
 

 

 

 

 

 

ZO VERKOOP JE OP EEN CONSUMENTENFAIR OF ANDER EVENT 

 

Lees goed de handleiding door met de richtlijnen in de stand en de kledingvoorschriften. Zorg dat je 

er zo uit ziet dat iedereen graag iets van jou wil kopen.  

 

Kijk naar de samenvatting van de producten op de wat voor wat kaartjes. Probeer bij elk product 

minstens 3 dingen uit je hoofd te kennen. 

 

We hebben een handig verkooppakketje dat heet Natuurlijk Mooi Gelaat Plus en een pakketje 

Natuurlijk Mooi Body Hands Feet. Deze pakketten zijn een must voor iedere klant. 

 

Je adviseert de klant om de Natuurlijk Mooi Pakketen aan te schaffen. Maar natuurlijk zijn er ook de 

losse producten. 

 

Jouw openingszin zou kunnen zijn: “als je het lekker vindt, kan je hier je handen wassen met een 

natuurzuivere scrub.” Eventueel gevolgd door: “Je krijgt er superzachte handen van en je hebt geen 

handcrème meer nodig. Het is helemaal biologisch en natuurzuiver en er zitten geen toevoegingen 

in.” 

 

Klanten kunnen met 3 anderen aan de Hand Spa staan. Als klanten moeten wachten, is het de taak 

van de medewerkster in de stand om de klanten alvast wat informatie te geven over de producten 

en eventueel alvast een geur te laten kiezen. 

 

Nodig je klanten uit aan de Hand Spa! Laat niemand voorbij gaan zonder uitnodiging. Mensen zijn 

verlegen en worden graag uitgenodigd voor een gratis wellness momentje. 

 

Aan de Hand Spa doe je het verhaal uit de Handleiding Producten Promoten. Na je 

handbehandeling bied je eventueel nog de multi use oil (op de arm) of Multi Use Butter (op de 

elleboog) aan. 

 

Vergeet niet na afloop van de handbehandeling je klant de PRIJS te vertellen: begin bij de prijzen 

van de grote potten, daarna die van de kleinere formaten. 

 

Als je een klant hebt geholpen aan de Hand Spa, probeer dan mee te lopen naar ‘de winkel’ of 

draag je klant over aan iemand in de winkel. Maar laat je klant niet “zwabberen”, tenzij het echt 

superdruk is. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Uitleg Natuurlijk Mooi Body Hands Feet:  In dit startpakketje zit de Body Scrub die u net 

geprobeerd heeft en een Butter en een Olie. Dit kost, alles bij elkaar € … De olie gebruikt u op een 

vochtige huid voor grotere oppervlakten, zoals armen en benen, maar is ook ideaal als (oog)make 

up reiniger en als gelaatsolie.  

 

De butter gebruikt  u voor alle droge plekjes, zoals ellebogen en knieën, maar is ook ideaal tegen 

muggenbulten en scheuren in voeten of kloven in handen. 

 

Uitleg Natuurlijk Mooi Gelaat Plus: In dit startpakketje zitten producten waar u perfect en snel uw 

dagelijkse verzorging thuis mee kunt doen. Dit kost, alles bij elkaar € … 


