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Bij OBG leggen we vooral het accent op een
goede correcte service, aan een correcte
prijs. Klanten krijgen een oplossing die perfect
bij hen past. Dat resulteert in een flinke besparing op diensten die ze elke dag gebruiken.
De OBG Advisors die steeds paraat staan
om alle klanten te helpen, kunnen daardoor
ook een lucratief inkomen gaan opbouwen.
Kortom: geld verdienen door klanten te helpen besparen.

Voor hij netwerk marketing leerde kennen, was Geoff Liberman actief als dansleraar in zijn
eigen dansscholen. Op een bepaald ogenblik werd Geoff voorgesteld aan het netwerk marketing model en zag hij al heel gauw dat hij met een hele kleine investering een grotere omzet
kon draaien dan met zijn dansscholen zonder alle rompslomp die zelfstandige ondernemers
normaal gezien hebben. Sinds 1989 is Geoff reeds actief in de netwerk marketing industrie.

netwerk marketing. Sindsdien is Gert tot op heden nog steeds gepassioneerd door dit vak.
Alain Galle studeerde af als publiciteitstekenaar en –graficus. Na een driejarige bouwopleiding
na zijn schoolstudies ging Alain aan de slag als metselaar. Omwille van rugklachten door de job
was Alain genoodzaakt om naar iets anders uit te kijken. Netwerk marketing vond Alain in 1992.
Sindsdien is Alain tot op heden actief geweest in deze industrie.
Doordat ze samen meer dan 75 jaar ervaring hebben, weten ze perfect welke skillset je moet
beheersen om succesvol te worden in deze industrie. Deze netwerk marketing professionals
zullen jou verder helpen bij het begrijpen en uitbouwen van jouw onderneming.
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steenbedrijf. Gert leerde Geoff kennen in 1993 waar ze samen de eerste stappen zetten in
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marketing leerde kennen, was hij actief als hoofdverantwoordelijke in een graniet en natuur-
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Gert Vanoppen studeerde af als econoom. Cijfers boeiden hem steeds. Toen Gert netwerk
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Waarom is OBG eigenlijk opgericht?
Iedereen weet wat hij vandaag aan inkomen heeft, maar nogal
vaak is het zo dat je niet weet waar op het einde van de maand je
volledige inkomen naartoe is gegaan.
OBG wil via de OBG-klanten-app de klant ervan bewust maken waar
je zwaarverdiende centen naartoe gingen. Als de klant een duidelijk
beeld heeft, dan kan hij ook de juiste actie nemen om ervoor te zorgen dat hij via OBG meer inkomen over heeft op het einde van de
maand. Dit betekent voor de klant dat hij meer budget over houdt
om te spenderen aan de extra’s die voor hem echt belangrijk zijn.
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app wat zijn maandelijkse wederkerende uitgaven exact zijn, kan
OBG nu ook de klant helpen besparen op die diensten waar hij zijn
maandelijkse budget aan spendeert. Een OBG klant kan steeds
genieten van de persoonlijke aanpak van zijn OBG Advisor. Maw,
iedere klant krijgt steeds een persoonlijke, waardevolle service.
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Los van het feit dat een OBG klant nu duidelijk ziet via zijn OBG-
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De diensten die OBG aanbiedt, zullen steeds
van hoge kwaliteit zijn omwille van de diverse technologie partners die erachter zitten.
Maw de partners zorgen voor de goede
technologie, OBG de persoonlijke aanpak
en goede service. Net wat onze vrienden,
kennissen, relaties, kortom: onze klanten nodig hebben.

Wat maakt OBG nu anders dan de rest?
Alle aanbieders van diensten werken vooral via reclame. Die recla-

een serieuze hap nemen van iedereen zijn factuurbedrag. Aan die
onbezonnen kosten heb je als klant natuurlijk helemaal niets. Daarin
maakt OBG al een groot verschil. Omwille van zijn mond-tot-mond
reclame model gaan er helemaal geen budgetten verloren in reclame. Die budgetten worden aangewend om de klanten een betere
deal te geven terwijl de Advisor voor zijn activiteit van een mooi inkomstenpotentieel laat genieten.
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abonnement op een dienst. We weten allemaal dat reclamekosten
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bezoeken van winkels waar je dan als klant kan inschrijven in een
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me moet er vooral voor zorgen dat klanten aangezet worden tot het
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Ondernemen met OBG gaat heel eenvoudig.
Met een investering van slechts 250 euro geniet
je als OBG Advisor van een kant-en-klare business. Hiervoor kan je rekenen op een professionele persoonlijke website die gelinkt is aan jouw
OBG-app. De OBG-app dient om alle klanten te
helpen bij het inschrijven van hun diensten die ze
via OBG willen laten verlopen. Als OBG Advisor
moet je wel wettelijk in orde zijn met een ondernemersnummer. Die zorgt ervoor dat jij conform
de Belgische wetgeving volledig in orde bent
om jouw business uit te bouwen. Heb je nog
geen ondernemersnummer? Dan kan je tijdens
het registreren van je OBG-app deze aanvragen bij onze achterliggende nationale partner.
Vanaf de 13e maand zal de OBG Advisor een
maandelijkse bijdrage van 10 euro betalen voor
het onderhoud en de verdere ontwikkeling van
jouw professionele website en OBG-app.
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Korte termijn: je doet iets, je verdient iets.
Middellange termijn: vooral bonussen.
Lange termijn: recurrent inkomen zodoende OBG er zeker van is dat jij
blijvende service biedt aan jouw klanten.
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Via OBG kan je genieten van diverse inkomenstromen.
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Persoonlijke Retail Commissie:

Iedere keer als jij klanten helpt met het nemen van een OBG dienst zal je daar een
éénmalige aanbrengcommissie voor ontvangen. Een klant zal meestal meerdere
diensten in één keer nemen om zo meer te besparen. Dit betekent dat een klant
jou meerdere Persoonlijke Retail Commissies zal opleveren. Zo kan je algauw enkele 100 euro’s per maand bijverdienen door simpelweg klanten te helpen besparen.
Voor die Advisors die heel veel klanten helpen besparen, is er een persoonlijk incentive programma waardoor de Advisor veel meer retail commissie kan ontvangen.
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Iedere keer jij klanten voor OBG aanmaakt, krijg je
naast de Persoonlijke Retail Commissie ook OBG
Stars per dienst. Persoonlijke OBG Stars leveren je
elke maand een recurrent inkomen op. Zolang
jij ervoor zorgt dat de klant een OBG dienst gebruikt, word jij de OBG Stars uitbetaald. Hoe meer
persoonlijke Stars jij hebt aangebracht, hoe groter
jouw recurrent inkomen is.
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Persoonlijke Service Commissie:
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Persoonlijke Incentive Bonus:

In de OBG-matrix zijn er twee acties nodig om de OBG-matrix te laten groeien.
De eerste actie is het aanbrengen van klanten die gebruik maken van de OBG diensten. Die zorgen ervoor dat er OBG Stars gegenereerd worden. OBG Stars zijn recurrent
inkomen. De tweede activiteit is het aanbrengen van nieuwe Advisors. Die zorgen op
hun beurt dat er weer klanten de OBG diensten gaan gebruiken. Dit resulteert uiteraard opnieuw in OBG Stars.
Vanaf je startdatum heb je 40 dagen de tijd om deze twee activiteiten in te vullen.
Maw, breng 100 Stars aan en start zelf een nieuwe Advisor op (die minimaal ook
1 klant op een OBG dienst zet). Dan krijg jij als startende Advisor een extra bonus
van 150 euro. Tel daarbij je Persoonlijke Retail Commissie die je ontving voor die Stars
en je verdiende daardoor in je eerste periode al snel ±500 euro.
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Sponsor Incentive Bonus:

Iedere Advisor werd door een reeds
bestaande Advisor tot bij OBG aanbevolen om met OBG van start te gaan.
In netwerk marketing noemen ze deze

Bonus, dan krijgt de sponsor ook een
bonus van 100 euro voor zijn hulp hierbij. Haalt de startende Advisor deze
Persoonlijke Incentive Bonus niet, dan
krijgt de sponsor geen extra bonus. Het
is wettelijk verboden om gelden te ontvangen voor het inschrijven van mensen als Advisor in een netwerk marketing concept.
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halen van zijn Persoonlijke Incentive
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nieuwe OBG Advisor helpt met het be-

2 0 1 9

persoon de sponsor. Als de sponsor een
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De OBG-matrix is het hart van de business. Alle klanten en alle
Advisors maken hier automatisch deel van uit.

Wat is de OBG-matrix?
Bij OBG hebben we gekozen voor een 3 x 10 matrix met overspil. Dit betekent dat jij in de OBG-matrix 3 Advisor spots hebt
op level 1, 9 Advisors spots hebt op level 2, 27 Advisor spots op
level 3, enz…. Deze Advisor spots worden ingevuld met nieuwe
Advisors door jezelf, je team (dat je zal creëren) en je sponsorlijn. De sponsorlijn omvat de persoon die jou deze OBG opportuniteit voorstelde, de persoon die hem voorstelde, enz…. Er zijn
maximaal 10 levels waarin nieuwe Advisors in jouw OBG-matrix
kunnen toegevoegd worden. Je kan niet zelf bepalen waar
je volgende Advisor terecht komt in de OBG-matrix. Het is het
algoritme dat dit automatisch doet. Op deze manier is het
fair voor iedereen en helpt jouw sponsorlijn bij het aanvullen
van jouw OBG-matrix. Dit noemen we overspill. De OBG-matrix
voorziet 2 inkomsten stromen, de Matrix Service Commissie en
de Matrix Team Bonus.
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Matrix Service Commissie:

Elke keer een Advisor in jouw OBG-matrix een klant aanbrengt
die de OBG diensten gebruikt, genereert deze OBG Stars. We
hebben voorheen gezien dat OBG Stars een recurrent inkomen genereren. Ook worden OBG Stars gegenereerd in de

klanten die de OBG diensten gaan gebruiken, dan krijgen 10
personen in de upline ook 100 OBG Stars. Zo kan je op de diverse levels meerdere OBG Stars hebben die voor jou een extra recurrent inkomen kunnen genereren. Hoe meer OBG Stars in de
OBG-matrix, hoe groter jouw recurrent inkomen potentieel. Hier
staat geen limiet op daar er onbeperkt aantal klanten kunnen
gebruik maken van alle OBG diensten. Zolang de klant gebruik
maakt van de OBG diensten wordt er recurrent uitbetaald.
Gelieve het volledige OBG plan te bekijken voor de kwalificatieregels om inkomen te mogen ontvangen over de diverse
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avond 100 OBG Stars gegenereerd door het aanbrengen van
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Stel er is een Advisor in jouw OBG-matrix en die heeft op een
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diverse levels van de OBG-matrix.

levels in de OBG-matrix.
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Matrix Team Bonus:

Iedere keer er binnen de 10 levels in
de OBG-matrix een nieuwe Advisor
binnen de 40 dagen de Persoonlijke Incentive Bonus haalt, wordt er
een Matrix Team Bonus gegenereerd. Dat betekent dat er maximaal
10 personen in de upline van de
OBG-matrix een bonus ontvangen.
De Matrix Team Bonus is minimaal 5
euro maar kan aangevuld worden
met een Matrix Incentive Bonus van
bv 5 euro gedurende een bepaalde
periode. Gelieve het volledige OBG
plan te bekijken voor de kwalificatieregels om inkomen te mogen ontvangen over de diverse levels in de
OBG-matrix.

Promoveer je in het OBG plan naar een hogere status, dan krijg je een extra Promotie
Bonus uitbetaald iedere keer een nieuwe Advisor in het door jou gecreëerde team
een Persoonlijke Incentive Bonus behaalt.
Vb: Jij start een nieuwe Advisor op en die behaalt de Persoonlijke Incentive Bonus.
Dan krijgt de nieuwe Advisor een bonus van 150 euro, jij een Sponsor Incentive Bonus
van 100 euro, ook nog 5 euro uit de Matrix Team Bonus, en omdat jij bijvoorbeeld City
Advisor bent, krijg jij als Promotie Bonus nog extra 100 euro.
De Promotie Bonus wordt oneindig levels in je zelf gecreëerd team uitbetaald. Gelieve het volledige OBG plan te bekijken voor de kwalificatieregels om inkomen te
mogen ontvangen over de diverse levels in het OBG plan.
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Promotie Bonus:
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Ben je op zoek naar een hobby activiteit?
Dan is OBG het ideale voertuig naar een paar 100 euro inkomen per maand extra. Ga je er
part time tegenaan? Dan is het logisch dat je inkomen sneller kan groeien. Wil je op termijn
full time? Dan kan dat zonder enig financieel risico. Je bouwt naast jouw huidig inkomen
een tweede inkomen via OBG op.

Opgelet:
Iedere inkomenclaim die gebruikt wordt in deze presentatie is niet bedoeld om inkomsten
te garanderen. Enkel om jou een idee te geven van wat mogelijk is. Succes met OBG haal
je enkel – zoals met elke andere zaak – door hard te werken, commitment, doorzetting, leiderschap en toewijding. Voor alle up-to-date informatie omtrent het OBG plan en de OBG
diensten kan je steeds de website www.onebillglobal.com raadplegen.

Incentives:
OBG zal op regelmatige tijdstippen extra beloningen mogelijk maken. Dit kunnen verschillende beloningen zijn zoals: concerttickets, team
building events, netwerk marketing trainingen,
mooie seminarie bestemmingen, …
Geniet met volle teugen van je verwezelijk-
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ingen!
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Jouw beslissing:
De volgende stap is voor jezelf uitmaken wat het
OBG plan voor jouw toekomst zou kunnen betekenen. Om van start te kunnen gaan met OBG als
Advisor heeft de persoon die jou deze info deelde
volgende gegevens nodig:
• naam + voornaam
• emailadres
• mobiel telefoonnummer
• alias (bestaande uit minimum 5 karakters
(letters en/of cijfers) zonder spaties
of speciale tekens.
Jouw alias is jouw Advisor naam bij OBG en zal
ook gebruikt worden voor het aanmaken van
jouw persoonlijke OBG website www.onebillglobal.
com/alias
Nadat je bent geregistreerd als Advisor ontvang je
een email om de OBG-app te kunnen downloaden.

• persoonlijke begeleiding
door jouw sponsor
• interactieve e-learning
modules via de OBG-app
• live skill trainingen
• diverse events
We kunnen niets meer aan
het verleden veranderen,
maar alles wat we doen kan onze
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door middel van:

ONE BILL GLOBAL P R E S E N T A T I O N

bij het uitbouwen van jouw organisatie
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OBG en jouw sponsor zullen jou helpen

toekomst veranderen!
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U aangeboden door

