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STAPPENPLAN  BP 
   

NHL SUPPORT - 1. Hulp bij het opstarten 

BP worden (vink af wat er is gedaan) 

q Aan de hand van jouw WHY/doelen, zoek je een BK (Business Kit) uit samen met je 
sponsor. Die is jouw 1e aanspreekpunt en hij/zij maakt vervolgafspraken met jou om je te 
begeleiden op weg naar jouw doel. Soms schakelt je sponsor nog een 3e persoon in bij 
jouw begeleiding 

q Je tekent de Business Partner Agreement van Eqology en je betaalt je BK  

q Je sponsor doet de bloedtest bij jou (en jij ziet alvast hoe dat testen gaat); je sponsor 
krijgt deze test weer terug van EQ 

q Via je sponsor krijg je toegang tot 2 Fb-pagina’s New Health Leap (NHL) plus New Health 
Leap-Consumenten.   

q Je sponsor helpt EQ GO (go.eqology.com) op je telefoon te zetten en verwijst je naar 
vimeo.com/eqology en tv.eqology.com voor de vele ondersteunende filmpjes voor BP’s 
Je sponsor bespreekt ‘t boekje “Haal meer uit het leven, kies nú voor onafhankelijkheid” 
Laat je eventueel toevoegen aan WhatsAppgroepen die actuele informatie geven 

Na je inschrijving als BP 

q Nu krijg je een welkomstmail van Eqology 

q Jouw inlog voor je account op de website eqology.com/nl/ is ……………………….. en je 
wachtwoord ………………………… 
Je kunt je account gaan verkennen, liefst samen met je sponsor en je kiest onder het 
kopje “Over ons”-> Werk met ons (BP). Daar vind je veel informatie 

q Voor je Business Partner Site/Dashboard (eigenlijk jouw administratie) kies je een 
pincode (4 cijfers) en je vult jouw bankgegevens in bij INSTELLINGEN -> BANKDATA 

q Op je dashboard ga je naar ‘t blokje LIVE BONUSES, klik op MEER, vink desgewenst aan:  
þIk wil de betaling automatisch aan het eind van elke maand aanvragen 
 
We werken met de producten van EQ, maar NHL biedt jou de nodige ondersteuning: 

q Ook van stichting New Health Leap (NHL) krijg je een Welkomstmail-BP* 
Op de New Health Leap Fb-pag., bij AANKONDIGINGEN, lees je hoe de inschrijving voor 
de NHL-website en het bestellen van het NHL-boekje “Haal meer uit het leven”, werkt. Via 
de website krijg je toegang tot een e-learningprogramma, webinars, diverse tools, enz.  

q Je volgt de "Start Up 1, je eerste 30 dagen" samen met jouw sponsor (zie EVENEMENTEN 
op Fb-NHL) of je sponsor geeft het zelf. En volg de Start Up ook kleinschalig en actief (met 
laptop) in teams met je sponsor erbij (aangekondigd in de team appgroep en op Fb) 

q Bereid je voor door om te kunnen gaan met tegenwerpingen, print het document 
Tegenwerpingen* (bij klanten en BP’s). Dit komt terug in Stappenplan 2. 
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Je BK is binnen (let op de aankondigingsmail van DHL/DPD voor de bezorging) 

q Je bekijkt de producten uit jouw businesskit (en of de kit compleet is) 

q Probeer de productmogelijkheden op de website van EQ te onderzoeken 

q Om wat kennis op te doen, volg je de korte producttrainingen op de NHL-website 

q Je leest aandachtig de FIRST LOOK en de START UP door 
Je kunt alvast in het Start Up boekje een eerste lijst maken van mensen die jij kent 
Hierbij is het handig een afspraak te plannen met een President+ erbij 

q Zet je notificaties  aan voor New Health Leap op de Facebook-pagina 
Zo weet je altijd welke evenementen, webinars, trainingen e.d. van NHL er aan komen 
en kun je vragen stellen. Print het document Wegwijs-informatiekanalen*  

q Je stelt je eigen WHY op, waarmee je handig Partners te woord kunt staan 
Boekentip om je WHY te vinden: “Begin met het waarom” van Simon Sinek (in de 
boekenlijst van de Marketing Academy op de NHL-website) 

De start met jouw eerste klanten 

q Je krijgt en bespreekt het Inschrijfformulier klanten* samen met je sponsor 

q Je sponsor helpt jou om je eerste klanten in te schrijven, te testen en je eerste doelen 
te halen voor een extra beloning én gratis producten voor jou. Er zijn handige 
overzichten van 6-maands klant trajecten* van verschillende productcombinaties. 

q Optioneel: Je nodigt potentiële klanten uit en je sponsor komt een Home Meeting* 
geven (voor max. 8 personen) om wat te vertellen over de gezondheidsvoordelen van 
onze EQ-producten (Dit kan ook via Zoom indien nodig) 
Je leest aandachtig de tips en voorbereidingen door van de Home Meeting via de 
NHL-website. Let op: We verkopen geen producten, wij bieden resultaat aan! 
Bekijk het document Klant-bloedtest*  

q Optioneel: Laat je klanten het inschrijfformulier invullen. Jij zorgt dat de testnummers 
en inloggegevens bij de klanten terecht komen en doet de testen op de post 

q Er bestaat een Welkomstmail klanten* en (op losse pagina’s) aanwijzingen voor het 
gebruik van de diverse producten en wat algemene dingen; het is verstandig om dit 
aan een nieuwe klant van jou te geven of te sturen: Info klant abonnementen* 
Er is altijd een webinar* (NHL Academy) over gezondheid beschikbaar voor je klanten  

q Klanten kunnen toegevoegd worden aan de Fb-pagina New Health Leap-
Consumenten. Ze beslissen zelf of ze de uitnodiging van Facebook accepteren 

q Vul het Klantenoverzicht leeg* in.  
Voor vragen neem je altijd eerst contact op met je sponsor. Vraag veel, laat je 
begeleiden en wil je sneller gaan, dan kan dat ook. Vragen die je sponsor niet kan 
beantwoorden, kun je stellen aan de Supportafdeling, voor Nederland +31 858888007 

# De gekleurde woorden met * verwijzen naar het betreffende document of de 
opname in deze gids; de meest actuele versie staat altijd op de NHL-website 
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