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Bob Parker 
Country Manager UK, Ireland and Iceland

Planning is a key ingredient of success. Take the time  
to work with your Sponsor. Set your goals and plan  
how to achieve them using the Seven-Day Plan. It’s all  
on offer to you, so why not start right now? There really  
has never been a better time. Be persistent and 
consistent. Lead by example.

I truly wish you all the best and look forward to 
meeting you on the journey to Manager and beyond, 
and hope that you learn all that is needed to  
achieve the Manager position. 

At Forever, I believe we offer the best Marketing Plan within the Direct Selling 
Industry; it rewards you for your hard work and commitment in building and 
running your own business. As an entrepreneur, it is really important that  
you are clear on what you want to achieve in your own Forever business.  
Be ambitious in your goal setting. Don’t forget the phrase “Shoot for the  
moon and if you miss, you will still end up amongst the stars.”



Skammtíma

Nafn Nafn Sponsors

Forever ID Símanúmer Sponsors

Langtíma

Persónulega
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Give serious consideration to  
what you’re prepared to work for!

Hugleiddu markmið þín, hvaða árangri vilt þú ná á næstu 
6 mánuðum, á næstu 12 mánuðum og langtíma markmið 
þín, hvaða árangri vilt þú ná næstu 3-5 árin. Sem dæmi; 
400.000 krónur á mánuði, hvernig myndir þú eyða þeim? 
Ef þú hefðir meiri tíma, hvað myndir þú gera?

Af hverju Forever?



Skammtíma

Skammtíma

Langtíma

Langtíma

Fjölskyldan

Viðskiptin / Fyrirtækið

Consider this: If you touch your business every day,  
your goals and dreams will become a reality.
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Kassa Kredit  
(KK) er innri  
gjaldmiðill  

Forever (líkt  
og Evran)4KK  

er mikilvægt til
að þú fáir greiddan

bónus af
hópnum þínum

1KK 
er u.þ.b.  

26.800 kr. í   
heildsölu og   

38.300 í   
smásölu

4KK  
er mikilvægt

vegna þess að
það gefur af sér  

tekjur strax
Hvernig?  

Notaðu  
vörurnar  
sjálf/ur

Hvernig?  
Með smásölu

Hvernig?  
Með  

innskráningum

4KK er  
grunnþátturinn í
að byggja upp 

viðskiptin
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What are you prepared to work for?

Að skilja Kassa Kredit

Að skilja
Kassa Kredit



Consider this: If you achieve 4CC (and more) personally       
each month and teach your team to do the same,                   
you will soon become a Manager. 
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2KK

0.091kk0.091KK

0.056KK

0.044KK
0.044KK

Árangur



Hvernig nærð þú Supervisor stöðu?

Nýr dreifingaraðili

Þú kaupir Fast Start pakkann 
sem gefur þér 2KK og nærð 
Assistant Supervisor stöðu

15% hagnaður af persónulegri smásölu

Assistant Supervisor (2KK)

Bónus fyrir   
innskráðann Assistant  
Supervisor = 8.778 kr.

Þú færð greitt: 
+ 30% hagnað af persónulegri smásölu
+ 5% persónulegan bónus af persónulegri notkun og sölu 

30%

Supervisor (25KK á tveimur mánuðum) þú gerir 4KK og sýnir öðrum að gera eins.

Þú færð greitt:
+ 30% hagnað af persónulegri smásölu
+ 8% persónulegan bónus af persónulegri  
 notkun og sölu 
+ 3% hóp bónus

Bónus fyrir   
innskráðann Assistant  
Supervisor = 10.069 kr.

Um 3-5 í hópnum  
40.000+ kr. á mán.

30% 8%

3%
3%3%

A/S
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What are you prepared to work for?

Tækifærið

ÞÚ

ÞÚ

ÞÚ



10%
13%

SUP 8%

A/MGR  
13%

A/S 5%

SUP 8%

SUP 8%

Assistant Manager (75KK á tveimur mánuðum)

Manager (120KK á tveimur mánuðum)

Hvernig nærð þú Manager stöðu?

Þú færð greitt:
+ 30% hagnað af persónulegri smásölu
+ 13% persónulegan bónus af  
 persónulegri notkun og sölu
+ 5-8% hóp bónus

Þú færð greitt:
+ 30% hagnað af persónulegri smásölu
+ 18% persónulegan bónus af  
 persónulegri notkun og sölu
+ 5-13% hóp bónus

Bónus fyrir  
innskráðann Assistant  
Supervisor = 12.230 kr.

Bónus fyrir 
innskráðann 
Assistant  
Supervisor                
= 14.392 kr.

Um 15-25 í hópnum  
150.000+ kr. á mán.

Um 10-15 í hópnum  
80.000+ kr. á mán.

30% 13%

30% 18%

Consider this: The more people you can recruit and duplicate, 
the faster you will reach Manager.
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ÞÚ

ÞÚ



Fyrstu fimm lykilmanneskjurnar
Hverja þekkir þú sem:
> eru með frábært viðhorf
> eru með opið hugarfar
> vilja meiri tíma / pening
> vilja meiri sveigjanleika/öryggi  
 eða vilja vera eigin herra án   
 fjárhagslegrar áhættu 
> þig langar til að vinna með
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What are you prepared to work for?

2KK  
Fast Start.  

Nýr Assistant 
Supervisor

2KK  
Fast Start.  

Nýr Assistant 
Supervisor 2KK  

Fast Start.  
Nýr Assistant 

Supervisor

Samtals 
10KK

2KK  
Fast Start.  

Nýr Assistant 
Supervisor

2KK  
Fast Start.  

Nýr Assistant 
Supervisor

Fyrstu skrefin að Manager

5 x Assistant Supervisor = 10KK
Grunn mánuður fyrir Supervisor

5 x Supervisor = 125KK = Manager

Að jafnaði mun 1/5 Supervisorum verða Manager

1 Manager = Grunnur fyrir Chairmans Bonus

Frelsi

Viðurkenning

Eigin herra

Bílabónus

Hugarró

Hjálpa öðrum

Peningar

Ferðalög

Húsnæðislán

Global Rally

Tími          Möguleikar          Persónulegur þroski

Persónulegur árangur          Chairman’s Bonus

Af hverju Manager?

ÞÚ



Soaring Manager  
5 Managerar  
9 - 18 milljónir á ári

Sapphire Manager  
9 Managerar 
15 - 30 milljónir á ári

Diamond Sapphire Manager  
17 Managerar  
28 - 45 milljónir á ári

Diamond Manager  
25 Managerar  
70.000.000+ kr. á ári

Consider this: Once you’ve achieved a position, you never  
fall back. No one can overtake you. You determine how far you 
want to go. There are no limits to your earning potential!
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Senior  
Manager 

að jafnaði        
5-12millj. á ári

Leiðtogatekjur                    Bílabónus

Alþjóðleg ferðalög

Af hverju Senior Manager?

ÞÚ



Framkvæmd - byggðu upp 4KK persónuleg viðskipti mánaðarlega.

1. Notaðu vörurnar
Vertu besti viðskiptavinur sjálfs þíns - þú getur mælt með þeim vörum af ástríðu og einlægni sem þú notar og þekkir. 

Þegar þú pantar vörur, bættu þá við einni nýrri fyrir þig til að prófa, þannig getur þú hratt og örugglega prófað allt 
vöruúrvalið okkar. 

2. Sýndu vörurnar - þú velur hvernig:

SaumaklúbbarMíní-kynningarViðskipta- og 
vörukynning

Netmiðlar/FBMömmu morgnarÍþróttir & hreyfing

3. Finndu viðskiptavini
Vertu með 20 - 30 reglulega viðskiptavini sem þú fylgir eftir og sinnir reglulega.

Prufupakkinn 
Er lítill kassi sem þú setur úrval af vörum sem þú lánar 
til væntanlegra viðskiptavina / dreifingaraðila til að 
prófa vörurnar áður en verlsað er.

Clean 9 
Pakki með sérvöldum vörum til að hreinsa líkamann. 
Auðvelt er að sýna viðskiptavinum pakkann og geta 
þeir á einfaldan hátt fylgt áætluninni.
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What are you prepared to work for?

NetverlsunLíkamsræktinFjáröflun

KlúbbarMaður-á-mannMarkaðsefni

ÞyngdarstjórnunMeðmæli Húðumhirða

Að sýna og segja frá - smásala



Consider this: Many top Distributors join Forever as a result  
of attending a launch. Never miss an opportunity!

Að sýna vörurnar:
  Frábær leið til að láta fólk vita hvað þú ert að gera,  

með því að bjóða vinum, ættingjum, vinnufélögum  
og nágrönnum heim til þín 

  45-til-60 mínútna kynning um vörurnar  
og tækifærið

  Vörusala, fólk sýnir tækifærinu áhuga og þú bókar   
fleiri kynningar 

  Frábær leið fyrir þig til að læra um vörurnar frá þínum 
sponsor

Hvernig á að gera kynningu:
 Þegar þú ert með þína fyrstu kynningu, mundu að þú ert   

 ekki ein/einn; sponsorinn þinn leiðir þig í gegnum allan   
 ferilinn 

 Skipuleggðu viðburðinn vandlega 
 Fólki þykir gaman að heimsækja hvert annað, við mælum  

 með að kynningin sé að degi til eða að kvöldi til

Hvernig á að bjóða:
 Bjóddu persónulega, biddu um stuðning

 „Hæ xxxx, hvernig hefur þú það.. o.s.frv.. Hvað ert 
þú að gera á ....... kvöldið/daginn? 

Frábært! Ég á von á nokkrum vinum heim í kaffi  
þar sem ég er að kynna frábærar vörur/viðskipti og 
mér þætti vænt um að þú kæmir líka“

 Hafðu samband 12 tímum fyrir kynninguna til staðfestingar

Það sem þú þarft:
 Kynningarmöppu 
 Viðeigandi bæklinga til að nota og afhenda 
 Vörulista með verðlistum 
 Pöntunarform 
 Fast Start pakkinn plús aðrar vörur

Uppsetningin:
 Mættu 30 mínútum fyrr 
 Engin börn eða gæludýr ef mögulegt 
 Léttar veitingar að þínu vali 
 Hafðu uppsetninguna einfalda

Að opna kynninguna:
 Bjóddu alla velkomna og þakkaðu fyrir komuna 

 Segðu þína sögu 

 Farðu í gegnum vörurnar - einfalt er betra 

 Láttu vörurnar ganga til að allir geti prófað

Að loka kynningunni:
  Þakkaðu öllum fyrir komuna og stuðninginn
  Taktu við pöntunum og greiðslum eftir kvöldið
 Bókaðu fleiri kynningar
 Taktu frá tíma í dagbókina þína fyrir þá sem vilja       

 skoða tækifærið
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Dags. kynningar:

Dags. kynningar:

Viðskipta- og vörukynning

Hvenær á ég að hafa kynningu?
Hvenær sem þú vilt. Helst sem fyrst!



Nafn 1.

Nafn 2.

Nafn 3.

Nafn 4.

Nafn 5.

Glósur

Stækkaðu nafnalistann

What are you prepared to work for?
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Fyrst skrefin að Manager

ÞÚ



Forever hjólið 
–til að byggja  
upp viðskiptin

Hverja þekkir þú?
Fjölskylda, vinir,  

vinnufélagar, ættingjar,  
allir

Viðskiptakynning

Framkvæmd
Markmið,           

skipulagning og þjálfun

Samband
Símtal, email,  

sms skilaboð og  
persónulega 

Sýna 
Maður-á-mann,  

DVD, heimasíðan  
og vörukynningar

Hraði er mikilvægur og að skrá inn er 
nauðsynlegt – viðskipti þín munu vaxa í 
beinu hlutfalli við þann hraða sem þú 
ferð með nýtt fólk í gegnum hjólið. Til að 
ná markmiðum þínum er mikilvægt, á 
fyrstu 12 mánuðunum, að halda dampi 
með því að segja eins mörgum og 
mögulegt er frá tækifærinu og vörunum. 
þetta mun veita þér orku, eldmóð og 
þann árangur sem þú sækist eftir.

ÞÍN
ÁSTÆÐA

Consider this: Develop your database  
100+ list for maximum impact. 
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Að byggja upp hóp

Fullt starf: hafðu samband við 10+ á dag.

Hlutastarf: hafðu samband við 2-5 á dag.

Viðskiptakynningar nálægt þér

Námskeið eða aðrir viðburðir

Námskeið eða aðrir viðburðir

Dags

Dags

Dags

Dags

Dags

Dags 

Staður

Staður

Staður

Staður

Staður

Staður
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What are you prepared to work for?

Nafn

Sími

Gsm

Heimilsfang

Starf

Aldur

Áhugamál

Markmið

Persónuleiki

Börn Aldur

Gift / Sambúð / Einhleyp Keyrir Já/Nei

Sjálfsstæður atvinnurekandi

Opin(n)

Óánægð(ur)

Örugg(ur)

Annað

Árangursrík-
(ur)

Gefandi

Fagleg(ur)

Nálægt

Mann-
blendin(n) Jákvæð(ur)

Glósur

Nafn

Sími

Gsm

Heimilsfang

Starf

Aldur

Áhugamál

Markmið

Persónuleiki

Börn Aldur

Gift / Sambúð / Einhleyp Keyrir Já/Nei

Sjálfsstæður atvinnurekandi

Opin(n)

Óánægð(ur)

Örugg(ur)

Annað

Árangursrík-
(ur)

Gefandi

Fagleg(ur)

Nálægt

Mann-
blendin(n) Jákvæð(ur)

Glósur

Hverjum vilt þú segja fyrst frá tækifærinu sem Forever býður?
Að segja frá tækifærinu

Jóhanna Jónsd

Einhvergata 14

581 2345

678 9123

140 Staður

Ljósmóðir

Peningar, öryggi

Ekkert húsnæðislán



Consider this: One of these profiles could  
be your next Manager!
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Nafn

Sími

Gsm

Heimilsfang

Starf

Aldur

Áhugamál

Markmið

Persónuleiki

Börn Aldur

Gift / Sambúð / Einhleyp Keyrir Já/Nei

Sjálfsstæður atvinnurekandi

Opin(n)

Óánægð(ur)

Örugg(ur)

Annað

Árangursrík-
(ur)

Gefandi

Fagleg(ur)

Nálægt

Mann-
blendin(n) Jákvæð(ur)

Glósur

Nafn

Sími

Gsm

Heimilsfang

Starf

Aldur

Áhugamál

Markmið

Persónuleiki

Börn Aldur

Gift / Sambúð / Einhleyp Keyrir Já/Nei

Sjálfsstæður atvinnurekandi

Opin(n)

Óánægð(ur)

Örugg(ur)

Annað

Árangursrík-
(ur)

Gefandi

Fagleg(ur)

Nálægt

Mann-
blendin(n) Jákvæð(ur)

Glósur
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What are you prepared to work for?

Hverjum vilt þú segja fyrst frá tækifærinu sem Forever býður?
Að segja frá tækifærinu

Nafn

Sími

Gsm

Heimilsfang

Starf

Aldur

Áhugamál

Markmið

Persónuleiki

Börn Aldur

Gift / Sambúð / Einhleyp Keyrir Já/Nei

Sjálfsstæður atvinnurekandi

Opin(n)

Óánægð(ur)

Örugg(ur)

Annað

Árangursrík-
(ur)

Gefandi

Fagleg(ur)

Nálægt

Mann-
blendin(n) Jákvæð(ur)

Glósur

Nafn

Sími

Gsm

Heimilsfang

Starf

Aldur

Áhugamál

Markmið

Persónuleiki

Börn Aldur

Gift / Sambúð / Einhleyp Keyrir Já/Nei

Sjálfsstæður atvinnurekandi

Opin(n)

Óánægð(ur)

Örugg(ur)

Annað

Árangursrík-
(ur)

Gefandi

Fagleg(ur)

Nálægt

Mann-
blendin(n) Jákvæð(ur)

Glósur



Consider this: One of these profiles could  
be your next Senior Manager!
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Nafn

Sími

Gsm

Heimilsfang

Starf

Aldur

Áhugamál

Markmið

Persónuleiki

Börn Aldur

Gift / Sambúð / Einhleyp Keyrir Já/Nei

Sjálfsstæður atvinnurekandi

Opin(n)

Óánægð(ur)

Örugg(ur)

Annað

Árangursrík-
(ur)

Gefandi

Fagleg(ur)

Nálægt

Mann-
blendin(n) Jákvæð(ur)

Glósur

Nafn

Sími

Gsm

Heimilsfang

Starf

Aldur

Áhugamál

Markmið

Persónuleiki

Börn Aldur

Gift / Sambúð / Einhleyp Keyrir Já/Nei

Sjálfsstæður atvinnurekandi

Opin(n)

Óánægð(ur)

Örugg(ur)

Annað

Árangursrík-
(ur)

Gefandi

Fagleg(ur)

Nálægt

Mann-
blendin(n) Jákvæð(ur)

Glósur



Undirbúningur

Haltu þér við einfaldleikann. Við erum að bjóða, ekki kynna.

Símtalið sjálft

Eftirfarandi eru einföld 
dæmi sem þú getur 
notað til að bjóða 
aðilum að skoða 
tækifærið.

Til að byrja > 
„Hæ Smári, Stefán hérna, 
hvernig hefur þú það?“

„Má ég trufla þig 
augnablik?“

„Frábært!“

Til að loka > 
„Auðvitað veit ég ekki hvort þetta er fyrir 
þig, aðeins þú ákveður það. Eigum við að 
hittast og ég sýni þér um hvað málið 
snýst? Ég er laus á mánudag og 
þriðjudag, hvort hentar þér betur?“

Eða
„Skoðaðu DVD linkinn sem ég mun senda 
þér, stutt myndband um fyrirtækið, 
vörurnar og markaðsaðferðina. Hvenær 
hefur þú tök á að horfa á?...                    
Flott, ég skal þá hringja í þig á föstudaginn 
kl. 18:30 til að heyra hvernig þér líkaði.“

Svo er það fólkið sem þú vilt 
segja frá vörunum, endilega 
hringdu í það:

Heilsu gagnsemi: 
„Ég veit að þú hefur þjáðst (minnstu á 
heilsufarsvandamál viðkomandi), ég hef 
kynnst frábærum vörum sem geta hjálpað 
þér. Má ég koma til þín og sýna þér hvað 
ég er að tala um?“

Til að halda áfram > 
Persónuleiki / karakter:
„Ástæða þess að ég hringi Smári, er sú að 
ég er nýbyrjaður í viðskiptum sem laðar að 
sér opið / sjálfsöruggt / árangursríkt / 
gefandi fólk og mér datt þú strax í hug.“

Áhugamál:
„Segðu mér eitt Smári, þú sagðir mér um 
daginn að þú værir óánægður í vinnunni, 
er það ennþá staðan hjá þér?“

Langar að fá þitt álit:
„Ég er nýbyrjaður í viðskiptum sem ég er 
mjög spenntur yfir og mér datt þú strax í 
hug. Möguleikarnir eru miklir og mér datt í 
hug hvort þú gætir hjálpað mér. Mér þætti 
vænt um að fá þitt álit, miðað við reynslu 
þína / bakgrunn. Ertu til í að hitta mig og 
skoða þetta?“

Viðskipta nálgunin:
„Má ég spyrja þig?... Ef ég segði þér að 
ég væri búin að finna fyrirtæki sem væri 
einstakt á markaðnum; ört vaxandi á sínu 
sviði; sem væri skuldlaust og ríkt af eigið 
fé og þar sem þú og ég getum náð 
gríðalegum árangri án nokkurra áhættu, 
værir þú tilbúin að skoða það?“

> Persónugreining
> Ákveddu markmiðið
> Veldu hvað þú ætlar að bjóða
> Vandaðu og undirbúðu orðin
> Brostu

> Beint að efninu
> Vertu stuttorð(ur)
> Vertu með eldmóð
> Hugleiddu „hvað fær hann/hún út úr þessu*“
> Mundu eftir markmiðinu
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What are you prepared to work for?

Að taka upp símann



 Hæ, er þetta góður tími?
 Hæ, áttu nokkrar mínútur?
 Hæ, máttu vera að því að spjalla smá?

  Ég er með dálítið sem mig langar að sýna þér.
  Ég var að byrja að vinna með frábæru fyrirtæki og mig 

langar að sýna þér það.
  Ég var að byrja í viðskiptum sem mig langar að bera 

undir þig.

 Ekki viss um að þetta sé fyrir þig.
 Ekki viss um að þetta henti þér.
 Ekki viss um að þetta eigi við þig.

  Ég hugsaði um þig af því að þú ert (fylltu inn í eyðuna 
með persónueinkennum eða því sem þú merktir við á 
persónugreiningablaðið) t.d. mannblendin, jákvæð.

  Ekki viss um að þetta sé eitthvað fyrir þig en ég veit 
að þetta getur gefið þér (fylltu inn í eyðuna með því 
sem á við um viðkomandi) t.d. auka tekjur, tími.

  Það eina sem ég vil gera á þessu stigi er að fara yfir 
smá upplýsingar með þér, og þú munt vita hvort það 
er eitthvað hér fyrir þig eða ekki.

  Það eina sem ég vil gera er að láta þig fá smá 
upplýsingar og þú sérð mjög fljótt hvort þetta eigi við 
um þig.

  Mig langar til að biðja þig að skoða smá með mér og 
þú ákveður hvort þetta hentar þér.

Það sem mig langar til að gera er:
  Hittast yfir kaffibolla, sýna þér smá efni, tekur um 20-

30 mínútur.
  Gefa þér vefsíðulink með stuttu kynningamyndbandi 

sem þú horfir á.
 Skipuleggja 20 mínútna símtal þar sem ég get farið í  

 gegnum efnið á netinu með þér.
  Senda þér DVD sem þú horfir á.

Notaðu þína sögu til að gera símtölin áhrifarík. 
Hér fyrir neðan eru nokkrar aðferðir sem þú getur nýtt 
þér. Veldu það sem best á við þig.

1

2

3

4

5

7

6

Consider this: Try and match the wants and needs  
to your prospect and you will get a better result. 
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Afgreiðsla spurninga.

Algengar spurningar: „Hvað er þetta?“
Þín viðbrögð: Veldu 2-3 punkta hér fyrir neðan:

> Við erum alþjóðlegt fyrirtæki, starfrækt í yfir 150 löndum og veltum yfir 2.6 milljarða bandaríkjadala.

> Við erum með 35 ára sögu af stöðugum vexti og stöðugleika, erum skuldlaust fyrirtæki.

> Við erum í heilsu og lífsstíls bransanum, sem eins og þú veist er í miklum vexti.

> Fyrirtækið heitir Forever Living Products, hefur þú heyrt um það?

Ef þú færð fleiri  
spurningar:
Segðu þína sögu, af hverju þú tókst þátt, 
hvað heillaði þig við Forever.

Aðrar algengar spurningar:
„Er þetta sölumennska?“

„Er þetta pýramídasala?“

„Er þetta MLM/Tengslamarkaðssetning?“

„Er þetta Herbalife/Nuskin..?“

Þín viðbrögð:
„Athyglisvert, af hverju spyrðu af því?“ 
...Hlustaðu svo á svarið þeirra.

Við skulum hittast yfir kaffibolla og ég sýni þér hvað ég er að tala um.  
Hvaða dagur hentar þér? Eða, ég get sent þér upplýsingar á netinu. (Your Future er 
á YouTube rás Forever á Íslandi með íslenskum texta, www.youtube.com/flpisland).

Þín viðbrögð: „Ég skil hvernig þér líður, 
svona leið mér líka, en ég komst að því 
að...

……Við skulum hittast í næstu viku og 
ég útskýri þetta allt fyrir þér, hvort hentar 
þér betur á mánudag eða fimmtudag?“

Auðurinn er í eftirfylgninni
Þegar þú sendir frá þér upplýsingar, er 
mikilvægt að þú fylgir þeim eftir á þeim 
tíma sem þú varst búin að ákveða/bóka.

Þegar þú fylgir eftir maður-á-mann 
kynningu eða tölvupósti, vertu þá viss 
um að þú sért tilbúin að bjóða 
viðkomandi næsta skref, eins og á 
viðskiptakynningu.

„Mér datt í hug að þú værir með fleiri 
spurningar. Næsta skref er að koma með 
mér á viðskiptakynningu, sem er einmitt 
á.... (fimmtudaginn næsta),   
þar sem þú færð svör við spurningum 
þínum og hittir einnig aðra 
dreifingaraðila.“

Ekki láta vita að það er 
viðskiptakynning alla 
fimmtudaga.

What are you prepared to work for?
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Að taka upp símann



Hvert nafn á nafnalistanum þínum er væntanlegur viðskiptavinur, 
dreifingaraðili eða aðili sem kannski segir ‘nei’ við þig núna, en gæti 
samt mælt með einhverjum öðrum sem hann/hún þekkir.

Til þess að þú náir sem bestum 
árangri, gefðu þér þá tíma til að fylla 
út persónugreiningar eyðublað fyrir 
hvert og eitt nafn á nafnalistanum 
eða skráðu niður upplýsingar um 
viðkomandi í A4 stílabók, ásamt því 
sem þú telur að Forever gæti hjálpað 
miðað við þín kynni af viðkomandi.

Samband og sýna
Það eru margar leiðir til að nálgast 
fólk, tölvupóstur, sms skilaboð, 
netspjall, ýmis félagslegur hittingur 
og fleira, ... 

... en áhrifaríkasta leiðin er 
að taka upp símann og 
hringja.

Hrifning þín og spenna heyrist í 
gegnum símann og það er smitandi. 
Þetta snýst ekki um að vera klár 
sölumaður með alla réttu frasana, 
heldur snýst þetta um að ... 

... láta heyra hversu 
spennt(ur) og hrifin(n)          
þú ert ... 

... yfir því sem þú hefur fundið og 
hvernig það getur gagnast þeim.

Það er mjög mikilvægt að þú sért 
með markmið símtalsins á hreinu 
áður en þú tekur upp símann, hvort 
sem það er að bjóða viðkomandi á 
viðskiptakynningu, til að hitta 
viðkomandi maður-á-mann eða 
bjóða á vörukynningu. 

(Sjá ‘að taka upp símann’ á bls. 
18-20.)

Framkvæmdaskráin 
‘Activity Tracker’
Tilgangur þessa eyðublaðs er að þú 
getir fylgst með hvernig þér miðar 
áfram í átt að markmiðum þínum. 
Þetta eyðublað á að auðvelda þér að 
fylgja væntanlegum dreifingaraðila í 
átt að skráningu og Assistant 
Supervisor stöðu.

Þeim mun fleiri sem þú talar við, 
þeim mun fleiri muntu skrá inn og 
því hraðar komast upp í Manager 
stöðu.

(Sjá ‘Framkvæmdaskránna’ / 
‘Activity Tracker’ á bls. 28-29.)

Consider this: Develop your database  
100+ list for maximum impact. 
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Haltu áfram að persónugreina



Þessi minnislisti hér á þessari opnu er góð leið til að hjálpa                
þér að rifja upp nöfn; hann er hjálp við að opna hugann og                  
fær okkur til að hugsa um fólk sem við þekkjum úr öllum 
starfsstéttum...

Afar og ömmur
Foreldrar
Vinir foreldra
Bræður
Vinir bræðra
Systur
Vinir systra
Frændur og frænkur

Vinnufélagar
Fyrrverandi vinnufélagar
Vinnufélagar maka

Góður í samskiptum
Mannblendinn
Duglegur
Heiðarlegur
Áreiðanlegur
Glaður
Skemmtilegur
Árangursríkur

Fjölskylda, vinir og kunningjar
- hver sá sem þú ert í tengslum við eða hittir í frístundum eða félagslífi

Vinnustaðurinn

Hvern þekkir þú sem er... Hvern þekkir þú í...

Frændsystkin
Tengdafólk
Fjölskylda maka
Vinir maka
Fjölskyldur vina barnanna
Gamlir skólafélagar
Menntaskólavinir

Núverandi yfirmaður
Fyrrverandi yfirmaður
Starfsfólk

Sjálfsöruggur
Félagslegur
Umhyggjusamur
Faglegur
Með opið hugarfar
Jákvæður
Fullur ákafa
Óánægður

Bretlandi
Evrópu
Asíu
Afríku
Bandaríkjunum
Annað...

Giftir vinir
Einhleypir vinir
Íþrótta vinir
Frístunda vinir
Safnaðarmeðlimir
Allir á jólakortalistanum
Nágrannar, núna og áður

Skjólstæðingar
Viðskiptavinir
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What are you prepared to work for!

Hressum upp á minnið



Arkitekt
Antík áhugi
Auglýsingar
Bakari
Bankamaður
Barnagæsla
Barþjónn
Bátasmíði
Bifreiðaverkstæði
Bílaleiga
Bílasali
Blaðamaður
Blómaskreytingar
Bókasafn
Bókhald
Bólstrari
Bóndi
Byggingafræði
Crossfit
Dýralæknir
Einkaritari
Eldhús
Endurskoðun
Fallhlíf
Fatahreinsun
Ferðaáhugi
Ferðaþjónusta
Félagsráðgjafi
Fjármálastóri
Flugfreyjur/þjónar
Flugmaður
Fólksflutningar
Fréttamaður
Förðunarfræði
Garðyrkjufræði
Geislafræði
Gjafavörur
Gluggaþvottur
Golf

Grasalæknir
Gæsla
Hagfræðingur
Hárgreiðsla
Háskóli
Heilsuefling
Her
Hernaðarlist
Hlaupari
Hótel
Hjúkrunarfræðingur
Hundaþjálfari
Húsgögn
Húshjálp
Húsmóðir
Hönnuður
Iðjuþjálfi
Internetið
Joga
Karate
Kennari
Klæðskeri
Kokkur
Landbúnaður
Landslagsarkítekt
Leigubílstjóri
Leikfimi
Leikhús
Leikskólakennari
Leynilögregla
Líffræðingur
Líkamsrækt
Listamaður
Ljósmóðir
Lyfjafræðingur
Lyfjatæknir
Læknir
Lögfræði
Lögregla

Markaðsmál
Markaðsráðgjafi
Matreiðslumaður
Matvörur
Menntun
Nálastungur
Nemi
Nuddari
Nuddolíur
Ópera
Póstþjónusta
Pípulögn
Prestur
Pródúsant
Rafeindafræði
Rafvirki
Rannsóknastofa
Ráðgjafi
Reiðnámskeið
Rithöfundur
Ritstjóri
Ríkisstjórn
Sálfræðingur
Sendill
Sinfónía
Símvirki
Sjálfboðavinna
Sjóbretti
Sjómaður
Sjóntæknifræði
Sjónvarpsmaður
Sjúkrahús
Sjúkraliði
Skartgripir
Skatturinn
Skíðakennari
Skreyta
Skurðlæknir
Skyndibitastaðir

Slátrari
Slökkvilið
Smásali
Smáskammtalækningar
Smiður
Snyrtifræði
Stílisti
Stjórnun
Sundlaugavörður
Stöðumælavörður
Sýslumaðurinn
Svifflug
Svæfingalæknir
Sölumaður
Tannlæknir
Tannréttingar
Tíska
Tollstjóri
Trúnaðarmaður
Tryggingar
Tungumál
Túlkur
Umönnun aldraða
Umönnun
Uppistandari
Útfararstofa
Vegavinna
Veitingastaður
Verðbréfamiðlari
Verkfræði
Verksmiðja
Verslunarmiðstöð
Vélstjóri
Þjálfari
Þjónn
Þjónustufulltrúi
Þvottur
Ökukennari
Öryggisgæsla

23

Consider this: Put a 4-6 month plan together with your 
Sponsor/upline Manager to achieve the position of Manager. 
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Nafn

Jóhanna Jónsd. 512 3456 / johanna@netfang Ljósmóðir, Reykjavík, jákvæð

Sími/Gsm/Netfang Ummæli

100+ listinn – Hverja þekkir þú?
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Nafn Sími/Gsm/Netfang Ummæli
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Nafn Sími/Gsm/Netfang Ummæli

100+ listinn – Hverja þekkir þú?
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Nafn Sími/Gsm/Netfang Ummæli
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Framkvæmdu:

Nafn Volgur/Kaldur Sími/Gsm
Dags Hvað

Maður-á-Mann, Netið, DVD

Jóhanna Jónsd. Volg 512 3456/812 3456 10/04/15 Maður-á-Mann

Framkvæmdaskráin / Activity tracker

Hringdu símtölin Persónugreindu fleiri einstaklingaSkipuleggðu tíma með sponsor
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Glósur:

Hvað HvernigDags Dags Dags

Viðskiptakynning Skráning Fyrsti skipulagsfundurinn
Ummæli / Glósur

VK í  
Vöruhúsinu

17/04/15 18/04/15 Augliti-til-
auglitis Jákvæð17/04/15

Framkvæmdaskráin / Activity tracker
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Væntanlegir dreifingaraðilar - hverja ætla 
ég að tala við um viðskiptin þessa vikuna?

Önnur virkni

Námskeið og aðrir viðburðir

Hvað svo? – 7 daga áætlun
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Væntanlegir dreifingaraðilar - hverja ætla 
ég að tala við um viðskiptin þessa vikuna?

Önnur virkni

Námskeið og aðrir viðburðir

Hvað svo? – 7 daga áætlun



Aloe Vera Gel

Daglegur næringadrykkur sem eflir 
heilbrigða meltingu, kemur jafnvægi á 
ónæmiskerfið og viðheldur heilbrigðu 
orkuflæði.

Aloe Berry Nectar

Hefur alla sömu kosti og Aloe Vera Gel 
með viðbættum trönuberjum og rauðum 
eplum. Mikið A-vítamín og C-vítamín. 
Getur haft góð áhrif á þvagrásarvandamál.

Aloe Hand & Face Soap

Mild og náttúruleg rakagefandi sápa sem 
ertir ekki húðina. Fullkomin fyrir alla á 
heimilinu. Einnig góð raksápa.

Forever Bright Toothgel

Mild blanda án flúors sem nærir, styrkir og 
verndar tennur og góma. Berst við 
tannsýklu. Hreinsar tennur án þess að 
rispa glerunginn.

Aloe Ever-Shield  
Deodorant Stick

Endingagóður og umhverfisvænn 
svitalyktaeyðir. Veldur ekki blettum í fötum 
og má nota strax eftir rakstur. Engin álsölt.

Aloe Lips

Rakagefandi varasalvi sem veitir vörn í 
heitu og köldu loftslagi. Vinnur gegn 
frunsum. Róar einnig húðertingu.

Ætlar þú að nota?
Þekkir þú einhvern sem vill 
nota vörurnar?
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What are you prepared to work for?

Vörurnar – Fast Start pakkinn:



Aloe Vera Gelly

Hreint gel sem græðir og nærir húðina, 
mildar ertingu og sár. Er rakagefandi og 
öruggt fyrir viðkvæmustu húð, rétt eins og 
það hafi verið kreist beint úr laufinu.

Aloe Propolis Creme

Ríkuleg blanda af Aloe Vera og 
býflugnaprópólisi, hefur róandi áhrif á 
húðina og skilur eftir varnarmúr á húðinni, 
hentar einstaklega vel fyrir þurra húð. Gott 
á sóríasis og exsem.

Aloe Heat Lotion

Hitakrem fyrir verki, auma liði og tognanir. 
Gott að bera á þreytta og sára vöðva og 
fætur. Sælurík lausn frá verkjum og 
átökum dagsins.

Ætlar þú að nota?
Þekkir þú einhvern sem vill 
nota vörurnar?

Consider this: The products you personally use,  
the products you will retail. Use everything.
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Arctic Sea

Mannslíkaminn þarfnast Omega-3 
fitusýranna en er ófær um að framleiða 
þær. Þessi blanda af náttúrulegri fiski- og 
smokkfisksolíu er mjög rík af Omega-3 
fitusýrum.

ARGI+

Auktu úthald og bættu árangur með 
ARGI+ sem inniheldur fimm grömm af 
L-arginíni í hverjum skammti ásamt 
samvirkum vítamínum. Bragðgóður og 
næringarríkur drykkur sem endurnýjar orku 
og er tilvalinn með iðkun styrkleikaíþrótta.

Aloe-Jojoba Shampoo

Milt sjampó, með réttu sýrustigi, hentar 
öllum hárgerðum og nýtist til að endurnýja 
náttúrulegan raka hársins. Inniheldur aloe 
vera og jojobaolíu.

Aloe-Jojoba Conditioning Rinse

Hárnæring með réttu sýrustigi, hárið 
verður silkimúkt. Auðgað nærandi olíum 
og vítamínum og veitir frábæran árangur 
ef notað með Aloe Jojoba sjampóinu.

Aloe Moisturizing Lotion

Silkimjúkt rakakrem með nærandi aloe, 
jojobaolíu, kollagen og elastín, gerir húðina 
mjúka og teygjanlega. Rakagefandi fyrir 
andlit, hendur og líkama.

Gentlemans Pride

Krem án alkóhóls, græðir og nærir húðina 
eftir rakstur. Má einnig nota sem rakakrem 
til að endurnæra húðina og minnka ertingu 
af völdum rakvéla eða sólarljóss.

Ætlar þú að nota?
Þekkir þú einhvern sem vill 
nota vörurnar?
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What are you prepared to work for?

Aðrar vinsælar vörur:



Aloe Sunscreen

Vatnsheld sólarvörn með sólarvarnastuðli 
30. Inniheldur aloe vera sem verndar 
húðna fyrir UVA og UVB geislum. Silkimjúk 
og síast vel inn í húðina.

Aloe Scrub

Milt skrúbbkrem sem fjarlægir dauðar 
húðfrumur sem stífla svitaholur og gera 
húðina daufa útlits. Náttúrulegt jojoba og 
aloe vera hreinsa húðina og gera hana 
heilbrigða og fallega.

Hand Sanitizer

Inniheldur græðandi aloe og nærandi 
hunang, drepur 99,9% sýkla og baktería. 
Ilmar af sítrónu og lofnarblómi og mýkir 
hendur um leið og það hreinsar.

Bee Pollen

Þessu frjódufti er safnað úr blómum sem 
þekja afskekkt og óbyggð svæði. 
Náttúrulegt bætiefni sem er tilvalið að taka 
inn á sumrin þegar frjókornamagn er hátt.

Bee Propolis

Própólis er náttúrulegt sýklalyf safnað af 
býflugum til að sótthreinsa og vernda 
búin. Forever Bee Própólis er safnað á 
ómenguðum svæðum til að tryggja 
hreinleika. Það er 100% náttúrulegt.

Royal Jelly

Afar nærandi hunangsseyði sem inniheldur 
amínósýrur, flókin ensím, vítamín og 
snefilefni. Býflugnadrottningin lifir 
eingöngu á þessari „ofurfæðu“ sem er 
talin vera ástæðan fyrir stærð hennar og 
langlífi.

Ætlar þú að nota?
Þekkir þú einhvern sem vill 
nota vörurnar?

Consider this: The products you personally use,  
the products you will retail. Use everything.
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What are you prepared to work for?

Gary Easter
Sponsors: Andy Waring & Viviane Bernhard

I have a background in the Forces and served 24 years 
in the Parachute Regiment and Army Physical Training 
Corps. Six years before leaving the Forces, I bought  
a gym and have spent the last 18 years establishing 
this business.

I joined Forever following a positive experience with one  
of the products, the Forever Freedom drinking gel. 

We have been married 25 years and have four 
children. Ranvir has worked in retail banking for  
20 years, after which he started his own business  
as a financial consultant. 

For the past 10 years I have worked in banking.  
We ran into financial difficulties after Ranvir closed  
his business. Times were extremely hard, bills started  
to mount up and we had exhausted our savings.

Whilst at a friend’s house, I was flicking through a  
Forever magazine and saw a success story. 

I decided to concentrate on my Forever Business,  
so together with my Sponsor Andy, I made my plan  
and became Manager within three months. Within 18 
months, I was earning more from my Forever business  
on a part-time basis than I was through my health club.

I find myself surrounded by successful, inspirational  
and positive people who want nothing more than for  
me to succeed.

Their story was inspirational enough for us to see what  
this business could do for our lives. We attended a 
Success Express and were so inspired and motivated  
we couldn’t wait to get started!

We joined in mid-October 2012 and became Supervisors  
3 weeks later. The business made so much sense when it 
was broken down. By 31 December, exactly 11 weeks into 
the business, we had hit our target and become Managers. 
We love Forever and now we can see a brighter future for 
our family with the financial security it will offer.

Jasvinder & Ranvir Soor
Sponsors: Balvir Kaur & Satnam Singh Sagoo



37

Faye Daly &  
Benjamin Bottomley
Sponsors: Debbie & Martin Nwangwa

I started my Forever business in September 2011.  
My background for the last 11 years has been within 
the early years sector. I loved my career and thought 
this was something I would always do; that was  
until I gave birth to my little boy and my priorities 
completely changed. 

I didn’t want to go back to work; I wanted to stay at home 
and raise my family. We weren’t in a financial position 
where this was an option, so I did return to work but  
only to be told two months later that my job was being 
made redundant! 

My background is in social housing; my wife is  
a civil servant.

10 July 2012 marked the first step in our Forever journey. 
Four months earlier, little did I know that a telephone  
call I reluctantly received (as a referral) would lead to the 
renewed positive attitude and drive that has energised  
me as an individual.

I started my Forever business part-time, but very quickly 
my business grew. I realised the full potential that this 
business had and within seven months I achieved the 
position of Manager. I had replaced my full-time wage 
which enabled me to be a stay-at-home mum.

I am so excited for the future knowing that our financial 
security is in safe hands. This is such an amazing 
opportunity and the best thing is, you have nothing to lose!

I am very happy to reveal that I do not in any way regret 
investing in this opportunity as it has brought me and my 
family substantial extra income, recognition and the chance 
to help friends and family with their health, along with the 
potential to earn money.

Olusegun & 
Blessing Oluwole
Sponsors: Bolujide & Olajumoke Erin-Oluwa

Consider this: Your ability to master this business will  
give you the income you desire.
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Glósur:
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Glósur:
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Glósur:



“Success in Forever comes from learning  
how to do simple things well and often.  

Ours has, and yours can too, if you simply  
decide to become a Manager and then  

learn how to coach others to do the same.

Enjoy your journey.”
Jayne Leach and John Curtis,  

Diamond Managers and UK top Distributors

Manager  
Senior Manager  

Soaring Manager  

Diamond Manager  
Diamond Sapphire Manager

Sapphire Manager  
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Framkvæmdu:

Nafn Volgur/Kaldur Sími/Gsm
Dags Hvað

Maður-á-Mann, Netið, DVD

Jóhanna Jónsd. Volg 512 3456/812 3456 10/04/15 Maður-á-Mann

Framkvæmdaskráin / Activity tracker

Hringdu símtölin Persónugreindu fleiri einstaklingaSkipuleggðu tíma með sponsor
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Glósur:

Hvað HvernigDags Dags Dags

Viðskiptakynning Skráning Fyrsti skipulagsfundurinn
Ummæli / Glósur

VK í  
Vöruhúsinu

17/04/15 18/04/15 Augliti-til-
auglitis Jákvæð17/04/15

Framkvæmdaskráin / Activity tracker


