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Elsô lépések  
a Managerré  
válás útján



A tervezés a siker egyik fô kulcsa. Szánd rá az idôt és dolgozz 
együtt a szponzoroddal, állítsátok fel a céljaidat és tervezd meg, 
hogyan érheted el ôket. Kezdd el most! Sose volt erre megfelelôbb 
alkalom. Kövesd a következô oldalakon található lépéseket. Hidd el, 
hogy sikeres leszel! Szívbôl kívánom a legjobbakat és várom, hogy 
személyesen is találkozzak veled a Forever utad során.

HiszEM, Hogy a ForEvErnél a világon  
a lEgjobb MarkEting tErvvEl rEndElkEzünk.  
MEgjutalMazza az üzlEtépítésbE FEktEtEtt  
kEMény Munkát és ElkötElEzEttségEt.  
vállalkozóként Fontos, Hogy tisztában  
lEgyél, Mit szErEtnél Elérni a ForEvEr  
üzlEtEddEl. légy törEkvô, aMikor kitûzöd  
a céljaidat. vannak, akik álModnak, vannak,  
akik a valósággal néznEk FarkasszEMEt,  
aMíg Mások az álMaikat váltják valóra.

rex Maughan
az igazgatóság elnöke, vezérigazgató,  
Forever living products
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rövidtávú

név szponzor neve

Foreveres kódszám szponzor elérhetôsége

Hosszútávú

személyes célok
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komolyan gondold végig, hogy mi az, 
amiért kész vagy megdolgozni!

gondold át, mit szeretnél elérni a közeljövôben, 
mondjuk 6 hónapon belül? nézd meg 12 hónap 
távlatában és még hosszabb távon, 3 és 5 évre. 
például mire költenél 800.000 forintot? Ha több  
idôd lenne, mivel töltenéd?

Miért a Forever?



rövidtávú

rövidtávú

Hosszútávú

Hosszútávú

családi célok

pénzügyi célok

gondold meg: céljaid és álmaid csak akkor válnak valóra,  
ha minden nap foglalkozol az üzleteddel!
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A Karton Pont  
(CC) a Forever  
belsô valutája

A 4cc  
teljesítése fontos, 
mivel ez alapján 

kapod a csoportod 
után járó Mennyi- 

ségi Bónuszt

1cc 
nagykereskedelmi 

áron körülbelül  
155 eurónak felel 

meg

A 4cc  
elérése fontos,  

mivel a toborzás 
eredményeként 
azonnal bevé- 
telhez jutsz.Hogyan?  

Személyes ter- 
mékhasználaton 

keresztül

Hogyan?  
Kiskereskedelmen 

keresztül

Hogyan?  
Toborzáson  

keresztül

A 4cc  
az üzletépítés  

alapja
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Mi az, amiért kész vagy megdolgozni?

A karton pontok értelmezése

Karton Pontok 
értelmezése



Fontold meg: ha minden hónapban teljesíted a személyes  
4 karton pontot és a csapatodat megtanítod, hogy ugyanezt 
tegye, hamar Managerré válhatsz. 
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2cc

0,114cc 0,155cc

0,06cc

0,016cc

0,016cc

0,127cc

0,079cc

Siker



Hogyan válhatsz Supervisorrá?

Új vásárló (novus customer) 

Vásárolj meg egy 2 cc értékû 
egységcsomagot vagy más 
termékeket 2 cc értékben,  
és Assistant Supervisor leszel

15% kedvezmény személyes vásárlásaidra

assistant supervisor (2 CC két egymást követô naptári hónap alatt)

Bónusz, amit egy 2 CC 
vásárlással induló Új 
Vásárló után kaphatsz,  
kb. 16.000 Ft

35% kedvezmény a személyes vásárlásokból (30% kedvezmény  
 a kiskereskedelmi árból + 5% személyes kedvezmény) 
20% a személyesen szponzorált Új vásárlók (novus customer)  
 vásárlásai után (15% Új vásárlói nyereség + 5% Új vásárlói bónusz)

30%

supervisor (25 CC két egymást követô naptári hónap alatt), teljesítsd a 4 Karton Pontot  
és mutasd meg további három embernek, hogyan tegye ugyanezt.

38% kedvezmény a személyes vásárlások után  
 (30% kedvezmény a kiskereskedelmi árból  
 + 8% személyes kedvezmény) 
23% a személyesen szponzorált Új vásárló  
 (novus customer) vásárlásai után  
 (15% Új vásárlói nyereség  
 + 8% Új vásárlói bónusz) 
3% Mennyiségi bónusz (a személyesen szponzorált assistant  
 supervisorok és ezek alsóvonala személyesnek Elismert  
 vásárlásai után) 

Bónusz, amit egy 2 CC 
vásárlással induló Új 
Vásárló után kaphatsz, 
kb. 19.000 Ft

30% 8%

3%

3%3%

A/S
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Mi az, amiért kész vagy megdolgozni?

Lehetôség

TE

TE

TE



10%

13%

SUP 8%

A/MGR  
13%

A/S 5%

SUP 8%

SUP 8%

assistant Manager (75 CC két egymást követô naptári hónap alatt)

Manager (120 CC két egymást követô naptári hónap alatt)

Hogyan válhatsz Managerré?

43% kedvezmény a személyes vásárlások után  
 (30% kedvezmény a kiskereskedelmi árból  
 + 13% személyes kedvezmény) 
28% a személyesen szponzorált Új vásárló  
 (novus customer) vásárlásai után  
 (15% Új vásárlói nyereség  
 + 13% Új vásárlói bónusz) 
5-8% Mennyiségi bónusz (5% a személyesen  
 szponzorált supervisorok és ezek  
 alsóvonala, illetve 8% a személyesen  
 szponzorált assistant supervisorok  
 és ezek alsóvonala személyesnek  
 Elismert vásárlásai után)

48% kedvezmény a személyes vásárlások után  
 (30% kedvezmény a kiskereskedelmi árból  
 + 18% személyes kedvezmény) 
33% a személyesen szponzorált  
 Új vásárló (novus customer)  
 vásárlásai után (15% Új vásárlói  
 nyereség + 18% Új vásárlói bónusz) 
5-13% Mennyiségi bónusz (5% a személyesen  
 szponzorált assistant Managerek és ezek  
 alsóvonala, 10% a személyesen szponzorált  
 supervisorok és ezek alsóvonala, illetve  
 13% a személyesen szponzorált assisitant  
 supervisorok és ezek alsóvonala személyesnek  
 Elismert vásárlásai után)

Bónusz, amit egy 2 CC 
vásárlással induló Új 
Vásárló után kaphatsz, 
kb. 22.000 Ft

Bónusz, amit egy  
2 CC vásárlással 
induló Új Vásárló  
után kaphatsz,  
kb. 27.000 Ft

30% 13%

30% 18%

gondold meg: Minél több és több embert gyûjtesz magad köré, 
és duplikálod magad, annál gyorsabban válhatsz Managerré.
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Elsô öt kulcsembered

Miért válj Managerré?

Szabadság

Elismerés

Idô Lehetôségek megvalósítása 

Önfejlesztés

Segíteni másoknak

kit ismersz, aki:
> pozitív hozzáállású

> nyitott

> több pénzt/idôt szeretne

> nagyobb biztonságot/ 

 rugalmasságot és egy  

 kockázatmentes üzletet szeretne

> akivel te magad szeretnél dolgozni
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Mi az, amiért kész vagy megdolgozni?

2 CC  
NVCP új 

Assistant 
Supervisor

2 CC  
NVCP új 

Assistant 
Supervisor 2 CC  

NVCP új 
Assistant 

Supervisor

10 CC 
Total

2 CC  
NVCP új 

Assistant 
Supervisor

2 CC  
NVCP új 

Assistant 
Supervisor

Elsô lépések a Managerré válás útján

TE

5 assistant supervisor = 10 cc – alapozó  
hónap a supervisorrá váláshoz

5 X supervisor = 125 cc = Manager

általában minden ötödik supervisor válik Managerré

1 Manager = chairman’s bonus struktúra

Pénz

Saját magad 
fônöke vagy Utazás

Autóösztönzô  
(Forever2Drive)

Tandíj

Lelki béke Személyes siker Chairman’s Bonus Global Rally



soaring Manager  
5 Manager  
akár 18-45.000.000 Ft/év

zafír Manager  
9 Manager 
akár 30-70.000.000 Ft/év

gyémánt-zafír Manager  
17 Manager  
akár 60-95.000.000 Ft/év

gyémánt Manager  
25 Manager  
akár 150.000.000 Ft/év

Miért válj Senior Managerré?

* a lehetséges jövedelem modellek és a lehetséges minôsülések az ösztönzô programokra,  
a kifizetések, a kedvezmények és a jutalékok nem garantáltak. a Forevernél a sikeresség 
feltétele a Forever termékek sikeres értékesítésén múlik, ami kemény munkát és szorgalmat 
igényel. a sikered attól függ, hogy mennyire végzed hatékonyan a munkádat.
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Senior  
Manager 

akár 12.000.000- 
25.000.000 Ft/év

Világkörüli Utazások Chairman’s Bonus Eagle Manager 

TE

Manager Manager

Jogdíjszerû jövedelem Autóösztönzô (Forever2Drive)



teendô – teljesíts 4 cc-t havonta a személyes üzletedbôl

1. Használd a termékeket!
Válj önmagad legjobb ügyfelévé. Amit használsz, és amiben hiszel, azt nagyobb szenvedéllyel és teljességgel fogod 
ajánlani másoknak is. 

Minden leadott rendelésedhez adj hozzá egy új terméket, amit saját magad fogsz használni, hogy az egész 
termékskálát megismerd.

2. Kategorizáld a termékeket – amibôl választhatsz:

Beszélgetés  
a termékekrôlMini bemutatók

Üzleti és 
termékbemutatók

Közösségi médiaDélelôtti 
kávézásokSport és fitnesz

3. Fogyasztói kör bôvítése
Építs ki egy állandó 20-30 fôbôl álló fogyasztói bázist, akikkel rendszeresen tartod a kapcsolatot.

c9 
Válogatott termékek, melyek segíthetnek a testsúly 
kontrollban, hogy jobb közérzetünk és szebb 
 kinézetünk legyen.

vital5® 
Az 5 legnépszerûbb termék egy csomagban,  
melyek biztosítják a szükséges tápanyagokat 
szervezetünk számára és támogatják a szervezet 
optimális egészségét.
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Mi az, amiért kész vagy megdolgozni?

Online vásárlásEdzôteremAdománygyûjtés

KlubokSzemélyes 
találkozó (1/1)Marketing

Testsúly kontrollAjánlás Bôrápolás

Mutasd és mondd



gondold meg: több kiemelkedô üzleti partnerünk is  
egy ilyen bemutató után csatlakozott a Foreverhez.  
ne szalassz el egyetlen lehetôséget se!

Mi az a termékbemutató?
  Nagyszerû módja, hogy bemutasd az embereknek azt,  

amit csinálsz. Hívd meg a barátaidat, családtagjaidat, 
munkatársaidat és szomszédjaidat a saját otthonodba, 
nyugodt környezetbe.

  Tarts egy 45-60 perces prezentációt a termékekrôl és az 
üzleti lehetôségrôl. 

  Nagyszerû lehetôség, hogy az emberek kipróbálják és 
megrendeljék a termékeket, hogy többet tanuljanak a 
Forever-rôl és megszervezzék a saját bemutatójukat.  

  Nagyszerû alkalom, hogy a Szponzorodtól közvetlenül, 
gyorsan tanulj a termékekrôl.

Hogyan tarts bemutatót:
  Amikor elsô bemutatódat tartod, ne feledd, nem vagy egye- 

dül, szponzorod ott lesz melletted, hogy útmutatást adjon. 

 Tervezd meg az eseményt. 

  Az emberek szeretnek mások otthonába látogatni. 
Javasoljuk, hogy napközben vagy a kora esti órákba  
tarts bemutatót.

Hogyan hívd meg a vendégeket:
  Kérd személyesen, hogy vegyenek részt és támogassák a 

bemutatódat.

 „Szia XXXX, hogy vagy… stb. Mit csinálsz szerda 
este/délelôtt? 

Nagyszerû! Átjön egy pár barátom egy pohár borra/
csésze teára, mert szeretnék bemutatni pár új 
terméket/egy üzletet, és szeretném, ha te is 
csatlakoznál hozzánk.

„

  24 órával az esemény elôtt lépj kapcsolatba  
a meghívottakkal, hogy visszaigazolják a részvételt.

Mire van szükséged:
  Egy személyre, aki a termékeket bemutatja

  Tájékoztató kiadványok az esemény alatt és utána is 

 Termékkatalógus 

 Jelentkezési lapok

  Touch of Forever doboz és más extra termékek

Elôkészületek:
 Érkezz 30 perccel a bemutató elôtt

 Ha lehetséges, gyermekek és háziállatok  
 ne vegyenek részt a bemutatón

 Legyenek kéznél a kedvenc termékeid

 Törekedj az egyszerûségre

a bemutató megnyitása:
 Köszönts mindenkit 

 Mondd el a saját történeted 

 Ismertesd a termékeket – törekedj az egyszerûségre 

 Add körbe a termékeket, hogy kipróbálhassák

bemutató zárása:
  Mondj köszönetet mindenkinek az együttmûködésért

  Vedd fel a rendeléseket és az összegeket még a bemutatón.

 Jegyezz elô további bemutatókat

  Vezesd be a találkozókat a naplódba azokkal az emberekkel, 
akik szeretnének betekintést nyerni az üzletbe
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Bemutató dátuma:

Bemutató dátuma:

Mikor legyen a bemutató?
Bármikor, amikor akarod. Minél elôbb!

Üzleti és termékbemutatók



1. név 

2. név 

3. név 

4. név 

5. név 

Jegyzetek

Készítsd el a legalább 100 nevet tartalmazó névlistádat

Mi az, amiért kész vagy megdolgozni?
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2 CC NVC
P, új Assistant Supervisor2 CC NVC

P, új Assistant Supervisor

Elsô lépések a Managerré válás útján

TE



A Forever üzletépítési 
ciklus körfolyamata

kit ismersz? 
Család, barátok, munkatársak, 

rokonok, mindenki

üzleti bemutató 
élôben vagy skype-on

tennivalók
Célok, tervezés  

és tréningek

kapcsolat- 
felvétel 

Telefonhívások, e-mailek, 
SMS-ek és személyes 

találkozók

bemutató 
Személyes találkozó, 

weboldal és ter- 
mékbemutató

A gyorsaság a lényeg, a toborzás  
pedig nélkülözhetetlen. Az üzleted 
egyenes arányban fog nôni azzal  
a gyorsasággal, amellyel ezt a kör- 
folyamatot megvalósítod. Az elsô  
12 hónap után lényeges, hogy  
a kitûzött céljaidat elérd és minél  
több emberrel megismertesd a le- 
hetôséget. Ezáltal megteremted  
azt az energiát, izgalmat és sikert,  
amire vágytál.

teljes munkaidôben legalább  
10 kapcsolatfelvétel naponta.

Helyi üzleti bemutatód ideje és helye

Hely

Hely

Hely

Hely

Hely

Hely

Idô

Idô

Idô

Idô

Idô

Idô

MIÉRT?

gondold meg: Fejleszd az adatbázisodat, legyen egy minimum 
100-as listád a maximális hatás elérése érdekében. 
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Csapatépítés

részmunkaidôben –  
2-5 kapcsolatfelvétel naponta

A Siker Nap ideje és helye

Egyéb tréningek ideje és helye



Mi az, amiért kész vagy megdolgozni?

kik azok az emberek, akikkel a Forever üzleti lehetôségét  
elsôként szívesen megosztanád?

Valahol u. 12

06 70 123 45 67

06 1 234 567
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A Forever lehetôség megosztása

Kiss Mária

1234 Valaholfalva 

HR manager

Házas/Egyedülálló/Partner Házas/Egyedülálló/PartnerVezet autót  Igen/Nem Vezet autót  Igen/Nem

Gyermekek GyermekekKoruk Koruk2, 5 és 9

pénz, biztonság

pénz, biztonság

Név

Telefon

Mobil

Cím

Foglalkozás

Kor

Nyomógomb

Célok

Személyiség

Név

Telefon

Mobil

Cím

Foglalkozás

Kor

Nyomógomb

Célok

SzemélyiségMagán- vállalkozó/cég tulajdonos Magán- vállalkozó/cég tulajdonos

Elégedetlen Elégedetlen

Profi ProfiSikeres SikeresMagabiztos Magabiztos

Társaság 
kedvelô

Társaság 
kedvelô

Nyitott/
Pozitív

Nyitott/
Pozitív

Jó kapcsolat- 
teremtô

Jó kapcsolat- 
teremtô

Helybeli HelybeliGondoskodó GondoskodóEgyéb Egyéb

Jegyzetek Jegyzetek



gondold meg: Egyikük akár a következô Managered is lehet.
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Házas/Egyedülálló/Partner Házas/Egyedülálló/PartnerVezet autót  Igen/Nem Vezet autót  Igen/Nem

Gyermekek GyermekekKoruk Koruk

Név

Telefon

Mobil

Cím

Foglalkozás

Kor

Nyomógomb

Célok

Személyiség

Név

Telefon

Mobil

Cím

Foglalkozás

Kor

Nyomógomb

Célok

SzemélyiségMagán- vállalkozó/cég tulajdonos Magán- vállalkozó/cég tulajdonos

Elégedetlen Elégedetlen

Profi ProfiSikeres SikeresMagabiztos

Társaság 
kedvelô

Társaság 
kedvelô

Nyitott/
Pozitív

Nyitott/
Pozitív

Jó kapcsolat- 
teremtô

Helybeli HelybeliGondoskodó GondoskodóEgyéb

Jegyzetek Jegyzetek



Mi az, amiért kész vagy megdolgozni?
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kik azok az emberek, akikkel a Forever üzleti lehetôségét  
elsôként szívesen megosztanád?

A Forever lehetôség megosztása

Házas/Egyedülálló/Partner Házas/Egyedülálló/PartnerVezet autót  Igen/Nem Vezet autót  Igen/Nem

Gyermekek GyermekekKoruk Koruk

Név

Telefon

Mobil

Cím

Foglalkozás

Kor

Nyomógomb

Célok

Személyiség

Név

Telefon

Mobil

Cím

Foglalkozás

Kor

Nyomógomb

Célok

SzemélyiségMagán- vállalkozó/cég tulajdonos Magán- vállalkozó/cég tulajdonos

Elégedetlen Elégedetlen

Profi ProfiSikeres SikeresMagabiztos Magabiztos

Társaság 
kedvelô

Társaság 
kedvelô

Nyitott/
Pozitív

Nyitott/
Pozitív

Jó kapcsolat- 
teremtô

Jó kapcsolat- 
teremtô

Helybeli HelybeliGondoskodó GondoskodóEgyéb Egyéb

Jegyzetek Jegyzetek



gondold meg: Egyikük akár a következô  
senior Managered is lehet.
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Házas/Egyedülálló/Partner Házas/Egyedülálló/PartnerVezet autót  Igen/Nem Vezet autót  Igen/Nem

Gyermekek GyermekekKoruk Koruk

Név

Telefon

Mobil

Cím

Foglalkozás

Kor

Nyomógomb

Célok

Személyiség

Név

Telefon

Mobil

Cím

Foglalkozás

Kor

Nyomógomb

Célok

SzemélyiségMagán- vállalkozó/cég tulajdonos Magán- vállalkozó/cég tulajdonos

Elégedetlen Elégedetlen

Profi ProfiSikeres SikeresMagabiztos

Társaság 
kedvelô

Társaság 
kedvelô

Nyitott/
Pozitív

Nyitott/
Pozitív

Jó kapcsolat- 
teremtô

Helybeli HelybeliGondoskodó GondoskodóEgyéb

Jegyzetek Jegyzetek



légy felkészült

légy egyszerû! Meghívunk, nem bemutatót tartunk.

a hívás

A következôkben né- 
hány egyszerû példát 
mutatunk, amit egy-egy 
ígéretes jelölt meghívá- 
sára használhatsz, és 
amelyeken keresztül 
bepillantást nyerhetsz 
abba, hogyan csináljuk.

indítás: > 
„Hello Pisti, itt Józsi.  
Hogy vagy?

„

„Van egy perced?
„

„Nagyszerû!
„

befejezés > 
„Nyilvánvalóan, nem tudhatom, hogy ez 
neked való-e vagy sem, ezt csak te 
tudhatod. Találkozzunk és megmutatom, 
hogy mirôl is van szó. Hétfôn és kedden 
ráérnék, neked melyik nap a megfelelô?

„

vagy

„Nézd meg az online videónkat, ami átfogó 
képet ad a cégrôl, termékekrôl és arról, 
hogyan is mûködik a marketing terv. Mikor 
tudnád megnézni? …. OK, felhívlak pénte- 
ken délután 6.30-kor, hogy megbeszéljük.

„

Mindig lesznek emberek, akikkel 
meg szeretnéd ismertetni a ter- 
mékeket, hívd fel ôket:

jótékony hatás az életminôségre: 

„Tudom, hogy több energiára lenne szük- 
séged és pont most találkoztam egy cso- 
dálatos termékkel, ami szerintem segíthet 
rajtad. Átmehetek és megmutathatom, 
hogy mit találtam?

„

Folytatás: > 
személyiség/karakter:

„Azért kereslek Pisti, mert képzeld el, hogy 
épp most vágtam bele egy fantasztikus 
lehetôségbe, ami nyitott/magabiztos/
sikeres/gondoskodó embereknek való,  
és rögtön te jutottál eszembe.

„

érzékeny téma:

„Pisti egyszer említetted, hogy nem vagy 
boldog a munkahelyeden, még mindig  
ez a helyzet?

„

értékeld a segítséget/véleményt

„Belekezdtem egy vállalkozásba, nagyon 
lelkes vagyok és egybôl rád gondoltam. 
Hatalmas lehetôség rejlik benne és azon 
tûnôdtem, hogy talán te tudnál segíteni  
a tapasztalatoddal/háttereddel. Nagyra 
értékelném a segítségedet. Vetnél rá egy 
pillantást?

„

az üzleti megközelítés:

„Kérdezhetek valamit? Ha találtam volna 
egy olyan céget, ami páratlan a piacon, 
ami fellendült és virágzik a saját szekto- 
rában; ami jelentôs tôkével rendelkezik, 
nincs adóssága és ahol te is és én is 
hihetetlenül sikeresek lehetünk kockázat 
nélkül, érdekelne?

„

> nézd át a hívott személy  
 adatlapját

> döntsd el, mi a célod  
 a telefonhívással

> tervezd meg a kérdések jellegét

> tervezd meg, mit fogsz mondani

> Mosolyogj

> térj a lényegre!

> Maradj rövid!

> légy lelkes!

> gondolj arra, hogy „Mi az,  
 ami megfoghatja?„

> tartsd észben a célt!

Mi az, amiért kész vagy megdolgozni?
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 Helló, jókor hívlak?

 Szia, van egy perced?

 Szia, tudunk beszélni egy percet?

  Van egy ötletem, amit szeretnék megosztani veled.

  Épp most kezdtem el egy fantasztikus céggel 

dolgozni, és meg szeretném ezt veled osztani.

  Épp most kezdtem bele egy új üzletbe és nem 

akartalak kihagyni belôle.

 Nem biztos, hogy ez neked való.

 Nem biztos, hogy ez a te területed.

 Nem biztos, hogy ez illik hozzád.

  Rád gondoltam, mert (ide olyan tulajdonságot 

helyettesíts, amit a profil oldalon feltüntettél). pl.: 

társaságkedvelô, nyitott, jó kapcsolatteremtô vagy.

  Nem vagyok biztos benne, hogy ez neked való, de  

amit adhat neked az (helyettesíts ide olyan dolgot, amit  

a profil oldalon feltüntettél). pl.: több pénz, egyensúly  

a munka és magánélet között, több idô és szabadság.

  Egyelôre csak szeretném veled megosztani  

az információkat és majd meglátod, hogy van-e 

esetleg ami érdekel.

  Csak szeretnék információt adni a kezedbe,  

hogy ráérezz, vajon illik-e hozzád.

  Figyelj, szeretném, ha csak megnéznéd, és utána  

el tudod dönteni, hogy szeretnél-e belôle valamit.

Amit szeretnék az:

  Összejönni egy kávéra és mutatni valamit,  

20 percig tartana.

  Kérni 20 percet egy telefonbeszélgetésre,  

ami alatt elmondok néhány fontos információt.

  Megadni egy weboldal címet, ahol egy rövid 

bemutató videót találsz.

Használd saját történetedet a hívás hatékonysága 
érdekében!
Alábbiakban különbözô példákat találsz arra, hogyan 
nyerd meg a hívott felet. Válaszd ki, melyik mûködne  
nálad a legjobban!

1

2

3

4

5

7

6

gondold meg: próbáld ki és vesd össze a vágyaidat és  
a szükségleteidet és ezáltal jobb eredményt fogsz elérni. 
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válaszok a kérdésekre

Gyakori kérdés: „Mi ez?
„

Válaszod: Válassz 2-3-at az alábbiakból:

> „Egy több mint 2,6 milliárd dolláros, az egész világra kiterjedô vállalkozás vagyunk  
 és több mint 150 országban vagyunk jelen.

„

> „37 évnyi feddhetetlen múlttal rendelkezünk, fizetôképesek és adósságmentesek vagyunk.
„

> „A fitnesz és wellness szektorban tevékenykedünk, ami köztudottan, rohamosan fejlôdik.
„

> „A vállalatot Forevernek hívják, hallottál már róla?
„

Ha a jelöltednek további 
kérdései vannak:
Mondd el a történetedet, hogy miért 
kezdtél bele, hogy mit láttál a Foreverben, 
ami megfogott téged.

Egyéb gyakori kérdések:
„Ez értékesítés?

„

„Ez piramis rendszer?
„

„Ez MLM/hálózatépítés?
„

válaszod:
„Érdekes, mi késztetett arra, hogy  
ezt kérdezd?

„
 … Majd hallgasd meg  

a választ.

„Azt javaslom, hogy találkozzunk és fussunk át néhány dolgot. Melyik  
nap a legalkalmasabb neked? Addig is több információt találhatsz  
online a www.foreverliving.com oldalon vagy az FLP 360 oldalon.

Válaszod: „Megértem az érzéseidet, 
pontosan ugyanezt éreztem én is,  
de, amit találtam az …

… Fussunk össze jövô héten és elmagya- 
rázom, hogy mirôl is van szó. A hétfô 
vagy a csütörtök lenne jobb neked?

„

a szerencse a visszakövet- 
hetôségben rejlik.
Amikor kiküldesz valamit, lényeges, hogy 
rákérdezz az elôre egyeztetett idôpont- 
ban. Ne a jelölted hívására várj.

Kövesd nyomon a személyes találkozói- 
dat, online videóidat, vagy egyéb elküldött 
anyagokat. Légy biztos benne, hogy lásd, 
mikor léphetsz a következô szintre jelöl- 
teddel (pl. elhívni egy üzleti bemutatóra).

„Arra gondoltam, hogy talán vannak még 
kérdéseid. A következô lépés, hogy el 
gyere a céges találkozóra, így még többet 
megtudhatsz, találkozhatsz egy-két 
emberrel és minden kérdésedre választ 
kaphatsz. Valójában lesz is egy céges 
bemutató …ekkor…itt… és örülnék,  
ha eljönnél, mint a vendégem.

„

soha ne mondd a jelöltednek, 
hogy minden héten van egy 
bemutató.

Mi az, amiért hajlandó vagy megdolgozni?
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Minden név a 100+ listádon egy lehetséges vásárló, üzleti partner 
vagy egy olyan személy, aki épp most azt mondhatja, hogy „nem

„
,  

de ha kéred, adhat egy újabb nevet.

Annak érdekében, hogy a legjobb 
eredményeket érd el, szánj idôt arra, 
hogy minden embernek kitölts egy 
Profilt, vagy egy A4-es füzetbe 
jegyezz fel minden információt róla, 
számításba véve a lehetséges szük- 
ségleteiket és céljaikat és azt, hogy 
milyen segítséget nyújthat számukra 
a Forever. 

kapcsolatfelvétel  
és bemutató

Sokféle mód van arra, hogy hogyan 
beszélj a Foreverrôl az embereknek. 
Küldhetsz e-mailt, SMS-t, használ- 
hatod a közösségi médiát, társalog- 
hatsz róla az iskolakapuban, a mun- 
kahelyen, stb… 

… de messze a leghatéko- 
nyabb mód felvenni a telefont 
és beszélgetni.

Jelölted érezni és hallani fogja 
lelkesedésedet a telefonon keresztül 
és ez magával ragadó. Nem arról 
van szó, hogy tökéletes 

értékesítônek kell lenned, aki a 
megfelelô szavakat használja, 
hanem sokkal többrôl 

… arról, hogy hagyd, hogy az 
emberek hallják és érezzék  
a lelkesedésedet… 

… arról, hogy mit találtál és, hogy  
az hogyan lehet elônyös a számukra.

Fontos, hogy tudd, mi a célod, mikor 
felhívod az embereket. Az, hogy meg- 
szervezz egy személyes találkozót? 
Kiküldeni néhány anyagot postán? 
Elküldeni egy online videót, vagy 
bemutatni a termékeket? Légy 
tisztában azzal, hogy mit szeretnél 
elérni, mielôtt elkezdenél telefonálni. 

(lásd ’telefonhívások’ 18-20. oldal)

Folyamat- és  
tevékenységkövetés

Ahhoz, hogy nyomon tudd követni, 
hogyan haladsz elôre a céljaid felé, 
gyôzôdj meg róla, hogy eleget 
teszel-e értük. A tevékenységnaplót 

arra terveztük, hogy vezetni tudd 
rajta a hívásaidat, és hogy követhesd 
jelöltjeidet az Assistant Supervisori 
regisztrációig.

Minél több emberrel beszélsz, annál 
több embert szponzorálhatsz a csa- 
patodba és gyorsabban haladhatsz 
elôre a Manageri szintig és még 
tovább a marketing tervben.

(lásd „tevékenységnapló
„
  

28-29. oldal)

Fontold meg: készítsd el a 100+ listádat  
a maximális eredmény érdekében. 
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Ez a segédlet egy rendkívül hatékony mód a memóriád 
felfrissítésére. segít, hogy eszedbe jussanak azok az emberek, 
akikkel az életed során találkoztál.

Nagyszülôk

Szülôk

Szülôk barátai

Testvérek

Testvérek barátai

Nagynénik, nagybácsik

Családos barátok

Egyedülálló barátok

Munkatársak

Volt munkatársak

Egyéb munkatársak

Magabiztos

Társaságkedvelô

Gondoskodó

Profi a szakmájában

Nyitott

Pozitív

Lelkes

Elégedetlen

család, barátok és ismerôsök
– bárki, akivel kapcsolatba kerülsz, vagy gyakran látod közösségi vagy szabadidôs környezetben

Munkahely

kit ismersz, aki… kit ismersz innen

Sporttársak

Nyaralás alatt szerzett ismerôsök

Vallási gyülekezeti tagok 

Üdvözlôlap listán szereplô ismerôsök

Volt és jelenlegi szomszédok

Unokatestvérek

Anyós, após

Házastárs családja

Jelenlegi fônök

Volt fônök

Alkalmazottak

Jó kommunikációs képességû

Szereti az embereket

Keményen dolgozik

Becsületes

Megbízható

Boldog

Vicces

Sikeres

Facebook _______________________

Instagram _______________________

Pinterest ________________________

LinkedIn ________________________

Telefonkönyv ____________________

Email lista _______________________

Házastárs barátai

Gyermekek barátainak családja

Régi iskolatársak

Fôiskolai barátok

Ügyfelek

ne próbáld meg kitalálni elôre, hogy ki az, 
akit érdekelhet és kit nem.
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Ablaktisztító

Ács

Adó

Aerobik

Akupunktúra

Állatorvos

Antikvitás

Aromaterápia

Autókölcsönzés

Autószerelô

Bank

Bárban dolgozók

Bébiszitter

Biológus

Biztonsági szolgálat

Biztosítás

Biztosítási szakterület

Csomagküldô

Csontkovács

Dekoratôr

Designer

Diák

Dietetikus

Divat

Doktor

Egészségügy

Egyetem

Egyetemi oktató

Ejtôernyôzés

Ékszerész

Élelmiszerellátó

Építészet

Építôipar

Értékesítés

Esküvôszervezô

Étterem

Éttermi házhozszállítás

Fegyveres erôk

Fehérnemû

Fitnesz

Fizioterápia

Fodrász

Fogorvos

Fogszabályozás

Fordítás

Földmérô

Geológia

Golf

Gondnok

Gondozó, ápoló

Gyár

Gyermekgondozás

Gyógyászat

Gyógynövényes

Gyógyszer

Hajóépítés

Hangfelvétel

Harcmûvészet

Háztartásbeli

Hegesztô

Hentes

Homeopátia

Hotel

Hûtôgépek

Ingatlan ügynök

Internet

Író

Jog

Jóga

Karate

Kárpitos

Kémikus

Kertész

Kézbesítôk

Kiállítások

Kiskereskedelem

Kórház

Kormány

Kozmetikus

Könyvelés

Könyvtár

Közjegyzô

Kutyatenyésztô

Laboratórium

Lovasoktatás

Marketing

Masszázs

Mérnök

Mezôgazdaság

Minôségellenôrzés

Mosoda

Mûvészet

Nyelvek

Nyomtatás

Oktatás

Opera

Optikus

Önkéntes

Pedikûrös

Pékség

Pénzügy

Posta

Pszichológus

Recepciós

Reflexológia

Reklámterület

Rekreáció

Rendôrség

Repülôgépszemélyzet

Röntgen

Sebészet

Siklóernyôzés

Síoktatás

Smink

Stylist

Szabó

Személyszállítás

Személyzet

Szerzôk

Színház

Szórakoztatás

Szupermarket

Tájépítészet

Takarítás

Tanácsadás

Tanár

Tanyák

Társadalmi munka

Taxis

Technológia

Telekommunikáció

Terapeuta

Tervezés

Testedzés

Titkársági munkatárs

Toborzás

Tôzsdeügynökség

Turizmus

Tûzoltóság

Újrahasznosítás

Újságárus

Újságírás

Utazási iroda

Ügyintézés

Üzem

Vágóhíd

Vállalkozó

Vegytisztítás

Vezetô oktató

Villanyszerelô

Virágárus

Víz- és gázszerelô

Vízisí

Yacht tulajdonos

Zöldséges

valaki a listáról, akit a legkevésbé gondoltál volna,  
talán a következô Managered lesz.
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Kovács István 06 70 000 0000 Zugló, Budapest, pozitív
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név telefonszám/Elérhetôség Megjegyzés

Az én 100+ névlistám – Kit ismerek?
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név telefonszám/Elérhetôség Megjegyzés

Az én 100+ névlistám – Kit ismerek?



27

név telefonszám/Elérhetôség Megjegyzés



Teendôk:

Hívások

név érdeklôdô  
vagy Elutasító telefon/Mobil

dátum típus

személyes találkozó, honlap, dvd

Kovács István Érdeklődő 06 70 000 0000 2015.04.23. Személyes találkozó
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Tevékenységnapló

Tervezés a Szponzorral Elkészíteni a profil listát



Jegyzetek:

típus típusdátum dátum dátum

üzleti prezentáció regisztráció az elsô megbeszélés
Megjegyzés

Üzleti 
prezentáció 
Budapesten

2015.04.30. 2015. 
05.04. - 1/1 Lelkes2015. 

04.30.
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kilátások – kivel fogsz beszélni a héten  
az üzletrôl?

Egyéb tevékenység

képzések és egyéb események

30

Mi következik? – A 7 napos terv!



kilátások – kivel fogsz beszélni a héten  
az üzletrôl?

Egyéb tevékenység

képzések és egyéb események

31

Mi következik? – A 7 napos terv!



Forever aloe vera gel®

Gélünk a szabadalmaztatott aloe vera stabi- 
lizációs eljárásunk eredménye, amelyet azok 
kedvelnek leginkább, akik egészséges 
emésztôrendszerüket, energiájukat szeretnék 
megôrizni. Naponta fogyasztva az egyik leg- 
jobb táplálék, amelyhez hozzájuthat.

Forever Freedom®

A glükozamin-szulfátot és a kondroitinszul- 
fátot – a természetben elôforduló két olyan 
vegyületet, amely segíthet a porc egészséges 
szerkezetének megôrzésében, összekapcsol- 
tuk stabilizált aloe vera gélünk gazdag össze- 
tevôivel. Ehhez adtunk még MSM-et, a ter- 
mészetben fellelhetô szerves kén vegyületet.

Forever aloe berry nectar®

Az aloe vera gél összes jó tulajdonsága 
egyesül az igazi alma és áfonyalé édes ízével 
– amelyek tele vannak antioxidáns C- és 
A-vitaminnal, káliummal és pektinnel.

Forever bright® toothgel

Fogai ragyognak a Forever Bright Toothgellel, 
amely ma a piacon megtalálható egyik leg- 
jobb fogkrém. Nem csiszoló, fluorid-mentes 
készítményünk a 100%-os stabilizált aloe 
vera gélt a propolisszal vegyíti. Az eredmény 
egy olyan formula, amely frissíti a leheletet  
és fakító anyagok nélkül fehérít.

aloe Hand & Face soap

Az aloe folyékony szappan nem csípi a sze- 
met, és hidratál, miközben tisztít. Biológiailag 
lebomló, semleges pH-értékû. Nem irritálja  
a bôrt, és annyira gyengéd, hogy ideális  
az egész család számára.

aloe propolis creme

Az Aloe Propolis Creme kiváló bôrhidratáló 
és kondicionáló is egyben. A tiszta, stabili- 
zált aloe vera gél és a propolisz gazdag 
keveréke mellett kamillát és feketenadály- 
tôt, valamint A- és E-vitamint is tartalmaz.  
Az Aloe Propolis Creme megôrzi az egész- 
séges bôrtónust és állagot.

te használnád?
ismersz olyat,  
aki használná?

Mi az, amiért kész vagy megdolgozni?
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aloe vera gelly

A 100%-osan stabilizált aloe vera zselénk 
biztonságosan ápolja az érzékeny bôrt, és 
alapjában véve megegyezik az aloe vera nö- 
vény belsô anyagával. A könnyen felszívódó, 
sûrû, átlátszó zselé hidratáló anyagokat 
tartalmaz, amelyek csodálatosan táplálják  
és megnyugtatják a bôrt.

aloe Ever-shield® deodorant stick

A tiszta illatú Aloe Ever-Shield dezodorunk 
segítségével mindig frissnek és magabiztos- 
nak érezheti magát. Elég gyengéd ahhoz is, 
hogy közvetlenül a hónalj borotválása vagy 
gyantázása után használjuk, nem színezi el  
a ruhát és nem tartalmaz alumínium sókat.

Forever aloe lips® 

Az aloe, a jojoba és a méhviasz együtt az 
egyik legjobb – egész évben használható – 
ajakbalzsamot alkotja, amely ma a piacon 
létezik. Megnyugtatja és hidratálja az ajkakat. 
Kis mérete lehetôvé teszi, hogy mindig  
kéznél legyen.

aloe-jojoba shampoo

A család valamennyi tagja számára csillogó, 
lágy és kezelhetô hajat biztosít semleges 
pH-értékû, tiszta aloe készítményünk. Segít 
megôrizni a haj és fejbôr egészségét, eltávo- 
lítja az elhalt hámsejteket. Gyengéd, koncent- 
rált. Hatása hosszan tart, alkalmas valameny- 
nyi hajtípusra.

aloe-jojoba conditioning rinse

A Forever Living Products megújította az 
Aloe-Jojoba Conditioning Rinse-t, hogy  
továbbfejlesztett formulájával még több 
komplex vitaminhoz és hidrolizált fehérjéhez 
juttassa Önt. Így még intenzívebb hidratáló és 
kondícionáló hatással biztosít lágyabb, ragyo- 
góbb és még könnyebben kezelhetô hajat.

aloe Moisturizing lotion

Az aloe mélyhidratáló krém kiválóan alkalmas 
az arc és test ápolására is. A sûrû krém ve- 
gyíti a tiszta, stabilizált aloe vera gél hatásait  
az allantoinnal, a sárgabarackmag olajjal,  
a jojoba olajjal, az elasztinnal és az oldódó 
kollagénnel, így nyugtatja és hidratálja a bôrt. 

te használnád?
ismersz olyat, aki 
használná?

gondold meg: azokat a termékeket ajánlod, amelyeket 
személyesen is használsz. próbáld ki mindet!
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Forever arctic sea®

Az új és továbbfejlesztett Forever Arctic  
Sea-ben kiváló egyensúlyban találhatóak  
az omega-3 zsírsavak. Ez a természetes hal-  
és tintahal olaj szabadalmaztatott keveréke 
33%-kal több DHA-t tartalmaz. Az EPA és 
DHA hozzájárulnak a szív megfelelô mûködé- 
séhez, az agymûködés és a látás fenntartásá- 
hoz. Optimális egészséget és jó közérzetet 
biztosíthat.

Forever bee pollen®

A Forever Bee Pollen könnyen felszívódó C-, 
D-, E- és K-vitamint, béta-karotint (A-vitamin), 
B-komplexet, ásványi anyagokat, enzimeket, 
koenzimeket, növényi eredetû zsírsavakat, 
szénhidrátot, fehérjéket és 22 aminosavat 
(beleértve a 8 nélkülözhetetlen aminosavat) 
tartalmaz.

vital5®

Egy nélkülözhetetlen csomag 6 változatban, 
amely vitalitást, életerôt biztosít a szervezetünk 
számára a jobb közérzetért, szebb kinézetért.  
A Vital5 csomag az alábbiakat tartalmazza: 
Forever Aloe Vera Gel*, Forever Daily, Forever 
Active Probiotic, Forever Artic Sea, Argi+

* Az aloe Vera Gel helyett választható: Aloe Berry Nectar, Forever 
Freedom, Aloe Bits n’ Peaches, Aloe2Go vagy Freedom2Go

c9

A C9 program egy kezdôlökést ad egy olyan 
program irányába, melynek segítségével 
jobb életminôséghez juthatsz, emellett 
fittebb lehetsz. Ez a könnyen elsajátítható 
program egy eszközt ad az kezedbe, mely 
hozzásegíthet tested átformálásához.

argi+®

Az ARGI+® biztosítja számunkra  
az L-Arginine összes erejét, hozzáadott 
vitaminokkal és antioxidánsokkal.

te használnád?
ismersz olyat,  
aki használná?

Mi az, amiért kész vagy megdolgozni?
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F.i.t.™

A Forever F.I.T. 1 és 2 segítenek abban,  
hogy megváltoztasd a gondolkodásmódodat 
az ételekkel és a mozgással kapcsolatban. 
Kezedbe adják a tudást, melynek segítségével 
ihletet kaphatsz ahhoz, hogyan formáld át  
a testedet. 

Mini-touch of Forever

Egy exkluzív válogatás és egy nagyszerû vá- 
lasztás az egészséges táplálkozás érdekében.

a touch of Forever

Íme, a legkézenfekvôbb mód, hogy a Forever 
termékek közül valamennyi kedvencedet egy 
csomagban beszerezhesd. Egy exklúziv ve- 
gyes válogatás, mely a leggazdaságosabb 
módja annak, hogy az Új Vásárlóból Assistant 
Supervisor váljon.

flawless by sonya®

A flawless by Sonya® összekötötte  
az istennôk ajándékát, az aloe verát  
modern technológia vívmányaival, ezáltal 
megteremtette a legtökéletesebbet,  
amit a természet és a tudomány adhat  
az emberiségnek.

Forever™ Essential oils

A Forever illóolajok 100% természetes 
alapanyagú olajok, a világ legjobb termô- 
területeirôl válogatva. Tapasztald meg  
a természet növényi esszenciáját, kizárólag 
neked termesztve.

te használnád?
ismersz olyat,  
aki használná?

gondold meg: Mindegy, hogy kettô vagy húsz ember lesz  
az eseményen, fantasztikus lesz!
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Mi az, amiért hajlandó vagy megdolgozni?

Tito Apostol
zafír Manager, orange country, california

„szegény országban felnôni a legjobb iskola,  
hogy értékelni tudjuk az élet apró örömeit.

Nem volt sok lehetôségem, és mindig bizonytalan  
voltam a jövômmel kapcsolatban. Akkor váltam  
Forever Üzleti Partnerré, amikor megismertem  
a Forever Living Products elônyeit, különösen  
a Forever Aloé Vera Gélt. 

„sok álommal, de kevés pénzzel és szerény 
angoltudással jöttünk az Egyesült államokba.

Évek teltek el. Teljesen más életet élünk most, mint  
amikor megérkeztünk. Pénzügyileg függetlenek vagyunk. 
Csupa nagyszerû dolog történt velünk – és mindez  
csak azért, mert a Forever Living Products-al dolgozunk. 
Ez a nagyszerû siker bárki számára elérhetô!

Azt az életet éljük, amirôl mindig is álmodtunk. 
Belefáradtunk a hidegbe és úgy döntöttünk, hogy 
Hawaii-ra költözünk. Most minden nap a tengerparton 

Napokig nem tudtam aludni, miután felfogtam, hogy 
lényegében milliók életén tudunk segíteni ezekkel  
a termékekkel. Köszönjük a Forevernek, hogy emberek 
millióit ösztönzi szerte a világon. Köszönjük, hogy egy 
FANTASZTIKUS ÜZLETI LEHETôSÉGET hoztak létre,  
és hogy a világ LEGJOBB TERMÉKEIT gyártják!  
Teljes szívünkbôl szeretjük a Forevert!”

sétálunk. Álmaink autóját akartuk vezetni. Most,  
a Forever2Drive-on keresztül egy Tesla-t birtoklunk.  
A Chairman’s Bonus csekkjeink, amikre elôször  
2006-ban minôsültünk, segítettek, hogy azt az életet 
élhessük, amirôl mindig is álmodtunk. Te is élheted  
álmaid életet a Forever Living segítségével!”

Boris Mezheritsky
soaring Manager, kapolei, Hawaii
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Enrique Espinosa
gyémánt Manager, orange country, california

„az elsô Forever csekkünk 28 dollár volt. a felesé- 
gemnek, zoniának ez egy nagyszerû pillanat volt.  
nem az összeg miatt, hanem azért, mert minden,  
amit az Flp-rôl hallottunk, igaznak bizonyult. 

Rájöttünk, hogy a havi bónusz csekkek egyenes  
arányban vannak a befektetett energiával és az üzlet  
iránti elkötelezôdésünkkel, és hogy bármekkora  
összeget elérhetünk, amit csak szeretnénk. Attól  
a pillanattól kezdve hatalmas izgalom és motiváció  
fogott el bennünket. Úgy, mint az életben általában  
lenni szokott, itt sem volt egyszerû a kezdet. Sok  

“azt mondják, ha szereted azt, amit csinálsz, akkor 
egy napot sem fogsz dolgozni az életedben – ez volt 
az én kiinduló pontom. 

Mindig tettre kész vagyok, jól érzem magam, nyitott  
vagyok az új dolgokra, új emberekkel találkozom,  
és ezeknek minden pillanatát élvezem. A kezdetekben 
nehezen közeledtem az emberek felé, aztán rájöttem,  
hogy micsoda önzôség lenne tôlem, ha nem osztanám 

negatív és szkeptikus embert sodort az élet az utunkba,  
de sosem adtuk fel. Csak haladtunk elôre, szemünk elôtt 
tartva a célt. Meggyôzött minket a termékek minôsége  
és ezt személyesen tudjuk igazolni a kezdetektôl. 

meg másokkal is ezt a fantasztikus lehetôséget,  
ami nem csak az én egész életemet változtatta meg, 
hanem milliók életét is az egész földön. 

A Forever reményt és izgalmat hozott az életembe.  
Nem kérsz csak úgy valamit az emberektôl, kivéve,  
ha cserébe a kezükbe adsz egy olyan lehetôséget,  
ami örökre megváltoztathatja az életüket.”

Earl Garcia
Manager, ocala, Florida

gondold meg: a képesség, hogy tökéletesítsd az üzletedet, 
meghozza az áhított jövedelmet.
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gregg Maughan
Elnök
Forever living products

kiváltságosnak érEzzük Magunkat, Hogy Ennyi 
EMbErEn sEgítHEttünk, Hogy kEMény Munkával 
FElépítsék a ForEvEr üzlEtükEt és Ezáltal Egy 
jobb élEtEt tErEMtHEttEk Maguknak.

Benned is megvan a képesség, hogy valami 
nagyszerût alkoss, nem csak a Forever marketing 
terv jutalmi rendszerén keresztül, hanem a szemé- 
lyes készségeid által, amiket utad során sajátítasz 
el. Megtanulod, hogyan kommunikálj helyesen. 
Megtanulod, hogyan segíts másoknak elérni egy 
jobb életet. Ha alkalmazod mindazokat, amiket 
ebben a segédletben összefoglaltunk neked, bizto- 
síthatom, hogy úgy, mint sokan mások, te is sikeres 
leszel. Üdvözlöm az egészségesebb, boldogabb és 
sikeresebb énedet!

Örök Tisztelettel:



ForEvEr living products  
küldEtésnyilatkozat

„olyan gyümölcsözô környezetet építünk, melyben 
az egyének, méltóságukat megôrizve, azok lehetnek, 
akik lenni akarnak. olyan környezetet, amelyben  
a becsület, az együttérzés és a jókedv mutat utat. 
szenvedélyt, hitet teremtünk és táplálunk vállalatunk, 
termékeink és az általunk képviselt üzletág iránt. 
Elkötelezetten keressük a tudást és az egyensúlyt, 
bátran vezetve vállalatunkat és Forever üzleti 
partnereinket.„



Forever Üzleti Partner:

Forever living products  
Magyarország kft.,  
1184 Budapest,  
Nefelejcs utca 9-11.  
foreverliving.com
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