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Een solide inkomen,
voor nu en later
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Starten met een flexibel concept
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Kwalitatieve producten voor een
gezonde en energieke levensstijl

Kent u mensen die best wat extra inkomsten zouden kunnen

U heeft de mogelijkheid zelfstandig een eigen inkomen op te

Voor wie met onze producten een vaste klantenkring wil op-

gebruiken? Bent u zelf toe aan iets anders zonder uw huidige

bouwen, op een wijze die past bij uw manier van leven. U werkt

zetten, is er goed nieuws. Het merendeel van onze producten is

inkomen te willen riskeren? Forever werkt met een bijzonder

waar en wanneer u wilt, zonder personeel, zonder voorraden en

namelijk vervaardigd op basis van aloë vera. Iedereen heeft wel

concept waarmee u een solide inkomen kunt opbouwen in de vrije

zonder grote investeringen. Flexibel en zonder risico’s, waarbij u

eens iets gehoord over aloë vera, maar slechts weinig mensen

uren die u heeft, naast uw huidige baan, gezin of bedrijf. Juist in de

samenwerkt met één van ‘s werelds meest succesvolle bedrijven

weten dat Forever wereldmarktleider is. Wij gebruiken zeer hoge

huidige economisch onzekere tijden is dit voor velen een uitkomst.

in haar soort. Samenwerken met Forever betekent goed betaald

percentages zuivere aloë vera in onze producten, waardoor zij

Miljoenen mensen in ruim 150 landen zijn al bij ons aangesloten.

krijgen naar rato van succes. Hoe meer mensen u in contact

een zeer krachtige werking hebben. Dat zeggen niet alleen wij,

Ons bedrijf groeit en heeft inmiddels ruim 2,65 miljard dollar

brengt met onze producten, en met onze inkomensmogelijkheden,

en onze miljoenen tevreden klanten, maar ook onafhankelijke

omzet. Een teken dat het Forever-concept werkt, in goede en in

hoe meer klanten en nieuwe collega-distributeurs zich bij u aan

keuringsinstituten. Uw eigen positieve ervaringen met onze

slechte tijden! Al ruim 30 jaar kunnen mensen zoals u rekenen op

zullen sluiten. Uw inkomen zal meegroeien met uw (team)omzet.

hoogwaardige producten vormen het fundament voor uw

een maandelijks inkomen van Forever.

Inkomen dat uiteindelijk ook zonder uw dagelijkse aandacht zal

toekomstige business. Niet voor niets maken miljoenen mensen

Creëer uw eigen toekomst, met Forever!

doorgroeien en zelfs overerfbaar is.

wereldwijd dagelijks gebruik van onze producten. Mensen die

Dit maakt Forever uniek!

in contact gekomen zijn met Forever door onze enthousiaste
distributeurs; mensen zoals u.

Dat schept vertrouwen!
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Ontdek de zeer aantrekkelijke
extra’s van Forever
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Hulp en begeleiding

Terwijl u bouwt aan uw Forever-business en daarmee aan uw

Soms denken mensen dat ze over speciale eigenschappen

inkomen, kunt u tegelijkertijd genieten van aantrekkelijke extra’s.

moeten beschikken om een goed inkomen te kunnen verdienen

Wat zou u vinden van een meerdaagse trip met uw partner

met Forever. Niets is minder waar. Wat uw achtergrond ook is,

naar een wereldstad, met gratis verblijf in een tophotel? Drie

specifieke ervaring is niet vereist. Iedereen is er geschikt voor.

jaar lang maandelijks een extra toelage ontvangen van enkele

Het enige wat u nodig heeft is de wil en ambitie om meer uit het

honderden euro’s, om bijvoorbeeld uw droomauto te leasen?

leven te halen, en de wil om te leren. De manier van werken is

En wat te denken van geheel verzorgde, meerdaagse reizen.

eenvoudig, en u krijgt daarbij de hulp van ervaren collega’s op

Met Forever kunt u het allemaal meemaken en veel eerder dan

bijeenkomsten en trainingen.

u denkt! U ontmoet duizenden collega’s vanuit de hele wereld

Het hoofdkantoor ondersteunt u met werkboeken vol tips en

en u zult verrast worden door hun warmte en openheid. En waar

adviezen. Kortom; bent u op zoek naar verandering en droomt u

in het gewone bedrijfsleven winstdeling alleen is weggelegd

van een beter leven? Creëer dan uw eigen toekomst, met Forever.

voor de absolute top van het bedrijf, kan bij Forever iedereen die

Met Forever werkt u zelfstandig maar nooit alleen!
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succesvol is meedelen in de winst. Vele hardwerkende mensen
mooiste dromen werkelijkheid worden.
Nieuwsgierig geworden? Maak een afspraak met degene
die u deze folder gaf en bezoek vrijblijvend één van onze
open informatieavonden.
Uw distributeur:

© 2013 Forever Living Products. Wijzigingen voorbehouden. 1073.6

uit de Benelux gingen u op deze manier reeds voor en zagen hun
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5 redenen
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om voor Forever te kiezen

