
VÖRUKYNNING

Inngangur



Product Launch cards

Nýr FBO þakkar öllum fyrir komuna og kynnir sponsor/þann sem kynnir.

Takk fyrir þessa kynningu [nafn] og þakka ykkur öllum fyrir að koma hingað í kvöld

Við erum hér til að styðja [nafn] og kynningin í kvöld verður tækifæri fyrir þig til að læra um 
fyrirtækið, prófa vörurnar og njóta stundarinnar! 

Í kvöld ætla ég að segja aðeins frá fyrirtækinu, Forever Living Products, frá sögu þess og 
hvernig ein aloe planta hefur breytt lífum svo margra um allan heim

Hafa allir heyrt um aloe vera?
(Notaðu nokkrar mínútur í að hlusta á hvað fólkið hefur að segja)

Við bjóðum líka uppá tækifæri sem hlutastarf eða fullt starf og ég segi aðeins frá því í lokin.
(Segðu fyrri helming sögu þinnar, þ.e. Hvað þú ert/varst að gera og af hverju þú ákvaðst að 
taka þátt í Forever)

VÖRUKYNNING

Inngangur

INNGANGUR1



VÖRUKYNNING

Hvað er Forever?



Product Launch cards

VÖRUKYNNING

Hvað er Forever?

HVAÐ ER foREVER?

Hafið þið heyrt um Forever Living Products?

+  Forever var stofnað Bandaríkjunum og er 40 ára 
gamalt fyrirtæki 

+  Fyrirtækið starfar í yfir 150 löndum um allan heim og 
veltir milljörðum

+  Forever er á markaði heilsu og vellíðan

+  Fyrir mig og þig þýðir það að fyrirtækið er stöðugt 
og öruggt og starfar á ört vaxandi markaði
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VÖRUKYNNING

Markaðurinn og vöruúrvalið
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VÖRUKYNNING

Markaðurinn og vöruúrvalið

MARKAÐURINN oG VÖRUÚRVALIÐ

+  Heilsa og vellíðan

+  Baðvörur

+  Húðumhirða

+  Dýraumhirða 

+  Þyngdarstjórnun 

+  Íþróttir og næring

+  Vítamín og fæðubótarefni

+  Baðvörur

+  Húðumhirða og snyrtivörur

+  Þyngdarstjórnun

+  Íþróttir og næring

+  Dýraumhirða

Forever fyrirtækið snýst um að ‘líta vel út og líða vel’

Vöruflokkar okkar eru eftirfarandi:

Í kvöld mun ég eingöngu fjalla um heilsu og næringu, ef einhver vil fræðast um aðrar 
vörur, þá er best að spyrja mig á eftir. Við erum meira en tilbúin að halda aðra kynningu 
þar sem við kynnum aðra vöruflokka
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Aftur að upphafinu
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VÖRUKYNNING

Aftur að upphafinu
Hvað er aloe vera? Gjöf náttúrunnar!

+  Sagan af aloe hefur verið skráð allt aftur til forn Egypta, nánar til Kleópetru (e. 
Cleopatra). Hún kunni að meta næringareiginleikana og notaði aloe sem hluti af 
húðumhirðu til fegrunar

+  Forever var stofnað í Scottsdale Arizona 1978 af Rex Maughan

+  Forever er heimsins stærsti ræktandi og framleiðandi af aloe vera vörum

+  Forever hefur í yfir 40 ár skuldbundið sig í að finna hreinustu náttúrulegu efnin 
fyrir heilsu og vellíðan og miðla þeim með heiminum

+  Það eru til yfir 400 tegundir af aloe vera plöntum en aðeins ein viðurkennd í 
gegnum aldirnar fyrir róandi eiginleika sína – Aloe Barbadensis Miller

AfTUR AÐ UPPHAfINU4



VÖRUKYNNING

Hvar er ræktunin?
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VÖRUKYNNING

Hvar er ræktunin?

+  Forever ræktar sitt aloe vera á ökrum okkar í Dómíníska Lýðveldinu og í Texas 

+  Í Dómíníska Lýðveldinu er jarðvegurinn í fullkomnu jafnvægi, hitastigið rétt fyrir 
ræktun og rétt magn af úrkomu. Allt þetta gefur okkur fullkomnustu skilyrði til 
ræktunar á hágæða aloe vera

HVAR ER RÆKTUNIN?5
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Leiðandi á markaðnum
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VÖRUKYNNING

Leiðandi á markaðnum

+  Forever er heimsins stærsti ræktandi, framleiðandi og dreifingaraðili af aloe 
vera vörum. Frá gróðursetningu til uppskeru meðhöndlum við plöntur okkar 
varlega, við notum sömu nærgætni í ræktun og umönnun plöntunnar og í  
hverja einustu fullbúnu framleiðsluvöru okkar

+  Að rækta okkar eigið aloe vera þýðir að við getum fylgst vel með ræktuninni, 
hvaða áburðir eru notaðir og skoðað hverja einustu uppskeru áður en stöðugt 
aloe gelið fer í aðrar framleiðsluvörur okkar, eins og húðvörur og baðvörur

LEIÐANDI Á MARKAÐNUM6
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VÖRUKYNNING

Hrein, vottuð gæði

+  Aloe vera vörur Forever voru fyrstar til að fá vottun frá International Aloe 
Science Council (IASC) fyrir stöðugleika og hreinleika. Þessi óháðu (non-profit) 
samtök eru í þágu neytenda og veita vottun fyrir aloe vera vörur sem uppfylla 
ákveðinn hreinleika og hátt hlutfall af hreinu aloe vera í vörum. Þannig geta 
viðskiptavinir Forever verið fullvissir um að þeir eru að fá bestu aloe vera vöru 
sem til er á markaðnum

+  Við bjóðum upp á 60 daga skilyrðislausan skilarétt. Er eitthvað annað aloe 
fyrirtæki í heiminum sem er svo öruggt með gæði vara sinna?   

HREIN, VoTTUÐ GÆÐI7
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VÖRUKYNNING

Af hverju aloe vera frá Forever?

+  Forever notar 100% innra gel laufsins af því að það inniheldur alla næringuna

+  Forever notar ekki litarefni, bragðefni, illgresis- eða skordýraeitur og er allt aloe 
frá Forever óerfðabreytt

+  Óháðar prófanir sanna að aloe frá Forever er í rauninni eins virkt og í plöntunni. 
Þetta er vegna einkaleyfis aðferðarinnar sem aloe’ið fer í gegnum

+  Aloe er aðal og fyrsta innihaldsefnið í vörum Forever. Þær eru ‘aloe með...’, 
frekar en ‘...með aloe’. Þetta ásamt einkaleyfisvarinni framleiðsluaðferð er 
ástæða þess að vörur okkar eru áhrifaríkustu aloe vörurnar á markaðnum

+  60-daga skilyrðislaus skilaréttur

+  Við erum með sérfræðinga sem skipa ráðgjafanefnd í Bretlandi

Af HVERjU ALoE VERA fRÁ foREVER?8
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Ein af uppáhalds vörum okkar, nánast eins og að taka 
ferskt aloe lauf, opna það og bera beint á húðina

+  Í raun alveg eins og gelið innan í aloe laufinu

+  Þykkt kæligel sem róar og veitir raka

+  Fer fljótt inn í húðina og róar hana  

+  Aloe vera hefur verið þekkt sem „brunaplantan“ í 
árþúsundir

BAÐ- oG HÚÐVÖRUR - ALoE VERA GELLY

BAÐ- oG HÚÐVÖRUR

Aloe Vera Gelly
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BAÐ- oG HÚÐVÖRUR

Aloe Propolis Creme
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+  Frábær daglegur rakagjafi

+  Getur hjálpað við að róa ertingu í húð

+  Hentar öllum með þurra húð og þurr húðvandamál

+  Kremið er með þykkri áferð 

+  Inniheldur aloe vera, býflugnaprópolis og kamillu

+  Frábært til að viðhalda heilbrigðri, fallegri húðáferð

+  Frábært næturkrem yfir kalda vetrarmánuði 

+  Inniheldur A– og E–vítamín, sem eru þekkt fyrir 
nærandi eiginleika sína

BAÐ- oG HÚÐVÖRUR - ALoE PRoPoLIs cREME

BAÐ- oG HÚÐVÖRUR

Aloe Propolis Creme
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BAÐ- oG HÚÐVÖRUR

Aloe Heat Lotion



Product Launch cards

+  Inniheldur hitaaukandi eiginleika og aloe

+  Sælutilfinning frá álagi og stressi

+  Ný formúla sem auðvelt er að bera á húðina og 
gefur hita og/eða kæli áhrif

+  Kjörinn nuddáburður

+  Mýkjandi formúla

+  Frábært fyrir æfingar og/eða á sára vöðva eftir 
æfingar

BAÐ- oG HÚÐVÖRUR - ALoE HEAT LoTIoN

BAÐ- oG HÚÐVÖRUR

Aloe Heat Lotion
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+  Örkúlur úr jojoba

+  Skrúbbar sem nota örkúlur úr plasti geta verið 
skaðlegir sjávarlífi en Forever Aloe Scrub inniheldur 
náttúrulegar örkúlur úr jojoba sem skrúbba burtu 
dauðar húðfrumur án þess að skaða sjávarlíf

+  Nuddið varlega yfir húðina til að fjarlægja dauðar 
húðfrumur sem geta stíflað svitaholur og gert   
húðina gráa og líflausa

+  Nægilega milt til daglegra nota

+  Gefur ferskt og heilbrigt útlit

BAÐ-oG HÚÐVÖRUR - foREVER ALoE scRUB

BAÐ- oG HÚÐVÖRUR

Forever Aloe Scrub
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Aloe Moisturizing Lotion
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+  Silkimjúkt rakakrem – inniheldur nærandi aloe, 
jojoba olíu, kollagen og elastín – skilur húðina eftir 
slétta og mjúka viðkomu

+  Kremið fer fljótt inn í húðina og er því kjörið undir 
andlitsfarða

+  Veður, vindar og mengun taka sinn toll á húðinni, 
Aloe Moisturizing Lotion er stórkostleg vörn fyrir 
húðina þína

 +  Rakagjafi fyrir andlit, líkama og hendur

 +  Inniheldur ekki lanolín

 +  Áferðin er eins og silki

BAÐ- oG HÚÐVÖRUR - ALoE MoIsTURIzING LoTIoN

BAÐ- oG HÚÐVÖRUR

Aloe Moisturizing Lotion
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BAÐ- oG HÚÐVÖRUR

Aloe Ever-Shield Deodorant
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+  Fersk tilfinning allan daginn 

+  Ertir ekki

+  Engir blettir í föt 

+  Án alkóhóls og engin málmsölt

+  Endist lengi

+  Inniheldur róandi aloe vera

+  Má nota strax eftir rakstur eða vax 

BAÐ- oG HÚÐVÖRUR - ALoE EVER-sHIELD DEoDoRANT

BAÐ- oG HÚÐVÖRUR

Aloe Ever-Shield Deodorant
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BAÐ- oG HÚÐVÖRUR

Forever Bright Toothgel
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+  Frábært fyrir alla í fjölskyldunni 

+  Má nota á gæludýrin

+  Milt fyrir tennur og góma

+  Formúla án flúors

+  Náttúrulega myntubragðið gefur þér ferskan 
andadrátt allan daginn

+  Aloe vera og býflugnaprópolis fyrir meiri gljáa

+  Krökkum finnst græni liturinn æðislegur

BAÐ- oG HÚÐVÖRUR - foREVER BRIGHT TooTHGEL

BAÐ- oG HÚÐVÖRUR

Forever Bright Toothgel
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BAÐ- oG HÚÐVÖRUR

Aloe Hand Soap
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+  Sápa úr náttúrulegum efnum

+  Agúrku þykkni, olía af sítrónuberki og ólífuolía til að 
nýta vel rakagjafann í sápunni

+  Slakandi kamillu ilmur

+  Að meðaltali þvær fólk sér um hendurnar átta 
sinnum á dag og samtökin Global Hygiene Council 
mælir með oftar. Aloe Hand Soap frá Forever sér um 
að halda öllum höndum hreinum og fallegum

+  Mýkir hendur við þvott

BAÐ- oG HÚÐVÖRUR - ALoE HAND soAP

BAÐ- oG HÚÐVÖRUR

Aloe Hand Soap
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BAÐ- oG HÚÐVÖRUR

Aloe-Jojoba Shampoo
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+  Við erum stolt af því að vera með okkar eigin Forever 
Lavender ilmkjarnaolíu í þessari formúlu. Það gefur 
róandi ilm, gefur hárinu gljáa og heldur hársverði 
heilbrigðum

+  Innihaldsefnin fjarlægja erfiðustu olíur um leið og 
þau hafa róandi áhrif á hársvörðinn

+  Formúlan er með réttu pH-gildi og hentar öllum 
hárgerðum. Góð til að endurnýja náttúrulegt rakastig 
hársins

+  Án súlfats 

+  Þrjár náttúrulegar olíur til að róa hársvörðinn

BAÐ- oG HÚÐVÖRUR - ALoE-jojoBA sHAMPoo

BAÐ- oG HÚÐVÖRUR

Aloe-Jojoba Shampoo
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BAÐ- oG HÚÐVÖRUR

Aloe-Jojoba Conditioning Rinse
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+  Inniheldur jojoba og B–vítamín til að næra, vernda og 
styrkja hárið. Næringin gefur hárinu silkimjúka áferð 
og gerir hárið einstaklega gljáandi

+  Auk þess að hugsa vel um hársvörðinn, þá er næringin 
með réttu pH-gildi og olíurnar húða hvert hár sem 
minnkar líkur á slitnum endum. Næringuna er líka 
hægt að nota sem djúpnæringu

+  Létt formúla

+  Inniheldur fjórar olíur: jojoba-, sólblóma-, makademía- 
og lavenderolíu

BAÐ- oG HÚÐVÖRUR - ALoE-jojoBA coNDITIoNING RINsE

BAÐ- oG HÚÐVÖRUR

Aloe-Jojoba Conditioning Rinse
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BAÐ- oG HÚÐVÖRU

Aloe Lips
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+  Auðvelt að stinga í vasann, passar allstaðar

+  Rakagefandi og nærandi

+  Ein af vinsælustu vörum okkar

+  Mikið aloe innihald ásamt jojoba og þremum 
tegundum af vaxi

+  Bestur á sprungnar og þurrar varir

+  Fullkominn til að vernda varirnar allt árið

+  Má nota við öll veðurskilyrði, líka á Íslandi 

BAÐ- oG HÚÐVÖRUR - ALoE LIPs

BAÐ- oG HÚÐVÖRUR

Aloe Lips
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BAÐ- oG HÚÐVÖRUR

Forever Hand Sanitizer
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+  Inniheldur róandi aloe og nærandi hunang sem verndar 
hendurnar ásamt því að sótthreinsa. Drepur 99.9% af   
sýklum og bakteríum

+  Þessi handreinsir viðheldur raka í húðinni, gerir hana mjúka, 
hreina og skilur eftir sig ljúfan sítrónu- og lavender ilm. 
Passar í veskið og nánast alla vasa. Þú getur alltaf haft 
þennan nálægt þér!  

+  Ein af vinsælustu vörum okkar

+  Mýkir og veitir raka á sama tíma og hann sótthreinsar

+  Stærstu óvinir fjölskyldunnar eru þeir sem þú ekki sérð. 
Þegar fjölskyldan er í sínum daglegu athöfnum, vinnu, 
skóla, tómstundum og fleira, þá eru allir í snertingu við 
fullt af sýklum – nú segjum við hingað og ekki lengra!

BAÐ- oG HÚÐVÖRUR - foREVER HAND sANITIzER

BAÐ- oG HÚÐVÖRUR

Forever Hand Sanitizer
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BÆTIEfNI

Forever Bee Pollen
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+  Pollen eru frjókorna duft blómanna. Býflugurnar 
safna því saman og koma með í búið til næringar

+  Forever Bee Pollen er auðmeltanlegt og upptakan 
auðveld í mannslíkamanum

+  Forever Bee Pollen er safnað úr blómum sem eru 
lengst út í eyðimörkinni. Innihaldið er ferskt, öflugt 
og inniheldur bæði hunang og drottningahunang

+  Vinsælt hjá fræga fólkinu vegna orkunnar sem það 
gefur, því ekki að prófa!   

+  Frábært vítamín yfir sumarmánuðina

BÆTIEfNI - foREVER BEE PoLLEN

BÆTIEfNI

Forever Bee Pollen
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BÆTIEfNI

Forever Arctic Sea
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+  Mannslíkaminn getur ekki búið til Omega-3 fitusýrur, 
þær finnast aðallega í fiski

+  Forever Arctic Sea hefur að geyma hátt hlutfall af 
DHA og EPA fitusýrum

+  Gagnast heilanum, sjóninni og hjartanu

+  DHA stuðlar að eðlilegri starfsemi heilans

+  DHA stuðlar að eðlilegri sjón

+  DHA og EPA stuðla að eðlilegri starfsemi hjartans

+  Samkvæmt heilbrigðiskönnunum erum við ekki að 
borða nægilega mikið af feitum fiski

BÆTIEfNI - foREVER ARcTIc sEA

BÆTIEfNI

Forever Arctic Sea
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DRYKKIR oG GEL

Forever Aloe Vera Gel
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+  Vinsælasta og mest selda varan

+  Eins nálægt innra geli plöntunnar og mögulegt er. 
99.7% hreint aloe

+  Aloe vera styður við heilsu meltingavegarins 

+  Bætir upptöku næringarefna

+  Aloe vera styður við ónæmiskerfið

+  Frábært til að fá skínandi bjarta húð, gott hár og 
sterkar neglur

+  Inniheldur fullt af næringu

+  Engin rotvarnarefni, sykur- og glútenlaus

+  Mikið magn af C-vítamíni

DRYKKIR oG GEL - foREVER ALoE VERA GEL 

DRYKKIR oG GEL

Forever Aloe Vera Gel 
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DRYKKIR oG GEL

Forever Aloe Peaches
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+  Einstaklega bragðgóður með ferskjuþykkni

+  Sama virkni og Aloe Vera Gel

+  Aloe vera styður við heilsu meltingavegarsins

+  Bætir upptöku næringarefna

+  Aloe vera styður við ónæmiskerfið 

+  Inniheldur fullt af næringu

+  Engin rotvarnarefni

+  Mikið magn af C-vítamíni 

+  84.3% hreint aloe vera

DRYKKIR oG GEL - foREVER ALoE PEAcHEs

DRYKKIR oG GEL

Forever Aloe Peaches 

24



DRYKKIR oG GEL

Forever Aloe Berry Nectar
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+  Frábært til að fá skínandi bjarta húð, gott hár og 
sterkar neglur

+  Inniheldur fullt af næringu

+  Aloe vera styður við heilsu meltingavegarins

+  Bætir upptöku næringarefna

+  Aloe vera styður við ónæmiskerfið

+  Styður við heilbrigða húð

+  Stuðlar að almennri heilsu og vellíðan

+  Engin rotvarnarefni

+  Mikið magn af C-vítamíni

+  90.7% hreint aloe

DRYKKR oG GEL - foREVER ALoE BERRY NEcTAR

DRYKKIR oG GEL

Forever Aloe Berry Nectar 
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DRYKKIR oG GEL

ARGI+
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+  Þessi ljúffengi og næringaríki íþróttadrykkur inniheldur fimm 
grömm af L-arginin í einum skammti

+  Argi+ inniheldur vel valin vítamín eins og C-vítamín sem dregur 
úr þreytu og örmögnun ásamt því að viðhalda eðlilegri starfsemi  
ónæmiskerfisins á meðan og eftir erfiðar líkamsæfingar

+  B12-vítamín styður við orkubúskapinn og stuðlar að 
náttúrulegum efnaskiptum

+  B6-vítamín stuðlar að náttúlegu umbroti glýkógens og próteins

+  K-vítamín stuðlar að viðhaldi heilbrigðra beina

+  D-vítamín stuðlar að og viðheldur eðlilegri vöðvavirkni

+  Argi+ inniheldur ávaxtablöndu, þar á meðal vínberjakjarna og 
duft úr sólberjum, granateplum, ylliberjum, hindberjum og 
bláberjum. 

DRYKKIR oG GEL - ARGI+

DRYKKIR oG GEL

Argi+ 
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VÖRUKYNNING

Takk fyrir
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Þakkaðu gestum fyrir komuna

Rifjaðu upp stærð Forever á heimsvísu – fyrirtækið hefur haldið áfram að vaxa og erum við 
að leita að góðu fólki sem vil eitthvað meira út úr lífinu

Við erum að leita að fólki sem vil um 30 til 40 þúsund krónur aukalega á mánuði með því að 
sjá um ánægða viðskiptavini

Við erum að leita að fólki sem vil þéna meira, um 70 til 200 þúsund krónur á mánuði – það 
fólk fær stuðning og þá þjálfun sem það þarf til að byggja upp viðskiptin sem hlutastarf

Og að lokum, þá leitum við að fólki sem vil nýta allt það tækifæri sem fyrirtækið býður – hér 
erum við að tala um alvöru tekjur ásamt því að njóta alls þess aukalega sem fyrirtækið býður, 
eins og bílabónus, ferðalög og ‘profit-share’ prógrammið

Segðu frá með hverjum þú ert að vinna, t.d.

Ég er að vinna með lögfræðingum, endurskoðendum, einstæðum mæðrum, tölvufræðingum, 
hjúkrunarkonum og hárgreiðslufólki. Allt þetta fólk er að ná árangri og eins og þú sérð þá 
koma þessir einstaklingar frá mismunandi bakgrunni. Forever Living Products býður eitthvað 
fyrir alla óháð menntun og bakgrunni

AÐ LoKA

PRoDUcT LAUNcH cARDs

Að loka
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Takk fyrir



Product Launch cards

Segðu þína sögu...

Eins og ég sagði í byrjun, þá var ég [settu inn samantekt af þinni sögu].
Hafðu endinn þannig að hann útskýri hvað Forever hefur gert fyrir þig.
(Ef þú ert nýr dreifingaraðili, notaðu sögu þess sem skráði þig)

Ef þú vilt kynnast fyrirtækinu og tækifærinu nánar, endilega láttu mig vita og ég læt þig hafa 
bækling með þér heim til að skoða      
(Gefðu upplýsingaefni)
Fáðu alltaf símanúmer þeirra og láttu vita að þú viljir fá að hringja eftir tvo til þrjá daga og 
athuga hvernig þeim líst á efnið, hvort áhugi hafi vaknað

Í kvöld bjóðum við 10% sölulaun af allri sölu kvöldsins til gestgjafans. Endilega prófið allar 
vörurnar. Ég verð hér næsta hálftímann eða rúmlega það og get svarað spurningum og gefið 
ykkur ráð. Einnig, ef þið viljið styðja við og hjálpa [nafn nýja dreifingaraðilans] með því að vera 
gestgjafi, þá látið mig vita. Þakka ykkur fyrir komuna og fyrir að hlusta á mig, vonandi hafið þið 
notið kvöldsins

(Færðu þig frá borðinu og bjóddu aloe smakk [ef þú ert ekki þegar búin] – allir saman og skál! 
Leyfðu gestum að prófa allar vörurnar)

AÐ ENDA

VÖRUKYNNING

að enda
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