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If it doesn’t make you smile, change it!



Luultavasti meillä ei ole vastauksia kaikkiin 
pohdintoihisi. Mutta jos annat meille hetken 
aikaasi, esittelemme sinulle ratkaisun, joka vie 
sinut hyvän matkaa eteenpäin. Anna meidän 
kertoa työstä, jonka ansiosta sinun on itse 
mahdollista päättää omasta elämästäsi. 

Ura Foreverissä avaa monia erilaisia mahdollisuuksia. 
Päätät itse, mitä haluat ansaita, miten kehityt ja mitä 
tavoitteita aiot saavuttaa. Mutta kyse ei ole pelkästään 
siitä. Jälleenmyyjänämme toimimiseen sisältyy  
myös sosiaalinen osuus jännittävine tapahtumineen, 
hauskoja haasteita ja mahdollisuuksia matkustaa 
ympäri maailmaa. Yksinkertaisesti paljon energiaa, 
yhteisöllisyyttä ja iloa.

Konseptimme ansiosta on mahdollista aloittaa 
menestyvä liiketoiminta, jossa on pienempi 
taloudellinen riski kuin muissa projekteissa.  
Kaikki ovat tervetulleita ja tehty työ palkitaan  
samalla tavalla – riippumatta siitä, kuka työn tekee. 
Miltä haluaisit elämäsi näyttävän? Unelmoitko 
joustavammista työajoista, lisätuloista ja oikeudesta 
päättää itse? Ota selvää, mitä Forever voi tarjota 
sinulle. . Ja tee elämästäsi sellainen kuin itse haluat. 

Olet varmasti miettinyt sitä joskus. Onko se nyt 
tätä? Mitä oikeastaan haluan elämältä? Ei mitään 
helppoja kysymyksiä. 

Elämä. Sellaisena 
kuin itse haluat.  



Elämä. Sellaisena 
kuin itse haluat.  



Network Marketing – verkostomarkkinointi,  
jota kutsutaan myös Team Marketingiksi,  
on liiketoimintamalli, joka hyödyntää juuri 
henkilökohtaisia suosituksia yrityksen 
tuotteiden tai palveluiden markkinoinnissa.

Network Marketing tarjoaa monia taloudellisia  
etuja, jotka eivät perinteisissä liiketoimintamalleissa 
ole mahdollisia. Forever on vakiintunut Network 
Marketing -yritys, joka on suunniteltu siten, että 
ihmisten olisi mahdollista aloittaa ja kehittää omia 
liiketoimintojaan. Sen sijaan, että esimerkiksi 
mainontaan käytettäisiin suuria summia,  
Forever palkitsee ihmiset siitä, että he jakavat 
yrityksen tuotteet ja liiketoimintamahdollisuuden 
muiden kanssa.

Oma liiketoimintasi
Network Marketingin avulla voit nauttia oman 
liiketoiminnan omistamiseen liittyvästä vapaudesta ja 
joustavuudesta. Yrittäjänä voit päättää missä ja 
milloin haluat työskennellä. Sen sijaan, että 
työskentelisit lujasti tehdäksesi jostakin toisesta 
rikkaan, työsi on kannattavaa itsellesi.

Minimaaliset kustannukset
Perinteisen liiketoiminnan aloittaminen maksaa 
tavallisesti tuhansia euroja ja useimmiten on  
myös otettava lainaa. Oman Network Marketing 
-liiketoiminnan aloittaminen tarkoittaa, ettei sinun 
tarvitse lainata lainkaan rahaa, eikä myöskään 
palkata henkilökuntaa. Kustannuksesi tulevat  
myös olemaan hyvin alhaiset.

Ei palkkakattoa
Tavallisissa yrityksissä palkkoja rajoittavat 
markkinoiden standardit. Network Marketing  
-ala ei sitä vastoin aseta mitään kattoa sille  
mitä voit ansaita. Mitä suurempi työpanoksesi  
on, sitä suurempia palkkioistasi tulee.

Suosittelussa on voimaa. Mieti itse – mikä loisi 
enemmän luottamusta ja turvaa kuin saada 
joltakin henkilökohtaisesti vinkkejä ja neuvoja? 

Mitä on Network 
Marketing?

www.foreverliving.fi

Haluatko tietää lisää?



Mitä on Network 
Marketing?



Juuri Network Marketingissa teemme töitä siten, 
että kaikki Foreverissä voisivat luoda oman 
tulevaisuutensa oman yrittäjyytensä kautta. 
Nykyisin meillä on Independent Forever  
Business Ownereita (FBO) ympäri maailmaa.

Luotettava yritys
Forever on perheomistuksessa oleva yritys, joka on 
kasvanut tasaisesti alusta alkaen ja se on nykyisin 
edustettuna lähe Forever Living Products Scandinavia ja 
olemme muun muassa jäseniä Direct Selling Sweden 
-järjestössä (DSS) – organisaatiossa, joka edustaa ihmisiä 
ja yrityksiä, jotka toimivat suoramyynnissä, johon myös 
Network Marketing lukeutuu.

Maailmanlaajuinen 
liiketoimintamahdollisuus
Yli 160 maassa sijaitsevine toimistoineen Forever  
on maailmanlaajuinen yritys, jolla on kansain- 
välinen infrastruktuuri, jonka ansiosta ihmisten on  
mahdollista rakentaa omia liiketoimintoja toivomassaan 
mittakaavassa. Forever palkitsee sinut panostuksistasi, 
missä päin maailmaa tahansa toimitkaan.

Koulutusta, valmennusta ja tukea
Eikö sinulla ole lainkaan kokemusta Network 
Marketingista? Ei hätää, Forever tarjoaa koulutusta  
useilla tasoilla ja uutena FBO:na aloitat yrityksen 
peruskoulutusohjelmalla, Forever Basic -koulutuksella.  
Se antaa sinulle perusteet, jotta sinusta tulisi osaava ja 

itsevarma FBO. Apunasi sinulla on suuri ohjaajien tiimi. 
Kun olet valmis, jatkat eteenpäin tiimin rakennuksella  
ja johtajuudella. Foreverin FBO:iden verkosto on 
tavoitettavissasi ja toimistolla työskentelee kuutisen 
kymmentä henkilöä, jotka tukevat sinua eri tavoin.

Luo perusta jatkuville tuloille
Yksi Foreverin Network Marketing -rakenteen 
suurimmista eduista on se, että se tarjoaa vakaan ja 
pitkäkestoisen tulon. Kun autat muita pääsemään  
alkuun ja sen jälkeen myös rakentamaan omia tiimejä, 
saat provisiota yritykseltä. Mitä paremmin tiimisi jäsenillä 
menee, sitä suurempi provisiostasi tulee. Voit siis 
jatkuvasti korjata työsi hedelmiä, ja kun koulutat  
uusia johtajia, luot myös pohjan jatkuville tuloille.

Korkealaatuisia tuotteita
Forever valmistaa ja myy hyvin korkealaatuisia tuotteita 
Wellness-, Fitness- ja Beauty-konsepteissa. Suurin osa 
perustuu itsetuotettuun Aloe veraan. Laajassa 
valikoimassa on lisiä, joilla täydentää ruokavaliota 
kiireisessä arjessa ja jotka tukevat treenaamista sekä 
auttavat muotojen ja tasapainon tavoittelussa. Forever 
tarjoaa myös spa-tuotteita, hiusten- ja ihonhoitotuotteita, 
tuoksuja sekä tuotteita kotiin ja lemmikeille. Ainutlaatuisen 
asiakastyytyväisyystakuumme ansiosta kuluttaja voi 
lähettää tuotteensa takaisin 90 päivän sisällä ja saada 
rahansa takaisin. Sinä FBO:na saat silloin korvaavan 
tuotteen Foreveriltä, joka kattaa kustannuksesi – suuri 
turva sekä asiakkaillesi että sinulle.

Forever on täydellinen partneri, kun aloitat oman 
liiketoimintasi. Yritys perustettiin jo vuonna 1978 
Arizonassa, USA:ssa, se on yksityisomistuksessa  
ja nykyään maailmanlaajuinen yritys, jolla on 
miljardien liikevaihto. 

Miksi Forever?



Miksi Forever?
Jeanette Magnusson — Diamond Sapphire Manager, Ruotsi

Jotkin vuodet muuttavat elämäsi. Ne ovat 
tienhaaroja, joissa valitsemalla lähdet tielle kohti 
uutta minääsi. Minun valintani vei minut koko 
matkan Diamond Sapphire Manageriksi. Ennen  
kuin kuulin Foreveristä, työskentelin monta vuotta 
kampaajana. Vaikka rakastin ammattia, minun oli 
lopuksi pakko vaihtaa uraa. Kemikaalit, joiden 
parissa työskentelin, aiheuttivat yskänkohtauksia  
ja terveyteni joutui koville.

Lokakuussa 1998 luonani vieraili eräs asiakas, joka 
istuessaan kampaajantuolissani ja minun työskennellessäni 
kertoi, että hän oli mukana jossakin, minkä nimi oli Forever 
Living. Hän puhui tuotteista ja konseptista. Minä kiinnostuin 
asiasta, ja ajattelin, että se oli jotakin, minkä parissa voisin 
työskennellä osa-aikaisesti. 

”Todelliset johtajat 
tulevat esiin 
vastoinkäymisissä.”

Muutamaa viikkoa myöhemmin vierailin Foreverin 
toimistolla Birminghamissa, Englannissa. Halusin itse 
ottaa selvää yrityksestä – jos se oli vakavasti otettava ja 
hyvä. Ja tästä alkoi Forever-matkani. Asiakas, joka kertoi 
konseptista, ei koskaan alkanut työskennellä Foreverin 
parissa oikeasti, mutta minulle siitä tuli enemmän kuin  
työ – siitä tuli elämäntyyli. 

Tosiasia on, että minusta tuli Skandinavian ensimmäinen 
naispuolinen Diamond Sapphire Manager, mutta 
kehittyminen vei aikansa. Sapphire Manager minusta tuli 
jo 2006, jolloin tein parhaimman tulokseni koskaan ja kun 
saavutin sen tason, seuraava askel tuntui kaukaiselta. 
Tittelit eivät koskaan ole olleet minulle tärkeimpiä, vaan 
hyvä liiketoiminta itsessään. Surullisinta on titteli ilman 
volyymiä. Se on kuin keisarin uudet vaatteet. Olen 
mieluummin maailman parhaimmin ansaitseva  
Sapphire kuin huonoimmin ansaitseva Diamond. 

Pitkällä aikavälillä työskentelen selkeän, minua motivoivan 
vision kanssa. Menestyksestäni huolimatta minulla  
on aivan kuten kaikilla muilla, turhautumisen ja 
vastoinkäymisten aikaa. Silloin on oltava kärsivällisyyttä. 
Sillä vaikka on helppo saavuttaa menestystä hyvinä 
aikoina, niin todelliset johtajat tulevat esiin 
vastoinkäymisissä. Silloin voi nähdä, kuka todellakin  
tulee menestymään. Jos haluat huippujohtajaksi, sinun 
on oltava toisella tavalla sisukas kuin halutessasi 
Manageriksi. Työskentelet päivinä, jolloin toisilla on 
vapaata ja näet tavoitekuvasi edessäsi. Se on melkein 
kuin olla rakastunut – silloin ajattelee jatkuvasti sitä 
henkilöä, vaikka tekeekin jotain muuta. 



Näin ansaitset  
rahaa Foreverissä

Forever toimittaa sinulle korkealaatuisia 
kulutustavaroita kasvavilla markkinasektoreilla. 
Saat myös tarvitsemasi tiedon ja tuen  
aloittaaksesi oman liiketoimintasi. 

Tuotemyynnistä ansaitsemiesi rahojen lisäksi, saat 
yritykseltä provisiota, kun autat uusia FBO:ita 
pääsemään alkuun. Kehität uusia FBO:itasi ja tuet 
heitä, siten että he saavuttavat omaa menestystä sekä 
myynnissä että tiiminrakennuksessa ja saat silloin 
provisiota Foreveriltä palkkiona sitoumuksestasi.

Uraportaat
Foreverin uraportaat ovat liiketoimintamalli, jonka  
ansiosta itsenäisellä liiketoiminnallasi on potentiaalia 
kasvaa hyvin menestyksekkääksi yritykseksi.  
Kun joku FBO:istamme kehittää liiketoimintaansa,  
rakentaa tiimiään ja lisää myyntiään, hän nousee  
uraportaikolla ja lisää siten myös tulojaan ja muita  
etujaan. Toisin kuin monissa muissa vaihtoehdoissa 
Network Marketing-alalla, sinun ei tarvitse pelätä  
alaspäin luisumista, koska Foreverin uraportaat  
on rakennettu siten, että säilytät jokaisen  
saavuttamasi tason.

Uusi luku
Kun aloitat oman liiketoiminnan, annat itsellesi  
hyvät edellytykset toteuttaa unelmasi ja muokata  
omaa työtäsi ja arkeasi omien tavoitteidesi  
mukaan. Se on uusi luku elämässä ja kuten kaikki  
muutokset, se voi herättää kysymyksiä ja  
uteliaisuutta ympärilläsi olevissa ihmisissä.  
Monet kysymyksistä perustuvat tietämättömyyteen  
liiketoimintamallista ja kaikista sen tarjoamista  
eduista, ja useimmiten myös epäileväinen henkilö  
muuttaa asennettaan saadessaan tietää enemmän.  
Pidä mieli avoinna, kerro miten Network  
Marketing toimii ja kerro mitä uusi työtapasi  
pitää sisällään, esimerkiksi joustavuuden ja  
tulomahdollisuuksien muodossa. 

Kuka tahansa oletkaan
Network Marketing on liiketoimintamalli, jossa  
taustasi, esimerkiksi koulutuksesi tai aiemmat 
kokemuksesi, eivät ole ratkaisevia menestyksellesi.  
Sen sijaan vaikuttimesi, henkilökohtaiset  
tavoitteesi ja oma työpanoksesi ovat  
ratkaisevia menestystekijöitä.

Menestys voi olla yksinkertaista. Kerro tuotteista  
ja liiketoimintamahdollisuudesta muille, niin alat 
saada tuloja saman tien. 



Näin ansaitset  
rahaa Foreverissä

“Saan olla kotona lasten kanssa.”
Birgitte Røgilds Lund — Manager, Tanska

Kuulin Foreveristä ensimmäistä kertaa sponsorini 
Nanna Sørensenin kautta. Tapasimme messuilla,  
joilla olimme molemmat näytteilleasettajina, eikä  
se oikeastaan tuntunut siltä, että olisimme  
puhuneet Foreveristä – olimme kaksi naista,  
joilla oli mukavaa yhdessä.

Pidin Nannasta ihmisenä ja seuraavina kuukausina ymmärsin, 
että se, minkä parissa hän työskenteli, voisi olla hyvä työ 
myös minulle. Forever tarkoitti, että unelmani kotona 
olemisesta lasten kanssa toteutui.  Muutamaa vuotta 
aiemmin minusta oli tullut itsenäinen terapeutti ja yhdistin  
sen osa-aikatyöhön – joten olin jo tullut hyvän matkaa  
– mutta palapelin viimeinen palanen puuttui. 

Sain luottoa pankilta, sillä minulta puuttui rahaa 
aloituspakkaukseen ja halusin kuitenkin aloittaa. Kuusi 
kuukautta myöhemmin Nanna kutsui minut mukaan Summer 
Partyyn Ruotsissa ja sain kokea Foreverissä vallitsevan 
ilmapiirin ja positiivisen tunnelman. Sen jälkeen osallistuin 
Summer Campiin Poulstrupissa ja opin paljon tapahtumien 
järjestämisestä. Ja niin sain vauhtia liiketoimintaani.

Nykyään voin työskennellä kokopäiväisesti kotoa käsin. 
Kahden lapsen yksinhuoltajaäitinä se merkitsee minulle paljon, 
että voin olla paikalla, kun he lähtevät kouluun ja kun he tulevat 
kotiin iltapäivällä. Olen tietysti käyttänyt melko paljon rahaa 
lastenvahteihin muualla järjestettävien iltatapahtumien vuoksi, 
mutta monia tapaamisia olen itse asiassa voinut pitää kotona.

Foreverissä olen positiivisten ihmisten ympäröimä ja pidän 
paljon tiimini kouluttamisesta. Tammikuussa juhlistin seitsemää 
vuotta Foreverissä yhdessä tiimini kanssa, kun osallistuimme 
Scandinavian Gatheringiin. Foreverissä on paljon sellaista,  
mitä ilman en haluaisi nykyään olla, esimerkiksi oman 
mukavuusalueen haastaminen ja kehittyminen ihmisenä. 
Nykyisin olen mielelläni sekä juontaja että puhuja eri 
tapahtumissa.

Kun kyseessä ovat kontaktit, hyödynnän mielelläni verkostoja, 
joita tulee lasteni kavereiden ja harrastusten kautta. Osallistun 
mielelläni messuille tavatakseni uusia ihmisiä ja rakennan 
aktiivisesti suhteita, ennen kuin puhun Foreveristä 
liiketoimintana. Lisäksi varmistun, että he ovat henkilöitä,  
joiden kanssa haluan itse työskennellä, ennen kuin kutsun 
heidät mukaan.



Täältä se alkaa

Erotuksesta tulee ansiosi ja mitä korkeammalla 
tasolla olet Palkkiojärjestelmässä, sitä suurempi 
alennusprosentistasi tulee. Novus Customerina,  
joka on uraportaikon ensimmäinen taso, saat 15% 
alennusta. Useimmat kuitenkin saavuttavat toisen  
tason, Assistant Supervisor, heti ensimmäisellä 
tilauksellaan ostamalla vähintään 2 CC-pisteellä ja 
saavat silloin jo 35% alennusta toisella tilauksellaan. 
CC, Case Credit, on kansainvälinen yksikkö, jota 
käytetään määrittämään alennukset ja provisiot. 

Jatkuvuus
Uraportaikon seuraava tason, Supervisor, saavutat tilaamalla 
tuotteita yhden tai kahden peräkkäisen kalenterikuukauden 
aikana 25 CC:n arvosta. 

Voit tehdä sen omilla tilauksilla, mutta tavallisinta on saavuttaa 
taso yhdistämällä oma myynti ja tiimin tekemät tilaukset. 
Supervisorina saat 38 % ostoalennusta.

Monet, jotka työskentelevät Foreverin parissa alkavat 
ennemmin tai myöhemmin esitellä Foreveriä muille.  
Se tarkoittaa, että autat yritystä laajentumaan ja siitä työstä 
saat yritykseltä korvausta provision muodossa. Provisio ja 
alennus yhdessä muodostavat sen, jota Foreverissä 
kutsumme bonukseksi. Supervisorina provisiosi vastaa 
3%–8% tiiminjäsentesi liikevaihdosta, mikä voi olla n.  
200 -700 € kuukaudessa (sis. oma myynti) ja  
sisukkuudella ja kärsivällisyydellä kuukausittainen  
provisiosi kasvaa. 

Supervisorina olet sitä paitsi jo matkalla kohti  
Uraportaiden seuraavaa tasoa: Assistant Manager.  
Tämän tason saavutat, kun sinä yhdessä tiimisi  
kanssa tilaatte 75 CC:llä kahden peräkkäisen 
kalenterikuukauden aikana.

Aikaa ja sitoumusta 
Assistant Managerina sinusta on tulossa tehokas ja  
hyvä johtaja. Alennusprosenttisi nousee 43 prosenttiin ja 
yritykseltä saamasi provisio nousee 5-13 prosenttiin 
kiitoksena siitä, että kehität ja koulutat tiimisi jäseniä.

Korvauksesi riippuu työpanoksestasi. Ansiosi riippuvat myös 
siitä, työskenteletkö pelkästään tuotemyynnin parissa vai 
myös rekrytoinnin parissa.   
Assistant Managerina voit ansaita jopa 2000 € kuukaudessa. 
Erona perinteisiin liiketoimiin on se, ettei sinun tarvitse sijoittaa 
suuria summia voiton toivossa; Foreverin FBO:na 
aloituskustannukset ovat hyvin alhaiset, sinun ei tarvitse  
pitää suuria varastoja ja ansaitset rahaa jo ensimmäisestä 
myynnistäsi. Monet työskentelevät osa-aikaisesti 
liiketoiminnassaan muutaman vuoden ajan ja alkavat pohtia 
toimeentuloa pelkästään Forever-liiketoiminnastaan 
saavuttaessaan Manager-tason. Sinusta tulee Manager, kun 
sinä yhdessä tiimisi kanssa tilaat 120 CC:llä kahden 
peräkkäisen kalenterikuukauden aikana. Silloin 
ostoalennuksesi nousee 48 prosenttiin ja provisiostasi tulee 
sitä korkeampi, mitä useampia tiimisi jäsenistä johdat 
menestykseen: 5% - 18%.

Tärkein tehtäväsi 
Manager on erittäin tärkeä ja tuottoisa taso uraportailla.  
Managerit jatkavat omien liiketoimiensa rakentamista, mutta 
he voivat myös keskittyä auttamaan muita saavuttamaan 
Manager-tason. Tästä työstä yritys palkitsee Managereita 
vielä lisää niin kutsutulla johtajuusprovisiolla, joka on 2-6 
prosenttia alalinjan Managerien liikevaihdosta.
Johtajuusprovisio, jonka yritys maksaa, toimii samalla tavalla, 
kuten artistit saavat maksun säveltämästään musiikistaan tai 
kirjailijat kirjoittamistaan kirjoista; se on palkkio työstä, jonka 
he ovat tehneet useita kuukausia tai jopa vuosia aiemmin. 
Kun koulutat uusia Managereita, jotka olet henkilökohtaisesti 
tutustuttanut Foreveriin, sinusta itsestäsi tulee: 

Kuten näet, johtajuusprovisiosi kasvaa jokaisella tasolla! 
Näiden tulotapojen ansiosta sinun on mahdollista saada 
jatkuva ja turvallinen tulo, josta voi tulla paljon suurempi kuin 
myynnistä saamasi tulot.

Tuotteiden kokeileminen on ensimmäinen askel kaikille, 
jotka aloittavat oman Forever-liiketoimintansa. FBO:na 
ostat tuotteesi suoraan yritykseltä alennettuun hintaan, 
ja kun olet kokeillut niitä itse, voit myydä tuotteita suo- 
situshintaan tai omaan hintaasi.

Senior Manager (2 Manageria)
Soaring Manager (5 Manageria)
Sapphire Manager (9 Manageria; 3-7 % johtajuusprovisiota)
Diamond Sapphire Manager (17 Manageria; 4-8 % johtajuusprovisiota)
Diamond Manager (25 Manageria; 5-9 % johtajuusprovisiota) 



Jesper Berg — Manager, Ruotsi

Yhdeksän vuotta sitten työskentelin golf-
myymälässä Växjössä. Tuleva sponsorini Pia 
Hedenfalk tuli myymälään ansaita ostamaan 
golfvarusteita. Autoin häntä ja siinä samalla 
keskustelimme. Hän kysyi, viihdynkö työssäni ja 
kertoi Foreveristä, liiketoimintamahdollisuudesta  
ja ihanista tuotteista. Silloin kiinnostukseni heräsi.  

Mutta silloin en panostanut kunnolla. En lähtenyt  
mukaan koulutuksiin enkä pyytänyt valmennusta.  
Olinhan toki osaava myyjä, mutta en ymmärtänyt, että 
minulla oli enemmän opittavaa. Laitoin liiketoiminnan 
jäihin neljäksi vuodeksi.   

Äitini alkoi käyttää Aloe Vera Geliä vuonna 2009, ja ihastui 
siihen heti. Ja siinä yhteydessä konseptista tuli minulle 
taas polttavan ajankohtainen. Ilmeni, että äitini osti 
tuotteensa aiemmalta sponsoriltani Pialta. Koska olen 

”Päätän itse, milloin 
ja miten paljon 
työskentelen.”

aina halunnut auttaa muita saamaan paremman  
elämän, näin mahdollisuuteni. Auttaa toisia ja samalla 
elantoni. Lisäksi aloin olla äärimmäisen kyllästynyt 
golfalaan ja halusin uuden työn, joka toisi minulle 
suuremman vapauden.  

Vuodesta 2011 eteenpäin työskentelin Volvolla 
trukkikuskina voidakseni rakentaa Forever-liiketoimintani 
alusta alkaen. Olin ymmärtänyt, että jos halusin 
menestyä, minun oli välttämätöntä osallistua kaikille 
saatavissa oleville luennoille ja koulutuksiin Foreverissä. 
Osallistuin todellakin kaikkeen ja kuuntelin kaikkia hyviä 
neuvoja, joita sain. 

Siitä päivästä lähtien, lujan työskentelyn avulla, olen 
rakentanut bisnekseni ja vuodesta 2015 se on ollut ainoa 
tulonlähteeni. Nyt minä ja avopuolisoni asumme 
Nyhamnlägessä, jota molemmat rakastamme. Forever-
liiketoimintani ansiosta voin työskennellä kotoa käsin  
ja suunnitella omat työaikani. Päätän itse, milloin 
työskentelen ja miten paljon. Jos esimerkiksi haluan 
käydä juoksulenkillä aamupäivällä, niin teen sen.  
Pidän todellakin työn joustavuudesta ja liikkuvuudesta. 
Palkkiojärjestelmä Foreverissä antaa minulle monia 
mahdollisuuksia mutta näen myös hyvin suuren 
potentiaalin tuotteissa. 

Odotamme ensimmäistä lastamme elokuussa 2016 ja 
Forever-liiketoimintani ansiosta voin suunnitella niin,  
että saan enemmän aikaa perheen kanssa. Pienellä 
pääomansijoituksella ja tuntuvalla työpanostuksella  
olen muokannut elämäni sellaiseksi kuin haluan. 





Incentive- 
ohjelmat ja  
palkkiojärjestelmät

Sen lisäksi, että saat uran ilman palkkakattoa, voit 
siis tehdä töitä saavuttaaksesi nämä lisäpalkkiot ja 
autamme sinua matkan varrella asettamaan 
osatavoitteita, jotka vievät liiketoimintaasi 
eteenpäin. Toki se on kovaa työtä – mutta  
palkinnot ovat suuret. 

Forever 2 Drive
Mikä motivoi sinua? Forever2Drive, myös Earned 
Incentiveksi kutsuttu, antaa sinulle mahdollisuuden  
ansaita jopa 800 € lisää joka kuukausi. Käytä ne uuden 
auton ostamiseen, pitkään lomamatkaan tai yksin-
kertaisesti lisänä talouteesi – rahat ovat sinun, jotta  
voisit sijoittaa ne parempaan elämäntyyliin. 

Jännittäviä matkoja
Forever antaa sinulle mahdollisuuden pätevöityä 
ulkomaanmatkoille, jotka ovat täynnä hyötyä ja huvia. 
Matkoihin sisältyy hyödyllisiä luentoja, jotka antavat lisää 
tietoa ja osaamista sekä jännittäviä retkiä ja juhlallisia 
tilaisuuksia. Jos pätevöidyt, Forever maksaa matkat ja 
majoituksen, ja saat lisäksi käyttörahaa (Spending Money), 
joka tekee matkasta vielä mukavamman.

Chairman’s Bonus
Managerina sinulla on mahdollisuus saada osa yrityksen 
maailmanlaajuisesta voitosta Chairman’s Bonuksen  
kautta – tämän ohjelman kautta jaetaan useita miljoonia 
dollareita joka vuosi.

Uraportaiden vaikuttavan bonusjärjestelmän lisäksi, 
Forever tarjoaa monia kiinnostavia kannustin-
ohjelmia ja haasteita. 



Kyse on  
vastuusta

Otamme talteen lehtien hidasjuoksuisen sisäosan 
geelin, joka voidaan juoda ravintolisänä tai  
sekoittaa muiden huolellisesti valittujen ainesosien 
kanssa eri ihon- ja hiustenhoitotuotteiksi.

Nykyään Aloe vera on pääainesosa useimmissa 
mahtavista tuotteistamme, esimerkiksi Aloe Vera  
Gellyssä ja Forever Aloe Vera Gelissä.

Kasvista tuotteeksi
Forever omistaa omat viljelmänsä ja on maailman suurin 
Aloe veran viljelijä, valmistaja ja jakelija. Meillä on täysi kon-
trolli koko prosessista, viljelyksiltä valmiiseen tuotteeseen 
asti, mikä varmistaa tuotteidemme korkeimman laadun. 
Laatu ja puhtaus keskiössä, aloitamme aina kaikkein 
hienoimman Aloe veran 100-prosenttisella lehden sisäosan 
geelillä, joka juodaan ravintolisänä tai sekoitetaan huolel-
lisesti valittuihin ainesosiin valmistaaksemme laadukkaita 
hiusten- ja ihonhoitotuotteita.

Myös laadun tärkeydestä todistavat useat sertifioinnit ja 
laatumerkinnät, joita olemme saaneet ympäri maailmaa. 
Forever oli esimerkiksi ensimmäinen, joka sai International 
Aloe Science Councilin Seal of Approval-merkinnän. Monil-
la tuotteista on Kosher Ratingin ja Islamic Sealin mukainen 
hyväksyntä ja useimmat ravintolisistämme ovat Halal-serti-
fioituja.

Yhteistyötä ja huolenpitoa
Sosiaalinen vastuu on myös tärkeää Foreverille ja yritys 
huolehtii siitä, että kaikilla työntekijöillä hyvä ja turvallinen 
työympäristö. Forever tekee aktiivisesti yhteistyötä myös eri 
avustusjärjestöjen kanssa ja humanitäärisissä projekteissa, 
koska tiedämme, että maailma on suurempi kuin Forever ja 
teemme kaikkemme auttaaksemme ihmisiä ympäri 

maailmaa saamaan paremman elämän. FBO:na voit siis 
tuntea olosi varmaksi siitä, että tarjoat kaikkein parasta! 
Osoitteesta www.foreverliving.fi. löydät lisää tietoa sekä 
Aloe verastamme että kaikista tuotteistamme.

Asiakastyytyväisyystakuu
Ainutlaatuinen asiakastyytyväisyystakuumme tarkoittaa sitä, 
että jos asiakas ei ole tyytyväinen ostokseensa, hän voi 
lähettää tuotteen takaisin 90 päivän sisällä – käyttä-
mättömänä, täysin tai osin käytettynä – yhdessä kuitin 
kanssa ja saada rahansa takaisin.

Sinä FBO:na saat silloin korvaavan tuotteen yritykseltä, joka 
kattaa kustannukset. Asiakkaasi voivat siis turvallisesti 
kokeilla tuotteita, joita he eivät ehkä muuten olisi kokeilleet 
ja koska useimmat saavat positiivisia etuja kokeilemistaan 
tuotteista, saat uusia, tyytyväisiä ja palaavia asiakkaita.

Foreverin liiketoiminnan ydin koostuu Aloe verasta. 
Foreverin toiminnan ydin koostuu Aloe verasta. 
Kasvista, jota ihmiset ympäri maailmaa ovat 
rakastaneet pitkään. 



”Olen saanut haastaa mukavuusalueeni 
ja kehittää persoonallisuuttani.”
Tina Busk — Senior Manager, Norja

Sain tarpeekseni, kun takana oli muutama kuluttava 
vuosi kampaajana ja pienten lasten äitinä. 
Viikonloppuisin ja iltaisin asetin työn etusijalle. 
Minulla oli jatkuvasti huono omatunto, eikä koskaan 
riittävästi aikaa perheelle. Spontaanit aktiviteetit 
eivät tulleet kysymykseenkään. Lopulta muutos 
tuntui välttämättömältä. 

Se alkoi muutamilla tuotteilla vuonna 2014. Olin kuullut 
puhuttavan Foreverin valikoimasta ja otin yhteyttä Monica 
Jenseniin, joka oli FBO, ostaakseni itselleni tuotteita. 
Ihastuin tuotteisiin ja jäin asiakkaaksi muutaman kuukauden 
ajaksi, mutta jälkeenpäin inspiroiduin itse lähtemään 
FBO:ksi. Näin miten muut Forever-maailmassa saattoivat 
suunnitella aikansa, joten minäkin päätin panostaa, Monica 
sponsorina. 

Juuri tuolloin olin vanhempainvapaalla toisesta lapsestani 
kampaajan työssäni. Tuossa ammatissa sain työskennellä 
erittäin lujasti ja minun oli oltava paljon pois perheen luota. 
Kun olin päättänyt ryhtyä FBO:ksi, minun piti työskennellä 
määrätietoisesti noin 3,5 kuukautta, ennen kuin saavutin 

Manager-tason. Kesällä 2014 pätevöidyin Senior Manageriksi  
ja nyt olen lopettanut kampaajan työni kokonaan, jotta voin 
työskennellä kokoaikaisesti Foreverin parissa. 

Nykyään voin viettää niin paljon aikaa kuin haluan kolmen 
lapseni kanssa. Tiedän, että sitä olisi ollut vaikeaa yhdistää 
minkä tahansa muun ammatin kanssa. FBO:na oleminen on 
myös antanut minulle mahdollisuuden haastaa 
mukavuusalueeni ja kehittää persoonallisuuttani. Se on ollut 
rankkaa mutta erittäin hauskaa! Lisäksi olen saanut paljon uusia 
ystäviä. Forever-bisnekseni on antanut perheelle suuremman 
toimintavapauden – sekä taloudellisesti että ajallisesti. Olemme 
ostaneet asunnon Turkista ja päätän itse, milloin pidän vapaata. 

Nykyään en työskentele yhtä aktiivisesti myynnin parissa,  
vaan autan tiimiäni myymään esimerkiksi järjestämällä 
terveysiltoja ja muita tapahtumia. Paras työkaluni ovat 
ehdottomasti sosiaaliset mediat. Näyttämällä elämäntyylini ja 
arkeni esimerkiksi Facebookissa ja Instagramissa inspiroin  
sekä asiakkaita että tiimin jäseniä. Parasta Foreverissä on se, 
että kaikki aloittavat samalta viivalta ja kaikilla on samat 
mahdollisuudet saavuttaa menestystä. Sinun on vain  
hypättävä kyytiin ja panostettava kunnolla. 



Foreverin 
tuotteet

Sen ansiosta tulevaisuus näyttää erityisen valoisalta 
meille, jotka työskentelemme Foreverin parissa. 
Meillä on loistava liiketoimintamalli ja oikeat 
työkalut. Ja laatutuotteet, jotka ovat täysin 
ajanmukaisia.

Foreverin tuotevalikoima on todiste luonnon omasta 
kyvystä auttaa meitä ihmisiä voimaan hyvin ja näyt-
tämään hyvältä. Tuotteet ovat edustettuina kolmessa  
eri konseptissa – Wellness, Fitness ja Beauty – kaikki  
osia kasvavalla alalla ja täydellisiä sinulle, joka haluat 
aloittaa oman liiketoiminnan.

Fitness
Fitness-konseptimme sisältää tuotteita treenaamiseen, 
muodoille ja tasapainolle. Keho hyötyy liikkumisesta, ja 
muotojen ja tasapainon löytymisestä. FBO:na voit tarjota 
tuotteita, jotka auttavat ihmisiä juuri tässä. 

Wellness
On itsestään selvää, että kaikki haluavat voida hyvin, 
mutta nykypäivän hektisessä ja vaatimuksia täynnä 
olevassa yhteiskunnassa se ei aina ole niin yksinkertaista. 
Tiedämme, mitä hyvinvointi on, mutta unohdamme usein, 
miten sen tavoittaa. Itsestään ja läheisistään huolehtiminen 
eri tavoin on ensimmäinen askel. Tätä kutsumme  
Wellnessiksi ja täältä löydät lisiä, spa-tuotteita ja tuotteita 
niin kotiin kuin lemmikeille.

Beauty
Huolehtimalla ulkokuoresta voimme myös paremmin 
sisäpuolella. Puhdas, hyvin hoidettu iho ja hyvin hoidetut 
hiukset ovat sellaista, mikä on aina toivottua, olipa sitten 
missä päin maailmaa tahansa. Ja konseptista Beauty löytyy 
tuotteita, jotka auttavat luontoa matkan varrella ja joiden 
avulla kaikkien on yksinkertaista tuoda esille aivan oma, 
ainutlaatuinen kauneutensa.

Hyvinvointi ja terveys ovat äärimmäisen 
ajankohtaisia nykyään, ja samalla trendi,  
joka ei tunnu laantuvan. 



Miia Vilja — Manager, Suomi

Työskenneltyäni 14 vuotta sosiaalipalvelussa 
virkamiehenä ja työhönkuntoutuksessa, haaveilin 
muusta työstä. Tiesin, että halusin työskennellä 
terveyden, hyvinvoinnin ja kauneuden parissa 
ihmisten kanssa, mutta en ollut löytänyt alaa,  
johon olisin halunnut panostaa. 

Jo marraskuussa 2009 tajusin Aloe Vera Gelin ja päätin 
kokeilla. Melko nopeasti huomasinkin muutoksen 
hyvinvoinnissani ja päätin, että koko perhe alkaisi 
juomaan Aloe veraa. Tuohon aikaan olin työskennellyt 
johtavana virkamiehenä sosiaalipalveluissa monta vuotta, 
mutta unelmoin muutoksesta. Terveys ja hyvinvointi olivat 
kovassa kurssissa. Samoin myös työskentely ihmisten 
kanssa. Mutta olin edelleen epävarma siitä, mihin minun 
tulisi panostaa. Sitä paitsi ajatus opiskelusta ei 
houkutellut, koska en halunnut rasittaa perheen taloutta.

”Kun ihmisenä  
kasvaa, muuttuu 
samalla koko elämä.”

Aloe Vera Gelin jälleenmyyjä sai kuulla ajatuksistani ja hän 
kertoi, että Forever saattoi olla mahdollisuus. Aluksi olin 
epäileväinen, mutta päätin kuunnella uteliaisuudesta.  
Pian huomasin, että tämä oli sitä, mistä olin unelmoinut.  
Ja parasta oli, että mieheni Kai halusi panostaa Foreveriin 
yhdessä kanssani. Allekirjoitimme sopimuksen 
syyskuussa 2010, mutta käännekohta tuli vasta 
elokuussa 2013, kun tutustuimme ylälinjoihimme Kari ja 
Carita Sauruun, jotka valmensivat meitä työskentelemään 
oikealla tavalla. Kovan työn jälkeen meistä tuli 
Managereita marraskuussa 2013 ja sen jälkeen olen 
työskennellyt Foreverin parissa kokoaikaisesti yrittäjänä.

Parasta FBO:na toimimisessa on, että voi itse tehdä 
oman kalenterinsa niin kuin haluaa ja voi vaikuttaa omaa 
tulotasoonsa. Aiemmassa työelämässä olin harmistunut 
juuri tästä – sillä miten paljon teet töitä ja miten hyvin,  
ei ollut mitään vaikutusta tulotasoon. 

On myös mahtavaa, kun voi auttaa muita menestymään. 
Tässä maailmassa ei ole sijaa kateudelle. Valmentamalla 
muita voit päästä niin pitkälle kuin haluat. Juuri tämä 
ideologia on muuttanut meitä ihmisinä paljon. Ja kun 
ihmisenä kasvaa, muuttuu samalla koko elämä. 
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Mistä sinä 
unelmoit?

Tartu tilaisuuteen muokata elämästäsi sellainen  
kuin itse haluat ja aloita Foreverin parissa tänään. 
FBO:na olet itsenäinen kaikkine niine etuine ja 
joustavuuksineen, joita se pitää sisällään, mutta  
et ole koskaan yksin.

 
Voit tuntea olosi turvalliseksi, koska Forever on suu-
ri, vakaa yritys – täydellinen partneri, kun aloitat oman 
liiketoimintasi. Olet osa inspiroivaa FBO:iden verkostoa, 
jotka jakavat mielellään kokemuksensa toistensa kanssa. 
Apunasi sinulla on myös ohjaajasi, jotka auttavat sinua 
matkalla menestykseen. Liikeidea on yhtä yksinkertainen 
kuin menestyksekäs: ”Me annamme sinulle mahdolli-
suuden rikkaampaan elämään.” Käytä Foreverin tuotteita 
ja suosittele niitä kaikille. Se on juuri niin yksinkertaista.
Joten, mistä sinä unelmoit?

Tee näin:
 + Ota yhteyttä FBO:hon, joka antoi sinulle tämän 

esitteen tai etsi FBO osoitteesta www.
foreverliving.fi

 + Rekisteröidy ja tee ensimmäinen tilauksesi

 + Tee liiketoimintasuunnitelma yhdessä ohjaajasi 
kanssa

 + Käytä tuotteita itse

 + Kerro tuotteista ja liiketoimintamahdollisuudesta 
muille

 + Rakenna tiimi ja näytä heille tie menestykseen

Auttamalla muita menestymään, menestyt myös itse.

Jos haluat ottaa aikasi, taloutesi ja tulevaisuutesi 
hallintaasi, tämä on oikea mahdollisuus sinulle.  



If it doesn’t make you smile, change it!



®

Independent Forever Business Owner

FOREVERLIVING.FI
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