
• FORRETNINGEN

FORANDRING
FRYD

FREMGANG

– Øvelse gør mester. Meget øvelse gør dig fri –



DU BLIVER 100%  
SELVSTÆNDIG, MEN  
ALDRIG ALENE. 
Hvis du går og drømmer om at skabe din egen forretning, hvor du er 
din egen boss – og hvor den tid du bruger både giver mening og sikkert 
afkast – så er dette måske vejen.

I Wetality bliver du en del af et fællesskab og et netværk, hvor du  
aldrig er alene, men altid selv bestemmer over din forretning. Vi bruger  
hinandens ekspertiser og deler vores viden med hinanden til at skabe hver 
vores forretning.

Du kan se på det som en slags franchise. Du deler en lille del af dit  
overskud for at have adgang til alle de værktøjer og al den viden, du har 
brug for – og samtidigt får du adgang til en butik, hvor der altid er varer 
på hylderne.

Når du registrerer dig i Wetality, kan du med det samme begynde at skabe 
din forretning. Her får du dit eget brugenavn, som fremover giver dig  
adgang til vores værktøjer, vores uddannelsesportal og din forretning.

Du skal ikke have ret mange penge op ad lommen for at komme igang  
– og du får alt, hvad du har brug for, til at skabe din egen succeshistorie.

Med vores digitale platform har du altid hjælp ved hånden i form af dit 
netværk og vores uddannelsesvideoer.

JO MERE TID DU BRUGER, DESTO  
STÆRKERE BLIVER DIN FORRETNING:

  5-12 timer om ugen: Du er igang med at bygge din forretning.
12-25 timer om ugen: Du er på vej til at skabe en god forretning.
25-40 timer ugen:       Du har en god forretning, der kan give dig frihed.



WORD OF MOUTH  
ER DEN STÆRKESTE  
KOMMUNIKATIONSFORM.
Du har sikker hørt om Network Marketing før – og måske er du  
også en smule skeptisk. Det synes vi er både sundt og godt.

Forretningsmodellen er både sund og ekstremt effektiv, men i Wetality 
har vi gjort op med en lang række af de ting, der kunne være grund til at 
være skeptisk overfor. Vi ser forretningen og måden at skabe den på, på 
en anden måde end dem, du måske har set eller hørt om før.

Opfattelsen af økonomi har ændret sig, teknologien har ændret sig,  
dem vi taler til har ændret sig – og måden folk køber ind på har i  
særdeleshed ændret sig. Derfor har vi taget det bedste fra  
Network-tankegangen og kombineret det med alt det, der passer  
på en forretning i dag.

Der er ingen reklamekampagner, der kan hamle op med en  
personlig anbefaling – uanset hvor mange millioner man bruger  
på det. Det går ikke lige så hurtigt, men det er langt mere effektivt.  
Og lægger du det sammen med den måde, vi skaber forretning på  
og de redskaber vi benytter, får du noget, der er ganske anderledes  
end, hvad du måske er stødt på før.

EN VERDEN VI IKKE  
HAR SET FØR.
Måske har du som mange andre mærket eller lagt mærke til at verden 
i øjeblikket går gennem store forandringer der på ingen måde ligner 
noget, vi har oplevet før.

Folkesundheden bliver ringere og ringere, vores miljø og økosystem har 
det værre end nogensinde og kampen om at vinde det kapitalistiske kapløb 
er skærpet og mere nådesløst end det har været før – og forskellene på rig 
og fattig bliver stadigt større.

Når det er sagt, befinder vi os også i en spændende tid – for der er rigtigt 
mange, der hver dag kæmper for at gøre det hele godt igen. Det er også 
derfor, vi er her.

Vi ønsker at øge bevidstheden om et sundere liv, en bedre livskvalitet 
og sund en planet gennem produktion og salg af bæredygtige eller  
økologiske kosttilskud og naturprodukter. Vi ønsker at mindske  
forskellene mellem rig og fattig ved at brødføde fattige familier og hjælpe 
dem med produktionen af økologiske produkter og bæredygtige afgrøder. 

Samtidigt ønsker vi at skabe en sund levevej for så mange mennesker 
som muligt – uden at de behøver at sætte deres egen eller deres familiers  
økonomi på spil.



NÅR DET REGNER PÅ 
PRÆSTEN, DRYPPER  
DET PÅ DEGNEN.
Du tjener penge på dine egne køb, dine egne kunder, dine forhandlere 
og deres kunder og forhandlere. Eller sagt så det er til at forstå: Du får 
en bid af kagen fra alle handler, der udspringer fra dig.

Du kan vælge blot at formidle Wetalitys produkter til enkelt-kunder, der 
vil bruge produktet – eller du kan, som de fleste, skabe en kombination af 
kunder og forhandlere, der igen kan præcis det samme. 

Du bestemmer selv hvor mange kunder eller forhandlere, du vil have i din 
forretning. Du skal dog mindst have tre kunder/forhandlere – ellers kan 
hele forretningen ganske enkelt ikke løbe rundt.
Din butik bliver åbnet så snart du registrer dig i Wetality.

Inden du går i gang, er det en rigtig god idé, at du tænker over hvad du 
vil opnå – og hvor mange penge du vil tjene, eller hvor stor frihed du 
vil opnå. Det kan synes som en svær opgave, men i Wetality hjælper  
alle alle, så derfor kommer denne del helt af sig selv sammen med den 
person, der har anbefalet Wetality til dig. Og herefter kan du til enhver tid 
trække på organisationen og uddannelsportalen.

WETALITY  
HANDLER OM  
TRE TING:
At udnytte naturens ressoucrer gennem 
en idé om at bevarere menneskets  
fysiske, psykiske og mentale sundhed  
– i enhver alder – og for hele kroppen.

At bruge vores sunde fornuft og tage 
ansvar for det vi gør, i alt hvad vi gør.

At udnytte teknologi og viden til at 
producere de bedste naturprodukter på 
markedet.



VI UDDANNER DIG OG  
GIVER DIG VÆRKTØJET.
DU SKABER DIN EGEN 
FORRETNING.
Vi sætter en ære i at få dig så godt i gang som muligt fra dag et.  
Den eneste præmisse er, at du betaler et årligt franchise/member  
fee på €88 – og så er du klar til at starte din forretning. 

Når du registrerer dig i Wetality skal du vælge et Username/Brugernavn, 
der fremover bliver din nøgle til at styre din Wetality forretning. 

Samtidig med oprettelsen får du alt dette gratis:
• Mulighed for at få din egen webshop.
• Adgang til dit personlige Back office, hvor alle informationer om din 

forretningsudvikling automatisk opdateres.
• Starterkit med information, brochure materiale, hand-outs mm.
• Adgang til alt det trykte materiale du har brug for.
• Adgang til redigérbare præsentationer.

Dit brugenavn bruges når du anbefaler et produkt til en ny kunde, som 
kunden skal bruge for at handle i din butik – og på den måde registreres 
alt, hvad der foregår i din forretning. Du kommer med andre ord ikke til at 
mangle noget i din butik, og du er altid kun et klik væk fra hjælp fra dine 
samarbejdspartnere eller vores chat-support.
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3 SÅDAN FUNGERER DET.
Glem alt, hvad du ved, om komplicerede forretningsmodeller,  
organisationsdiagrammer og vækstkurver. Det hele er digitaliseret,  
så du hele tiden kan se, hvordan det går i din forretning.
Så kan du holde fokus på det, der kommer til at skabe din succes.

Mere kompliceret end det er det ikke. Det fungerer fuldstændigt som  
enhver anden forretning, men forskellen er, at du har anbefalet et  
produkt ,du selv kan stå inde for, til en anden – uden på nogen måde at være  
bundet eller forpligtet til at nå et bestemt mål for at generere overskud.

Din forretning er 100% lig med den tid, du selv investerer. Og hvis du vil 
have en god forretning, så skal du naturligvis arbejde for det.

Du kan i virkeligheden godt sige, at netop denne model er langt mere 
troværdigt, end hvis du går ind i en butik for at handle. Her står oftest en 
person, der er hyret til at synes om et produkt, som han eller hun ikke,  
nødvendigvis selv, bryder sig om.

Du anbefaler  
et produkt til en  
du mener, der har  
brug for det.

Du deler  
overskuddet  

med det team,  
du er en del af.

Han eller hun bestiller  
produktet online.



HVER GANG, DER BLIVER 
SOLGT ET PRODUKT,  
UDLØSER DET POINT.
Alt hvad der bliver solgt i din forretning er tilknyttet et pointsystem. Hver 
gang der sælges et produkt, optjener du point. Pointene er både en del af 
bonusplanen og et udtryk for, hvor du er med din forretning. 
Når du henviser kunder til at købe produkter i din forretning, opgøres det 
i GV (Group  Volume) og i OV (Organization Volume). Du får yderligere 
PV (Personal Volume) for de produkter, du selv køber.

Bonuspointene du optjener udløser på de første niveauer lækre gaver 
– og på top niveauerne pengebonusser samt donationer til velgørende 
formål efter dit valg. De point du optjener bliver udbetalt i bonusser, 
alt efter hvor mange du har optjent og på hvilket niveau, du er.

GROUP VOLUME
Disse point beregnes ud fra hvor meget du sælger i forhold til dig selv, og 
dem du har direkte under dig. 

ORGANIZATION VOLUME
Disse point beregnes ud fra hvor meget hele din forretning sælger – dvs. de 
produkter du selv køber, de produkter dem du har direkte under dig sælger, 
og alt den øvrige omsætning der genereres i Wetality, igennem dem du har 
skabt kontakt til.

EN BONUSPLAN, DER ER TIL AT FØLE PÅ
I Wetality skal dine bonusser kunne bruges, mærkes eller opleves. Derfor 
udbetaler vi bonusser i ting, du kan bruge til at gøre din forretning bedre, 
lækre weekendophold, dit livs drømmerejse – eller hvis du gør det rigtigt 
godt, store kontantbonusser. Og når du gør det rigtigt godt, får du lov til at 
give ekstra 25% oveni din bonus til et velgørenhedsprojekt efter dit valg.

Luksus Get Away ophold på Alter Meierhof.

Lækker businessmappe til din forretning.

Ekslusivt Wetality pennesæt.

Dit livs drømmeferie.



DIN FORRETNING ER 
OGSÅ EN BONUSPLAN.
Vi er et af de selskaber, der giver mest bonus tilbage til medlemmerne  
– og vi er uden tvivl det selskab, der har den simpleste bonusplan. 
Herunder finder du et skema, der viser vores bonusplan, og hvad du 
kan opnå – alt efter hvor meget din forretning genererer. 

GV OV RANG BONUS

300 10% Assistant Supervisor Velkomstpakke

400 3.000 10% Supervisor Businessmappe

500 5.000 10% Senior Supervisor Eksklusivt pennesæt

600 10.000 5% Assistant Manager Wetality iPad

700 25.000 5% Manager Luxus Get Away

800 50.000 5% Senior Manager Valgfri drømmeferie

1.000 100.000 5% Assistant Director 10.000€ (+ 25%)*

2.000 250.000 5% Director 25.000€ (+25% )**

3.000 500.000 5% Senior Director 250.000€ (+25% )***

* Her får du en engangsbonus på €10.000 plus ekstra 25% oveni, 
Wetality donerer til et velgørende formål efter dit valg.
** Her får du en engangsbonus på €25.000 plus ekstra 25% oveni,  
Wetality donerer til et velgørende formål efter dit valg.
*** Her får du op til 25 engangsudbetalinger på €10.000 plus ekstra 
25% oveni, Wetality donerer til et velgørende formål, efter dit valg.

DET KOSTER
€88,- EURO, AT SKABE 

DIN FORRETNING.



BLIV SELV DIN EGEN  
BEDSTE KUNDE.
Det er vigtigt, at du gør dine egne erfaringer med Wetalitys produkter. 
Det er den bedste måde, at finde ud af om de er noget for dig – og  
de erfaringer du gør dig bliver samtidigt også til dine bedste  
salgsargumenter.

Når du har registreret dig på wetality.com, modtager du dine produkter, 
vores starter-kit samt et notat-hæfte, der guider dig igennem, hvad du skal 
gøre, hvis du ønsker at gøre det til en forretning.

Klik på ”Registrer” og du vil blive guidet resten af vejen – helt  
automatisk. Og ikke mindst i dit eget tempo.

WETALITY MEDLEM:


