Saladmaster Spirit Of Success program
Suksess Programmet er designet for å gi deg en steg for
steg karrierestige med mange finansielle og personlige
belønninger i din Saladmaster karriere.

Associate
Da de fleste nye medarbeidere ikke har noen tidligere
salgserfaring, gir Saladmaster en grundig opplæring. Du vil
lære om de mange fordelene med Saladmaster produkter,
og du vil tjene penger underveis. En verden av muligheter
venter på deg – inklusiv spennende forretningsreiser,
økonomiske og andre belønninger. Du vil lære om
fordelene ved å dele Saladmastermuligheten med andre,
og vil kunne begynne å høste de økonomiske
belønningene som ligger i det.

Konsulent
Du har nå lært det grunnleggende og er klar for å jobbe på
egenhånd. Nå starter nye utfordringer for deg med større
finansielle belønninger og din karriere er i gang som
konsulent.

Senior Konsulent
Når du fortsetter å beherske det grunnleggende av Saladmaster forretningen, vil du være berettiget
for forfremmelse til Senior Konsulent. Den økonomiske belønningen og utmerkelsene som venter
deg er nå større, samt at du vil vite mer om å dele selskapets produkter og muligheter med andre. Du
vil nå også kunne begynne å arbeide mer med dine egne rekrutter og dermed bygge en sikker fremtid
for deg og din familie.

Distributør
Som en Distributør vil du arbeide med dine egne konsulenter og du vil oppnå større økonomisk
belønning for din innsats. Du vil hele tiden utvikle deg mot større økonomisk uavhengighet.
Distributøren mottar prosentdeler av total omsetning i gruppen og en større belønning på personlig
omsetning. Distributør i Saladmaster Spirit of Success program er ikke bare belønnet for prestasjoner
i en gruppe, men er utdannet grundig på alle områder for å kunne drive et komplett Saladmaster
kontor. Dette nivået forbereder deg for ditt neste karrieretrinn, som er den best betalte muligheten ditt eget Saladmaster kontor!

Direct Dealer
Gjør deg klar til å spre dine vinger! Til nå har du arbeidet under en annen Direct Dealer og hans
forretning. Når du oppnår Direkte Forhandler status, har du egen forretning og din egen gruppe. Du
vil nå ha bruk for din erfaring til å rekruttere, utdanne og vedlikeholde din egen
omsetningsorganisasjon. Du importerer nå produktene direkte fra Saladmaster USA, du oppnår
større profittmarginer, er berettiget for spesielle incentivprogrammer og spesielle konkurranser.

Senior Dealer
Toppen av suksessen i Saladmaster er forfremmelsen til Senior Dealer. Denne posisjonen, som blir
opptjent ved å oppnå en krevet omsetning, har alle fordelene som Direkte Forhandler posisjonen,
pluss en import rabatt for større profittmarginer. Senior Direkte Forhandler er for de mest
respekterte og vellykkede lederne innenfor organisasjonen.
Hvis dette er noe du ønsker å se nærmere på fyller du ut et søknadsskjema. Vi vil så kontakte deg
for å avtale en full presentasjon av konseptet, samtidig med en gratis middag.

