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Inleiding
Welkom bij Sunrider West-Europa en de Shake
& Tea Party!
Het is ons doel om een positieve bijdrage te
leveren aan de wereld door middel van voeding
en mensen te inspireren om een leven te
leiden dat wordt gekenmerkt door evenwicht,
authenticiteit en welzijn. We zijn ervan
overtuigd dat iedereen succes in zich heeft en
zetten ons in om iedere persoon de mogelijkheid
te bieden een onafhankelijk en welvarend leven
te leiden.
Het is onze visie om een cultuur te bevorderen
waarin mogelijkheden centraal staan, zodat
mensen overal ter wereld het gevoel hebben dat
ze het status quo kunnen doorbreken, nieuwe
grenzen op kunnen zoeken en hun eigen pad
naar succes uit kunnen stippelen.
Shake & Tea Party’s zijn sociale gelegenheden
waarbij mensen in een gezellige, ontspannen
omgeving kunnen kennismaken met de
producten en zakelijke mogelijkheden van
Sunrider®. Door deze feesten te organiseren,
kun je jouw klantenbasis uitbreiden zodat je
bedrijf kan groeien.
Er zijn 7 eenvoudige stappen die je moet
volgen om een geweldige Shake & Tea Party te
organiseren. In deze handleiding wordt elke
stap beschreven. Je vindt hier bovendien scripts
die je kunt gebruiken om potentiële klanten te
benaderen, en ook formulieren, checklists en
alle andere dingen die je nodig zal hebben.
Neem de tijd om deze handleiding goed door te
lezen, leer hoe het organiseren van een Shake &
Tea Party in zijn werk gaat en geef je bedrijf een
boost met deze geweldige methode.
ONAF H A NK E L I J K ONDE R NE M E R
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Wat Sunrider anders maakt
De expertise van de eigenaren

De eigenaren van Sunrider zijn experts op het gebied van gezondheid en wetenschap. Dokter Tei- Fu Chen
is een wereldberoemde herborist met een universitair diploma in de farmacie. Dokter Oi-Lin Chen is
arts. Ze werken samen met hun zonen Reuben Chen, een arts die gespecialiseerd is in sportgeneeskunde
en pijnbeheersing, en Eric Chen, een organisch chemicus, om toezicht te houden op het onderzoek, de
ontwikkeling en de vervaardiging van elk Sunrider®® -product.

Philosophy of Regeneration®

De producten van Sunrider® zijn gebaseerd op de Philosophy of Regeneration® (regeneratiefilosofie), een
concept waarbij het op passende wijze voeden (yin) en reinigen (yang) van de vijf systemen van het lichaam
met de juiste combinatie voedingsstoffen centraal staat, met als doel het bevorderen van evenwicht en een
optimale gezondheid.
Deze filosofie komt voort uit duizenden jaren Chinees onderzoek naar kruiden en is gebaseerd op de
overtuiging dat voeding kan helpen het lichaam in evenwicht te brengen en gezond te houden.

DE VIER ESSENTIËLE BEGINSELEN
HORMONEN
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WEERSTAND
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BLOEDSOMLOOP
WATER

VOEDEN

+

LUCHTWEGEN
METAAL

REINIGEN
= EVENWICHT
Voedingsmiddelen, geen chemicaliën

Voeden + Reinigen = Evenwicht

Sunrider biedt geconcentreerde voedingsstoffen
uit natuurlijke voedingsbronnen.

De producten van Sunrider® voeden en
reinigen het lichaam voor een optimale
gezondheid.

Dokter. Tei-Fu Chen

Experts op het gebied van formules en
concentraties

Variëteit
Sunrider biedt een breed scala aan natuurlijke
ingrediënten voor een evenwichtige voeding.
ONAF H A NK E L I J K ONDE R NE M E R

De producten van Sunrider® zijn zowel veilig
als ontzettend effectief.
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Eigen productie
Sunrider bezit wereldwijd acht hypermoderne productiefaciliteiten, die samen meer dan achttien
hectaren beslaan. Het bedrijf controleert, onder toezicht van zijn deskundige eigenaren, elke stap in
het productieproces, van het concept en de formules tot de vervaardiging en verpakking.

Het proces stap voor stap
Het ultra-exacte productieproces van Sunrider onderscheidt onze producten van die van de
concurrentie.

STAP 1. REINIGEN

STAP 2. MALEN

STAP 3. SAMENSTELLEN

STAP 4. EXTRAHEREN

STAP 5. CONCENTREREN

SPRAY DRY

STAP 6. FLO-COATEN

SPRAY DRY GLATT

STAP 7. SPROEIDROGEN

ONAF H A NK E L I J K ONDE R NE M E R
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STAP 8. VERPAKKEN

Een geweldige party in 7 stappen
1.	Ga een samenwerking met je ‘upline’-collega aan

Het is de taak van jouw upline-collega om jou te ondersteunen.
Spreek met hem of haar over je plannen om en Shake & Tea Party
te 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.

2.	Bedenk een thema

Als dit de eerste Shake & Tea Party is voor jou of voor een van je
IBO’s, kun je het feest “grote opening” noemen. Je kunt ook een
thema voor je feest kiezen, bijvoorbeeld Hawaï, de roerige jaren
twintig enz. Het idee is dat het leuk, onvergetelijk en inspirerend
wordt.

3.	Kies een datum en tijdstip

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

4.	Invite People

 it is heel belangrijk. Probeer zo veel mogelijk mensen uit te
D
nodigen. Gebruik je sociale-mediakanalen om uitnodigingen te
posten en neem foto’s tijdens het feest zodat je die in de toekomst
kunt gebruiken. Op pagina 8 vind je een aantal SCRIPTS om mensen
uit te nodigen.

5.	De logistiek

 et een programma voor het feest op papier. Schrijf jouw geplande
Z
activiteiten op, zoals: welkom en even voorstelle, thee en shakes
serveren, presentatie, bespreken van producten en/of zakelijke
mogelijkheden en afsluiting. Op pagina 12 vind je een checklist met
alles wat je nodig hebt voor het feest.

6.	Een positieve houding

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. Hang ballonnen op, zet leuke muziek op en
verloot wat producten. Zorg ervoor dat het van begin tot eind leuk is.

7.	Sluit de deal

Zet na de presentatie direct jouw zakelijke hoed op en vraag jouw
gasten of ze willen deelnemen. Vraag ze om actie te ondernemen,
zich aan te melden of producten te kopen. Vraag wie wat extra wil
bijverdienen door de volgende Shake & Tea Party te organiseren.
Vergeet vooral ook niet je gasten te vragen of ze mensen kennen die
mogelijk geïnteresseerd zijn in Sunrider. Op pagina 15 staat een lijst
die je hiervoor kunt gebruiken.

ONAF H A NK E L I J K ONDE R NE M E R
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Kant-en-klare
downloads
Download, personaliseer en verspreid de
marketingmaterialen die je speciaal voor
deze MAP hebt ontworpen:
•
•
•
•
•

Mini-uitnodigingen Shake & Tea Party
Flyers
Banners om neer te zetten
Shake-recepten
Advertenties voor sociale media

ONAF H A NK E L I J K ONDE R NE M E R
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Scripts
Mensen moeten weten wat Sunrider te bieden heeft en het is jouw taak dat op professionele wijze
uit te leggen zodat je eventuele bezwaren kunt weerleggen, mensen begrijpen wat je precies doet en
bereid zijn naar je Shake & Tea Party te komen om te zien hoe jij onderneemt.
Dit zijn een paar voorbeelden van scripts om mensen uit te nodigen en ervoor te zorgen dat ze ja
zeggen.

Creëer een gevoel van urgentie
Je kunt bijvoorbeeld zeggen:

• “Wat goed dat ik je zie. Ik moet zo een
zakelijke presentatie geven, maar
voordat ik ervandoor ga, wilde ik je graag
uitnodigen voor een feest dat ik aanstaande
donderdag geef.”
• “Ik heb niet echt tijd om uitgebreid te
praten, maar wat goed dat ik je zie. Ik geef
een feest en zou graag willen dat je komt.”
• “Ik moet snel even met je praten...”
Als je een onbekende benadert:

• “Er is nu niet genoeg tijd om op de details
in te gaan en ik moet ervandoor, maar ik
denk dat dit feest voor jou erg interessant
kan zijn...”
Eén feest tegelijk:
Ook al organiseer je tijdens je vakantie elk week een
Shake & Tea Party, dat hoeven je potentiële klanten
natuurlijk niet te weten. Elk evenement moet bijzonder
zijn, dus ga er ook zo mee om.

Complimenteer de potentiële klant
Als je de persoon kent:

• “Je hebt me zo geholpen, dat waardeer ik
echt. Daarom wil ik je graag uitnodigen
voor mijn feest.”
• “Jij hebt echt een zakelijk instinct en ziet
dingen die anderen niet opmerken. Daarom
wil ik je graag uitnodigen voor mijn feest.”
ONAF H A NK E L I J K ONDE R NE M E R
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Als je de persoon niet kent:

Je kunt ook een indirecte benadering kiezen:

•	“Je bent erg goed in wat je doet;
ik neem aan dat je je werk met
plezier doet?” (Luister naar zijn/
haar antwoord. Als de persoon
niet echt blij is met zijn/haar
baan, nodig hem/haar dan uit.)

•	“Ik organiseer een feest en ben een
beetje zenuwachtig. Wil je misschien
komen om te zien of ik het goed doe?”

•	“Je bent heel goed in _____. Ik
neem aan dat je je werk met veel
plezier doet?” (Luister naar zijn/
haar antwoord. Als de persoon
niet echt blij is met zijn/haar
baan, nodig hem/haar dan uit.)

Maak mensen enthousiast
Bij het uitnodigen kun je dingen zeggen
als:

•	“Ik heb iets dat je gewoon MOET
zien…”
•	“Ik ga een nieuwe onderneming
starten en ik denk dat je er echt
even naar moet kijken.”
•	“Dit is het telefoontje waar je al
je hele leven op hebt gewacht!”
•	“Houd je al je carrière-opties
open?” of “Ben je van plan wat
je nu doet, voor altijd te blijven
doen?”

ONAF H A NK E L I J K ONDE R NE M E R

• “Een vriend zei me dat het altijd een
goed idee is om iemand die je vertrouwt
en waarbij je je op je gemak voelt te
vragen te helpen bij het voorbereiden
van een feest. Zou je misschien willen
komen om te zien of ik het goed doe?”
•	“Dit is misschien anders dan de feesten
waar je eerder bent geweest, maar ik
wilde je vragen of je mensen kent die elke
maand wat extra’s willen verdienen.”

Zorg ervoor dat mensen op tijd
bevestigen
Nadat je de persoon hebt uitgenodigd:

•	“Er is een beperkt aantal plaatsen, dus ik
wilde even bevestigen of je komt.”
•	“Wanneer denk je dat je weet of je kunt
komen?”
Blijf uitnodigen: Als er 10 mensen hebben bevestigd,
nodig er dan nog 10 uit. Het is altijd beter om te veel
mensen uit te nodigen dan te weinig.
Gebruik sociale media; het werkt goed om de
feesten te promoten. En vergeet de follow-up niet:
zodra je een lijst met potentiële deelnemers hebt,
kun je iedereen de dag of ochtend voor het feest een
reminder sturen.
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Recepten

De Super Shake

Om de logistiek van je Shake &
Tea Party te eenvoudig te houden,
biedt Sunrider een kant-en-klaar
pakket met antioxidanten-shakes
en verschillende theesoorten. In
dit pakket zitten alle producten die
je nodig hebt:

Perfect voor de sportfans en actievelingen
op jouw feest. Met 30 g eiwit en essentiële
vitamines en mineralen.
Ingrediënten:

Bereidingswijze

VitaShake cocoa
Evergreen®
IJs and water

Meng een pakje met
een beetje water in
een blender, voeg daar
een flesje Evergreen®
aan toe, wat ijs, en
serveer de shake
koud. (1 portie)

®

• F
 ortune Delight® naturel, citroen,
framboos en perzik
• C
 alli® naturel, munt, kaneel en
nacht
• SunnyDew®
• VitaShake® cacao en aardbei*

De Supermaaltijd

• Evergreen®
• NuPlus Simply Herbs
®

Een shake die bij iedereen populair is...
moeders, opa’s en oma’s, kinderen. Boordevol
micronutriënten, probiotica en krachtige
antioxidanten.

*Binnenkort
Serveer warme en koude theeën
en bereid deze 3 simpele, maar
superlekkere recepten:

De shakes en theeën

Ingrediënten:

Bereidingswijze:

NuPlus® Simply Herbs
SunnyDew®
VitaShake® aardbei*
IJs en water

Meng een pakje van
elk met een beetje
water in een blender
en voeg vervolgens ijs
en een paar druppeltjes
SunnyDew® toe. (1
portie)

van Sunrider zitten
boordevol heerlijke
smaken en krachtige

Voor een wespentaille

voedingsstoffen. Ze

Het bijzondere tussendoortje voor mensen die
extra centimeters en kilo’s kwijt willen. Het
stilt de honger en zorgt ervoor dat mensen
langer een vol gevoel hebben.

zijn gemakkelijk te
bereiden, worden
goed door het

Ingrediënten:

Bereidingswijze:

lichaam opgenomen

VitaShake Shake cocoa
Evergreen

Meng één pakje met
ijs en water in een
blender, voeg een flesje
Evergreen® en een paar
druppels SunnyDew®
toe voor een zoetere
smaak, mix het geheel en
serveer de shake koud. (1
portie)

®

®

SunnyDew® (optioneel)

en mensen worden er
dan ook gelijk verliefd
op!
ONAF H A NK E L I J K ONDE R NE M E R
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Checklist
DIT HEB JE NODIG
Sunrider® producten
• P
 akket met antioxidantenshakes en verschillende
theesoorten
• Producten om te laten zien
• S
 unBar® of andere producten
om te proeven
Blenders, bekertjes en servetjes
Bestelformulieren
voor de producten en
inschrijfformulieren
Uitnodigingen
Pennen en een rekenmachine
Presentatie over de zakelijke
mogelijkheden van Sunrider
Vrolijke muziek, ballonnen ter
decoratie en prijzen om weg te
geven (verloten)
Brochures, flyers en andere
bedrijfsdocumentatie van
Sunrider®
Een grote, oprechte glimlach!

ONAF H A NK E L I J K ONDE R NE M E R
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GEREGELD

DEELNEMERSLIJST
LOCATIE

DATUM

IBO (Organisator)

UPLINE

GASTSPREKER

NAAM

TELEFOONNUMMER

ONAF H A NK E L I J K ONDE R NE M E R
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VERGOEDING/
AANTEKENINGEN

ENQUÊTE
LOCATIE

DATUM

IBO (Organisator)

WAAR HEB JE OVER DEZE SHAKE & TEA PARTY GEHOORD?






Uitgenodigd door
Doorverwezen door
Eerder deelgenomen





Advertentie/flyer

Sociale Media

Anders

Geef aan in welke mate je het eens bent met onderstaande uitspraken:
VOLLEDIG
MEE EENS

De onderwerpen die werden besproken, waren voor mij
relevant.
De gast(en) was (waren) vriendelijk en vol energie.
Ik zou anderen aanraden naar dit feest te komen.
Het feest was leuk en informatief.
De tijd die stond gepland voor feest, was voldoende.
De ruimte waar de bijeenkomst werd gehouden en de voorzieningen waren comfortabel.
Suggesties/andere opmerkingen

ONAF H A NK E L I J K ONDE R NE M E R
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MEE EENS

NEUTRAAL

NIET MEE
EENS

ABSOLUUT
NIET MEE
EENS

GEÏNTERESSEERDEN
DEELNEMER

GEÏNTERESSEERDEN
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STAD/PROVINCIE
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TELEFOONNUMMER

E-MAIL
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