
  

  
 
Hoe start ik een nieuwe Blèzi distributeur? 
 

 
Procedure stap voor stap. 
 

1. Persoonlijk gesprek met de potentiële distributeur. Meenemen: Starterpakket (om 
producten te laten zien), presentatie distributeurschap. Uitleg over business 
concept, filosofie, compensatieplan, overeenkomst, inschrijfformulier, 
voorwaarden, webshop, My Blèzi Portal, trainingen, aanschaf Startpakket, 
startplanning. Uitleg over start- en betaalprocedure. 

2. Definitief “ja”. Online inschrijven. Nieuwe distributeur ontvangt van Blèzi Cosmetics 
een welkom e-mail met in de bijlage de overeenkomst. De nieuwe distributeur vult 
de overeenkomst in en ondertekent deze waarna ze deze opstuurt samen met een 
kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) naar Blèzi Cosmetics, 
Saffierborch 22, 5241 LN Rosmalen, Nederland. 

3. Datum Starttraining (wordt gegeven door Manager) en Open Huis plannen. 
4. Registratie van het inschrijfformulier bij Blèzi Cosmetics. Welkom en bevestiging 

wordt naar de nieuwe distributeur gestuurd.  
5. Nieuwe distributeur betaalt de inschrijving + startpakket + evt. presentatiepakket. 
6. De nieuwe distributeur krijgt de Starttraining van de manager en ontvangt het 

startpakket evt. presentatiepakket en het handboek.  
7. Het account en de persoonlijke webshop van de nieuwe distributeur wordt 

geactiveerd. 
8. Opstarten persoonlijke Blèzi webshop door nieuwe distributeur, personaliseren 

(tekst + foto’s). Binnen 7 dagen na de Starttraining en voor het Open Huis, 
controleert de sponsor de webshop van de nieuwe distributeur of deze tekst + 
foto’s heeft geplaatst.  

9. Nieuwe distributeur gaat 1 of meerdere keren mee naar een presentatie/workshop 
van haar sponsor. Ze werkt inmiddels aan haar startplanning.  

10. Binnen 7 dagen na de starttraining geeft de sponsor een Open Huis bij de nieuwe 
distributeur thuis.  

11. Binnen 10 dagen na het Open Huis volgt de nieuwe distributeur een 2 uur durende 
producttraining (di-avond of do-ochtend) van Miranda Hazenberg. Bij minimaal 3 
nieuwe distributeurs in een regio komt Miranda Hazenberg naar deze regio toe om 
de producttraining te verzorgen.  

12. Eerste workshop van nieuwe distributeur. Sponsor gaat eventueel mee voor 
ondersteuning. 

 


