WISL
WORLD

Wat kan je en mag je allemaal doen op Wisl.World?
Een klein overzicht

Volger

Gratis

Gratis aanmelden

Gebruiker

50€
/maand

Je kan jezelf of je diensten in de kijker zetten en publiciteit maken
voor je eigen zaak, organisatie, activiteiten, …

Andere leden volgen om op de hoogte te blijven van hun activiteit
(dit kan je aan-of uitschakelen)

Je kan direct contact nemen met voor jou interessante profielen.
Je chat in een veilige omgeving. In plaats van elke aantal weken een
nieuwsbrief te moeten sturen om je autoriteit te bewijzen, geef je
antwoord op vragen van hen
Je kan je profileren in 1 groep

Als je profiel in orde is, kan je 3 WISL's aanvragen t.w.v. 18€ via de link
Deze WISL's kan je gebruiken om deel te nemen aan verschillende
werkgroepen of als korting voor andere activiteiten
Je kan chatten in een veilige omgeving met andere leden
Heb je specifieke vragen of ben je naar iets of iemand op zoek, kan je
dit onder "Durf Te Vragen" plaatsen.
Per volger die je aanbrengt, ontvang je ook een extra WISL.
Via het formulier Welkom Bij Wisl.World kunnen leden ons laten
weten wie ze heeft uitgenodigd op het platform.

95€
/maand

Je hebt natuurlijk alle voordelen van de gebruiker
Je ontvangt zelf 6 WILS's/maand als bonus te gebruiken waar je wil

Gratis account aanmaken
Reageren op Topics

Wislaar

Je blogt en bericht naar hartelust
(Zolang het niet in strijd is met onze normen en waarden natuurlijk)
Iedereen die je volgt, krijgt daar bericht van
(niet enkel 6% van al je volgers zoals alle andere social media)
Ben je niet zo'n schrijver, dan surf je automatisch mee op het
enthousiasme van anderen
Per extra volger die je aanbrengt, krijg je ook 1 WISL cadeau
De verworven WISL's kan je inzetten bij WISL'aars of als korting van je
lidmaatschap
Je kan video's, cursussen of andere zaken ook aanbieden op
wisl.world, neem hiervoor contact met ons op

Wisl maakt nu mee publiciteit voor jou
Je kan zelf een WISL expert worden, rechtstreeks via WISL klanten
doorkrijgen of in naam van WISL aan het werk gaan
Wil je echt als WISL-expert aan de slag, dan kan je een Quality Label
Certificaat aanvragen of verdienen
Je mag aan alle voor jou interessante groepen deelnemen zodat je
optimaal aanwezig kan zijn bij de mensen die je voor jou relevant zijn
Je kan zelf een gesloten groep oprichten en uitnodigen wie je wenst
Je kan de vergaderzalen en burelen van WISL gratis gebruiken
Je kan zelf werkgroepen of workshops, opleidingen organiseren binnen
WISL
Per extra volger die je aanbrengt, krijg je ook 1 WISL cadeau
Je ontvangt 5% commissie op elke factuur van minimum 95 euro, die
betaald werd aan WISL door een Volger die jou als aanbrenger heeft
opgegeven. Dit wordt vergoed via WISL's.
Jij kan WISL's verdienen. Dit betekent dat je ook je WISL's kan verzilveren
Op het einde van de maand kan je de verworven WISL's factureren.
Voordelen: Geen administratie, zeker van je centen, 1 factuur ipv
verschillende kleintjes, ….

