
Er du i et network marketing selskap og drømmer om suksess? Det er en 
amazing måte å jobbe på og leve på, når vi har oppskriften og tar action. 
Jeg håper denne sjekklisten vil hjelpe deg på veien til suksess i ditt selskap. 
Det kan være frustrerende å være «støttemedlem» og altfor lett å gi seg, 
eller tenke at du ikke kommer til å få det til. Sannheten er at det ikke er 
vanskelig, men det kreves skikkelig jobbing. Den som er klar for og virkelig 
gjøre en innsats, som behandler network marketing profesjonelt - og 
følger stegene, ja da kommer også resultatene! Listen er delt i 2, første 
siden gjelder alle uansett hvordan vi jobber, den andre siden er for deg 
som vil jobbe mer på nett og automatisere - ta i bruk det som passer deg. 
Jeg elsker å ha steg for steg strategien og en liste jeg kan hake av på - 
håper dette også hjelper deg! Network marketing hilsen fra Iisa  	

Network marketing
 SJEKKLISTER FOR SUKSESS I 

Suksess i network 
marketing får vi 
kun ved å hjelpe 

andre til suksess - 
så husk å del 

videre om du liker 
https://

www.iisa.no/mlm-
koden/

https://www.iisa.no/mlm-koden/
https://www.iisa.no/mlm-koden/


!!
Ukentlig/månedlig: !

Design livet. Network marketing er selvutvikling! !
Rydd tid i kalenderen. Vær proff.!
Skap/evaluer/endre din masterplan for sukess.!

!
Daglig aktivitet:!

Legg til 5 eller flere mennesker på listen din.!
Kontakt 5 eller flere mennesker. !
Inviter de som er åpen for å se din mulighet. !
Gjør presentasjoner. Vis verktøy.!
Close - spør om de vil være med. !
Følg opp de som har fått presentasjon men ikke 

har tatt valget/har innvendinger. Vis dem flere 
verktøy/møt innvendingene. !
 Kickstart nye distributører. !
Gjør noe for å skape god teamfølelse. !
Læring: produkt, selskap, selvutvikling, nwm-

ferdigheter.  



!
Denne sjekklisten er for deg som vil automatisere 
prosessen med å få flere distributører/kunder. !
!
Automatisert: !

Velg deg en nisje som du er god på!
Opprett Facebookside. (Fresh opp om du har) !
Registrer deg på manychat.com (messenger)!
Få en nettbasert kalender, f.eks simplybookit.me !
Lag landingsside. (valgfritt) !
Gi noe av verdi på fb-siden. F.eks med live. !
Spre det til andre sosiale media. !
Vis resultat og livsstil i sosiale media. !
Koble Manychat til dine fb-poster. !
Lag meldinger i Manychat med videre info. !
Sett opp sekvenser i Manychat.  !
Vis presentasjon/la de booke samtale. !
Eventuelt send de til landingsside med info.!
Legg til annonser om ønskelig og tillatt. !
Kommenter tilbake til de som er engasjert. 

http://manychat.com
http://simplybookit.me
http://manychat.com
http://simplybookit.me


MLM-KODEN

FÅ  
SUPERVEKST 

MED  
DENNE METODEN!

SLIK FIKK JEG 25 PARTNERE 
PÅ KORT TID SOM «FERSKING»!

Disse 5 stegene jeg deler i denne lille 
eboken, er en rå strategi for å få 
speed, noe som er viktig for suksess. 

Du kan kopiere og følge dette slik at 
du og får et team som er kraftfullt og 
bygger i dybden, å få flere inn 
samtidig er gull verdt i mlm!

FÅ SUPERVEKST VED Å 
VÆRE EN «IKKE-SELGER»
Liker du ikke å selge? Ingen fare, network 
marketing handler om å anbefale og vise 
til noe som er godt testet av andre.  

Se for deg at du har en gave, en mulighet, 
som du bare deler med andre - de er 
heldige som får snakke med deg… det er 
rett energi å jobbe ut fra! 

av Iisa

STEG FOR STEG STRATEGI TESTET.  VIRKER. 



GI BORT NOE AV VERDI, SÅ 
KOMMER DE TIL DEG!

1. VERDI

DIN KUNNSKAP - BUSINESSEN - PRODUKTENE 

Du kan noe som ikke alle kan, du har noe som andre har 
bruk for. Se på din kunnskap og erfaringer - Gi dette 
bort før du snakker om selskapet ditt. Det bygger tillit. Vi 
kjøper ikke egentlig produkter, det er mennesker vi kjøper. 

Mange har begrensede tanker om mlm. Hvilken verdifull 
læring/inspirasjon kan du gi om business-muligheten? 
Har dere en kompensasjonsplan som rocker? Gode 
verktøy som gjør det lettere å oppnå suksess? Du kan og 
snakke generelt om network marketing, frihet, årsaker for 
å bli med - for å øke kunnskapen før de hører mer. 

Du synes sikkert produktene er amazing håper jeg! Men 
før andre kan synes det, så trenger de en læring om 
hvorfor produktene eller ingrediensene er så smart… eller 
andre kvaliteter som er viktig for produktene.

VERDI =  

LIKER DEG 

STOLER PÅ DEG 

RESPEKTERER DEG
Når du gir en verdi først, er det 
naturlig å invitere de med 
videre… de er interesserte og 
ønsker mer info! 

Hvordan:  

Det er ikke viktig hvilket format du 
deler verdien i, det viktige er at det 
er en god verdi, ikke en «tulleverdi».  
Bruk livesending, video, pdf, lydfil, 
webinar, zoom, blogg, ebok, 1-1, 
gruppe på Facebook… 

FORLENGELSE AV DEG!
Se for deg at selskapet ditt er en forlengelse av 
deg. Se hvordan du kan gi en verdi og at det 
etterpå blir naturlig å invitere prospekter inn 
med deg som sponsor. 



HVILKET RESULTAT ØNSKER 
DINE PROSPEKTER?

2. RESULTAT

Ha troen på prospektene 
dine. Ikke vær en dommer 
over hvem som vil gjøre det 
bra eller dårlig. Mange lykkes 
ikke for de har ikke troen på 
seg selv. Lån de din tro på 
dem, slik at de blir åpen for å 
s n a k k e m e d d e g o m 
muligheten.   

Manifestering er noe av det 
største gullet som gjør at 
mennesker tar action og 
oppnår drømmene sin. Det 
er ikke «ask-believe-receive», 
men rett og slett bilder og 
ideen om en ny story i livet.  

Ta de med på en reise, 
mennesker gjør normalt det 
samme i dag som i går, så 
du trenger å trigge de ut av 
den dagl ige rut inen og 
kickstarte følelsen av noe 
nytt i livet deres.  

Finn ut hva de ønsker, om 
det er relatert til økonomi, 
produktene, det å være en 
del av et team eller annet.. 

Er de negative til mlm så 
ligger det alltid en story der, 
enten hos dem selv eller 
n o e n d e k j e n n e r, v æ r 
nysgjerrig på den!  

Her er noe av det mest viktige - nemlig resultatet, 
det de drømmer om… vi ønsker ikke produkter eller 
et mlm-selskap, vi ønsker resultatene det gir oss. 
Det er forskjellig fra person til person hva vi ønsker. 

SNAKKER DU MED EN 
PERSON ELLER FLERE? 
Vær genuint opptatt av den du 
snakker med. Vit hvem den personen 
er - hva de ønsker seg… og vet du 
ikke - så spør.. 

Når du fjerner fokuset fra deg selv, vil 
mennesker fortelle det du trenger å 
vite for å komme til neste steget - 
nemlig at de ønsker å vite mer om det 
du jobber med. De kontakter deg!  

Snakker du med flere eller på nett 
og ikke vet hvem de er, så 
presenter det som du tror vil 
fenge flest mulig mennesker… ps 
- det er ikke sikkert det er det 
samme som dine mål ;) 



3. AUTOMATISERING

*Husk at du ikke må bruke automatisering. Om 
dette ikke passer for deg, hopper du bare over 
dette steget.  

Mange sider de drømmer om en selvgående 
mlm, og det er mulig i veldig stor grad, om du 
gjør jobben i forkant. Har du «teknisk angst», så 
anbefaler jeg deg å endre denne storyen - 
tankegangen før du tar tak i dette.  

Å automatisere er en jobb å sette opp, men når 
den er aktivert kan du få med enormt mange 
flere distributører og kunder uten å jobbe mange 
flere timer. Du får bedre resultater og mer tid til 
annet i livet ditt - anbefales!  

NÅR DE HAR FÅTT EN VERDI OG ER 
BEVISST/FUNNET UT/MINNET PÅ 
RESULTATENE DE ØNSKER, SÅ KAN 
DU GÅ TIL AUTOMATISERING OM 
DU VIL*…

AUTOMATISERING GIR DEG 
SOVEPENGER OG ET STORT 
TEAM OM DU GJØR JOBBEN!
Her er noen tips til hvordan 
du kommer i gang med 
automatiseringen:  

1) O p p r e t t F a c e b o o k 
firmaside. Har du en fra 
før av, se om det passer å 
bruke den.  

2) S k a p t r a fi k k p å 
Facebooksiden din ved å 
ha livesendinger, poste 
videoer, levere verdi, 
resultat og livsstil. 

3) R e g i s t r e r d e g p å 
M a n y c h a t . D e t t e e r 
messenger for firma, noe 
som gjør at du kan sette 

o p p a u t o m a t i s k e 
meldinger hvor de får mer 
info, ber om samtale eller 
b l i r m e d p å m ø t e r, 
webinar eller eventer.   

4) Skaff deg en kalender 
(f.eks Simplybookit) på 
nett hvor prospekter kan 
booke en samtale med 
deg. Dette gjør at du får 
en mye bedre følelse når 
det er de som har bestilt 
en samtale.  

5) Sett opp et webinar eller 
møte på for eksempel 
Zoom. Du kan og sende 
de til et opptak. 

Å tjene penger mens du ligger og 
sover, det er en amazing følelse! Når 

du jobber for å automatisere, ha 
resultatet ditt med deg hele veien - 

hvorfor du gjør dette…fuel dine 
hvorfor-grunner, det gjør innsatsen 

lettere og mer gøy!

https://manychat.com/
https://simplybook.it/
https://zoom.us/signup
https://manychat.com/
https://simplybook.it/
https://zoom.us/signup


4. TADA-METODEN

1)RESULTAT  
2)PRESENTASJON  
3)PROBLEM  
4)LØSNING  
5)TADA 

DENNE METODEN SKAPTE JEG 
FORDI JEG IKKE LIKTE Å SELGE…
DEN FUNGERER TIL DET ALLER 
MESTE… SOM STEG FOR STEG 
STRATEGI TIL MLM-SAMTALER ER 
DEN GENIAL! 

TADAMETODEN GJØR AT DU 
ALDRI MER TRENGER Å FØLE 
AT DU SELGER! 
Hvis du ser på mange som 
jobber med mlm, så ser du at 
det flommer over av «sjekk 
disse fantastiske produktene!»  
Sosiale media er stappfull av 
løsninger - yes, de starter i 
punkt nr 4…  

Vær den smarte og gjør dette i 
stedet:  

1) Fuel resultatet de ønsker 
seg. Dette har du kanskje 
gjort i sosiale media allerede, 
ta opp t råden når du 
snakker med dem.  

2) Presenter deg selv og 
firmaet - med fokus på dem, 
lytt, hva har de behov for å 
vite?  

3) Tr å k k p å p r o b l e m e t 
prospektet har, problemet 
som ditt selskap/produktene 
løser.  

4) Fortel l om løsningene, 
b y g g v e r d i e n t i l d e t 
prospektet er opptatt av, still 
spørsmål for å vite hvilke 
løsninger du skal fuele.  

5) TADA - det er her du spør 
de 3 magiske closingordene: 
Er du med? 

Når du nailer tadametoden vil din 
rekruttering øke og det blir morsomt 

å rekruttere. Tadasamtalene er 
enkle, magiske og aldri pushy - du 

gir mennesker muligheten utfra 
deres ønskede resultater! 



5. DUPLIACTION

Den som er best på salg er ikke den som er best 
i network marketing. Den som er best i 
duplisering og action er den som når til toppen!  

Din måte å jobbe på skal være dupliserbar, slik 
at alle som kommer inn i teamet ditt kan kopiere 
det du gjør og få suksess - slik får du suksess.  

Din måte å jobbe på skal være slik at nye 
distributører kommer i gang med action med det 
samme! Ditt team vil følge ditt tempo - så du 
lærer de det de trenger + viser at du tar action, 
da har du et team som vokser fort!  

«Success loves speed!» - Eric Worre 

DUPLIACTION ER ET ORD JEG HAR 
FUNNET PÅ, FOR Å SYNLIGGJØRE 
DEN MEST VIKTIGE FORSKJELLEN 
PÅ SUKSESS I MLM OG VANLIG 
BUSINESS… 

INVESTER TID MED DITT 
TEAM, DET VIL GI DEG 
TIDSFRIHET SENERE

Bli kjent med teamet ditt. 
Sjekk om de gjør det 
samme som deg. Hvis 
ikke - finn ut hvorfor, finn 
«bugsene» de har, og løs 
dem.  
Bruk mest tid på de som 
har speed. De gir teamet 
en positiv gruppenergi.  
Bruk selskapets system. 
Det er nøye gjennomtenkt 
o g s k a p t f o r m l m -
s u k s e s s . L æ r d e g 
verktøyene og vis hvor 
teamet finner dem.   
Vær raus med det du 
skaper, om du selv skaper 
noe nytt. La teamet bruke 

det til de skaper sitt eget 
eventuelt. Husk det gir 
inntekter til deg også, og 
det øker teamfølelsen.   
Ha en ABC, en «kom i 
gang» plan for alle nye. 
Sjekk om selskapet ditt 
har en + evn legg til det 
du tenker er viktig/dine 
kunnskaper som kan 
hjelpe dem.  
Fe i re oppnåe l se r av 
duplisering - alle liker å bli 
sett og anerkjent for det 
de oppnår. Det er som et 
fo tba l l l ag hvor noen 
scorer.

Monkey see - monkey do.  Lim den 
tanken fast når du jobber. Er dette 

dupliserbart? Kan alle klare det? Hvis 
ikke, forenkle det . Slipp nykommere 

til på scenen - det er lov å feile! 
Perfeksjonisme skremmer i mlm. 



1. BLI PROFF MED MLM
2. PLANLEGGING GIR SUKSESS

3. BLI SYKT GOD Å INVITERE
4. INVITERE 10X ELLER MER

5. PRESENTERE MED POWER
6. CLOSE MED STIL & SIGN INN

7. BLI EN IPC MASTER - INVITERE - PRESENTERE - CLOSE
8. SLIK KOMMER DE TIL DEG

9. TRANSFORMASJONSSAMTALEN
10.SUKSESSOPPSKRIFTEN 

11.SHOOT FOR THE MOON 
12.MESTRE INNVENDINGER 

13.SLIK REKRUTTERER DU 25 PERSONER 
14.SUPERDUPLISERING 

15.SLIK SKAPER DU ET SUPERTEAM 
16.MLM SOM EN GAVEPAKKE 

17.FØLG OPP MED LETTHET
18.DEN ULTIMATE STEG FOR STEG STRATEGIEN 

19.BLI FRI FRA ALLE HINDRINGER
20.MASTERPLAN MLM 

21.SOVEPENGEKARUSELLEN 

FÅ SUKSESS MED MLM  -  
21 DAGER + 4 UKER MED ZOOM 
INNHOLDET AV VIDEOER + TEKNISK 



ER DU KLAR FOR SUKSESS?

Verdien av dette er umulig å si, men høflig
regnet kommer vi til cirka 41 000.-!
- Over 40 videoer: 20 000.-
- Zoom møter: 4000.-
- Livesendinger: 2000.-
- Businesskolen: 5000.- pr mnd
- Totalverdi: 41 000.-
- Din pris: 4990.-

- 21 DAGER MED NYE VIDEOER HVER DAG!
- 4 UKER MED UKENTLIG ZOOM-MØTER!
- LIVESENDINGER HVER UKE!

DU HAR NÅ EN UNIK MULIGHET 
TIL Å VÆRE MED MEG I 4 UKER 
OG LÆRE ABSOLUTT ALT! 
Tusen takk for at du ønsket 
denne lille men rå PDF. Den 
viser deg strategien jeg 
bruker, og jeg håper du er 
klar til å ta det i bruk i din 
mlm.  

Jeg har brukt mange år på å 
«naile» hvordan få suksess 
som gründer, og etter å ha 
brukt hver kveld og natt mens 
3 barn lå og sov, til å tilegne 
m e g k u n n s k a p e n e j e g 
trengte… tøffe tider, men det 
gjorde at jeg fikk suksess og 
senere har hjulpet hundrevis 
av andre gründere på veien… 

ja så betaler jeg nå heller for 
ny kunnskap enn å bruke 10 
ganger lenger tid.  

Så om du tenker som meg - 
at det er smart å få hjelp av 
noen som har det du trenger, 
ja da vil jeg invitere deg med 
inn i kurset  

«Få suksess med mlm» 

Du vil få lære ALT du trenger 
til å klatre i ditt selskap og få 
mye raskere resultater enn 
om du skulle gjøre det 
alene! 

Hei, jeg er Iisa. Businessmentor som 
pendler mellom Norge og Santorini. Vil du 

jobbe tett med meg i 4 uker, så har du 
muligheten nå! Det er kunne denne 

gangen jeg kjører dette kurset inkludert 
Zoom-møter  med veiledning. 

Velkommen!  

PÅMELDING MLM-KURS:

https://www.iisa.no/fa-suksess-med-mlm/

https://www.iisa.no/fa-suksess-med-mlm/
https://www.iisa.no/fa-suksess-med-mlm/
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