20006/18

180° Eau de
180° Eau de

de Toilette

Be Daring Eau

de Toilette

de Parfum
Parfum

Injoi Eau de

Parfum

Tenacity Eau

30ml

146,96
599,13

de Parfum*

30ml
*

Lotion

169,00

146,96

30ml

146,96

30ml

146,96

50ml
400ml

Bar

169,00
169,00
169,00

OIL BODY

60,00

Pryslys

129,57

125g

60,00

200ml

173,04

69,00
149,00
69,00

Oil Body Lotion

Oil Hand &

Nail Treatme
nt*

Miracle Tissue
Oil Hand &
Nail Treatme
Paraben Free
nt (Feb
Miracle Tissue
Miracle Tissue
Miracle Tissue

639,00
169,00
169,00
689,00

146,96

30ml

Eau de Parfum

169,00

555,65
146,96

30ml
100ml

Eau de Parfum

149,00
149,00
649,00

146,96

50ml
30ml

de Parfum

Eau de Parfum

MIRACLE TISSUE

Miracle Tissue
Miracle Tissue

129,57
564,35

Hand Cream

Deluxe Body

Reviving Soap
BODY CARE:

169,00
119,00

649,00

129,57

30ml

30ml

OS SPA

Nourishing

146,96
103,48

Eau de Parfum

Beyond Beauty
Red Passion

CARE: ROOIB

189,00

564,35

100ml

*

Delight Eau
Injoi Eau de

Intoxicate Eau

250ml
250ml

100ml

WOMEN

Be Amazing

164,35

Toilette*
Toilette

Ambition Eau

Be Amazing

50ml

Oil Creamy

50ml
2019) –

50ml

86,09
86,09

Body Wash

Oil Body Butter*

400ml

138,26

Oil Body Butter

200ml

190,43

200ml

190,43

(May 2019)

– Paraben Free

199,00
99,00
99,00
159,00
219,00
219,00
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Dagboek
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Pamflette

SIMPLE STEPS TO SHAPE UP

Monsters
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Fokus en Toewyding
Sukses in MVB
Wanneer jou drome deur aksies opgevolg word, kan hulle realiteit word. Die drie
sleutels tot aksie is die volgende:
• OEFENING
• TYD
• TOEWYDING
Om van enigiets ’n sukses te maak moet jy toegewyd wees om elke dag tyd te
maak vir OEFENING. Hoeveel tyd is jy bereid om elke dag, week, maand of jaar te
verbind tot die sukses van jou Annique Besigheid? Hoeveel tyd sal jy bestee op jou
ontdekkingsreis op soek na jou drome?
Sodra jy hierdie vrae beantwoord het, sal jy drie dinge benodig om te begin. Wat is
hierdie 3 dinge?

Stel ‘n doelwit
• Stel ’n DOELWIT op papier. (Dra altyd hierdie papier saam met jou. Bestudeer jou
mikpunte en pas hulle aan in oorweging met jou veranderende situasie of drome.)
Stel ’n plan saam – as jy so voel, in samewerking met jou Promotor – oor hoe om
hierdie doelwit te bereik.
• Teken vir jouself ’n kaart wat gaan aandui hoe om sukses te bereik, gebaseer op
wat JY wil bereik, naamlik jou ideale leefstyl.
• Doen die volgende ten minste twee keer per dag vir dertig (30) dae:
(a) Lees die eienskappe van jou ideale Konsultant ;
(b) Lees en hersien jou kort-, medium- en langtermyndoelwitte, en
(c) Visualiseer jou ideale leefstyl en voeg elke keer ’n bietjie meer detail by.
Bring die droom nader aan die werklikheid van jou omstandighede.
• Onthou, mense is soos magnete – ons word dit waaraan ons elke dag dink. Die
brein kan nie onderskei tussen waarheid en fiksie nie, en glo dus dit waaraan jy
heeldag dink. Daarom, maak seker dat waaraan jy dink positief en konkreet is.
Negatiwiteit sal net jou kosbare energie verbruik.

Die belangrikste ding in enige besigheid
In die vroeë vyftigerjare is daar ’n studie aan die Harvard Sakeskool gedoen. Met
elke student in sy finale jaar is ’n onderhoud gevoer om vas te stel of daar enige
verwantskap bestaan tussen ’n persoon se sukses en die duidelikheid van sy
doelwitte. Omtrent 87% van die studente het algemene, vae doelwitte gehad; 10%
het doelwitte gehad wat hulle kon omskryf en verduidelik, maar nie op papier plaas
nie, en 3% het duidelike, helder doelwitte vir die toekoms gehad wat hulle kon
neerpen. ’n Paar jaar later het die navorsers weer hierdie groep individue gekontak
om vas te stel hoeveel van die groep hulle doelwitte bereik het en hoe hulle oor die
algemeen gevaar het. Hulle was verstom om uit te vind dat die prestasie van die 3%
wat hulle doelwitte duidelik gevisualiseer en uiteengesit het, die gekombineerde
prestasie van die ander 97% verbygesteek het. Hou dit dus in gedagte: SKRYF
DAARDIE DOELWITTE NEER! Wat presies gaan jy doen met die geld wat jy gaan
verdien? Wees spesifiek. Hierdie is jou ware mikpunte – die hoofredes HOEKOM jy
jou Annique Besigheid begin het.

‘n Oefening
• Veronderstel dis nou vyf jaar in die toekoms. Jy sit in ’n restaurant met een van jou
beste vriendinne en jy vertel haar hoe jou lewe verander het sedert jy jou doelwitte
bereik het.
• Watter restaurant is dit? Hoe lyk die dekor? Wat is op jou bord?
• Hoe lyk jou vriendin se uitrusting? Wat dra jy?
• Hoe voel jy terwyl jy besig is om jou lewe te beskryf?
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• Watter tipe motor bestuur jy? Waar bly jy? Hoe lyk jou huis? Wie is jou nuwe
vriende? Wat is jou stokperdjies?
• Beskryf ’n tipiese dag in jou NUWE LEWE aan jou vriendin. Borduur dit ryklik met
emosionele waarneming, maak dit eg, wees entoesiasties daaroor – geniet dit!

Stap-vir-Stap
Waar sal ek wees oor drie (3) maande met betrekking tot my doelwit?

Waar sal ek wees oor ses (6) maande met betrekking tot my doelwit?

Waar sal ek wees oor twaalf (12) maande met betrekking tot my doelwit?

Oor drie jaar?

Oor vyf jaar?

Hersien jou doelwitte
• Hersien jou doelwitte daagliks. Maak jou doelwit deel van jou lewe. Wees
standvastig in die bereiking van jou doelwit. Indien jou mikpunt werklik vir jou
belangrik is, dan is dit die moeite werd om daarvoor te werk.
• Wees buigsaam in die stappe wat jy neem om jou doelwit te bereik. Wanneer ’n
stap jou nie nader aan jou doelwit bring nie, verander dit eenvoudig.
• Dis belangrik om te onthou, jy is nie alleen nie – by Annique is jy deel van ’n SPAN.
Dit sluit in jou buitekring, binnekring en Annique se Direksie.

Jou volgende stappe
•
•
•
•

Voltooi jou doelwitstelling.
Werk aan jou Projek 10x10-Lys tot jy ten minste 100 name het.
Begin om stelselmatig met almal op jou lys van 100 te beraadslaag (neem 10 vir 10).
Verkoop aan almal of spoor hulle aan om deel te word van die Annique
Besigheidsgeleentheid.
• Dit is van deurslaggewende belang dat jy almal wat jy teëkom vra om ’n
Pamperlangpartytjie te hou óf om 5 verwysings te voorsien – op die manier sal jou
opsies nooit leegloop nie.
• Registreer vir die volgende beskikbare opleidingsessie.
• Soek ander mense wat ook toegewyd is aan hulle drome. Werk saam met hulle
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•

•

•
•

om HULLE mikpunte – nie joune nie – te bereik, want hoe meer jy mense help
om hul persoonlike doelwitte te bereik, hoe makliker word dit vir jou om jou eie
doelstellings te behaal. Moenie bekommer oor hoeveel geld jy verdien nie, die
bank sal daarvan rekord hou. Dit is egter uiters belangrik dat jy jou persoonlike- en
besigheidsfinansies skei.
Verbind jouself daartoe om ten minste een jaar van jou tyd aan jou Annique
Besigheid te bestee – dag en nag. Verbind jou daartoe om dit “rondom” jou
huidige werk te doen – doen dit eerste ding soggens en laaste ding voor jy gaan
slaap.
Verbind jou daartoe om alles te doen vir jou Annique Besigheid, selfs in die
aangesig van teenspoed, dinge wat nie gebeur soos hulle moet nie of foute wat jy
maak.
Verbind jouself daartoe vir een jaar – en jy sal vir jare daarna die vrugte pluk.
Begin in samewerking met jou Promotor met die 90 dae-Suksesplan.

Wat wil jy bereik deur jou Annique
Besigheid?
Is daar iets spesifiek wat jy wil koop of behaal?

Wat gaan dit kos?
Wat sal jou verkoopsdoelwit moet wees om dit te kan behaal?

EN
Hoeveel wil jy per maand verdien? R
Om hierdie doelwit te behaal moet ek ongeveer R
verkope per Pamperlangpartytjie verdien.
As die gemiddelde aankope per klant R150 per persoon is, sal ek
klante per maand moet bedien.
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se

Jou Annique besigheid kan ’n voltydse
inkomste genereer, of sakgeld – maar niks
kan sonder tyd, moeite en energie bereik
word nie.
MAAND
1

DOELWIT

Aantal Pamperlangpartytjies

Totale verkope per maand

Aantal klante

Gemiddelde verkope per
klant

Inkomste per maand

JOU BENADERING
Aksies en Idees :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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MAAND
2

MAAND
3

Werwing:
Bou jou Besigheid

“Om jou besigheidsnetwerk te bou is die heel belangrikste stap” – Ernest du Toit

Jou Projek10x10-Lys
• Die mense wat die maklikste is om te nader, is
natuurlik familie, vriende en kollegas. Hulle word
jou “warm invloedsfeer” genoem. Hierdie mense
is maklik om mee te kommunikeer en sal jou nie
onnodig kritiseer nie.
• Jou volgende opsie is jou bestaande klante.
Daar bestaan nie beter moontlike kandidate vir
die Annique Besigheidsgeleentheid as juis díe
klante wat reeds die produkte gebruik en bewus
is van die voordele nie.
• Die eerste stap is om ’n “siftingslys” te gebruik.
Hierdie lys moet die name bevat van al die
mense wat jy ken oor die hele Suid-Afrika. Maak
seker dat hierdie lys ten minste 100 name bevat
(deel dit op in 10 lyste met 10 name elk). Hou
hierdie lys op datum deur die naam van elke
nuwe persoon wat jy ontmoet, by te voeg.
• Bestee minstens twee ure daaraan om hierdie
lys saam te stel, omdat dit jou databasis asook
jou werkende kapitaal gaan word. ’n Goeie lys is
so goed soos geld in die bank…dis goud werd.
Voeg daarby wanneer of waar ook al. Onthou,
Annique se Winsplan maak voorsiening vir
vergoeding ongeag waar jy mense werf.
• Moenie mense uitsluit omdat jy dalk aan
hulle belangstelling twyfel nie. ELKEEN is ’n
potensiële klant of Konsultant. Elke naam is ’n
potensiële leidraad na ’n potensiële klant of
Konsultant. Indien jou lys minder as 100 name
het, sluit jy waarskynlik mense uit.
• Omdat hierdie lys gaan begin groei in die
volgende paar dae soos wat jy name onthou
en byvoeg, moet jy heeltyd ’n pen en papier
byderhand hou. Die LYS is die oorsprong van
jou persoonlike verkope en die dagbreek van
jou Annique Besigheid. Hierdie lys moet aanhou
uitbrei soos wat jy nuwe mense ontmoet.
• Of mense nou Annique produkte by jou koop
al dan nie, is dit van deurslaggewende belang
om almal te vra om ’n Pamperlangpartytjie te
hou en/of om 5 verwysings te voorsien. Dit is jou
besigheid VIR DIE RES VAN JOU LEWE!

Ander tegnieke om
mense aan Annique
bekend te stel
Daar bestaan verskeie maniere om die ys te breek

wanneer jy mense ontmoet. Die uiteindelike doel
van elkeen van hierdie tegnieke is om jou in staat te
stel om ’n stadium te bereik waar jy kan vra: “Weet
jy van iemand wat daarin sal belangstel om ’n
ekstra inkomste te verdien?”

’n Paar idees om die ys te breek:
• Sluit ’n Beautè of enige ander geskikte Anniqueinligtingstuk by jou persoonlike rekeninge in
wanneer jy hulle aan die einde van die maand
uitstuur.
• Moenie vergeet om jou Annique
besigheidskaartjie ook in te sluit nie.
• Laat jou Beautè of enige ander geskikte
Annique-inligtingstuk saam met die fooitjie vir
die kelner in ’n restaurant.
• Sluit aan by klubs en sosiale organisasies.
• Neem deel aan jou kerk se sosiale aktiwiteite.
• Die idee is om met mense te praat, enige plek,
enige tyd. Jou besigheid sal net uitbrei as jy nie
van mense wegkruip nie. Pas die een-meter-reël
toe: praat met almal wat binne een meter van jou
af kom. As jy bereid is om te luister, sal mense
jou met graagte van hul behoeftes en wense
vertel, en hoekom hulle dalk geïnteresseerd mag
wees om by Annique aan te sluit – ’n nuwe huis,
beter werksure, meer geld en meer tyd om saam
met die gesin deur te bring, ensovoorts.
• Luister eers aandagtig, voor jy praat. Vestig
vertroue en streef daarna om eers empatie te hê,
voor jy poog om jouself te verduidelik.
• Laat mense toe om uit te wei oor hul eie lewens
totdat hulle jou vra wat jy doen vir ’n lewe.
Antwoord hulle dan so: “Ek verdien my geld
deur mense mooi, suksesvol en gelukkig te
maak.”
• Dit hang natuurlik ook af van wat die persoon
jou vertel – baseer jou antwoord hierop. As
sy meer wil weet omtrent wat jy doen, gee sy
jou eintlik toestemming om haar meer van
Annique te vertel. Hierdie is dan vir jou ’n teken
om soos volg te reageer: “O, is jy ook daarin
geïnteresseerd om meer geld te verdien? Of, ken
jy iemand wat meer geld wil maak? Annique is
die antwoord!”
• Wanneer jy dit duidelik maak dat jy meer
belangstel daarin om jou produkte en kennis
te “deel” (deur eers na hulle te luister) eerder
as om “te verkoop”, sal jy baie min weerstand
ervaar wanneer jy hulle nader.
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Geheue-vonk

Die korrekte BEELD: Jy moet suksesvol voorkom.
Wees onberispelik ten alle tye. Jy is die besturende
direkteur van jou maatskappy – vervul die rol.

Vra jouself wie jy ken wat:
• Jy van hou en respekteer
• Kinders op skool of universiteit het
• ’n Ware belangstelling in mense het
• Meer tyd saam met hul gesinne wil deurbring
• Aktief betrokke is by hul kerk-aktiwiteite
• Hul eie besighede besit
• Welbekend en gewild is
• ’n Stresvolle werk het met vele
verantwoordelikhede
• Baie stres ervaar met min tyd vir ontspanning
• Smag na meer vryheid

MOED kom van kennis: Gebruik en ken die
produkte. Uit kennis spruit selfvertroue – in hierdie
geval in die Winsplan en die geleenthede wat
Annique bied.
Tree op met SELFVERTROUE: Wees bewus van
die voordele wat die besigheid ander mense bied.
Deel die produkte en die Winsplan met ander
mense. Mense word makliker oorreed deur die
diepte van jou eie oortuiging, as deur die hoogtes
van jou logika. Jy kan baie meer bereik deur jou
entoesiasme as deur enige hoeveelheid kennis wat
jy kan oordra.
WERWING

• ’n Professionele loopbaan het
• ’n Nuwe loopbaan oorweeg

• Behoort ’n GEWOONTE te word.

• Aan klubs en sosiale organisasies behoort

• Wie? – Almal!

• Die plafon van bevordering in hul loopbane
bereik het

• Waar? – Oral!

• Talent het, maar beperkte geleentheid het vir
prestasie
• ’n Loopbaan in die onderwys het
• In kontak is met die publiek, byvoorbeeld die
posdiens of stadsraadsbeamptes
• Ervaring het van multivlakbemarking
• Staat maak op kreatiewe idees, byvoorbeeld
ontwerpers, advertensieagente, ensovoorts
• Op die uitkyk is vir ’n beter toekoms
• Ambisieus en entoesiasties is
• In die verlede gepoog het om ’n eie besigheid
op die been te bring sonder sukses
• Deur die samelewing as ’n leier geag word
• Onlangs getroud is en ’n nuwe lewe begin het
• Pas met studies begin of afgesluit het en nou op
die uitkyk is vir ’n vorm van inkomste
• Onlangs afgetree of afgedank is
• Finansieel onafhanklik en vry van skuld wil wees

Bekendstelling van
mense aan Annique
Ons werf mense of stel hulle aan die besigheid
bekend en vra almal om verwysings te voorsien.
Die bekendstelling van mense en verwysings is
die lewensaar van jou besigheid. Maak seker jy is
gereed vir die bekendstelling voor jy begin.
Ontwikkel die korrekte HOUDING – die begeerte
of voorneme om:
(a) Jou hart en al jou energie daarin te sit. Jy moet
alles van jouself gee.
(b) Te leer om selfstandig te wees – los op en
hanteer jou eie probleme.
(c) Te leer om ONAFHANKLIK te wees

• Wanneer? – Elke liewe dag!
• Hoe? – Deur met mense te PRAAT!

Kies nuwe Konsultante
só...
Alhoewel jy nou jou Projek-10x10 lys saamgestel
het en dit nou 100 name bevat, is dit nie moontlik
om met al hierdie mense binne die volgende week
te praat nie. Later in hierdie gids word verduidelik
hoe jy jou verkoopsyfers kan uitbrei en verby jou
wildste verwagtinge kan groei met die hulp van
slegs ’n paar mense.
Kies die name van 5 mense op jou lys van 100 met
wie jy die Annique Winsplan en Annique produkte
wil deel. Jy kan nie almal terselfdertyd nader nie.
Dit sou in elk geval ’n fout wees omdat dit nie die
hoeveelheid mense is nie, maar die kwaliteit van
die mense wat jy aan die produkte gaan bekendstel
en oplei, wat ’n verskil in jou besigheid gaan maak.
Hoe kies jy die geskikste persone uit al die name
op die lys? Kyk vir die volgende:
• Mense wat finansiële onafhanklikheid, of
’n besigheid, ’n verhoogde leefstyl, of ’n
bevredigende beroep begeer.
• Entoesiastiese mense. Hulle trek ander soos
magnete aan. Entoesiasme is aansteeklik.
• Mense wat entoesiasties is oor ander mense.
• Wanneer jy uitkyk vir Konsultante, is jou
bestaande klante die beste beginpunt. Hierdie
mense is reeds beïndruk met die produkte. Dit
is maklik om met hulle te praat oor die finansiële
geleenthede wat Annique bied. Omdat jou
klante reeds entoesiasties oor die produkte
is, verteenwoordig hulle jou beste Konsultantmoontlikhede.
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Ander opsies is om mense bekend te stel deur
geleentheidsbyeenkomste (WOW-vergaderings) te
reël; deur advertensies in jou plaaslike koerant te
plaas, gebruik te maak van pamflette – steek dit op
teen kennisgewingborde van universiteite en skole;
laat dit op die tafel in die dokterspreekkamers.
Jy kan mense oorreed om deel te neem aan die
Annique Winsplan en die geleenthede te benut wat
die Winsplan tot voordeel van hul gesinne bied.
Deel suksesverhale met hulle, of laat iemand wat
’n suksesvolle Annique Besigheid het, jou vergesel,
soos jou Promotor.

(1) Een-tot-een aanbiedinge:
• Die doel van werwing is om ’n afspraak te kry.
By hierdie afspraak vertel jy jou potensiële
klant alles omtrent Annique en die
winsgeleenthede wat deur die Maatskappy
aangebied word.
• Moet nooit die Annique Konsultantgeleentheid per telefoon of e-pos
verduidelik nie. Dit sal verwarrend wees vir
die potensiële Konsultant en die geleentheid
kan dan verlore wees.
• Wees vriendelik en entoesiasties wanneer jy
skakel om die afspraak te maak.

Jy hou mense in jou span deur saam met hulle te
werk, hulle te motiveer, en te verseker dat hulle
voldoende opleiding by maandelikse vergaderings
ondergaan.

Die Afspraak

Die konsep van “vra vrae” is net so belangrik hier.
Hierdie proses kan as volg verloop:

Hou jou oproep kort en kragtig, hou by die punt,
maar maak seker dat jy die volgende dek:

“O, is jy ook daarin geïnteresseerd om ekstra
geld te verdien, of ken jy iemand wat dit wil
doen?”
“Wil jy dit voltyds of deeltyds doen?”
“Watter ander projekte het jy al onderneem om
’n ekstra inkomste te verdien?”
“Watter aspekte van jou vorige pogings het
jou nie aangestaan nie?”
“Goed, maar sou jy geïnteresseerd wees as jy
iets kon vind wat aan al jou vereistes voldoen?”
“Wonderlik! Ek het geweet jy sou baie
beïndruk wees met wat Annique jou kan
bied.”
Nog ’n paar voorstelle:
1. “Jy lyk soos iemand wat werklik suksesvol kan
wees. Is jy geïnteresseerd daarin om ekstra geld
te verdien?”
“Natuurlik! Wat moet ek doen?”
2. “Ken jy iemand wat geïnteresseerd sal wees om
ekstra geld te verdien?”
“Wat van my?”
“Wonderlik! Laat ek jou meer vertel!”

Maak ’n AFSPRAAK:
’n Nuwe persoon in jou besigheid is baie belangrik.
Ruim omtrent 1,5 uur van jou tyd vir hom/ haar in.
Dit is uiters belangrik dat hierdie persoon op ’n
belowende noot wegspring

Werwingsgeleenthede
•

Een-tot-een aanbiedinge (of twee-tot-een saam
met jou Promotor)

•

Geleentheidsbyeenkomste

•

Literatuur en pamflette

•

’n Annique Pamperlangpartytjie

•

Werkswinkels en Jubilees

(1) Noem, met oortuiging, dat jy onlangs
by Annique aangesluit het en dat jy baie
opgewonde is oor die wye verskeidenheid
van geleenthede wat deur die Maatskappy
aangebied word. Hierdie is die rede vir jou
oproep. Jou entoesiasme moet die katalisator
wees om sy/haar aandag aan te gryp en
belangstelling te prikkel in wat jy te sê het.
(2) Jy wil hierdie voordele en geleenthede deel
met die persoon wat jy werf. Jy is nie besig om
iets aan haar te verkoop nie – jy bied slegs die
geleenthede aan. Jy het die persoon geskakel
omdat jy aan hom/haar dieselfde geleenthede
wil bied as wat tot jou onlangse sukses bygedra
het.
(3) Jy wil ’n afspraak maak om hierdie voordele
en geleenthede met die persoon te deel op
tyd (A) of (B) - watter een hom/haar ook al
die beste sal pas. Deur die keuse van twee
tydsgleuwe te gee, bied jy ’n keuse aan, en jou
kanse om ’n positiewe antwoord te kry is goed.
(4) Die afspraak moet verkieslik óf by sy/haar eie
huis, óf by ’n neutrale plek plaasvind. As julle
reël om die afspraak by die persoon se eie huis
te hê, verminder die ongerief van die afspraak.
Mense is ook baie meer ontspanne in hul eie
omgewing.
(5) Jy mag besluit om jou Promotor saam te
neem. Indien jy voel dat jy al genoeg oefening
gehad het, is dit nie noodsaaklik nie. Jy kan
egter baie uit jou Promotor se demonstrasie
leer, tot jou eie voordeel. Neem hom/haar dus
saam vir ongeveer 3 tot 4 afsprake.

Die hart van die
aanbieding
Elkeen wat daaraan dink om by Annique betrokke
te raak, wil fyner besonderhede van ten minste die
volgende basiese temas hê:
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1. Wie is jy en hoekom wil jy die Annique
Besigheidsgeleentheid deel?

Maar, aan die ander kant, daar is ook twee redes
waarom mense nie aansluit nie – óf hulle verstaan
nie die konsep nie, óf hulle is nie in staat om die
Annique beginnerstel en -produkte te koop nie.

2. Wat behels die bedryf? (Skoonheid- en
gesondheidbedryf).
3. Wie is die mense agter die skerms van die
Maatskappy?
4. Vertel my meer van die produkte.
5. Watter opleiding het jy ondergaan?

Wat behels hierdie bemarkingsplan van
jou?
• Tyd is ’n belangrike faktor. Omdat mense net vir
omtrent sewe minute op ’n keer op ’n onderwerp
kan konsentreer, moet jy nie te veel praat nie.
• ’n Uiteensetting van bogenoemde vyf punte
moet min of meer langs die volgende lyne
geskied:
1 minuut:
Die Annique Maatskappy
(Geskiedenis, Visie en Missie).

“Ek gaan nou vir jou al die feite gee, en dan kan
jy self besluit wat jy wil doen.”
Hoe om oor die laaste hekkie te kom? Soms gebeur
dit, dat ná jy die geleentheid in detail verduidelik
het, is die ander persoon so opgewonde dat sy/hy
nie tot ’n besluit kan kom nie. As dit gebeur, vra die
volgende vrae:
“Glo jy Annique produkte het ’n sekere
potensiaal in die mark?”
“Stem jy saam dat die Annique Maatskappy
’n geskiedenis van baie jare in die bedryf
het en derhalwe in staat is om betroubare
geleenthede te kan bied?”
“Wat is jou risiko?”

4 – 5 minute:
Wie is jy, hoekom het jy Annique gekies en hoekom
wil jy die Annique Besigheidsgeleentheid deel?
Die konsep van multivlakbemarking.
5-8 minute:
Die produkte en hoekom hulle uniek
is – kortliks.
5 minute:
Opleidingsliteratuur, kommunikasie,
gidse, DVD’s
5-10 minute:
Die Annique Winsplan. Die totale tyd bestee
moet nie meer as 30 minute wees nie.

Tipiese vrae:
“Hoeveel gaan dit my kos?”
“Wat moet ek doen as ek wil aansluit?”
“Hoeveel geld kan ek verdien?”

Probleemvrae moet op die volgende
manier hanteer word:
Verduidelik aan die persoon dat mense gewoonlik
vir die volgende rede aansluit:
Finansiële onafhanklikheid
“Mense sluit by Annique aan omdat dit hulle
toelaat om kwaliteitprodukte teen ’n afslag te
koop. ’n Verdere aansporing is die eksklusiewe
finansiële geleentheid wat Annique hulle bied.
Om die waarheid te sê, dit kos R500 om by
die Maatskappy aan te sluit. (Hierdie bedrag
kan van tyd tot tyd hersien word volgens
die absolute diskresie van Annique.) Dit sal
jou voorsien van ’n Annique beginnerstel en
besigheidsbykomstighede.”

“Jy het my vertel dat jy om die volgende redes
belangstel:
Jy wil finansieel onafhanklik wees en jy wil goeie
produkte verkoop. Daar bestaan dus niks in hierdie
Winsplan wat jou kan terughou nie. Wel, dan is daar
net een oorblywende kwessie: Spring nou weg om
jou drome te bewaarheid, vul die registrasievorm in
en sluit by my span aan.”

Die Geleentheidsbyeenkoms
’n Goeie geleentheidsbyeenkoms is een van
die bes moontlike besigheidsgeleenthede.
Indien reg gedoen, verleen dit opwinding,
kredietwaardigheid, ’n gevoel van meelewing, en
’n atmosfeer van sukses – aan jou, die Annique
Maatskappy en die produkte. Onthou, as jou
Annique Besigheid goed doen, het hierdie
byeenkoms jou nodig. As jou Annique Besigheid
nie so goed doen nie, het jy die byeenkoms nodig.
Hier volg ’n paar REËLS om te verseker dat alles
sonder haakplek verloop:
• Gee haar ’n keuse: “’n Aanbieding word gehou
op Donderdag- sowel as Saterdagaand. Watter
datum sal jou die beste pas?”
• Moenie mense nooi vir ’n tyd soos 7:00 of 7:30
nie. Vir die meeste mense beteken 7:00 enigiets
van 6:45 tot 7:15. Nooi hulle vir ’n tyd soos 7:25.
• Indien moontlik, tref reëlings om jou gas op te
laai en haar na die byeenkoms te neem. Dit is
hoogs onwaarskynlik dat sy nie daar sal wees
wanneer jy daar aankom nie.
• As jy haar nie kan oplaai nie, reël om by ’n
koffiehuis of restaurant te ontmoet. Daar is nie
baie mense wat jou sal laat wag in ’n openbare
plek nie.
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• Wanneer jy skakel om die afspraak te bevestig,
moenie die volgende bewoording gebruik nie:
“Hi Susan, ek wou net weet of alles nog reg is
vir môre?”
Gebruik eerder die geleentheid om nog meer
opgewondenheid te skep:
“Hello Susan! Ek is so opgewonde oor
môreaand! Luister, die rede hoekom ek
skakel is dat ek dit vroeër kan maak en ek wil
jou graag 6:40 oplaai, dan kan ons ’n bietjie
vroeër daar wees sodat jy kans het om van die
sleutelpersone te ontmoet voordat almal hulle
oorval vir aandag. Dit gaan wonderlik wees!
Goed dan, sien jou môreaand, 6:40.”

Etiket by Vergaderings
• Trek mooi aan. Jou beeld moet jou positiewe
gesindheid tot hierdie besigheidsgeleentheid
oordra. Moenie in jou stoel lê en verveeld lyk nie.
Moenie die byeenkoms steur deur papierwerk te
doen omdat jy dit reeds gehoor het nie.

Met vertrek
As jou gas besluit om betrokke te raak, moet jy ’n
duidelike plan van aksie volg:
•

Sit tyd eenkant vir julle twee om deur die
verkorte Annique Suksesgids te werk. Indien
basiese opleiding in jou area beskikbaar is,
moet jy ‘n vaste afspraak daarvoor maak.

•

Maak seker dat sy reeds begin het om haar
Projek-10x10 lys op te stel.

•

Indien die persoon die byeenkoms bygewoon
het sonder sy/haar eggenoot, moet hy/sy
voorbereid wees vir die reaksie wat die ander
helfte mag ervaar wanneer hy/sy daarvan hoor:
“Hoe dink jy gaan Bill/Sarie reageer wanneer
hy/sy hoor jy het by Annique aangesluit?” “Wat
gaan jy hom/haar vanaand vertel wat jy gehoor
het, wanneer hy/sy sê…?”

• Gedurende die aanbieding moet jy nie: praat,
opstaan vir water, of uitgaan vir ’n blaaskans nie.
• Onthou om: regop te sit, entoesiasties te wees,
vir al die grappies te lag – selfs al het jy dit reeds
gehoor. Hou in gedagte dat die aanbieding
nie vir jou is nie, maar vir jou gas (en potensiële
Konsultant!).

Na die Vergadering
Die meeste mense verkies om “verkoopstegnieke”
te vermy na die aanbieding, en wil nie “druk plaas”
op die gas om aan te sluit nie. Dus, wat staan jou te
doen?
Na die aanbieding, draai na jou gas en vra daardie
wonderlike, oop vraag: “Wel, wat dink jy van die
Annique Besigheidsgeleentheid? ”
In byna 100% van gevalle, sal jou gas antwoord:
“Dit klink interessant.”
Die gesprek het uit jou hande geglip. Dit beteken
dat nie jy of jou gas nou enige voordeel gaan trek
nie. Op hierdie kritieke punt sal dit meer voordelig
wees om die volgende benadering te volg:
“Nou kan jy sien hoekom ek so in die wolke is.”
“Ja, dis baie opwindend. En dit klink goed.”
“Wel, hoe wil jy begin?”
“Wat ek eintlik wil doen is…”
Die eintlike antwoord is: Jy probeer nie iets aan
enige iemand te verkoop nie. Jy lei mense na die
punt waar hulle hul eie behoeftes en gevoelens
aanspreek ten einde die regte besluit te neem.
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Welkom in ons Wêreld

Resep vir JOU Annique
WOW-VERGADERING

1
2
3

My Annique-storie – Waarom het jy by die
besigheid aangesluit?

4
5
6
7
8

Die Winsplan

Die Unieke Annique-storie
Die Mag van Netwerkbemarking – huidige
ekonomie, werksekuriteit, omvang van die direkte
verkope-industrie
Projek 10x10
Mag van netwerk-bou – bou wyd (die boom)
Die Annique produkte – produkreeks-oorsig
BEKLINK DIE KOPIE!

Sleuteldrywers van jou Besigheid

1
2
3
4
5
6
7

Werf en bou jou netwerk.
Ontwikkel Verkoopsleiers – Leierskapontwikkeling.
Deel die verdienste-potensiaal en Annique
Winsplan.
Lei jouself en jou span op.
Verskaf asemrowende Toekennings, Erkenning en
Aansporings.
Gebruik die produkte en dra intieme kennis van
die produkte.
Gebruik maandelikse promosies in Beautè om
deure tot nuwe besigheidsgeleenthede te open.

LW! Onthou om altyd vir almal te vra om ’n Pamperlangpartytjie
te hou en om minstens 5 verwysings aan jou te voorsien.
Verwysingsbemarking is besigheid vir die res van jou lewe!!
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Die Projek-10x10-Lys

• Verkoop stofsuiers/meubels?
• Besit of bestuur ons blok woonstelle?

Wie is my familielede?

• Behoort aan klubs soos die Rotariërs?

• Ouers

• Is lid van die kerkraad?

• Grootouers

• Behoort aan vroue-verenigings?

• Broers en susters

• Behoort aan moedersforums?

• Ooms en tantes

• Behoort aan die tuinbouklub?

• Niggies en neefs

• Is my kind se onderwyser?

Wat is die naam van die …?

• Is die plaaslike diaken?

• Tandarts

• Is die bestuurder van die verslankingskliniek?

• Predikant/priester, ensovoorts.

• Is my inkomstebelastingsadviseur?

• Bloemiste

• Is die bestuurder van die droogskoonmakery?

• Versekeringsmakelaar

• Werk by die juwelierswinkel?

• Boekhouer

• Is die plaaslike eiendomsagent?

• Apteker

• Is die plaaslike motorverkoopsman?

• Veearts

Noem die naam van?

• Pediater

• Mondhigiënis

• Algemene praktisyn

• Dansinstrukteur

• Oogarts
• Bure/mense in jou nabye omgewing

• Persoon wat tyd saam met my in die weermag
deurgebring het

• Haarkappers

• Ouers van my kind se maatjie

• Strooimeisie op my troue

• Bankbestuurder/-klerk

• Huishulp se vriende

• Motorherstelman

• Fotograaf op my troue

• Sosiale werker

• Bankbestuurder

• Bouer

• Baba-oppasser se ouers

• Drukker

• My kleremaakster

• Kafee-eienaar

Wie ken ek wat …?

• Klub se professionele gholfspeler

• Versekering verkoop?

Die Ideale Kandidaat

• Die restaurant bestuur wat ons graag besoek?

• Aan ons ’n rekenaar verkoop het?

Een van die vele voordele van multivlakbemarking
is dat jy kan besluit met wie jy wil saamwerk. Met
dit in gedagte, volg die onderstaande riglyne om
te bepaal of die persoon by jou besigheid sal inpas,
of nie.

• Kooklesse aanbied?

• Dinamies

• Tennis afrig/musieklesse aanbied?

• Selfgemotiveerd

• Ekstra klasse aanbied, byvoorbeeld skoolvakke?

• Eerlik

Wie?

• Gefokus

• Is my suster se man?

• Opgewonde

• ’n Dogter het wat as kelnerin in ’n restaurant
werk?
• Saam met my by die gimnasium oefen?

• Is my suster se vriende?

• Kan aanvanklike uitgawe maak

• Het ek op vakansie ontmoet?

• Kreatief

• Is my man se kollegas?
• Bestuur die algemene handelaarswinkel?
• Het my sofa gerestoureer?

• Optimisties
• Entoesiasties

• Het my telefoon geïnstalleer?

• Honger vir geleentheid

• Het die huis geverf?

• Geen beperkings op prestasie

• Besit die troeteldierwinkel?

• Gretig om te leer
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• Los probleme op, skep dit nie
• Positiewe houding teenoor ander
• Iemand wat die daad by die woord voeg
• Waaghalsig – neem risiko’s
• Helder, logiese denker
• Volhard

Om nuwe Konsultante vir jou Annique
Besigheidsnetwerk te werf is net so maklik as
wat dit klink...hoe hoër jou verkope, hoe hoër is
jou inkomste en hoe beter is jou resultate. Maak
werwing ’n deel van jou alledaagse bestaan en
deel hierdie Besigheidsgeleentheid met:

• Goeie kommunikasievaardighede

• Almal

• Suksesvol

• Oral

• Gesond

• Elke liewe dag

• Gemeenskapsleier
• Goeie luisteraar

• Altyd

• Sin vir humor

• Annique

• Georganiseerd
• Buigsaam
• Onafhanklik
• Het selfvertroue
• Toegewyd
• Gedetermineerd

Health &
ue

t

1

97

es

The Rooibos
Connection

ab
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auty
Be

Anniq

Kies mense wat met erns die bogenoemde
eienskappe nastreef en wat dit met vasberadenheid
deur hul Annique Besigheid wil bereik. Soek
ook na mense wat alreeds die meeste van die
bogenoemde kwaliteite bereik het en dit alreeds
met sukses in hul daaglikse lewe toepas.

lis h e d 1

Projek 10X10-lys
Die mense wat jy die maklikste kan nader is jou familie, vriende en kollegas. Hulle is jou “warm sfeer van
invloed”. Dis maklik om met hulle te gesels en hulle sal jou nie onnodig kritiseer nie.
Die eerste stap voor jy iemand nader is om ‘n lys te skep. Die lys moet die name van al die mense in Suid-Afrika wat jy ken bevat. Begin met 10 name, en hou dan aan tot jy tien lyste met tien name het.

Naam

Verhouding

Kontaknommer

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lys 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lys 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lys 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Epos

Moets en Moenies van
Werwing
Die

MOENIES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moenie uitstel nie.
Moenie die woord ‘nee’ vrees nie.
Moenie bang wees vir verwerping nie.
Moenie werwing aan die volgende persoon oorgee nie.
Moenie die span met al die verkope belaai nie.
Moenie Konsultante slegs uit bestaande spanne werf nie.
Moenie die nuwe Konsultant toelaat om die leier te skakel om ’n bespreking te
maak vir haar eerste verkoopsfunksie nie.
Moenie vir die nuwe Konsultant wag om produkbekendstellingsfunksies te beplan
nie.
Moenie vir die nuwe Konsultant wag om mense te nooi na
produkbekendstellingsfunksies nie.
Moenie wag voor jy verkoop aan jou nuwe Konsultant se vriende by
verkoopsfunksies nie.
Moenie wag vir die opleidingsessies voor jy begin met opleiding nie.
Moenie wag vir die nuwe Konsultant om na vergaderings of opleidingsessies te
kom nie.
Moenie ’n nuwe Konsultant vooruit veroordeel nie.
Moenie slegs sekere dae aan werwing afstaan nie.
Moenie bang wees om mense te nader nie.
Moenie die potensiële klant/Konsultant met kennis en feite oorweldig nie.
Moenie “koue” werwing (cold canvassing) alleen aanpak nie.

MOETS

• Jy moet vinnig optree, sonder versuim.
• Jy moet die potensiële klant weer kontak. Haar ‘nee’ mag tydelik wees en nie
permanent nie.
• Jy moet jou nuwe Konsultant vergesel wanneer sy werwing doen.
• Jy moet die nuwe Konsultant wys hoe om te verkoop.
• Jy moet verkoopsfunksies saam met jou Konsultant bywoon om nuwe potensiële
Konsultante raak te sien.
• Jy moet werwing doen vir nuwe mense buite jou span.
• Jy moet een of twee dae onmiddellik bespreek vir produkbekendstellingsfunksies.
• Jy moet by jou Konsultant sit en saam met haar die name van al haar vriende,
kollegas en kennisse neerskryf.
• Jy moet jou nuwe Konsultant wys hoe om te werf deur sommige van haar vriende
te skakel terwyl sy teenwoordig is.
• Jy moet vir die nuwe Konsultant ’n paar produkte, pamflette, Beautès en pryslyste
gee sodat sy bestellings kan neem.
• Jy moet reg van die begin af begin oplei.
• Jy moet die nuwe Konsultant saamvat na vergaderings en opleidingsessies sodat
sy die nuwe span kan ontmoet – maak seker dat sy welkom voel.
• Jy moet onthou dat enigiemand ’n Annique Konsultant kan word.
• Jy moet die ‘een meter-reël’ toepas en weet dat elke dag die regte tyd vir werwing
is.
• Jy moet jou werwing altyd met ’n glimlag uitvoer en deel altyd jou hysbaktoespraak (‘elevator speech’) met ander. (Sien definisie van hysbak-toespraak op
die volgende blad.)
• Jy moet die belangrikste punte deel wat jou potensiële klant se aandag sal trek.
Beplan jou hysbak-toespraak.
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Praktiese wenke om

jouself te dupliseer en
sukses te repliseer
Dit is van deurslaggewende belang dat alle Konsultante begryp hoe belangrik dit is om die behoeftes van
hul bestaande klante en Konsultante te bevredig. Om suksesvol te wees en jou besigheid te groei, moet jy
deurlopend daarop fokus om nuwe klante en Konsultante te werf. Een manier om hierin te slaag en om sukses
in die wêreld van direkte verkope te behaal, is om jouself te dupliseer en repliseer.

Bemeester die hysbak-toespraak. ’n Hysbak-toespraak is ’n twee- tot drie-minuutlange beskrywing van die

voordele van jou besigheidsgeleentheid of produk, aangebied binne die tydsduur wat dit sou neem vir ’n hysbak om
vanaf die boonste vlak van ’n gebou na die onderste vlak te beweeg. Vertel jou storie asook die Annique-storie op
’n aangrypende wyse sodat die moontlike klant meer inligting wil hê. Dit is ook belangrik dat die potensiële klant of
nuwe Konsultant duidelik verstaan hoe die Annique Besigheidsgeleentheid hom/haar sal bevoordeel. Stel vas wat sy/
haar behoeftes is en demonstreer hoe Annique daaraan kan voldoen.

Pas die ‘een meter-reël’ toe – stel die Besigheidsgeleentheid en produkoplossings bekend
aan elkeen wat hom/haar binne een meter-radius van jou bevind. Hoe nader jy iemand wat binne

een meter-radius van jou is? Jy groet hulle doodeenvoudig vriendelik, met ’n doodgewone manier van groet soos
‘Hallo, hoe gaan dit? Dis goed om jou te sien.’ Nader hulle altyd wanneer omstandighede gunstig is. Vra almal, oral,
elke liewe dag, altyd Annique.

Vestig geloofwaardigheid en ’n verhouding

Watter hulpmiddels het jy tot jou
beskikking?

Berei die potensiële klant/Konsultant voor

• Forever Healthy-wiel
• Forever Healthyboekie
• Forever Healthyreeks: Suksesstories
• Forever Healthy:
PowerPointaanbieding
• Health Calculatordokument
• Toets jou begrip van
die Winsplan
• Anti-oksidant YouTube video
• Replique
• Beautè
• Produk Opleidingsgids
• Lucid-pamflet
• Lucid DVD
• Forever Slim- en Body Xpert-pamflet
• Leefstylboekie
• Produkkatalogus
• Besigheidsgeleentheid-pamflet
• Velsorg-aanbevelingswiel

Vertel ander hoe die Besigheidsgeleentheid en/of produkte jou en
ander mense se lewens verbeter het.
Deel jou kennis en dra grondige kennis van jou produk. Ons is
almal vertroud met die gesegde ‘Kennis is Mag’, maar dit is hoe jy
jou kennis toepas wat jou sukses sal bepaal. Hoe kan jy verwag dat
jou klant entoesiasties oor die produkte is as jy nie passievol oor
Annique voel nie?

Stel jou potensiële kandidaat se behoeftes vas

Vra ’n vraag aan jou moontlike klant of Konsultant om vas te stel
wat sy/haar behoeftes is. Luister versigtig na die antwoord en volg
dit met nog ’n vraag op – hoe meer inligting jy bekom, hoe beter.

Verkoop kenmerke en voordele van die Annique
produkte in the vorm van stories

Demonstreer aan jou kandidaat hoe Annique produkte haar
lewe sal verbeter en gee redes hoekom ons produkte verskil van
ander handelsmerke. Een voorbeeld is: 95% van ons produkte
bevat Rooibos-ekstrak of Groen Rooibos-ekstrak. Gebruik die
verkoopspunte van Annique produkte om vertroue in die produkte
te skep.

Hanteer besware

Besware beteken nie ‘nee’ nie! Dit is jou potensiële klant/
Konsultant se manier om te sê: ‘Oortuig my, gee vir my nog meer
inligting.’ ‘Ek het nie nou geld nie’ beteken dat hulle eintlik wil
koop, maar jy moet dit vir hulle moontlik maak deur byvoorbeeld
’n deposito of ’n bêrekoop (lay-by) voor te stel, of jy kan hulle help
om ’n Pamperlangpartytjie aan te bied.

Onthou:

As jy jouself nie deurentyd
verbeter nie, moet jy
in gedagte hou dat jou
mededingers hulself
aanhoudend verbeter!
Moenie die Annique
produkte slegs verkoop
nie; wees intiem vertroud
met die reeks, gebruik dit
persoonlik en bevorder die
hele reeks. Wees daarvan
bewus dat die mark waarin
jy werk konstant aan die
verander is. Maak seker
dat jy voorbly. Passie is ’n
gevoel, obsessie is ’n aksie.
Leef, eet en slaap Annique.
As jy nie verstaan dat die
mark waarin jy ’n speler is,
aanhoudend verander nie,
is jy in die moeilikheid.

Onthou om jou nuwe klant of Konsultant te vertel
dat ons meer as een reeks het. Wei kortliks oor elke Waar kan jy hierdie hulpmiddels
reeks uit.
gebruik?
Vertel jou nuwe klant dat daar meer as 300 produkte in die
Annique-reeks is. Op die manier wen jy outomaties meer verkope
aangesien sy dadelik sal aflei dat die Annique Maatskappy
gevestig en geloofwaardig is.

Vra vir die kopie

Hoeveel wil jy hierdie maand bestel en moet ek ’n Forever Young
Vernuwingsroom insluit?

Sluit die kopie

Hoe wil jy betaal – kontant, elektroniese oorplasing (EO) of
kredietkaart? Leer hoe om die tekens te lees wat aandui dat sy
gereed is om te koop en moenie aanhou praat of verkoop lank
nadat die klant gereed is om te koop nie. Sluit die kopie met ’n
hartlike uitnodiging om weer in die toekoms by jou te koop.

Volg gereeld op en wees ’n ware diensverskaffer

Hou rekord van die datum waarop jou klant se velsorgprodukte of
aanvullings waarskynlik sal opraak. Sodoende kan jy die klant op
die geskikte tyd vir ’n herhaling van die bestelling kontak, voor die
bestaande produkte opraak.
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• Korporatiewe Gesondheidsdae
• Gesondheidsfunksies – nooi ’n plaaslike
spreker uit
• By jou Pamperlang-/Voet-spapartytjie/
Grimeerwerkswinkel
• Gesondheidstories op Facebook en Twitter
• SMS kort suksesstories na klante en Konsultante
• Haal Forever Healthy-boekie of Beautè
uitmekaar, voeg kontakbesonderhede by met
’n nota wat lui: ‘Vir meer inligting oor ons
produkte, kontak...’
• Deel suksesstories in Replique met mense op
jou Projek 10x10-Lys.
• Deel Forever Healthy-inligting by
Geleentheids-/WOW-vergaderings
• Stuur weekliks ’n bladsy of twee met wenke oor
die produkte per e-pos na jou klante

Volg net die volgende
WERWING IS
7maklike stappe
MAKLIK EN PRET en sukses is om die
draai vir JOU!

Verkoop die Besigheidsgeleentheid nes

Begin om meer en
meer te netwerk!

1

jy enige ander Annique Produk
sal verkoop – en drome word ‘n
werklikheid!

• Bedryf jou besigheid op ‘n
verwysingsgrondslag.
• Waar om verwysings te
bekom: Vra…
o Almal
o Oral
o Elke liewe dag
o Altyd

Verkry kennis en begrip
om die geloofwaardigheid van
Annique, die Besigheidsgeleentheid
en ons produkte van uitstaande
gehalte te verkoop.

3

Kontak mense in die
persoon, of per
telefoon, en by enige
Annique Pamperlangpartytjie of Colour
Caress-werkswinkel.

Die ontmoeting met jou
nuwe spanlid:
•
•
•
•

Arriveer ’n paar minute vroeër.
Stel hom/haar op hul gemak.
Wys aan hom/haar dat jy opreg omgee.
Noem die naam van die persoon wat jou
aanbeveel het.
• Let fyn op – Wat hang teen die mure?
Watter boeke is op die boekrakke? Dit kan

•
•
•
•
•

jou insig bied oor sy/haar persoonlikheid,
manier van dink en styl.
Bespreek belangstellings wat oorvleuel.
Wees vriendelik, warm, oop en behou
oogkontak.
Wees kundig oor jou maatskappy en
produkte.
Moet nooit die kompetisie verneder nie.
Maak seker dat jy uitvind wat sy/haar
drome en behoeftes behels – wat is sy/
haar warm knoppie (‘hot button’)?

• Gebruik die Geleentheidsvergadering Power
Point aanbieding of jou eie ‘flip file’.
• Begin só: ‘Ek wil jou graag vertel hoe Annique
jou kan help om jou spesifieke droom te bereik
deurdat jy deel van my span word.’
• Onthou om op haar warm knoppie te druk –
sorg dat daar ’n skakel is tussen jou voorlegging
en haar warm knoppie.

Hou haar hand vas

• Help haar om haar beginnerstel te bestel.
• Wees teenwoordig wanneer haar
demonstrasiestel aankom en help haar om
dit uit te pak.
• Behou die opwinding en momentum deur
haar te motiveer om aktief weg te spring.
Begin met vier maklike produkte om te
verkoop en voeg later nog by.
o Annique Kruietee o Fyn geure
o Resque Reeks
o ZeroAche+

2

Onthou: Skep en berei ’n kragtige hysbak-toespraak
voor. Dit is ’n kort oorsig oor jouself en wat jy doen.
Voorbeeld: My naam is Jill en ek wil jou graag nooi
om by my Annique Konsultantspan aan te sluit. Ek
leef my droom daagliks en danksy Annique lyk ek
en my span gesond en pragtig en is ons finansieel
onafhanklik. Ek benodig slegs ’n uur om jou meer
te vertel sodat jy kan besluit of dit vir jou kan werk.
Wanneer pas jou, soggens, smiddae of saans?

Verkoop die Besigheidsgeleentheid

5

• Wie om te vra:
o Vriende en vriende van
vriende
o Kennisse
o Bure
o Kollegas
o Sosiale klubs
o Skole
o Klantverwysings
o Projek 10x10-Lys
o Sportbyeenkomste

6

• Wees daar vir haar.
Wanneer mense voel
hulle word benodig
en hulle is spesiaal en
gewaardeer, is hulle meer
positief, samewerkend en
suksesvol.
• Motiveer haar en erken
haar as deel van jou span!
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4

Kies jou gesprek
• Verbind haar tot die proses teken die registrasievorm.
• Maak ’n afspraak vir haar eerste
opleidingsessie.
• Motiveer haar eerste kopie so
gou moontlik – dit moet binne
die eerste week plaasvind.

7

Redes om by Netwerkbemarking aan te sluit

1

Ervaar die vryheid om jou eie hoogtes
te bereik: Niks in hierdie besigheid sal

2

Verdien geld selfs wanneer jy nie
‘werk’ nie: Jy vorm deel van ’n span, so

3

4
5

jou keer om jou doelwitte te behaal nie,
behalwe die gebrek aan aanhoudende
inspanning. Jy word nie beperk deur jou
opvoeding, ondervinding, jou plek in die
hiërargie van die Maatskappy (dit bestaan
nie) of jou ‘baas’ se houding nie. Indien
jy die doelwit nastreef om die nommer
1 inkomste-verdiener te word, kan jy dit
bereik.

jou tyd is aan ’n hefboomstelsel gekoppel
en jy genereer dus passiewe inkomste selfs
al werk jy nie aktief nie. Nooit weer sal jy
vakansiedae moet ophoop, oor siek-dae
bekommer of kwel dat jy geld verloor
wanneer jy tyd moet afvat nie. Hierdie
besigheidsmodel genereer ‘herhalende
inkomste’ wat jou oor en oor vergoed vir
jou aanvanklike pogings.

Vervul jou eie drome, nie iemand
anders s’n nie: Al jou insette genereer
inkomste vir jouself – nie ’n groot
maatskappy met oorhoofse koste en
verskeie lae van werknemers nie. Na gelang
jy jou besigheid bou, kry jy jou lewe terug
terwyl jy meer verdien as wat jy ooit sou kon
droom. Hierdie besigheidsmodel is deel
van die Nuwe Ekonomie – ’n ekonomie
waarin jy nie langer die slaaf van iemand
anders se vereistes is nie, maar waarin jy jou
eie drome kan vervul.

6

Dis jou besluit: Jou besigheid vereis nie

7

Jy word betaal wat jy verdien: Jou

8

dat jy ‘kantoor toe gaan nie’ – jy kan dus
jou besigheid vanaf jou huis en rondom
jou gesinsaktiwiteite bedryf, soos dit jou
pas. Jou Annique Besigheid is op ’n unieke
besigheidsmodel gegrond: dit berus op die
uitruil van idees, konsepte en produkte waarin
jy met jou hele hart glo. Jy kan jou besigheid
selfs vanaf jou selfoon in die supermark
bedryf, in jou tuiskantoor of selfs by die skool
wanneer jy jou kind op- en aflaai.
inkomste reflekteer jou eie pogings en insette,
aangesien jy jou besigheid teen jou eie pas
bou en bedryf. Jy is nie meer gebonde aan
die finansiële beperkings en teikens van ’n
tipiese maatskappy nie. Jy kan letterlik soveel
geld maak as wat jy wil – gebaseer op die
werk wat jy insit.

Word suksesvol deurdat jy ander help
om sukses te bereik: Anders as die
meeste maatskappye wat mededingendheid
aanspoor, moedig hierdie besigheidsmodel
spanwerk aan.
Jy bou en lei jou span op na aanleiding van
die patroon wat deur Annique voorsien word,
en hoe meer jy jou span help om suksesvol
te word, hoe meer baat jy self daarby. Hierdie
besigheid is voorwaar daarop gebaseer om
mense op alle lewensterreine te help, en dit
sluit jou in.

Is jy gereed om beheer te neem, jou
lewe terug te neem en jou drome te
bewaarheid? Begin jou dag altyd met iets
waarvoor jy lief is. Jou Annique Besigheid
sal jou met soveel opwinding vervul dat
jy elke dag met opwinding sal aanpak –
sonder dat jy ’n alarm nodig het om wakker
te word. Wanneer jou werk betekenisvol en
doelgerig is, wanneer jou werk jou lewe en
jou geliefdes se lewens verander, sien jy uit
na elke nuwe dag!

Wees lief vir die mense saam met wie
jy werk: Wanneer jy by die Annique Span
aansluit en jou Span bou, beteken dit jy
werk saam met mense wat jy werklik lief het
en koester – mense waarmee jy besigheid
WIL doen! Die ondersteuning wat jy vanaf
Tuiskantoor ontvang laat jou voel asof jy
deel is van ’n familie wat omgee.
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Jou klante-rekords is van deurslaggewende belang vir
die sukses en groei van jou Annique Besigheid.
Begin
Wanneer gaan jy begin?

Wat is jou eerste stap?

Data
Aantal klante (doelwit):
Nuwe klante per maand:
Nuwe Konsultante per maand:

Promotor se Idees

Jou sukses hang af van die aantal klante wat jy van produkte voorsien ASOOK die
verhouding (verhoudingsbemarking) wat jy, deur kennis, met hulle bou. Hoeveel tyd
gaan jy belê?

Klante is die sleutel tot sukses. Annique
Rooibosprodukte het iets vir elke klant se behoefte.
Wat van ’n Annique Konsultant verwag word...
• Wys en demonstreer Annique Rooibosprodukte aan almal wat jy teëkom en wys
ook aan potensiële klante die Annique Produkkatalogus van al die produkte.
• Verskaf aan klante goeie, professionele en deurlopende diens.
• Diens soveel as moontlik klante en verseker ten alle tye dat jou klante bewus is van
alle produkte in die reeks.
• Gee aan alle klante die geleentheid om van spesiale aanbiedinge en die Annique
Besigheidsgeleentheid gebruik te maak.
• Om verkope deur middel van ‘n Pamperlangpartytjie te genereer.
• Voltooi basiese en gevorderde opleidingsessies en woon maandelikse temasessies in jou area by, asook jou Promotor se vergaderings.

Nou kan jy begin...
Jy moet altyd die volgende by jou hê:
• Produkkatalogus met jou naam en kontaknommer(s) daarop, pryslyste en
Konsultantregistrasievorms.
• Monsters en demonstrasie-produkte.
• Wees ten alle tye goed geklee en ‘n advertensie vir jou produk. Jy verkoop jouself
voor jy die produkte kan bemark.
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kliëntekaart
Volname:
Adres:
Telefoonnommer:
E-pos-adres:
Verjaardag:
Vroulik

Produk
gekoop

Manlik

Ouderdom:

Datum
gekoop

Veltipe:

Datum: Stuur
herinnering om
nuwe produk
te koop

Datum:
Stuur
herinnering

Datum:
Stuur
herinnering

Datum:
Stuur
herinnering

Ken Annique se 8 Unieke Verkoopseienskappe.

1.

Hulle is eg Suid-Afrikaanse produkte – uniek en inheems, spesifiek
geformuleer vir ons klimaat en veltipes.

2.
3.

Hulle het ’n hoë voggewende gehalte.

4.

Hulle is hipo-allergenies – alle bestanddele wat moontlik ’n allergiese reaksie
kan veroorsaak, is uit die formules gelaat.

5.

Die meerderheid van Annique produkte bevat ’n ekstrak van Rooibos, uniek
aan Annique. Navorsing het getoon dat Rooibos ’n kragtige anti-oksidant is
en teenverouderings-eienskappe bevat, en dat dit ondersteuning kan bied
aan mense wat aan kanker, hoë cholesterol en allergieë ly. Annique was
die eerste (op internasionale vlak) wat ’n effektiewe Rooibos-ekstrak
vervaardig het met al die lewenskragtige anti-oksidanteienskappe daarin
wat nodig is om ’n merkbare verskil aan jou vel te maak.

6.

Ons produkte sluit in ’n unieke reeks gesondheidprodukte vir die skoonheid
en gesondheid van die hele liggaam.

7.
8.

Daar is ’n produk vir elke ouderdom, veltipe en geslag.

Hulle is geformuleer met behulp van hoogs bekwame kosmetoloë om
vir alle veltipes voorsiening te maak in die geharde Suid-Afrikaanse
klimaatstoestande.

Die unieke VNA10+ in ons Forever Young Vernuwingsroom stimuleer
kollageenproduksie in die selle wat deurslaggewend is vir weefselgroei.
• Gebruik self die nodige Annique Rooibosprodukte vir jou gesondheid en
skoonheid. Jy sal met oortuiging kan praat van produkte wat jy self ervaar het.
Groter kennis beteken groter verkope.
Onthou - grimering vorm deel van iemand wat goed versorg is
• Wees altyd vriendelik en glimlag - dit maak deure oop.
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VUL IN BESKIKBARE URE PER DAG VIR JOU ANNIQUE BESIGHEID

Tyd

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

08:00 12:00
12:00 17:00
08:00 12:00
12:00 17:00
08:00 12:00
12:00 17:00
08:00 12:00
12:00 17:00
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Saterdag

Sondag

Totaal

Hoe om ‘n Bestelling
te neem

HULPMIDDELS wat jy sal benodig:

• Pryslyste
• Nuutste Beautè
• Nuutste Replique
• Pen
• Sakrekenaar
• Besigheidskaartjies
• Annique dagboek
• Demonstrasieprodukte
• Klanterekords
• Produkkatalogus
• Bestelvorms
• Produkopleidingsgids
Verseker dat jy en die klant iewers is waar daar op
die proses gefokus kan word. Moenie oor aandete
skakel nie en besoek haar verkieslik by haar huis
met ‘n afspraak.
1. Wys weer aan haar die Beautè, Produkkatalogus
en/of enige ander geskikte Anniqueinligtingsmateriaal, en die produkte.
2. Maak melding van die spesiale aanbiedinge
en wys die unieke eienskappe van elkeen van
hierdie produkte aan haar uit.
3. Wys aan haar jou produkte en demonstreer op
haar vel.
4. Doen ‘n volledige velanalise en stel haar
bepaalde gesondheidsbehoeftes vas.
5. Maak nou aanbevelings van alle produkte wat sy
onmiddellik gaan benodig.
6. Vra die klant vir die bestelling! “Hoe gaan jy
betaal? Kontant of per kaart ? En wanneer sal dit
jou pas dat ek die bestelling by jou aflewer? Ek
sal graag weer tyd met jou wou bestee om die
gebruik van die produkte wat jy aangekoop het
met jou te bespreek...” Moenie vrae gebruik wat
net ‘n “ja of nee”-antwoord het nie.
7. Skryf die bestelling netjies op die bestelvorm
uit en laat ‘n kopie vir jou klant saam met die
Beautè. Maak altyd tweekeer seker dat alle
berekeninge korrek gedoen is.
8. Bevestig die afspraak vir aflewering asook
haar nodige kontaknommers en skryf dit in jou
dagboek. Verseker dus dat sy op hierdie tydstip
die betaling gereed sal hê. Gee vir haar jou
Annique besigheidskaartjie.
9. Glimlag, wees vriendelik en bedank jou klant vir
die bestelling. Hanteer haar net soos wat jy as
klant behandel sou wou word.
10. Hou by die afspraak en wees betyds!

Antwoorde...

Ek doen ook graag vir jou ‘n gratis velanalise.”
Laat dan jou Annique besigheidskaartjie by haar.
KLANT: “Ek koop reeds (ander) produkte by ‘n
vriendin.”
Annique Konsultant:
“Het jy al die Annique Produkkatalogus en die
nuutste Beautè gesien?” Vertel haar van die
produkvoordele en vra haar om bepaalde produkte
wat sy sou benodig op die proef te stel.
KLANT: “Ek kan nie Annique bekostig nie.”
Annique Konsultant: Wys die Beautè aan haar.
“Annique het maandelikse spesiale aanbiedinge
om produkte wat jy daagliks sal gebruik binne
elkeen se bereik te plaas. Jy kry waarde vir jou geld
met ons kwaliteit-produkte. Het jy al ons pryse met
dié van jou huidige produkte vergelyk? Hier is ons
pryslys en ’n Produkkatalogus.

INDEPENDENT CONSULTANT :
ONAFHANKLIKE KONSULTANT :

Annique Health and Beauty

Private Bag X2 Elarduspark 0047
T: +27 12 345 9800 / 9801
www.annique.com suggestions@anniq
ue.com

PAYMENT DETAIL:

2018

Credit Card
VISA
Master Card
American Express
Name on Card ______________
_____________________
_______

Card Number

Cell Phone
Expires

e-Mail _____________________
_____________________

CCV

_______

Payment

CODE

Card Holder Signature _______

.

Cosmetic. Toiletry & Fragrance

Association of South Africa

_____________________

Distributor Registration Number

EST 1978

VOL

PSP

PRICE

AA/15003/17

AA/00081/18
AA/00089/17

Annique Gold Beauty Bar

1

Revitalising Cream

AA/00301/14

Youth Boost

Returnyouth
Youth Restoring Masque

Lifting Essence Neck & Bust
Cream* (New formula coming
in 2019)
Rooibos Miracle Tissue Oil

AA/00123/16

Sensi Crème part of sensitive
Derma Protect SPF 20*

AA/00134/15
AA/00139/18

Antioxidant Radiance Masque*
Moisture Serum*
Moisture Serum (Feb 2019)

AA/00255/15

Intense Repair Serum*

AA/00251/12

Energising Eye Gel*

AA/00285/16

Liquid Skin Nutrition (Jun
Moisture Masque

AA/01601/18
AA/01562/16

AA/00204/18

Enzymatic Exfoliator
Brightening Treatment

50ml

329,57

Hydrating Moisture Lotion
HydraRestore Freshener*
HydraRestore Freshener (Feb

DAILY SKIN CARE: SENSiTìV

2019) - Paraben Free

Soothing Moisturiser*
Soothing Moisturiser (Nov

50ml

286,09

329,00

DAILY SKIN CARE – MEN:
AC/07002/12

75ml

260,00

299,00

180° Moisture Balm with Q10

AC/07006/16

180° 3-in-1 Face, Hair & Body
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329,57
329,57

379,00
379,00

173,04

199,00
219,00

50ml

199,13

229,00

329,57

379,00

30ml

329,57

379,00

30ml

329,57

379,00

277,39
173,04

319,00
199,00

100ml

173,04

199,00

50ml

207,83

239,00

50ml

164,35

189,00

50ml

190,43

219,00

30ml

329,57

379,00

216,52
294,78

249,00
339,00

50ml

373,04

429,00

50ml

373,04

429,00

100ml

190,43

219,00

100ml

190,43

219,00

AC/07007/16

AF/50103/16

Ambition Eau de Toilette

AF/50200/13

AF/10103/13
AF/10104/16

50ml

373,04

429,00

50ml

373,04

429,00

N SKIN
150ml

216,52

249,00

Delight Eau de Parfum
Injoi Eau de Parfum

Intoxicate Eau de Parfum
Be Amazing Eau de Parfum

AF/10502/16

Be Amazing Eau de Parfum

AF/10601/16

Beyond Beauty Eau de Parfum*
Red Passion Eau de Parfum

AA/01387/16

Deluxe Body Lotion
Reviving Soap Bar

TREATMENT BODY CARE:
AA/00230/15

189,00

138,26

159,00
169,00

164,35

189,00

146,96

169,00

250ml

103,48

100ml

564,35

649,00

30ml

129,57

149,00

30ml

Miracle Tissue Oil Body Lotion
Treatment*

AA/20011/19

Miracle Tissue Oil Hand & Nail
Treatment (Feb 2019) –
Paraben Free

AA/00233/17

Miracle Tissue Oil Creamy

AA/00234/17

Miracle Tissue Oil Body Butter*

AA/20006/18

Miracle Tissue Oil Body Butter

Body Wash

(May 2019) – Paraben Free

129,57

119,00

149,00

100ml

564,35

649,00

30ml

146,96

169,00

555,65

639,00

30ml

146,96

30ml

146,96

169,00

100ml

599,13

689,00

30ml

146,96
146,96

169,00

169,00
169,00

30ml

146,96

169,00

30ml

146,96

169,00

50ml

60,00

69,00

400ml

129,57

149,00

125g

60,00

69,00

200ml

173,04

199,00

MIRACLE TISSUE OIL BODY

Miracle Tissue Oil Hand & Nail

146,96

50ml
250ml

SPA

Nourishing Hand Cream

AA/01388/16
AA/01389/16

169,00

164,35

10ml

30ml

Tenacity Eau de Parfum*

AF/10700/16
AF/10400/17

DAILY BODY CARE: ROOIBOS

146,96

100ml

50ml

Injoi Eau de Parfum

AF/10308/17
AF/10500/13

AA/00232/17

2018) - Paraben Free

Be Daring Eau de Toilette*

FRAGRANCE: WOMEN
AF/10007/16

259,00

50ml

Wash

180° Gentle Shaving Foam

180° Eau de Toilette*
180° Eau de Toilette

60,00
189,00

MEN

and SPF 15

FRAGRANCE: MEN
AF/50001/11

199,00

52,17
164,35
225,22

YOUNG SKIN

Free ( date )

180° SKIN ELEMENTS FOR

AF/50005/16

173,04

50ml

100ml

FACTS for PROBLEM and

Spotless Pimple Treatment
Moisture Shield SPF 8

190,43

219,00

125g

Crystal Clear Cleanser – Paraben

AB/02203/07
AB/02204/07

50ml

for NORMAL and COMBINATIO

Gentle Cleanser

DAILY SKIN CARE: FACE
AB/02205/18

619,00
379,00

30ml

for SENSITIVE SKIN

AA/10000/16
AA/10001/18

DAILY SKIN CARE: HYDRAFINE

619,00

538,26
329,57

50ml
Skin - Paraben Free

379,00

538,26

30ml

PRICE
299,00
289,00

190,43

50ml

– Paraben Free

Clear Complexion Freshener

30ml

150ml

Optimal Night Renewal
Ultimate Moisturiser for Dry

AA/00193/18

AA/00022/17

Even Skin Moisturiser

629,00

for DRY and MATURE SKIN

Calming Cleansing Crème

AA/00280/12
AA/00281/18

546,96

100ml
2019) - Paraben Free

Crème Exfoliator

DAILY SKIN CARE: LUCID

AA/00148/18

AA/00172/18

30ml

15ml

Liquid Skin Nutrition*

AA/00284/18
AA/00322/16

AA/00043/18

Clearly Even Night Crème

AA/00287/13

PSP
260,00
251,30

100ml

150ml

Cleansing Soap Bar

AA/00271/18

30ml
- Paraben Free

Oil Control Cleanser

AA/00032/13

319,00
469,00

30ml
skin program - Paraben Free

AA/00031/13

359,00

277,39

100ml

Skin Detox

AA/00184/18
AA/00372/14
AA/00361/12

599,00

312,17

VOL
50ml
50ml

FOR OILY SKIN

407,83

ESSENSE

AA/00391/10
AA/00243/09

Replenishing Night Cream
Skin Refining Freshener

30ml

30ml

Anti-Ageing Serum

AA/01553/18
AA/00400/18

TREATMENT SKIN CARE:

PRODUCT
Balancing Moisturiser

AA/00222/17
AA/00288/17

15ml

Bo-Serum
Crème de Nuit

1649

520,87

30ml

Q10 Therapy
Eye Therapy - Paraben Free

AA/00600/14

CODE

DAILY SKIN CARE: SYNERGY

50ml

Revitalising Cream

AA/00157/18

AA/00053/18

1433,91

FOREVER YOUNG

AA/00262/18
AA/00103/14

QTY

AA/00163/17

Y

ANTI-AGEING SKIN CARE:

_________

:

* While stocks last ** PSP –
Personal Sales Points

PRODUCT

SKIN CARE
ADVANCED TECHNOLOG

AA/00064/18

KLANT: “Ek stel nie belang nie!”
Annique Konsultant:
“Dit is goed so, maar ek los inligtingstukke oor
Annique produkte by jou. Jy sal dit interessant vind.

Price List from 1 NOVEMBER

CUSTOMER INFORMATION
Name _____________________
_____________________
_______
________________________
________________________
_____
Delivery Address ______________
_____________________
______
________________________
________________________
_____
Tel

50ml

86,09

50ml

86,09

99,00

400ml

138,26

159,00

99,00

200ml

190,43

219,00

200ml

190,43

219,00

QTY

Verkoopswenke

Belangrike datums

• Werk altyd volgens jou plan. Hou by die
doelwitte en die daaglikse plan wat jy vir jouself
opgestel het.
• Koop Annique monsters aan en verseker dat
klante altyd die produkte by jou kan toets/
probeer. Laat haar die produk op haar vel voel.
• Jou naam en kontaknommers moet altyd op
enige Annique-inligtingsmateriaal verskyn en
maak altyd ‘n afspraak vir ‘n gratis velanalise om
die persoon te kontak wanneer jy die Beautè of
enige ander geskikte inligtingsmateriaal by haar
los.
• Wees betyds + betroubaar + goeie diens =
sukses.
• Noem altyd die unieke eienskappe van die
Annique Rooibosprodukte asook die ontdekking
van Rooibos se anti-allergiese eienskappe in
1968 deur dr. Annique Theron.
• Moenie probeer om akteur te speel nie. Verkoop
jouself eerste en let op jou lyftaal.

Eerste opleidingsdatum met Promotor:

• Jou eerste kennismaking met Annique produkte.
• Administrasie: Klanterekords, die
registrasieproses, bestellings, afslagstruktuur.
• Kry selfvertroue en BEGIN dan om te verkoop.

Tweede opleidingsdatum met Promotor:

• Uitbreiding van jou kennis om groter verkope/
sukses te verseker.
• Meer verkoopstegnieke.
• Kry idees om jou aan te moedig en jou verkope
te laat groei.
• Werwing van Konsultante vir jou Span.

Gevorderde opleidingsessie (datum):

Vorderingsverslag
Verslag:

Klantekaarte:
Is dit korrek en volledig gehou?

• Probleemoplossing
• Doelwitstelling en groei

PUNT uit 10:

Maandelikse Annique tema-opleiding:

Bestellings:

Is dit korrek ingevul en bereken?
PUNT uit 10:

• Lanserings en inligting oor nuwe produkte.
• Leer meer by Annique se suksesvolste
Konsultante.
• Datums en areas elke maand in Replique.

Klantelys:

Is klantelys uitgebrei? Is doelwit behaal?
PUNT uit 10:

Promotor-vergaderings (maandeliks):

Verkopesyfer:
DOEL

In werklikheid

Verskil

Verkope

1,000

1,500

500

Klante

10

12

2

Lede

3

0

-3

Gemiddelde
verkope per
klant

100

125

25

25% inkomste

250

375

125

Hersien doelwitte:
Maak aanbevelings en deel idees:
Het jy...?
* ...by bestaande klante na verwysings gevra?
* ...klante wat weerstand het om te koop of meer te
spandeer?
* ...herbevestig waarom jy by Annique as ’n
Konsultant aangesluit het?

• Leer ander Konsultante ken.
• Bekendstelling van spesiale aanbiedinge en
nuwe produkte.
• Erkenning vir groei en prestasies.
• Uitruil van idees.
• Bou spangees - jy staan nie op jou eie nie.

Inligting is nie kennis nie!
Pas dit wat jy geleer het toe
in jou eie besigheid!
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Belê in jou Besigheid
Produkkatalogus:
Hierdie katalogusse is die beste manier om
Annique Rooibosprodukte bekend te stel – sonder
’n Pamperlangpartytjie. Dit verskaf aan jou klant
‘n geheelbeeld van al die Annique produkte wat
beskikbaar is. Die katalogusse bevat besonderhede
oor die unieke eienskappe van die produkte asook
gebruiksaanwysings. Elke katalogus is so goed as ’n
winkeltoonbank vir JOU!

Wenke om verkope
te verbeter
1.

2.
3.

Bedrag per maand vir katalogusse:

Annique Beautè:
Die Beautè maak deure oop – moenie slegs op
verkope deur spesiale aanbiedinge staatmaak nie!
Hierdie brosjure is ’n bemarkingshulpmiddel wat
meer vertel oor die maand se spesiale aanbiedinge.
Dis propvol kreatiewe en kleurvolle bemarkingsidees.
Bedrag per maand vir Beautès:

4.

5.

6.

Koop Monsters (Buy Me to Try Me, soos
op pryslys verskyn):

7.

Koop monsters van die gewildste en beste Annique
verkopers – Vogrome, reinigers, ZeroAche+,
Resque Crème, ensovoorts.
Bedrag per maand vir monsters:

Demonstrasieprodukte:
Demonstrasieprodukte is ’n noodsaaklikheid in jou
Annique Besigheid. Dit verskaf die geleentheid
dat jy eerstens self die produkte op proef stel
en tweedens gee dit jou klante die geleentheid
om produkte eerstehands te ervaar. Jou Annique
beginnerstel bevat die noodsaaklike, basiese
produkte wat jy en jou klante sal benodig vir ’n
gesonder vel en ’n pragtige gelaatskleur.
Bedrag vir beginnerstel:

8.

9.

Verkoop ook verwante produkte - Forever
Healthy-reeks tesame met Hair Nutrition+;
Sonskerm saam met vogrome; Body Xpert
saam met Forever Slim, ensovoorts.
Skep ‘n uitstalling in jou huis waar jy jou klante
en vriende kan ontvang.
Gee monsters uit wanneer jy ‘n praatjie hou of
’n Pamperlangpartytjie aanbied. Neem klante
se besonderhede en hou ’n bywoningsregister
sodat jy hulle later kan skakel oor die produk
wat hulle getoets het.
Demonstreer produkte op ’n klant se vel - dit
was, en is steeds, die beste manier om ’n
produk te verkoop.
Teiken daaglikse noodsaaklikhede
eerste, soos vogrome, sonbeskerming,
haarversorging, lyfroom, seep, die tee-reeks,
Resque, vitamien- en mineraalaanvullings en
verslankingsprodukte.
Moenie vergeet om spesiale aanbiedinge en
nuwe produkte bekend te stel nie.
Stel vas wat jou klant se behoeftes is. Het sy
kinders; of ‘n baba (Rooibos Baby Care); of
tieners (Face Facts) en wat van haar man? Hy
sal beslis ’n skeerproduk nodig hê of iets om sy
vel te kalmeer nadat hy geskeer het.
Jy kan net hierdie dinge weet as jy ‘n rekordbasis van jou klante opbou met inligting oor
verjaarsdae, familie, behoeftes, velanalise en
gesondheidsbehoeftes. Inligting wat in dade
oorgesit word, is ’n sleutel tot sukses.
Gebruik die Annique Produkkatalogus en
Beautè om jou te help met die verspreiding
van geloofwaardigheid en inligting oor die hele
reeks produkte.
Vir spesiale geleenthede soos Valentynsdag,
Moedersdag en Kersfees moet jy sorg dat jy ‘n
voorbeeld van die produk(te) kry en dit aan jou
huidige en nuwe klante wys.

Bestellingsprosedures

Opleiding:
Deur jou kennis en ervaring te ontwikkel, sal
jou sukses en verkope ook groei. Begin deur te
verseker dat jy aan jou Promotor soveel moontlik
geleentheid verskaf (opleiding en vergaderings)
om haar ervaring en kennis met jou te kan
deel. Volg dit op met maandelikse gevorderde
opleidingsessies en tema-opleiding soos in die
Annique Replique uiteengesit. Leer uit ander
se vrae, probleme en kennis. Maandelikse
vergaderings met jou Span verskaf die ideale
platform om idees en suksesstories uit te ruil en
produk-terugvoering te bespreek.

1. Faksbestellings
Jy mag jou faks 24 uur per dag deurstuur na
086 676 7218 (Suid-Afrika) of 00 264 61 23
0039 (Namibië). Lees jou bestelling noukeurig
deur:
• Naam, lidmaatskapnommer en
afleweringsadres moet korrek en volledig
wees.
• Bestelling moet korrek bereken wees.
• Is jou bestelling volledig? Sluit dit al die
spesiale aanbiedinge en produkte in wat jy
wil hê?
LW: Ekstras wat jy later by jou bestelling
voeg sal nie aanvaar word nie.
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•

Het jy al die korrekte item-kodes verskaf?

•

Is jou betalingsopsie korrek en volledig?

•

Het jy die versendings- en hanteringskoste
by jou keuse van versending getel?

•

Maak seker dat jy die regte faksnommer
skakel.

•

Maak dubbel seker van die prosedure van
die Annique maandeinde-afsnydatums vir
faksbestellings.

•

Gebruik slegs die amptelike, genommerde
Annique bestelvorm om jou bestelling te
plaas.

2. E-pos bestellings

•

•

Elektroniese bestelvorm wat maandeliks per
e-pos na alle Konsultante gestuur word met
spesiale aanbiedinge, asook die normale
elektroniese bestelvorm wat maandeliks per
e-pos gestuur word, moet in een e-pos gestuur
word aan orders@annique.com.

3. Bestelmetode via Annique-webtuiste
– Enterprise Portal
Jy kan al jou produkte bestel via die Enterprise
Portal op die Annique-webtuiste
(www annique.com).
Die voordele van hierdie bestelmetode is:
• ’n Beter, meer effektiewe en
tydbesparende bestelmetode.
• Geen bestellings word per hand oorgetik
nie – akkuraatheid berus dus op jou, die
Konsultant.
• Geen vertraging wat betaling van jou
bestelling betref nie.
• Voorraad is op die stelsel geaktiveer. Jy
sal met ’n klik van die knoppie kan sien
wat in voorraad is. Indien die produk uit
voorraad is, sal jy die produk nie kan bestel
of daarvoor kan betaal nie.
• Jy kan jou bestelling enige tyd bestel en
vanaf enige plek plaas.
Na plasing van jou bestelling sal dit eers op
ons stelsel ingevoer word sodra jou kredietkaart
goedgekeur is. Die goedgekeurde bestelling
sal outomaties as ’n ope verkoopbestelling op
ons stelsel sigbaar wees. Derhalwe is die intik
van bestellings nie meer nodig nie.
Die handleiding vir hierdie bestelprosedure is
beskikbaar vanaf orderqueries@annique.com.
Geen bestellings vir minder as R500 sal
aanvaar word nie.

Versending- en
hanteringskoste
•

•

Versendings- en hanteringskoste is
betaalbaar wanneer ’n bestelling
by Annique geplaas word. Die

bedrag betaalbaar hang af van die
versendingsdiens wat vir die bestelling
gebruik is. Indien jou bestelling R1750
oorskry sal versending gratis wees.
Hierdie bedrag kan van tyd tot tyd
verander volgens die uitsluitlike
diskresie van Annique.
Hierdie koste word bepaal deur
heersende versendingskoste en -dienste
en is onderworpe aan verandering deur
Annique.
Hierdie koste moet by alle bestellings getel
word nadat die Konsultant se 25% afslag
afgetrek is.
Annique versend bestellings slegs na
geregistreerde Konsultante binne die
grense van Suid-Afrika.

Hoe om ’n Annique
bestelling te plaas
Die volgende metodes kan gebruik word
wanneer jou bestelling geplaas word:
Konsultant-bestelvorm:
Koop die Consultant Order Form-boek by
Tuiskantoor wat 25 vorms per boekie bevat. Die
Konsultant-bestelvorm is die enigste bestelvorm
wat per hand voltooi kan word en na Tuiskantoor
gestuur kan word per faks na 086 676 7218 of per
e-pos na orders@annique.com.
Verseker asb. dat jy duidelik aandui hoeveel
bladsye jy gaan stuur (byvoorbeeld: indien jy 3
bladsye gaan stuur moet die eerste bladsy 1/ 3
genommer wees, die tweede bladsy moet 2/3
genommer wees en die derde bladsy 3/3.)

Excel-bestelvorm (spesiale aanbiedinge en
standaardlyn-produkte):
Die Excel-bestelvorm vir produkte op spesiale
aanbiedings en die Excel-bestelvorm vir produkte
met normale pryse word op maandelikse grondslag
per e-pos gestuur tesame met die Beautè- en
Replique-skakels. Die bestelvorms kan voltooi word
en teruggestuur word na Tuiskantoor per e-pos
na orders@annique.com. Indien jy bestellings
plaas op beide die vorms (vir produkte op spesiale
aanbiedinge en produkte met normale pryse) moet
jy albei vorms aanheg in dieselfde e-pos.

Enterprise Portal: Skakel die internet aan. Tik

www.annique.co.za in jou adresbalkie om die
portaal te ontsluit. Klik op die Login-vlaggie in die
boonste regterhandse hoek van die Welome-skerm.
Waar Member No gestipuleer word, moet jy asb.
jou lidmaatskapnommer verskaf. Die wagwoord
vir eerste bestellings is ‘admin’. (Daaropvolgend
kan jy jou eie wagwoord kies.) Klik op die vlaggies
Special Offers, Quick Order, Bargain Bin of op die
kieslys-opsies van die Categories-vlaggie om jou
bestelling te plaas. (Verdere inligting is beskikbaar
in jou Easy Step-by-Step Training Manual for the
Enterprise Portal by die Klantediens-afdeling.)
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Hoe om Bestelvorms te voltooi:
Voltooi alle toepaslike velde in the bogenoemde
vorms. Produkkodes moet verskaf word asook die
beskrywing, die aantal items wat bestel word en
die prys (soos gelys op die Annique Pryslys, die
Beautè se spesiale aanbiedinge of die weeklikse
SMS-spesiale aanbiedinge).
Aan die einde van elke vorm moet die pryse van
alle afslag-produkte saamgetel word om die
sub-totaal vas te stel. Trek jou Konsultant-afslag
(25%) af vir die (A)-totaal. Hierna moet al die
pryse van die nie-afslagprodukte saamgetel word
vir die (B)-totaal. Tel hierdie twee bedrae saam
om die finale totaal te bereken. Onthou om jou
afleweringsfooi by te tel (waar van toepassing) en
die administrasiefooi.
Voltooi die Consultant Information-afdeling
volledig en maak seker dat jy die datum,
lidmaatskapnommer, naam en van, korrekte
afleweringsadres, bestaande telefoonnommer,
e-posadres, afleweringsmetode en metode van
betaling invul.
Onder die Credit Card Payment-afdeling moet
jy asb. verseker dat jou kredietkaartbesonderhede
korrek en volledig is, insluitende die Expiry Date
en Card Verification Value (CVV-nommer aan
agterkant van kaart). Onder die EFT/Cash Direct
Deposits-afdeling moet jy asb. seker maak dat
jy ’n regmerkie in die blokkie langs die Anniquerekeningbesonderhede maak sodat ons bewus is
van die metode van betaling wat jy gaan gebruik.
Alle Suid-Afrikaanse bestellings kan aan Tuiskantoor
gestuur word per e-pos na orders@annique.com of
faks na 086 676 7218.
Alle bestellings uit Namibië kan per e-pos gestuur
word na namorders@annique.com of faks aan
061 230 039.
Alle kommunikasie, versoeke en bestellings
rakende Lesotho moet per e-pos gestuur word
aan lesotho@annique.com of aan faks-na-e-posnommer 086 582 6089 (uit Suid-Afrika) of
0027 86 582 6089 (vir enige kommunikasie uit
Lesotho).
Vir enige navrae rakende jou bestelling kan
jy Tuiskantoor kontak by e-posadres
orderqueries@annique.com.
(Moet asb. nie jou bestelvorms na hierdie
e-posadres stuur nie.)
Sodra jy jou bestelling geplaas het, kan jy nie
items byvoeg of verwyder nie; maak dus seker
jou bestelvorm is akkuraat ingevul.

Jy sal as volg ingelig word wat betref die
status van jou bestelling:
Bestelling per faks
Jou bestelling bereik Annique via faks. Jy ontvang
’n eerste SMS-kennisgewing dat ons jou bestelling
ontvang het wat lui: “Thank you for your order with
Annique. Enjoy your day! Warm Regards.”
Indien jou bestelling voor 12:00 in die middag
ontvang word, sal ons die bestelling nog dieselfde

dag prosesseer (wanneer moontlik) of die
volgende dag.
Jou faks-bestelling word deur die data-tiksters in
die stelsel ingevoer, waarna dit na die Tuiskantoorbestellingsafdeling gestuur word vir verpakking.
Binne 24 uur vandat jou bestelling geplaas is, sal jy
’n tweede SMS-kennisgewing ontvang wat lui:
“Thank you for your order. Your Order No ____
has been sent for picking and will be shipped
shortly.”
Sodra jou pakkie gereed is vir versending deur ons
koerier, ontvang jy ’n derde SMS-kennisgewing
wat lui:
Berco: Invoice No ____ Your order has been
packed. Allow 3 working days for delivery. Track
your parcel on Internet via Berco.’
Fastway: ‘Invoice No ____. Your order has been
packed. Allow 3 working days for delivery. Track
your parcel on Internet via Fastway using ____.’’ (If
the courier is Fastway – note no ANQ before the
invoice number).’

Bestelling per e-pos (Excel -bestelvorm)
Jou bestelling bereik Annique per e-pos.
Tuiskantoor sal ontvangs erken van jou bestelling
per e-pos met die volgende boodskap:
“Thank you for your order.”
Binne 24 uur vandat jou bestelling geplaas is, sal jy
’n eerste SMS-kennisgewing ontvang wat lui:
“Thank you for your order. Your Order No
has been sent for picking and will be shipped
shortly.”
Indien jou bestelling voor 12:00 in die middag
ontvang word, sal ons die bestelling nog dieselfde
dag prosesseer (wanneer moontlik) of die volgende
dag. Sodra jou pakkie gereed is vir versending
deur ons koerier, ontvang jy ’n tweede SMSkennisgewing wat lui:
Berco: Invoice No ____. Your order has been
packed. Allow 3 working days for delivery. Track
your parcel on Internet via Berco.
Fastway: Invoice No ____. Your order has been
packed. Allow 3 working days for delivery. Track
your parcel on Internet via Fastway using ____. (If
the courier is Fastway – note no ANQ before the
invoice number).

Enterprise Portal
Nadat jou bestelling suksesvol op die Enterprise
Portal ingedien is, sal jy ’n kennisgewing ontvang
wat lui:
“Your order has been successfully submitted.”
Jou bestelling sal Annique d.m.v. die Portal bereik.
Die bevestiging en status van jou bestelling is
op die Portal beskikbaar onder die My Orderskieslysopsie wat onder die My Account-vlaggie is.
Binne 24 nadat jou bestelling geplaas is, sal jy ’n
eerste e-pos ontvang wat lui:
“Thank-you for your order. Your Order No____
has been sent for picking and will be shipped
shortly.’”
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Sodra jou pakkie gereed is vir versending deur
ons koerier, ontvang jy ’n tweede e-pos wat lui:
“Herewith your invoice no____Your order has been
packed. Allow 3 working days for delivery. Track
your parcel on Internet via Berco or Fastway.’”
Let wel asseblief dat wanneer jy jou
adresbesonderhede op die Enterprise Portal
verander, word jou adres nie outomaties op die
Accountmate IT-stelsel by Tuiskantoor verander nie.
Om jou besonderhede op die stelsel te verander,
moet jy ’n faks na 086 584 7832 stuur of ’n e-pos
na registrations@annique.com.
BETALINGS-OPSIES BESKIKBAAR:
Kredietkaart: Vul eenvoudig jou kredietkaartbesonderhede in (dit sluit in naam op kaart, tipe
kaart, vervaldatum en CVV-nommer) en plaas
jou handtekening in die regte spasie op jou
bestelvorm.
Elektroniese Fonds-oorplasing (EFO): Betaal die
bedrag direk oor na die Annique-bankrekening
en faks bewys van betaling na 086 676 7218 of
e-pos die bewys na orders@annique.com. Gebruik
lidnommer, voorletter en van as verwysing.
Bankdeposito: Vul die depositostrokie volledig in
en onthou om jou lidnommer, voorletter en van as
verwysing in te vul sodat ons die betaling aan jou
bestelling kan koppel.

Ons bankbesonderhede is:
FNB
Rekeningnaam: Annique Health and Beauty (Pty) Ltd
Rekeningnommer: 623 7722 7650
Takkode: 261 550
Verwysing: Lidnommer, voorletter en van
ABSA
Rekeningnaam: Annique Health and Beauty (Pty) Ltd
Rekeningnommer: 406 738 2423
Takkode: 632 005
Verwysing: Lidnommer, voorletter en van
Nedbank
Rekeningnaam: Annique Health and Beauty (Pty) Ltd
Rekeningnommer: 1036 489 469
Takkode: 14 97 45 00
Verwysing: Lidnommer, voorletter en van

Kontantbetalings word net by die
Namibië Beautique aanvaar. Enige ander
kontantbetalings moet direkte deposito’s wees
in die Annique rekening soos hierbo gestipuleer.
Bestellings moet betaal word en bewys van
betaling moet ons binne 24 uur bereik. Slegs
kredietkaarte en EFT sal op die Enterprise Portal
aanvaar word.
Bestellings van minder as R1750 sal onderhewig
wees aan die afleweringsfooi van R85 of posgeld
ooreenstemmend met die totale bestelling.
Bestellings van meer as R500 en minder as R1750
sal onderhewig wees aan ’n afleweringsfooi van R40
vir aflewering slegs in Gauteng.
Geen bestellings van minder as R500 sal aanvaar
word nie.
Hierdie waardes kan van tyd tot tyd verander
volgens die uitsluitlike oordeel van Annique.
DIE ‘TRACK & TRACE’- PROSES:
Om jou pakkie te volg, besoek die Aramex
(Berco) webtuiste by www.aramex.co.za of www.
bercoexpress.co.za of die Fastway webtuiste by
www.fastway.co.za en sleutel jou Aramex (Berco)
Waybill-nommer of jou Fastway Label-nommer in.
Jou Aramex (Berco) Waybill-nommer is jou Invoicenommer met ANQ voor die Invoice-nommer.
Jou Fastway Label-nommer sluit nie jou Invoicenommer en ANQ in nie; dit is ’n nommer wat uniek
toegewys word en wat vir elke bestelling verskil.
Jou Aramex (Berco) Waybill-nommer of jou Fastway
Label-nommer sal aangedui word op die laaste
SMS wat jy vanaf Tuiskantoor ontvang het.
By aflewering moet jy onthou om die naam op
die pakkie sowel as die aantal pakkies wat jy moet
ontvang na te gaan op die Proof of Delivery-vorm
voor jy die Proof of Delivery-vorm teken.
Indien jy enige probleme ondervind met die
volg van jou pakkie, kontak asb. die Klantediensafdeling by Tuiskantoor by 012 345 9800/01.

Standard Bank
Rekeningnaam: Annique Health and Beauty (Pty) Ltd
Rekeningnommer: 30 320 293 9
Takkode: 01 4645 00
Verwysing: Lidnommer, voorletter en van
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CONSULTANT INFORMATION

lis h e d 1

Date:

CODE

PRODUCT

QTY

PRICE

TOTAL

Member number:
NAME

DELIVERY ADDRESS

CODE
TEL
CellPhone
e-Mail
PAYMENT*

,

Delivery method:

Courier

Mail

E-MAIL ORDERS TO BE SENT TO: orders@annique.com
FAX ORDERS TO BE SENT TO: 086 676 7218

CREDIT CARD PAYMENT
VISA

Master Card

American Express

NAME ON CARD

Sub Total:

CREDIT CARD NUMBER

Less 25%:
TOTAL discountable:
Non-Discountable Items:

EXPIRE

CCV

Signature

EFT/CASH DIRECT DEPOSITS
Annique Health & Beauty
TOTAL non-discountable:
TOTAL:
(plus) Shipping:
(plus) Administration Fee:
FINAL TOTAL Payable:
Payment Information | Annique Health and Beauty (Pty) Ltd
ABSA 406 738 2423, Branch code 632 005 / FNB 623 7722 7650, Branch code 261 550
Nedbank 1036 489 469, Branch code 14 97 45 00 / Standard Bank 30 320 293 9, Branch code 01 4645 00
Information required on deposit slip: name and signature, contact number, reference number – your membership number

Date
The date is part of a complete order.
Address
Supply the correct address for delivery.
Don’t provide a postal address if you
want it delivered at a street address.
Member number
Part of completed order.
Product code
Use codes from the price list, Beautè or
sms specials to ensure accurate orders.
Product name
Use product names from the price list,
Beautè or sms specials to ensure
accurate orders.
Price
Ensure you are using updated pricing and
recent special offers before expiry dates.
FAX ORDERS
Use the Annique Order Book with a red
number in the top right hand corner of
each page.
eMAIL ORDERS
Use the Excel Order Forms sent to you
via eMail every month.

Payment options
A: Direct deposit (EFT):
First National Bank
Account Name: Annique Health and Beauty (Pty) Ltd
Account Number: 623 7722 7650
Branch Code: 261 550
Reference: Member number and surname with initial
ABSA
Account Name: Annique Health and Beauty (Pty) Ltd
Account Number: 406 738 2423
Branch Code: 632 005
Reference: Member number and surname with initial
Nedbank
Account Name: Annique Health and Beauty (Pty) Ltd
Account Number: 1036 489 469
Branch Code: 14 97 45 00
Reference: Member number and surname with initial
Standard Bank
Account Name: Annique Health and Beauty (Pty) Ltd
Account Number: 30 320 293 9
Branch Code: 01 4645 00
Reference: Member number and surname with initial

DISCLAIMER
• Annique accepts no responsibility for delays of order shipments due
to incomplete, inaccurate and unclear order information received
from a Consultant by eMail or fax.
• Double check ALL details before sending your order through.
• Complete the order form in BLACK ink.
Essential information for EVERY order:
[1] Date of order;
[2] Member number;
[3] Name and Surname;
[4] Shipping address and contact number;
[5] Payment details.
• In the case of a declined payment - the order will not be shipped. An
administration fee will be charged when a credit card transaction for
an order is declined.

Information required on deposit slip:
Name and signature
Contact number
Reference number: your membership number
Fax deposit slip to: 086 676 7218
Email deposit slip to: orders@annique.com
NO Cheque deposits accepted.
NOTE: EFT/Cash Deposits take up to 3 working days to be

Excel Consultant order form available on request.

B: Cards:
Ensure the number, name, expiry date and
CVV number are all completed.
• VISA
• MASTERCARD
• AMEX
• Debit Cards at Beautique only.
• Sign the order!
Sub-total:
Total purchase of discountable products
before discount = qty x price or special price.
Non-discountables
These items are added separately and
receive no discount. These products are
supplied to help you grow your Annique
business and are essentially there to open
doors to enable you to sell the entire
Annique product line.
Discount
All discountable products receive 25%
discount.
*Refer to Replique.
Shipping cost
Call customer care for the latest shipping
cost schedule. Free shipping is offered for
purchases above R1500.
(May change from time to time.)

• According to the Annique Consultant agreement, orders will be sent
within 48 hours after receiving payment.
Please enquire about your order only 24 hours after payment
clearance.
We then have 72 hours to deliver, excluding weekends.
• SMS notification: Annique will send an sms to the Consultant
confirming receipt of the order, packing of the order and waybill
number of the order.
• It is the Annique Consultant’s responsibility to ensure correct,
accurate completion of the order form. It is also her responsibility
to ensure downline recruits are able to complete the order form
correctly.
• Annique Consultants should enquire about special offers and product
information from their upline or Annique Manager.
• Annique only ships orders to registered Annique Consultants
and not directly to customers.
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Plaas ’n Bestelling

Health &
ue

Wanneer jou bestelling
arriveer

Aflewering van
Klantbestellings

Stap 1

Stap 1

Jou bestelling sal binne 2 tot 7 dae vanaf klaring
van jou betaling, aan jou afgelewer word.
Pak die bestelling by jou huis uit en rangskik die
verskillende reekse bymekaar.

Gaan deur die bestelling met jou klant. Verduidelik
weer hoe sy dit moet gebruik en maak seker sy is
tevrede. Wend produkte aan haar vel.

Stap 2
Gaan die produkte na en vergelyk dit met die
faktuurstaat. Indien ‘n produk nie ingesluit is nie,
verwys na die faktuurstaat vir die rede.
Indien jy enige navrae het moet dit onmiddellik na
Tuiskantoor se Klantediens-afdeling verwys word.
Maak altyd gebruik van verwysingsnommers op die
faktuurstaat.

Stap 3

Stap 2
Ontvang betaling. Moet nooit produkte los sonder
betaling nie. Aanvaar tjeks slegs wanneer jy alreeds
‘n langtermyn verhouding met jou klant opgebou
het. Tjeks moet aan jou uitgemaak word en in jou
persoonlike rekening gedeponeer word en nie in
die Annique rekening nie. Hou altyd jou Annique
betalings apart van ander kontant en tjeks.

Stap 3

Plaas elke klant se bestelling in ‘n Annique sakkie
en heg die ingevulde bestelvorm/pryslys daaraan
vas. Onthou om ook die nuutste Annique Beautè
in te voeg sodat jou klant volgende maand se
aanbiedinge kan bestudeer. Sit ‘n plakker met jou
besonderhede op een of meer van die produkte.
Maak afspraak vir aflewering.

Terwyl die klant haar betaling gereed kry moet jy
ook die Beautè se aanbiedinge aan haar uitwys,
asook produkte wat nog uitstaande is op haar
oorspronklike analise.
• Wys aan haar ook nuwe produkte in jou
demonstrasiestel, soos die somergeskenke.
• Beveel aan dat sy ’n Pamperlangpartytjie
aanbied.

Stap 4

Stap 4

Lees jou Annique Replique met uiters belangrike
inligting daarin, deeglik, voor jy jou klante gaan
besoek. Bestudeer ook die nuutse Annique Beautè
vir volgende maand se spesiale aanbiedinge en
nuwe produklanserings. Beplan jou volgende
bestelling vooruit om optimale wins te verseker.

Deel van nuwe produkte met jou klante.
• Wys nuwe produkte uit. Bepaal weereens klant
se behoeftes en of sy tevrede is.
• Noem en verduidelik spesiale aanbiedinge.
• Sluit altyd die kopie: “Watter produkte kan ek
volgende vir jou aflewer en wanneer?”

Stap 5
Los ‘n Annique Beautè en pryslys met jou naam en
kontakbesonderhede
daarop by jou klant.

Stap 6

Loop die ekstra myl en
sluit ’n bedankingsnota
of ’n klein geskenkie in
as blyk van waardering
vir haar bestelling.
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Vorderingsverslag
Klantekaarte:

Is dit korrek en volledig gehou?
PUNT uit 10:

Bestellings:
Is dit korrek ingevul en bereken?
PUNT uit 10:

Klantelys:
Is klantelys uitgebrei?
PUNT uit 10:
Is doelwit behaal?

Volgende doelwit per klant:
R
Volgende doelwit per maand:
R
Hoeveel het jy gespaar uit jou inkomste?
R
Hoeveel verkope gaan jy hierdie maand behaal?
R
Dit is R
OF

R

per klant
per Pamperlangpartytjie

Maak aanbevelings en deel idees:
Het jy...
* ...verwysings van bestaande klante gekry?
* ...vir sommige van jou klante gevra of hulle belang sou stel om Annique Konsultante
te word?
* ...jou plek bespreek by die volgende Annique tema-opleidingsessie?

Het jy enige vrae oor produkte, dienste, toekennings, Winsplan
ens.?

ANNIQUE SUKSESGIDS | 83

Vorderingsverslag van Verkope:
DOELWIT

In Werklikheid

Verskil

Verkope

1,000

1,500

500

Klante

10

12

2

Lede

3

0

-3

Gemiddelde
verkope per klant

100

125

25

25% inkomste

250

375

125

In Werklikheid

Verskil

Vorderingsverslag van Verkope:
DOELWIT
Verkope
Klante
Lede
Gemiddelde
verkope per klant
25% inkomste
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Groei jou Besigheid
Kyk terug op die vorderingsverslae en jou doelwitte
en bepaal daardeur jou swak- en sterkpunte:

Sterkpunte:

Hoe kan ek my
klantebasis uitbrei?

Hoe kan ek die
gemiddelde verkope
per klant verhoog?
Swakpunte:

Hoe kan ek klante
motiveer om gereeld
te bestel?
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Idees vir Sukses
Gaan terug na die klante wat “NEE” gesê het

Hoe seker is jy dat almal weet jy
verkoop Annique Rooibosprodukte?

Wat sal jou huidige benadering wees?
Koop ‘n volledige demonstrasiestel en
gebruik monsters
Wys aan elke klant die Anniqueinligtingsmateriaal oor die produkte

Gebruik Rooibos-storie

Bestel elke maand ekstra pamflette/
Beautè’s

Verkoop wat ek ken/gebruik

Maak persoonlik kontak met elke
verwysing wat aan jou voorsien word

Vergroot my area

Probeer voordurend nuwe klante werf

Opgradeer my klanterekords

Beklemtoon voortdurend die
uniekheid van Annique en Rooibos

Reël Pamperlangpartytjies

Hou aan probeer indien jy ‘n “nee” kry

Hou Voetpartytjies

Gebruik monsters in kombinasie met
geskikte Annique-inligtingsmateriaal

Lewer praatjies by ondernemings oor
gesondheidsorg
Woon Promotorvergaderings by
Kry idees by opleidingsessies
Vra bestaande klante vir verwysings

Lees die Replique om in voeling met
gebeure te bly
Lyk altyd op jou beste – jou eie
voorkoms adverteer die produkte
Laat geskikte inligtingsmateriaal op
nuwe plekke (dokter, tandarts)
Lewer praatjies, bied demonstrasies en
promosies aan

Promosies, opedae en skoue
Beloon klante vir verwysings
Verstaan my klant se aankooppatroon
Maak ‘n plakkaat vir die skool se
notabord
Plaas my naam in plaaslike telefoon-/
internetgidse
Werf suksesvolle mense as
Konsultante

Stel doelwitte en hou jou
vorderingsverslae op datum
Woon soveel moontlik opleidingsessies
by
Voeg spesiale aanbiedinge by jou
demonstrasiestel
Koop addisionele Beautè’s om by jou
klantbestellings te voeg
Spoor getroue klante aan deur hulle
te trakteer en aan hulle erkenning te
gee
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Die korrekte hantering van mense “wat nie belangstel
nie” kan jou selfvertroue versterk en sukses vergroot.
‘n “Nee” beteken dalk iets anders soos “ek het nie
nou tyd nie”. Moenie hier opgee nie.
Wat is die rede vir die “nee”?

KLANT

ANNIQUE KONSULTANT

Ek stel nie belang nie.

Het jy Annique al ooit probeer?
Hier is pamflette/Beautè/Produkkatalogus om
jou meer te vertel. (Maak afspraak om te skakel).

Ek het al Annique gebruik en het nie van die
produkte gehou nie.

Bied aan om die produkte om te ruil.

Ek het voorheen Annique gebruik maar het swak
diens ontvang.

Verseker die klant dat jou Annique Besigheid ’n
saak van erns is en dat jy van plan is om goeie
diens te lewer. Laat jou kontakbesonderhede by
haar en onthou om op te volg.

My vel is sensitief vir ...

Verduidelik dat Annique sy oorsprong in 1968
het met die ontdekking van die anti-allergiese
eienskappe van Rooibos. Verduidelik dat
Annique baie suksesvol is met die behandeling
van sensitiewe velle.

Ek het nie tyd vir ‘n demonstrasie nie

Probeer om ’n geskikte tyd vas te stel wat haar
pas, al is dit ’n hele paar weke later, of laat ’n
geskikte Annique-inligtingstuk by haar en maak
‘n afspraak om later te skakel.

Verduidelik ons tevredenheidsbelofte.

Vertel haar van die Resque-reeks. Daar is nie nog
sulke produkte op die mark nie.

Ek het so pas ‘n volledige stel van … aangekoop
en het nie behoefte om nou te koop nie.

Laat jou keuse van ’n geskikte Annique pamflet
by haar en maak ‘n afspraak om haar oor 30 dae
te skakel wanneer haar ander produkte amper
klaar sal wees.
Noem aan haar ons ondervinding oor verskeie
dekades in velsorg, effektiewe formules,
navorsing, Rooibos ensovoorts.
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Watter produkte gebruik jou klante?
Wat koop hulle NIE by jou nie?
Wat is hulle maandelikse begroting vir vel- en gesondheidsorg vir hul
gesinne?
Wat koop jou KLANTE
die meeste?

Watter produkte gebruik
JY die meeste?

(9 = meeste 1 = laagste)

(9 = meeste 1 = laagste)

VELSORG

VELSORG

BABASORG

BABASORG

FACE FACTS

FACE FACTS

FYN GEURE

FYN GEURE

GRIMERING

GRIMERING

FOREVER HEALTHY

FOREVER HEALTHY

LYFSORG/SELLULIET/VERSLANKING

LYFSORG/SELLULIET/VERSLANKING

RESQUE-REEKS

RESQUE-REEKS

VERKOOP DIE PRODUKTE WAT JY GOED KEN:
• Jy sal heelwaarskynlik die produkte wat jy persoonlik gebruik, makliker kan verkoop.
• Dis makliker om entoesiasties te wees oor iets waaroor jy kan getuig.
• Dit is waarom baie suksesvolle Konsultante alle nuwe produkte minstens eenkeer self op die proef stel.

t

ab

lis h e d 1

ANDER ANNIQUE PRODUKTE WAT EK PERSOONLIK MOET ONDERSOEK EN
GEBRUIK:
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97

The Rooibos
Connection

1

auty
Be

Health &
ue

es

• ’n Demonstrasieproduk help jou om meer te verkoop. Hierdie produkte verskaf
’n geleentheid aan die klant om dit op haar eie vel te toets.
• Koop relevante demonstrasieprodukte wat op jou huidige klante van toepassing
sal wees en hulle sal interesseer omdat hulle reeds soortgelyke produkte - soos
vitamiene en minerale - koop.
• Monsters wakker verkope ook aan as gevolg van eerstehandse blootstelling aan
die produk.
• Brei jou kennis uit om sodoende te verseker dat jy vol selfvertroue by
demonstrasies kan optree en op hoogte is van al die spesiale behoeftes wat elke
produk kan bevredig.

Anniq

VERKOOP DIE PRODUKTE WAT JY DEMONSTREER:

MAAND:
Plus:

Annique verkope na:

A

+

Min:

Annique aankope van Tuiskantoor:

B

–

Min:

Annique ander uitgawes:

C

–

Plus:

My en my familie se produkte:

D

+

Plus:

My addisionele afslag op my span:

Wat verdien ek
deur Annique?

+

TOTAL EARNINGS FROM ANNIQUE THIS MONTH:

Annique verkope na:
Datum

Annique aankope van Tuiskantoor:

Kliënt

Bedrag

Datum

KliFaktuurnommerënt

Bedrag

TOTAAL: B

Annique ander uitgawes:
Datum

Beskrywing van uitgawe

Bedrag

TOTAAL: C

My my familie se produkte:
Datum

TOTAAL: A

Beskrywing van produk

TOTAAL: D

Watter bedrag kontant het ek in my hand einde van die maand?:
(Totale inkomste van Annique – TOTAAL D)
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Bedrag

Die Pamperlangpartytjie:
Die Hart van jou Besigheid

Die sukses of mislukking van die Annique
Besigheidsgeleentheid hang af van die
volgende effektiewe Pamperlangpartytjiedemonstrasietegnieke. By die Pamperlangpartytjie
poog jy om:
• Die Annique produkte te verkoop
• Die Annique Besigheidsgeleentheid te verkoop
• Afsprake vir toekomstige Pamperlangpartytjies
en verwysings van almal te kry!

1. Die Annique Pamperlangpartytjiestel:
Om ’n Pamperlangpartytjie te hou, het jy ten
minste die top tien-produkte nodig.

2. Ander beskikbare hulpmiddels:
Monsters van sekere produkte, pryslyste,
Beautè’s, besigheidskaartjies, pamflette oor die
Annique Besigheidsgeleentheid, die Annique
Maatskappy en die Annique produkte.

3. Vereistes vir ’n Pamperlangpartytjie:
Jy benodig die volgende om ’n
Pamperlangpartytjie te kan hou:
• Handdoeke, waterhouers, geskenk vir die
gasvrou, sponsies;
• Spieël, klipbord, sakrekenaar, pryslyste;
• Spelde, kopband, kleurpamflette, monsters;
• Jou kontakbesonderhede, naam, adres en
telefoonnommer(s), dagboek, pen;
• Sneesdoekies (wit), oorpluisies, blomme, en
’n mooi tafeldoek (Annique tafeldoek).

4. Voorkoms:
Tree altyd op ’n professionele wyse en met
selfvertroue op. Jou voorkoms tel baie. ’n
Onberispelike verkoopsdame skep vertroue en
dwing almal se respek af.

5. Voor die Pamperlangpartytjie:
Identifiseer ’n gasvrou. Vra een en almal of
hulle daarin sal belangstel om ’n gesellige
gebeurtenis te beleef waartydens hulle meer
oor velsorg en Annique kan leer. Ideale
kandidate vir gasvroue is:
• Jou bestaande Annique klante
• Vriende
• Kollegas en kennisse
• Jou klante se kennisse
• Diegene wat sê hulle kan Annique produkte
nie bekostig nie.
• Maak die idee van ’n Pamperlangpartytjie
onweerstaanbaar vir jou potensiële gasvrou.
Indien jy dit vir jou potensiële gasvrou
die moeite werd maak, sal sy met groter
entoesiasme ’n sukses van die partytjie wil

maak.
• Maak gebruik van die maandelikse
gasvrougeskenk wat Annique aanbied, of
bied addisionele produkte of ’n persentasie
op die verkope by die Pamperlangpartytjie,
aan jou gasvrou.
• Bied aan jou gasvrou 10% van die partytjie se
verkope in die vorm van Annique produkte
of as afslag op haar volgende bestelling.
Op die manier is haar voordeel nie ’n
buitensporige koste vir jou nie, aangesien jy
25%+ afslag op produkte kry.
• Bepaal ’n datum en verduidelik aan jou
gasvrou wat haar verantwoordelikhede
sal behels. Versoek haar om die volgende
reëlings te tref:
• Uitnodigings – jy kan haar help om ’n
gastelys van ongeveer 5 tot 10 mense op
te stel. Nooi altyd een of twee meer uit as
wat jy benodig, aangesien mense dikwels
nie opdaag nie al het hulle bevestig.
 Stel die lokaal vas, byvoorbeeld haar
eetkamer.
 Reël verversings en drinkgoed.
 ’n Pamperlangpartytjie kan pas
by enige gebeurtenis soos ’n
oorslaapaand vir tieners, ooievaarstee,
henne-partytjie, vroue-aand,
ensovoorts.
 Kry vroegtydig die gastelys en
selfoonnommers/e-posadresse sodat
jy almal persoonlik per SMS of e-pos
die dag tevore kan herinner.
• Versoek ’n klein fooi vir bywoning van
die funksie, byvoorbeeld R20 – R50.
Gebruik dit om tee en koekies/kaas
en wyn te koop. Die balans kan aan
gelukstrekkingsgeskenkies spandeer
word!

Rig die kamer in:
• Arriveer ten minste 45 tot 60 minute vroeër
as die aanvang van die partytjie.
• Jou uitstalling moet opgestel wees voor die
gaste arriveer, sodat jy hulle kan ontvang en
hul veltipes kan analiseer.
• Maak seker dat almal gerieflik om die
eetkamertafel kan sit.

Plaas die volgende by elke gas se
plek om die tafel – gebruik hierdie
afmerklysie:
Produkte (opsioneel; jy kan dit ook gedurende
die partytjie uitdeel):
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• Essense Miracle Tissue Oil/Essense Intense
Repair Serum
• Hydrafine Purifying and Rebalancing Masque
in monsterpotjies (2 mense kan deel) of
Essense Antioxidant Radiance Masque of
Lucid Silky Skin Replenisher
• Monsters van Resque/RetiniQ/Derma Bright

•

Rangskik die volgende items op ’n
aparte tafel:

•

•

•

•

•
•

Produkvertoning: velsorgprodukte –
reiniger, skroproom, masker, vogroom en
verfrisser.
Produkte wat jy kies om gedurende die
geleentheid te gebruik, insluitende Resque
Mist, ZeroAche+ en ’n parfuum/s.
Warm water en Rooibosteesakkies vir
gesigbehandeling.
Onthou dat jy die produkte by jou klante
se ouderdomme en behoeftes kan aanpas.
Byvoorbeeld, as dit uitsluitlik ’n groep
tieners is, sal jy Face Facts-produkte
byderhand hê. Jy kan die partytjie by jou
eie persoonlikheid aanpas.

Jy gaan ook geskenke benodig:
•
•
•

•

•

Vir die gasvrou en
Twee geskenke vir gelukstrekkings.
Hou ’n bywoningsregister gereed vir almal
om in te vul; dit is jou databasis om almal
later te kontak.
Speel sagte, strelende musiek en doof die
ligte as moontlik om ’n intieme atmosfeer
te skep.
Verwelkom gaste met jou keuse van
Annique Kruietees en Leefstylskommels wat
reeds vooraf gemaak is.

6. Organisasie:
•

•

•

Arriveer 45 tot 60 minute vroeg. Stel jou
uitstalling op. Ontspan! Lei in met ’n
ysbreker soos looitjies vir ’n gelukstrekking
of vertel van ’n interessante gebeurtenis op
pad na die partytjie.
Inleidende kommentaar, ’n woordjie van
verwelkoming, betoon jou dank aan die
gasvrou, agtergrond van die Maatskappy.
Noem die geleentheid en voordele van
lidmaatskap, die behoefte aan Konsultante
van Annique produkte, die Rooibos-storie,
jou eie Annique-storie en die Winsplan.
Noem terloops jou eie Annique-sukses en
wat dit vir jou en jou gesin beteken.

7. Na afloop van die
Pamperlangpartytjie:
•

Voltooi ’n kaartjie vir elkeen wat die
partytjie bygewoon het. Die inligting hierop
moet die volgende insluit: Naam, adres,
telefoonnommer, ouderdom, veltipe,
aanbevole produkte, produkte aangekoop,
asook ander persoonlike inligting soos
verjaarsdagdatum en aspekte rondom

•
•

haar gesondheid, byvoorbeeld allergieë,
ensovoorts.
Liasseer in ’n ordelike wyse: Heel agter in
jou lêer plaas jy díe wat jy reeds afgehandel
het, dan die vooruitgedateerde bestellings,
en heel voor díe wat onmiddellike aandag
vereis.
Onmiddellik nadat jy ’n bestelling aflewer,
moet jy dit op die relevante bestelvorm en
klantekaart aandui.
Alle uitgevoerde bestellings moet nou
volgens die dae van die maand geliasseer
word. Gaan elke dag noukeurig deur hierdie
lêers, en kontak klante wat vir enigiets
langer as twee maande nie ’n bestelling
geplaas het nie; nuwe klante wat die
produkte vir een week gebruik het; en nuwe
klante wat drie of vier weke gelede gekoop
het. Dit sal verseker dat jy nie ’n enkele
dag oorslaan wanneer jy veronderstel is om
een van jou klante te skakel nie, en jy sal
ook nie versuim om ’n klant te skakel op ’n
afgespreekte datum nie.
Raadpleeg gereeld jou dagboek vir pakkies
wat wag om afgelewer te word.
Maandeindbestellings moet nie vergeet
word nie.

8. Die beste Pamperlangpartytjiegeleenthede:
•
•
•
•
•

Die beste vriendin van jou gasvrou;
’n Klant wat ’n groot bestelling plaas;
’n Entoesiastiese gas;
’n Gas woonagtig in ’n ander dorp of stad;
’n Gas wat by ’n vorige geleentheid
reeds ’n Pamperlangpartytjie vir ’n ander
maatskappy gereël het.

9. Gasvrouleiding:
•

•

•

•

•

Die gasvrou moet nie te veel moeite doen
of geld bestee nie. ’n Rooibos-pons,
Rooibostee of Lifestyle Shake is heeltemal
voldoende.
Bepaal die presiese tyd vir die
Pamperlangpartytjie, die presiese datum
en die presiese plek. Kry ’n lys met die
name van die verwagte gaste en leer hul
name ken; tree geïnteresseerd en met
selfvertroue op.
Organiseer vooraf ’n tafel en maak seker
dis groot genoeg om jou produkte op
uit te stal. Kry ’n stoel gereed vir die
gesigsbehandeling.
Bevestig die Pamperlangpartytjie met die
gasvrou een dag voor die tyd. Dit is baie
belangrik.
Reël met die gasvrou dat ’n aanvanklike
maksimum van 6 gaste definitief moet
bywoon. Om dit te verseker sal sy
waarskynlik 18 mense moet nooi waarvan 6
in alle waarskynlikheid behoort op te daag.
Lig haar hiervan in ten einde teleurstelling
te voorkom.
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•
•

•

•

•

•

Maak jou gasvrou jou vriendin.
Maak haar vertroud met die Pamperlangpartytjie, en inspireer haar met die
moontlikhede wat sy deur haar
Gasvrougeskenk kan bereik.
Moenie dat sy om enige rede die
Pamperlangpartytjie vertraag nie. Ken al die
feite, en los enige probleme op wat sy dalk
mag ervaar.
Stuur vooraf aan haar ’n nota van dank,
asook ’n brief of SMS ter bevestiging van
die Pamperlangpartytjie. Sluit ’n pamflet
oor Annique se Besigheidsgeleentheid
hierby in.
Skakel haar ’n paar uur voor die
Pamperlangpartytjie om die roete te
bevestig.
Leer jou gasvrou om self mense aan
Annique bekend te stel, of om vir jou meer
Pamperlangpartytjies te reël. “Weet jy van
iemand wat ook geïnteresseerd sal wees in
die geleentheid om ekstra geld te verdien?
Indien wel, nooi haar asseblief ook vir die
Pamperlangpartytjie.”

10. Die opmaak en aflewering van
bestellings:
•

Gaan elke produk deeglik na. Kyk vir houers
wat dalk gedurende vervoer kon gekraak
het. Vee alle houers met ’n sagte, skoon lap
af. Annique Health and Beauty sal enige
defektiewe produkte kosteloos vervang –

•

•
•

•

•

•

ons klante moet slegs die beste ontvang.
Maak dubbel en dwars seker dat die pakkie
alles bevat wat op die faktuur aangedui is
– hierdeur word eindelose tyd gespaar en
verleentheid vermy.
Pak die produkte voor die klant uit en
kontroleer weer.
Verduidelik weereens kortliks die produkte,
en beantwoord al haar vrae. Sy is honger vir
inligting en opgewonde oor haar produkte.
Deel in haar opwinding.
Voorsien aan elke nuwe klant ’n pamflet.
Moenie ’n pamflet aan iemand gee wat
nie produkte koop nie, aangesien dit
die entoesiasme wat tot toekomstige
verkope kan lei, sal demp en toekomstige
belangstelling kan onderdruk.
Indien jou gasvrou die produkte namens
jou gaan aflewer, moet jy haar vooraf skakel
met ’n lys van die name en die hoeveelheid
wat elke klant skuld. Lewer die pakkies by
haar af.
Moenie pakkies aflaai alvorens betaling
ontvang is nie. Skakel jou klant voor jy
haar pakkie aflewer. Dit bespaar tyd en
brandstof. Die oomblik wat jy betaling
ontvang het, dui dit duidelik op jou eie
rekords aan. Daar is nie ruimte vir foute hier
nie. Werk stelselmatig en akkuraat in jou
rekordhouding. Sodoende sal jy aan jouself
kan bewys dat jy besig is om geld te maak.
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Funksie-Begroting
Funksie-naam:

Hoeveel PERSONE beplan jy gaan jou funksie bywoon?

BEGROTING
Getal Gaste
Lokaal
Spyseniers
Klank
Projektor
Spreker/Sanger
Kaartjies Druk
Beautè vir elkeen teenwoordig
Fotostate vir elkeen teenwoordig
Leêr vir elkeen teenwoordig
‘n Geskenkie vir elkeen teenwoordig
Gelukkige Trekkings 1 vir elkeen teenwoordig
Ander Uitgawes:
Koffie en Tee
Leefstylskommel
Servette

TOTALE UITGAWES
BEDRAG waarvoor kaartjie verkoop moet word
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Totaal

Per Persoon

Die Pamperlangpartytjie:
Stap-vir-Stap

Konsultante is dikwels skaam om hul
eie Pamperlangpartytjies te reël en
onseker oor hoe om te werk te gaan.
Leer om hierdie Pamperlangpartytjie
as die beste bron van toekomstige
Pamperlangpartytjies te beskou. As
hierdie Pamperlangpartytjie behoorlik
gedoen word, sal jou volgende
Pamperlangpartytjie byna natuurlik uit
hierdie een vloei.
Daar sal genoeg tyd wees om jou
Pamperlangpartytjie te beplan en om jou
gedagtes fyn in te stel vir die Pamperlangpartytjie.
Vir die beste demonstrasieresultate en om die
gaste se onverdeelde aandag te verseker, is
die eetkamertafel die beste plek. Ontmoet elke
gas by die deur en streef daarna om elkeen se
voornaam (nie van) te onthou.
Gebruik voortdurend hul voorname tydens die
verloop van die Pamperlangpartytjie wanneer
jy vrae aan hulle vra, en wanneer jy hulle vrae
beantwoord.

Die vyf verskillende stadiums van die
Pamperlangpartytjie:
1.
2.
3.
4.
5.

Aandag
Vertroue
Belangstelling
Begeerte
Sluit die kopie

Hulpmiddels:
Minimumvereistes:
1. Pamperlangpartytjieprodukte.
2. Gesigwaslap, klein handdoek en haarband
vir elke klant.
3. Plastiekbak vir Rooiboswater vir elke klant.
4. Sneespapier.
5. Pryslyste.
6. Pen en sakrekenaar.
7. Beautè’s/Produkkatalogusse.
8. Ronde gesigsponsies vir elke klant.
9. Maskerborsel (opsioneel) vir elke klant.
10. Vel- en Lyfanalisevorm vir elke klant.
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Die verkoopskou:
Hierdie aspek van verkoop behels die sintuie
van die klant, naamlik, om al die positiewe
aspekte van die produk te hoor; die pragtige
verpakkings te sien, die foto’s, die kleur; innerlike
ervaring van die produkte; hoe die produk voel
(’n delikate vloeistof, ferm room, grofheid, ’n taai,
koel of warm gevoel); die geur van die produkte
(parfuumvry; vars, of delikaat gegeur, ensovoorts).
Al hierdie faktore beïnvloed die klant se
uiteindelike besluit omtrent die produk. Jy moet
jou beroep op hierdie faktore gedurende die
Pamperlangpartytjie om jou van verkoopsukses te
verseker. Verkoop altyd die VOORDELE van die
produk, nie slegs die eienskappe nie.

Die Fases van Verkope:
Jy moet die klant sielkundig korrek benader
sodat sy ’n positiewe ingesteldheid teenoor die
produkte kan ontwikkel.

Fase 1: Verkry Aandag
Die Konsultant se benadering tot die produk
(entoesiasties, respekvol, eerbiedig, met
toegeneentheid); haar bekendstelling van die
produk (die demonstreer daarvan); haar houding
tot die produk (positief, met vertroue), sal bydra
tot haar positiewe aanbieding en verduideliking
van die produkte.
• Bedank die gasvrou vir die geleentheid of
uitnodiging om haar gaste toe te spreek.
• Bedank die gaste vir bywoning van die Pamperlangpartytjie, en oorhandig ’n geskenk aan die
gasvrou.
• Stel jouself voor. Verduidelik dat jy ’n Annique
Konsultant is en dat jy graag hierdie unieke
reeks produkte aan hulle wil bekendstel.
• Jou eie beeld is van uiterste belang. Jy moet
onberispelik voorkom. Jy moet in gedagte
hou dat jy stilweg jouself deur jou voorkoms
moet verkoop voordat jy in staat sal wees om
Annique te verkoop. Wees gesellig, bedagsaam
en positief. Lag baie, vermy dit om te frons.
Begin jou toespraak met ’n treffende opening:
“Dames, vandag wil ek julle bekendstel aan
’n baie spesiale Suid-Afrikaanse velsorgreeks
–binne bereik van elke vrou– wat nie alleen
die voorkoms van jou vel gaan verbeter nie,
maar wat jou selfbeeld, geluk en toekoms in ’n
positiewe sin gaan beïnvloed.”

“In die hedendaagse Suid-Afrika is die jongste
bedreigde spesie, geld! Annique bied jou die
geleentheid om in werklikheid geld te maak en
finansiële onafhanklikheid en vryheid te herwin.
Dit is hoekom ek van die geleentheid gebruik
wil maak om julle vandag van Annique se…”
“Dames, hoe sal julle daarvan hou om beheer
te neem oor julle finansiële vryheid? Annique
bied julle hierdie einste geleentheid. Vandag
wil ek aan julle hierdie spesiale geleentheid
bekendstel, wat Annique deur ’n unieke reeks
velsorgprodukte bied.”
“Dames, sukses gebeur nie per ongeluk nie!
Dit vereis ’n leerproses. Dr. Annique Theron is
suksesvol, en dis hoekom ons van haar kan leer.
Deur middel van haar velsorgprodukte, sal ons
julle leer hoe om finansiële onafhanklikheid
te verkry en ontslae te wees van die kettings
van skuld, vrees vir die toekoms, kommer
oor die kinders se opleidingskostes, en
verskeie ander laste op jul gemoed.”

Fase 2: Skep vertroue in jouself en
die produkte

Die Konsultant se gedrag sal vertroue inspireer –
iemand na wie die klante kan opsien, iemand op
wie hulle kan staatmaak, iemand van onkreukbare
karakter. Al hierdie spel een woord: vertroue –
die waardevolste geldeenheid in die wêreld van
verkope. Vertel die dames wie dr. Annique Theron
is – bestee ongeveer 8 minute hieraan. Sê iets in
die lyn van:
“Die stigter van die Annique Maatskappy
en die Annique Rooibosprodukreeks is dr.
Annique Theron. Sy is die persoon wat die
oorspronklike ontdekking omtrent die antiallergiese kwaliteite van Rooibos ontdek het
toe sy Rooibos by haar babadogter, Lorinda,
se melk gegooi het. Sy was verstom oor die
onmiddellike kalmerende, strelende en helende
uitwerking wat dit op haar baba gehad het.
Die amptelike datum waarop sy dit ontdek
het, is 8 April 1968. Voor dr. Annique Theron
se ontdekking was niemand van hierdie unieke
kwaliteit van Rooibos bewus nie.
Dr. Theron het dit nie daar gelaat nie. Sy het
die moed van haar oortuiging gehad om
ander moeders met allergiese babas te soek,
ten einde sonder twyfel te bewys dat haar
bevindinge korrek was.

“Dames, tyd is iets van die verlede wanneer jy
Annique gebruik! Vandag wil ek julle bekendstel
aan hierdie…”

Deur die jare het sy baie lewens op hierdie
wyse gered. Sy het ook die lewenskwaliteit van
duisende mense in ons pragtige land, verbeter.

“Nes ek, is ek seker julle begeer ook ’n pragtige
vel en voorkoms – vir die res van jul lewens.
Derhalwe is dit vir my ’n voorreg om vandag aan
julle…”

Haar Maatskappy het in 1971 tot stand gekom.
Annique Health and Beauty het sedertdien
deurlopend gegroei en meer en meer suksesvol
geword oor die jare – ’n uitsonderlike prestasie
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vir enige besigheid. Die Annique Maatskappy
word op ’n voltydse basis deur ’n professionele
span bestuur wat daarop gefokus is om aan
Annique se klante en Konsultante kwaliteit
produkte, tesame met goeie na-verkoopdiens
en algehele waarde vir geld, te verskaf.

2. Bekendstelling van ons Kroonproduk
– Annique Forever Young
Vernuwingsroom

Forever Young Vernuwingsroom

In 1997 ontvang Dr. Annique Theron die World
Intellectual Property Organisation se GOUE
medalje vir BESTE VROUE UITVINDER! Plus
die Annique produkformules palm in 1997 twee
GOUE medaljes in by die Geneva Inventors’
Congress, in Switzerland. Maar, laat ek julle
meer van die produkte vertel!

1. Die 7 Unieke Verkoopseienskappe.
Hoekom is ons produkte uniek?

1.

Hulle is eg Suid-Afrikaanse produkte –
uniek en inheems, spesifiek geformuleer
vir ons klimaat en veltipes.

Hoe werk die Vernuwingsroom?

2.

Hulle het ’n hoë voggewende gehalte.

3.

Hulle is geformuleer met behulp
van hoogs bekwame kosmetoloë
om vir alle veltipes voorsiening te
maak in die geharde Suid-Afrikaanse
klimaatstoestande.

4.

Die meerderheid van Annique produkte
bevat ’n ekstrak van Rooibos, uniek aan
Annique. Navorsing het getoon dat
Rooibos ’n kragtige anti-oksidant is en
teenverouderingseienskappe bevat, en dat
dit ondersteuning kan bied aan mense wat
aan kanker, hoë cholesterol en allergieë ly.
Annique was die eerste (op internasionale
vlak) wat ’n effektiewe Rooibos-ekstrak
vervaardig het met al die lewenskragtige
anti-oksidanteienskappe daarin wat nodig
is om ’n merkbare verskil aan jou vel te
maak.

• Op hierdie punt, tel die Vernuwingsroom op
en wys dit vir die gaste met die naam duidelik
sigbaar aan hulle. Die Vernuwingsroom bevat
VNA10+ wat die vel se eie werking in die basale
laag (die selfabriek van die vel) stimuleer. Die
liggaam se eie kollageen het ’n merkwaardige
effek op die selle – dit verhoed die verouderde
selle om meer vog te verloor, terwyl dit
terselfdertyd die ouer selle help om meer vog
te behou.

5.

Ons produkte sluit in ’n unieke reeks
gesondheidprodukte vir die skoonheid en
gesondheid van die hele liggaam.

6.

Daar is ’n produk vir elke ouderdom,
veltipe en geslag.

7.

Die kenmerkende bestanddele in ons
Forever Young Vernuwingsroom stimuleer
die produksie van kollageen in selle wat
die groei van nuwe weefsel versnel en
verbeter.

Wat doen dit om die vel te vernuwe?

• Die vel se selle word weer rond, waarteenoor
die verouderde vel se selle normaalweg plat
sou wees. Hier kan jy ’n druiwekorrel met ’n
rosyntjie vergelyk. (Nog ’n voorstel is om twee
pruimedante te neem en een in ’n houer met
water en die ander in ’n houer met olie te plaas.
Die verskil tussen die twee sal ’n groot impak
tydens jou Pamperlangpartytjie maak.)

Die voordele van die Annique
Vernuwingsrom:
• Dit bevat VNA10+ en Rooibos-ekstrak wat die
kollageen-aksie van die vel stimuleer.
• Dit bevat ook bestanddele wat van Lanolien
afkomstig is. Lanolien is ‘n olierige stof wat
op skaapwol voorkom, wat identies is aan die
sebum van jou vel. Dit bevorder ‘n gladder,
vogtige en gesonde vel. Pro-vitamien B5 kom
ook voor in die Vernuwingsroom. Dit skep ‘n
voglagie in die vel sodat dit langer vogtig bly.
• Dit verbeter die vel se vermoë om vog te
behou, en stryk plooie en voutjies weg.
• Die Vernuwingsroom is parfuumvry om
allergiese reaksies te voorkom.
• Die room is sag en nie-vetterig om te help met
aanwending sonder om die vel te rek.
• Die Vernuwingsroom verbeter die benutting
van die Annique vogrome, deur dit te help om
die nuutgevormde selle vinniger te bereik.
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• Ons is een van die min skoonheidshuise wat nie
hoef staat te maak op die perfekte vel van jong
modelle om te bewys dat ons Vernuwingsroom
effektief is nie.

3. Die Annique Essense Miracle Tissue Oil:

Hierdie produk is uniek aan Annique en bevat
ekstrakte van essensiële olies PLUS ’n unieke
Rooibos-ekstrak wat ’n eksklusiewe bestanddeel
van die Miracle Tissue Oil is. Miracle Tissue Oil is
’n gespesialiseerde velbehandeling wat help om
letsels, merke en rekmerke op die vel te vervaag,
plooie te versag en oneweredige velkleur te
verminder. Die unieke kombinasie van voedende
plantolies en die unieke Rooibos-ekstrak, maak dit
’n uiters doeltreffende behandeling vir verskeie
velprobleme, ook vir verouderde- en droë velle.
• Soet-amandelolie – bevat glikosides, minerale
en vitamiene en is ryk aan proteïen. Ideaal vir
alle veltipes. Verlig jeukerigheid, droogheid en
inflammasie.
• Roosbottel – ’n baie veelsydige en superdoeltreffende, voggewende olie, wat
velgenesing en -verjonging bevorder, merke en
littekens vervaag asook donker vlekke en rooi
veluitslag verminder.
• Soja-olie – met ’n linoliensuur-inhoud van
60% en ’n hoë konsentrasie van vitamien E, is
hierdie olie uiters doeltreffend vir ’n wye reeks
velprobleme. Dit is lig en nie-vetterig.
• Kremetart-olie – uitmuntende bevogtiger
vir vel en hare. Essensiële vetsure bevorder
elastisiteit, regenerasie en herstrukturering van
die vel.
• Vitamien E – die natuur se optimale velverjonger en –geneser.
• Rooibos-ekstrak olie – Annique wend ’n
unieke tegniek aan - wat nog nooit voorheen
gebruik is nie - om die Rooibos-ekstrak uit
die plant te onttrek. Hierdie ekstrak bevat ’n
hoë konsentrasie van die Rooibosplant se
voggewende-, kalmerende- en verjongingseienskappe.
Dit is ryk aan anti-oksidante en flavonoïede.
Klante ouer as 30 jaar benodig die Forever Young
Vernuwingsroom, Essense Intense Repair Serum,

Essense Miracle Tissue Oil, die geskikte Annique
vogroom vir haar veltipe, Lucid Optimal Night
Renewal of Forever Young Crème de Nuit vir
effektiewe herstel, voeding en vog om sodoende
die verouderingsproses te vertraag.

Fase 3: Wek belangstelling
’n Konsultant moet seker maak dat sy haar gehoor
boei. Slegs dan sal sy sukses met haar verkope
behaal. Leer om Pamperlangpartytjies op so ’n
wyse aan te bied dat dit ander sal inspireer – nie
net om jou met jou volgende Pamperlangpartytjie
te help nie, maar ook om jou verkoopsyfers ’n
hupstoot te gee. Pamperlangpartytjies behoort
veral op werwing gemik te wees, ten einde jou
besigheid uit te brei! Annique se velsorgroetine
verskil van ander kosmetiekhuise. Hierdie beleid
is deur dr. Annique Theron en haar klante op die
proef gestel en effektief bevind.
Nou het die tyd aangebreek om al die
bogenoemde kennis en vaardighede by die
Pamperlangpartytjie toe te pas. Vra ’n gas om
te kom sit vir ’n gesigsbehandeling. Indien sy
’n sensitiewe vel het, moet die verskillende
stappe van die gesigsbehandeling liewer aan
die agterkant van haar hand uitgevoer word – ’n
sensitiewe vel het ’n ander benadering nodig as
dié wat tydens die gewone gesigsbehandeling
gebruik word. Vra dan liewer iemand anders om te
kom sit as ’n model.
WENK: Die beste vel vir ’n gesigsbehandeling
is die ouer, gedehidreerde veltipe. Die werking
van die Annique produkte het ’n onmiddellike
positiewe effek op die droë vel.
• Vra deurentyd vrae terwyl die produkte
gedemonstreer word en/of terwyl die
verskillende stappe van die Pamperlangpartytjie
geneem word.
• Kry ’n bakkie met louwarm Rooiboswater
gereed vir elke gas; wys aan die klante dat die
water Rooibos bevat. Skets weer kortliks dr.
Annique Theron se ontdekking en lê klem op
die feit dat sy die anti-allergiese, vernuwende
(anti-oksidant) en genesende eienskappe van
Rooibos ontdek het.
• Gebruik altyd ’n nuwe gesiglappie of -sponsie
vir die behandeling.

Die 6 Unieke Annique-verskille
Verskil 1:
Reinig slegs saans
Neem ’n bietjie van die toepaslike Annique
reinigingsroom in jou hand, versprei dit oor jou
palms; hou jou palms teenmekaar vir ’n oomblik
om dit ’n bietjie te verhit. Noem dit aan die
gaste – hulle sal jou sorgsaamheid teenoor jou
model waardeer. Wend die room aan met ligte,
sirkelbewegings sonder om die vel te beweeg of
te masseer. Terwyl jy die reiniger aanwend, noem
die voordele en kwaliteite van die produk, soos
dat dit nie die oë brand nie; kan selfs gebruik
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word om ooggrimering te verwyder; brand nie
die vel nie; verwyder oppervlak-onsuiwerhede
sonder om die vel te rek. Noem die anti-allergiese
eienskappe van die reiniger; die nie-vetterige
tekstuur van die produk; sy wateroplosbaarheid,
ensovoorts.
HIERDIE IS DIE EERSTE VERSKIL TUSSEN
ONS EN ANDER SKOONHEIDSHUISE:
ONS REINIG SLEGS EENMAAL PER DAG!
• Nou moet al die ander gaste hulle velle ook
reinig.
• Verduidelik aan die gaste hoekom die vel slegs
eenmaal per dag gereinig moet word: die pH
van die vel word versteur elke keer wat jy reinig,
en neem ten minste 24 uur om te herstel.
• Wanneer die vel tweemaal per dag gereinig
word, het die pH nie die geleentheid om te
herstel nie. Dit verlaag die vel se weerstand
teen die weer, veroudering en droogheid.
Sensitiwiteit mag ontwikkel.
• Maak die sponsie of lappie nat en verwyder die
reiniger in ligte sirkelbewegings. Die vel mag
slegs eenmaal per dag so hanteer word.
• Verduidelik dat jy dit baie liggies doen, en vra
jou model om dit te bevestig.
• Gee aan jou model ’n spieël sodat sy elke stap
saam met jou en die res van die gaste kan
deurgaan.
• Druk die model se gesig met wit sneespapier
droog.
• As jy die gebruik van een van die Annique
skroprome wil demonstreer, moet dit bo-oor
die reiniger aangewend word. Beide word
tesame verwyder.
• Benadruk dit dat dit bo-oor die reiniger
aangewend moet word.
• Omdat die skroproomaanwending heelwat
tyd in beslag neem en morsig mag lyk, moet
slegs ’n klein area vir die doeleindes van die
Pamperlangpartytjie gebruik word, soos die
neus, ken, voorkop, of bokant van die hande.
• Noem die voordele van die skroproom:
verfrissend, volmaakte reiniger, verwyder dooie
selle, werk swartkoppies teë, en verhoed aknee.
• Verduidelik dat die skroproom een of twee maal
per week gebruik moet word.

Verskil 2:
Druk room aan die gesig
Die Annique Forever Young Vernuwingsroom:
Neem die pragtige houer in jou hand: verklaar dit
die hart van ons reeks, die begin van velsorg, die
begin van ’n nuwe voorkoms, en ’n nuwe lewe vir
’n vrou se vel.
• Vra die klante om die mees algemene vorm van
aanwending te demonstreer – massering!
• Nou, neem ’n bietjie van die Essense Skin
Detox of Forever Young Vernuwingsroom –

omtrent die grootte van ’n duim se punt – en
plaas dit in die palm van jou hand. Wys aan die
klante hoe min jy gebruik.
• Beklemtoon dat die room nie op die vel
aangestip word nie – dit is bloot vermorsing.
• Sprei die room oor jou palms en druk dit oor
die hele gesig van jou model.
• Maak seker dat elke gas sien hoe dit
aangewend word. Noem, by Annique volg ons
hierdie metode vir vier redes:
o Dit is vinnig;
o Die room word egalig aangewend;
o Die vel word nie gerek nie;
o Dit is ekonomies – ons gebruik slegs
’n kwart van die normale aanbevole
hoeveelheid.

Laat elke klant eers die Essense Skin Detox
aanwend gevolg deur die Forever Young
Vernuwingsroom.
ALLE ROME EN VLOEIROME WORD AAN DIE
VEL GEDRUK – DIE TWEEDE WYSE WAARIN
ANNIQUE VAN ANDER HUISE VERSKIL.

Verskil 3:
Bevogtiging op die Annique-manier

Lucid Ultimate Moisturiser for Dry Skin of
Hydrafine Ideal Herbal Moisturiser of Essense
Sensi Crème: Wend die vogroom op dieselfde
wyse aan as die Forever Young Vernuwingsroom,
naamlik met die palms van jou hande. Beklemtoon
dat die vogroom 4 tot 8 maal deur die dag, vir
elke een aanwending van die Forever Young
Vernuwingsroom of ander voedende room,
aangewend moet word. Die vogroom kan bo-oor
die onderlaag aangewend word. Die vogroom is
deel van enige goeie onderlaag. Aanwending deur
die dag vul bloot die vog van die onderlaag aan.
Hierdie prosedure sal nie die porieë verstop nie.
’n Vogroom voorsien vog aan die vel, terwyl die
Forever Young Vernuwingsroom, Essense Skin
Detox, Forever Young Q10 Therapy, nagrome en
ander voedingsrome herstel en voeding voorsien.
’n Tuin of grasperk vereis kunsmis/voeding ten
einde te floreer. Maar, die kunsmis sal die plante/
gras brand indien geen water terselfdertyd gegee
word nie.
Dieselfde geld vir die vel! Die Forever Young
Vernuwingsroom en ons ander voedingsrome
moet derhalwe nie sonder ons effektiewe
vogrome gebruik word nie.
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DIE VOGROOM MOET GEREELD
DEUR DIE DAG AANGEWEND WORD,
BO-OOR GRIMERING – DIE DERDE
MANIER WAAROP ANNIQUE VAN
ANDER SKOONHEIDS VERSKIL.

• Die pH van die vel speel ook ’n belangrike rol
in die effektiewe werking van die vogroom
en voedingsrome, en dit verminder die vel se
sensitiwiteit teen die aktiewe bestanddele in
velsorgprodukte.

Verskil 4:
Sonbeskerming

• Die verfrisser speel dieselfde rol as chloor in
water, naamlik dit verhoed bakteriese groei (wat
water groen en onhigiënies maak).

• Jy kan nou die sonskerm aan
die model se gesig wend of
bloot ’n verduideliking aanbied.
Verduidelik dat die sonskerm
en die sonblok nie alleen teen
die son beskerming verleen nie,
maar ook teen die uitdrogende
effek van wind, lugversorging,
koue weer en verwarmers.
• Die sonskermroom het ’n helende effek op
aknee en help die vel om vinniger van aknee te
herstel – hierdeur bied dit dus ook beskerming
teen infeksie.
DIE SONSKERM VORM DEEL VAN DIE ANNIQUEVELSORGROETINE: DIE VIERDIE WYSE WAAROP
ANNIQUE VAN ANDER VELSORGHUISE VERSKIL.

Verskil 5:
Herstel van die pH van die vel – neem
beheer

• Die houer van die Annique Lucid HydraRestore
Freshener, Hydrafine Absolute Balancing
Freshener en Synergy Clear Complexion
Freshener het ’n spuitjie, wat die gebruik van
watte onnodig maak (dit sal ook van sommige
van die reeds-aangewende room verwyder).
Sommige klante verkeer onder die indruk
dat die “vuil” kleur op die watte beteken dat
verdere onsuiwerhede verwyder is. Dit is nie
korrek nie.
Die chemiese reaksie tussen die vel se olies en
suurstof veroorsaak ’n mate van verkleuring in die
olie. Dit is wat op die watte waargeneem word –
nie onsuiwerhede nie. ’n Voortdurende gevee oor
die vel, veral met ’n produk wat alkohol bevat, sal
die vel van alle natuurlike olie stroop.
DIE LUCID HYDRARESTORE FRESHENER,
HYDRAFINE ABSOLUTE BALANCING
FRESHENER OF SYNERGY CLEAR COMPLEXION
FRESHENER WORD NA AANWENDING VAN
ALLE ROME AANGESPROEI OM DIE PH VAN
DIE VEL TE HERSTEL EN DIE AANGEWENDE
ROME IN DIE PORIEË “TOE TE SLUIT”;
HIERDIE IS DIE VYFDE PUNT WAAROP
ANNIQUE SE VELSORGROETINE VERSKIL VAN
DÍE VAN ANDER SKOONHEIDSHUISE.
.

• Die verfrisser kan ook enige tyd deur die dag
aangewend word. Die vel se suurbalans bly
nie konstant nie, en kan verander word deur
ander faktore as slegs reiniging, byvoorbeeld
lugversorging, sonbrand, wind, koue weer,
hitte, alkohol, rook, olie deur die vel afgeskei,
ensovoorts.
• Vra die gaste wat hulle normaalweg na reiniging
sou doen. Reg geraai - hulle sal gewoonlik
onmiddellik na reiniging ’n verfrisser aanwend.
Maar nie by Annique nie! Ons gebruik die
verfrisser na aanwending en bo-oor alle
rome. Hoekom? Na reiniging is die porieë
normaalweg tydelik oop; dit vergemaklik die
penetrasie van rome en vloeirome. Wanneer
die verfrisser hieroor aangewend word, sluit dit
die porieë tydelik, tesame met die room, en
verminder sodoende verdamping van vog.
• Die Lucid HydraRestore Freshener of Hydrafine
Absolute Balancing Freshener of Synergy Clear
Complexion Freshener het ’n veel belangriker
taak as bloot ’n saamtrekmiddel ; dit herstel
die pH (suurmantel) van die vel na reiniging,
en verhoog hierdeur die vel se weerstand teen
infeksie.

• Die sproei-aksie vergemaklik gebruik dwarsdeur
die dag. Die verfrisser pas gerieflik binne ’n
handsak of aktetas.
• Die verfrisser kan ook bo-oor grimering gesproei
word, sonder kommer dat dit dalk porieë
kan verstop. Om die waarheid te sê, hierdeur
word die olie in die porieë vloeibaar gehou en
verhoed dat puisies vorm.
• Noem die ander voordele van die verfrisser
en beklemtoon die feit dat dit Rooibos bevat,
wat dit derhalwe geskik maak vir allergiese en
sensitiewe veltipes.

Verskil 6:
Die Annique Onderlaag
• Die tyd het dan aangebreek om die regte
skakering onderlaag op jou model se gesig aan
te wend. Noem aan die gaste dat die onderlaag
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nie op die gesig aangesmeer
word nie, maar dat dit ook, nes
die ander produkte, liggies
op die gesig aangedruk moet
word. Gebruik altyd skoon
gesigsponsies om ’n gladde,
natuurlike voorkoms te verkry.

Forever Slim vir ’n aantreklike liggaam. Verduidelik
dat die Pamperlangpartytjie jou nie genoeg tyd
gun om al die produkte te bespreek nie, maar dat
jy graag ’n Pamperlangpartytjie sal wil gee met die
fokus op grimering, lyfsorg, verslanking, selluliet en
gesondheidsprodukte.

• Annique se onderlae is nie
poeier-onderlae nie, maar
vogonderlae, wat uitdroging
van die vel voorkom. Die
Annique-onderlae sal nie die
porieë verstop nie. Dit laat die
vel met ’n lewendige blos en vogtige voorkoms
– ’n lieflike basis vir grimering. Dit bevat ook ’n
sonfilter vir daardie ekstra beskerming.
DIE ONDERLAAG VORM DEEL VAN DIE ANNIQUE
VELSORGROETINE. DIT DAN, IS DIE SESDE
ONDERSKEIDENDE VERSKIL WAT ANNIQUE SE
BENADERING TOT VELSORG SO
UNIEK MAAK
.

Die Rooibos-verskil:

Fase 4: Skep Begeerte
• Daar is geen beter manier om ’n klant se
begeerte te wek as met behulp van een van
die maskers nie. Die Hydrafine Purifying
and Rebalancing Masque, Lucid Silky Skin
Replenisher Moisture Masque, Synergy Clean
and Calm 2-in-1 Scrub & Masque of Essense
Antioxsidant Radiance Masque kan gebruik
word vir die gewenste uitwerking. Plaas ’n klein
hoeveelheid van die masker op die rugkant
van ’n hand van elke gas. Terwyl jy dit doen,
wys aan jou klante voor- en na-foto’s van dr.
Annique Theron; die resultate van Bo-Serum en
DermaLIFT.
• Na ’n rukkie, gaan terug na elke gas en
verwyder die masker. Elke gas sal jou verseker
dat haar vel meer vogtig voel en mooier lyk.
Nou kan jy voortgaan met jou Lifestyle- en Forever
Healthy-praatjie, terwyl jy ’n paar vrae soos die
volgende vra om jou gehoor op te kikker:

Die Annique Rooibos-ekstrak
• Verduidelik die funksie van anti-oksidante
in Rooibos en die voordele wat dit vir
velgesondheid inhou.

Ly jy aan:
o

Migraine?

• Lê klem op die navorsing wat op Rooibos
gedoen is en hoe die Rooibos in die model se
afspoelwater haar vel bevoordeel het.

o

Menstruasiekrampe en swelling voor- en na
menstruasie?

o

Menopouse?

• Verwys vlugtig na dr. Annique Theron se
Rooibosontdekking en die unieke bestanddele
wat Annique met Rooibos gekombineer het.

o

Konsentrasieverlies of geheueprobleme?

o

Stres?

• Beklemtoon weereens die 6 Annique-verskille.

o

Slaaploosheid?

o

Tekort aan energie, ensovoorts?
n

Onthou wie gee watter antwoord op
watter vraag.

• Beklemtoon die unieke aard van die Annique
produkte.
• Daar bestaan bewyse oor hoe effektief die
produkte is.

Ander Annique Produkte
As die tyd dit toelaat, kan jy kortliks ’n oorsig van
sommige van die ander produkte gee, soos die
Forever Young Crème de Nuit, Forever Young Eye
Therapy, Forever Young Bo-Serum, Essense Skin
Detox, Essense Derma Bright, Forever Young Q10
Therapy, Forever Young RetiniQ, Lifestyle en Colour
Caress. Bespreek ook die maand se Beautè met jou
gaste.
Begin met jou afsluiting en beantwoord enige vrae
wat uit die Pamperlangpartytjie voortspruit. Gee ’n
aptytwekker van die ander reekse soos die Annique
Babareeks, Face Facts-reeks, die Spa-reeks, Forever
Healthy-reeks, Parfuum-reeks, Body X-Pert en

• Verwys na die foto’s van dr. Annique Theron
self.
• Vestig hul aandag op die verskil in tekstuur,
vogtigheid en soepelheid van die vel, soos
duidelik op die foto’s gesien kan word.
• Die vel is vogtig, met ’n gesonde blos, en het
van sy jeugdigheid behou; die tekstuur van die
vel is fyn tot so ’n mate dat geen porieë sigbaar
is nie; die nek is vry van plooie en lyk nie meer
droog en sakkerig nie.
• Elke klant se vel kan so verbeter, ongeag haar
ouderdom – daarom is elke klant se doelwit
binne bereik met die Annique velsorgprodukte.
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• Dr. Annique Theron se
vel, selfs al is sy in haar
tagtigs, is steeds pragtig,
vogtig, soepel en sonder
plooie – die begeerte
van elke gas by die
Pamperlangpartytjie.
• Vra jou gaste of hulle die
6 verskille kan onthou.
Gaan weer deur hulle.

Twee vrae wat jy moet vra is:
• Wat is jou veltipe?
• Wat is jou grootste kommer or jou vel?

Dr. Annique Theron
in haar veertigerjare

Fase 5:

Sluit die kopie
• Na afloop van die
Pamperlangpartytjie, vra
jou gasvrou om tee te
bedien. Onthou om ’n pak
Annique Rooibos saam te
bring.

Dr. Annique Theron
in haar vyftigerjare

• Moenie na ’n ander
vertrek stap om ’n klant
se vel te ontleed nie –
die ander gaste is net
so geïnteresseerd in jou
vrae en opinies. (Direkte
kontak met die Annique
Dr. Annique Theron
Maatskappy is belangrik
in haar tagtigerjare
ten einde betyds
oplossings en antwoorde op probleme en vrae
te kan vind.) Luister na die gesprekke rondom
jou, en identifiseer enige ontevrede gas sodat
jy haar vrae met aandag en objektiwiteit kan
beantwoord. Wees vriendelik teenoor haar, en
wen haar as ’n vriendin en klant.
• Bestudeer die klante se vel van naby, pas alle
kennis toe wat jy tot dusver ten opsigte van
velanalises verwerf het. Wees diplomaties met
jou opmerkings; jy kan ’n klant verloor deur een
ondeurdagte opmerking. Onthou om soveel
vrae as moontlik te vra.
o

Hoe voel jou vel na reiniging?

o

Hoe voel jy wanneer jy soggens opstaan?

o

Het jy al ooit sensitief op ’n produk
gereageer?

o

Watter produkte gebruik jy? (Reiniger,
vogroom, ensovoorts.)

o

Ly jy aan enige allergieë? (Heuning, bye,
seekos, ensovoorts.)

• Dit is nie belangrik om te weet watter
handelsmerk sy gebruik nie. Wat wel belangrik
is, is die tipe produkte wat sy kies om vir haar
vel te sorg. Dit sal jou ’n idee gee van hoe
verbind sy tot velsorg is. Slegs deur vrae te vra
en nabye beskouing van die vel self, sal jy kan
vasstel watter tipe vel die betrokke gas het,
watter produkte om aan te beveel en watter
velsorgroetine sy moet volg.

• Hoe die vel daar uitsien kan foutief wees,
maar moet nie onderskat word nie. Kyk na die
volgende areas: oë, mondhoeke, nek, voorkop
en hande. Toets die elastisiteit, of soepelheid,
van die vel sagkens tussen die wysvinger en
duim, maar vra eers toestemming om aan haar
vel te raak. Vou die vel tussen voorvinger en
duim. As die vou vinnig verdwyn nadat jy gelos
het, is die vel nog elasties, maar as die vou daar
bly vir ’n paar sekondes, het die vel reeds sy
jeugdige elastisiteit verloor. In so ’n geval is die
vel gedehidreer en benodig baie bevogtiging.
Die areas om die oë, nek, en voorkop van
persone oor dertig is gewoonlik gedehidreer.
Plooie begin in die vel insny.
• Merk alle produkte wat die klant vir haar veltipe
en algemene gesondheid benodig. Jy mag ook
produkte aanbeveel vir hare, oorgewig, naels,
stres, mans en kinders (onthou die antwoorde
wat sy vroeër op jou vrae gegee het).
• Jy en jou klant moet konsulteer om saam
tot ’n besluit oor haar produkaankope te
kom. Gebruik ook die geleentheid om ’n
toekomstige bestelling te neem. As die klant
nie kan bekostig om al haar produkte op een
slag aan te koop nie, verdeel die bestelling,
met die klant se toestemming, in twee
aflewerings.

Die verskeie tegnieke
van kopie-sluiting
Sluiting van die kopie is maar een van die baie
fases van verkoop, maar een van die moeilikste
om te bemeester. Nie die uitstekende kwaliteit,
nóg jou uitgebreide kennis van jou produk speel
hier ’n rol nie. Al wat op hierdie oomblik tel, is jou
verkoopstegniek. As jy kyk na die vyf verskillende
stappe vir ’n Pamperlangpartytjie, sal jy agterkom
dat die eerste drie te doen het met beïnvloeding,
terwyl die laaste twee te doen het met oorreding.
Om die kopie te sluit, moet jy die klant oorreed
dat sy haarself wil verbind deur te koop. Die
amateur dink die kopie sal homself sluit, maar
suksesvolle verkoopsmense weet van beter.
Die spanning tussen die klant en die Konsultant
styg soos wat die sluiting van die kopie genader
word. Die spanning kan met tye so erg wees dat
dit die onervare verkoopsdame kan ontsenu. Die
eerste ding wat sy doen is om terug te trek, in die
hoop dat die klant die koop sal voorstel. En dit is
juis hier waar die meeste Konsultante teleurgestel
word. Die klant kan die spanning aanvoel, sy kan
aan haar eie motief om te koop begin twyfel, en sy
trek terug. ’n Goue geleentheid is verlore.
Elke persoon wil oortuig word dat sy/haar besluit
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die regte een is. As die Konsultant, op hierdie
kritieke oomblik, haar nie kan oortuig om te koop
nie, sal die klant twyfel of haar besluit die regte
een is.

nie binne ’n sekere tydperk, of voor ’n
vervaldatum, ’n aankoop maak nie, geld
die produk se oorspronklike prys. ’n
Tydsbeperking soos díe verleen ’n gevoel
van dringendheid aan die transaksie.
Sommige aanbiedinge duur net so lank as
wat daar voorraad is.

Daar bestaan verskeie maniere om die
kopie te sluit:
a. Vra die klant vir die bestelling. Moenie bang
wees nie!
b. Plaas druk op die klant;
c. Onderhandel met die klant;
d. Neem dit as ’n gegewe dat die kopie reeds
gesluit is.
e. Kyk uit vir die volgende teken om te koop.
f. Aanvaar en verwerk die verlies van ’n kopie.

o

Die positiewe tydsbeperking: Ons maak
aan die klant ’n aanbod en vra haar om so
gou as moontlik te reageer. Voorbeelde
is: ’n Ongewone uitverkoping vir slegs
een dag; skouaanbiedinge soos, “Een
gratis sonskerm met die aankoop van ’n
Annique-sambreel op die skou vandag,”
ensovoorts.

o

Lys die voor- en nadele: Jy kyk die klant
in die oë, en die twee van julle lys die
positiewe en negatiewe aspekte vir die
aankoop van die produk.

o

Die objektiewe wyse waarop jy die
transaksie benader sal die klant tot ’n
besluit bring. Sy sal moet saamstem dat
die positiewe aspekte swaarder weeg
as die negatiewe aspekte – waarna
sy verplig sal voel om te koop. Indien
nie, sal sy haar besware moet opper:
miskien is haar begroting te klein vir
velsorgprodukte. Navorsing het bewys dat
Annique produkte tot 35% goedkoper is
as soortgelyke produkte van die meeste
kosmetiekhuise. Los haar probleme een na
die ander op hierdie wyse op, en die sluit
van die kopie sal blote formaliteit wees.

o

Dit is nie altyd moontlik of selfs nodig om
’n lys saam te stel nie. Jy kan die transaksie
met die klant bespreek, wat vertroue in
jou motiewe sal skep. Jy moet haar wys
dat jy omgee – en inderdaad, jy moet
omgee – omdat sy belangrik in elke opsig
is. Om die waarheid te sê, jou klante is die
belangrikste persone in jou besigheid.

NB. Die goue reël van verkope:

(a) Vra die klant vir die bestelling:
• Dit is ’n eenvoudige manier om die kopie te
sluit, maar dit is nie subtiel nie. Dit is reguit, jy
draai nie doekies om nie.
• Vir die beginner is dit die ideale manier om
mee weg te spring; dit sal haar selfvertroue
ontwikkel totdat sy op haar gemak is in die
wêreld van verkope. Dit sal haar tyd bespaar, en
daar is tye wat dit huiwerige klante sal druk om
’n vinnige besluit te maak.
• Wanneer jy die klant ’n JA/NEE keuse bied, het
jy ’n 50/50 kans om die kopie te sluit. Maar, dit
is byna onmoontlik om ’n klant van plan te laat
verander wanneer sy besluit het om nie te koop
nie. Niemand wil as besluiteloos oorkom nie.
• Beperk die metode van “vra” tot kleiner
verkope. Hierdie metode bespaar tyd, dus
vermors jy nie veel tyd op klein verkope nie.
Dit is ook makliker vir die klant om “JA” te sê
wanneer die aankoopbedrag nie te hoog is nie.
• Die “vra”-metode kan effektief toegepas word
ná groot verkope afgehandel is. ‘n Voorbeeld
hiervan is grimering en kruie-tee. Moenie
ontspan na jy die kopie gesluit het nie; bou op
jou sukses.

(b) Plaas druk op die klant:
• Gebruik hierdie metode wanneer jy meer
omtrent ’n klant wil uitvind. Op hierdie wyse
forseer jy jou klant om óf te koop, óf redes te
gee waarom sy nie koop nie, wat aan jou die
geleentheid bied om haar probleme op te los.
• Die klant kan op die volgende manier genader
word:
o

’n Negatiewe tydsbeperking: Die klant
word net ’n beperkte hoeveelheid tyd
gegee om te reageer. Indien sy haar
besluit uitstel, kan die aanbod verstryk.
Annique se maandelikse spesiale
aanbiedinge en kombinasie-gunskopies
is goeie voorbeelde hiervan. As die klant

(c) Onderhandel met jou klant:
As jy ’n meer subtiele manier verkies om die kopie
te sluit, is hierdie metode ideaal.
Dit werk so: Geen druk word toegepas nie.
Wat nou? Die sleutel is om met die klant te
ONDERHANDEL. Vra die klant wat sy van jou
verwag. Iets soos: “Wat kan ek jou aanbied?” of
“Watter produkte het jy op die oomblik nodig?”
Jou volgende aksies sal van haar antwoorde
afhang.
• Indien sy goeie diens verlang, dan is dit wat
jy haar moet gee. As sy ’n oplossing vir ’n
velprobleem wil hê, dan moet jy advies gee.
• Deurentyd met die onderhandeling, moet
jy poog om die klant se hoofbeswaar te
identifiseer. Moenie probeer om haar probleem
op te los die oomblik wat jy dit geïdentifiseer
het nie.
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• Probeer om kleiner probleme eerste op te los,
terwyl jy die klant aanpor om te verduidelik en
uit te brei oor haar hoofprobleem.
• Sodra jy seker is dat jy die probleem in sy
geheel verstaan, maak seker van die feite deur
alles te herhaal – bevestig dat hierdie die klant
se eintlike beswaar is. Nou eers mag jy jou
finale antwoord aanbied.
• Die oplossing van die probleem – want elke
probleem het ’n oplossing – sal die klant
tevrede stel, wat haar sal help om die besluit te
neem om die produkte te koop.

verskillende tipes mense te herken en om jou
klante te lees, wat jou taak sal vergemaklik.
• Moenie mismoedig voel as jou kopiesluiting
misluk het nie. Jy leer altyd iets deur gesprekke
met jou klante, so uiteindelik is jy tog suksesvol.
Die sluit van die kopie het dus ’n tweeledige
doel:
1. Sluit van die transaksie;
2. Luister, en oplos van besware en probleme.
As jy net een van bogenoemde bereik het, het
jy in jou doel geslaag om die kopie te sluit.
Bemeester egter al die metodes, nie net een nie.

(d) Aanvaar dat die kopie gefinaliseer is:

(e) Kyk uit vir die volgende tekens:

• Hierdie is ’n baie subtiele manier om die klant
te oorreed. Die gewenste is om die maklikste
metode te volg. Aanvaar eenvoudig dat die
kopie reeds gefinaliseer is.

Vir die ervare verkoopspersoon, is tekens om
te koop oral. Sy weet dat die meeste kopers
hul intensie om te koop reeds lank voor sy haar
afsluiting bereik, begin toon. Sy kan hul lyftaal
lees – daardie handelinge en bewegings wat veel
harder en duideliker praat as woorde. Sonder om
dit te sê, sal die klant reeds lank voor die tyd ’n
aanduiding gee dat sy gereed is om ’n bestelling
te plaas.

• As die klant nie hiermee tevrede is nie, rus die
onus op haar om beswaar te maak. Dit behoort
nie vir jou moeilik te wees om die probleem op
te los nie.
• Vra die klant ’n vraag wat nie met ’n eenvoudige
JA/ NEE geantwoord kan word nie, soos in die
“vra”-afsluitingsmetode.
• Die klant is gedwing om ’n keuse te maak –
en dit sluit Ja/Nee uit. Byvoorbeeld: “Watter
manier van betaling verkies jy: kontant, tjek
of kredietkaart?” Sy sal hierdie vraag moet
antwoord, en die kopie is gesluit.
• Voltooi die vorm, en vra haar om te bevestig
dat alles korrek is. Draai die papier in haar
rigting, sodat sy haarself van die korrektheid
van die feite kan vergewis. Besluit op die
betaalmetode en afleweringsdatum: “Sal
volgende Donderdagoggend jou pas, of wil jy
eerder hê dat ek dit vir jou Woensdagmiddag
aflewer?” Gee altyd ’n keuse. Ons verkies
hierdie metode, omdat die klant dan nie
gedruk voel nie. Aan die ander kant, hierdie
is nie ’n maklike metode vir die beginner om
te bemeester nie. ’n Konsultant moet dit slegs
probeer sodra haar kennis van die menslike
natuur, asook haar kennis van die produkte, van
so ’n aard is dat sy op haar gemak is in die veld.
• Moenie stagneer nie. Die beste manier is om
elke metode uit te probeer. Jy kan dinge baie
interessant maak wanneer jy elke metode as ’n
uitdaging beskou.
• Omdat mense inherent verskillend is, moet jy
elke transaksie op ’n verskillende wyse nader.
Sommige mense wil omdraai en weghardloop
wanneer hulle onder druk geplaas word om
te koop, waar ander mense weer nie sal koop
tensy hulle onder druk geplaas word nie.
• Nie almal hou daarvan om vertel te word wat
om met hul liggame te doen nie, maar daar is
dié wat dit van jou as Konsultant verwag om
hulle te help sorg vir hul vel en gesondheid.
Ervaring en oefening sal jou help om die

Wees op die uitkyk hiervoor. Jou sukses tesame
met al jou ander handelinge hang hiervan af.
Die volgende is ’n paar wenke waarvoor jy moet
uitkyk. Die oomblik wat die teken verskyn moet jy
optree:
• Jy het reeds vir ure gepraat (wel, dis hoe dit
voel!). Skielik is dit asof daar helderheid op die
klant se gesig verskyn en dit wil voorkom asof sy
meer aandagtig luister. Sy staak die gevroetel
met haar handsak, en sy maak oogkontak.
• Dit lyk asof die klant nader aan jou beweeg.
Miskien deur bloot na jou toe te leun, verklein
sy die afstand tussen julle. Miskien begin sy
ook die tafel/toonbank voor haar skoon maak,
byna asof sy enige hindernisse tussen julle wil
verwyder.
• Dwalende oë raak rustiger, en kan selfs begin
blink! Ongeërgdheid kan verdwyn; ’n huiwerige
glimlag mag dalk om haar mondhoeke begin
speel.
• Sy verander haar posisie onbewustelik om
jou posisie te weerspieël. In lyftaal is hierdie
verandering ’n groot kompliment vir jou. Dit
moet onmiddellik benut word.
• Waar sy aanvanklik tekens van
senuweeagtigheid en spanning getoon het,
sal sy nou geleidelik ontspan en meer op haar
gemak raak. Tyd om te sluit!
• Oop handpalms is ’n definitiewe teken dat sy
gereed is om haar bestelling te plaas. Hande
gee mense maklik weg – hou hulle fyn dop! Die
oomblik wat hulle nie meer styf vasgeklem is
nie, het die oomblik aangebreek om jou kopie
te sluit.
• Verder, veral met iemand met wie jy gereelde
oogkontak mee maak, is dit maklik om die
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subtiele veranderinge in gesigsuitdrukkings waar
te neem. Dit sal maklik wees om te sien wanneer
jy al haar besware ten volle teengewerk het – dit
is, wanneer sy gereed is om te bestel.
• Wanneer die klant meer vrae begin vra en reik
na die produkte of brosjure terwyl sy vra, is sy
gereed om te bestel.
• Wanneer dit voorkom asof die klant blind en
doof is vir steurings, byvoorbeeld kinders wat
raas, die hond, die kat, die telefoon ensovoorts,
is sy meer as net ’n bietjie geïnteresseerd. Jy
mag nou maar die kopie sluit.
• As haar eggenoot teenwoordig is – hopelik
sonder om in te meng! – sal sy hom ’n
goedkeurende blik gooi. Dit is ’n baie positiewe
teken vir ’n transaksie.
• Die klant reik na haar beursie. Al hierdie
positiewe en bemoedigende verkoopstekens sal
tevergeefs wees as jy nie DIE KOPIE SLUIT NIE
en VIR DIE KOPIE VRA NIE! En dan, die Goue
Oomblik: JY HET DIE KOPIE GESLUIT!
• Van buite af mag jy dalk kalm lyk, maar binne-in
jou sal jy bruis van opgewondenheid. Hou jou
hart vas en bly in beheer. Gaan voort en sluit
die “wonderwerk” wat nou net gebeur het, af.
Voltooi die bestelvorm, wys dit vir die klant en
vra haar om te bevestig dat die bestelling korrek
is; bereken die prys op die sakrekenaar en wys
aan haar die bedrag.
• Vra die volgende:
“Betaal jy kontant, per kredietkaart of wil jy ’n
elektroniese fondsoorplasing doen?”
“Moet ek die produkte volgende Woensdag
14:00 aflewer, of sal Vrydag 10:30 jou beter pas?”
• Deur haar ’n keuse tussen twee alternatiewe
te gee, vergemaklik jy haar besluit, en is dit
makliker vir jou om jou afleweringskedule te
beplan.

(f) Hoe om beheer te kry oor ’n
verlore kopie:
• Geen verkoopspersoon kan elke kopie sluit nie,
net soos wat ’n atleet nie elke wedloop kan wen
nie; geen dokter elke pasiënt se lewe kan red
nie; geen kandidaat elke verkiesingsveldtog kan
wen nie; en geen kind elke toets kan slaag nie.
• Om te verloor is ’n pynlike ervaring. Maar,
om op te tree asof die wêreld tot stilstand
gekom het en rond te ploeter in selfverwyt, is
beslis nie die antwoord nie. Mens moet jouself
doodeenvoudig optel, afstof en van voor af
begin! Probeer om die rede vir mislukking vas te
stel; ontleed jou aksies en elke woord wat gesê
is, en vra jouself dan:

redes wees? Soms voel mense nie goed nie,
soms voel hulle die ekonomie druk, wat ook al.
• Miskien is die pryse te hoog (of te laag!) vir wat
hierdie betrokke klant geval?
• Voldoen ons produkte aan die besondere
vereistes van die klant? Indien geen van
bogenoemde van toepassing is op die klant
se huiwering om te koop nie, moet jy jou
aanbieding ondersoek.
• Het ek die voordele van die produkte (mooier,
fyner, gladder en jonger vel) aan die klant
oorgedra, of het ek vasgestrengel geraak in
die eienskappe, naamlik voorkoms, verpakking,
aanbieding, ensovoorts?
• Het ek geluister na wat die klant besig was om te
sê? Hier moet ons benadruk dat dit fataal is om
kortpaaie te neem met jou aanbieding. Moenie
enige deel van jou aanbieding uitlaat nie, of
die klant mag dalk afgeskeep voel. Jy mag dalk
oorweeg om die klant na ’n paar dae te skakel
en vas te stel waarom sy verkies het om nie te
koop nie. Dit is nie maklik nie, maar dit is die
soort optrede wat ’n mens sterk maak. Om weg
te skram hiervan maak mens swak en laat jou in
jou dop kruip.
• Het ek nagelaat om uit te kyk vir die ooglopende
kooptekens? Moenie teleurgesteld hieroor
wees nie, want dit verg ondervinding om
hierdie tekens te herken – en daarvoor het
jy baie tyd en blootstelling nodig. Hoe meer
Pamperlangpartytjies jy hou, hoe vaardiger word
jy met hierdie belangrike aspek van die kuns
van verkoop.
• Dit is normaal om ongelukkig te voel oor die
verlies van ’n kopie, maar om aan te hou tob
daaroor sal nie die probleem oplos nie. Nie
eens die beste verkoopsmense het al 100%
sukseskoers in kopiesluiting nie. Hulle erken
self dat hulle op die meeste 75% sukses behaal,
terwyl die gemiddeld ’n gelukkige 50% is! Laat
dit ’n goeie gewoonte word om voortdurend jou
verkooptegnieke te oefen. Probeer die produkte
aan jouself verkoop. Jy mag dalk op opwindende
en verrassende, innoverende idees afkom.
Maar bowenal, onthou: Moet nooit ’n verlore
kopie mors nie – herwin jou verlies deur soveel
jy kan daaruit te leer. Analiseer dit soos hierbo
voorgestel om vas te stel wat verkeerd gegaan
het, sodat jy uit jou foute kan leer. En dan, tel
jouself op, stof jouself af, en begin weer van
voor af.

• Het ek te sterk oorgekom – myself in en weer uit
die kopie gepraat?
• Miskien het die klant geldige redes gehad
waarom sy nie kon bestel nie – wat kon hierdie
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Nog Idees vir
Pamperlangpartyjies
• Pamperlangpartytjies hoef nie altyd rondom
velsorg beplan te word nie. Dink aan
oorspronklike temas vir partytjies om dit vir
verskillende klantsektore aanloklik te maak.
• Grimering is ’n prettige manier om nuutste
modeneigings te demonstreer en om ’n
nommerpas voorkoms vir jou klant te help skep.
• Fokus op hand- en voetbehandelings – ’n uiters
ontspannende manier om Annique produkte te
ontdek.
• Geskenkreekse kan by ’n skemeronthaal of ’n
gesellige oggendgeleentheid vertoon word.
• Leefstylgeleenthede waar jy jou klant se
behoeftes analiseer en nuwe maniere
om gesond te leef ondersoek. Gesonde
eetgewoontes en maniere om jou klante se
selfbeeld op ’n positiewe manier te herskep
– volgens Annique-beginsels – kan bespreek
word.
• Gebruik produkte wat jou Pamperlangpartytjie
interessant sal maak – spuit Resque Mist vir ’n
vars en ontspanne atmosfeer of vryf ZeroAche+
aan geswolle hande en enkels om pyn en
swelling te verlig – dit is ’n kitsverkoper.
• Stal ander produkte uit soos die Leefstylskommel, Fyn Geure, geskenke en nuwe
produkte. Moedig jou klante aan om hierdie
produkte op die proef te stel vir addisionele
verkope.

Die Voorlegging van die
Besigheidsgeleentheid
Elke Pamperlangpartytjie moet altyd ‘n
voorlegging van die Annique Besigheidsgeleentheid insluit. Hierdie is die beste geleentheid om
jou besigheidsnetwerk uit te brei en om jouself te
dupliseer. Jy sal verbaas wees hoeveel mense hul
eie besighede wil begin, ’n addisionele inkomste
wil genereer of uit ’n groef wil ontsnap. Moenie
namens iemand anders besluit wat hul drome en
ideale is nie – gaan bloot voort om gedurig die
Besigheidsgeleentheid en die potensiaal daarvan,
met ander te deel. Die hoofdoel is om te verseker
dat jy net mense werf wat daarin geïnteresseerd is
om finansieel onafhanklik te word en om hulle eie
besighede op die been te bring. Stel die voordele
van die unieke Annique Besigheidsgeleentheid
bekend:
• verdien ’n addisionele inkomste
• wen ekstra tyd om met jou gesin deur te bring
• ontmoet nuwe mense
• word finansieel onafhanklik
• begin ’n aftree-spaarplan
• begin jou eie besigheid
• geniet persoonlike groei en ontwikkeling
• ervaar beloning wanneer jy ander mense help
om hul gesondheid, voorkoms en lewenslus te
verbeter.

Deel met almal die positiewe invloed wat die
Annique Besigheidsgeleentheid en -Produkte op
jou gehad het en hoe dit jou lewe verander het.
Nooi almal uit om jou na afloop van die partytjie
te nader om meer te leer oor hoe ’n mens die
eienaar van ’n onafhanklike Annique besigheid
kan word.

Na die
Pamperlangpartytjie
• Reël die aflewering en KBA-betaling van die
produkte. Dit is ’n baie belangrik om die KBAreël noukeurig te volg ten einde jou besigheid
likied te hou en voorraad op te bou.
• Moet nooit iets op krediet gee nie! ’n Gesonde
bankbalans is die voorvereiste van enige
suksesvolle maatskappy.
• Verenig al jou verkope op een bestelvorm.
Plaas jou bestelling by die Annique Tuiskantoor.
• Haal die produkte af en berei die onderskeie
pakkies voor volgens jou klante se bestellings.
• Skakel jou klante en lewer die pakkies op die
voorafbespreekte datums en tye af.
• Kyk weer, saam met jou klant, na die inhoud van
jou klant se pakkie en verduidelik weereens die
gebruik en funksie/voordele van elke produk.
Hierdie ekstra bietjie tyd sal verseker dat jy ’n
goeie, langdurende verhouding met jou klante
opbou en kan lei tot nog verkope.
• Neem die klant se volgende bestelling indien
sy nie alles op een slag wou koop nie. Lewer
die gasvrou se geskenk en bestelling af, en
vertel haar hoe suksesvol die verkope was;
beantwoord vrae en los probleme op.
• Skakel ou klante op ’n gereelde basis om:
te verseker dat bestellings herhaal word;
hulle in te lig van nuwe gunskopies, en
vooruitbeplanning van bestellings aan te
moedig – dit verseker beter beplanning; minder
agterstallige produkte; tydige aflewering; en
minder foute.
• Verhoog kwaliteit en verkort die lengte van die
hele verkoopsiklus, en jou produktiwiteit sal die
hoogte in skiet.

6

Die
maniere waarop
Annique verskil
1. Moet nooit oor-stimuleer nie. Reinig slegs eenmaal
per dag – saans.
2. Moenie die vel rek nie! Druk alle produkte aan vel –
moet nie masseer of vryf nie.
3. Herstel altyd die pH-balans. Die verfrisser word altyd
heel laaste gebruik, om te verseker dat voeding en
vog in die vel bewaar bly.
4. Blok UV-strale uit. Die sonblok vorm deel van
daaglikse velsorg.
5. Rond alles pragtig af. Ons kleur-onderlaag is ’n
noodsaaklike stap in jou velsorg-roetine.
6. Vog is die sleutel. Wend vogroom aan soos nodig –
nie slegs tweemaal per dag nie, maar tot 4 tot 8
keer per dag.
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Ge b ru i k h i e rd i e v o rm o m ’n rekord te hou v a n a l jou kla nt se inligting

Jou Annique Konsultant:

Datum:

VO LTO O I A SB . V I R GE LU K S T R E K K I NG
Naam
Posadres

Verjaardag
Kode

E-posadres
Sel and Landlyn
Watter velsorgreeks gebruik jy tans
Wat is die huidige
toestand van jou vel?
Ekseem
Sproete
Aartjies
Puisies
Swartkoppies
Witkoppies
Aknee
Letsels
Pigmentasie-vlekke
Dehidrasie
Plooie
Droë vel
Dooie selle/Dowwe vel
Olierigheid
T-sone probleme
Vergrote porieë
Sensitiewe vel

Ervaar jy enige van die volgende?
Slaaploosheid
Uitputting
Stres of trauma
Konsentrasieprobleme
Menopouse, PMS, hormoonwanbalans
Hardlywigheid, spastiese kolon
Asma
Spysverteringsprobleme
Allergieë
Hooikoors of sinus
Verkoue en griep
Koorsblare
Blaasontsteking
Bloeddruk – hoog of laag
Seer spiere of gewrigstyfheid
Jeukerige vel
Dermatologiese behandelings

Daaglikse aanvullings (vitamiene/minerale) wat jy gebruik:
Medikasie:
Voedseldrange:
Mag ek jou
kontak?
Ja
Nee
Tik blokkies as jy
wil hê ek moet
jou kontak

In verband met:

Grimering

Velsorg
Gesondheid en welstand
(GRATIS analise)

Babasorg
Geskenkreeks

Verslanking

Velsorg vir mans

Sellulietprodukte

Ekseem

Resque-reeks noodhulp vir vel

Aknee/probleemvel
Lyfsorg
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OptiClear (verwyder
swaar metale/nitrate/
gifstowwe uit liggaam)
Pamperlangpartyjie
(jy en 5 vriende by my huis
of joune)
Besigheidsgeleentheid
(EENVOUDIG, PRET, MAKLIK)
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Tik blokkies as jy wil hê ek
moet jou kontak

Nee

Ja

Besigheidsgeleentheid
(EENVOUDIG, PRET, MAKLIK)

Pamperlangpartyjie
(jy en 5 vriende by my huis
of joune)

Geskenkreeks bekendstelling

Tik blokkies as jy wil hê ek
moet jou kontak

Nee

Ja

In verband met:
Velsorg
Verslanking
Sellulietprodukte
Vitamiene en minerale
Resque-reeks
Grimering

Mag ek jou kontak?

In verband met:
Velsorg
Verslanking
Sellulietprodukte
Vitamiene en minerale
Resque-reeks
Grimering

Besigheidsgeleentheid
(EENVOUDIG, PRET, MAKLIK)

Pamperlangpartyjie
(jy en 5 vriende by my huis
of joune)

Geskenkreeks bekendstelling

Kode

Verjaardag

Besigheidsgeleentheid
(EENVOUDIG, PRET, MAKLIK)

Pamperlangpartyjie
(jy en 5 vriende by my huis
of joune)

Geskenkreeks bekendstelling

Kode

Verjaardag

V OLTOOI A SB . V I R G ELU KSTREKKI NG

Mag ek jou kontak?

Naam
Posadres

Datum:

Tik blokkies as jy wil hê ek
moet jou kontak

Nee

Ja

E-posadres
Sel and Landlyn
Watter velsorgreeks gebruik jy tans

Kode

Verjaardag

V O LTO O I A S B . V I R G E L UK S TR E K KI N G

Besigheidsgeleentheid
(EENVOUDIG, PRET, MAKLIK)

Pamperlangpartyjie
(jy en 5 vriende by my huis
of joune)

In verband met:
Velsorg
Verslanking
Sellulietprodukte
Vitamiene en minerale
Resque-reeks
Grimering

E-posadres
Sel and Landlyn
Watter velsorgreeks gebruik jy tans

Naam
Posadres

Datum:

Tik blokkies as jy wil hê ek
moet jou kontak

Nee

Ja

Geskenkreeks bekendstelling

Mag ek jou kontak?

In verband met:
Velsorg
Verslanking
Sellulietprodukte
Vitamiene en minerale
Resque-reeks
Grimering

Mag ek jou kontak?

Naam
Posadres

V OLTOOI A SB . V I R G ELU KSTREKKI NG

E-posadres
Sel and Landlyn
Watter velsorgreeks gebruik jy tans

Kode

Verjaardag

V O LTO O I A S B . V I R G E L UK S TR E K KI N G

Datum:

E-posadres
Sel and Landlyn
Watter velsorgreeks gebruik jy tans

Naam
Posadres

Datum:

G ebrui k hi erdie k aar t e by eni ge f unks ie, uit s ta lling, pa mperla ngpa rty jie, ens, om inligt ing v a n ‘ n p ot e n s ië le n u we k la n t t e b ek om

Ge b ru i k h i e rd i e g e s ke n kbewy se v ir enige f unksie, uitsta lling, kla nte,
ens vi r ‘ n m i n i g e s i g s b e h a n d e l i n g of gesondheidsa na lise by jou huis of besigheid.

GESKENKBEWYS

GESKENKBEWYS

Gratis Vel- of Gesondheidsanalise
en Mini-gesigsbehandeling

Gratis Vel- of Gesondheidsanalise
en Mini-gesigsbehandeling

Die gesigsbehandeling (± 45 minute) gee jou die
geleentheid om die voordele van die Annique
produkte op jou vel te ervaar en die sigbare
resultate waar te neem.

Die gesigsbehandeling (± 45 minute) gee jou die
geleentheid om die voordele van die Annique
produkte op jou vel te ervaar en die sigbare
resultate waar te neem.

GESIGSBEHANDELINGSTYE
Maandag tot Saterdag of soos per afspraak

GESIGSBEHANDELINGSTYE
Maandag tot Saterdag of soos per afspraak

Bring ’n vriendin en ontvang ’n GRATIS GESKENK!

Bring ’n vriendin en ontvang ’n GRATIS GESKENK!

Geldig tot:

Geldig tot:

Kontakbesonderhede:

Kontakbesonderhede:

GESKENKBEWYS

GESKENKBEWYS

Gratis Vel- of Gesondheidsanalise
en Mini-gesigsbehandeling

Gratis Vel- of Gesondheidsanalise
en Mini-gesigsbehandeling

Die gesigsbehandeling (± 45 minute) gee jou die
geleentheid om die voordele van die Annique
produkte op jou vel te ervaar en die sigbare
resultate waar te neem.

Die gesigsbehandeling (± 45 minute) gee jou die
geleentheid om die voordele van die Annique
produkte op jou vel te ervaar en die sigbare
resultate waar te neem.

GESIGSBEHANDELINGSTYE
Maandag tot Saterdag of soos per afspraak

GESIGSBEHANDELINGSTYE
Maandag tot Saterdag of soos per afspraak

Bring ’n vriendin en ontvang ’n GRATIS GESKENK!

Bring ’n vriendin en ontvang ’n GRATIS GESKENK!

Geldig tot:

Geldig tot:

Kontakbesonderhede:

Kontakbesonderhede:

(Velsorg vir vroue, mans, tieners
en babas beskikbaar)

(Velsorg vir vroue, mans, tieners
en babas beskikbaar)

(Velsorg vir vroue, mans, tieners
en babas beskikbaar)

(Velsorg vir vroue, mans, tieners
en babas beskikbaar)
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Dae

SU K SESP LAN

Teikengehoor:
Konsultante
Doel van Dokument:
Hierdie dokument is opgestel
om Konsultante te help om nuwe
Konsultante suksesvol op te lei.
Dit stel jou in staat om vir die
volgende 90 dae stap-vir-stap saam
met jou nuwe Konsultant te stap
om te verseker dat hy/sy ten volle
opgelei is om ’n Annique Superster
te word.
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Daar is 3 vennote in jou Annique Besigheid:

1

DIE MAATSKAPPY:
Die Anniqe Maatskappy is jou vennoot wat jou van kwaliteit
produkte teen bekostigbare pryse asook ’n bewese
besigheidsgeleentheid met nul risiko voorsien.
• Baie lae beleggingskapitaal is nodig vir jou om ’n stel te koop.
• Die Maatskappy verskaf al die opleiding wat jy benodig om te
slaag.

2

JOU PROMOTOR
Jou Promotor is jou vennoot wat jou aan die Annique
Besigheidsgeleentheid voorgestel het.
• Jou Promotor se rol is om jou te help om die besigheid te
verstaan.
• Jou Promotor is daarvoor verantwoordelik om jou op te lei
sodat jy jou klante kan diens, werwing kan uitvoer en Leiers in
jou besigheid kan ontwikkel.

3

JY – Die Konsultant
Jy is ’n onafhanklike sakevennoot. Jy word nie deur die
Maatskappy in diens geneem nie.
• Jy bestuur jou eie besigheid.
• Alle besluite wat verband hou met die sukses van jou
besigheid BERUS OP JOU.
• Jy is in beheer van jou inkomste.
• Jy is jou eie BAAS – die Besturende Direkteur (BD)
van jou Annique Besigheid.
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Sleuteldrywers van jou Besigheid

1

Werf, bou en groei jou netwerk

2

Ontwikkel Verkoopsleiers

3

Deel die inkomste-potensiaal en Annique
Winsplan. Pas die Een Meter-reël toe op Almal,
Oral, Elke Liewe Dag, Altyd, Annique

4

Ontvang intensiewe opleiding en lei jou span op
(Opleiding van die opleier – “train the trainer”)

5

Ontvang en verskaf asemrowende Toekennings,
Erkenning en Aansporingspryse (RRI)

6

Gebruik en dra intieme kennis van jou produkte

7

Gebruik die maandelikse Beautè-promosies om
deure te open tot nuwe verkope en potensiële
Konsultante

Ontwikkel Leiers om indirekte inkomste te skep
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Welkom in ons Wêreld

		Jou
Besigheidsgeleentheid-vergadering

1

My Annique-storie

Hoekom het jy by die
besigheid aangesluit?

2

Die Annique Theron-storie

Hoe dit alles begin het

3

Die Mag van
Netwerkbemarking

Huidige ekonomie,
Werksekuriteit, Grootte van
Direkte Verkope-sektor

4

Die Kompensasieplan

Hoe om geld te verdien

5

Projek 10x10-Lys

Hoe om te begin met bou
van jou netwerk

6

Bou jou Netwerk en
bemagtig jouself

Bou ’n wye Vlak EenKonsultantbasis, minstens 5
ten alle tye (boom met baie
wortels)

7

Die Annique produkte

Produkreeks-oorsig

SLUIT DIE KOPIE!

Vra die gaste om produkte te
koop of om by die Annique
Besigheidsgeleentheid aan te
sluit

8
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Week 1
Eerstens
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoekom wil jy by Annique aansluit/’n besigheid begin?
Stel vas wat hy/sy wil verdien.
Dui op die aantal verkope wat hy/sy sal moet genereer.
Verduidelik hoe werwing van nuwe Konsultante vir sy/haar besigheid,
hom/haar sal bevoordeel.
Registreer jou nuwe Konsultant en koop haar beginnerstel teen
50% afslag.
Help jou nuwe Konsultant om sy/haar eerste kopie te sluit
Voltooi Projek 10x10-Lys.
Maak bespreking vir eerste Pamperlangpartytjie.
Verskaf Beautè en produk-inligting aan Konsultant vir vinnige verkope.
Sluit jou eerste kopie (Pamperlangpartytjies + WOW-vergadering).
Voltooi jou eerste bestelling (50% afslag + eerste kopie).
Beplan jou volgende stap.
(Sleuteldrywers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gedek)
(WOW-resep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gedek)

Week 2

Lanseer jou besigheid
• Eerste Pamperlangpartytjie: Promotor demonstreer produkte vir
nuwe Konsultante om te kyk en leer.
(WOW-resep 1, 2, 7, 8/Sleuteldrywer 2, 4, 6, 7)
• Beautè demonstreer eienskappe van vinnige en maklike verkopers
+ Besigheidsgeleentheid – Een Meter-reël.
• Konsultant voltooi tweede bestelling terwyl Promotor haar lei.

Opsomming
• Sleuteldrywers van Besigheid.
• WOW-resep.
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Week 3

Skep jou eie handelsmerk
• Basiese Opleiding.
• Bespreek tweede Pamperlangpartytjie en nooi 5 mense uit jou Projek
10x10-Lys vir ’n een-tot-een mini-gesigsbehandeling.
(WOW-resep Punt 5)
• Alternatiewe voorstel: Kontak 5 mense uit jou Projek 10x10-Lys. Vra
hulle om elk 5 potensiële klante te nooi en deel die vinnige en maklike
verkopers en WOW-resep met hulle.
(WOW-resep Punt 5)
• Bespreek werk in die veld en hoe om telefoonoproepe aan potensiële
klante/Konsultante te maak.
• Skep jou eie handelsmerk (Sleuteldrywer 1).
• Wees ’n vernuftige sakevrou.

Week 4

Plan van Aksie
• Tweede Pamperlangpartytjie – gebruik Konsultant se nuwe stel en deel
demonstrasie van produkte met haar – vra gaste vir 5 verwysings (WOWresep 1, 2, 7, 8/Sleuteldrywer 2, 4, 6, 7).
• Alternatiewe voorstel: Gebruik stel en demonstreer 4 nuwe produkte wat
jy nog nooit voorheen gedemonstreer het nie. Vra gaste vir 5 verwysings.
• Derde bestelling: Konsultant voltooi bestelling op haar eie en Promotor
verifieer dit voor bestelling na Tuiskantoor gestuur word. Gaan voort met
bestelling ondanks die grootte van die bestelling.

Opsomming
• Nuwe Konsultant voltooi plan van aksie vir volgende maand.

Week 5
Optel-tyd

• 1 x een-tot-een gesigsbehandeling.
• Wys aan nuwe Konsultant haar inkomste van vorige maand.
• Bespreek hoe inkomste met sy/haar doelwit vergelyk.

Opsomming
• Winsplan (WOW-resep 4/Sleuteldrywer 3).
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Week 6

Tyd om te vlieg
• Derde Pamperlangpartytjie – nuwe Konsultant demonstreer al die
produkte en Promotor is teenwoordig vir morele ondersteuning.
(WOW-resep 1, 2, 7, 8/Sleuteldrywer 2, 4, 6, 7)
• 1 x een-tot-een gesigsbehandeling.
• Vierde bestelling – Konsultant voltooi self en stuur bestelling direk
na Tuiskantoor.
• Nuwe Konsultant woon weeklikse vergaderings by wat deur
Promotor gelei word.

Week 7

Leierskap-ontwikkeling
• Bespreek langtermynplanne – Leierskap en
verantwoordelikhede van Promotor (Sleuteldrywer 2).
• Hoe om jou inkomste te verdubbel – nuwe Konsultant.
(WOW-resep 6)

Opsomming
• Bou van netwerk is bemagtigend (Boom met baie wortels).
(WOW-resep 6/Sleuteldrywer 2)

Week 8

Stel voortdurend nuwe doelwitte
• Stel doelwitte en beplan vir die nuwe maand.
• Bespreek ’n geleentheidsvergadering – Promotor doen aanbieding van
WOW-vergadering.

Week 9
Opvolg

• Promotor volg op met Konsultant en moedig nuwe Konsultant aan
om met verkope voort te gaan.
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Week 10
WOW

• Nuwe Konsultant se WOW-vergadering.

Opsomming
• Leierskapsontwikkeling (Sleuteldrywer 2).
• Lei nuwe Konsultante op (Sleuteldrywer 4).

Week 11

Nuwe Seisoen
• Promotor volg op met Konsultant en moedig nuwe Konsultant aan
om met verkope voort te gaan.
• Nuwe Konsultant groei tot ’n Leier en begin die 90-dae
Suksesplan met haar nuwe Konsultant (Sleuteldrywers)

Week 12

‘Opleiding van die opleier’
(Train-the-Trainer)
• Promotor belê in leierskapsontwikkeling van nuwe Konsultant.
• Beskou die Annique Besigheidsgeleentheid as ’n produk.

Maandelikse Aktiwiteite
• Fokus op:
 Mense
 Produkte
 Wins
 Promotor (Leierskap).
• Spanvergadering: Woema-uur (Power Hour).
• Dashboard.
• Oorsese Aansporingsteiken.
• Leierskap-matriks (Sterre/Konsultante met Hoë Potensiaal/Handhawers/
Konsultante met Lae Potensiaal).
• Motiveer om vir enige kompetisie te kwalifiseer.
(Sleuteldrywers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
(WOW-resep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
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Week 1
Eerstens

Registrasie van jou Nuwe Konsultant en Voltooiing
van jou Eerste Bestelling (Stel teen 50% Afslag +
Eerste Kopie Minus 25% Konsultant-afslag)
Met behulp van die Promotor voltooi die Konsultant die registrasievorm en eerste
bestelling teen minus 50% afslag.

Proses vir nuwe registrasie:
1. Die nuwe Konsultant voltooi ’n Registrasievorm, volledig en met al die besonderhede
ingevul. Die Promotor van die nuwe Konsultant moet seker maak dat alle toepaslike
velde voltooi is en dat hy/sy as die Promotor, die Registrasievorm teken.
2. Die Promotor e-pos die registrasievorm tesame met ’n afskrif van haar nuwe
Konsultant se ID-dokument na registrations@annique.com of faks dit na 086 584 7832.
Indien afskrif van ID-dokument die vorm nie vergesel nie, sal die registrasieproses
met 3 tot 5 dae vertraag word.
3. Die registrasievorm moet vergesel word van die nuwe Konsultant se ID-afskrif
en bestelling van haar eerste stel. ONTHOU: Die eerste bestelling moet ’n stelbestelling wees. Die stel word gekoop teen 50% afslag en slegs een van elke produk
soos op die pryslys aangedui word toegelaat. Die eerste beginnerstel-bestelling sluit
geen spesiale aanbiedinge of besigheidshulpmiddels teen 50% afslag in nie.
Die minimum waarde van ’n stel-bestelling is R1000; betaal R500
Die maksimum waarde van ’n stel-bestelling is R6000; betaal R3000
Die nuwe Konsultant sal haar GRATIS Besigheidstel (oranje vouer
met Suksesgids) saam met haar eerste stel-bestelling ontvang

Benewens die
maksimum bedrag
van R6000, is jy
geregtig daarop om
een van elk van die
DermaLIFT galvaniese
toestelle teen 50%
afslag te koop.

4. Annique verskaf op ’n gereelde grondslag ’n werwingsgeskenk aan alle nuwe en
huidige Konsultante wat ’n minumum kwalifiserende bedrag bereik. Maak seker jou
nuwe Konsultant dra kennis hiervan en dat hy/sy ONTHOU om haar geskenk tydens
die eerste bestelling te eis.
5. Indien jou nuwe Konsultant se bestelling vir haar eerste stel R1750 beloop (R1750
soos op pryslys; hy/sy betaal R875) sal hy/sy vir GRATIS aflewering kwalifiseer. Indien
die bestelling minder as R1750 beloop, sal ’n afleweringsfooi gehef word wat bepaal
sal word volgens die spesifieke area.
6. Tuiskantoor sal die nuwe Konsultant se unieke lidmaatskapnommer aan die bestelling
koppel en dit aan die bestellingsafdeling oorhandig om uit te voer.
7. Die nuwe Konsultant sal ’n SMS ontvang sodra haar bestelling verpak is en gereed is
vir versending.
8. ’n Administrasiefooi sal op elke bestelling gehef word en dit sal by die bestelling
gevoeg word.
Stel vas waarom jou nuwe Konsultant besluit het om by jou Annique Besigheid aan te
sluit aangesien dit jou sal help om toepaslike maniere te vind om hom/haar te motiveer.
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Redes hoekom iemand sou besluit om by Annique
aan te sluit:
• Finansiële redes weens afdanking, onvoldoende salaris, kinders se
skoolonkoste – motiveer hierdie persoon met verkoopskompetisies.
• Om waarde by hul lewe te voeg – motiveer hierdie persoon met stories
wat lewens kan verander uit die veld en stel werwingsteikens.
• Om deel te wees van ’n sosiale kring – motiveer hierdie persoon met
spanvergaderings, Tuiskantoor-funksies en Pamperlangpartytjies.
• Gesondheidsredes – motiveer hierdie persoon om meer verkope te
genereer sodat hy/sy Forever Healthy-produkte kan bekostig.
Onthou, Annique is ’n gevestigde, suksesvolle direkte verkope-maatskappy
– ons fokus nie op salonne nie, maar eerder op direkte, persoonlike kontak
tussen jou en jou klant – Almal, Oral, Elke liewe dag, Altyd, Annique.

Help jou nuwe Konsultant met sy/haar eerste
kopie
Wanneer die eerste kopie so gou moontlik gesluit word, gee dit aan ’n
nuwe Konsultant die selfvertroue dat hy/sy die vermoë besit om die nuwe
besigheid suksesvol te bedryf.

Vinnige en maklike verkopers:
•
•
•
•
•

Resque Mist
Resque Crème
ZeroAche+
Rooibos Kruietee
Fyn Geure

•
•
•
•

Leefstylskommels
The Spa reeks
Hair Nutrition+
Die Besigheidsgeleentheid

Die Beautè is ’n puik hulpmiddel wat die nuwe Konsultant in staat stel om
onmiddellik met verkope te begin. Moedig hom/haar aan om minstens
10 Beautès te koop sodat hy/sy dadelik aan familie en vriende kan begin
verkoop.

Voltooi jou Projek 10x10-Lys
Jou Projek 10x10-Lys is die hulpmiddel wat jou sal help om jou besigheid aan
die gang te kry. Dit sal jou lei na potensiële klante en moontlike Konsultante.
Die lys behoort al die name te bevat van almal wat jy dwarsoor die land ken.
Die maklikste mense om te nader is familie, vriende en kollegas. Hulle word
jou ‘warm sfeer van invloed’ genoem. Hulle is maklik om mee te gesels en sal
uit hul pad gaan om jou te help slaag.
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Moenie die fout maak om mense uit te sluit bloot omdat jy twyfel aan
hul belangstelling of finansiële posisie nie. ALMAL is potensiële klante of
Konsultante. Elke naam is ’n potensiële bron van klante of Konsultante.
Indien jou lys nie minstens 100 mense bevat nie, sluit jy heelwaarskynlik
sekere mense uit.
Maak dus seker dat hierdie lys minstens 100 name bevat. Hou die lys op
datum deurdat jy elke mens wat jy elke dag onmoet, byvoeg.
’n Goeie plek om te begin is jou
selfoon. Skryf al die name neer –
moenie die tandarts en die dokter se
ontvangsdame vergeet nie.

Top

Wenke

• Tik die name van mense op jou Projek 10x10-Lys
wat:
1. ’n Gesigsbehandeling sal geniet
2. ’n Potensiële gasvrou kan wees vir ’n
Pamperlangpartytjie of Voet-spapartytjie of die
Lifestyle Slimming Club
3. ’n Annique Konsultant sou kon wees
4. Vra elkeen vir 5 verwysings
• Plaas jou Annique-plakker op jou kar
• Dra jou Annique-balkie, Oral, Elke liewe dag, Altyd

Maak afspraak
vir jou Eerste
Pamperlangpartytjie
Jou nuwe Konsultant se Projek
10x10-Lys word nou voltooi.
Gebruik die lys om jou ‘warm sfeer
van invloed’ te kontak en vra hulle
om vir jou ’n Pamperlangpartytjie
aan te bied. Maak afspraak vir jou
eerste Pamperlangpartytjie vir die
week wat volg

Top

Wenke

Nog ’n goeie platform vir netwerkuitbreiding is Facebook. Gaan
deur jou ‘Friend List’ en skryf die
name neer.

Top

Wenke

Gebruik jou
Projek 10x10-Lys
en probeer om
4 Pamperlangpartytjies
en 8 gesigbehandelings
vroegtydig
te bespreek
om sukses te
verseker

• Gebruik jou Projek 10x10-Lys om afsprake
met 4 vriende te reël – demonstreer die
vinnige en maklike verkopers wat Annique
aanbied
• Vra altyd vir 5 verwysings
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Beplanning
Begin by mense wat jy ken wat naby jou woon; byvoorbeeld, bure wat in
dieselfde straat as jy woon. Groepeer hulle en besluit op die aantal mense wat
jy per dag wil besoek of skakel.

Voorbeeld: As jy 4 per dag wil
besoek:
Neem altyd 10 Beautès, 10
Besigheidsgeleentheidpamflette en 10 Besigheidskaartjies saam met jou.
Dra 1 van elk vir jouself en
1 om by die persoon wat jy
besoek agter te laat.
’n Registrasievorm met
jou besonderhede daarop
moet ook agtergelaat
word. Dra altyd ’n Annique
Produkkatalogus saam om die
volledige Annique produkreeks
aan die potensiële klant/
Konsultant te wys – dit is jou
vertoonkas.

Top

Wenke
vir Spanvergaderings

Top

Wenke

Onthou:
Jou Beautè en
Replique vertel
altyd ‘n beter
storie aangesien
hulle ‘n kleurvolle
prentjie van al die
reekse skets.

Maak seker dat jou NAAM en
KONTAKBESONDERHEDE altyd
DUIDELIK sigbaar is, of laat jou
eie plakker druk en plak op die
Beautè, Besigheidgeleentheidpamflette, Besigheidkaartjies en
Produkkatalogusse

• Maak seker jy woon al jou Promotor se aktiwiteite
en Spanvergaderings by om sodoende kennis
op te doen oor nuwe produk-wenke en om
suksesstories aan te hoor.
• Leer jou span hoe om ’n suksesvolle vergadering
binne ’n uur aan te bied – dit word WOEMA-UUR
genoem.
Resep: Woema-uur
Hef ’n minimum-fooi van ongeveer R20 wat vooraf
betaal moet word om die span se betrokkenheid te
verseker. Gebruik die R20 om tee en versnapperings/
kaas en wyn te koop of gee dit terug in die vorm van
gelukstrekkings.
15 min Toekennings, Erkenning en Aansporings (RRI)
10 min Suksesstories – Pamperlangpartytjie/Vinnige
en Maklike Verkopers/Netwerk-ontwikkeling
15 min Besigheidsopleiding – Sluit die kopie:
Beautè/Werwing/Nuwe Geleenthede
15 min Produkopleiding – artikels in Replique
5 min Afsluiting
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Vriendin gevra om haar
vriendinne te nooi en
Pamperlangpartytjie vir my aan
te bied?

Annique Pamperlangpartytjie
aangebied?

Nuwe Konsultant gewerf

Pamflette oor Annique
Besigheidsgeleentheid
versprei?

Mense van Annique vertel?

Name by my Projek 10x10-Lys
gevoeg?

My klant vir verwysing gevra?

Klantbestellingsboek op
datum gebring?

Aan bestaande klant
herverkoop?

Verkoop aan nuwe klant?

Het ek vandag ...

Vra jouself hierdie vrae ELKE DAG:

Naam van Konsultant:

BEGROTING

1

2

3

4

5

Dag van die Maand:

6

7

8

MAANDELIKSE DOELWIT: R

Kruis blokkie indien jy aktiwiteit nie uitgevoer het nie

Jaar:

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Tik blokkie indien jy aktiwiteit uitgevoer het

Maand :

DIT Plan: Persoonlik

Lidnommer:

Daaglikse DOEN
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’n Opleidingsessie gehou –
produk, Pamperlang, kleur en/
of WOW-vergadering?

’n Pamperlangpartytjie vir nuwe
Konsultante en hul potensiële
nuwe Konsultante as deel van
opleiding aangebied?

’n Spanvergadering gehou om
op te lei en te motiveer?

My Konsultante met hoë
potensiaal gekontak om uit te
vind hoe hulle vorder en hulle
gemotiveer?

My STER-Konsultante gekontak
om uit te vind hoe hulle vorder
en hulle gemotiveer?

’n WOW-vergadering vir my
span aangebied?

’n Nuwe Konsultant ontmoet
en gehelp met sy/haar Projek
10x10-Lys?

’n Nuwe Konsultant opgevolg
nadat hy/sy aangesluit het?

Het ek vandag ...

Konsultant

Vra jouself hierdie vrae ELKE DAG:

Naam van
Konsultant:

1

2

3

4

5

6

7

8

MAANDELIKSE DOELWIT: R

Kruis blokkie indien jy aktiwiteit nie uitgevoer het nie

Jaar:

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Tik blokkie indien jy aktiwiteit uitgevoer het

Maand :

DIT Plan: SPAN

Lidnommer:

Daaglikse DOEN

Dag van die Maand:

Indien jy nie pligsgetrou genoeg is om jou Plan daagliks in te vul nie, moet jy ’n weeklikse gleuf inwerk om
jou weeklikse aktiwiteite op datum te bring.

Onthou – WERK SLIMMER eerder as HARDER:

BEGROTING

Week 2
Lanseer jou
besigheid

Stuur die boodskap uit – Skep jou eie
handelsmerk
Voor jy begin verkoop of potensiële spanlede werf, moet mense vertroue hê in
jou en jou besigheid.
Mense moet die volgende dinge weet voor hulle by jou sal koop/aansluit:
• Wie jy is
• Wat jy doen – jy verkoop Annique produkte en jy bou jou eie onafhanklike
besigheid
• Waar jy gekontak kan word
• Dat jy suksesvol/kundig is
• Wat jou vroeëre omstandighede was
• Wat gebeur het om die omstandighede te verander/verbeter
• Wat jou omstandighede nou is
• Waarheen jy op pad is

Top

Wenke
om die
boodskap uit
te stuur:

• Vertel almal wat jy ken dat jy jou eie Annique
Besigheid gevestig het (Projek 10x10-Lys).
• Versprei Beautès waar jy ook al kan: Moenie net
gratis uitdeel nie. Reël met jou klant dat jy haar
weer oor 5 dae sal besoek om die Beautè plus ’n
bestelling te kry.
• Gee jou besigheidskaartjie uit.
• Stuur afdelings van die Beautè/Replique per e-pos
aan jou Projek 10x10-Lys – hoof-aanbieding van
die maand/produkbladsye oor die produk/te wat jy
weet hy/sy gebruik.
• Dra jou Annique-balkie oral waar jy gaan.
• Skakel en volg op deur addisionele inligting oor
jou besigheid aan almal wat jy ken per e-pos te
stuur. Vertel hulle dat jy jou eie Annique Besigheid
gevestig het.
• Bring almal op datum oor jou besigheid d.m.v. SMS,
Twitter en Facebook.
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Wenke
om jou
besigheid
te lanseer

• Klee jouself vir sukses
• Straal selfvertroue en energie uit
• Demonstreer entoesiasme vir jou
besigheid en produkte
• Kry gasvroue vir
Pamperlangpartytjies – begin
by vriende/familie. Verwys na
Pas die volgende
Suksesgids: Hoe om jou Projek
wenke toe om
10x10-Lys op te stel
jou besigheid te
•
Gee aansporings aan klante wat
lanseer en bou:
meer as ’n sekere bedrag bestee
• Bevorder gasvrou-geskenke sodat
jy meer Pamperlangpartytjies,
Voet-spapartytjies, Grimering- en
Gesondheidswerkswinkels kan reël
• Volg potensiële klante op
• Stel die Annique Besigheidsgeleentheid aan almal beskikbaar

Top

Wenke
Raak vertroud met
handelsmerk deur
die maklike verkoper
te verkoop.
• Rooibos Kruietees
• Resque Crème
• Resque Mist
• ZeroAche+
• Fyn geure
• The Spa reeks
• Skommel
• Hair Nutrition+

Pamperlangpartytjie

Tydens jou nuwe Konsultant se eerste Pamperlangpartytjie moet
jy, die Promotor, die produkte demonstreer terwyl die nuwe
Konsultant toekyk en kennis opdoen.
Arriveer ’n uur vroeër. Stel jou uitstalling op. Ontspan! Lei in met
’n ysbreker soos looitjies vir ’n gelukstrekking of vertel van ’n
interessante gebeurtenis op pad na die partytjie.
1.

2.

3.

Lewer inleidende kommentaar, ’n woordjie van verwelkoming,
betoon jou dank aan die gasvrou, gee agtergrond van die
Maatskappy en vertel jou eie Annique-storie.
Verduidelik hoe die Annique Besigheidsgeleentheid werk,
noem die voordele van lidmaatskap, die voordele van die
produkte. Noem terloops jou eie Annique-sukses en wat dit
vir jou en jou gesin beteken. Verwys na die Suksesgids vir
meer inligting.
Hou jou ore oop vir gesprekke wat kan lei tot geleenthede
waar jy Annique kan bekendstel; mense wat kennis gee/
afgedank is, inkortings van personeel, die koste van opleiding
en skoolgelde, rekeninge wat betaal moet word, produkte
wat te duur geword het, ’n nuwe motor/huis, ensovoorts.
Herken die leidrade wat jou kan lei na potensiële Konsultante
wat gereed is vir die Annique Besigheidsgeleentheid.
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4.

Beskou jou gaste aandagtig. Konsentreer op die persone wat
opgewonde raak gedurende die Pamperlangpartytjie of WOWvergadering en toetree tot die gees van die ervaring. Wanneer jy
een-tot-een met haar praat na afloop van die Pamperlangpartytjie,
noem dat sy die ideale Annique Konsultant sal wees. Maak ’n aparte
afspraak met haar om die Winsplan en Besigheidsgeleentheid te
bespreek.
5. Demonstreer produkte soos geïllustreer gedurende die praktiese
opleidingsessie en Pamperlangpartytjie-opleidingsdemonstrasies.
6. Tyd vir aankope: Demonstreer die produkte, gesels oor die
inherente voordele, tref vergelykings waar jy kan, noem die waarborg,
afleweringsdatums, en afsprake vir komende Pamperlangpartytjies.
Verwys na die Suksesgids vir meer inligting.
7. Tyd vir bestellings: Bespreek elke gas se bestelling op ’n individuele
basis – van aangesig tot aangesig. Indien iemand verskoning maak
om slegs vir ’n beperkte bedrag te koop, gryp die geleentheid aan
om haar bekend te stel aan die geleentheid om ’n Konsultant te word.
Verduidelik aan haar dat die besparings onmiddellik van krag is –
25%+.
8. Oorhandig aan die gasvrou haar geskenk en bereken die afslag wat
sy op haar aankope verdien het. Verduidelik aan gaste dat hulle ook
op dieselfde manier sal kwalifiseer indien hulle ’n Pamperlangpartytjie
sou aanbied.
9. Moenie jou gasvrou as potensiële Annique Konsultant uitsluit nie. Sy
is heelwaarskynlik die mees entoesiastiese persoon teenwoordig.
10. Verskaf aan almal teenwoordig ’n aansporing om jou van verwysings
te voorsien en kry 5 verwysings by elke gas.
11. Bevestig komende afsprake. Vertrek altyd met twee komende
afsprake vir Pamperlangpartytjies, Voet-spapartytjies/Wowvergaderings.
12. Sluit af met ’n woordjie van dank, en pak alles netjies weg.

Voltooi jou tweede bestelling
Die nuwe Konsultant voltooi haar tweede bestelling terwyl jy (die
Promotor) toekyk, oplei en hulp aanbied.

Hoe om jou vrese te hanteer
1. Vrees: Geen potensiële klante/Konsultante
Oplossing: Projek 10x10-Lys

2.

Vrees: Geen belangstelling
Oplossing: Bevorder die voordele wat gebruik van produkte/
reël van Pamperlang-/Voet-spapartytjie/Wow-vergadering/
Grimeerwerkswinkels inhou.
ANNIQUE SUKSESGIDS | 125

Week 2
Lanseer jou
besigheid

Voordele van gebruik van
Annique produkte
• Sigbare verbetering van vel/
oplossings vir vel-probleme
• Handhaaf pragtige vel
• Beter gesondheid
• Verligting van algemene kwale
• Allergie-ondersteuning
• Gesond en maklik om te
gebruik
• Meer selfvertroue namate
voorkoms en gesondheid
verbeter
• Meer energie

3.

4.

5.

6.

Voordele vir gasvrou van
Pamperlang-/Voet-spapartytjie
• Dis PRET!
• Persoonlike aandag en diens
• Ontmoet nuwe mense
• Ontvang gasvrou-geskenk
• Gemaklike, nie-intimiderende
atmosfeer om velsorg-, grimeeren ander produkte op proef te
stel
• Mag begin van jou eie Annique
Besigheid wees
• Pamperlang-geleentheid

Vrees: Wat sal mense dink?
Oplossing: Moet jou nie steur aan wat mense dink nie – jy het ’n unieke
bydrae om te maak. Skoonheid, gesondheid, selfvertroue, addisionele
inkomste, indirekte inkomste en finansiële onafhanklikheid kan joune
wees. Leef jou lewe voluit en geniet wat jy doen, moet jou nie oor ander se
opinies kwel nie. Jaag jou drome en doelwitte na.
Vrees: Ek het nie genoeg tyd nie
Oplossing: Bestuur jou besigheid in oreenstemming met die tyd wat jy
tot jou beskikking het. Beplan noukeurig en benut jou tyd optimaal. Hoe
meer tyd jy aan jou besigheid bestee, hoe meer voordele kan jy bekom.
Jy kan dit alles doen – moederskap, tuisteskepping en die bestuur van jou
besigheid. Duisende ander doen dit alreeds.
Die belangrikste ding is om te verseker dat die belangrikste ding altyd die
belangrikste ding bly. Moenie bloot dinge doen nie – wees produktief.
Vrees: Ek weet nie hoe om die vrae te beantwoord nie
Oplossing: Annique bied jou die geleentheid om die antwoorde by jou
Promotor en die Maatskappy te kry. Verwys na die Suksesgids vir opleiding
en werk saam met jou Promotor om praktiese ondervinding op te doen en
te leer hoe om jou besigheid te bou. Sodra jy met mense oor die maklike
verkopers begin gesels en met Pamperlangpartytjies begin, sal jy al die
inligting bekom en ondervinding opdoen om antwoorde te gee en mense
se probleme op te los. Jou Projek 10x10-Lys sal jou die geleentheid gee
om te ‘oefen’ – sommer gou sal jy selfvertroue en kundigheid ontwikkel om
enige vraag te kan beantwoord.
Vrees: Ek het nie die vermoë/talent/bekwaamheid nie
Oplossing: Jou Annique Besigheid sal jou kundigheid slyp. Dit is ’n reis
wat jy onderneem en jou Promotor sal jou stap-vir-stap ondersteun sodat
jy jou besigheid kan bou en vrae met selfvertroue kan beantwoord. Jy is
nie op jou eie aangewese nie. Jy het ’n besigheid vir jouself, maar jy is nie
alleen op hierdie reis nie. Jou Promotor is daar vir ondersteuning, leiding,
opleiding en motivering.
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Basiese Opleiding
Tydens jou nuwe Konsultant se eerste week moet jy hom/haar toerus met
inligting oor die vinnige en maklike verkopers om onmiddellike verkope te
verseker en die nuwe Konsultant se selfvertroue ’n hupstoot te gee.

 Jy het alreeds jou nuwe Konsultant opgelei om die bestelvorm perfek
en volledig te voltooi.

 Jy het alreeds aan jou nuwe Konsultant opleiding oor
Pamperlangpartytjies verskaf.

 Jy het alreeds jou nuwe Konsultant opgelei om sy/haar netwerk uit te
brei.

 Jy het alreeds gedemonstreer hoe jou Konsultant ’n winsgewende
tweede inkomste kan genereer

Jy kan nou begin om jou Konsultant
op te lei oor die volgende:
• Velsorg
• Verslanking – Forever Slim & Body Xpert
• Grimering – Grimeerwerkswinkels
Elke opleidingsessie behoort te bestaan uit spesifieke produk-opleiding
plus maklike en vinnige verkopers, administrasie, netwerk-ontwikkeling/
Winsplan.
 Opleidings PowerPoint-aanbieding by Tuiskantoor/jou Promotor
beskikbaar

Verkoop die Voordele
Bevredig Klant se Behoeftes
Almal het vel-, gesondheid- en lyfsorg-behoeftes wat deur Annique
produkte aangespreek – en oortref – kan word. Die sleutel is om vas te
stel wat jou klante se behoeftes, benodigdhede en begeertes is en om
dan aan hulle die produkte te verkoop wat dit kan bevredig.
Hoe raak ek bewus van
my klant se behoeftes?

Die antwoord is eenvoudig...

VRA
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Die kragtigste hulpmiddel waarmee jy jou klante se behoeftes kan
vasstel, is om vrae te vra.
Gesels met jou klante, leer hulle ken en bou ’n verstandhouding.
Pas die volgende oop-einde-vrae toe om jou klante se behoeftes vas te
stel:
• Wat pla jou/is jou grootste uitdaging wat jou vel/gesondheid betref?
• Wat is vir jou belangrik in ’n velsorg/lyfsorg-roetine?
• Geniet jy dit om grimering te gebruik?
• Ondervind jy enige vel-probleme? Watter tipe probleme?
• Ly jy aan allergieë?
• Wil jy meer oor Annique produkte weet? Waarin stel jy belang?
Sit terug en luister fyn. Onthou om notas van die klant se behoeftes te
maak sodat jy later die korrekte aanbevelings kan maak.

Wenk Top
Wenke

Moenie die produk
probeer verkoop
wat jy dink jou
klant benodig nie.
Sy mag moontlik
nie belangstel nie.
Luister aandagtig
na haar en verkoop
dan die produk wat
aan haar behoeftes
voldoen.

Sleutel-areas
om op te fokus
in ’n gesprek
om te verseker
dat jy jou klant
se behoeftes
verstaan

• Gesondheidskwessies
• Gewigskwessies
• Waar sy gereeld haar
produkte koop
• Haar begroting
• Ekstra inkomste
• Fleksietyd
• Finansiële
onafhanklikheid
Onthou om te vra:
“Ken jy enigiemand wat
in Annique produkte
en/of addisionele
inkomste d.m.v. die
Besigheidsgeleentheid
sal belangstel?

Verkoop die Voordele
Noudat jy jou klant se behoeftes verstaan, kan jy die produk wat jy wil
verkoop posisioneer om die behoefte te vervul. Indien die klant vertel
dat haar grootste behoefte ’n jeugdige voorkoms is, kan jy die basiese
velsorgprodukte plus Forever Young Vernuwingsroom aanbeveel. Jy kan
sê: “Die basiese velsorgprodukte sal ’n goeie begin wees vir jou nuwe
Annique velsorgroetine – jy sal sodoende die basiese behoeftes van jou
vel aanspreek. Wanneer die Vernuwingsroom daarby gevoeg word, sal
dit help om jou vel te vernuwe en jou jeugdige voorkoms te herwin, wat
’n baie belangrike voordeel vir jou sal wees.”
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Skep jou eie
handelsmerk

Metodes en Hulpmiddels om verkope te
genereer
Die Vyf Geleenthede:

1ste

Verkoop aan almal

2e

Werf almal

3e

Doen een-tot-een gesigsbehandelings

4e

Pamperlang-/Voet-spapartytjies/Grimeerwerkswinkels

5e

WOW-vergaderings

Elke keuse/geleentheid het sy eie plek, maar jy moet hulle almal uitvoer.

Pamperlang-/Voet-spapartytjies
Pamperlang-/Voet-spapartytjies is die lewensbloed van jou Annique
Besigheid. Jy, die Konsultant, moet gasvroue oorreed om hierdie
geleenthede namens jou aan te bied, gewoonlik by hul eie huise. Jou
gasvrou kan 4 tot 10 van haar vriende/familie/kollegas nooi om die
partytjie by te woon. Die suksesvolste Pamperlangpartytjies vind om die
eetkamertafel plaas, waar elke gas die geleentheid kry om ’n Annique
gesigsbehandeling op haarself toe te pas. Demonstreer die proses op
jou gasvrou se gesig en verduidelik elke stap onderwyl elke gas haar eie
gesigsbehandeling voltooi.

Die doel van die Pamperlang-/Voet-spapartytjie is:
•
•
•
•
•

Verkope
Werwing van opgewonde klante
Verkry afsprake vir nog meer partytjies
Werwing van nuwe Konsultante
Kry verwysings
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Skep jou eie
handelsmerk

Pamperlang-/Voet-spapartytjies gee aan jou potensiële klante die
geleentheid om Annique produkte in ’n ontspanne en gemaklike atmosfeer
te ervaar. Klante kan die produkte aan hul velle voel en die resultate beskou,
wat die verkoopsproses geweldig vergemaklik.



Raadpleeg jou Suksesgids vir al die inligting oor Annique
Pamperlangpartytjies wat jy benodig.
Raadpleeg jou Suksesgids en leer hoe om spanlede/klante te werf, jou
span te bou en te droom.

Een-tot-een
Een-tot-een gesigsbehandelings is ’n goeie manier om jou besigheid aan
die gang te kry.
Hierdie behandelings verskaf die voordeel van persoonlike aandag
en sal jou help om selfvertroue vir Pamperlangpartytjies te skep.
Pamperlangpartytjies bied die geleentheid om meer klante te bereik en
ooreenkomstig meer verkope te genereer.

Beautè
Die maandelikse Annique Beautè is die perfekte bemarkings- en verkoopshulpmiddel wat jou help om nuwe klante te werf en om aan bestaande
klante diens te verskaf.
•

Nuwe Klante kry die geleentheid om al die Annique-reekse te

ondersoek en om kennis te neem van die unieke eienskappe van die
produkte. Die Beautè bied aan jou, die Annique Konsultant, ’n voet in die
deur, sodat jy aan nuwe klante die volledige produkreeks kan wys.
•

Bestaande Klante geniet die voordeel om spesiale aanbiedinge

asook nuwe produkte wat in die Beautè bekendgestel word, te koop.
Dit gee jou die geleentheid om die klant te kontak, wat uiteraard tot
meer verkope kan lei. Neem kennis asseblief dat die aanbiedinge in die
Beautè slegs ’n middel tot ’n doel is, aangesien hulle jou die geleentheid
bied om al die Annique produkte aan jou klante te verduidelik. Wees
versigtig om nie slegs die produkte op spesiale aanbiedinge te bevorder
nie, aangesien dit daartoe kan lei dat jou klante slegs produkte aankoop
wanneer hulle spesifieke produkte wat hulle graag gebruik, teen
afslagpryse beskikbaar is, wat nie gereeld gebeur nie. Die ideaal is om
jou klante aan te spoor om die noodsaaklike produkte op ’n gereelde
grondslag by jou te bestel. Spesiale aanbiedinge is bloot ’n bonus.


Hou klante-rekords op datum. Dit sal produktiewe maandelikse
verkope bevorder.
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Skep jou eie
handelsmerk

Verkoopswenke

Top

Wenke

• Vertel die Annique-storie – hoe jou besigheid begin
het
• Wees jouself
• Skryf ’n persoonlike nota en plaas dit op die Beautè
• Maak ’n nota in jou dagboek om jou te herinner
wanneer jy sal skakel OF die Beautè sal afhaal
• Los probleme/besware op deur vrae wat begin met
‘hoekom?’ te vra
• Reël afsprake met potensiële klante/Konsultante

Oorkom besware
Beswaar = behoefte vir meer inligting
Oorkom besware – vra HOEKOM

Oplossings om besware te oorkom
Beswaar
Ek het nie genoeg
geld nie

Oplossing
“Jy het nie baie geld nodig nie. Ek kan jou
help begroot sodat jy jou produkte oor ’n
tydperk van ’n paar maande kan koop.”
“Hoekom bied jy nie ’n Pamperlang-partytjie
aan nie? Ek sal 10% van my inkomste aan
jou afstaan, sodat jy produkte daarmee kan
koop.”
“Wil jy ’n Annique Besigheid vestig en
sodoende addisionele inkomste skep?”
Ek gebruik
“Jy hoef nie baie grimering/velsorgprodukte
nie grimering/
te gebruik om goed te lyk nie, ek kan jou wys
velsorgprodukte nie
hoe jy jou voorkoms kan verbeter terwyl jy
steeds natuurlik lyk.”
“Die gebruik van ons basiese velsorgreeks
kan jou jare jonger laat lyk.”
Ek is tevrede met die
Deel die feite oor Annique en die voordele
bestaande velsorgreeks van Rooibos.
wat ek gebruik
“Is daar ’n behoefte wat jou bestaande reeks
nie bevredig nie?”
“Annique het ’n uitstekende parfuumen grimering-reeks asook lyfsorg-/
gesondheidsorg-produkte wat jy sal geniet.”
“Is jy bewus van ons wonderlike Kruietee-en
Resque-reekse?”
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Maak ’n Afspraak vir jou Tweede
Pamperlangpartytjie en 2 Een-tot-een
gesigsbehandelings
Bestudeer jou Projek 10x10-Lys, maak ’n afspraak vir jou tweede
Pamperlangpartytjie en nooi 5 potensiële klante/Konsultante op jou lys vir ’n
een-tot-een gesigsbehandeling.

Of jy kan ’n vergadering reël met 5 mense op jou Projek 10x10-Lys om
nuwe produkte en die Besigheidsgeleentheid met hulle te deel.

Sake-vernuf

Skep ’n klantekaartstelsel van
al die klante wat
jy tot dusver
ontmoet het.

Onthou altyd
jou klant se
verjaarsdag,
herdenkings en
kinders se verjaardae.
Dit sal jou klant uiters
geseënd laat voel en
oor Klante-verhoudings bydra tot ’n hegter
verhouding.

Top

Wenke

Open ’n aparte bankrekening waarin slegs jou Annique-inkomste gedeponeer
word. Dit sal jou help om te sien wat jy maandeliks uit jou Annique Besigheid
verdien (25% afslag + addisionele span-verkope). Dit verhoed ook dat jy jou
Annique-inkomste aan brood, melk en ander daaglikse uitgawes bestee.
Skep selfvertroue deurdat jy ’n gesigsbehandeling op jou ma, suster of beste
vriendin toepas. Vir hulle is dit blote plesier en onthou: sodoende leer ’n mens!

STAPPE VIR
SUKSES

10

1

Bestudeer jou Suksesgids
om jou toe te rus met die
noodsaaklike hulpmiddels. Pas
die wenke onmiddellik toe op
jou besigheid/klante.

6

Mik daarvoor om minstens
een klant per week te werf.
Maak elke week afsprake
vir Pamperlang-/Voetspapartytjies/een-tot-een
gesigsbehandelings. Skep
verwagtings en voldoen
daaraan.

2

Bestudeer die Produkkatalogus
en pas die inligting toe –
verkoop die produk.

7

‘Hou hul hande vas’ gedurende
die eerste 90 dae
– 90 Days Success Plan.

3

Bestudeer en pas die
Sleuteldrywers van die
Besigheid toe.

8

Verkoop produkte ter waarde
van minstens R2500 per maand
en begin onmiddellik om ’n
inkomste te verdien.

4

Stel jou Projek 10x10-Lys op en
vra vir verwysings, verwysings,
verwysings!

9

Gebruik die produkte self –
word ’n produk-evangelis.

5

Bied een WOW-vergadering
per maand saam met jou
Promotor aan.

10

Woon Span- en Promotoropleidingsvergaderings by.
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Week 4
Aksieplan

Week

Doel

In Werklikheid

Aantal Pamperlangpartytjies
Aantal nuwe klante
Gemiddelde klantbesteding
Totale Verkope
Aantal nuwe Konsultante
Inkomste

Doelstelling vir die eerste maand
b.v. R5000 verkope
Om hierdie doel te bereik, maak

afsprake vir 4 Pamperlang-/
Voet-spapartytjies+ 8 gesigsbehandelings. Vir addisionele
verkope, wys jou Beautè aan familie, vriende en alle klante.

Top

Wenke

ONTHOU:

Verkope verg nie slegs goeie
beplanning nie…
Jy moet BEPLAN EN
DOEN!!

Motivering en Wenke oor Doelstelling
Jy benodig ’n plan om ’n huis te bou. Dit is selfs belangriker om ’n plan of
doelwit te hê wanneer jy ’n LEWE wil bou. Zig Ziglar
• Ons stel doelwitte sodat ons duidelike rigtingwysers het om die
begeertes waarna ons streef te bereik.
• Jou doelwitte verteenwoordig jou innerlike begeertes – begeertes
wat jou motiveer.
• Jou doelwitte weerspieël die mate waartoe jy selfaanspreeklikheid aanvaar.
• Doelstellings stel jou in staat om jou hoogste potensiaal te bereik.
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Tweede Pamperlangpartytjie en
Gesigsbehandelings
Vir die doeleindes van jou nuwe Konsultant se tweede
Pamperlangpartytjie, sal die nuwe Konsultant se produkstel gebruik
word en beide die nuwe Konsultant en die Promotor sal die produkte
gesamentlik demonstreer. Die Promotor sal die een helfte van die
produkte demonstreer en die nuwe Konsultant die ander helfte.
 Gesigsbehandelings – nuwe Konsultant sal voortgaan om
gesigsbehandelings op gaste toe te pas.

Voltooi jou Derde Bestelling
Die nuwe Konsultant kan haar derde bestelling self voltooi; jy (Promotor)
sal dit nagaan voor dit na Tuiskantoor gestuur word.
Onthou: Indien jou bestelling R1750 of meer is, is jou aflewering absoluut
GRATIS! Konsultante kan egter enige waarde van bestellings plaas tussen
R500 en R1750 (vir haar eie koerierrekening). Deel dit gerus met jou
Konsultante dat hulle nie onder die indruk is dat hulle bestelling R1750
MOET wees nie.

Stel jou AKSIEPLAN op vir die volgende
maand (Doelstelling)
Maak ’n afskrif van die rooster wat hier volg. Plaas dit in jou dagboek of
teen die yskasdeur en gebruik dit om jou doelwitte neer te skryf. Hersien
dit gereeld. Teen die 25ste van elke maand behoort jy al jou volgende
maand se aksieplan voltooi het.

Top

Hoe om jou Aksieplan te bestuur

Wenke

Verdeel jou maandelikse aksieplan in weke, dit is
altyd makliker om kleiner happies te kou!

ANNIQUE SUKSESGIDS | 134

Week 4
Aksieplan

Wenke

• Hersien die doelwitte
gereeld – maak dit deel van
jou daaglikse lewe.
• Teken elke week doelwitte
aan in jou dagboek en
verwys gereeld daarna
terug nadat jy ’n kopie
gesluit het of ’n nuwe
Konsultant gewerf het.

Top

Wenke
Begrotingswenke:

Indien dit nie vir ’n klant moontlik is om al
haar produkte onmiddellik te koop nie, kan
jy die volgende begrotings-opsies voorstel.
 Bestel oor 3 maande
 Bêrekoop (Lay-by)
 Deposito
 Vergaderings
 Bied Pamperlang-/Voet-spapartytjie aan

 Meet jou Mylpale
 Bespreek die Konsultant se Dashboard
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Maand 2
Week 5 tot
Week 8

In maand twee is dit tyd om te fokus op die maniere waarop jou
nuwe Konsultant sy/haar besigheid sal groei:

Hoe Groei jy jou Besigheid?
Eerstens moet jy die struktuur van die Winsplan verstaan.
Ten einde ’n stabiele, winsgewende netwerk te hê moet
jy eerstens ’n besigheid met WYDTE hê en daarna volg DIEPTE.
WYDTE:
Enigiemand wat persoonlik deur jou gewerf word is jou
Vlak 1 Konsultant. M.a.w. indien jy 10 mense werf het jy
10 mense op jou eerste vlak.
MAAR elkeen van die 10 mense verteenwoordig een been
van jou netwerk, bv:
Op jou eerste vlak het jy 10 bene.

Wat beteken dit?

Dit beteken dat elke been tot honderde mense kan groei
deur duplisering en jy kan baie geld verdien d.m.v. die
veelvoudige bene.
Indien elk van die 10 bene vermenigvuldig tot duisende
mense, sal jou verdienste nog groter wees.

C

JY

C

C

C

C

C
C

C
C

C
C

C

C

C
C

C
C
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Maand 3
Week 9 tot
Week 12

Leierskapsukses – Bou jou Netwerk
Fokus op Sleuteldrywers van die Besigheid

1
2
3
4

Werf/Deel die
Besigheidsgeleentheid
Leierskapsontwikkeling
Winsplan

6

Opleiding – Train-theTrainer
Erkenning / belonings /
aansporings
Ken jou produk wat jy
verkoop

7

Verkoopsveldtogte

5

Top

Wenke
Verkoop van
die Besigheidsgeleentheid

Beskou die
Besigheidsgeleentheid
as ‘n produk op jou
pryslys en verkoop dit
net soos jy enige ander
produk sou verkoop,
bv. die Forever
Healthy-reeks.

Knap jou Opleiding op
Bespreek die onderwerpe wat volg gereeld in jou
Spanvergaderings/Span-opleiding:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bestuur
Leierskap
Werwingstegnieke
Finansiële Bestuur
Beplanning en Strategie van Besigheid
Tydsbestuur
Bestuur van Vergaderings
Toekennings, Erkenning en Belonings

Knap jou Tegnologiese Vaardighede op
•
•
•
•
•
•
•
•

Gebruik e-pos
Gebruik die Internet
Aanlyn bestelling/bestuur
Aanlyn kommunikasie met
jou span
Ontgin jou webtuiste
Gebruik SMS
Facebook
Twitter

Onthou:

Ons is die Annique Health and Beauty
Maatskappy gebaseer op Rooibostegnologie wat vir elke mens op ons
pad ’N GELEENTHEID AANBIED WAT
LEWENS VERANDER!
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Opleiding:
Jou Sleutel tot Sukses
Hoe lank neem dit dokters, ouditeure of
prokureurs om hul studies te voltooi voor hulle
mag begin praktiseer?
Dit neem ten minste sewe jaar van intensiewe
studie, praktiese- en indiensopleiding voor hulle
loopbane werklik kan begin. Dit is die norm met
die toploopbane van vandag.
Hoe kan ’n mens verwag om sukses te behaal in ’n
betrokke loopbaan sonder die nodige inspanning
en opleiding?
Neem verantwoordelikheid vir jouself en elkeen
wat aan jou besigheid bekendgestel word. As jy
hulp nodig het, nader jou Promotor; of hou aan
om die Tuiskantoor-personeel te vra totdat jy ’n
antwoord kry.
Woon al die plaaslike opleidingsessies by. Benut
die beskikbare boeke en opleidingsmateriaal,
en lees elk ’n paar maal oor, totdat jy met
selfvertroue kan gesels oor die Annique
Besigheidsgeleentheid en -Produkte. Jy kan nie
verwag dat diegene wat jy aan die besigheid
bekendstel, ernstig oor opleiding sal wees as jy dit
self nie as ’n hoë prioriteit ag nie. As ’n reël moet
jy vir twee weke baie nou saamwerk met enigeen
wat jy aan die besigheid bekendgestel het. Binne
twee dae na registrasie van ’n persoon, moet
jy hom/haar telefonies of persoonlik kontak (as
afstand dit toelaat) om enige vrae te beantwoord
wat mag opgeduik het. Kry hulle aan die gang, en
hou gereelde kontak daarna om te verseker dat
jou Konsultante deur al die nodige stappe gaan
om sukses te bereik.

o
o
o
o

Annique REPLIQUE
Annique Beautè
Alle ander Annique-pamflette
Wees op hoogte van interessante gebeure deur
Annique te volg op Facebook en Twitter

Jou Promotor sal opleidingsessies voorsien.
Gereelde bywoning van hierdie opleidingsessies
is noodsaaklik vir motivering, erkenning en
ondersteuning – van groot belang vir die sukses
van jou Annique Besigheid. Om jou eie Annique
Besigheid te besit is nie dieselfde as om ’n pos
te beklee in ’n maatskappy nie. Jy is op jou
eie en dit kan angswekkend wees. Woon die
groepsvergaderings gereeld by om jou daaraan
te herinner dat jy nie alleen is nie. Mense maak op
mekaar staat vir die sukses van hul besighede.

Duplisering
Duplisering is die sleutel tot sukses in
multivlakbemarking – MVB.
Begin deur al die tegnieke in hierdie Suksesgids
te bestudeer. Bestudeer en oefen elke sin en
tegniek totdat dit deel van jouself geword het.
Bou jou besigheid op hierdie basis. Gaan dan
uit en dupliseer jouself. Hierdie is ’n “Ek sien,
ek doen”-tipe besigheid. Jy kan nie van jou
binnekring verwag om opleiding te ondergaan
as jy nie self opgelei is nie. Jy kan nie van hulle
verwag om vergaderings te hou as jy self geen
vergaderings hou nie. Jy kan nie van hulle verwag
om produkte te verkoop en klante te diens as jy
nie ’n voorbeeld stel nie.

Aanvanklik het ’n nuwe Konsultant baie aandag
nodig, maar soos hulle groei, verkry hulle
selfvertroue en onafhanklikheid, en die tyd en
aandag wat jy aan hulle moet bestee neem
stelselmatig af.
’n Ingeligte Konsultant is baie waardevol. Word
die Promotor wat jy self sou wou hê en wees die
persoon wat jy graag sou wou bekendstel.

Hoe bekom ek volwaardige opleiding
om suksesvol by Annique te wees?
Onderstaande hulpmiddele verskaf genoeg
inligting en opleiding om jou ’n voorsprong in jou
nuwe besigheid te gee:
o Die Suksesgids
o Die Annique Produk Opleidingsgids
o Die Annique Produkkatalogus
o Leefstyl/Verslankingsboekie
o Die Forever Healthy-wiel
o Die Velsorg-wiel
o Annique-webtuiste

A C A D E M Y
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Know
Know
Know
Know

Yourself
your Business
your Product
your Future!

site

Annique Web

Die Annique Konsultant
Wat behels dit om ’n
Annique Konsultant
te word?

Wie is die ideale
Konsultant?

• Die voornemende Konsultant moet ‘n Annique
demonstrasiestel koop.
• Ken elke produk met sy funksies.

• Sy ken haar produkte en wil finansiële
onafhanklikheid hê deur haar eie Annique
Besigheid te begin in die lig van ander wat
sukses op hierdie manier behaal het.
• Sy is opgewonde oor die geleenthede wat
Annique haar bied.

• Bestudeer die pryslys deeglik.
• Weet wanneer en hoe om voorraad te bestel.
• Weet hoe om ’n pryslys vir ’n klant in te vul.
• Die Winsplan verstaan en by magte wees om
dit op ’n eenvoudige wyse te deel.
• Weet hoe om ’n bestelling by Tuiskantoor te
plaas.
• Hou rekord van die naam, adres en
telefoonnommer en produkte aangekoop,
veltipe, ensovoorts van elke klant.
• Bestudeer die Annique Suksesgids gereeld om
agtergrondkennis in stand te hou en uit te brei.

• Sy gebruik Annique Velsorgprodukte en is
gelukkig met die resultate en wil dit graag met
ander deel.
• Sy het gesien hoe iemand anders se vel
verbeter het met gebruik van Annique produkte
en het Annique gekontak om ’n Konsultant te
word.
• Sy is iemand met inisiatief en dryfkrag, wat ’n
uitdaging kan aanvaar.
• Sy is ’n volwassene, in goeie gesondheid en
goed versorg.
• Sy wil sukses bereik in haar vrye tyd.

• Hou ’n rekening van verkope en maak ’n
bankrekening oop.

• Sy het ’n kar en ’n telefoon.

• Voltooi ’n klantekaart vir elke klant – hierdie
kaarte moet gereeld opgedateer word en
die inligting moet gebruik word vir gereelde
opvolg. Kaarte kan in ’n Cardex-sisteem gehou
word of op jou rekenaar of skootrekenaar.

• Sy is lief vir mense.

• Haar man – haar beste bondgenoot – keur haar
besluit goed om ’n Annique Konsultant te word.
• Sy kan inligting duidelik oordra.
• Sy hou van ’n uitdaging.

• Weet hoeveel voorraad jy moet hou om klante
se onmiddellike behoeftes te bevredig.

• Sy bestuur haar huis en besigheid ewe goed.

• Leer van die eerste onderhoud hoe om ’n
bestelvorm in te vul en te konsolideer om
spoedige uitvoering van bestellings te verseker.

• Sy het doelwitte en ’n plan van aksie oor die
bereiking daarvan.

• Sy is positief en dink soos ’n wenner.

• Besef die belangrikheid van persoonlike kontak
met klante en ander Annique Konsultante.

• Sy is self-gemotiveerd en opgewonde oor die
potensiaal wat sy in Annique sien.

• Op ’n later stadium moet jy geoefen wees in
doelwitstelling met betrekking tot die aantal
oproepe per dag en verkope per week, en
die werwing van nuwe klante deur bestaande
klante.

• Sy glo in haarself, in haar produkte, en sal ’n
sukses maak in verkope.

• Stel ’n doelwit aangaande motiveringsgeskenke
en toekennings van Annique, en wees gebonde
aan ’n sekere doelwit: Hoekom wil sy Annique
produkte verkoop? Hoe moet sy te werk gaan
om haar doelwit te bereik? Wanneer wil sy haar
doelwit bereik?

Doelwitstelling

• Die Annique Konsultant se demonstrasiestel
moet altyd volledig en gereed wees vir gebruik
op ’n oomblik se kennisgewing.
• Voel daartoe verbind om daadwerklik op te
tree. Verkoop Annique produkte ten einde iets
tasbaar te koop wat ’n simbool van jou sukses
kan verteenwoordig.

• Sy is optimisties, selfs in die aangesig van
teenspoed – sy beskou enige probleem as ’n
uitdaging.

Sukses word nie uit die bloute gematerialiseer nie.
Wat jy visualiseer, moet realiseer, anders is dit niks
meer as net ’n verbeeldingsvlug nie. Selfs Einstein
het van sy Teorie van Relatiwiteit gedroom voor hy
dit geformuleer het. Hy het aan sy droom gewerk!
Drome kan bewaarheid word! Moenie huiwer om
eers te visualiseer wat jy wil bereik nie.
Mens betree nie ’n arena sonder om die spel te
wil wen nie – net gebore verloorders doen dit. Jy
moet wil wen, anders sal jy niks meer bly as net ’n
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byspeler op die verhoog van die lewe nie, sonder
respek, applous of erkenning. Die begeerte om te
wen moet die uitsluitlike rede wees waarom jy op
jou besondere loopbaan besluit het.

Gemotiveer, opgelei en
met ’n sin van eiewaarde

Een van die wonderlike aspekte van
multivlakbemarking is dat jy ander mense se
lewens kan verander terwyl jy dit doen. Om ’n
kopie te verseker is nie die primêre kuns van
die verkoopspersoon nie. Geld alleen is nie die
doelwit nie. Sukses is: om suksesvol te wees; geld
te hê, en dit kan omsit in tasbare voorwerpe. Geld
dus, word die maatstaf van jou sukses.

• Sekerlik een van die beste motiveerders
is die toegewydheid wat jy sal wys deur ’n
demonstrasiestel te koop. Geen Konsultant
kan hierdie stel produkte aanskaf sonder om
dit vroeër of later op te tel en aan die werk te
spring nie…

As jy nie gemotiveer is met die begeerte om
te wen nie, stagneer jy; daar is geen vordering,
ontwikkeling of uitdaging nie. Die begeerte om
te wen skep energie, dit het weer versigtige
beplanning, ontwikkeling, innerlike groei en krag,
tot gevolg. Die begeerte om te wen is wat jou
drome laat waar word.
Gebaseer op haar persoonlike ervaring en die
wysheid van ’n paar raadgewers, het dr. Annique
Theron die volgende tien GOUE WENKE VIR
DOELWITSTELLING en die bereiking daarvan,
neergelê. Haar eie lewe word gerig deur hierdie
tien wenke.
• Visualiseer wat jy wil hê of wil bereik; drome kan
waar word!
• Beplan met pen en papier, op skrif; dit is soos
om ’n belofte aan jouself te maak.
• Moenie uitstel nie – doen dit nou!
• Staan op met positiewe gedagtes – dit sal jou
deur die dag dra.
• Drome word net deur daadwerklike optrede
bewaarheid! Jy is in ’n besigheid wat optrede
vra.
• Planne is alles goed en wel, maar dit word net
gerealiseer deur optrede, anders word jou
planne doodgebore.
• Leer om geleenthede te herken, so-nie is hulle
vir altyd vir jou verlore.
• Hou aan en hou uit! ’n Wenner gee NOOIT op
nie.
• Tree soos ’n wenner op! Sukses is niks om voor
verskoning te vra nie.
• Jou selfbeeld is van die uiterste belang. Hou
van jouself, respekteer jouself, behandel jouself
met welwillendheid. Beskou hierdie doelwitte
as binne jou bereik deur verkope van Annique,
en jy moet jou geld spaar om dit te bereik.
Dit is ’n wonderlike, verrykende ervaring vir
Annique wanneer ’n Konsultant gegroei het
om ’n sukses in eie reg te word, iemand wat
aansien vir haarself en haar gesin bekom het,
iemand om op trots te wees. Net so is Annique
ook trots op soveel ander wat sukses bereik
het deur die leiding en aanmoediging van die
Annique Span. Ons wil hê meer mense moet
hierdie verrykende ervaring ervaar.

• …maar sy moet behoorlik opgelei wees,
omdat opleiding die beste motiveerder is.
’n Konsultant verkry selfvertroue uit haar
opleiding. Sy verkry ook selfrespek omdat sy
iets met haar nuutgevonde kennis kan bereik,
en derhalwe gretig is om hierdie kennis toe te
pas.
• Sy sien uit na die pret en uitdaging van haar
nuutgevonde kennis, al weet sy dit sal nie net
pret behels nie, maar ook harde werk.
• Sy moet weet dat as dit ’n maklike taak was,
sou die land oorgeloop het van Annique
Konsultante. Sy moet bewus wees van haar
eksklusiewe taak, naamlik die verkoop van
Annique produkte. Dit moet haar positief
beïnvloed en laat oorgaan tot aksie en op die
pad na sukses plaas.
• Haar doelwitte moet haar ook motiveer. Solank
sy haar doelwitte in gedagte hou sal sy die
nodige krag, inspirasie en inisiatief hê om uit te
hou en haar sirkel van klante te vergroot.
• Haar doel moet altyd wees om ’n diens te lewer
ten einde te verseker dat sy nie ’n enkele klant
verloor nie.
• Sy sal bydra tot bevordering van die beeld
van die Annique produkte en die Annique
Maatskappy.
• Annique se sukses hang af van hierdie beeld
wat na buite uitgedra word. Dit is hoekom dit
op Konsultante benadruk word gedurende
opleiding. Ons is trots op hierdie beeld en
beskerm dit. Ons kan nie iemand die veld
instuur wat nie opgewasse is vir hierdie
selfopgelegde taak nie.
• Bly voortdurend toegewyd aan die visie om,
“geleenthede te skep wat lewens verander,
om leiding en hulpmiddele aan almal binne
jou invloedsfeer beskikbaar te stel sodat hulle
hul lewensdoel kan verwesenlik, en geluk en
sukses kan behaal met behulp van die Annique
Besigheidsgeleentheid.”
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Velanalise en aanbevelings
’n Praktiese Gids
Die Vel: Jou kosbaarste skoonheidsbate en die
liggaam se grootste orgaan
Die Anatomie en Fisiologie van die Vel
Jou veltipe word bepaal deur slegs twee
faktore, naamlik:
• jou geslag, en
• oorerflikheid.
Hierdie twee faktore kan verder beïnvloed
word deur jou natuurlike omgewing, d.i. waar
jy grootgeword het en nou bly. Met verloop
van tyd verloor die vel se selle hul vermoë om
vog te behou, en die produksie van nuwe selle
neem af. Indien die vel nie van voldoende vog
en voeding voorsien word nie, sal dit vinnig
verouder en plooie en vlekke vorm. Deur in die
basiese behoeftes van die vel te voorsien, kan die
verouderingsproses vertraag word.
Hierdie basiese vereiste sluit in reiniging,
beskerming, stimulering, bevogtiging en herstel
van die vel. Velsorg behels dus meer as net die
daaglikse roetine van reiniging en bevogtiging.

Haarskag

Velsorg moet deel van jou lewe word. Dink aan
die versorging van jou vel oor dertig jaar, en
voldoen aan die daaglikse vereistes. Veroudering
van die vel gebeur in die kleinste deel van die
vel, naamlik die sel. Hoe ouer mens word, hoe
stadiger word die ouer selle met nuwes vervang.
Die nuwe selle word ook nie meer presies soos
die oorspronklike selle gevorm nie – hulle word al
platter en minder elasties as gevolg van die swak
voghoudingsvermoë van die selle. Plat velselle is
duidelik sigbaar waar plooie gevorm word – daar
is duidelike riwwe in die normale selle, wat dan te
voorskyn kom as plooie.
Wanneer die vel genoeg vog en voeding ontvang,
verlep die selle nie so vinnig nie, en het dan die
voorkoms van vars druiwekorrels. Die blare van
’n plant verlep wanneer hulle nie genoeg water
ontvang nie, maar lig gou weer op sodra die plant
water gegee word. ’n Vergelyking kan getref word
tussen die velselle en druiwekorrels: wanneer hulle
uitgedroog is, lyk hulle soos rosyntjies – droog en
geplooi, maar wanneer die selle genoegsame vog
bevat, lyk hulle soos vars geplukte druiwe: ferm,
glad en rond.
Ons bekende en gewilde Annique Forever
Young Vernuwingsroom is juis geformuleer vir
hierdie rede: verhoging van die vel se vermoë om
voeding en vog te benut.
Selverlies vanaf Stratum
Corneum (horinglaag)
Stratum Corneum
(horinglaag)

Opening van
sweetbuis

Stratum lucidum
Stratum granulosum
Stratum spinosum
Stratum basale
Basale membraan

Epidermis

Smeerklier
Bloedvate
Dermis

Haarbuisklier

Sweetbuis

Onderhuidse (hipodermis)
vetweefsel

Sweetklier
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Veleienskappe
•
•
•
•

Beskerming
Gevoel
Ondeurdringbaarheid
Temperatuurregulering: afkoeling en behoud
van hitte
• Tekstuur
• Elastisiteit, of soepelheid
• pH-balans – die suurgehalte van die vel wat
infeksies afweer

Faktore wat die
voorkoms/tekstuur van die
vel beïnvloed en verander
•
•
•
•

Ouderdom
Verkeerde tuisbehandelings
Son, wind en weer
Stoom, en was met afwisselend warm/koue
water
• Besoedeling

Die pH van die vel
Verantwoordelike vervaardigers van
velsorgprodukte neem altyd die pH van die vel in
ag wanneer produkte geformuleer word. Annique
se velsorgroetine laat toe vir die herstel van die pH
en/of so min as moontlik versteuring daarvan.
Ons vel is ontwerp om infeksie en skadelike
omgewingsfaktore teen te werk. Die pH-vlak van
jou vel is ’n aanduiding van hoe suur of alkalies
jou vel is. Op ’n skaal van 1 (hoogste suurvlak) tot
14 (hoogste alkaliese vlak), word 7 as ’n neutrale
lesing vir jou vel se pH beskou. Ons vel het ’n dun,
beskermende oppervlaklagie wat as die suurmantel
bekend staan. Die suurmantel bestaan uit sebum
(vry vetsure) wat deur die vel se velkliere uitgeskei
word, wat dan met melksure en aminosure in sweet
meng om die ideale pH te skep, wat effens suur
moet wees teen ’n vlak van min of meer 5.5.
Baie faktore kan, inwendig en uitwendig, inwerk
op die delikate struktuur van die vel se suurmantel.
Met ouderdom verhoog die vel se suurvlak as
gevolg van lewenstyl- en omgewingsfaktore.
Alles wat met die vel in kontak kom (produkte,
sigaretrook, lug, water, son, besoedeling) dra by
tot die afbreek van die suurmantel en die vel se eie
beskermingsvermoëns.
Hierin verskil Annique van ander huise – ons
beveel aan: reinig slegs een keer per dag, dus,
versteur die pH-balans slegs een keer. Die pHbalans van die vel neem tot 24 uur om te herstel.
Herhaaldelike reiniging gedurende die dag
voorkom dat die pH voldoende herstel voor die
volgende sessie, en derhalwe het dit ’n nadelige
uitwerking op die weerstand van die vel. Wees
gerus dat al Annique produkte ’n pH-toets
deurgaan voor verspreiding.

Die basiese behoeftes
van die vel
Dit is belangrik om te onthou dat ’n velsorgroetine
nie die normale funksionering van die vel moet
steur of onderduk nie. Omdat die vel belangrike
funksies moet verrig (soos hierbo verduidelik), mag
die funksionering daarvan nie versteur word nie.
Dis waarom Annique Velsorgprodukte die basiese
behoeftes van die vel bevredig.
• Reiniging:
’n Voggewende reinigingsroom is ideaal vir die
verwydering van oppervlakonsuiwerhede sonder
om die vel te rek. Mits die pH van die reiniger
normaal is (pH 5,5 - 6,5), sal dit nie die suurmantel
van die vel versteur nie. ’n Reiniger moet nie
taai wees nie, maar moet glad oor die oppervlak
van die vel gly. Dit moet ook wateroplosbaar vir
maklike verwydering wees. ’n Reiniger mag nie
op die vel agterbly nie, maar moet onmiddellik na
aanwending verwyder word. ’n Skroproom is ideaal
vir die verwydering van dooie selle, die dooie vel
van puisies, en die doppies wat oor poriemondjies
vorm as gevolg van stolling van natuurlike
olies. Verwydering hiervan bewerkstellig die
ongehinderde uitskeiding van die olies van die vel.
Die korrels van die ideale skroproom moet egalig
oor die vel rol, sonder om te sny of skade aan te rig.
Dit moet korrels bevat om dooie selle, ensovoorts,
te verwyder, maar die korrels moet elasties en
soepel wees en meegee onder druk teen die vel.
’n Skroproom word gebruik afhangende van die
vel se behoeftes. ’n Sensitiewe vel sal selde, indien
ooit, ’n skroproom kan verduur, waar ’n olierige of
probleemvel nie behoorlik versorg word sonder
die hulp van ’n skroproom nie. Seep is nie die
ideale reiniger nie. Daar bestaan sepe op die mark
wat aan die pH-vereistes voldoen, maar hulle kan
steeds uitdrogend wees. Seep en water is skadelik
vir die suurmantel.
• Beskerming:
As jy ’n swart vel bestudeer, sal jy gou opmerk
dat dit ongelooflik fyn is. Alle tipes donker vel
het ’n hoë vlak van melanien in die selle van die
epidermis, wat dien as buffer teen skadelike
sonstrale, maar tog die vorming van vlekke vererger
wanneer verkeerde produkte gebruik word. As
gevolg van hierdie konsentrasie van melanienselle
in die swart vel, verskyn skade, as gevolg van
verkeerde velsorgprodukte of littekens, as donker
areas op die vel. Dit is moeilik om sensitiewe
reaksies waar te neem op ’n swart vel, omdat
byvoorbeeld, ’n rooi uitslag nie so sigbaar op ’n
donker vel is nie. Skenk dus fyn aandag aan jou
klante se gevoel op die vel wanneer jy produkte
aanwend.
’n Goeie onderlaag verhoog die skoonheid van
die vel, maar dit beskerm ook teen die son en keer
vogverlies. Met die beskermende atmosferiese
laag om die aarde wat by die dag dunner word (die
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osoonlaag) en ultravioletbestraling wat toeneem,
het ’n sonblok ’n onmisbare deel van velsorg
geword. ’n Sonblok bied die beste beskerming
teen die skadelike strale van die son en derhalwe
teen velkanker.
Vitamiene en minerale help ook om die vel te
versterk teen die son, infeksies, stres, besoedeling
en tekorte in die dieet. Vitamien A is een van die
belangrikste vitamienes omdat dit beskerming
verleen teen sonbrand en infeksies. Vitamien A is
keratien – dit vernuwe die vel, bevorder genesing
van wonde en brandwonde, en versterk velweefsel.
Vitamien B-kompleks verlig spanning in die liggaam
en vel. Dit verdun die olie in die oliekliertjies, en
help derhalwe om puisies en swartkoppies te
voorkom.
Vitamien E is een van die voordeligste van die
vitamienes. Dit vorm die perfekte kombinasie
saam met vitamien A om wondherstel aan te help;
dit knap die vel op en vernuwe ou, gehawende
weefsel. Hierdie is ook die enigste vitamien wat die
vel sistemies kan bereik.
• Voeding:
Soos wat die vel verouder, verloor dit sy vermoë
om vog te behou. Hierdie vermoë kan tot ’n
groot mate herstel word, maar dit verg ’n goeie,
gesofistikeerde vernuwingsroom, soos die Annique
Forever Young Vernuwingsroom. ’n Jong, 25-jarige
vel het omtrent geen verjonging nodig nie, waar ’n
heelwat ouer vel nie sommer tot sy oorspronklike
jeugdigheid teruggebring kan word nie. Wat
wel gedoen kan word, is om die jonger vel se
bestaande jeugdigheid te behou, en skade te
herstel en toekomstige skade sover moontlik te
beperk. ’n Geskikte herstellende/voedende room
sal ’n vindingryke kombinasie van die belangrikste
aktiewe bestanddele bevat om die metabolisme
van die sel die beste aan te help ten einde vinniger
selverdeling te verkry.
• Bevogtiging:
In Suid-Afrika se klimaat is dit noodsaaklik dat
elke vrou, van 8 tot verby 80, ’n goeie vogroom
gebruik om vogverlies te voorkom en die vel te
beskerm teen verdamping van oppervlakvog. ’n
Goeie vogroom voorsien vog en olie aan die vel
en voorkom dat die veloppervlak perkamentagtig
word en “kraak” onder beweging, soos wanneer
geglimlag word. ’n Nagroom bevredig die vel se
behoefte vir ekstra vog en voeding gedurende die
nagrus. Terwyl ’n mens slaap gebruik die ander
organe nie soveel suurstof as wat hulle gebruik
wanneer die ligaam wakker is nie. Die vel kry dus
snags meer suurstof om sy herstelfunksies te
beoefen. Selverdeling is meer aktief gedurende die
nag, en bevorder, tot ’n groot mate herstel op die
vel se oppervlak.
• Vernuwing:
’n Vrou behoort ’n maskerbehandeling as ’n
noodsaaklikheid in haar velsorgroetine te beskou
ten einde die vel se uitsonderlike funksies in stand

te hou. ’n Masker gee ’n sagte massering sonder
om die vel te rek. ’n Masker moet ten minste
weekliks (tot twee maal per week) gebruik word.
Daar is voggewende maskers met ’n vogbasis vir
die droë, sensitiewe veltipe; medisinale maskers vir
probleem- en normale veltipes, en gesofistikeerde
en uiters effektiewe maskers vir herstel van vel wat
pap word en elastisiteit verloor.

Analise en Behandeling
van die Verskillende
Veltipes
Wanneer ‘n klant se vel ontleed word, moet soveel
as moontlik vrae gestel word. Niemand ken haar vel
beter as syself nie.
7 faktore moet in gedagte gehou word wanneer die
klant se vel geanaliseer word:
1. Die ouderdom van die persoon
2. Die voorkoms van die vel (olierig, droog,
probleem)
3. Die kleur van die vel
4. Die vel se reaksie op sonlig
5. Die tekstuur/gevoel van die vel
6. Afwykings op die vel, soos aartjies, pigmentasie
of puisies.
7. Leefstyl

Gebruik die volgende vrae om ’n
goeieaanduiding van die veltipe te kry:
• Gebruik jy velsorgprodukte? Indien wel, watter
produkte? (reiniger, vogroom, ensovoorts). Stel
vas wat die klant se behoeftes is.
• Het jy enige velprobleme? (Sommige probleme
is nie altyd opsigtelik nie. Hierdie vraag kan
verhoed dat jy dalk later onkant gevang word
met ’n probleem wat die klant noem, en die
probleem kan makliker opgelos word.)
• Gebruik jy ’n nagroom? Indien wel, word die
nagroom onmiddellik geabsorbeer of eers later?
(Stel vas of die klant se vel droog, normaal of
olierig is.)
• Hoe voel jou vel wanneer jy soggens opstaan?
Nie die gevoel onder jou vingerpunte wanneer
jy oor jou vel streel nie, maar hoe voel dit om
jou vel “aan te hê”? (’n Droë vel voel styf en
onbuigsaam – ongemaklik – met opstaan.)
• Hoe voel jou vel later in die dag? (Dit bepaal
hoeveel vog die vel benodig deur die dag, en
hoe dikwels die vogroom gebruik moet word.)
• Word jou wange rooi wanneer jy in ’n warm
kar of in die son is? (Wange wat rooi word van
irritasie van die son, is ’n duidelike teken van ’n
sensitiewe vel.)
• Wanneer jy sonbaai, word jou vel onmiddellik
rooi?
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• Kry jou vel bruin vlekke van die son? (Vlekke
kan op hormoonveranderinge, sensitiewe vel of
veroudering van die vel dui.)
• Ervaar jy soms probleme met swartkoppies
en puisies? (Probleem- of olierige vel met
voldoende voeding, maar onvoldoende vog.)
• Neem jy enige medikasie wat die funksie van die
produkte kan beïnvloed? (Sekere medisynes het
’n definitiewe negatiewe uitwerking op die vel.)
• Voel jou vel styf en branderig na reiniging?
(Tipies van ’n droë en soms ’n sensitiewe vel.)
• Hou jy van geel groente/vrugte, tamaties, brood?
(’n Allergie vir hierdie kossoorte benadeel die
vel.)
• Drink jy melk, koffie en/of Ceylon-tee? (Sien
hierbo.)
• Het jy enige allergieë vir heuning of vis/seekos?
(Vermy produkte wat jodium bevat.)
• Het jy hoë of lae bloeddruk? (Beveel kalsium,
magnesium en multivitamiene aan.)
• Het jy gewigsprobleme of selluliet? (Fokus op
Annique Lifestyle Program.)
• Gaan jou werk gemoeid met baie stres?
(Mikronutriëntaanvullings – Forever Healthyreeks.)
• Het jy klein kindertjies? (Stres! Mikronutriëntaanvullings.)
• Hoe sou jy jou velprobleem analiseer: probleem,
olierig, droog of normaal? (Wees versigtig as sy
haar vel as sensitief of kombinasie ag.)
Moenie die vel van ’n ongeduldige klant analiseer
nie – ’n fout kan duur wees. Maak eerder ’n
afspraak vir ’n later datum wanneer sy meer tyd tot
haar beskikking het.
Die klant moet bereid wees om die produkte op
haar vel te toets – veral ’n persoon met sensitiewe
vel. Dit is nie nodig om al die grimering te verwyder
nie. Die produkte kan selfs op ’n hoogs sensitiewe
area getoets word, d.i. die nek, die area om die oë,
onder die bo-arm, en op die wangbene.

Neem kennis van die
volgende areas:
•
•
•
•

• Aknee en -merke
• Vergrote porieë
• Sakke of donker kringe onder die oë.
Wees altyd baie bewus van jou taalgebruik wanneer
jy ’n klant se vel beskryf, veral in die geselskap van
ander persone. Wees diplomaties en sensitief vir
haar gevoelens.
Op hierdie stadium, merk die produkte af wat jy
dink die klant benodig. NB: As die klant kwalik
enige velsorgprodukte gebruik, of voorheen
seep en water gebruik het, moet jy die stappe
vir die behandeling van ’n sensitiewe vel volg.
Verduidelik op hierdie stadium aan die klant
hoe jy op haar veltipe besluit het, en waarom jy
sekere produkte aanbeveel. Jy moet die produkte
uit jou kop ken om dit te kan doen. Skryf alles
neer wat jy by vergaderings leer, en skep jou eie
verwysingsboek van persoonlike ervarings met
velprobleemgevalle. Gebruik hierdie as verwysing
wanneer jy met soortgelyke probleme te doen kry.
Die klant met die aknee/sensitiewe vel moet bereid
wees om die velsorgroetine wat jy voorstel, te volg.
Die probleem kan nie sonder haar samewerking
opgelos word nie.

Voorkoms van die
verskillende veltipes
Hoekom moet die Konsultant die klant se vel
analiseer voor sy produkte aanbeveel? Die Annique
Velsorgreeks bestaan uit ’n verskeidenheid van
produkte vir verskillende veltipes. Al die produkte
kan nie op alle veltipes gebruik word nie; spesifieke
produkte is vir spesifieke veltipes geformuleer en
getoets. Maar, ’n mens sit met die dilemma dat
daar byna soveel veltipes is as wat daar mense
is. Gelukkig kan die meeste veltipes as volg
geklassifiseer of ingedeel word:

Veltipes:
1. Normale vel/Kombinasie vel
2. Olierige vel
3. Droë, ouer, gedehidreerde vel
4. Allergiese/sensitiewe vel

Oë
Mondhoeke
Nek en hande
Bestudeer die voorkoms en tekstuur. Wees op
die uitkyk vir die volgende afwykings:
o Klein aartjies op die wange
o Uitermatige blosing
o Vlekke
• ’n Sigbare, duidelike laag van dooie selle
• Puisies, swart- en witkoppies
• Horisontale gedehidreerde lyne op die wange
en nek

Veltoestande:
• Die Allergiese/Sensitiewe vel
• Aknee
• Sensitief
• Uitslag/ekseem
• Ouer vel
• Gedehidreerde vel
’n Geoefende en oplettende oog, ’n gewillige oor,
en soms net ’n aanvoeling van wat reg sal wees –
dit is wat nodig is om die klant se behoeftes, en die
tipe diens wat sy sal benodig, korrek op te som.
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1. Droë, ouer en gedehidreerde vel
Hierdie veltipe is tipies van die Anglo-Saksiese
of wit-Europese vel. Dit is ’n ligte vel, met ’n fyn
tekstuur en geen vergrote porieë nie. Die droë vel
het ’n perkamentagtige voorkoms, en is redelik
sensitief, sonder elastisiteit gedurende beweging.
Die vel vlok maklik en voel ongemaklik indien nie
voortdurend bevog word nie.

lewensloos – die vel word nie van genoegsame
voeding voorsien nie.
Sommige tipes verouderde en droë vel het
voldoende olie/ voeding, maar het ’n tekort aan
vog.
Eienskappe van die verouderde/lewenslose vel:
• Fyn plooitjies op die nek en wange;
• Die vel het min elastisiteit en is sakkerig langs
die kaak en nek;

Die eienskappe van die droë vel:
• Dit het ’n perkamentagtige voorkoms;

• Die kleur is grys en lewensloos;

• Daar is geen vergrote porieë nie;
• Die vel lyk leweloos en het baie dooie selle, wat
die vel van kleur en helderheid ontneem;
• Die klant is normaalweg 25 of ouer;
• Die vel het ’n gebrek aan vog en glans;

• Die vel is los en beweeg nie saam met die spiere
nie;
• Vergrote porieë kom oor die hele gesigsarea
voor, omdat die klein spiertjies wat die mondjie
van die porie beheer, pap geword het.
Faktore wat verouderde vel veroorsaak:

• Die droë vel brand dikwels na reiniging;

• Swak gesondheid;

• Voel droog en styf deur die dag;
Faktore wat ‘n droë vel kan veroorsaak/vererger:
o Reiniging met seep;
o Reiniging met baie warm water en stoom;
o Gebruik van maskers wat droog en hard
word;
o Rowwe behandeling en die verkeerde
masseermetodes;
o Nie voldoende vog deur die dag aanwend
nie;
o Sonbrand en klimaatstoestande;
o Rook en stres; en
o Kaffeïne;
• Alvorens die droë vel effektief behandel kan
word, moet die dooie selle eers verwyder word
met die Lucid Perfecting Cream Exfoliator
om absorpsie van die Annique Forever Young
Vernuwingsroom, Lucid Ultimate Moisturiser
for Dry Skin en Lucid Optimal Night Renewal te
vergemaklik
Omdat die droë vel min sebum (die vel se eie,
natuurlike olie) afskei, moet vogrome en voedende
rome ekstern aangewend word. Die produksie
van sebum neem verder af soos wat die vel
verouder. Sommige oliekliertjies hou selfs op met
produsering en die kliertjie sterf af. Vog moet dus
gereeld deur die dag aangewend word om die
normale funksie van die kliertjies in die boonste
laag te ondersteun.
Die droë vel het slegs een of twee maal per dag
voeding nodig, afhangende van die klant se
ouderdom en die toestand van haar vel. Maar, dit
is nie voldoende om slegs soggens en/of saans die
vogroom aan te wend nie. Dit moet ligweg deur
die dag op die vel aangedruk word – bo-oor die
onderlaag. Dit sal nie porieë verstop nie!

2. Verouderde vel

• Hormonale veranderinge;
• Onverantwoordelike diëte;
• Rook en alkohol;
• Langdurige stres;
• Sonbrand;
• Verkeerde velsorgprodukte en–metodes; en
• Onversorgde vel;
Die mens se vel is soos ’n rekenaar; dit
“programmeer” die hele liggaam se
lewenspatroon. Skoonheid is nie net veldiep nie, dit
het ’n interne bron van voeding. Iemand wat mooi
voel aan die buitekant, sal genoeg selfvertroue hê
om mooi te wees.

3. Gedehidreerde vel
Wat is dehidrasie? Dit is ontwatering, wanneer
die vel vog verloor, selfs al behou dit voldoende
voeding – dehidrasie vind ook by ’n olierige vel
plaas.
Eienskappe van die gedehidreerde vel:
• Die vel het min elastisiteit;
• Wanneer die vel tussen twee vingers
geknyp word, keer dit nie onmiddellik na sy
oorspronklike posisie terug nie;
• Die wange en nek is oortrek met fyn horisontale
plooie of voue, selfs wanneer die vel nie beweeg
word nie, soos met ’n glimlag;
• Daar is nie ’n spesifieke ouderdomsgroep waarin
dit voorkom nie;
• Enige tipe vel– droog, normaal, sensitief,
of olierig – kan gedehidreer wees totdat
genoegsame vog gegee word;
Die jong gedehidreerde vel trek styf oor die gesig
en diep-gesette oë is sigbaar. Die ouer vel is
sakkerig, sonder elastisiteit en voel ongemaklik.

Hierdie vel is altyd gedehidreer – die vel het
nie genoeg vog nie. Die verouderde vel is ook
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Faktore wat dehidrasie veroorsaak:

• Sonbrand;

• Sonbrand;

• Stres;

• Voedingsrome word gebruik, maar min vog word
deur die dag voorsien;

• Alkohol en rook.

• Geen vog of voeding word voorsien nie;
• Lae humiditeitstoestande en lugversorging;
• Rook en besoedeling;
• Skok en stres;
• Harde oefening;

B. KOMBINASIEVEL

• Medikasie; en
• Hormoonwanbalans;
Díe veltipe kan maklik behandel word deur die vel
voortdurend te bevog totdat die vel se toestand
weer na normaal teruggekeer het. Om die vogvlak
hierna in stand te hou is eenvoudig. Wend die
gepaste Annique vogroom gereeld deur die dag
aan. Hoe ouer die vel, hoe meer vog moet deur die
dag aangewend word – soms tot ses keer per dag!

4. Normale/Kombinasie vel

Kombinasievel is ’n term wat gebruik word wanneer
twee of meer verskillende veltipes tegelykertyd
op ’n gesig aangetref word. Tipies het ’n
kombinasievel sommige droë dele wat kan afskilfer
(gewoonlik op die wange) terwyl die T-sone in die
middel van die gesig (neus, ken en voorkop) olierig
is.
Eienskappe van ’n kombinasievel:
• Olierig en droog.
• Olierige dele waarskynlik op neus en bokant
die wenkbroue, wat as die T-sone bekendstaan
weens die vorm van die area.

A. NORMALE VEL
Hierdie is die tipe vel waaroor elkeen droom, maar
dit is so seldsaam dat dit selde in ’n volwassene
gesien word. Selfs sommige kinders het nie
normale vel nie. ’n Vierjarige dogtertjie se vel kan
wissel tussen ’n stywe, branderige vel en ’n sagte,
vogtige en gemaklike vel. Die normale vel is vogtig,
dousag, soepel en fyn met ’n sagte, satynagtige
blos. In die winter is dit soms branderig en kan styf
voel – veral op die Hoëveld.
Die normale vel word volgens die volgende
eienskappe geklassifiseer:
• Daar is geen sigbare porieë nie. Onder ’n
mikroskoop lyk die vel soos ’n roosblaar;
• Die wange het ’n sagte, rosige blos, sonder
enige gebreekte aartjies. Die vel het ’n vogtige
voorkoms;
• Daar is geen sigbare uitslag of puisies nie;
• Die vel lyk effens vogtig en het ’n douagtige
skynsel op die neus en ken.
Om die normale vel in stand te hou verg net soveel
aandag en geduld as enige ander vel. Die normale
vel is kosbaar en ’n groot bate.
Faktore wat die toestand van die normale vel
kan verander:
• Omgewingsfaktore: klimaat, besoedeling,
lugversorging, ensovoorts;
• Puberteit, wanneer die hormoonbalans van die
tiener verander;
• Verkeerde dieet, veroorsaak tekorte aan
vitamiene en minerale;
• Verkeerde en drastiese velsorgmetodes;
• Veroudering as gevolg van sonbrand,
wanvoeding en uitdroging;

Om die normale vel te bewaar moet blootstelling
aan hierdie faktore tot die minimum beperk word.
’n Persoon met normale vel moet ook sy/haar
dieet dophou, waak teen sonbrand, blootstelling
aan stres beperk, nie rook nie en die vel teen
uitdroging beskerm ’n Korrekte velsorgroetine kan
veroudering van die vel teëwerk en vertraag.

• Droë vel word gewoonlik op die wange en nek
aangetref.
• Die ken kan olierig of droog wees.
• Daar mag groter porieë op die wange en
moontlik op die voorkop wees as elders op die
gesig.
• Soms word vlekke en swartkoppies aangetref.
Faktore wat kan bydra tot kombinasievel
• Daar is meer aktiewe oliekliere aanwesig op die
neus, ken en voorkop as op ander dele van die
gesig.
• Hormoonversteurings of genetiese faktore.
• Die gebruik van verkeerde velsorgprodukte.
Byvoorbeeld, produkte wat irriterende bestanddele
bevat kan olieproduksie stimuleer in die T-sone en
tegelykertyd droër vel veroorsaak op ander dele
van die gesig. ’n Vogroom wat te ryk is kan die vel
nog meer olierig laat voel en ook porieë verstop.

5. Olierige vel
Oor die algemeen is die probleemvel olierig en
die olievel veroorsaak probleme. Dit is egter ’n feit
dat die olievel nie so vinnig verouder soos die droë
vel nie. Die olievel het genoegsame voeding en
smeermiddel om dit te beskerm teen verouderende
faktore.
Die eienskappe van die olievel:
• Die vel het die voorkoms van lemoenskil. Die
porieë is oop en bevat meestal olie wat die vel
tot by die ore met ’n blink lagie olie bedek.
• Die vel het ’n kunsmatige blink, dik,
oranjekleurige, harde en growwe voorkoms.
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• Omdat die olie in die vel geneig is om stof en
besoedeling aan te trek, soos ’n olievlek op ’n wit
tafeldoek, lyk die vel soms vuil en verwaarloos.
• Die uitskeiding van gifstowwe word soms
verhinder deur die dik laag olie op die vel, wat
puisies en infeksies tot gevolg het.
Die grootste probleem bly egter dat oormatige
reiniging die vel van vog stroop, met die gevolg
dat die oliekliertjies gestimuleer word en MEER
olie afskei om die tekort op die oppervlak van die
vel aan te vul. Die oormatige olie kan nie deur
die porie ontsnap nie; die porie verstop; die olie
verhard en vorm ’n puisie, swartkoppie, of aknee.
Infeksie kan binne ’n paar uur intree en rooi,
geswelde knoppe op die vel vorm:
Die volgende kan lei tot ’n probleemvel:
• Omdat die olievel meer oliekliertjies as ’n
normale vel het, kan puisies makliker omsit in
aknee.
• Oormatige olie kan in die mondjie van die
porie stol, dit gevolglik laat rek en vergroot.
Dit lei daartoe dat die vel die voorkoms van ’n
lemoenskil het.
Faktore wat die toestand van die olievel kan
vererger of negatief affekteer:
• Uitermatige hitte, soos sauna, tuisbehandelings
met stoom, en voortdurende en oormatige
reiniging om van die olie ontslae te raak.
• Veroudering: Dit het nie dieselfde negatiewe
uitwerking op die olievel nie, maar die vel lyk
onaantreklik as gevolg van sy growwe voorkoms.
Die Annique Forever Young Vernuwingsroom
en Forever Young Q10 Therapy kan help om die
porieë te verklein, en ’n toepaslike vogroom kan
die uitermatige uitskeiding van olie bekamp.
• Dieet speel ook ’n belangrike rol in die versorging
van die olievel en moet gesond, gereeld en nievetterig wees.
• Puberteit bring hormoonveranderinge teweeg, en
derhalwe, ’n toename in uitskeiding van sebum.
Dit is baie moeilik om die hormoonbalans te
herstel, maar dit stabiliseer binne twee tot drie
jaar. Die vel moet nie uitgedroog, aan gedruk
of uitermatig gereinig word gedurende hierdie
tydperk nie. Herhaaldelike versteuring van die pH
van die vel stel dit bloot aan moontlike infeksie.
• Die olievel mag mettertyd verander in ’n droë
en sensitiewe vel deur uitermatige hantering en
uitdroging. Die vel mag dan droog voorkom met
vergrote porieë oraloor – ’n baie buitengewone
toestand.
• Die olievel is nie noodwendig ook ’n akneevel nie.
• Die voorkoms en oorsake van die akneevel word
bespreek in die afdeling oor die sensitiewe/
allergiese vel.
• Oor-stimulasie soos uitermate skrop ens.

6. Sensitiewe/ Allergiese vel
Daar bestaan DRIE tipes sensitiewe/allergiese
vel, naamlik:
(a) Die sensitiewe vel;
(b) Die akneevel; en
(c) Die vel met ekseem.
Iemand met een van hierdie veltipes moet
dieselfde dieet volg as wat vir die sensitiewe vel
aanbeveel word. Selfs al verskil die behandelings
van die onderskeie sensitiewe veltipes, moet al
die stappe gevolg word om die beste resultate te
bereik.

(a) Die Sensitiewe vel:
Sensitiewe vel kom oral in die land voor, maar meer
dikwels in die Kaap en die Hoëveld. Die sensitiewe
vel kon voorheen ’n normale, droë of olievel
gewees het, maar is verander deur een of meer van
die volgende faktore:
• Afwissel met té warm en koue water;
• Warm baddens op koue aande;
• Sauna en koue storte;
• Seep en water;
• Produkte bevattende alkohol gebruik op ’n
normale of droë vel;
• ’n Weersin in ’n blink vel;
• Sterk en ryk kos, soos kerrie en rooiwyn;
• Rowwe hantering van ’n dun vel;
• Tuismaskers of maskers wat te lank aangelos
word;
• Blootstelling aan omgewingsfaktore soos die
son, wind en koue;
• Rome met hardhandige en masseerbewegings
aangewend;
• Die gebruik van borsels, saamtrekmiddels,
skeerrome, gesiglappies en
ontsmettingsmiddels;
• Sonbrand; en
• Rook, en alkohol.
Dit is duidelik dat ’n meisie van kindsbeen af moet
leer hoe om haar vel behoorlik te versorg en te
waardeer. Verstandige versorging van die vel moet
lewenswyse en tweede natuur word.
Die droë vel is ’n droom om te behandel, maar die
sensitiewe vel kan in ’n nagmerrie vir beide klant en
Konsultant ontaard. Die sensitiewe vel kan nietemin
met sukses behandel word.
Eienskappe van die sensitiewe vel:
• Fyn, perkamentagtig, met byna geen porieë nie;
• Vaal, dowwe, ry-op-ry plooie;
• Gebreekte aartjies op die wange;
• Word onmiddellik rooi in die son;
• Ontwaterde lyne vorm soms op die wange
en nek;
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• Wange word rooi met emosie, irritasie, wrywing
en hitte;
• Het dikwels vlekke;
• Brand na reiniging;
• Moontlike geskiedenis van allergiese reaksies op
velsorgprodukte;
• Vel van ma/ouma is ook sensitief-allergies.
Om die mens se sin van skoonheid en sorg te
bevredig, moet die hande, nek en gesig ook
beskerm word. As die vel die behandeling verwerp,
word dit ’n reuse probleem vir die klant. Die stappe
tot suksesvolle behandeling is stadig, maar met
geduld en vertroue, kan iemand met ’n sensitiewe
vel ook die genot van ’n gesonde vel ervaar.

(b) Die Akneevel:
Daar bestaan verskeie tipes akneevel, byna te veel
om op te noem. Maar, dit is belangrik om te onthou
dat die meeste van hulle genees kan word. Die
akneevel moet met wysheid en vasberadenheid
behandel word, deur beide die klant en haar
Konsultant. As gevolg van ons stresvolle
hedendaagse leefstyl en verkeerde dieet, is die
akneevel nie meer tot net tieners beperk nie, maar
kom ook by volwassenes voor. Die behandeling van
die tiener en volwasse akneevel verskil, maar beide
groepe kan gehelp word. Aknee wissel van swarten witkoppies, tot harde, rooi swelsels onder die
vel, gesweerde puisies en blasies wat gevorm word
deur oliekliertjies wat onder die vel bars en sebum
in omliggende weefsel inpers. Aknee verskyn
meestal op die gesig, skouers, rug en borskas, waar
oliekliertjies in groter hoeveelhede voorkom en
meer sebum na die oppervlak gestoot word.
Eienskappe van die akneevel:
• Die akneevel het ’n olierige voorkoms;
• Die vel mag dalk sensitief wees as gevolg van die
gebruik van uitdrogende behandelings;
• Swartkoppies, witkoppies en puisies is
teenwoordig;
• Die vel is rooi en geswel waar infeksie voorkom;
• Die akneevel word soms ook allergies indien met
die verkeerde velsorgprodukte of velsorgroetine
behandel word.
Faktore wat akneevel kan veroorsaak of
vererger:
Gedurende puberteit styg die androgeenvlak in
die liggaam. ’n Groot aantal mense is vir hierdie
hormoon allergies, maar nie almal reageer op
dieselfde manier nie. Hierdie hormoon veroorsaak
vergroting van die oliekliere en verhoogde
olieproduksie. Sommige tieners ontwikkel nie
aknee nie, maar hulle gewig kan toeneem en
akademiese en/of sportprestasie ondergaan
veranderings. Allergie vir androgeen kan ook
aggressiewe gedrag veroorsaak. Hierdie is een van
die redes hoekom tieners gewoonlik aggressief

voorkom. Die liggaam reageer op verskillende
maniere waarvan die akneevel slegs EEN van die
sigbare probleme is wat die lewe, van beide die
tiener en die volwassene, omkrap.
Wat is die gevolge van hierdie allergie?
• Dit veroorsaak vergrote oliekliere en oormatige
uitskeiding van sebum (vel-olie). Die porie kan
nie die oormatige olie hanteer nie; dit stol in
die poriemondjie en ’n puisie vorm. Intussen
produseer die oliekliertjie nog sebum, maar die
uitskeidingskanaal is geblok. Die oliekliertjie bars
onder die vel en die olie word in omliggende
weefsel vrygestel. Hierdie weefsel is nou hoogs
vatbaar vir infeksies. Indien die puisie gedruk
word, val bakteriëe die beskadigde weefsel aan
en rooi, geswelde absesse ontwikkel wat lelike
littekens op die vel kan laat.
• Velsorgprodukte sal nie aknee veroorsaak
nie, maar die verkeerde velsorgprodukte en
behandelingsmetodes kan aknee vererger.
Puisies moet nie gedruk word nie, omdat die
vel blootgestel word aan bakteriese infeksies.
Naderhand sal hierdie beskadigde areas neig
om voortdurend puisies te vorm as gevolg van
die verdikte littekenweefsel. Oormatige reiniging
van die vel stimuleer die oliekliertjies om meer
sebum te produseer, wat die akneetoestand
vererger. Uitdroging van die vel help nie om die
aknee te laat opklaar nie.
• Die vog in die selle verbeter die weerstand
van die selle en versnel die genesing van
infeksies deur vitamiene en minerale aan die sel
beskikbaar te stel. Die vermoë van die sel om te
herstel en teen infeksies weerstand te bied, hang
af van die vog wat aan die sel beskikbaar gestel
word.
• Dieet speel ’n belangrike rol in die beheer en
genesing van aknee. Selfs al word aknee nie deur
’n verkeerde dieet veroorsaak nie, kan dit aknee
vererger. Alle aknee-lyers moet geel groente
en vrugte vermy, asook kafeïen, rook, alkohol,
gaskoeldrank, kossoorte wat preserveermiddels
bevat, tamaties, melk en brood. ’n Gesonde
dieet sal die herstel van aknee versnel en die
klant sal weer lewenslus hê.
• Sport-aktiwiteite mag die verspreiding van aknee
oor die rug en borskas vererger. Die akneelyer moet ’n aktiwiteit kies met ’n lae sweet- en
stresvlak. Swem, perdry en stap is ideaal.
• Stres gedurende eksamentye, toetse of
werksdruk sal die akneevel en die algemene
gesondheid van die liggaam negatief beïnvloed.
• Soms wil dit voorkom asof sonbrand die herstel
van aknee bevorder, maar omdat die vel verdik in
’n poging om homself teen die son te beskerm,
word die vloei van olie belemmer en die
toestand kan in werklikheid net vererger. Onthou:
Daar is ’n groot verskil tussen die afgeskeepte
akneevel en die versorgde akneevel.
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(c) Die Ekseemvel:
Behandeling van die ekseemvel is soortgelyk aan
dié van die sensitiewe vel.
Eienskappe van die ekseemvel:
• Die oppervlak van die vel is oortrek met
oneweredig-verspreide droë of swerende,
jeukende kolle.
• Hierdie areas brand en kan rooi en geswel wees.
• In die meeste gevalle is dit nie duidelik wat
hierdie toestand veroorsaak nie, wat die
klant met hande in die hare los oor watter
behandeling om te volg.
• Die vlekke verdwyn met tye, net om weer
onverwags en sonder oënskynlike rede op ’n
later stadium weer te verskyn.
• Hierdie growwe ekseemvlekke kan op enige deel
van die liggaam voorkom.

Die behandeling van hierdie toestand is
eenvoudig dog effektief:
• Spoel die geaffekteerde areas af met, en bad in,
Rooibostee;
• Wanneer bad, gebruik slegs die Baba
Vogroomseep;
• Verskaf die aanbevole Forever Healthy-produkte;
• Wend Resque Crème en Essense Sensi Crème
aan die geaffekteerde areas ;
• Beveel Annique Leefstyl-voedingsplan aan;
• Rooibos Baba Sjampoe, Baba Lyfroom, Baba
Wasmiddel en Baby Versagmiddel kan ook
verdere allergiese reaksies verminder.
Ten slotte: Niks kan vervolmaak word sonder
gereelde oefening nie. Oefening lei met verloop
van tyd na volmaaktheid, selfvertroue en
suksesvolle verkope. Doen kamma-demonstrasies
voor die spieël, en oefen jou handbewegings op
jou man en kinders. Dit is hoe suksesvolle mense
begin het.
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Behandeling vir die
verskillende veltipes
Behandeling vir die
Droë, Gedehidreerde
en Ouer Vel

Produk-aanbeveling
Hierdie veltipe is baie algemeen onder SuidAfrikaners en kan maklik herstel word met
die regte produkte en korrekte hantering.
Die droë vel is nie beperk tot ’n spesifieke
ouderdomsgroep nie; dit kan ook sensitief
wees vir sekere behandelings. Die sensitiewe
vel word apart behandel.
Forever Young
Teenverouderings-reeks

Essensebehandeling

Essense
behandeling
(vervolg)

Produk

Gebruik

Moisture Serum

Soggens - vir
optimale
bevogtiging

Intense Repair
Serum

Saans – behandel
beskadigde
vel, intensiewe
behandeling

Lucid daaglikse Calming Cleansing
Créme
velsorg

Eenmaal daagliks saans

Produk

Gebruik

Vernuwingsroom

Soggens en Saans

Perfecting Cream
Exfoliator

2-3 maal per week

Bo-Serum

Soggens en Saans

Silky Skin
Replenisher
(Masker)

2-3 maal per week

Eye Therapy

Soggens en Saans

2-8 maal per dag en
saans

RetiniQ

Saans

Ultra Hydrating
Moisture Lotion or
Ultimate Moisturiser
for Dry Skin

Q10 Therapy

Soggens en Saans

HydraRestore
Freshener

2-4 maal per dag

Crème de Nuit

Saans

Optimal Night
Renewal

Saans

Youth Boost

2 – 3 maal per
week/ twee maal
daagliks

Feels Like Silk
Foundation

Soggens; wend aan
soos nodig

Skin Detox

Soggens en saans
na reiniging

Derma Protect
SBF 20

Daagliks en tydens
sportsessies

Miracle Tissue Oil

Winter- vogmiddel/
pigmentasie/
puisies

Lifting Essence
(Neck and Bust
Cream)

Soggens en saans

Colour Caress

Ander produktaanbevelings vir die droë vel:
• Forever Healthy-reeks: OptiMega,
OptiAgeing, OptiVite, OptiFlora, OptiC,
OptiDerm.
• Daaglikse lyfsorgprodukte (The Spa) met
seep, lyfroom en handeroom.
• Leefstylprodukte vir verslanking – Forever
Slim.
• Gevorderde lyfsorg: Body Xpert.
• Terapeutiese produkte soos ZeroAche+ en
Hair Nutrition+ asook die Resque-reeks.
• Colour Caress.
• Kruie- en Rooibostee
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Behandeling vir
die verskillende
velsoorte
Behandeling vir die
Normale- en
Kombinasievel

Ander produkte wat vir die Normale- en
Kombinasievel aanbeveel word:

Produk-aanbeveling
Hierdie vel moet met dieselfde sorg as enige
ander veltipe behandel word. Met die verkeerde
behandeling en oormatige hantering kan die
normale vel net so vinnig as enige ander veltipe
verouder. Die normale vel kan ook sensitief en selfs
allergies word wanneer die verkeerde produkte
gebruik word. Die faktore wat die vel beïnvloed kan
ook die normale vel uitdroog, verouder en gevoelig
maak.
Forever Young
Teenverouderings-reeks

Essense
behandeling

Hydrafine
daaglikse
velsorg

Colour Caress

Produk

Gebruik

Vernuwingsroom

Soggens en Saans
na Skin Detox

Bo-Serum

Soggens en Saans
na Skin Detox

Eye Therapy

Soggens en Saans

Skin Detox

Soggens en na
reiniging saans

Derma Protect SBP 20

Daagliks

Intense Repair Serum

Pigmentasie; puisies

Miracle Tissue Oil

Winter-vogmiddel;
pigmentasie; puisies

Derma Bright

Pigmentasie

Normalising
Cleansing Milk

Elke aand

Complete Soothing
Scrub

2-3 maal per week

Purifying &
Rebalancing Masque

2-3 maal per week

Ideal Herbal
Moisturiser

2-4 maal per dag

Absolute Balancing
Freshener

2-4 maal per dag

Nurturing Night
Cream

Elke aand

Feels Like Silk
of Velvet Touch
Foundation

Soggens;
heraanwending
soos nodig

• Forever Healthy-reeks vir energie en stresbeheer.
• Lyfsorgprodukte (The Spa) met seep, lyfroom en
handeroom.
• Leefstylprodukte vir verslanking of selluliet.
• Terapeutiese produkte soos ZeroAche+ en Hair
Nutrition+ en die Resque-reeks.
• Colour Caress.
• Kruietee en Rooibostee.
• Fyn geure en daaglikse lyfsorg .
• Ondersoek haar vel en vra vrae soos, “hoe voel
jou vel soggens en na reiniging?”
• Vra die volgende vraag: “wat pla jou die meeste
oor jou vel?” Fokus op hierdie enkele probleem
gedurende die velbehandeling en beveel heel
eerste die produk aan wat hierdie probleem sal
oplos.
• Luister fyn na alles wat sy jou vertel. Mense vertel
gewoonlik vir jou alles wat jy nodig het om hulle
te help om hul probleme op te los.
• Maak afleidings na aanleiding van haar
antwoorde.
• Jou aanbevelings moet insluit: daaglikse
velsorgroetine; Forever Young teenverouderingsvelsorg en Essense-behandelingsprodukte
• Voeg bykomende items by uit lyfsorgprodukte:
Resque-Reeks, Body Xpert, Fyn geure en Forever
Healthy. Rond af met kleurgrimering om mooi te
maak en selfvertroue te bou.
• Na sluiting van die kopie moet jy die analise in
jou liasseersisteem saam met jou klanterekords
bêre. Gebruik dit om haar te skakel en navraag
te doen oor hoe sy die Annique produkte ervaar.
Vra of sy enige ander vrae het of behoeftes
waarna jy kan omsien. Dit is klantesorg op sy
beste.
• Kontak haar na 3 tot 4 weke om te verseker dat
haar noodsaaklikhede, soos ’n vogroom, nie
opgeraak het nie. Vra of jy nog ’n vogroom kan
aflewer en onthou om die maandelikse Annique
aanbiedinge aan haar te noem wanneer jy haar
nuwe bestelling aflewer.
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Behandeling vir die
verskillende veltipes
Behandeling van die Olierige Vel

Produk-aanbeveling
Dit moet weereens herhaal word dat die
olierige vel genoegsame voeding het, maar
’n tekort aan vog. In ’n poging om die vel te
bevog, skei die oliekliertjies meer olie af, met
die gevolg dat dit net die olierige toestand
vererger. Die sebum in die vel veroorsaak die
kenmerkende blink voorkoms, maar die olie
bevat nie vog nie en die brandende en stywe
gevoel duur voort.

Forever Young
Teenverouderings-reeks

Essense
behandeling

Produk

Gebruik

Vernuwingsroom

Soggens en Saans

Bo-Serum

Soggens en Saans
na Skin Detox

RetiniQ

Saans

Skin Detox

Soggens en Saans
na reiniging

Derma Protect
SBF 20

Daagliks en tydens
sportsessies

Miracle Tissue Oil

Winter-vogmiddel;
pigmentasie; puisies

Synergy
daaglikse
velsorg

Colour Caress

Produk

Gebruik

Oil Control Cleanser

Elke aand – moet
nooit oor-reinig nie

Cleansing Soap Bar

2-3 maal per week

Clean and Calm
2-in-1 Scrub &
Masque

2-3 maal per week

Even Skin
Moisturiser

2-8 maal per dag

Clear Complexion
Freshener

2-4 maal per dag

Velvet Touch
Foundation

Soggens;
heraanwending
soos nodig

Ander produkte wat vir die Olierige vel
aanbeveel word:
• Forever Healthy-reeks vir energie en
stresbeheer.
• Lyfsorgprodukte (The Spa) met seep, lyfroom
en handeroom.
• Leefstylprodukte vir verslanking of selluliet.
• Terapeutiese produkte soos ZeroAche+,
Hair Nutrition+ en die Resque-reeks.
• Colour Caress.
• Kruietee en Rooibostee.
• Fyn geure.
• Gevorderde lyfsorg: Body Xpert.
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Behandeling vir die
verskillende velsoorte
Behandeling van
die SENSITIEWE/
ALLERGIESE vel

beveg terselfdertyd die vorming van letsels;
die Intensive Repair Serum is ’n intensiewe
behandeling wat velkleur, vlekke en letsels
verbeter.)

Daar is DRIE tipes sensitief-allergiese
vel:
(a) Die akneevel;

• Is jy bereid om my onmiddellik te kontak as
jou vel ’n reaksie toon, ongeag hoe klein?
(Hierdeur kan die klant se probleme vinnig
opgelos word, voordat dit onhanteerbare
afmetings aanneem.)
• Sal jy ses tot agt glase water per dag drink?
(Water verwyder nie alleen giftige afvalstowwe
nie, maar keer ook dat die vel gedehidreer
word.)

(b) Die sensitiewe vel; en
(c) Die vel met ekseem.

Wat is ’n allergie?
’n Allergie is die oormatige manier waarop die
liggaam op vreemde stowwe, dikwels ’n skadelose
bestanddeel waarvoor hy sensitief is, reageer.
Hierdie bestanddele word allergene genoem.
Allergene kom die liggaam binne deur:
• Kos wat geëet word;
• Asemhaling;
• Aanraking.
Soms is die liggaam se reaksie op hierdie vreemde
stowwe vaag en afwisselend, soos simptome op
die vel en in die neus, longe en ingewande. Meer
spesifieke verskynsels kom voor wanneer die
intensiteit van die vreemde stof in die liggaam so
’n graad bereik dat die liggaam geforseer word
om negatief te reageer. Hierdie reaksie vind plaas
in die liggaam se mees kwesbare plekke. Die
Annique Konsultant moet die klant die volgende
vrae vra voor daar met behandeling begin kan
word:
• Is jy bereid om ons dieet te volg? (Daar
is sekere kossoorte wat deur die sensitiewe
veltipe vermy moet word ten einde verdere
reaksies te voorkom.)
• Sal jy ons Annique Rooibostee drink?
(Rooibos is alombekend vir sy anti-allergiese
werking.)
• Sal jy volhou met die velsorgprogram en nie
daarvan afwyk nie, en as jy wel afwyk, sal
jy my onmiddellik in kennis stel? (Probleme
kan dan vinniger opgelos word en allergiese
reaksies kan dan verklaar of verhoed word.)
• Verstaan jy waarom ons die Essense Miracle
Tissue Oil/Intense Repair Serum vir jou vel
aanbeveel al het jy puisies of aknee? (Die
Essense Miracle Tissue Oil het ’n genesende
werking, versnel die opklaring van aknee en

• Verstaan jy hoekom ek die vitamien- en
mineraalaanvullings – Forever Healthy-reeks
- aanbeveel? (’n Sensitiewe en allergiese vel
reageer negatief op produkte omdat dit tekorte
het en onder stres is, wat verbeter kan word
deur aanvulling van vitamiene en minerale.)
• Is jy bereid om te volhard met die program
vir solank as nodig? ( Dit het jou vel jare
geneem om sensitief te word, derhalwe moet
mens geduldig wees om die probleem op te
los.)
• Is jy bereid om tydelik alle ander
velsorgprodukte opsy te sit? (Ander produkte
mag ’n reaksie veroorsaak wat nie deur die
Konsultant raakgesien word nie.)

Behandeling van die drie
sensitiewe/allergiese
veltipes:
(a) Akneevel
Aknee is ’n algemene velprobleem onder
tienderjariges, maar dit word ook meer algemeen
onder vroue in hul menopouse. Alhoewel aknee
tot ’n groot mate toegeskryf kan word aan
veranderinge in die hormoonvlakke van die
liggaam, word aknee ook deur ander faktore soos
dieet, velsorg, besoedeling en weerstoestande
veroorsaak. Wanneer hierdie faktore, wat aknee
vererger, uitgeskakel word, herstel die vel vinniger
en die voorkoms van aknee of puisies verminder.
Die aknee en sensitiewe veltipes het baie in
gemeen: beide is sensitief vir sekere produkte en
reageer soms wanneer die verkeerde produkte,
kossoorte en/of behandelings gebruik word.
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Behandeling van die Akneevel:
• Reinig: FaceFacts Crystal Clear een maal per
dag - waak altyd teen oorstimulering van die
olieproduserende kliere.
• Spoel vel af met Groen Rooibostee of Rooibos
Ontspanning.
• Skrop: Face Facts Smooth Over - een tot tweemaal weekliks.
• Behandeling: Essense Skin Detox, Face Facts
Spotless Pimple Treatment, Miracle Tissue
Oil en Resque Crème. Tweemaal per dag
om verdikking van olie in die poriemond te
voorkom en om die vel te beskerm.
• Masker: Face Facts Calm Down en Essense
Antioxidant Radiance Masque. ’n Masker
word tweemaal per week aangewend vir ’n
behandeling van die vel.
• Onderlaag/sonblok: die onderlaag verberg
nie net merke nie, dit beskerm ook die vel
teen infeksies en vorm deel van die daaglikse
velsorgbehandeling.
• Face Facts Liquid Skin Nutrition.
• Forever Healthy aanvullings soos OptiDerm vir
volwassens en OptiSolve vir tieners.
Voorstelle vir verstandige behandeling van die
akneevel:
(1) ’n Akneevel moet nie aan te veel reiniging
of hantering onderwerp word nie:
Die rede hoekom aknee voorkom, is dat die
oliekliertjies te veel olie produseer en dan
die porieë verstop. Gereelde reiniging van
die vel stimuleer die oliekliertjies om meer
olie te produseer; hierdie sebum stol in die
poriemondjie; die kliertjie onder die vel swel
totdat dit maksimum kapasiteit bereik, en bars
dan; die omliggende weefsel word beskadig; en
infeksie tree in. Die pH-balans van die vel moet
altyd normaal wees sodat die vel infeksies kan
teenstaan. Oormatige reiniging verlaag die vel
se weerstand en veroorsaak dat die vel makliker
besmet raak.

die kleur wat dit tot die vel toevoeg. Hierdie
toestand is egter tydelik. Omdat die selle laer
af in die epidermis (basale laag) kwesbaar is
vir die skadelike ultravioletstrale, verdik die
vel in die epitele weefsel (basale selle) om
hierdie onderliggende selle te beskerm. Hierdie
verdikking van die vel belemmer verder die
uitvloei van sebum en vererger die akneetoestand.
(4) ’n Akneevel kan verder beskerm word met
die gebruik van ’n vogonderlaag en sonskerm:
Die Annique vogrome of Resque Crème
sal nie porieë verstop nie, maar sal, in
werklikheid, die stolling van sebum teëwerk.
Die onderlaag bevat geen poeier nie; dit bevat
’n sonbeskermingsfaktor. Die voordele van ’n
onderlaag het meer voordele as om slegs merke
te verbloem – dit beskerm ook die vel teen
uitdroging, infeksies en die skadelike strale van
die son.
(5) Daar moet nooit aan ’n akneevel gedruk
word nie :
Om aan puisies te druk, bevorder nie genesing
nie, maar in werklikheid bevorder dit infeksie,
wat letsels op die vel laat. ’n Akneevel kan baat
vind by ’n medisinale masker soos die Face Facts
Calm Down Masque of Essense Antioxidant
Radiance Masque, omdat dit infeksie teëwerk. Die
Smooth Over Scrub vergemaklik verwydering van
swartkoppies en dooie selle op puisies. Wanneer
’n puisie ryp is, moet dit nie gedruk word nie,
maar slegs met ’n lanseermessie oopgemaak
word.
(6) Die aknee-lyer moet ‘n gebalanseerde
dieet volg:
Alhoewel die verkeerde dieet nie noodwendig
aknee sal veroorsaak nie, kan dit hierdie toestand
vererger. Die akneelyer moet sekere kossoorte
vermy vanweë die sensitiwiteit van hierdie veltipe.

Die sebum van die vel is ryk aan voeding, maar
arm aan vog. Soepel vel het meer vog nodig vir
die olie om ongehinderd uit die poriemondjie
te vloei. Hoe droër die vel (tekort aan vog), hoe
meer olie word afgeskei in ’n poging om die
styfheid van die vel te verlig. Die porie kan nie
die oormatige olie hanteer nie en dit verhard in
die huidmondjie. Die oliekliertjies gaan egter
voort met sebumproduksie vir solank as wat die
oormatige olie van die vel gestroop word.

Dit sluit in:
• Geel groente;
• Geel vrugte;
• Suiwelprodukte, soos melk en kaas;
• Tamaties;
• Volkoringprodukte;
• Koffie en gewone tee;
• Gaskoeldrank;
• Gepreserveerde voedsel;
• Alkoholiese drank;
• Lekkergoed;
• Kos met sterk speserye gegeur, soos kerrie en
peri-peri;
• Olierige kos, kitskos of wegneemetes.

(3) ’n Akneevel moet nie aan die son
blootgestel word nie:

Die Annique Forever Healthy-reeks voorsien in die
liggaam se vitamien- en mineraalbehoeftes.

’n Sonbruin verbeter tydelik die voorkoms van
die vel, deur dit “gesonder” te laat lyk met

(7) Die akneelyer moet stres beperk:

(2) Die akneevel benodig vog:

Stres veroorsaak nie noodwendig aknee nie, maar
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kan bestaande aknee vererger. Mense met aknee
moet by ’n roetine hou; nie laat nagte wakker bly
nie, maar genoeg slaap kry; daagliks oefening
kry; uitermatige stres en ooreising vermy. Dit is
wel moeilik om stres in ons hedendaagse tyd te
vermy, maar hierdie stresvolle situasies veroorsaak
tekorte aan noodsaaklike voedingstowwe. Vir die
doeltreffende voorkoming en behandeling van
aknee, is vitamienaanvulling noodsaaklik.

(b) Sensitiewe vel
Die behandeling van die sensitiewe vel verskil
van die van ander veltipes, en moet met sorg
en toewyding behandel word. Ons stap-vir-stap
behandeling van die vel is getoets deur ons
Konsultante en die resultate was deur die bank
positief.

• Die klant noem gewoonlik self dat sy ’n
sensitiewe vel het;
• Sensitiewe oë wat maklik opswel;
• Blosende wange – wanneer geïrriteer; met
die gebruik van wyn; of in warm- of koue
weerstoestande.
• Vel wat brand en jeuk.

Stap-vir-stap behandeling van die
sensitiewe vel:

Stap 1:

• Hydrafine Absolute Balancing Freshener

Begin met die Resque Crème of die Essense
Sensi Crème. Dit moet as ’n REINIGER,
VOGROOM, NAGROOM EN MASKER gebruik
word. Water of seep mag nie gebruik word nie.
Die vel moet met Rooibos of Groen Rooibostee
afgespoel word. ’n Toepaslike Annique
vogonderlaag mag gedurende die dag gebruik
word as beskerming teen die son. Hierdie stap
moet tien dae na mekaar gebruik word. ’n
Klant met ’n lang geskiedenis van sensitiewe
reaksies moet hierdie eerste stap vir langer as die
aanbevole tien-dag-periode gebruik.

• Sonblok

Na tien dae:

• Hydrafine Normalising Cleansing Milk

Stap 2:

Produkte vir die sensitiewe vel:
• Resque Crème; Sensi Crème
• Essense Miracle Tissue Oil
• Forever Young Crème de Nuit
• Forever Young Vernuwingsroom

• Forever Healthy-reeks
• Annique Rooibos en Annique Groen
Rooibostee
Behandeling van die sensitiewe vel:
Die samewerking van die klant is baie belangrik,
derhalwe is dit noodsaaklik om die volgende vrae
aan jou klant te vra (asook díe hierbo genoem),
voordat jy behandeling vir haar veltipe voorstel:
• Is jy bereid om te doen wat ek (jou Konsultant)
jou vra om te doen? Die Konsultant moet altyd
in beheer van die behandeling wees.
• Sal jy ten minste 3 tot 6 koppies Rooibos-tee
elke dag drink of 3 OptiRooibos kapsules
daagliks? (Rooibos bevat baie minerale wat
noodsaaklik vir die effektiewe behandeling van
die vel is.)
• Is jy bereid om die Forever Healthy-reeks vir ten
minste 3 maande te gebruik? (Die verbetering
van die vel hang direk af van die gesondheid
van die liggaam.)
• Sal jy so vriendelik wees om my te skakel
wanneer jou vel op enige manier reageer,
ongeag hoe min?
Hoe onderskei mens die sensitiewe vel van
ander veltipes?
• Gebarste aartjies op die wange;
• Sensitief vir die son;
• Die vel brand en voel styf;
• Het ’n geskiedenis van sensitiwiteit vir
velsorgprodukte;

Bykomend tot die sagwerkende Resque Crème/
Essense Sensi Crème, moet die Essense Miracle
Tissue Oil as ’n behandeling gebruik word.
Begin met een behandeling daagliks, wat
stelselmatig vermeerder word, afhangende van
die behoefte en absorpsievermoë van die vel.
Die Resque Crème of Essense Sensi Crème word
dus gebruik as die reiniger, vogroom, en masker,
maar die Miracle Tissue Oil word nou gebruik
as ’n behandeling tesame met die Resque/Sensi
Crème.

Na ’n verdere tien dae:

Stap 3:

Indien geen reaksie met die gebruik van die
Miracle Tissue Oil en die Resque Crème of
Essense Sensi Crème voorkom nie, kan oorgegaan
word na Stap 3. Stappe 1, 2 en 3 word nou
gekombineer en moet tegelyktydig gevolg word.
Die Essense Derma Protect (SBF 20) moet daagliks
aangewend word, bykomend tot die Resque
Crème of Essense Sensi Crème, om die vel te
beskerm.

’n Verdere tien dae later:

Stap 4:

Die klant mag nou Forever Young Crème de Nuit
aanwend. As geen reaksie opgemerk word nie,
mag die hoeveelheid vermeerder word. In die
geval waar die vel ’n sensitiewe reaksie toon, moet
stappe 1, 2 en 3 vir ’n verdere tien dae gevolg
word – gebruik van die Crème de Nuit word vir
’n rukkie uitgestel. Dit mag na ’n uitmergelende
proses klink, maar dit is onontbeerlik, en sal
uiteindelik die klant in staat stel om ’n beperkte
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reeks van die produkte te gebruik. Hierdie
metode sal die behoeftes van die vel bevredig:
reiniging, voeding, stimulasie, bevogtiging en
beskerming. Op hierdie stadium gebruik die klant
nou die Essense Sensi/Resque Crème, die Crème
de Nuit, ’n toepaslike onderlaag, Essense Derma
Protect en Essense Miracle Tissue Oil.

Na ’n verdere tien dae:

Stap 9:

Voeg die Forever Young Eye Therapy by. Vermy
direkte kontak met die ooglede gedurende die
eerste paar maande van gebruik.

Stap 10:

Stap 5:

Tot hier het die klant stappe een, twee, drie
en vier agtereenvolgens gebruik. Die klant kan
aanhou om haar gesig met die Resque Crème/
Essense Sensi Crème te reinig, en mits alles glad
verloop, kan sy nou vorder na ’n volwaardige
Annique reiniger. Die vel moet steeds met sorg
hanteer word, en alle bewegings op die vel moet
lig wees. Dit is belangrik om die vel so kalm as
moontlik te hou – geen son, blootstelling aan
die weer, wind, seep of water nie. En vir nou,
geen massering by ’n skoonheidsalon nie. Druk
die reiniger liggies aan en spoel dadelik af met
louwarm Annique Rooibostee. Hierna volg die
Forever Young Crème de Nuit, en nog Resque
Crème/Essense Sensi Crème, Essense Derma
Protect en onderlaag moet aangewend word.

Na ’n verdere tien dae:

Stap 6:

Twee maande het verloop sedert die terapie vir
die sensitiewe vel begin het. Die klant se vel is
nou gereed vir die gebruik van ’n sagwerkende
verfrisser. Die Annique Hydrafine Absolute
Balancing Freshener is broodnodig vir die herstel
van die pH-balans van die vel. Hierdie balans
moet in stand gehou word om die vel te beskerm
teen die indringing van bakterieë , wat infeksies
kan veroorsaak. Sproei die verfrisser op die gesig
bo-oor die Resque Crème/Essense Sensi Crème
en gedurende die dag, bo-oor grimering.

Eksperimenteer met ander behandelings. Die
hele idee agter die stap-vir-stap proses, is om
die sensitiewe vel, wat ’n afwyking is, so na as
moontlik aan ’n normale vel te bring. Soos wat
die vel ontspan, verbeter die voorkoms van die
vel, wat jou met ’n doodgelukkige klant laat, wat
jou diens en geduld, en Annique se wonderlike
produkte oral sal aanprys.

(c) Die Ekseemvel:
Hierdie tipe vel is net so sensitief soos die
sensitiewe vel vir sekere produkte, maar het soms
’n rooi, geswelde uitslag, en kan vlok en skilfer,
selfs sonder die gebruik van enige produkte.
Wanneer velsorgprodukte aan geaffekteerde
areas aangewend word, brand die vel en die
ekseem-toestand vererger. Die behandeling
van hierdie veltipe is eenvoudig en resultate sal
spoedig opgemerk word.
Produkte vir die behandeling van ekseem:
• Rooibos en Groen Rooibostee
• Baby Lyfroom
• Baby Vogroomseep
• Essense Derma Protect SBF 20
• Resque Crème/Essense Sensi Crème
• Baby Lyfroom, Baby 2-in-1 Shampoo and Baby
Wash
Behandeling van ekseem:

Tien dae hierna:

Stap 7:

Die Annique Essense Skin Detox en/of die
Forever Young Vernuwingsroom kan nou
tot die velsorgprogram gevoeg word. Die
Vernuwingsroom moet slegs een keer per week
vir die eerste maand gebruik word; twee keer
per week vir die tweede maand; ensovoorts. Die
Forever Young Vernuwingsroom word dan snags
gebruik saam met die Forever Young Crème de
Nuit, Resque Crème/Sensi Crème en Essense
Miracle Tissue Oil, waarna die Hydrafine Absolute
Balancing Freshener aangesproei word.

Stap 8:

word nie. Omdat die Lucid Silky Skin Replenisher
nie hard word nie, kan dit met ’n klam gesiglappie
verwyder word.

Die Lucid Silky Skin Replenisher kan nou as ’n
sagte velstimuleerder gebruik word. Die masker
moet aanvanklik in drie gelyke dele met die
Resque Crème/Essense Sensi Crème en Forever
Young Vernuwingsroom gebruik word om
oorstimulasie te voorkom. Aanvanklik moet die
masker vir nie langer as tien minute aangelos

• Annique Rooibos: Prut vier teesakkies op die
stoof totdat die water donker kleur. Giet die
ekstrak in ’n bad met louwarm water, en raai
die klant aan om daarin te lê vir 15 minute op
elke sy.
• Resque Crème: Gebruik twee keer per dag
op geaffekteerde en sensitiewe areas van die
liggaam.
• Baba Lyfroom: Wend ná elke was van hande en
liggaam aan om droë, jeukende vel te voorkom.
• Baba Vogroomseep/Baby 2-in-1 Shampoo
and Body Wash: Omdat hierdie seep nie enige
bytsoda bevat nie, sal dit nie die hande brand
of die pH-balans versteur nie. Die Baby Bath
bevat ’n sterk ekstrak van Rooibos, wat aan die
seep die kenmerkende Rooibos kleur verleen.
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Behandeling van ander velprobleme

• Essense Miracle Tissue Oil, Face Facts Liquid
Skin Nutrition.

1. Vergrote porieë:
• Annique Forever Young Vernuwingsroom
om verfyning van die porieë van onder die
oppervlak aan te help.
• Essense Miracle Tissue Oil vir ekstra voeding,
en vir verstewiging van die selwande en
velspiere.
• Hydrafine Purifying and Rebalancing Masque
of Face Facts Calm Down Masque, eenmaal
per week, gemeng met Forever Young
Vernuwingsroom en ’n paar druppels Essense
Miracle Tissue Oil.
• Hierdie masker is soos ’n salonbehandeling
tuis – die vel word sagkens gestimuleer en
porieë word verfyn.
• Forever Young RetiniQ met retinol is ’n
kragtige verjonger vir verouderde vel met
vergrote porieë. Verminder rooi vlekke op
die vel.
• Forever Young Q10 Therapy verbeter energie
van selle om effektiewe verbruik van ander
bestanddele te bewerkstellig.

2. Puisies en Swartkoppies:

4. Gedehidreerde vel:
• 6 tot 8 glase water binne so ’n kort tyd as
moontlik.
• Forever Young Vernuwingsroom.
• Lucid Ultimate Moisturiser for Dry Skin: 10 tot
15 aanwendings per dag.
• Essense Derma Protect: Elke dag.
• Essense Intense Repair Serum plus Essense
Moisture Serum.
• Lucid Silky Skin Replenisher daagliks bo-oor
vogroom.
• OptiMega, OptiDerm, OptiVite en
OptiAgeing.
• Crème de Nuit/Lucid Optimal Night Renewal
Moisture Serum.

5. Vlekke en merke:
• Sonblok op hande en gesig – elke dag.
• Essense Skin Detox.
• Forever Young Vernuwingsroom.
• Forever Healthy OptiMega en OptiVite.

• Face Facts Smooth Over Scrub elke
tweede dag liggies bo-oor die reiniger, om
swartkoppies en dooie selle, wat die porieë
verstop, te verwyder.

• Essense Derma Bright.

• Essense Skin Detox: 2 tot 3 maal per dag.

• Essense Intense Repair Serum

• Hydrafine Purifying and Rebalancing Masque
of Face Facts Calm Down Masque: tweemaal
per week wanneer die skroproom nie gebruik
word nie.
• Die Face Facts Calm Down Masque het ’n
strelende effek en ’n anti-bakteriese funksie
om infeksie teë te werk.
• Essense Miracle Tissue Oil: Vir voorkoming
van letselvorming en om herstel van puisies
aan te help.
• Forever Healthy OptiVite en OptiOmega.

3. Sonskade:
• Forever Young Vernuwingsroom: Om die
herstel van die vog-en voedingsvlakke in
beskadigde selle aan te help.
• Essense Skin Detox.
• Essense Derma Protect elke 15 minute –
rojale aanwendings.
• Essense Intensive Repair Serum Oil: Om die
vitamien E in selwande te vervang. Vitamien
E word deur die ultravioletstrale van die son
vernietig.
• Lucid Silky Skin Replenisher: Moet op die vel
gelaat word om sonbrand teë te werk.

• Essense Miracle Tissue Oil.
• Essense Antioxidant Radiance Masque.

6. Droë en beskadigde hare:
• Resque Hair Nutrition+ en Forever Healthy
OptiMega en OptiDerm.
• Essense Miracle Tissue Oil, Lucid Silky Skin
Replenisher/Face Facts Liquid Skin Nutrition

7. Vel- en Lyf-analise
Hierdie analise kan gebruik word om te help
om jou klante se produk vereistes te bepaal:
• Vra jou klant om die Annique Vel- en
Lyfanalisevorm in te vul, of vra vir haar die
vrae en vul die vorm namens haar in.
• Dit is maklik en eenvoudig om
produkaanbevelings te maak
wanneer sy enige van die velsorg- en
gesondheidsorgvrae, afmerk.
• Jy kan ook gevolgtrekkings maak uit
haar huidige velsorgroetine; indien sy
byvoorbeeld nie ’n masker of ’n skroproom
gebruik nie, sal jy dalk die voordele hiervan
aan haar kan uitwys en hoe dit die resultate
van haar ander produkte sal verbeter.
• Haar huidige leefstylbehoeftes sal ook
duidelik na vore kom na aanleiding van
die antwoorde wat sy op die analise-vorm
verskaf.
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Hoe om ’n Vel‐ en Lyfanalise te doen
Waar en Wie?

Uitnodiging

Bakkie
Spieël
Haarband
Handdoekie
Gesigsponsie
Grimeersponsie

Beautè en Produkkatalogus
Pryslys x 2
Klant‐vraelys
Klant‐aanbevelingsvorm
Oggend‐ en Aandroetine (aangeheg)
Forever Healthy–wiel

Reiniger
(uit die Lucid, Hydrafine, Face Facts of
Synergy‐reeks)
Resque Crème of Essense Sensi Crème
Miracle Tissue Oil
Masker
(uit die Lucid, Hydrafine, Face Facts of
Synergy‐reeks)
Sewe Verskille van Annique
Velsorgaanwending in vergelyking
met ander velsorgmaatskappye
Hoekom benodig jy Vogroom + Nagroom +
Vernuwingsroom?
Klant: Verduidelik dat sy geleentheid het
om AL die produkte te gebruik indien sy as
Konsultant aansluit, aan vriende en familie
verkoop en addisionele inkomste verdien.
Sy sal ook inkomste deur hulle verdien
indien hulle as Konsultante aansluit!

Sien Suksesgids

Voltooi Klant‐vraelys
Essense Skin Detox
Essense Intense Repair Serum
Forever Young Vernuwingsroom
Forever Young Bo‐Serum
Forever Young Youth Boost
Forever Young Eye Therapy /
Essense Energising Eye Gel
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Forever Young RetiniQ
Essense Derma Bright
Face Facts Liquid Skin Nutrition
Essense Moisture Serum
Moisturiser
(uit die Lucid, Hydrafine, Face Facts of
Synergy‐reeks)
Forever Young Q10 Therapy
Derma Protect SBF 20
Freshener (uit die Lucid, Hydrafine of
Synergy‐reeks)
Resque Mist
ZeroAche+
Fragrance
Verduidelik Gelukstrekkings/ Vraelys en
Bestellings

Onderlaag
Grimering
Voltooi haar Produk‐aanbeveling
(vel, lyf, gesondheid). Aanbevole produkte:

Forever Healthy‐reeks
Reiniger
Vogroom
Derma Protect SBF 20
Verfrisser
Nagroom
Vernuwingsroom
Skin Detox
Miracle Tissue Oil
Ander aanbevole produkte
volgens haar behoeftes:

Doen Gelukstrekkings / Vraelys en Bestellings
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Vind uit watter veltipe jy het.
Beantwoord die volgende vraelys:
1. Hoe lyk jou vel in die oggend na jy
opgestaan het?
a) Vaal en oneweredig
b) Normaal, maar blink op my T-sone
c) Vol puisies en olierig
d) Normaal tot rooi
e) Stralend met geen sigbare porieë nie

8. Hoe lyk en voel jou vel na jy dit gewas het?
a) Droog, styf, vaal en soms vlokkerig
b) Droog en olierig in sekere areas, meestal
normaal
c) Dis die enigste tyd wanneer dit nie blink nie
d) Jukkerig, rooi, branderig en geïrriteerd
e) Blos op wange

2. Hoe voel jou vel gedurende die dag?
a) Droog en soms styf
b) Normaal, soms bietjie olierig
c) Vuil en olierig
d) Geïrriteerd, jeukerig, branderig of warm
e) Normaal

9. Hoe gereeld wil jy ’n bevogtiger aanwend?
a) Meer as een keer ’n dag
b) Meer gereeld aan my wange, of een keer ’n
dag
c) Ek verkies geen bevogtiger nie, my vel is
reeds olierig
d) Dit hang af hoe sensitief my vel voel
e) Een keer ’n dag

3. Hoe gereeld wil jy jou vel was?
a) Slegs wanneer nodig, seep irriteer my vel
b) Twee keer ’n dag
c) Gereeld, dit voel nooit skoon nie
d) Min, dit brand te maklik
e) Een of twee keer per dag
4. Hoe lyk jou grimering teen middagete?
a) Grimering lyk vaal en vlokkerig en/of
grimering irriteer my vel
b) Goed, maar my neus en voorkop blink
c) Olierig, my grimering hou nie lank nie
d) Ek dra min grimering, dit irriteer my vel
e) Goed, ek hoef slegs lipstiffie aan te wend
5. Hoe gereeld sukkel jy met puisies?
a) Nooit
b) Soms, slegs in sekere areas
c) Gereeld
d) Soms, dis rooi knoppe wat brand of juk
e) Min
6. Wat is jou grootste kommer?
a) Fyn lyne, voortydige veroudering, plooie
b) Niks spesifieks nie
c) Puisies, swartkoppies en olierigheid
d) Geïrriteerde vel, ek kan min produkte
gebruik
e) Ek het geen velsorgkommer nie
7. As jy selgs een produk kan kies, watter een
sal jy gebruik?
a) Bevogtiger
b) Enige een
c) Reiniger, verkieslik ’n seep of jel
d) Die produk wat my vel nie sal irriteer nie
e) My gunsteling een.

10. Beskryf jou T-sone:
a) Dit is droog soos die res van my vel, met fyn
porieë
b) Olierig met vergrote porieë
c) Definitief my probleemarea – olierig met
baie vergrote porieë
d) Dis minder sensitief as die res van my gesig
e) Geen sigbare porieë nie.

Jou resultate
Meestal a’s
Jy het ’n droë, gedihidreerde vel
Gebruik die Annique Lucid-reeks

Meestal b’s en e’s
Jy het ’n normaal tot kombinasie vel
Gebruik die Annique Hydrafine-reeks

Meestal c’s
Jy het ’n olierige of probleemvel
Gebruik die Annique Synergy of Face Facts-reeks

Meestal d’s
Jy het ’n senstiewe /allergiese vel
Gebruik Essense Sensi Crème en Resque Crème
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Velanalise en
Aanbevelings
’n Visuele Gids
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Noodhulp vir die Vel – Aanbevelings
(In alfabetiese volgorde)

Aartjies: Forever Young Vernuwingsroom, Forever Young
RetiniQ, Forever Young Q10 Therapy.
Aknee: Face Facts-reeks, Essense Sensi Crème, Resque
Crème, OptiMega, OptiClear, OptiC, OptiSolve,
Ontspannings-tee.
Allergieë: Ontspannings-tee, Rooibostee, OptiMega,
OptiClear, Resque Essense, OptiToniQ+, Resque Mist,
Groen Rooibostee.
Asma: Groen Rooibostee, Resque Mist, OptiMega,
OptiFlora, OptiToniQ+.
Blaasontsteking: OptiToniQ, Blaas en Niere-tee.
Bloeddruk, hoog/laag: OptiMega, OptiCalMag,
OptiToniQ+.
Dermatologiese behandelings: Rooibostee, Resque
Crème, OptiMega, OptiToniQ+.
Dooie selle/lewelose vel: Lucid Perfecting Cream
Exfoliator, Forever Young Q10 Therapy, Essense Moisture
Serum, OptiMega. Essence Skin Detox.
Droë vel: Resque Crème, Lucid HydraRestore
Freshener, Essense Intense Repair Serum, Lucid Silky
Skin Replenisher, Lucid Ultimate Moisturiser for Dry
Skin, Forever Young Vernuwingsroom, Essense Moisture
Serum, OptiMega, OptiVite, OptiDerm.
Ekseem: Resque Crème, OptiMega, Baba Lyfroom,
Rooibostee, Baba Vogroomseep, Essense Sensi Crème,
Face Facts Liquid Skin Nutrition.
Gedehidreerde vel: Essense Miracle Tissue Oil, Essense
Intense Repair Serum, Lucid Silky Skin Replenisher,
Lucid Ultimate Moisturiser for Dry Skin, Forever Young
Vernuwingsroom, Essense Moisture Serum, OptiMega,
OptiVite, OptiDerm.

Plooie: Forever Young Bo-Serum, Forever Young
Vernuwingsroom, Forever Young Q10 Therapy, Forever
Young RetiniQ, OptiRooibos, Forever Young Youth Boost,
OptiAgeing, Forever Young Eye Therapy.
Puisies: Face Facts-reeks, OptiMega, OptiVite,
OptiSolve, Ontspannings-tee.
Seer spiere en/of styfheid in gewrigte: Detoks-tee,
ZeroAche+, OptiMega, OptiCalMag, Resque Mist,
OptiToniQ+.
Sensitiewe vel: Sensi Crème-program, Resque Crème.
Slaaploosheid: Nagrus-tee, OptiCalMag,
Ontspanningstee, OptiToniQ+.
Sproete: Essense Derma Protect, Essense Derma Bright,
Forever Young Q10 Therapy, Essense Skin Detox.
Spysverteringsprobleme: Groen Rooibostee, Maag-tee,
OptiFlora.
Stres of trauma: Ontspannings-tee, OptiMega,
OptiEnergy, OptiCalm.
Swartkoppies: Essense Skin Detox, Face Facts Liquid
Skin Nutrition.
T-paneelprobleme: Essense Skin Detox, Forever Young
Q10 Therapy, Hydrafine-reeks, Face Facts-reeks.
Uitputting: OptiEnergy, OptiMega, Bio Harmony.
Vergrote porieë: Forever Young Q10 Therapy, Forever
Young Vernuwingsroom, Forever Young RetiniQ, Forever
Young Bo-Serum, Forever Young Essense Antioxidant
Radiance Masque, Essense Pore Minimising Serum.
Witkoppies: Essense Skin Detox, Face Facts Liquid
Skin Nutrition.

Griep en verkoue: OptiBoost, OptiC, Leefstylskommel,
Resque Mist, ZeroAche+, BioHarmony.
Hardlywigheid, spastiese kolon: Stoelgang-tee, Maagtee, Ontspannings-tee, OptiFlora, OptiMega, OptiClear.
Hooikoors of sinus: Resque Mist, OptiMega, Resque
Essence.
Jeukerige vel: Resque Crème, Groen Rooibostee,
Essense Miracle Tissue Oil, OptiMega, OptiFlora,
Essense Sensi Crème, Face Facts Liquid Skin Nutrition,
Resque Mist.
Konsentrasieprobleme: Leefstylskommel, OptiMega,
OptiFlora, OptiCalm, OptiToniQ+.
Koorsblare: Resque Crème, OptiClear, OptiBoost,
OptiC, Face Facts Pimple Treatment.
Letsels: Essense Miracle Tissue Oil/Intense Repair
Serum, RetiniQ.
Menopouse, PMS, hormoonversteurings: OptiFlora,
OptiMega, OptiCalMag, OptiEnergy, OptiFemme,
Ontspannings-tee.
Olierigheid: Synergy-reeks, Forever Young Q10 Therapy,
Essense Skin Detox.
Pigmentasie-vlekke: Essense Derma Bright, Essense
Derma Protect, Essense Skin Detox, Forever Young
RetiniQ, Essense Miracle Tissue Oil, Essense Intense
Repair Serum.
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