05 / Kaj želite doseči?
07 / Začnite vaše potovanje
08 / Vaš faktor uspeha
09 / Priporočilo skozi pokaži in povej
10 / Priložnost
12 / Gradnja Managerskega posla
13 / Senior Manager
14 / Prepoznavanje pet ključnih oseb
15 / Brskalnik po spominu
17 / Moj seznam 100+
19 / Delitev priložnosti Forever
21 / Predstavitve posla / izdelkov

22 / Gradnja ekupe
23 / Vzpostavljanje kontaktov
26 / Razvoj profilov
27 / Spremljanje aktivnosti
29 / Kaj sedaj? 7-dnevni načrt
31 / Predstavitve izdelkov
35 / Moji prvi koraki do Managerja
37 / Beležke
39 / Poslanstvo Forever
39 / Sporočilo našega predsednika
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Ka doseči?

Čestitamo za prvi korak pri gradnji svoje svetlejše prihodnosti. V podjetju
Forever imate nadzor nad tem, kako vaš posel napreduje in kaj lahko dosežete.
Razmislite, kaj želite doseči v naslednjih šestih mesecih. Nato poglejte obdobje
12 mesecev in dlje, na primer tri do pet let.
Če bi imeli 2000 evrov, kako bi jih porabili? Če bi imeli več prostega časa, kako
bi se odločili, da bi ga uživali?
Vaše ime

Ime vašega sponzorja

Forever ID

Kontakt sponzorja

Osebni Cilji
Kratkoročni

Dolgoročni

Dobro premislite, kaj je tisto
za kar ste pripravljeni delati?

5

Družinski cilji
Kratkoročni

Dolgoročni

Finančni cilji
Kratkoročni

Dolgoročni

6
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V NAŠI NARAVI JE, DA DELIMO DOBRE STVARI.

Najboljši način, da začnete graditi svoj posel, je, da postanete sami
najboljša stranka. Ko boste preizkusili prednosti določenega izdelka, ga
boste z zaupanjem in strastjo priporočali drugim.
Ob tem si namenite tudi čas, da se z
videoposnetki in gradivom seznanite o
izdelkih, ključnimi informacijami o sestavinah
in koristih ter drugimi tržnimi orodji, ki vam
lahko pomagajo, da kupce povežete z izdelki,
ki jim bodo dali najboljše rezultate.
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Razvijanje trdne baze strank oziroma
uporabnikov je pomembno za uspešno
poslovanje. Številni vodilni v tem poslu
priporočajo sodelovanje z 20–30
posamezniki, ki redno naročajo izdelke.

Preprosto obrnite se na ljudi, ki jih poznate,
seznanite se z njihovimi potrebami po
zdravju in dobrem počutju in priporočite
izdelke, ki lahko pomagajo pri doseganju
njihovih ciljev.
Odličen način za ohranitev redne stranke
je, da jo registrirate kot prednostno stranko
(Preferred Custumer).
Prednostna stranka je maloprodajna
stranka, ki prejme 5-% popust na zvestobo
od maloprodajne cene.

VERJAMEM, DA V PODJETJU FOREVER PONUJAMO NAJBOLJŠI
NAČRT NA SVETU. NAGRAJUJE VAS ZA VAŠE TRDO DELO IN
ZAVZETOST ZA GRADNJO IN VODENJE LASTNEGA POSLA.
KOT FBO PARTNER JE RESNIČNO POMEMBNO, DA STE JASNI, KAJ
ŽELITE DOSEČI V SVOJEM POSLU FOREVER. BODITE AMBICIOZNI
PRI POSTAVLJANJU CILJEV. OBSTAJAJO TISTI, KI SANJAJO, TISTI,
KI SE SPOPADAJO Z RESNIČNOSTJO, IN TISTI, KI SE ODLOČIJO
SVOJE SANJE SPREMENITI V RESNIČNOST.
Načrtovanje je ključna sestavina uspeha. Vzemite si
čas za sodelovanje s sponzorjem pri določanju ciljev in
načrtovanju doseganja ciljev. Začnite zdaj. Nikoli ni bilo
bolj primernega časa. Sledite korakom, opisanim na
naslednjih straneh. Uspešni boste!
Želim vam vse dobro na vaši poti Forever.

Rex Maughan
Ustanovitelj Forever Living Products
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RAZUMEVANJE FOREVER CC TOČK
Preko vašega osebnega in ekipnega obsega prometa se zbirajo CC točke, ki
omogočajo vaše napredovanje. Vsak mesec si prizadevajte, da dosežete 4CC
točke in naučite svojo ekipo, da dela enako.

Ko gradite svoj Forever posel, boste
slišali izraz Case
Credit ali CC točke,
CC
ki se redno uporablja
Case
za opis zahtev za
Credit
različne dosežke in
spodbude.
CC točka je izraz za Foreverjevo notranjo
valuto, ki vam omogoča, da ustvarite
svetovno razširjen posel, ne da bi skrbeli
za menjalne tečaje in pomaga zagotoviti
enake možnosti za vsakogar ne glede na
to, kje se nahaja, da lahko doseže vse,
kar ponuja podjetje.

1CC

=

približno
160 EUR* brez
vključenega DDV.
(*po veleprodajni ceni)

Pridobivanje 4CC točke vsak mesec je
pomemben korak pri vaši disciplini gradnje
posla, hkrati je to center Foreverjevega
marketinškega načrta. Vsak Forever FBO
partner, ki doseže 4CC točke v tekočem
mesecu se smatra, da je AKTIVEN.
Biti Aktiven pa FBO partnerju omogoča:
Sprostitev do celotnega potenciala
zaslužka v tržnem načrtu

AS

Večji zaslužek z nivojem Assistant
Supervisor, ko ste na začetku poti

Zaslužek dodatnih vodstvenih
bonusov

Kvalifikacijo za nagradne programe
Če svoj posel gradite na 4 CC disciplini in
svojo ekipo naučite delati enako, ne boste le
zagotovili, da boste lahko osebno govorili o
moči izdelkov in razumeli, kako jih priporočati,
ampak vam bodo pomagali tudi pri
oblikovanju močnega in doslednega
poslovanja .
8
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MOJ CILJ:
Temeljni začetni cilj je
doseganje rednega
mesečnega prometa v
vrednosti 4CC točke.

1. UPORABLJAJTE IZDELKE
Postanite lastni najboljši kupec. Kar uporabljate in v kar verjamete, boste s strastjo in
integriteto priporočali drugim. Z vsakim naročilom, ki ga oddate, dodajte nov izdelek
za lastno uporabo. Na tak način boste lahko preverili celotno paleto izdelkov.

Številni najboljši Forever
partnerji so se
pridružili Foreverju, ker so
se udeležili kosila z
nekom. Nikoli ne izpustite
priložnosti!

2. PREDSTAVITE IZDELKE PREKO:
+ Predstavitev izdelkov/posla

+ Mini predstavitev

+ Osebne strani FLP360

+ Marketinga - lokalnega

+ sestanek: ena-na-ena

+ Nege kože

+ Ob jutranji kavi

+ Klubi

+ Pogovorov o izdelkih

+ Telovadnice

oglaševanja

+ Športa in fitnesa
+ Dobrodelnosti
+ Priporočila

CLEAN 9™

+ Facebook, Instagram...

Izbor in program izdelkov za nadzor telesne teže, ki
so načrtovani, da pomagajo pri boljšem videzu in
boljšem počutju.

Vital5®

Pet najbolj priljubljenih izdelkov v enem paketu, ki
skupaj zagotavljajo rešitev za napredni vnos
hranilnih snovi na preprost način. Za podporo
optimalnega zdravja in dobrega počutja.

3. PRIDOBITE - RAZVIJTE NOVE UPORABNIKE
Razvijte bazo rednih uporabnikov, približno 20-30 strank, s katerimi ste redno v
stiku. Naslednjih nekaj strani vam bo pokazalo, kako to naredite.
9
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NAPREDOVANJE NA NASLEDNJO RAVEN

Assistant Supervisor (2CC v 2 zaporednih mesecih)
Opravite nakup v vrednosti 2CC točk ali kupite paket izdelkov Start Your Journey.

30%

5% **

A/ S
30% popust na vse osebne nakupe
35%
aktivni
(+**5% BOOST, če ste 4CC aktivni)
+ 30% profit od maloprodaje (webshop)
(plus 5% BOOST, če ste 4CC aktivni)
+ 25% profit od nakupov Preferred Customer
(plus 5% BOOST, če ste 4CC aktivni)

VI
5% **

BOOS T

A/ S

30%

aktivni

Supervisor (25CC v 2 zaporednih mesecih)
38%

VI
3%

A/ S
38% popust na vse osebne nakupe
35%
+ 38% profit od maloprodaje (webshop) aktivni
+ 33% profit od nakupov Preferred Customer
+ 5% BOOST bonus od vseh Assistant
Supervisorjev, ki niso 4CC Aktivni
+ 3% Vodstveni Bonus

3%
3%

5% **

BOOS T

A/ S

A/ S

35%
aktivni

3%
Vodstveni
Bonus

30%
aktivni

* Številke potencialnega zaslužka in možnosti, da se kvalificirate za katero koli spodbudo, se ne smejo šteti za jamstvo ali napoved vašega dejanskega zaslužka, dobička ali spodbud. Uspeh s
Forever je le rezultat uspešnih prodajnih prizadevanj, ki običajno zahtevajo več let trdega dela, skrbnosti in vodenja. Vaš uspeh bo odvisen od tega, kako učinkovito izvajate te lastnosti.
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NAPREDOVANJE NA NASLEDNJO RAVEN

Assistant Manager (75CC v 2 zaporednih mesecih)
43%

VI
5% Vodstveni
Bonus

5%
8%

38%

43% popust na osebne nakupe
+

43% profit od maloprodaje (webshop)

+

38% profit od nakupov Preferred
Customer

8% Vodstveni
Bonus

8%
A/ S

SUP

5%

35%
aktivni

**

BOOS T

A/ S

+

5% BOOST bonus od vseh Assistant
Supervisorjev, ki niso 4CC Aktivni

+

5-8% Vodstveni Bonus

30%
ne aktivni

Manager (150CC v 4 zap. mesecih ali 120CC v 2 zap. mesecih)
48%
48% popust na osebne nakupe

VI
5% Vodstveni
Bonus

+ 48% profit od maloprodaje (webshop)
+

11

13%

43% profit od nakupov
Preferred Customer

+

5% BOOST bonus od vseh Assistant
Supervisorjev, ki niso 4CC Aktivni

+

5-13% Vodstveni Bonus

10%

43%

BOOS T

A/ S

30%

ne aktivni

13% Vodstveni
Bonus

13%

5%

5% **

A/ S

35%
aktivni

A/MG R

38%
SUP

10% Vodstveni
Bonus

* Številke potencialnega zaslužka in možnosti, da se kvalificirate za katero koli spodbudo, se ne smejo šteti za jamstvo ali napoved vašega dejanskega zaslužka, dobička ali spodbud. Uspeh s
Forever je le rezultat uspešnih prodajnih prizadevanj, ki običajno zahtevajo več let trdega dela, skrbnosti in vodenja. Vaš uspeh bo odvisen od tega, kako učinkovito izvajate te lastnosti.
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VAŠIH PRVIH PET KLJUČNIH LJUDI
Razmislite, koga poznate, ki:
+ ima odličen pristop in odnos
+ je odprte glave
+ si želi več denarja/časa
+ si želi večjo varnost/fleksibilnost
ali svoj posel brez tveganja
+ bi si ga želeli v svoji ekipi

2CC

Novi Assistant
Supervisor

5 x Assistant Supervisor = 10CC točk
Temelj za nivo Supervisor

2CC

Novi Assistant
Supervisor

VI

2CC

2CC

Novi Assistant
Supervisor

Novi Assistant
Supervisor

2CC

Novi Assistant
Supervisor

5 x Supervisor = 125CC točk = Manager

Običajno 1/5 Supervisorjev

SKUPAJ

10CC

1 Manager = postavljen temelj za Chairman's Bonus

PREDNOSTI NIVOJA MANAGER
+ Svoboda

+ Denar

+ Mir

+ Čas

+ Svoj šef

+ Osebni uspeh

+ Izkoristek možnosti

+ Potovanja

+ Chairman’s Bonus

+ Osebni razvoj

+ Forever2Drive

+ Global Rally

+ Pomoč drugim

+ Kredit

+ Eagle Manager

+ Priznanje

+ Šolanje

* Številke potencialnega zaslužka in možnosti, da se kvalificirate za katero koli spodbudo, se ne smejo šteti za jamstvo ali napoved vašega dejanskega zaslužka, dobička ali spodbud. Uspeh s
Forever je le rezultat uspešnih prodajnih prizadevanj, ki običajno zahtevajo več let trdega dela, skrbnosti in vodenja. Vaš uspeh bo odvisen od tega, kako učinkovito izvajate te lastnosti.
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KORAK DALJE
Soaring Manager
5 Managerjev
Do - €50,000 *letno
Sapphire Manager
9 Managerjev
Do - €100,000 *letno

Diamond Sapphire Manager
17 Managerjev
Do - €167,000 *letno

VI

Manager

Manager

Diamond Manager
25 Managerjev
€184,000+ *letno

Gem Manager

GEM MANAGER PREDNOSTI

13

+ Gem Manager Bonus

+ Cenjen Gem nakit

+ Prilagojena potovanja

+ Preostali dohodek

* Številke potencialnega zaslužka in možnosti, da se kvalificirate za katero koli spodbudo, se ne smejo šteti za jamstvo ali napoved vašega dejanskega zaslužka, dobička ali spodbud. Uspeh s
Forever je le rezultat uspešnih prodajnih prizadevanj, ki običajno zahtevajo več let trdega dela, skrbnosti in vodenja. Vaš uspeh bo odvisen od tega, kako učinkovito izvajate te lastnosti.
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Čeprav bo veliko ljudi, s katerimi želite deliti svoj novi posel, pomislite na ljudi, ki
imajo lastnosti, da bodo uspešni v tem poslu, ki bodo odličen dodatek vaši ekipi.
Določite pet ključnih ljudi, na katere se boste najprej obrnili, da bodo delili vaš
novi posel.

VAŠA
EKIPA
ime 1:

ime 2:

ime 3:

ime 4:

ime 5:

Potrebujete
pomoč?
Oglejte si naš
spominski jogger na
strani 15. 		
Veliko ljudi, s katerimi
se srečujete v
vsakdanjem življenju,
je lahko vaš naslednji
(ali prvi!) član ekipe
superzvezd!
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Ta spominski seznam jogger je zelo uporaben način, da vaš spomin
pozove k novim kontaktom in imenom. Pomaga odpreti um in vas
spodbuditi k razmišljanju o ljudeh, ki jih morda poznate iz svojega življenja.
Na naslednjih dveh straneh zapišite vse ljudi, s katerimi želite deliti posel
Forever.

DRUŽINA, PRIJATELJI IN ZNANCI
Vsakdo s katerim pridete v stik ali ga srečate v družabnem okolju.
+
+
+
+
+
+
+
+

Stari starši
Starši
Prijatelji staršev
Bratje
Bratovi prijatelji
Sestre
Sestrini prijatelji
Tete in strici

+
+
+
+
+

Bratranci in sestrične
Daljni sorodniki
Družina partnerja
Prijatelji partnerja
Družina otrokovega
prijatelja
+ Stari sošolci
+ Prijatelji s fakultete

+
+
+
+
+
+

+ Trenutni šef
+ Pretekli šef
+ Drugi zaposleni

+ Stranke
+ Klienti

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

Poročeni prijatelji
Samski prijatelji
Znanci z rekreakcije
Prijatelji z dopusta
Znanci iz cerkve
Sosedje sedanji in
pretekli

DELO
+ Sodelavci
+ Pretekli sodelavci
+ Partnerjevi sodelavci

KOGA POZNATE, KI
+
+
+
+
+
+
+
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Dober v komunikaciji
Dober z ljudmi
Priden
Pošten
Zanesljiv
Vesel
Zabaven

Uspešen
Samozavesten
Gre rad na okoli
Skrben
Profesionalen
Odprte glave
Pozitiven

Navdušujoč
Nezadovoljen
Išče spremembo
Si želi več
Med službama

POZNATE KOGA NA...
+ Facebooku

+ Pinterestu

+ Instagramu

+ LinkedInu

+ med stiki v

telefonu

+ email seznamih

POZNATE KOGA Z NASLEDNJIH PODROČIJ...
Računovodstvo
Akupunkturi
Oglaševanju
Aerobika
Kmetijstvo
Starine
Arhitektura
Vojska
Aromaterapija
Umetnik
Avtor
Pekarni
Bančništvo
Delo v lokalu
Kozmetičarka
Biologinja
Izdelava čolnov
Stavba
Mesar
Klicni center
Tesar
Oskrbnik
Gostinska ponudba
Kemik
Varstvo otrok
Kiropraktik
Gradnja
Svetovalec
Kozmetika
Dekorater
Dostava
Zobozdravstvo
Oblikovalec
Dietetik
Doktor
Reja psov
Čiščenje
Inštruktor

Kemično čiščenje
Izobraževanje
Električar
Inženir
Organizacija dogodkov
Sejmi
Tovarna
Kmetijstvo
Moda
Finančni sektor
Gasilska služba
Fitnes
Letalstvo
Cvetličarna
Pohištvo
Vrtnarjenje
Geologija
Golf
Vlada
Živila
Frizerstvo
Skrb za zdravje
Zeliščar
Homeopatija
Bolnišnica
Hotel
Gospodinja
Image svetovalec
Internet
Tolmačenje
Draguljar
Novinarstvo
Karate
Laboratorij
Urejanje okolice
Jeziki
Perilo
Pravo

Knjižnica
Pošta
Management
Marketing
Borilne veščineMassage
Mehanik
Medicina
Varstvo otrok
Novice
Notar
Skrb za starejše
Prehrana
Optik
Ortodoncija
Osteopatija
Izvajalec
Osebje
Farmacevtska
Psiholog
Fizioterapija
Vodovod
Policija
Tiskanje
Nadzor kakovosti
Radiografija
Receptorka
Rekreacija
Zaposlovanje
Recikliranje
Refleksoterapija
Hlajenje
Restavracija
Maloprodaja
Prodaja
Tajnica
Varnost
Šola smučanja
Socialno delo

Šport
Borzni posrednik
Študent
Supermarket
Kirurg
Geodet
Krojač
Davčne storitve
Voznik taksija
Poučevanje
Tehnologija
Telekomunikacije
Gledališče
Terapevt
Turizem
Prevoz
Potovalne storitve
Zavarovanje
Tapetništvo
Prostovoljec
Veterinarska
Spletni razvijalec
Načrtovalka porok
Varjenje
Čiščenje oken
Pisanje
Jadranje
Joga
Spletne strani
Programer
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Moj

100seznam

Navedite vse, za katere menite, da bi jih vaš posel zanimal. Ne izpustite
nikogar - vaš naslednji član ekipe bi lahko bil nekdo, ki ga najmanj
pričakujete!
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Ime

Telefon / kontakt

Komentar

Jana Novak

051-998-888

pozitivna, Celje, kozmetika

Ime

Telefon / kontakt

Komentar

Nekdo, za katerega najmanj pričakujete, da se bo pridružil
vaši ekipi, je lahko vaš naslednji Manager.
18
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KDO SO PRVI ZA KATERE SE VESELITE, DA JIM BOSTE PRESTAVILI FOREVER?
Ime

Ime

Jana Novak

Telefon

03 555 8874

Telefon

Mobitel

051 998 888

Mobitel

Naslov

Mestni trg 2

Naslov

Celje
Poklic
Stan
Starost
Motivacija
Cilj
Lastnosti

Beležke

19

Poklic

Kozmetičarka
Samski / Poročen / Partner

28

Otroci

Vozi Da / Ne

1

Stari

2

Stan

Samski / Poročen / Partner

Starost

Vozi Da / Ne

Otroci

Stari

Motivacija

varnost, denar
biti brez kredita

Cilj

svoj posel /
samozaposlen

uživa med
ljudmi

uspešna
oseba

odprte glave /
pozitivna oseba

dela z ljudmi

nezadovoljstvo

strokovno
znanje

skrbnost

drugo

Lastnosti

svoj posel /
samozaposlen

uživa med
ljudmi

uspešna
oseba

samozavest

odprte glave /
pozitivna oseba

dela z ljudmi

samozavest

pozna svoj
okoliš

nezadovoljstvo

strokovno
znanje

pozna svoj
okoliš

skrbnost

drugo
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Ime

Ime

Telefon

Telefon

Mobitel

Mobitel

Naslov

Naslov

Poklic

Poklic

Stan

Samski / Poročen / Partner

Starost

Vozi Da / Ne

Otroci

Stan
Starost

Stari

Motivacija

Motivacija

Cilj

Cilj

Lastnosti

Samski / Poročen / Partner

svoj posel /
samozaposlen

uživa med
ljudmi

uspešna
oseba

odprte glave /
pozitivna oseba

dela z ljudmi

nezadovoljstvo

strokovno
znanje

skrbnost

drugo

Lastnosti

Vozi Da / Ne

Otroci

Stari

svoj posel /
samozaposlen

uživa med
ljudmi

uspešna
oseba

samozavest

odprte glave /
pozitivna oseba

dela z ljudmi

samozavest

pozna svoj
okoliš

nezadovoljstvo

strokovno
znanje

pozna svoj
okoliš

skrbnost

drugo

Beležke
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KAJ JE PREDSTAVITEV?
+ Odličen način, da ljudem sporočite, kaj
počnete, je ta, da povabite skupino prijateljev,
družine, kolegov iz službe in sosede v sproščeno
okolje doma.
+ 45- do 60-minutna predstavitev izdelkov in
priložnost.
+ Priložnost, da ljudje preizkusijo in kupijo
izdelek, izvedo več o poslu Forever in morda
načrtujejo svoj začetek.
+ Odlična priložnost, da se hitro seznanite z
izdelki s pomočjo sponzorja.
KAKO JO NAREDITI:
+ Pri prvi predstavitvi ne pozabite, da ne boste
sami. Vaš sponzor bo ob vas skozi celoten del.
+ Načrtujte dogodek.
+ Ljudje radi prihajajo na domove drugih ljudi.
Priporočamo dnevni ali večerni dogodek.
KAJ POTREBUJEŠ:
+ Predstavitev
+ Ustrezno literaturo za dogodek in po njem.
+ Brošure izdelkov.
+ Paket Start Your Journey in morebitne dodatne
izdelke.
PRIPRAVA:
+ Pred dogodkom si vzemite vsaj 30 minut za
pripravo.
+ Brez otrok ali hišnih ljubljenčkov, če je
mogoče.
+ Pripravite vzorce svojih najljubših izdelkov.
+ Naj bo preprosto pripravljeno.

NAREDI:
Načrtuj predstavitveni
dogodek za Forever posel

KAKO POVABITI:
+ Osebno povabite in vprašajte, ali bi vas lahko
podprli na novi poti:
“ Živjo xxxx… kako si? Kaj počneš xx.xx.
zvečer? Super! Nekaj prijateljev pride na
kozarec vina/kavo, ker predstavljam neke nove
izdelke/posel in zelo bi mi bilo všeč, če se lahko
pridružiš."
+	Ponovno kontaktirajte 24 ur pred dogodkom,
da potrdite udeležbo
Datum predstavitve:
Datum predstavitve:

ZAČETEK PREDSTAVITVE:
+ Zahvalite se vsem za udeležbo.
+ Delite vašo zgodbo.
+ Na preprost način skupaj preglejte izdelke in
posel oz.
Priložnost posla Forever.
+ Naj izdelki krožijo med udeleženci.
KONEC PREDSTAVITVE:
+ Ponovno se zahvalite za podporo.
+ Sprejmite in obdelajte prva naročila.
+ Napovejte naslednje srečanje.
+ Dogovorite se za termin s tistimi, ki jih zanima
več o poslu.
+	Dogovorite se za termin s tistimi, ki jih
zanima več o poslu.

Kdaj bi morali imeti predstavitev?
Sami izberite termin. Ko ste pripavljeni!
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CIKEL GRADNJE FOREVER POSLA
Bistvenega pomena sta hitrost in iskanje
novih ljudi – vaš posel bo rastel sorazmerno
s hitrostjo, s katero izvajate ta cikel. Za
doseganje svojih ciljev v naslednjih 12
mesecih je ključnega pomena ustvariti zagon
tako, da delite izdelke in priložnosti s čim več
ljudmi. To bo ustvarilo energijo, vznemirjenje
in uspeh, ki si ga želite

Koga poznate?
Družina, Prijatelji,
Sodelavci, Sorodniki,
Vsi

Kontaktraj
Dejanja

Če to delate ob redni službi, - vsaj 5
stikov dnevno

Cilji, Planiranje
in Trening

Zakaj?

Klic, Email,
SMS sporočilo,
Osebno ali preko
interneta

Poslovna
predstavitev
Če delate samo to, - vsaj 10 stikov
dnevno

Pokaži
Ena-na-Ena,
Spletna stran,
Predstavitev v
živo

V živo ali preko interneta - Zoom,
Skype....

Datum in lokacija lokalne Predstavitve.
Lokacija

Datum

Lokacija

Datum

Datum in lokacija dogodka Success Day.
Lokacija

Datum

Lokacija

Datum

Datum in lokacija drugih treningov/izobraževanj.
Lokacija

Datum

Lokacija

Datum
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Bodi pripravljen.

Pokliči.

+ Profil
+ Odločite se za svoj cilj
+ Katero orodje za iskanje ljudi
uporabiti
+ Načrtujte svoje besede
+ Nasmehnite se

+
+
+
+
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Preditite k stvari
Naj bo kratek klic
Bodite navdušeni
Razmislite: "Kaj je tisto, kar jih bo
pritegnilo?"
+ Ne pozabite na cilj

Nadaljevanje
Osebnost/Značaj:
»Razlog za klic, Samo, je ta, da
sem pravkar začel s fantastično
priložnostjo, ki privlači odprte /
samozavestne / uspešne /
skrbne ljudi in takoj sem pomislil
nate.«

V NADALJEVANJU SO
PREPROSTI PRIMERI,
KI JIH LAHKO
UPORABITE ZA
POVABILO
POTENCIALNE OSEBE,
DA SI OGLEDA NAŠE
DELO.

Začetek
“Živjo Samo, Matej
tu, kako si?
Imaš trenutek?
Super!”

Naj bo preprosto.

Z DRUGIMI DELIMO
‘POVABILO’ IN NE
‘PREDSTAVITEV.’

Zaključek
»Očitno ne vem, ali bo zate ali
ne, o tem se lahko odločiš
samo ti.
Sestaniva se in pokazal bom,
o čem gre. V ponedeljek ali
četrtek sem prost, kaj je
najbolje zate?«

Sprožilec:

ali

»Povej mi, Samo, rekel si, da nisi
zadovoljen v službi, je to še
vedno tako?«

»Povabil bi te, da si ogledaš
naš spletni video, ki predstavi
podjetje, izdelke in delovanje
tržnega načrta. Kdaj bi si ga
lahko gledal? Prav, poklical te
bom v petek ob 18.30, da
vidim, kaj si misliš o tem.«

Cenim tvoje mnenje/pomoč:
»Začel sem posel, nad katerim
sem zelo navdušen in sem
pomislil nate. Ima ogromen
potencial in spraševal sem se, ali
mi lahko pomagaš? S tvojimi
izkušnjami/znanjem bi resnično
cenil tvojo pomoč/mnenje. Bi
pogledal?«
Poslovni pristop:
»Te lahko nekaj vprašam? Če bi
našel podjetje, ki mu na trgu ni
konkurence, ki je v razcvetu v
svojem sektorju in je finančno
stabilno, kjer bi lahko bila
uspešna brez kakršnega koli
tveganja, bi te zanimalo?«

Zdravstvene prednosti:
»Vem, da si zavzet za
ohranjanje in izboljšanje
zdravja. Pravkar sem naletel
na neverjeten izdelek, za
katerega mislim, da bo
pomagal. Ali se lahko ustavim
in pokažem, kaj sem našel.
Vedno se bodo našli ljudje, s
katerimi želite deliti izdelke
- to je odličen način za
začetek novega klica!

Poskusite uskladiti želje in potrebe svojih sogovornikov in
dosegli boste boljši rezultat.
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UPORABITE SVOJO ZGODBO ZA UČINKOVIT POGOVOR.
Spodaj je na voljo več različnih načinov povezovanja s sogovornikom.
Izberite, katera vam najbolj ustreza.

01
02
03
04
05

Pozdravljeni, je pravi čas?
+ Živjo, imaš minuto?
+ Živjo, lahko govoriva za trenutek?
+

06

Imam idejo, ki jo želim deliti z vami.
+ Pravkar sem začel delati z
neverjetno družbo in sem želel to
deliti z vami.
+ Ravnokar sem začel nov posel in
sem ga želeli pokazati vam.
+

Nisem prepričan ali je za vas
+ Nisem prepričan ali je pravi zate
+

Pomislil sem nate, ker si
(vnesite značilnosti z vašega
pofilnega lista)
primer: odprte glave in
samozavesten
+ Nisem prepričan ali je zate,
vendar vem, da vam lahko
prinese (prazno mesto izpolnite s
tem, kar jim bo koristilo) primer:
Več dohodka, ravnovesja med
poklicnim in zasebnim življenjem.
+

07

Na tej stopnji želim le deliti
informacije s teboj in ti boš vedelali
je tukaj kaj zate.
+

Vse, kar želim, je, da dam nekaj
informacij v vaše roke in nato boste
dobili občutek ali je to tisto pravo za
vas.

+

Poslušajte, samo oglejte si nekaj
informacij in nato se lahko odločite,
ali je tukaj kaj za vas.

Želim:
+ Da se dobiva na kavi in pokažem
nekaj informacij, trajalo bo 20 minut.
+ Da si v koledar si zabeležiš
20-minutni klic in popeljal vas
bom do nekaterih informacij preko
interneta.
+ Da vam dam povezavo, kjer si lahko
ogledate kratek video.
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ODGOVARJANJE NA VPRAŠANJA.
Pogosto vprašanje: “Kaj je to?”

VAŠ ODGOVOR- IZBERITE 2-3 OD NASLEDNJIH MOŽNOSTI:
+ "Smo globalno podjetje z več milijardami dolarjev, ki deluje v več kot 160 državah."
+ "Poslujemo že štiri desetletja in smo finančno stabilni."
+ "Smo v industriji zdravja in dobrega počutja, ki, kot veste, izjemno raste!"
+ "Podjetje se imenuje Forever, ste že slišali za to?"

»Kar moramo storiti, je, da se srečamo, da vam posredujem nekaj informacij.
Kateri dan vam najbolj ustreza? Več informacij lahko najdete tudi na spletnem mestu
foreverliving.com (ali spletnem mestu forever.si).«

ČE IMA SOGOVORNIK NADALJNA VPRAŠANJA
Povejte svojo zgodbo, zakaj ste se vključili, kaj ste v Foreveru videli, da vas je pritegnilo.
DRUGA POGOSTA
VPRAŠANJA:
"Ali se to prodaja?"
"Ali je to piramida?"
"Ali je MLM / mrežno
trženje?"
VAŠ ODZIV:
"To je zanimivo, zakaj to
sprašuješ?"
Nato prisluhnite odzivu.

Vaš odgovor: »Razumem,
kako se POČUTIŠ, tudi jaz
sem se počutil popolnoma
enako, toda to, kar sem
našel, je bilo … Veš, kaj,
dobiva se naslednji teden in ti
bom razložil. Bi bil ponedeljek
ali četrtek boljši zate?«

Po zaključenem osebnem,
spletnem pogovoru ali
poslanih informacijah se
prepričajte, da ste pripravljeni
povabiti potencialnega člana
ekipe na naslednji korak –
recimo na poslovno
predstavitev.

SREČA JE V PONOVNEM
STIKU

»Mislil sem, da imaš morda
več vprašanj. Lahko se
udeležiš poslovne
predstavitve, da boš tako
izvedel več, spoznal nekatere
ljudi in dobil odgovore na vsa
vprašanja. Pravzaprav imamo
predstavitev (dan) ob (čas) in
v veselje bi mi bilo, če bi se
mi pridružil kot gost.«

Pri pošiljanju informacij je
nujno, da ponovno stopite v
stik ob tistem času, za
katerega ste se dogovorili, da
se slišite. Ne čakajte, da vas
bodo poklicali.

Nikoli ne povejte sogovornikom, da so predstavitve redne.
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SPOZNAJTE SVOJE STIKE.

Vsako ime na vašem seznamu 100+ je potencialna stranka, novi partner
Forever FBO ali oseba, ki lahko trenutno reče »ne«, vendar vam lahko na
zahtevo priporoči nekoga.
Da boste dosegli najboljše
rezultate, si vzemite čas, da
izpolnite profilni list za vsako
osebo ali v zvezek zapišite
ustrezne podrobnosti, pri
čemer upoštevajte
razumevanje njihovih možnih
potreb in želja ter kako jim
lahko najbolje pomagamo pri
podjetju Forever.
STOPI V STIK IN POKAŽI
Tukaj je veliko načinov, kako
govoriti z ljudmi o podjetju
Forever. Lahko pišete po
e-pošti, pošiljate sporočila
SMS, uporabljate spletna
mesta v družabnih omrežjih,
govorite o tem na delovnem
mestu itd.
Najučinkovitejši način je
dvigniti telefon in malo
poklepetati.

Vaš sogovornik bo po
telefonu začutil in slišal vaše
navdušenje, ki je nalezljivo.
Ne gre za to, da ste pameten
prodajalec z vsemi pravimi
besedami, temveč za to, da
... pustite ljudem slišati in
začutiti navdušenje ...
... delite, kar ste ugotovili in
kako jim lahko koristi.
Pomembno je, da med
klicanjem veste, kaj je vaš
cilj. Je to, da se dogovorite
za osebno srečanje?
Ali je treba poslati nekaj
informacij po pošti? Ali je
treba poslati spletni video ali
pa pokazati izdelke?
Pred klicem bodite jasni, kaj
želite doseči.

SMER IN SLEDENJE
AKTIVNOSTI
Če želite spremljati napredek
glede na zastavljene cilje, se
morate prepričati, da delate
dovolj.
List za sledenje aktivnostim
je zasnovan tako, da lahko
zabeležite vsak klic in
spremljate svojo potencialni
nov stik do registracije kot
Assistant Supervisor.
Z več osebami se
pogovarjate, več jih boste
sponzorirali v svojo ekipo in
hitreje boste napredovali po
načrtu do Managerja in
naprej.
(glejte „Sledilnik dejavnosti“ na strani
27–28)

(glejte „Vzpostavljanje stikov“ na
strani 23–25)
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Sled aktivnosti

Ko širite glas in predstavljate ljudem izdelke in priložnost Forever, si vzemite
čas, da zabeležite svoje interakcije in ustvarite profil za vsakega
potencialnega uporabnika. Če boste razumeli njihove želje, potrebe, cilje,
motivacijo in oklevanja, boste lažje ugotovili, kako jim lahko najbolje
pomagate.
Ime

Jana Snoj
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Topel ali Hladen

Topel

Telefon

040-998-888

Osebni, Spletni, Telefonski
Datum

Vrsta sestanka

16.11.2020

Telefonski klic

NAREDI:

Beležke

Pokliči.
Načrtuj skupni
čas s sponzorjem.
Delaj na seznamu
oseb.
Poslovna predstavitev

Registracija

Planiranje prvih korakov

Datum

Vrsta predstavitve

Datum

Datum

Kako

20.11.2020

Spletni - ZOOM

25.11.20

1.12.2020

Osebno

Komentar

Močna
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Na dopust za en teden ne bi šli, če ne bi prej načrtovali, kaj boste počeli.
Podobno velja za lastnike svojega podjetja – vsak teden ne bi smeli začeti
delati brez načrta. Obvezno si rezervirajte nekaj časa, da določite
kratkoročne cilje in z njimi povezane naloge. Na teh straneh lahko
spremljate svoje naloge.
Iskanje novih oseb - s kom boste
govorili o poslu ta teden?

Druge Aktivnosti

Treningi in drugo izobraževanje
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7Iskanje novih oseb - s kom boste
govorili o poslu ta teden?

Druge Aktivnosti

Treningi in drugo izobraževanje

Opravite tedenske aktivnosti, da razvijete vse dele
svojega posla.
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VAŠ PAKET IZDELKOV
START YOUR JOURNEY:
Bi vi uporabljali?
Forever Aloe Vera Gel®
Naš prvi izdelek, ki je s strani Mednarodnega sveta za aloe vero
prejel certifikat za vsebnost in čistost aloe, se ponaša z 99,7-%
gelom aloe iz notranjih listov, ki podpira vaš prebavni sistem in
pomaga pri absorpciji hranil. Močno celulozo ljubeče izvlečemo
ročno in izdelujemo aseptično, da boste lahko izkusili resnično
moč narave.
Forever Aloe Lips®
Od ust do ust. Bogat negovalni izdelek, ustvarjen za ustnice.
Vsebuje alojo, jojobo in tri vrste voska za glajenje in pomirjanje
razpokanih, suhih ustnic. Ta obstojna nega za ustnice vsebuje
tudi miristil miristat, ki kožo neguje in mehča. Vaše ustnice
bodo zdrave in občudovanja vredne.

Forever Bright ® Toothgel
Super za otroke, vegetarijance in no ... vse! Ta nežna, nefluoridna
formula združuje aloe vero, čebelji propolis, poprovo meto in
naravno formulo za posvetlitev zob. V tej formuli je čebelji
propolis, ki se uporablja za zaščito panja in je v številnih
zobozdravstvenih študijah obljubil, da bo prispeval k splošnemu
ustnemu zdravju. Izjemen okus in čist občutek ostanejo še dolgo
po končanem ščetkanju.

Forever Aloe Berry Nectar®
Svežina brusnic in sladkih jabolk nudi izjemen in naraven okus.
Brusnice so znane po svoji antioksidantni moči, ki je do 20-krat
večja kot pri vitaminu C. Jabolko je prav tako zelo močan
antioksidant. Obe sestavini, skupaj z 90,7-% čisto sredico lista
aloje, ustvarita Forever Aloe Berry Nectar zelo močno in dobro
izbiro.

Forever Aloe Peaches®
Zakaj bi čakali do poletja, do bi uživali v okusu zrelih breskev, če si jih lahko
kadar koli privoščite z gelom Forever Aloe Peaches™?
Breskve imajo po naravi polno antioksidantov, ki pomagajo telesu. 84,5%
čistega gela aloe vere, izboljšanega z naravno aromo breskve in naravno
breskovo kašo, pomeni, da ne boste le okušali slastnih breskev, tudi počutili
se boste božansko.
Forever Freedom®
Zaženite se v pogon z nekaj okusnimi požirki napitka Forever Freedom®.
Zaužili boste priporočeno dnevno količino glukozamin sulfata in
hondroitin sulfata – pomembnih snovi, ki pomagata ohranjati zdravo
delovanje in gibljivost sklepov. Kombinirajte ga z našo čisto alojo,
vitaminom C in MSM-om, ki podpirajo zdravo vezivno tkivo, da dobite
zares razgiban napitek.
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Koga poznate, ki
bi to uporabljal?

Izdelki, ki jih sami uporabljate,
so tisti, ki jih boste najbolje
priporočili. Uporabljajte vse
izdelke.
Bi vi uporabljali?

Koga poznate, ki
bi to uporabljal?

Aloe Vera Gelly
Če vaša koža potrebuje dodatno nego, posezite po izdelku Aloe Vera
Gelly. 100 % stabiliziran gel aloje vere, ki je pravzaprav enak notranjosti
listov te rastline, pomirja in vlaži občutljivo kožo. Gel, ki začasno olajša
rahlo draženje kože, je kot nalašč za vašo kopalnico ali omarico s prvo
pomočjo. Občutek je tako dober, da boste po nanosu rekli »aaaaa-loja
vera«.
Aloe Moisturizing Lotion
Ta gost, žametni losjon več kot le vlaži. Zaradi kolagena in elastina
pomaga pri splošnem občutku in elastičnosti kože. Krema za
globinsko vlaženje z alojo je idealna za nego obraza in telesa. Gosta
krema združuje učinke čistega stabiliziranega gela aloje z alantoinom,
oljem mareličnih pešk in jojobe, z elastinom in kolagenom ter tako
pomirja in vlaži kožo.

Aloe Heat Lotion
Ta krema za pomirjanje mišic je popoln jin in jang. Vlažilni losjon za
sproščanje mišic s popolnoma usklajeno sestavo grelne učinkovine in
hladilnim gelom aloje vere. Zaradi uravnotežene vrednosti pH, živahnega
vonja mentola in evkaliptusa ter vsebnosti treh olj je odličen za globinsko
masažo za sprostitev utrujenih mišic. Hitro se vpije, ščemeča toplota pa
ostane še dolgo.
Aloe Ever-Shield®
Deodorant, izdelan brez škodljivih aluminijevih soli za preprečevanje potenja,
gladko zdrsne pod pazduhe. Zaradi visoke vsebnosti aloje je nežen; lahko se
uporablja neposredno po britju ali voskanju, ne da bi prišlo do draženja.
Celodnevna zaščita vam daje brezskrbnost, ki jo potrebujete za soočanje z
napornim vsakdanom. Aloe Ever-Shield se ponaša s čistim, prijetnim vonjem,
ki ni premočan.

Aloe Avocado Face & Body Soap
Avokado je bogat s hranili in vsebuje veliko koristnih snovi, vključno z
vitamini A, C in E. Visoka vsebnost maščob ustvari bogato osnovo za
naše milo, zaradi katere je suha koža po čiščenju gladka. Milo je dovolj
nežno za obraz ali celotno telo. Vonj sveže nabranih citrusov vas
zjutraj prebudi, mehkoba mila Avocado Face & Body Soap pa traja ves
dan.

Aloe Propolis Creme
To je naš vodilni izdelek, zelo priljubljen zaradi vsebnosti naših dveh dragocenih
sestavin: aloje vere in čebeljega propolisa. Čebelji propolis je smolnata snov, ki jo
čebele uporabljajo za utrditev in zaščito panjev. Še pomembnejša od panja je
vaša koža, ki potrebuje zaščito in naravno pregrado za zadrževanje vlage. Že iz
vonja kreme Aloe Propolis Creme je razvidno, da je polna zeliščnih in rastlinskih
sestavin, kot so kamilice. Ta gosta krema je bogata tudi z vitaminoma A in E.
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VAŠ PAKET IZDELKOV
START YOUR JOURNEY:
Bi vi uporabljali?
ARGI+®
ARGI+® zagotavlja priporočeni dnevni odmerek
»čudežne molekule« L-arginin, ki je esencialna
aminokislina. L-arginin ima številne pomembne vloge
v telesu, od podpiranja delovanja celic do povečanja
tvorbe dušikovega oksida, kar prispeva k povečanju
pretoka krvi v glavne organe. To dobro zaokroženo
dopolnilo s sinergično kombinacijo vitaminov in sadja
podpira delovanje organizma v celoti, medtem ko vaši
najljubši pijači doda slasten okus po jagodah.
Forever Arctic Sea®
Vrhunska in ekskluzivna mešanica olj – ribjega olja,
olja lignjev in olivnega olja z visoko vsebnostjo oleinske
kisline – je dopolnilo z maščobnimi kislinami omega3,EPA in DHA, ki ga preprosto morate izbrati.
EPK in DHK imata vlogo pri delovanju srca. Koristni
učinek se doseže z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
DHK ima vlogo pri delovanju možganov in ohranjanju
vida. Koristni učinek se doseže z dnevnim vnosom 250
mg DHK.
Why

Forever?

letak Zakaj Forever?

Aloe zloženka

Katalog izdelkov

Stoteps
Manager

First

Prvi koraki do Managerja

Izdelki se lahko razlikujejo glede na razpoložljivost in državo.
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Koga poznate, ki
bi to uporabljal?

DRUGI KLJUČNI FOREVER
IZDELKI:
Bi vi uporabljali?

Koga poznate, ki
bi to uporabljal?

C9™
S programom CLEAN 9 se boste lažje podali na pot
do vitkejše, bolj zdrave različice sebe. Ta učinkovit in
preprost 9-dnevni program čiščenja organizma vam
ponuja pripomočke, s katerimi lahko že danes začnete s
telesno preobrazbo!

F15®
Naredite naslednji korak do boljšega videza in počutja.
Ne glede na to, ali ste začetnik ali strokovnjak, F15 ima
začetne, nadaljevalne in napredne programe prehrane
in vadbe, ki vam bodo pomagali na poti do telesne
pripravljenosti in želene teže. Vsak 15-dnevni program je
posebej zasnovan, da vas navdihuje z informacijami, ki jih
potrebujete, ter vam pomaga doseči trajne spremembe z
bolj zdravim načinom življenja in vztrajanjem pri telesni
preobrazbi.

Vital5®
Vital5® Paket združuje pet izvrstnih temeljnih Foreverjevih
izdelkov, ki skupaj zapolnijo prehranske vrzeli ter poskrbijo
za ključna hranila, ki jih vaše telo potrebuje za boljši videz
in počutje. Količina zadostuje za 30 dni in je primerno za
vsakogar, ki se zaveda kako ključno je dobro počutje in skrb
zase vsak dan.

Postani izdelek naših izdelkov!
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"USTVARILI BOMO DONOSNO OKOLJE, V
KATEREM BODO POSAMEZNIKI LAHKO
TO, KAR SI ŽELIJO BITI. KJER SO NAŠA VODILA
INTEGRITETA, EMPATIJA IN ZABAVA. USTVARILI
IN CENILI BOMO STRAST DO PODJETJA,
IZDELKOV IN INDUSTRIJE. ISKALI BOMO
ZNANJE IN RAVNOVESJE, PREDVSEM PA BOMO
POGUMNI, KO BOMO VODILI SVOJE PODJETJE IN
PARTNERJE FOREVER FBO."
ZELO SMO PRIVILEGIRANI, DA SMO TOLIKO LJUDEM
POMAGALI DO BOLJŠEGA ŽIVLJENJA TAKO, DA SO
NA OSNOVI SVOJEGA TRUDA ZGRADILI SVOJ POSEL
FOREVER.
S tem ko ste se pridružili družini Forever, lahko dosežete veličino, ne samo z nagradami, ki jih nudi Forever Marketing Plan,
temveč tudi z novimi osebnimi sposobnostmi, ki jih boste
pridobili na tej poti. Naučili se boste bolje komunicirati. Naučili
se boste voditi druge do boljšega življenja. Če boste redno
in dosledno uporabljali načela, ki ste jih spoznali v tej brošuri, sem prepričan, da boste uspeli, tako kot je uspelo številnim pred vami. Veselimo se tega, da postanete bolj zdravi,
srečnejši in uspešnejši!

Gregg Maughan
predsednik uprave
Forever Living Products
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