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Alþjóðlegt fyrirtæki þar sem venjulegt fólk
nær framúrskarandi árangri

Forever Living Products
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Velferðar
ferðaþjónusta 

$639b

Heilbrigt 
mataræði, 
næring og

þyngdarstjórnun
702b

Fyrirbyggjandi 
og persónuleg

læknisþjónusta og 
almenn heilsa 

$575b

Hefðbundnar og
óhefðbundnar 

lækningar
$360b

Bað- og
húðvörur, snyrti- 
vörur og vörur 

fyrir unglegt útlit 
$1,083b

Líkamsrækt
og

hugar-rækt
$595b

Spa
og dekur 
$119b

Ýmis heilsu-
nudd og 
meðferðir

$56b

Velferð á
vinnustað 

$48b

Velferð
Fasteignir

$134b

Heimild: Global Wellness Institute, Global Wellness Economy 
Monitor, October 2018: globalwellnessinstitute.org/press-room/

press-releases/wellness-now-a-4-2-trillion-global-industry/

Nýja Gullæðið Alþjóðlega heilsuhagkerfið vex gífurlega hratt

Alþjóðlega heilsuhagkerfið (heilsa og vellíðan) óx um 12,8% frá 2015-2017, úr $3,7 billjónum í $4,2 billjóna markað sem er 
6,4% vöxtur árlega, næstum tvöfalt hraðar en hagvöxtur á heimsvísu (3,6%). Útgjöld velferðar ($4,2 billjónir) eru ríflega
helmingi meiri en heildarútgjöld til heilbrigðismála ($7,3 billjónir) og heilsulindir eru 5,3% af efnahagsframleiðslu á heimsvísu.
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Þú ert nú þegar þátttakandi í Gullæðinu
Hefur þú á síðustu fimm árum...

drukkið minna áfengi tekið inn meiri vítamín drukkið meira vatn

hætt að reykjaborðað hollari matfarið oftar í ræktina 
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Vellíðan
33.2%

Snyrtuvörur
og húðvörur

31.2%

Fatnaður, skór
og annað

6.2%

Viðhald
2%

Annað
2%

Endurbætur 
heimila

1.9%
Bækur,

leikföng og
ritföng
og fl.

Veitur
2.7%

Matur og
drykkir
2.7%

Fjármála
þjónusta

3.2%

Heimilisvörur
og annað fyrir 

heimilið 
12.8%

Heimild: World Federation Of Direct Selling Associations

Network Marketing
Hópmakaðssetning eða Network marketing náði $189,6 milljarða sölu alþjóðlega

Alþjóðleg sala eftir vöruflokkum 2018
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Meðmæli eru  
gulls í gildi
+ Flestir leita ráða hjá vinum og ættingjum 

um vörur sem þeir þekkja ekki

+ Samkvæmt könnun hjá Roper 
samtökunum kemur í ljós að ráð frá 
vinum hefur miklu meira vægi
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Hvað skiptir þig  
mestu máli?
+ Auka tekjur

+ Tími 

+ Lífsstíll 

+ Eftirlaun

+ Viðurkenning

+ Starfsframi

+ Ferðalög

+ Heilsan

+ Persónulegur þroski

+ Að tilheyra samfélagi

+ Láta gott af sér leiða
6



7

 

Við erum stolt af 
samfélagsábyrgð 
fyrirtækja okkar

Heiðarleg
viðskipti

stofnað
árið 1978 af
rex MaugHan

af Hverju

fjölskyldu fyrirtæki Með

fjölskyldu gildi

náMskeið og
stuðningur

ástríða
fyrir

fólki

tuttugu aloe plöntur
skila saMa Magni af Co2               
í súrefni eins og eitt tré

forever
tekur Mikla
uMHverfis- og
saMfélagsábyrgð

stolt að
bjóða

Hágæða
vörur

stofnað fyrir rúMuM

áruM
skuldlaust

og góð
eigna-

fjárstaða

alþjóðlegt
fyrirtæki seM
starfar í yfir

160
lönduM
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Að láta gott af sér leiða

Heilsan

Hjálpastarf - Rise Against Hunger...

...alþjóðleg fjölmiðla umfjöllun

Lífsstíll
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 af Hverju

vörur frá

handunnið,
aloe plantan er
handflökuð til að
ná innra gelinu úr

ekki
prófað

á dýrum

einstakar
hágæða

Vörur
úr öruggum

náttúrulegum
gm-lausum

innihaldsefnum

60-daga
skilyrðislaus

skilaréttur

heimsins stærsti
ræktandi og framleiðandi 

á aloe Vera og
býflugna Vörum

foreVer
stýrir
öllu
ferlinu
frá ræktun 
að Vöru

geitur, kindur og kýr
ganga laus um akrana, éta
illgresi og skilja eftir sig 
náttúrulegan áburð

koshier
og halal
Vottun



10

 

Lykillinn að heilsu- 
fljótandi gull
+  Aloe hefur verið þekkt í þúsundir ára fyrir 

náttúrulegu róandi, kælandi og rakagefandi 
eiginleika sína

+  Margir nota aloe til að róa minniháttar 
brunasár eða gefa húðinni raka, en aloe 
hefur margvíslega heilsufarslega kosti sem 
verka innan frá og út!

Af hverju aloe? 

Styður við 
heilbrigða
meltingu

Viðheldur
eðlilegum
orkubúskap

Stuðlar að
heilbrigðu
ónæmiskerfi

Styður við
nattúrulega
fegurð
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Lykillinn að góðri heilsu
Þyngdarstjórnun

Íþróttir og næring

Húðumhirða
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Markaðsvirði í Bretlandi

12

Vítamín og bætiefni  

£414 milljón

Þyngdarstjórnun  

£2 milljarða

Húðumhirða  

£2.2 milljarða

Íþróttir og næring

£356 milljón
Herra snyrtivörur

£1.1 milljarða
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Hvernig dreifum við vörum okkar?

	 Lítil fjárfesting
 Enginn vörulager
 Ekkert starfsfólk
 Mikill stuðningur

	 Sveigjanleiki og  
 hlutastarf
	 	Sannreynt  

alþjóðlegt     
viðskiptamódel

N
et

w
or

k 

m
arketing

 Mikil fjárfesting
 Kaupa vörulager
 Laun starfsfólks
	 Enginn stuðningur

	 Langir og erfiðir  
 vinnudagar
	 	Ópersónulegt –  

allt of dýrt

Vi
ðs

kip
ti
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Kostir Forever
+  Alþjóðlegt viðskiptatækifæri

+ Ótakmarkaðr tekjur sem erfast

+  Þjálfun og stuðningur með einföldu     
og alþjóðlegu kerfi

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

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

+ Einstakar hvatningar:
Chairman’s Bonus / Forever2Drive /    
alþjóðleg ferðalög

+  Viðurkenningar, umbun og gaman!
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Hvað gerum við?

Vertu með 20+ fasta viðskiptavini

Að kynna vörur gefur að jafnaði:

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

Viðskipta 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 sjálfstæð viðskipti

Leiðtogatekjur á mánuði að jafnaði:

250.000 - 2.500.000 kr.
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Bónusar í Bretlandi voru frá
$3.000 og yfir $700.000

Hvatningar... Chairman’s Bonus

Það er ólöglegt fyrir söluaðila eða þátttakenda í viðskiptum að taka við greiðslu gegn loforði um tekjur fyrir það að fá 
aðra til að gerast þátttakendur. Láttu ekki glepjast af loforðum um háar greiðslur fyrir lítið vinnuframlag.

  Frá upphafi hefur fyrirtækið gefið í 
Chariman’s Bonus $348.189.973
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Forever2Drive
+ Allt að 900.000 kr. á ári  
til að kaupa bíl að eigin vali
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Alþjóðlegar   
ferðahvatningar
+ Tveir spennandi áfangastaðir 

+ Aðeins það besta, lúxus hótel og 
$500-$3.000 í vasapening

+ Áfangastaðir síðustu ára: Hawaii, 
Singapore, Dubai og South Africa
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Þér til stuðnings
+ Hágæða þjálfun á netinu        
   og persónulega

+ Gott úrval af sölu og    
   markaðsefni 

+ Námskeið, þjálfun og         
   viðburðir innanlands og        
   erlendis

+ Samfélag sem styður við  
   þig

Þín viðskipti
fyrir þig               

en þú ert
aldrei ein/n.
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of gott
til að vera
satt?

taktu þessi
viðskipti

alvarlega

vertu
skuldbundin

MarkMiðuM
þínuM

krafist er
tíMa og
vinnu

vertu
tilbúin

að læra
viðskiptin

taktu á Móti
breytinguM

snertu
viðskiptin
dag-
lega
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Lífið snýst um val. 
Val þitt í dag ákvarðar framtíðina. 

Næsta skref er...


