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ALOE VERA KOMPANIJA

Mieli kolegos,

ALOE VERA KOMPANIJA

Man labai malonu, kad prisijungėte prie gausaus būrio mūsų klientų ir verslo partnerių.
Jau ketvirtas dešimtmetis kompanija Forever klesti ir džiugina milijonus žmonių visame pasaulyje savo veiksmingais produktais
ir unikalia verslo galimybe. Visi, kas ateina
į Forever, pirmiausiai atranda stebuklingas
alavijų galias. Nors mūsų poreikiai yra labai
skirtingi, alavijas turi kuo visus pamaloninti
ir pagerinti gyvenimo kokybę. Nesvarbu,
kokio dydžio jūsų pirmasis užsakymas, tai
buvo svarus žingsnis į geresnį gyvenimą.
Puoselėjančios alavijų sultys ir kiti maisto
papildai, galimybė turėti sveiką ir gražią odą,
ir naudotis saugiomis asmeninės higienos
priemonėmis – tai tik keletas dalykų, kurie
praturtina ir pamalonina mūsų kasdienybę.
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Pažinę alavijų gėrimų ir kitų mūsų produktų
teikiamą naudą, galėsite juos rekomenduoti
draugams, giminaičiams, kaimynams. Vieni,
kaip ir jūs, pasirašys Distributoriaus sutartį
ir pirks produktus iš mūsų Prekių centro,
kiti taps jūsų mažmenos pirkėjais. Bet kurio
atveju laimės visi: jūsų naujieji klientai bus
patenkinti produktais, o jūs gausite pelną

iš pardavimų arba kaupsite procentus jūsų
Forever „bonusų“ krepšelyje. Viskas paprasta ir nesudėtinga: tereikia susipažinti su produktais, rekomenduoti juos kitiems ir padėti
įsigyti. Iš to turėsite dvigubą naudą: unikalūs
ir veiksmingi produktai suteikia galimybę gyventi geriau ir sveikiau, ir dar galite gauti papildomas pajamas už tai, kad rekomenduojate ar parduodate šiuos produktus kitiems.
Forever – tai draugų ir kolegų verslas. Mes
visi kartu kuriame geresnį gyvenimą, rūpindamiesi savimi, savo artimaisiais, draugais,
savo Forever komandos nariais. Kuo daugiau žmonių padėsime įveikti jų problemas
ar patenkinti jų poreikius, tuo sparčiau augs
mūsų verslas. Tokia yra pagrindinė verslo
filosofija. Tokia yra ir mūsų misija: padėti visiems gyventi geriau, gražiau ir sveikiau.
Sveiki atvykę į Forever, jūs teisingai pasirinkote!
Kęstutis Baušys
UAB Forever Living Products Baltics
Generalinis direktorius

Susipažinkite:
Forever Living
Products

Kompanijos įkūrėjas ir valdybos pirmininkas – Rex Maughan (Reks Moan). Jo sūnus
kompanijos Prezidentas Gregg Maughan
vadovauja kompanijos plėtrai. Didžiausios
užjūrio rinkos – Japonija, Brazilija, Didžioji

Britanija, Vokietija, Prancūzija, Italija. Daugiau kaip 10 milijonų distributorių visame
pasaulyje mėgaujasi Forever produktais ir
kuria savo verslą.
Gamtos gėrybes ir naujausius mokslo pasiekimus Forever pritaikė žmogaus gerovei.
Platus alavijų gėrimų, odos priežiūros priemonių ir kosmetikos gaminių asortimentas
siūlo unikalių alavijo savybių naudą visam
kūnui. Pridėkime dar maisto papildus bei
svorio reguliavimo produktus ir turėsime
visą sistemą, padedančią natūraliai palaikyti sveikatą ir grožį. Forever – tai pasaulinio
masto kompanija su turtinga istorija, siūlanti
rinkoms aukščiausio lygio produktus.
Forever Living Products savo veiklą Lietuvoje pradėjo 2003 m. Po metų buvo atidarytas filialas Latvijoje ir pradėta veikla Estijoje.
Pardavimai kasmet auga ir nuolat didėja
distributorių gretos. Šiandien UAB „Forever
Living Products Baltics“ – stabiliai dirbanti įmonė, kurios siūloma verslo galimybe ir
produktais naudojasi tūkstančiai distributorių ir jų klientų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
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Pradėjusi veiklą 1978-siais, Forever Living
Products pasiryžo surasti ir pateikti žmonėms geriausius sveikatos ir grožio šaltinius
iš gamtos. Eidama ieškojimų keliu ir diegdama pažangiausias naujoves, Forever tapo
didžiausia pasaulyje alavijų augintoja, jo
produktų gamintoja ir platintoja. Šiuo metu
daugiau kaip 155-se šalyse Forever parduoda prekių už daugiau nei 2,6 milijardo JAV
dolerių per metus.
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Verslo galimybė

Forever verslo galimybė padėjo milijonams
žmonių visame pasaulyje įgyvendinti savo
svajones.
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Mes turime puikius ir efektyvius produktus,
laiko išbandytą rinkodaros planą. Jeigu jūs
esate energingas, darbštus ir užsispyręs,
mes padėsime jums sukurti sėkmingą verslą.
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Šis verslas yra puiki galimybė kiekvienam, kas
nori užsidirbti papildomų pajamų ar susikurti
nuolatinę darbo vietą. Jūs galėsite pasirinkti
ar skirti šiai veiklai keletą valandų per savaitę,
ar dirbti visą darbo dieną. Nuo jūsų pastangų
priklausys jūsų verslo sėkmė ir pajamos.
Mūsų produktų negalima nusipirkti parduotuvėse. Forever pasirinko tiesioginės prekybos
būdą savo produktams platinti. Produktus
iš kompanijos gali nusipirkti tik registruo-

ti distributoriai. Vieni perka sau ir šeimos
nariams, kiti dar ir parduoda juos savo klientams. Toks tiesioginis pardavimo būdas
leidžia geriau pažinti klientų poreikius, išgirsti jų poreikius ir atsiliepimus, ir geriau juos
aptarnauti.
Verslo vystymui Forever taiko tinklinės rinkodaros metodą. Tai tokia verslo skatinimo
sistema, kai distributoriui mokamas atlyginimas už jo asmeniškai parduotus produktus bei už produktus, parduotus žmonių,
kuriuos jis pakvietė į verslą. Tinklinė rinkodara leidžia gauti finansinės naudos iš visos
komandos darbo rezultatų. Galite suvienyti
jėgas su kolegomis ir kartu dirbdami siekti
bendro tikslo – sukurti tvirtus verslo pagrindus ir pasiekti finansinę nepriklausomybę.

Pajamų galimybės
Aktyviai dirbantys Forever distributoriai gali gauti įvairias pajamas. Jų dydis priklauso nuo
pasiekto lygio, nuo asmeninių ir grupės pardavimų apimčių.
PARDAVIMŲ PELNAS
BONUSAI NUO ASMENINIŲ PARDAVIMŲ
BONUSAI NUO GRUPĖS PARDAVIMŲ

nuo18 iki 43%
nuo 5 iki 18%
nuo 3 iki 13%

Kertiniai verslo akmenys
Patirkite Forever produktų poveikį ir naudą.
Tapkite ekspertu. Tegul jūsų laikysena ir jūsų
išvaizda kalba už jus.

Rekomenduokite produktus
Pasidalinkite savo ir savo klientų patyrimu ir
įspūdžiais apie produktus su kuo daugiau
žmonių. Pasiūlykite įsigyti. Pajamos iš mažmenos pardavimų – tai greitas būdas gauti
pajamų.

Papasakokite apie galimybę pirkti iš kompanijos su nuolaida ir pasiūlykite pasirašyti
Distributoriaus sutartį.

Kvieskite dalyvauti versle
Papasakokite, kaip galima uždirbti parduodant ir rekomenduojant produktus. Kvieskite prisijungti. Kuo daugiau žmonių dalyvaus jūsų verslo grupėje, tuo daugiau bus
parduota produktų ir tuo didesnės bus jūsų
pajamos.
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Pažinkite produktus

5

Rinkodaros planas
Forever rinkodaros plano privalumais sėkmingai naudojasi įvairių šalių distributoriai.
Tai paprasta ir lengvai suprantama verslo
vystymo sistema, kurios dėka nesunku pradėti ir kurti savo verslą. Rinkodaros planas
nustato visas apmokėjimo ir skatinimo programas, kurias kompanija siūlo savo distributoriams. Išsamiai Forever rinkodaros
planas išdėstytas brošiūroje „Bendrovės
politika“.
Forever rinkodaros planas įgalina jus auginti
savo verslą tiek, kiek norėsite. Rinkodaros
plano nuostatos garantuoja, kad jūs visada
išlaikysite pasiektą lygį ir galėsite judėti tik
aukštyn. Pirmasis rinkodaros plano laiptelis,
kurį siūlome pasiekti kuo greičiau – tai Assistant Supervisor. Šiam lygiui reikia sukaupti
asmeninių pirkimų nemažiau kaip už 2 kreditus (2 CC) per vieną ar du vienas po kito
einančius kalendorinius mėnesius.
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Pasiekę Assistant Supervisor lygį kiekvieną
mėnesį gausite asmeninius bonusus, kurie
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sudaro 5% nuo jūsų ir jūsų pakviestų naujų distributorių tą mėnesį nupirktų prekių
kainos. Jei pasiryšite toliau plėtoti verslą,
galėsite kilti rinkodaros plano laipteliais didindami savo komandą ir parduodami daugiau produktų. Aukštesnį lygį – Supervisor,
Assistant Manager ir Manager – pasieksite,
kai per du mėnesius su visa savo komanda
sukaupsite atitinkamai 25, 75 ir 120 kreditų.
Kiekvienas aukštesnis lygis atvers vis didesnes pajamų galimybes.
Nauji distributoriai įsigyja produktus su 15%
nuolaida nuo mažmeninės kainos. Kai per
vieną ar du vienas po kito einančius mėnesius įsigysite prekių nemažiau kaip už 2 kreditus, įvykdysite didmenos kvalifikaciją. Nuo
to momento galėsite pirkti produktus už didmeninę kainą, tai yra su 30% nuolaida.
Vieno kredito (1 CC) vertė naujam distributoriui – 784 Lt arba 227 eurai. Pradedant nuo
Assistant Supervisor lygio, vieno kredito vertė yra 645 Lt arba 186.80 euro.

Rinkodaros plano lentelė

2 CC

per du mėnesius

25 CC

per du mėnesius

75 CC

per du mėnesius

120 CC

per du mėnesius

3-13 %

Grupės bonusai, skaičiuojami nuo asmeniškai sponsoriautų Assistant Supervisor, Supervisor ir Assistant Manager grupių pardavimų.

5-18 %

Asmeniniai bonusai, skaičiuojami nuo asmeninių pardavimų ir asmeniškai
sponsoriautų Naujų distributorių pardavimų.

Skatinimo programos
Forever siūlo įvairias skatinimo programas,
kuriose galima užsidirbti įspūdingus prizus:

▪ Premiją automobiliui įsigyti (mokama 36 mėnesius nuo 400 iki 800 eurų per mėnesį).
▪ Kelionę į Pasaulinę sueigą, kasmet vykstančią viename iš didžiųjų pasaulio miestų.
▪ Kelionę į Menedžerių-erelių sąskrydį įspūdingoje šalyje.

ALOE VERA KOMPANIJA

▪ Išvyką į Vasaros sąskrydį nuostabiame Lietuvos gamtos kampelyje.
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aloe Vera –
mūSų SėkmėS VeikSnyS
Svarbiausias
Forever produktų sėkmės
veiksnys yra Aloe
Vera. Tai yra pagrindinis ingredientas daugelyje mūsų populiariausių produktų.
Forever valdo visus procesus nuo augalo iki
vartotojo: augina alavijus nuosavose plantacijose, ruošia alavijų žaliavą, gamina iš jos
alavijų produktus ir organizuoja jų pristatymą
vartotojams.
Forever produktai yra unikalūs ir ypač veiksmingi dėl to, kad jie yra gaminami iš alavijų
želė, kuri gaunama iš vidinės lapo dalies.

Alavijai auginami išskirtinai ekologiškomis
sąlygomis. Forever naudoja patentuotą alavijų želės stabilizavimo metodą, kurio dėka
stabilizuota alavijų želė savo savybėmis yra
identiška želė iš ką tik nuskinto alavijo lapo.
Forever produktai iš alavijų pažymėti Tarptautinės alavijų mokslo tarybos (IASC, interneto svetainė www.iasc.org) antspaudu,
kuris patvirtina aukščiausią šių produktų kokybę ir grynumą.
Vertikali gamybos integracija, nuolatinis
rūpinimasis kokybe ir naujausių mokslo ir
technikos pasiekimų panaudojimas įgalima
užtikrinti Forever produktų aukščiausią kokybę ir efektyvumą milijonams distributorių
ir jų klientų.

aloe Vera kompanija

aloe Vera –
unikaluS kokteiliS
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Alavijas priklauso lelijinių šeimai. Iš šiuo
metu pasaulyje žinomų apie 300 alavijo rūšių, gydančiomis savybėmis labiausiai pasižymi Aloe barbadensis, dažniau vadinamas
Aloe Vera. Alavijo sudėtyje gausu maistinių
medžiagų: vitaminų, mineralų, amino rūgščių, o taip pat enzimai, saponinai, salicilo
rūgštis, ligninai, augaliniai sterolai ir polisacharidai. Tai turtingas gamtos sukurtas kokteilis, padedantis natūraliai palaikyti sveikatą
ir grožį.

Mūsų produktai
Forever pateikia platų produktų asortimentą iš alavijų. Tai gausi alavijų
gėrimų šeima, turtinga odos priežiūros priemonių linija, ypatinga higienos priemonių grupė bei išskirtinės priemonės veido priežiūrai.
O jei dar pridėsime bičių produktus ir kitus maisto papildus, gausime puikią viso kūno priežiūros sistemą, kuri padės pasirūpinti sveikata ir grožiu.

Gėrimai

Maisto papildai
Gera sveikata didžia dalimi priklauso nuo mitybos. Nors maisto produktų asortimentas
nuolat didėja, tačiau tai negarantuoja, kad
gerėja maisto kokybė ir vertė. Vis daugiau
žmonių vartoja maisto papildus kad gautų
pakankamai maistinių medžiagų, turinčių didelę reikšmę sveikatai ir gyvenimo kokybei.
Forever maisto papildai yra pagaminti iš itin
geros kokybės žaliavų, auginamų ar surenkamų iš pačių švariausių šaltinių, ir perdirbtų
naudojant naujausias technologijas.

Asmeninės higienos
priemonės
Forever sujungė visus alavijo privalumus su
aukščiausios kokybės ingredientais ir patei-

kė išskirtinių asmeninės higienos priemonių
asortimentą. Nuo losjonų iki šampūnų – turėdami platų asmeninės higienos produktų
pasirinkimą galėsite jaustis ir atrodti geriau
nei bet kada!

Odos priežiūros priemonės
Oda yra pirmoji organizmo gynybinė linija,
sauganti nuo infekcijų ir aplinkos poveikio,
todėl būtina ja nuolat rūpintis. Alavijai yra
puikūs odos puoselėtojai ir nuo seno naudojami odos priežiūrai. Todėl neatsitiktinai
alavijai yra svarbiausias ingredientas Forever odos priežiūros priemonių sudėtyje.
Forever siūlomos priemonės suteikia odai
būtiniausių maistinių medžiagų, užtikrina
drėkinimą, saugo nuo aplinkos poveikio ir
lėtina senėjimo procesus.

Svorio reguliavimo produktai
Gerai atrodyti ir gerai jaustis dažnai trukdo
nereikalingi kilogramai ar centimetrai. Forever sukūrė produktus, lieknėjimo ir sveiko
gyvenimo programas, tinkančias daugeliui
žmonių.

Garantija pirkėjams
Forever suteikia pirkėjams šimtaprocentinę garantiją. Pirkėjas per trisdešimt dienų
nuo įsigijimo gali grąžinti produktą, kuris

nepateisino jo lūkesčių. Mūsų pirkėjai visada
patenkinti!
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Pajuskite alavijo galias gerdami Aloe Vera
sultis, alavijų ir uogų nektarą, alavijų ir persikų nektarą, sultis Forever Freedom. Atraskite antioksidantų iš vaisių ir uogų kokteilį Pomesteen Power. Sultys Aloe2Go ir
Freedom2Go – patogiose vienos porcijos
pakuotėse gali būti su jumis visur ir visada.
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10 svarbiausių priežasčių
kodėl verta gerti
Aloe Vera sultis
Pagal dr. Peter Atherton
Įsivaizduokite, kad perpjaunat alavijo lapą ir geriat želė tiesiai iš
lapo. Populiariausias Forever produktas – Aloe Vera sultys yra beveik
identiškos sultims, tik ką išspaustoms iš vidinės alavijų lapo dalies.
Šis lapo minkštimo ir skysčio mišinys yra pirmas tokio tipo gaminys,
gavęs Tarptautinės alavijų mokslo tarybos patvirtinimą.
Susipažinę su žemiau išvardintomis dešimčia priežasčių, suprasite
kodėl alavijas yra toks naudingas.

10. Poveikis žarnynui

7. Poveikis odai

Alavijas yra labai naudingas žarnynui. Jo
dėka žarnyno turinio judėjimas tampa sklandus ir nesukelia nemalonių pojūčių.

Kai odos ląstelės pasigamina epidermyje,
jos yra gana didelės ir labai gyvybingos. Bet
kai po 21–28 dienų pasiekia odos paviršių,
iš jų buvusių savybių būna likęs tik šešėlis.
Odos ląstelės tiesiog pavirsta plonais keratino gabaliukais, kurie galų gale atsiskiria ir
nukrenta. Alavijų sultys suteikia bazinėms
ląstelėms būtiną maitinimą, todėl oda išlieka
sveika, gali tinkamai atlikti apsaugines funkcijas ir daug geriau atrodo!

9. Padeda išlaikyti sveiką
virškinimo traktą
Sveikas virškinimo traktas užtikrina, kad
maistinės medžiagos bus geriau absorbuotos į kraujotaką. Yra neabejotinų klinikinių
įrodymų, kad geriant alavijų sultis žarnynas
efektyviau absorbuoja maistines medžiagas,
ypač baltymus. Taip pat ir daugelis kitų medžiagų dėl šio poveikio yra kur kas geriau
įsisavinamos.

ALOE VERA KOMPANIJA

8. Poveikis žarnyno
mikroflorai
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Alavijas natūraliai subalansuoja procesus
daugelyje sričių, tačiau labiausiai – žarnyno
viduje, kur jis yra linkęs reguliuoti ten esančių bakterijų ir mielių kiekius. Įvairiais gyvenimo laikotarpiais dėl skirtingų priežasčių šis
balansas gali sutrikti ir sukelti sunkumų, o
alavijas, kaip ir probiotikai, gali padėti normalizuoti padėtį.

6. Padidina fibroblastų
aktyvumą
Fibroblastai – tai specializuotos odoje esančios ląstelės, kurių funkcija – gaminti skaidulas, tokias kaip kolagenas ir elastinas. Šios
skaidulos suteikia odai struktūrą, jų dėka
oda atrodo elastinga. Tai yra puiku kosmetiniu požiūriu, bet skaidulos taip pat labai
svarbios žaizdų gijimui, kadangi jos sukuria
tinklą, virš kurio formuojasi odos ląstelės ir
užtraukia žaizdą. Alavijas stimuliuoja fibroblastus, kad jie greičiau daugintųsi ir pagamintų daugiau skaidulų. Šio proceso dėka
sutrumpėja žaizdų gijimo laikas.

Vidinę alavijo žėlę supa gleivinis sluoksnis,
kuriame yra ilgos grandinės cukrūs, vadinami polisacharidais. Jie pasižymi savybėmis,
kurios padeda apsiginti nuo įvairių virusų.

4. Priešuždegiminis ir
skausmą malšinantis
poveikis
Aloe Vera sudėtyje yra medžiagų, kurios turi
priešuždegiminių bei skausmą malšinančių
savybių. Jos yra labai naudingos žmonėms,
kurie skundžiasi šiais simptomais.

3. Naudingas mineralų
šaltinis
Alavijų sultys turi šių mineralų: kalcio, natrio,
kalio, geležies, chromo, magnio, mangano,
vario ir cinko. Taip yra dėl to, kad alavijas
dažniausiai auga vietovėse, kurių dirvožemyje gausu mineralų.

2. Naudingas vitaminų
šaltinis
Alavijų sultyse gausu įvairių vitaminų – A,
C, E, B grupės vitaminų, folio rūgšties ir net
vitamino B12, kuris augaluose randamas
labai retai. Daugelis šių vitaminų negali būti
kaupiami organizme, todėl turime nuolat jų
gauti su maistu. Alavijų sultys – puikus būdas natūraliai stiprinti apsauginę organizmo
sistemą.

Ir priežastis Nr. 1 kodėl
verta gerti Aloe Vera sultis:
1. Geros sveikatos tonikas
Geriant alavijų sultis su visais jų svarbiais
ingredientais, tame tarpe 19 iš 20-ties žmogui reikalingų aminorūgščių, organizmas gali
gauti pakankamai maistinių medžiagų, kad
sudėtingos enzimų sistemos dirbtų tikrai
gerai. Tai reiškia, kad organizmas gali funkcionuoti 100 %. Galutinis rezultatas – puiki
savijauta kasdien.

ALOE VERA KOMPANIJA

5. Priešvirusinis poveikis
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SėkmėS rataS
tai paprasta ir efektyvi verslo kūrimo sistema. Vadovaudamiesi šiais
patarimais eisite sėkmingų Forever
distributorių nutiestais takais. Šį
verslo ratą pradedate sukti jūs pats,
pradžioje jums padės sponsorius.
kai perprasite verslo sistemą, galėsite pakviesti prisijungti kitus žmones ir savarankiškai kursite savo
komandą. būkite nuoseklus ir nesustokite, tuomet sėkmė bus jums
ranka pasiekiama.

PAKVIESKITE
PRISIJUNGTI

SIŪLYKITE
PRODUKTUS

BENDRADARBIAUKITE

4. bendradarbiaukite

Vieno ar dviejų kreditų rinkinys – geriausias
pasirinkimas verslo pradžiai: galėsite išmėginti produktus ir pasiūlyti kitiems. Dar gausite informacinės literatūros ir turėsite patogią dėžę produktų pristatymams!

Rūpinkitės savo klientais. Susitarkite, kada
paskambinsite. Pasidomėkite, kaip jiems
patinka produktai, ar nereikia papildyti. Pasiūlykite susipažinti ir su verslo galimybe.

Tai jūsų verslo plano pagrindas. Prisiminkite
įvairius savo gyvenimo etapus, ir jūsų atmintyje iškils veidai ir vardai. Nepraleiskite nė
vieno! Gal kaip tik jis ir laukia jūsų skambučio. Paprašykite ir kitų žmonių pasiūlyti kandidatus į jūsų sąrašą.

3. Siūlykite produktus
aloe Vera kompanija

MOKYKITE

SUDARYKITE
KANDIDATŲ
SĄRAŠĄ

1. Įsigykite rinkinį

2. Sudarykite
kandidatų sąrašą
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ĮSIGYKITE
RINKINĮ

Skambinkite kandidatams iš jūsų sąrašo.
Pasakokite jiems apie savo patirtį vartojant
produktus ir pasiūlykite išmėginti. Suorganizuokite produktų pristatymus.

5.pakvieskite prisijungti
Supažindinkite su verslo galimybe, papasakokite apie perspektyvas ir savo patirtį.
Pasinaudokite šita brošiūra. Jei dar nesijaučiate stiprus, jums galės pagelbėti jūsų
sponsorius. Padėkite užpildyti sutartį.

6. mokykite
Padėkite savo naujajam verslo partneriui
pasirinkti produktus ir pateikti pirmąjį užsakymą. Kartu planuokite tolesnius veiksmus:
sudaryti kandidatų sąrašą, rekomenduoti
produktus, kviesti į pristatymus. Padėkite ir
jam sukti sėkmės ratą.

tik nuolat beSiSukantiS rataS paDėS Sukurti
Stabilų VerSlĄ!

Naudinga žinoti
– tai jūsų rėmėjas ir konsultantas. Jis padės susipažinti su produktais, rinkodaros planu ir žengti pirmuosius
žingsnius kuriant verslo pagrindus.

Produktai yra svarbiausia mūsų veiklos
dalis. Juos būtina pažinti, išmėginti ir kuo
daugiau žinoti apie jų privalumus ir poveikį,
kad galėtume rekomenduoti kitiems. Tad
mėgaukitės produktais ir pajuskite jų teikiamą naudą. Jūsų klientai jus geriau supras
ir priims, jei kalbėsite apie produktus pasiremdami patirtimi. Su kiekvienu užsakymu
išbandykite vis naują produktą ir pamatysite – rezultatai jus pradžiugins.
Literatūra – tai informaciniai leidiniai
apie produktus ir verslo galimybę, bei įvairios kitos pardavimo skatinimo priemonės.
Literatūros galite įsigyti kartu su produktų
užsakymu.

Bendrovės politika yra informacijos
sąvadas apie bendrovės veiklos principus,
distributorių veiklos gaires, uždarbio, paskatinimų ir apdovanojimų sistemą. Čia rasite
detalų rinkodaros plano paaiškinimą ir įvairias veiklos taisykles. Kiekvienas distributorius turėtų būti gerai susipažinęs su „Bendrovės politika“.

Žurnalas „Forever“ pasakoja apie
kompanijos gyvenimą, supažindina su distributorių laimėjimais, sėkmės istorijomis,
pateikia naujienas apie verslą ir produktus,
informuoja apie mokymus ir kitus renginius.
Žurnalas išeina lyginiais mėnesiais ir yra išsiunčiamas kartu su veiklos (bonusų) ataskaita distributoriams, kurie praėjusį mėnesį
turėjo asmeninių pirkimų.

Interneto svetainė
www.foreverliving.lt yra svarbus
verslo pagalbininkas. Ji padės jums ir jūsų
klientams ar kandidatams greitai gauti informacijos apie kompaniją. Svetainė nuolat
atnaujinama, joje skelbiama informacija apie
produktus, renginius, čia rasite įvairių mokymų medžiagą, foto galeriją ir „karščiausias“
naujienas.

Interneto svetainė distributoriams
pasiekiama iš svetainės foreverliving.lt.
Slaptažodį prisijungti prie šios svetainės
gausite su pirmąja veiklos ataskaita arba
paskambinę į biurą tel. (8 5) 2610070,
mob. 8 682 17 640, arba rašykite el. paštu: info@foreverliving.lt. Svetainėje galėsite
matyti savo grupės veiklą, rasite savo veiklos (bonusų) ataskaitas ir daug naudingos
distributoriams skirtos informacijos.

Internetinė parduotuvė aloe.lt yra
skirta tik distributoriams. Užsakymai apmokami naudojantis internetinės bankininkystės paslauga. Per internetinę parduotuvę
gauti užsakymai aptarnaujami pirmumo
tvarka.
Distributoriaus sutartį internetu
gali pateikti elektroninės bankininkystės
naudotojas Lietuvoje. Sutartis patvirtinama
pirmu užsakymu per parduotuvę aloe.lt.
Sutarties internetu puslapį galite pasiekti iš
svetainių foreverliving.lt arba aloe.lt.

Regioniniai mokymai yra mūsų mokymų sistemos sudėtinė dalis. Šių mokymų
tikslas – pristatyti kompaniją ir produktus
naujiems žmonėms ir kandidatams, pagilinti žinias apie produktus ir įvairius verslo

ALOE VERA KOMPANIJA

Sponsorius
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aspektus. Rekomenduojame lankyti visus
mokymus, kad įgytumėte įgūdžių bei pasitikėjimo savimi, kurie yra taip reikalingi mūsų
versle. Kada ir kur vyksta regioniniai mokymai galima sužinoti žurnale „Forever“ ir interneto svetainėje foreverliving.lt.

Forever akademija – tai keturių valandų mokymai, kuriuose galėsite išsamiau
susipažinti su Forever rinkodaros planu ir kitais verslo aspektais, sužinosite, kaip reikėtų pristatyti produktus, išmoksite kasdienio
darbo gaires. Į Akademijos I lygio mokymus
kviečiami distributoriai, pasiekę Assistant
Supervisor lygį. Akademijos II lygio mokymai
skirti distributoriams, pasiekusiems Supervisor ir aukštesnius lygius. Informacija apie
mokymų datas skelbiama žurnale „Forever“
ir interneto svetainėje foreverliving.lt.

Aloe Vera plius – išsamūs mokymai
apie produktus. Apie alavijo teikiamą naudą,
apie alavijų produktus ir kitus maisto papildus pranešimus skaito ir savo patirtimi dalinasi patyrę Forever menedžeriai. Rodoma
įvairi filmuota medžiaga, pateikiami distributorių liudijimai ir atsiliepimai apie produktus.

ALOE VERA KOMPANIJA

Sėkmės diena – tai kas antrą mėnesį
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rengiama verslo konferencija. Jos programoje – informacija apie produktus, liudijimai,
sėkmės istorijos, verslo mokymai. Tai puiki galimybė pajusti Forever dvasią, sužinoti
naujienas, pamatyti ir išgirsti lyderius, susitikti
su kolegomis iš visos Lietuvos. Sėkmės dienos scenoje įteikiami pasižymėjimo ženkleliai
ir kiti užtarnauti apdovanojimai. Bilietų į Sėkmės dieną galite įsigyti prekių centre Vilniuje
arba internetinėje parduotuvėje aloe.lt.

Informacija. Savo veikloje turėsite nemažai klausimų, į kuriuos mes su malonumu atsakysime. Dažniausiai pasitaikantys klausimai yra apie produktus ir jų naudojimą,
apie „Bendrovės politiką“, apie bonusų (uždarbio) išmokėjimo tvarką. Kad visus atsakymus gautumėte greitai ir iš atsakingo darbuotojo, skambinkite mums tel. (8 5) 2610070,
mob. 8 682 17 640, arba rašykite el. paštu info@foreverliving.lt.

UžsakymAI
Užsakymus Forever prekių centrui Vilniuje
galima pateikti žemiau nurodytais būdais:
▪ Internetinėje parduotuvėje
aloe.lt užsakymai priimami visą parą.
▪ Telefonu: užsakymą galite padiktuoti
tel.: (8 5) 2611309, (8 5) 2611391 arba
mob. 8 616 10322. Užsakymai telefonu
priimami darbo dienomis nuo 9.00 iki
17.45 val., penktadienį iki 16.45 val.
Užsakant telefonu būtina nurodyti
distributoriaus ID Nr., vardą ir pavardę,
siuntinio pristatymo adresą ir savo telefono
numerį.
▪ El. paštu: užpildykite užsakymo lapą
(Excel formatas) ir atsiųskite adresu
vilnius@foreverliving.lt. Užsakymo lapo
formą galėsite gauti parašę mums adresu
vilnius@foreverliving.lt.
▪ Faksu: užpildykite įskaitomai užsakymo
lapą ir atsiųskite faksu (8 5) 2610750.
▪ Atvykus į prekių centrą
Vilniuje, Pylimo g. 30.

Tvarkingai pateiktą ir apmokėtą užsakymą išsiųsime per 2 darbo dienas.
Jei jums atrodys, kad per ilgai negaunate siuntinio, galite pasiteirauti
apie išsiuntimą tel. (8 5) 261 1351.
Jei turėsite klausimų dėl užsakymo sudėties ar kokybės, skambinkite
tel. (8 5) 261 1351.

ALOE VERA KOMPANIJA

Prekių centro darbo laikas:
pirmadienį-ketvirtadienį: 9.00–18.00,
penktadienį iki 16.45 val.
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UAB „Forever Living Products Baltics“
Pylimo g. 30
LT–01135, Vilnius
Tel. (5) 2610070
www.foreverliving.lt

