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The Wellness Company
• Bewezen reputatie
• Schuldenvrij 
• Sterk management 

Uitzonderlijke producten die: 
• Mensen dagelijks gebruiken 
• Veiliger zijn voor uw huis en het milieu 
• Een betere prijs/kwaliteit-verhouding hebben dan de merken 

in de supermarkt 

Delen van opbrengsten bij Melaleuca 
• Geen extra uitgaven - verander gewoon van winkel 
• Hoog herbestellingspercentage van klanten
• Geen risico

Wat bespreken we vandaag 
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Melaleuca’s

Sinds het begin in 1985 is de  passie van CEO Frank L. 
VanderSloot voor het helpen van de gemiddelde familie de 
drijvende kracht geweest achter de missie van Melaleuca. 

Onze missie: 
Het leven van mensen verrijken 
door hen te helpen hun doelen te 
verwezenlijken

erfgoed
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Maak van 
uw woning en 

het milieu
schonere, veiligere 

plaatsen 

Bereik evenwicht, 
vrijheid en 

gemoedsrust 
in uw privé- en 

gezinsleven 

Bevrijd u 
van uw schulden 

en stel uw 
financiële 

toekomst veilig 

Melaleuca: 
The Wellness Company™
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Langere, 
gezondere, 
bruisender 

levens leiden 
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Een ander   
   soort bedrijf

In plaats van miljoenen te betalen aan 
de detailhandel en adverteerders, zorgt 
Melaleuca ervoor dat de opbrengsten 
van de verkoop van producten terecht 
komt bij de gemiddelde familie en biedt 
zo de mogelijkheid op rijkdom zonder 
een grote investering of risico. 
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Sinds het begin in 1985 is de jaarlijkse omzet 
gegroeid tot meer dan 800 miljoen dollar.  
Melaleuca’s 24-jarige geschiedenis van 
succes is ongeëvenaard! 

We bevinden ons nu in 14 landen over 
de hele wereld - Australië,  
Nieuw-Zeeland, Hong Kong, 
Japan, Korea, China, 
Singapore, Taiwan, Canada, 
de VS, Jamaica, het Verenigd 
Koninkrijk, Ierland en 
Nederland 
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Melaleuca’s

Success

Melaleuca verscheen op de lijst van 
snelst groeiende bedrijven gedurende 5 
opeenvolgende jaren van Inc. Magazine 
en heeft een plaats verdiend in de 
prestigieuze Inc. 500 Hall of Fame. 

Melaleuca is een ontvanger 
van de gewaardeerde Better 
Business Bureau Torch Award 
die slechts verleend wordt 
aan selecte bedrijven die 
een lange geschiedenis van 
voorbeeldige handelspraktijken 
tentoonspreiden. 
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Wij verwijzen klanten door om te winkelen bij Melaleuca.   

Zij winkelen rechtstreeks per telefoon of online. 

Ongeveer 95%* van onze klanten die deze maand  
winkelen, zullen volgende maand opnieuw winkelen.

Elke keer dat ze winkelen, verdienen wij een commissie.  

Het resultaat?  Wij delen in de opbrengst en  
verdienen doorlopende commissies die extra  
inkomen genoemd worden. 

Wat Melaleuca Doet… 

  Wij bieden welzijn

Het heet Consumer Direct Marketing en 
alleen Melaleuca doet het. 
*Globaal Gemiddelde
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GEEN grote investeringen

GEEN  opslag van voorraden

GEEN  aannemen van bestellingen 
en doen van leveringen

GEEN  facturering en incasso’s

GEEN  druk op klanten om 
aankopen te doen

GEEN  presentaties voor 
herhaalverkoop

GEEN risico Verander gewoon  
 van winkel en doe besparingen

Bij Melaleuca,  
is het delen van de 
opbrengst gewoon 
een kwestie van  
gezond verstand
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Spendeer gewoon een deel van wat u reeds uitgeeft in de supermarkt vanaf nu 
bij Melaleuca, waar u betere, veiligere producten kunt vinden. 

• Geen aanvullende uitgaven vereist   
• Behoud hetzelfde budget 

verander gewoon 
van winkel
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Welkom bij een eenvoudiger manier van winkelen -
Meer dan 250 exclusieve producten die u dagelijks gebruikt 

®
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geen enkele andere huisschoonmaakproducten beschermen uw huis, familie en omgeving zoals Ecosense 

VEILIGER 
VOOR UW FAMILIE 

•  Geen chloorbleek 
•  Geen ammoniak   
•   Geen aërosolen 
•   Geen formaldehyde 

VEILIGER  
VOOR DE AARDE 

• Supergeconcentreerd
•  Geen vulstoffen   
•  Geen fosfaten 

VEILIGER 
VOOR UW HUIS

•  Effectieve, natuurlijke 
bestanddelen

•   Geen schuurmiddelen   
•  pH-neutraal (niet-alkalisch)

™

CLEANERS



Crystal Brite
US gepatenteerde formule 
met natuurlijk verkregen 
enzymen maakt uw borden en 
zilverwerk glanzend en vlekvrij 
zonder gebruik te maken van 
chloorbleek, fosfaten of andere 
schadelijke bestanddelen.

MelaPower™6x
De geconcentreerde, pH-neutrale  formule 
maakt gebruik van krachtige, natuurlijk 
verkregen oppervlakte-actieve stoffen om 
hardnekkig vuil en vlekken weg te wassen 
zonder beschadiging van uw kleding. 

Voor onze concentratietechnologie is US 
patent aangevraagd en het is exclusief voor 
Melaleuca.  
Ons gepatenteerde Rinse Guard™ 
spoelmiddel zorgt ervoor dat vuil niet opnieuw 
op uw kleding wordt afgezet tijdens de 
spoelcyclus. 12

     veiliger en
 

 doeltreffender
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schakel uw huishouden  
om naar veiligere,  
meer natuurlijke  
producten

®

13
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Onze producten zijn 
afkomstig van natuurlijke, 
duurzame bronnen 

Wij gebruiken geen 
fosfaten, chloorbleek 
of ammoniak 

Wij waren groen lang 
voordat groen zijn 
populair was 

Melaleuca is de wereldleider 
op het gebied van 
geconcentreerde producten en 
technologie 

          Zorg voor het  
           milieu sinds 1985 

De productie van plastic gebruikt 8% van alle 
olieproductie in de wereld.  De wereld produceert 
ongeveer 200 miljoen ton plastic per jaar - minder 
dan 3,5% wordt gerecycleerd.  Melaleuca producten 
zijn geconcentreerd, zodat we minder plastic flessen 
verzenden! 

Fosfaten in onze waterwegen veroorzaken overmatige 
groei van algen, putten zuurstofniveaus uit en 
beschadigen kwetsbare aquatische ecosystemen. 
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Wilt u een versterkt gevoel 
    van energie en welzijn? 

FeiT: 4 van elke 5 volwassenen eten niet hun dagelijkse portie groenten en fruit. 

•  Onderzoek heeft aangetoond dat de mineralen in standaard 
supplementen uitkristalliseren tijdens de spijsvertering, 
waardoor ze moeilijker door het lichaam opgenomen kunnen 
worden

•  Studies tonen ook aan dat standaard supplementen 
belangrijke vitaminen zoals C en E vernietigen 

•  Het menselijk lichaam is gemaakt om vitaminen en 
mineralen op te nemen uit natuurlijke voedingsmiddelen 
zoals groenten en fruit 

•  De mineralen in planten worden gebonden aan eiwitten 
en vezels, waardoor ze makkelijker door ons lichaam 
opgenomen kunnen worden

•  Het NIEUWE Vitality Pack maakt gebruik van het 
oligofructose vitamine & mineraalleversysteem. 
Dit combineert mineralen met aminozuren en natuurlijke 
suikervezels (oligofructose), vergelijkbaar met hoe ze bestaan 
in planten en voedingsmiddelen 15
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Phytomega
Kan helpen bij het 

verlagen van 
LDL-cholesterol met behoud 

van gezonde triglyceride 
(bloedvet)-niveaus 

Plantaardige fytosterols 
& omega-3 vetzuren 

Druivenzaden & 
druivenvelletjes, quercetine, 
blauwe bosbessen & ginkgo 
biloba 

ProvexCV
Kan helpen bij het 

verminderen van LDL-oxidatie 
en het instandhouden van een 
gezonde bloedplaatjesactiviteit  

 De wereldleider
        op het  gebied van  

natuurlijke 
   hartondersteuning

FEIT:  Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste 
doodsoorzaak in Europa - ongeveer 4 miljoen doden per jaar!
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 Oefening en

gewichtsbeheerproducten
       die werken! 

Access
Gepatenteerde voeding dat 
vet verandert in brandstof 

voor oefening 

Proflex 20
Helpt uw spiermassa te 

behouden om meer calorieën 
te verbranden voor een 

gezond gewicht 

Attain
Helpt hongergevoelens 
te bestrijden om gezond 

gewichtsverlies te ondersteunen 
met technologie voor 

hongercontrole

Sustain Sport
Biedt hydratatie-ondersteuning 

met 4 elektrolyten 

FEIT:  Tweederde van de Europese volwassenen lijdt aan overgewicht!
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Envia shampoo en conditioner 
•  US Gepatenteerd lipide-aanvullend systeem voegt glans, 

kracht en vocht aan uw haar toe 
•  US Gepatenteerd UV-beschermingssysteem voorkomt 

kleurvervaging, dode haarpunten en UV-schade 
•  Levert resultaten van salonkwaliteit zonder de prijzen  

van een salon 

Essentiele 
produkten voor 
ieder gezin

Bath & Body 
Essentials

schitterend haar uit 
natuur’s haar salon

Zijdezachte huid van  
top tot teen

Exclusief  
voor mannen

Produkten voor 
sterke, gezonde 
kinderen

®

™
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Producten om je jonger uit te laten zien
• Beschermt uw huid tegen UV-schade 
• Voedt de huid met vitaminen en botanische extracten
• Helpt de stevigheid en kleur van de huid te herstellen met 

peptidetechnologie 

Bewezen Formules    

Zichtbare 
resultaten 

Huidverzorging en cosmetica 
exclusief bij Melaleuca 

Natuurlijke ingrediënten  

Mode Ontwerper uit New York
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natuur’s Medicijnkast
Antiseptische en plantaardige 
ingrediënten kalmeren op natuurlijke 
wijze en versnellen van genezing 

natuurlijke gebits verzorging
Uitzonderlijke tandheelkundige zorg 
met pure T40-C3® Melaleuca olie 

huid verzorging
Geavanceerde zorg voor de droge 
huid, acne en beschadiging door  
de zon

Melaleuca olie (Een 
geconcentreerde vorm van tea tree olie) staat bekend om zijn verzachtende, doordringende en 

antiseptische helende eigenschappen 
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heeft u of iemand 
die u kent een 
extreem droge huid? 
Eczeem Psoriasis Rosacea

Klinisch bewezen snellere, 
betere en langer resultaat 

gevende werking dan Eucerin®!

MOiSTURe ReTeNTiON

*Clinical study with dry skin from eczema

7x
zo effectief als 
eucerkin op gebied 
vocht vasthouding

EUCERIN®

RENEW™

Klimaat

wordt geassocieerd met

Heeft bewezen om 
droge huid zachter, 
gladder en er 
gezonder uitziend 
te maken binnen 
slechts 24 uur.* 
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Waarde van maandelijkse winkeluitgaven 

MELALEUCA 
REGULIERE

€84.02

Word een Voorkeursklant - door ongeveer 
€65 per maand uit te geven - en bespaar 30% 
tot 40% telkens wanneer u winkelt! 

UW  
VOORKEURSKLANT 

PRIJS 

€64.62

U kunt maximaal 14% 
van uw maandelijkse 
productpuntentotaal 
verdienen in Voordeeleuro’s 
voor GRATIS producten! 

Het voordeeleuro 
bonus programma 
maakt Melaleuca 
nog meer de moeite 
waard

DE WaaRDE VaN cONcENtRatIE 
1 960ml fles MelaPower 6X = 64 ladingen 
1 fles vloeibare Melaleuca zeep = 500 doses
1 geconcentreerde fles Tough & Tender is gelijk aan 4 spuitbussen 

35punten
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Preferred Customer Membership
Voorkeursklanten gaan ermee akkoord om elke maand bij Melaleuca te winkelen 

WIJ BELOVEN: 

• Prijzen voor Voorkeursklanten 
 30%-40% korting op de normale prijs 

• Uitzonderlijke producten worden bij u 
 thuis bezorgd

•  Geen risico - u kunt uw lidmaatschap 
op elk moment opzeggen, 
100% tevredenheidsgarantie*

• Retourneringsbeleid van 60 dagen  
 als u niet helemaal tevreden bent met  
 producten

• Voordeel Progamma —Verdien   
 beloningen die u kunt gebruiken voor  
 GRATIS producten

U GAAT ERMEE AKKOORD OM: 

  Voorkeursklant te worden 
€25 lidmaatschapskosten* 

 Gewoon van winkel te veranderen en elke 
 maand bij Melaleuca te winkelen en elke maand 
 35 productpunten te kopen - ongeveer €55 tot €65, 
 gehaald uit de supermarktketens

 Uw Backup Order te pre-selecteren 
 en uw Voorkeursklantvoordelen te beschermen 

3

3

3

Gemiddeld bestellen onze klanten 

 48 PRODUCTPUNTEN 
per maand 

* zie de melaleuca lidmaatschap overeenkomst voor meer details

Als u gedurende de maand vergeet om te winkelen, 
sturen wij u uw pre-geselecteerde producten, brengen de 
kosten in rekening via uw betalingswijze en beschermen 
uw besparingen en andere voordelen! 
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U kunt zien waarom het zijn van een voorkeursklant 
gewoon een kwestie van gezond verstand is... 

hoe zou  
          een extra 
€650  or €1,300  or €13,000
             per maand uw leven verbeteren? 
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VERWIJS KLANTEN PERSOONLIJK OM 
TE GAAN WINKELEN BIJ MELALEUCA 

EN HELP ANDEREN OM 
HETZELFDE TE DOEN 1 2

Verdien 7% tot 20%   
elke keer dat klanten die u verwezen hebt bij 

Melaleuca winkelen 

Verdien 7% 
elke keer dat klanten in uw organisatie - die zijn 

doorverwezen door anderen - bij Melaleuca 
winkelen

Iedereen 
kan een succesvol  
Melaleuca bedrijf  

opbouwen

U kUnT oP Twee Manieren eXTra inkoMen verdienen: 

c



26

Marketing Executive

Anderen kunnen ook nieuwe klanten 
verwijze en ze in uw organisatie plaatsen.  
U kunt delen in de opbrengsten over 
maximaal 30 klanten in uw eerste twee 
generaties. 

 Uw huishouden            

7% 5

7%       25 Huishoudens 

1

2

*Zie het Melaleuca Compensatieplan voor meer informatie. 
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Director Is een persoon die 8 klanten verwijst 
en die nu extra inkomen kan worden 
betaald via zeven generaties

De gemiddelde familie helpen: 
Zeven families profiteren van elke Melaleuca koop 

1

2

3

4

5

6

7

 Uw huishouden

7% 5
7% 25 Huishoudens
7% 125 Huishoudens
7% 625 Huishoudens
7% 3,125 Huishoudens
7% 15,625 Huishoudens
7% 78,125 Huishoudens

Verwijs 2 klanten        

*Zie het Melaleuca Compensatieplan voor meer informatie. 

Verwijs 8 klanten en 
verdien 7% op elke 
generatie en tot 20% op 
al uw persoonlijk 
verwezen klanten 

Verwijs 4 klanten        
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aan de slag: een parttime referral Business 
BELANGRIJKE 

STAPPEN

STATUS VAN 
DIRECTOR 
BEREIKT        

PERSOONLIJK 
VERWEZEN 
KLANTEN     

KOM IN 
AANMERKING 

VOOR MAANDELIJKSE
 BONUSPOOL 

PLUS 
EENMALIGE of 

PACESETTER BONUS

2008 MAANDELIJKSE 
INKOMSTEN 

STATISTIEKEN

Word een Director 
door persoonlijk 8 

klanten te verwijzen 

Director 8 – €150
€300 €140  

€1.010II 10 – €200
€400

Ontwikkel 1 
Personal Director III 11 3

€250
€500

€460 

€1.300

Ontwikkel 2 
Personal Director

IV 12 3
€300
€600 €765 

€1.860V 13 3
€350
€700

Ontwikkel 3 
Personal Director

VI 14 3
€400
€800 €1.185 

€2.745VII 15 3
€450
€900

Ontwikkel 4 
Personal Director

VIII 16 3
€500

€1.000 €1.730 

€4.150iX 18 3
€800

€1.600

AVG.

HIGH

AVG.

HIGH

AVG.

HIGH

AVG.

HIGH

AVG.

HIGH

Belangrijke opmerkingen en Beding van afwijzing van aansprakelijkheid
Alle toekomstige Marketing Executives moeten de volgende opmerkingen, die de basis vormen voor bovenstaande statistieken, lezen en begrijpen. Bovenstaande jaarlijkse statistieken gaan over alle Marketing Executives in Noord-Amerika die gedurende de hele periode van 
12 maanden, tot en met december 2008, de voor ieder statusniveau benodigde minimumactiviteiten hebben uitgevoerd. De inkomensstatistieken werden berekend in Amerikaanse dollars en omgerekend naar de plaatselijke munteenheden tegen een koers van £0,5618 voor 
£1 of €0,76 = 1 US-Dollar. Melaleuca behoudt zich het recht voor de omzettingsvoet op geregelde tijdstippen aan te passen aan de van kracht zijnde wisselkoersen. De informatie op deze pagina hoeft niet noodzakelijkerwijs overeen te komen met de inkomsten van enige 
individuele Marketing Executive die dit programma in Europa volgt. Elke voorstelling van gegarandeerde specifieke inkomsten zou misleidend zijn. Succesvol ondernemen bestaat altijd uit hard werken, toewijding, doorzettingsvermogen en leidinggevende kwaliteiten. Het succes 
bij Melaleuca zal afhangen van het doelmatig gebruik van deze kwaliteiten door een Marketing Executive van Melaleuca. Melaleuca doet geen impliciete, noch expliciete uitspraken over hoe of in welke mate deze statistieken van toepassing zijn op Europa. Bovenstaande 
statistieken moeten gezien worden in het licht van ander materiaal waarin Melaleuca haar zakelijke kansen uitlegt.
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Extra inkomen voor de rest van uw leven

€3.520

 

STATUS PERSONAL 
DIRECTORS

POTENTIËLE MAANDELIJKSE       

INKOMSTEN
maandelijkse gemiddelde

BONUSSEN

€9.405

€76.590

BONUS POOL 

€5.000

CAR BONUS 

€450

BONUS POOL 

€9.000

CAR BONUS 

€900

BONUS POOL 

€22.000

CAR BONUS 

€900

VOORUITGANGSBONUS
(Eenmalig of Pacesetter) 

Om te kwalificeren voor   
Senior Director

€1,600 / €3,200
Om te kwalificeren voor 

Senior Director tot Senior 
director iX

5% of 10% VAN PEG

5% of 10%
VAN
PEG

5% of 10%
VAN
PEG

PLUS EEN BONUS VON 
€130.000

10
DIRECTORS 

5
DIRECTORS 

5
eXeCUTive direCTorS tot  

Corporate director iX

tot 
executive director iX

tot 
Senior director iX

Senior
Director

Executive
Director

Corporate 
Director 

Alleen te gebruiken voor illustratie doeleinden.Zie Melaleuca compensatie plan en 2008 jaarlijkse inkomens statistische informatie voor details.
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Verdien €4.000-€20.000 of zelfs meer 
per maand met een voortdurende, 

consistente inspanning. 

Verdien €400-€4.000 per maand, 
afhankelijk van uw tijd en 
consistente inspanning. 

PART-TIME REFERRAL 
BUSINESS    VOORKEURSKLANT

Winkel en bespaar 
30%-40% 

Investeer 5-15 
uur per week 

Doe een serieuze 
inspanning - 20+ 

uren per week 

BELANGRIJKE REFERRAL 
BUSINESS 

CATEGORIE 1 CATEGORIE 2 CATEGORIE 3

Belangrijke opmerkingen en Beding van afwijzing van aansprakelijkheid
Alle toekomstige Marketing Executives moeten de volgende opmerkingen, die de basis vormen voor bovenstaande statistieken, lezen en begrijpen. Bovenstaande jaarlijkse 
statistieken gaan over alle Marketing Executives in Noord-Amerika die gedurende de hele periode van 12 maanden, tot en met december 2008, de voor ieder statusniveau benodigde 
minimumactiviteiten hebben uitgevoerd. De inkomensstatistieken werden berekend in Amerikaanse dollars en omgerekend naar de plaatselijke munteenheden tegen een koers van 
£0,5618 voor £1 of €0,76 = 1 US-Dollar. Melaleuca behoudt zich het recht voor de omzettingsvoet op geregelde tijdstippen aan te passen aan de van kracht zijnde wisselkoersen. 
De informatie op deze pagina hoeft niet noodzakelijkerwijs overeen te komen met de inkomsten van enige individuele Marketing Executive die dit programma in Europa volgt. Elke 
voorstelling van gegarandeerde specifieke inkomsten zou misleidend zijn. Succesvol ondernemen bestaat altijd uit hard werken, toewijding, doorzettingsvermogen en leidinggevende 
kwaliteiten. Het succes bij Melaleuca zal afhangen van het doelmatig gebruik van deze kwaliteiten door een Marketing Executive van Melaleuca. Melaleuca doet geen impliciete, noch 
expliciete uitspraken over hoe of in welke mate deze statistieken van toepassing zijn op Europa. Bovenstaande statistieken moeten gezien worden in het licht van ander materiaal waarin 
Melaleuca haar zakelijke kansen uitlegt.

Bespaar tijd en geld, terwijl u 
winkelt op zoek naar producten 
van betere kwaliteit. Verwijs van 

tijd tot tijd een vriend als u  
dat wilt.

hoe kan Melaleuca uw leven verbeteren? 

€42.245 Avg.

€112.890 Avg.

€919.110 Avg.

€3.520 month

€76.590 month

€9.405 month

Senior Director

Corporate Director

Executive Director

30
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3 eenvoudige stappen om  
aan de slag te gaan als klant 

STAP 1:

STAP 2:

STAP 3:

Stel uw account in en meld u 
aan als Voorkeursklant

Pre-selecteer uw Backup Order

Plaats uw eerste productbestelling

*Schriftelijk opzeggen kan voor of op de 25ste van de maand aan Melaleuca.Zie Melaleuca Leden Overeenkomst voor meer informatie

Er is geen risico... 
U kunt uw lidmaatschap op elk moment opzeggen.* 
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op de juiste manier aan de slag gaan, bespaar een extra 30% 
en kom in aanmerking voor Pacesetter Bonussen 

voordeelpakket

Voordeelpakket
Bespaar 30% van de 
voorkeursklant prijs

Alleen €189

Compleet 
Gewichts Beheersings

Pakket 
Ook Verkrijgbaar

Nicole Miller Voordeelpakket
Bespaar 30% van de 
voorkeursklant prijs

Alleen €189
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Ontwikkelingsstatus
Slechts 1 van de 9 klanten (11%) zal besluiten om zijn/haar eigen Melaleuca bedrijf te starten en uiteindelijk de status van 
Director of hoger bereiken. Directors hebben een aanzienlijke inspanning gedaan (waarschijnlijk ten minste 50 uur gespendeerd) 
voor de ontwikkeling van ten minste acht Melaleuca klanten. Die geschatte 50 uur kunnen zijn gespendeerd in één week of over 
meerdere jaren. Maar op een bepaald punt in hun leven hebben Directors genoeg tijd geïnvesteerd om ten minste acht Melaleuca 
klanten te ontwikkelen (en instand te houden). 

Active  
Executive 

Status

Percentage 
van 

bedrijfsopbouwers 
met deze 

status 

Jaarinkomsten Minimale 
persoonlijke 

klanten

Gemiddelde 
persoonlijke 

klanten

Minimale 
totale 

actieve 
klanten

Gemiddelde 
totale 

actieve 
klanten

Tijd om Status1 te bereiken

Hoog Laag Gemiddeld Kortste 
tijd

Langste 
tijd

Gemiddelde 
tijd

Director I/II 83.7% €12.165 €53 €1.710 10 14 10 65 1 Mo. 120 Mo. 7 Mo.

Klantverwijzingen Status
29% van alle Melaleuca klanten hebben ten minste één klant, maar minder dan acht klanten verwezen. Aangezien deze klanten 
rechtstreeks producten van Melaleuca kopen, ontvangen degenen die hen heeft doorverwezen een kleine commissie. Deze 
huishoudens zijn niet noodzakelijk geïnteresseerd in de financiële mogelijkheden. Hun relatie met Melaleuca is voornamelijk omdat 
ze houden van Melaleuca producten. Hun “status” wordt bepaald door hoeveel klanten ze hebben doorverwezen. Een Marketing 
Executive heeft ten minste één klant. Een Marketing Executive II heeft ten minste twee klanten doorverwezen en een Marketing 
Executive III heeft ten minste vier klanten doorverwezen op een bepaald moment in zijn/haar leven. Hoewel deze personen niet 
kunnen worden beschouwd als serieuze bedrijfsopbouwers, zijn hun klanten (zoals de overgrote meerderheid van de Melaleuca 
klanten) het gevolg van mond-tot-mond verwijzingen. Daarom is de totale bijdrage van deze personen aanzienlijk. 

Actieve 
Executive 

Status 

Percentage 
dat deze 

status 
heeft

Jaarinkomsten Minimale 
persoonlijke 

klanten 

Gemiddelde 
persoonlijke 

klanten 

Minimale 
totale 

actieve 
klanten 

Gemiddelde 
totale 

actieve 
klanten 

Tijd om Status1 te bereiken 

Hoog Laag Gemiddeld Kortste 
tijd 

Langste 
tijd

Gemiddelde 
tijd 

Mkt. Executive

Mkt. Exec. II

Mkt. Exec. III

73.8%

15.3%

10.9%

€1.085

€1.811

€5.542

€18

€18

€49

€64

€161

€410

0

2

4

1

2

5

0

2

4

4

10

22

1 Mo.

1 Mo.

1 Mo.

120 Mo.

120 Mo.

120 Mo.

3 Mo.

6 Mo.

5 Mo.

Klanten
De meerderheid (meer dan 60%) van degenen 
die elke maand Melaleuca producten kopen zijn 
strikt klanten. Ze zijn niet geïnteresseerd in het 
nastreven van de financiële mogelijkheden van 
Melaleuca. Ze houden gewoon van Melaleuca 
producten. Slechts een paar van hen zal ooit 
besluiten om een Melaleuca bedrijf op te bouwen. 

2008 Jaarinkomsten statistieken 
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Initiële leiderschapsstatus 
Leiders met deze statussen hebben een serieuzere inspanning gedaan voor het opbouwen van een Melaleuca bedrijf. Degenen die 
deze leiderschapsstatussen hebben bereikt, hebben niet alleen voldoende tijd geïnvesteerd om verschillende klanten te ontwikkelen, 
maar zij hebben ook een aantal van deze klanten geholpen een bedrijf te starten en Marketing Executives te worden. Die Marketing 
Executives hebben op hun beurt extra klanten doorverwezen die elke maand Melaleuca producten kopen. Commissies worden 
betaald op basis van de ontwikkeling van klanten en de ontwikkeling van leiders die anderen helpen hun doelen te bereiken. 

Active  
Executive 

Status

Percentage 
van  

bedrijfsop- 
bouwers met  
deze status 

Jaarinkomsten Minimale 
persoonlijke 

klanten

Gemiddelde 
persoonlijke 

klanten

Minimale 
totale 

actieve 
klanten

Gemiddelde 
totale 

actieve 
klanten

Tijd om Status1 te bereiken

Hoog Laag Gemiddeld Kortste 
tijd

Langste 
tijd

Gemiddelde 
tijd

Dir. III

Dir. IV / V

Dir. VI / VII

Dir. VIII / IX

6.2%

3.6%

1.3%

0.8%

€15.672

€22.043

€32.970

€49.820

€1.494

€3.810

€6.612

€9.736

€5.502

€9.186

€14.273

€20.852

11

13

15

18

29

36

46

50

33

94

201

303

172

294

406

618

1 Mo.

1 Mo.

1 Mo.

1 Mo.

120 Mo.

120 Mo.

120 Mo.

120 Mo.

14 Mo.

19 Mo.

21 Mo.

22 Mo.

Geavanceerde leiderschapsstatus 
Die Marketing Executives die de status van Senior of Executive Director bereiken, hebben een aanzienlijke interesse en toewijding 
aan de dag gelegd voor het opbouwen van een Melaleuca bedrijf. Hoewel ze mogelijk niet fulltime met hun bedrijf werken, is het 
essentieel dat zij elke maand enige tijd investeren om de personen in hun marketingorganisatie te onderhouden, trainen en helpen. 
Melaleuca is er voorstander van dat Marketing Executives hun fulltime baan behouden en in hun vrije tijd met hun Melaleuca 
bedrijf werken. Enkele Executive Directors met de hogere inkomstenniveaus werken echter praktisch fulltime met hun bedrijf.  
Melaleuca pleit er sterk voor dat Marketing Executives hun fulltime baan niet opgeven totdat hun Melaleuca inkomsten de 
inkomsten die zij ontvangen van hun fulltime werkgever ver overtreffen. In plaats daarvan zouden zij hun Melaleuca inkomsten 
moeten toevoegen aan hun reguliere inkomsten, waardoor er een aanzienlijk verschil gemaakt wordt in de financiën van hun 
familie.

Active  
Executive 

Status

Percentage 
van  

bedrijfsop- 
bouwers met  
deze status

Jaarinkomsten Minimale 
persoonlijke 

klanten

Gemiddelde 
persoonlijke 

klanten

Minimale 
totale 

actieve 
klanten

Gemiddelde 
totale 

actieve 
klanten

Tijd om Status1 te bereiken

Hoog Laag Gemiddeld Kortste 
tijd

Langste 
tijd

Gemiddelde 
tijd

Senior Dir.2

Executive Dir.3 

Corporate Dir.4

2.8%

1.5%
Less than

0.1%

€133.641

€449.482

€1.654.024

€16.854

€29.828

€424.872

€42.247

€112.892

€919.106

20

20

20

65

89

113

369

853

7,832

971

2,643

12,915

1 Mo.

4 Mo.

29 Mo.

120 Mo.

120 Mo.

120 Mo.

22 Mo.

24 Mo.

39 Mo.

Belangrijke opmerkingen en Beding van afwijzing van aansprakelijkheid
Alle toekomstige Marketing Executives moeten de volgende opmerkingen, die de basis vormen voor bovenstaande statistieken, lezen en begrijpen. Bovenstaande jaarlijkse statistieken gaan over alle Marketing Executives 
in Noord-Amerika die gedurende de hele periode van 12 maanden, tot en met december 2008, de voor ieder statusniveau benodigde minimumactiviteiten hebben uitgevoerd. De inkomensstatistieken werden berekend in 
Amerikaanse dollars en omgerekend naar de plaatselijke munteenheden tegen een koers van £0,5618 voor £1 of €0,76 = 1 US-Dollar. Melaleuca behoudt zich het recht voor de omzettingsvoet op geregelde tijdstippen aan 
te passen aan de van kracht zijnde wisselkoersen. De informatie op deze pagina hoeft niet noodzakelijkerwijs overeen te komen met de inkomsten van enige individuele Marketing Executive die dit programma in Europa 
volgt. Elke voorstelling van gegarandeerde specifieke inkomsten zou misleidend zijn. Succesvol ondernemen bestaat altijd uit hard werken, toewijding, doorzettingsvermogen en leidinggevende kwaliteiten. Het succes bij 
Melaleuca zal afhangen van het doelmatig gebruik van deze kwaliteiten door een Marketing Executive van Melaleuca. Melaleuca doet geen impliciete, noch expliciete uitspraken over hoe of in welke mate deze statistieken van 
toepassing zijn op Europa. Bovenstaande statistieken moeten gezien worden in het licht van ander materiaal waarin Melaleuca haar zakelijke kansen uitlegt.

1  includes all active Marketing executives joining Melaleuca within the past 10 years.
2 includes statistics for Senior Director through Senior Director iX. 
3 includes statistics for all positions of executive Director through executive Director iX.
4 includes statistics for positions of Corporate Director and higher.
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Het leven van mensen verrijken door hen te  
helpen hun doelen te verwezenlijken


