
De Shake & Tea party is een MAP (Marketing Approach Plan), een plan voor de juiste marketingaanpak waarmee 
je mensen in een gezellige en ontspannen omgeving kunt laten kennismaken met de producten en zakelijke mogelijkheden van 
Sunrider®.

ZO WERKT HET
Shake & Tea Parties worden meestal georganiseerd bij een klant of IBO thuis. Vanwege de sociale setting bieden deze feesten een 
uitgelezen mogelijkheid om een wat persoonlijker contact met prospects op te doen. Je kunt het hebben over voedingspatronen, 
sportroutines, en bovendien probeerverpakkingen met thee en shakes van Sunrider® aanbieden. Zorg voor een leuke sfeer met 
jouw enthousiasme, bereid heerlijke thee en shakes voor en wees er klaar voor om jouw maandelijkse omzet te vergroten. 

Wereldwijd goede voeding vieren

party
Shake&Tea



AAN DE SLAG
Het organiseren van een Shake & Tea Party is heel eenvoudig. Volg 
gewoon de volgende 7 stappen:

01.  Ga een 
samenwerking
met je 'upline'
collega aan

Het is de taak van jouw 
upline collega om 
jou te ondersteunen. 
Bespreek met hem of 
haar dat je een Shake 
& Tea Party wil gaan 
organiseren. Het zou 
helemaal mooi zijn als 
jouw upline collega 
gastspreker wordt 
tijdens het feest. Nodig 
hem of haar hiervoor 
uit! Op die manier 
kun je jouw feest beter promoten en leren van zijn of haar 
leiderschapskwaliteiten.

02.  Bedenk een thema
Als dit jouw eerste feest is (of die van een van je IBO's), kun 
je het een 'Introductiefeest' noemen. Je kunt natuurlijk ook 
kiezen voor andere thema's, bijv: 'Hawaiise nachten', 'Terug 
naar de jaren '20', etc. Hang ballonnen op, zet vrolijke muziek 
aan, verloot een aantal producten, kortom maak het feest 
gezellig van begin tot eind.

03.  Kies een datum en tijdstip
Plan je feest niet te vroeg in de ochtend, maar ook niet te laat 
in de avond. Richt je op populaire tijden en probeer het feest 
niet langer dan 2 uur te laten duren. Begin en eindig jouw feest
altijd op tijd. Laat de genodigden van te voren weten dat er een 
presentatie wordt gehouden over producten en/of zakelijke 
mogelijkheden.

04.  Nodig mensen uit
Nodig zo veel mensen uit als je kan. Gebruik jouw 
socialemediakanalen om online uitnodigingen te plaatsen. 
Neem vervolgens foto's tijdens jouw feest zodat je die weer 
kunt gebruiken als promotiemateriaal voor jouw volgende 
feesten. In de IBO Reference Guide (beschikbaar op de 
website van onze Sunrider Universiteit) vind je SCRIPTS die je 
kunt gebruiken voor het uitnodigen van mensen.

05.  Focus op logistiek
Maak voortdurend aantekeningen tijdens het feest.  Schrijf 
jouw geplande activiteiten op, zoals: Welkom en even 
voorstellen. Serveren van thee en shakes. Presentatie. 
Bespreken producten en/of zakelijke mogelijkheden, en 
afsluiting.

06.  Zet je beste beentje voor
Zorg altijd voor een oprechte glimlach op je gezicht. Begroet 
je gasten vol energie! Bedank de aanwezigen en maak je niet 
druk over wie er allemaal niet zijn. Wees oprecht vriendelijk 
tegen je gasten; je wil er een leuk, onvergetelijk en inspirerend 
feest van maken.

07.  Close the deal
Zet na de presentatie direct jouw zakelijke hoed op en vraag 
jouw gasten of ze willen deelnemen. Draai er niet om heen; 
bel ze op om ze in beweging te krijgen, zich in te schrijven, 
producten te kopen, deel te nemen aan Autoship, en aan de 
slag te gaan. Vergeet vooral ook niet je gasten te vragen of ze 
mensen kennen die mogelijk geïnteresseerd zijn in Sunrider. 

DIT HEB JE NODIG
Voor het organiseren van jouw onvergetelijke feest heb je 
het volgende nodig:

•  Het Antioxidant Shake & Tea Variety Pack, een pakket 
met een afwisselend assortiment shakes en theesoorten

•  Blenders, bekertjes en servetjes
•  Productbestelformulieren, inschrijfformulieren voor 

IBO's of een laptop waarmee je online bestellingen en 
inschrijvingen kunt doorvoeren

•  Rekenmachine
•  Een display met jouw 

favoriete producten van 
Sunrider®

•  De feestagenda
•  Sunrider-presentaties en/of 

het Sunrider Pitchbook
•  Vrolijke muziek en prijzen 

om weg te geven
•  Brochures, 

flyers en andere 
bedrijfsdocumentatie van 
Sunrider®

•  Een grote, oprechte 
glimlach!

Download, personaliseer en verspreid de 

mini-uitnodigingen voor de Shake & Tea 

Party. Sunrider heeft ze voor jou gemaakt, 

zodat je meer mensen kunt bereiken.We 

hebben speciaal voor deze MAP ook posters, 

flyers en banieren ontworpen, en zelfs een 

instructievideo en ... onze handleiding: de 

IBO Reference Guide.

.

Try our 
delicious  
shakes 

and teas.

I N D E P E N D E N T  B U S I N E S S  O W N E R

Jouw toolbox voor de Shake & Tea Party
Ga naar de Sunrider Universiteit en:
•  Bekijk de instructievideo
•  Download de uitnodigingen, posters, flyers, handleiding 

(Reference Manual) en advertenties voor op jouw 
socialemediakanalen voor jouw Shake & Tea Party

•  Kom meer te weten over het Antioxidant Shake & Tea Variety

W W W . S U N R I D E R . C O M     


