


Czy interesuje Cię? 

 finansowa niezależność 

 lepszy styl życia 

 więcej wolnego czasu 

 samodzielność w działaniu 

 brak ryzyka finansowego 



Czy chcesz? 

 uzyskać dodatkowy dochód 

 otrzymać duże zniżki 

 zbudować własny biznes w oparciu o 
produkty najwyższej jakości 



Jeżeli TAK 

Ta prezentacja 

Jest dla Ciebie ! 



Kim jesteśmy? 

 największy plantator aloesu na świecie oraz lider w 
wytwarzaniu i dystrybucji aloesowych produktów dla 
zdrowia i urody 

 tysiące akrów własnych plantacji w USA, Meksyku i na 
Dominikanie 

 stały rozwój od ponad 34 lat, ogromne doświadczenie 
w branży wellness, produkcyjnej, dystrybucyjnej, 
marketingowej, szkoleniowej 

To: 



Kim jesteśmy? 

 obecność i stabilna pozycja na rynkach 150 krajów 
świata 

 ponad 10 mln dystrybutorów na całym świecie i jeszcze 
więcej konsumentów 

 roczne obroty sięgające prawie 3 mld dolarów 

To: 

 75 ośrodków wypoczynkowych 



Kim jesteśmy? 

Przede wszystkim 

oferta współpracy i możliwości 
zarobkowych dla każdej 
zainteresowanej osoby 

To: 



Jak pracujemy? 

 Wszyscy wiemy, że w dzisiejszych czasach 
nieodłącznym aspektem sprzedaży produktów są 
ogromne koszty związane z PROMOCJĄ. Dzięki 
reklamie i dzieleniu się produktami przez 
dystrybutorów, firma oszczędza ogromne 
pieniądze, które w normalnym przypadku 
musiałaby wydać na cele dystrybucyjne i 
reklamowe . 



Jak pracujemy? 

 Oszczędzone pieniądze nie trafiają do kieszeni 
producenta, są dzielone pomiędzy każdego z 
dystrybutorów, dając wszystkim możliwość 
zarobienia pieniędzy godnych ich pracy. 



Jak pracujemy? 



Jak pracujemy? 
 Marketing zespołowy 

W ramach marketingu zespołowego produkt trafia od 
wytwórcy do klienta detalicznego jedynie za pośrednictwem 
niezależnego dystrybutora. 

Eliminacja długiego łańcucha pośredników pozwala na 
opracowanie takiego planu wynagrodzeń, który zapewnia 
dystrybutorom znaczne dochody. 



Jak pracujemy? 

 Ty decydujesz z kim chcesz pracować 

 Ty decydujesz ile czasu poświęcisz na pracę 

 Ty decydujesz ile chcesz zarabiać 



Jak zarabiasz? 

otrzymujesz 
wynagrodzenie 
za reklamę 
firmy i jej 
produktów 



Od rośliny do produktu dla Ciebie 
Firma posiada tysiące akrów 
naturalnych upraw Aloe Vera  na 
dziewiczych ziemiach Arizony w USA, 
Meksyku, Republice Dominikany, 
wysokiej klasy zakłady przetwórcze, 
flotę transportową i liczny 
wykwalifikowany personel. Produkt 
końcowy, to efekt bardzo starannego 
procesu technologicznego od rośliny 
do produktu. 



Pionowa intergracja 
Forever Living Products słynie z 
produktów najwyższej jakości, której 
gwarancją jest nadzór nad każdym 
ogniwem procesu produkcyjnego. 
Mądra strategia pionowej integracji 
procesu produkcyjnego zapewnia 
niezależność i pełną kontrolę jakości 
na każdym etapie produkcji. 



Nasze produkty 

 Napoje aloesowe 



Nasze produkty 

 Odżywianie, suplementy diety 



Nasze produkty 

 Kontrola wagi 



Nasze produkty 

 Produkty pszczele 



Nasze produkty 

 Higiena na co dzień 



Nasze produkty 

 Pielęgnacja skóry 



Nasze produkty 

 Kosmetyki kolorowe 



100% satysfakcji 

 Naszych produktów nie trzeba specjalnie 
reklamować, wystarczy spróbować 

 Gwarantujemy ich wyjątkowość i jakość 



Sposoby Zarabiania z Forever Living Products 
W Forever można zarabiać na wiele sposobów: 

 sprzedaż detaliczna 
 premia za twoje własne zakupy 
 premia od obrotów twoich nowych współpracowników 
 premia od obrotów twojej grupy 
 premia lidera 
 programy motywacyjne: finansowanie zakupu środka 

trwałego, np. auta, mieszkania, domu 
 wyjazdy zagraniczne 
 udział w podziale zysków 



Co nas wyróżnia? 
 niepowtarzalne i zużywalne produkty najwyższej jakości. 
 100% gwarancja satysfakcji 
 niespotykanie szczodry plan marketingowy 
 liczne możliwości osiągania dochodów 
 premie wypłacane od wartości detalicznej produktów 
 udział w podziale zysków 
 brak możliwości utraty stanowiska lub wyminięcia sponsora 
 struktury dziedziczne 
 brak ryzyka finansowego 
 pomoc na każdym etapie kariery 



Jeżeli podejmiesz współpracę 

 pomożemy ci zacząć własny biznes 
 pomożemy stworzyć swój własny plan 

działania 
 nauczymy cię korzystania z planu 

marketingowego 



Nasze nagrody 
Najlepszy dystrybutor Forever w Polsce Diamond-
Sapphire Manager Bogumiła Sroka została 
laureatem VII edycji „Dnia Przedsiębiorczości”. 
Nagroda za promowanie przedsiębiorczości wśród 
młodzieży został wręczona podczas uroczystej Gali 
Przedsiębiorczości , 2 lutego 2011roku w Sali 
Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. 
W Gali udział wzięły najwyższe władze 
państwowe, w tym Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Bronisław Komorowski.  



Nasze nagrody 
Forever Living Products UK w roku 2011 
zdobyło najwyższą kategorię prestiżowej 
nagrody Investor in People – Gold Award. 
Jesteśmy pierwszą wyróżnioną tym 
tytułem firmą z branży marketingu 
zespołowego. 



Nasze certyfikaty 
Wyroby aloesowe Forever Living 
Products jako pierwsze otrzymały Pieczęć 
Aprobaty Międzynarodowej Rady 
Naukowej ds. Aloesu, przyznawaną za 
zawartość i jakość aloesu w produkcie. 
Jest to jeden z najważniejszych 
certyfikatów, który corocznie jest 
odnawiany 



Nasze certyfikaty 
Wiele naszych produktów posiada znak 
koszerności, świadczący o ich najwyższej 
jakości 



Nasze certyfikaty 
Uzyskaliśmy również certyfikaty 
islamskie, stanowiące kolejne 
potwierdzenie światowej renomy 
Forever Living Products 



Nasze certyfikaty 
Nasze produkty nie są testowane na 
zwierzętach 



Forever Living Products Poland jest członkiem: 

Międzynarodowej 
Rady Naukowej 
ds. Aloesu 

Amerykańskiej 
Izby Handlowej 

Polskiego 
Stowarzyszenia 
Sprzedaży 
Bezpośredniej 

Krajowej Rady 
Suplementów i 
Odżywek 



Czy znasz aktualne trendy rynkowe? 

 zdrowy styl życia 

 nowoczesny sposób dystrybucji 

 praca na własny rachunek 



Realizuj swoje marzenia, 
a nie marzenia innych ludzi. 

Jakie masz plany? 

Podejmij działanie ! 

Nie planując, planujesz porażkę 



Wykorzystaj nasz plan…  

… a Twoje marzenia staną się rzeczywistością! 



Dajemy Ci wędkę, a nie rybę 

Jeżeli poważnie myślisz o 
swojej przyszłości 
i nie boisz się zmian oraz 
wyzwań 

Podejmij współpracę! 



Aby uzyskać dodatkowe informacje 
na temat współpracy, 
skontaktuj się z osobą, która 
przekazała Ci tą prezentację 

lub bezpośrednio ze mną: 
Marek Sawicki, manager 

tel. 601359121 
biuro@pracujaktywnie.pl 
www.pracujaktywnie.pl 

mailto:biuro@pracujaktywnie.pl
http://www.pracujaktywnie.pl/

