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Alþjóðlegt fyrirtæki þar sem venjulegt fólk nær 
framúrskarandi árangri

Forever Living Products
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Hvað  
skiptir þig  
mestu máli?
+ Auka tekjur

+ Lífsstíll 

+ Eftirlaun

+ Tími 

+ Viðurkenning

+ Starfsánægja

+ Ferðalög

+ Heilsan 

+ Persónulegur þroski
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Saga Forever
+ Stofnað í Bandaríkjunum 1978

+   Árangursrík viðskipti í 40 ár

+   Starfsemi í yfir 150 löndum

+ Milljarða dollara fyrirtæki

+ Áframhaldandi áætlun um

   aukningu á heimsvísu

+ Reynslurík stjórn við völd
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Saga Forever
+ Stofnað í Bretlandi 1993

+ Stofnað á Íslandi 1999

+ Höfuðstöðvar Bretlands:  
   Longbridge Manor, Warwick

+ Veltan yfir £70 milljón pund

+  Fyrsta flokks  
þjálfun og stuðningur

+ Investors in People viðurkenning
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+ Einstakt vöruúrval

+ Stöðugt vaxandi alþjóðlegur markaður

+ Sannreynt og einstakt viðskiptamódel

Þrjár ástæður 
þess að við höfum
vaxið stöðugt
í yfir 40 ár
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Af hverju vörur frá 
Forever?
+ Fremstir í heimi í ræktun og   
   framleiðslu á aloe vera vörum

+ Forever stýrir öllu ferlinu, frá ræktun til vöru

+ Geitur, kindur og kýr ganga frjáls um akrana,                      
    hreinsa illgresið og skaffa náttúrulega áburði

+ Uppskorið handvirkt, laufin eru handflökuð

+ Yfirburða gæðavörur, náttúrulegar 
   og óerfðabreyttar

+   60 daga endurgreiðsluréttur
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Yfirburða vörur

Þyngdarstjórnun

Vítamín og fæðubótarefni

Íþróttir og næring

Húðumhirða
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Markaðsvirði
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Þyngdar-
stjórnun

£2 milljarða
UK Markaður

Vítamín &  
bætiefni  

£414 milljón
UK Markaður

Íþróttir  
& næring

£356 milljón
UK Markaður

Herra   
snyrtivörur

£1.1 milljarða 
UK Markaður

Húðumhirða  
£2.2 milljarða  

UK Markaður
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Hvernig dreifum við vörum okkar?
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4	Lítil fjárfesting
4 Enginn vörulager
4 Ekkert starfsfólk
4 Mikill stuðningur

4	Sveigjanleiki og  
 hlutastarf
4		Sannreynt alþjólegt 

viðskiptamódel
H

óp
m

ar
ka

ðs
setning

7 Mikil fjárfesting
7 Kaupa vörulager
7 Laun starfsfólks
7	 Enginn stuðningur

7	 Langir og erfiðir  
 vinnudagar
7	 	Ópersónulegt -  

allt of dýrt

Ve
rs

lun
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Kostir Forever
hópmarkaðssetningar
+ Alþjóðlegt viðskiptatækifæri

+ Ótakmarkaðar tekjur sem erfast

+  Þjálfun og stuðningur með einföldu  
 og alþjóðlega sannreyndu kerfi

+ Þú ákveður þín markmið – kerfið  
 hjálpar þér að ná þeim

+ Hluta- eða fullt starf – það sem hentar  
    þínum skuldbindingum

+ Einstakar hvatningar: Alþjóðleg ferðalög,
 Chairman’s bónus og bílabónus

+  Viðurkenningar, umbun og gaman!
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Hvað gerum við?
Finndu 20+ fasta viðskiptavini

Smásala gefur að jafnaði:

25.000-50.000+ kr. á mán.
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Hvað gerum við?
Finndu fimm lykilmanneskjur
– margfaldaðu tíma þinn

Hóp leiðtogi er með að jafnaði:

75-250 þúsund kr. á mán.
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Hvað gerum við?
Þjálfaðu leiðtogana, til að þeir   
byggi upp sinn hóp og sjálfstæð 
viðskipti

Leiðtogatekjur á mánuði að jafnaði:

250.000 - 2.500.000 kr. 
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Hvatningar... Chairman’s Bonus
Bónusarnir alþjóðlega  

voru frá $3.000  
og yfir $700.000

Frá upphafi hvatningarin-
nar hefur Forever greitt út 
$342.918.815 milljónir  
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Forever2Drive
+ Allt að 800.000 kr. á ári  
til kaupa á bíl að eigin vali
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Alþjóðlegar ferða-  
hvatningar
+ Tveir spennandi áfangastaðir árlega 

+ Aðeins það besta, lúxus hótel   
   og $500-$3.000 bandaríkjadala 
   í vasapening
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Þér til stuðnings
+  Hágæða þjálfun hjá 

vöru- og viðskipta  
sérfræðingum

+  Gott úrval af sölu  
og markaðsefni 

+    Námskeið, þjálfun  
og viðburðir   
innanlands og erlendis Þín viðskipti  

fyrir þig  
en þú ert  

aldrei ein(n).
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Of gott til að  
vera satt?

+ Krafist er tíma og vinnu

+ Þarft að taka þessu alvarlega

+ Vertu tilbúin að læra viðskiptin

+ Snertu viðskiptin daglega

+ Taktu á móti breytingum

+ Vertu skuldbundin markmiðum þínum
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Lífið snýst um val. Val þitt í dag ákvarðar
framtíðina. Veldu skynsamlega. 

Næsta skref er...


