
op naar jouw doel!

in actie!



hier doe ik het voor!

mijn WHY



dagelijk actieplan

 verzamel 5 e-mailadressen voor
 de publieke fase

MAANDAG

 maak gebruik van het platform

 noteer je verdiensten

 maak prinstscreens

 benader 10 mensen

 volg hen op

DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

wekelijks actieplan

  Vraag jezelf af of je tevreden bent met de hoeveelheid VITAE token EN CREDITS
  die je hebt.

  Zorg voor wekelijks contact met je sponsor. Deel wat je hebt gedaan, je successen,
  je struggles. Wij, bij VITAE, helpen elkaar.

  Plan je agenda: welke zoom-presentaties wil ji de komende 2 weken bijwonen?

  Informeer jouw geïnteresseerden over de komende zoom-presentaties

  Bel met je teamleden (als je die hebt), wees uiteraard altijd geïnteresseerd in de
  persoon zelf en vraag daarna pas of ze vragen hebben, of jij hen met iets kan helpen.

  CHECK
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 weeknummer:......

  * zie volgende pagina



ad 1. vul de datum in

ad 2. Deel een post, een quote, een verhaal, een like. Oftewel gebruik het Social Media Platform VITAE

ad 3. in een exelbestand (bijvoorbeeld Google DRIVE)

ad 4. van je dashboard, de matrix-logs en de GARDEN

ad 5. Kies zelf hoeveel mensen jij dagelijks wilt contacten. Stel 1 op de 10 mensen zegt ‘JA, ik doe mee’,  
          dan moet je dus 10 mensen benaderen. 7 zullen wellicht direct ‘nee’ zeggen, 3 tonen interesse. 
          Na het bijwonen van de introductie zullen er wellicht nog twee ‘nee’ zeggen en één persoon JA. 
          Wil je dus 5 mensen inschrijven dan moet je dus 50 mensen benaderen. Bij sommige mensen zeggen 
         1 op 3 JA, bij anderen bijvoorbeeld 1 op 24. Dit heeft te maken met kennis, ervaring en bovenal
          INDSET. Hoe denk jij, hoe voel jij je over dit alles?

ad 6. Ook hier geldt weer: kies zelf hoeveel e-mail adressen je per dag verzamelt en houd je aan deze 
          afspraak met jezelf.


