
Hier bij Lifeplus geloven we dat goede 
relaties de bouwstenen zijn van succes.
Om die reden is één van de belangrijkste gebieden waarop we ons 
bij ons evenementenprogramma richten het ontmoeten van onze 
aankomende zakelijke leiders, zodat we ze op een persoonlijker 
niveau leren kennen bij de start van hun zakelijke reis met Lifeplus.

Brons-partners die voldoen aan 
de betreffende kwalificatie-eisen*, 
worden uitgenodigd voor een 
vierdaagse zakenreis naar het 
Verenigd Koninkrijk of Nederland. Zo 
hebben ze de kans om het Europese 
team te ontmoeten en hun relatie met 
het Lifeplus-personeel, maar ook met 
elkaar te ontwikkelen. 

Tijdens hun verblijf kunnen partners 
ons bedrijf in Europa bezoeken, wat 
voor velen één van de hoogtepunten 
van de reis is. Ze krijgen de kans 
om een kijkje te nemen achter de 
schermen van Lifeplus Europe. We 
laten zien hoe we hun onderneming 
ondersteunen, van het aannemen van 
bestellingen tot het verzenden van 
producten en het tijdig uitbetalen van 
bonussen aan al onze partners. De 
bezoekers zien eindelijk de gezichten 
van de mensen die ze alleen 
van naam kennen en regelmatig 
telefonisch spreken.

Neem een kijkje in de  
wereld van Lifeplus

Bezoekers wonen ook presentaties 
van ons marketingteam bij, zodat 
ze meer te weten komen over de 
geschiedenis en ontwikkeling van het 
merk Lifeplus en onze waarden. Ook 
krijgen ze updates over interessante 
projecten waaraan we werken.

Onze Diamant-partners die op dat 
moment ook aanwezig zijn, delen hun 
eigen verhaal en vertellen over hun 
ervaringen. Dat is altijd inspirerend en 
mensen kunnen ook vragen stellen die 
helpen bij hun eigen ontwikkeling.



Neem een kijkje in de  
wereld van Lifeplus

Bezoekers hebben ook de 
kans om deel te nemen 
aan een aantal leuke 
teambuildingactiviteiten!

De reis eindigt met een 
afscheidsdiner. Dat is het moment 
waarop partners stilstaan bij hun 
belevenissen en wat ze hebben 
geleerd. Ook kunnen ze verder 
netwerken met andere Brons-
partners, verhalen uitwisselen en 
nieuwe vrienden maken.

Brons-partners sluiten hun reis 
vol energie en met meer zakelijke 
kennis af. Ze zijn aangemoedigd en 
gerustgesteld, omdat ze weten dat we 
bij Lifeplus precies zijn wie we zeggen 
dat we zijn: vriendelijke mensen die 
hard werken om anderen te steunen 
zodat ze optimaal kunnen presteren.

Voor meer informatie over 
onze Brons-bezoeken belt 
u met het contactcentrum 
van Lifeplus Europe. U vindt 
telefoonnummers en een 
lijst van al onze komende 
evenementen op onze 
website lifeplus.com. U kunt 
ook een e-mail sturen naar 
visit@lifeplus.com.

We hopen u snel te zien!

* Om in aanmerking te 
komen, moeten partners 
drie keer achter elkaar 
Brons of hoger hebben 
bereikt gedurende de 12 
maanden voorafgaand aan 
de bezoekdatum.


