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don’t just live. reliv.

kansen
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De huidige gezondheidscrisis
>  Gezondheidsepidemieën
>  Vermijdbare ziekten
>  Slechte levenskwaliteit 

De financiële realiteit
>   17.2% van Nederlanders heeft schulden.  

Het gemiddelde schuldbedrag is 37.700
>   De gemiddelde schuld van studenten was in 2014 12.523

In 2012 werd er in 27.4% van alle 
Nederlandse sterfgevallen, hart-
ziekten als oorzaak vastgesteld.

Slechts 5% van alle 
Nederlanders krijgt de aanbe-
volen dagelijkse hoeveelheid 
van groente en fruit binnen.

27.4% 
hartziekten 
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De huidige gezondheidscrisis
>  Gezondheidsepidemieën
>  Vermijdbare ziekten
>  Slechte levenskwaliteit 

Heb jij je zaken op orde?

BEN JE BEREID   
OM ER IETS AAN  

 TE DOEN?

Je gezondheid?

Je leven?

Je financiën?
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Gebaseerd op een product
Het probleem: wij eten niet de juiste  
voeding en zelfs als we dat wel doen…

De gemiddelde groente van vandaag bevat tot 
40% minder mineralen dan 50 jaar geleden.*

De oplossing: Reliv voeding

*Bron: Instituut voor optimale nutritie

 Als je weet wat je wilt en je bent 
volhardend en enthousiast,  

kan niks jou verhinderen om je  
dromen te verwezenlijken.
Robert L. Montgomery

Oprichter en Voorzitter

DE RELIV VISIE
Je kunt beter leven:
>  Optimale gezondheid
>  Financiële onafhankelijkheid
>  Droom leven
 

Dr. Theodore Kalogris
Maker van de originele  
Reliv Classic formule
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Een bijzonder bedrijf

Reliv  
distributeurs 

ontvangen dagelijks  
voeding via de  

Reliv Kalogris Stichting

verschillende 
landen

Wereldwijd  

Opererend 
vanuit 

JAREN
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Het Reliv verschil
>  Biobeschikbaarheid
>  Synergie
>  Optimale voeding
>  Kwalitatieve ingrediënten gegarandeerd

HET GROOTSTE VERSCHIL:  
RELIV WERKT! 

Reliv wetenschap
> 9 gepatenteerde  

producten
> Klinisch bewezen formules
> Pioniers in voedingskundige 

epigenetica

Productie en R&D in eigen 
beheer in de V.S.

Dr. Carl Hastings
ExecRank Top 10 Chief Scientific Officer

Dr. Alfredo Galvez
Ontdekker van lunasine sojapeptide
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Lunasine: Voeding op een hoger niveau
Wat is het: Eerste geïdentificeerde voedingsingrediënt die op een  
epigenetisch niveau de optimale gezondheid stimuleert. 

Hoe werkt het: Schakelt de goede genen in en de slechte genen uit.

Wat betekent dit: Je hebt voor het eerst jouw eigen gezondheid  
in handen.

LunaRich®:  
De epigenetische superfood
>  De meest geconcentreerde en sterkste vorm  

van bioactieve lunasine
>  LunaRich vergroot de voordelen van alle  

andere Reliv producten
> Alleen te verkrijgen via Reliv

De Reliv productenlijn levert essentiële voeding voor  
iedereen en gerichte oplossingen voor individuele behoeften.

Dr. Carl Hastings
ExecRank Top 10 Chief Scientific Officer

Dr. Alfredo Galvez
Ontdekker van lunasine sojapeptide

BEKIJK DIT! 
Scan deze code met 
je smartphone of 
bezoek onze website  
relivinc.nl/lunarich-eu  
om meer te weten 
te komen over 
LunaRich en  
epigenetica.
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een gevestigd 
bedrijf 

baanbrekende 
wetenschap

BIJZONDERE 
KANS
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Als ik de kans zou krijgen om helemaal 
opnieuw te beginnen dan zou ik voor 

netwerk marketing kiezen. 
Bill Gates 

Microsoft Chief Software Architect

De netwerk marketing branche groeit 
razendsnel!
>  Wereldwijde marketeers: 96 miljoen
>  Wereldwijde verkoopomzet: € 155.9 miljard

Distributeurs eerst is de kernovertuiging nr.1 van Reliv. 
Ben jij succesvol, dan zijn wij succesvol en dat vieren  

we dan samen – in die volgorde.
President van Reliv  

Ryan Montgomery 

De netwerk marketing industrie biedt vele  
unieke voordelen aan diegenen die meer  

uit het leven willen halen.
Robert Kiyosaki 

 Investeerder en Entrepreneur
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Je eigen bedrijf maar nooit alleen.

Product  
ontwikkeling en  

productie

Klantenservice- 
center

Professionele 
marketing  
middelen

Mondiaal  
distributie- 

netwerk

Het Reliv Succes Systeem 

1.  Upline

2.  3-weg gesprek

3.  Maandagavond conference call

4.  Dinsdag BOM

5.  Zaterdag Basic Training

6.  MATS

7.  Conferenties/Speciale Evenementen
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   5 manieren om
geld te verdienen   
        met Reliv

Verkoopwinst

Groothandelswinst

Overrides

Geldbonussen en reizen

Ambassadeursprogramma

1

2

3

4

5
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Verkoopwinst: 20%-40%

Iedereen is een potentiële klant

Verkoop jij voor € 100 > dan verdien je € 20-40

1

•   Je behaalt direct winst als je de Reliv producten deelt met  
klanten – ergens tussen de 20% en 40% afhankelijk van  
jouw winstniveau. 
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Groothandelswinst: 5%-20%

Sponseren vergroot de volume en volume vergroot de winst

 

20%

40%

 

25%

 

35%

2

•   Je genereert groothandelswinst wanneer je een andere Distributeur 
binnen Reliv sponsort. Je verdient dan namelijk het verschil tussen 
jouw winstniveau en die van hen. 

•   Bijvoorbeeld, jij zit op het 40% niveau (Master Affiliate) en jouw  
Distributeur zit op 25% (Affiliate), dan verdient jouw Distributeur  
25% verkoopwinst op elke product die hij/zij verkoopt, terwijl jij het  
verschil verdient tussen de twee winstniveaus: 40% - 25% = 15%  
groothandelswinst.

20%

25%

30%

35%

40%

Master  
Affiliate

20%      15%         5%
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Je hebt steeds  
terugkerende rekeningen  

dus waarom niet een steeds  
terugkerend inkomen?

Vanaf  het Master Affiliate niveau de  
mogelijkheid van een residueel inkomen
>  De Reliv producten zijn voor iedereen
>  Mensen consumeren de Reliv producten maand na maand
>  Jij verdient bij elke aankoop
>  Je inkomsten stijgen terwijl jouw onderneming groeit
>   Overrides = residueel inkomen is onbegrensd dus de potentie  

is groot

Tijd

Inkom
en €

Residueel inkomen tegenover traditioneel inkomen

Traditioneel
 inkomen

Residueel inkomenStoppen met 
werken 

(stop met verdienen)

BEKIJK DIT! 
Scan deze code met  
je smartphone of  
bezoek onze website  
www.relivinc.nl/compplan  
om meer te weten te komen  
over de kracht van  
residueel inkomen.
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Overrides verrekend  
over jouw Business Volume

 1e niveau  M.A. x  8%

 2e niveau M.A. x  6%

 3e niveau  M.A. x  4%

 4e niveau  M.A. x  3%

 5e niveau  M.A. x  2% 
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•   Als jullie eenmaal beide het niveau van Master Affiliate hebben bereikt, 
dan kan je tot 8% over de groepsvolume van die Distributeur verdienen. 

•   Naarmate je netwerk groeit en er steeds meer generaties bijkomen, 
zal je ook over deze generaties een percentage verdienen. 
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1e niveau M.A. € x    8%  =  €480

2e niveau M.A. € x    6%  =  €480

3e niveau M.A. € x    4%  =  €480

4e niveau M.A. € x    3%  =  €480

5e niveau M.A. € x    2%  =  €4809,720

 

Totale inkomsten  €

2,000 2,000 2,000

Overrides:  
de kracht van vermenigvuldiging

•   Wanneer anderen jouw voorbeeld nemen en hun organisaties uitbouwen, 
kan de kracht van vermenigvuldiging leiden tot het inkomen dat je wenst.

•   Het werk dat je vandaag verricht, kan je voor de rest van je leven  
vruchten werpen – dit heet residueel inkomen.
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Geldbonussen en reizen

Top PGPV Bonus!

4
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Ambassadeursprogramma

Reizen

Erkenning

Geldbonussen

JE WORDT BETAALD OM ANDEREN  
TE HELPEN

5
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Leef beter – vanaf vandaag! 

>  Master Affiliate

>  Distributeur

>  Klant



20

RELIV ATHLETIC: STEUNT ATLETEN VAN WERELDKLASSE MET BIJZONDERE VOEDING

RELIVINC.NL/RELIV-ATHLETIC

7/15  2238NL


