F O R E V E R™

NAJVÄČŠIA PRÍLEŽITOSŤ NA SVETE
SPLŇTE SI SVOJ SEN, POMÔŽEME VÁM.

Máte aj vy takéto problémy?
PROBLÉMY S PENIAZMI
dlhy
neustále platenie šekov
žiadne úspory

NEDOSTATOK ČASU
máte dve a viac zamestnaní
pracujete dlhé hodiny
ste živiteľ rodiny

ŽIADNA PRÍLEŽITOSŤ

NESPOKOJNOSŤ

OSOBNÉHO ROZVOJA
nemáte šancu na povýšenie
pocit zbytočnosti

V ZAMESTNANÍ
žiadna ﬂexibilita
žiadna možnosť voľby
žiadna zodpovednosť

ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY
únava
nedostatok času na cvičenie
nedostatok energie

NÍZKE ALEBO
NEDOSTATOČNÉ VZDELANIE
málo príležitostí zamestnať sa
nedostatok peňazí a času
na rozšírenie vzdelania
dochádzanie do školy

Bežné riešenia týchto problémov
BORROW

CHANGE JOBS OR TAKE

OPEN YOUR

DECLARE

BANKRUPTCY
OWN BUSINESS OR
MONEY FROM
SECOND JOB
POŽIČAŤ SI PENIAZE OD
NAVŠTÍVIŤ LEKÁRA
Issues
—
have
less
time
PRACOVAŤ MENEJ HODÍN
7 years on credit history
FRANCHISE
FRIENDS/ FAMILY
RODINY / PRIATEĽOV
brať lieky
for self, family, odísť
friends;
zo zamestnania
Issues — concerned with
Issues — don’t want to
prijať
drahého
osobného trenéra
vyhlásiť bankrot
may not like new job
overhead, inventory,
burden loved one with
stability of business, rent,
ﬁnancial problems; could
products, paying other
create added tension.
workers/assistants
RISKOVAŤ A ZAČAŤ

ZMENIŤ PRACOVNÉ

PODNIKAŤ S VLASTNOU

ZARADENIE

FIRMOU

NÁJSŤ SI INÚ PRÁCU

ODÍSŤ ZO ZAMESTNANIA
A ZAČAŤ ŠTUDOVAŤ

Ďalšie riešenie pre vás:

OBJAVTE SILU
SIEŤOVÉHO MARKETINGU

Čo je sieťový marketing? Sieťový marketing alebo multilevel marketing vám umožní získať úžasné
ﬁnančné príjmy vďaka násobeniu spoločnej práce a úsilia vybudovať podnik. Prostredníctvom sieťového
marketingu môžete pracovať s ostatnými na dosiahnutí spoločného cieľa – ﬁnančnej istoty.
Keď spolupracujete s inými, energia a úspech, ktoré vytvárate sa budú znásobovať a rásť, až kým vám toto
spojenectvo neprinesie ﬁnančné odmeny, o akých sa vám doteraz ani nesnívalo. Ešte nikdy nebol vhodnejší
čas naučiť sa, ako byť zdravší a vytvoriť si v živote ﬁnančnú nezávislosť prostredníctvom sieťového
marketingu!

=

=

=

=

=

Ak sa vy a každá ďalšia osoba každý mesiac zduplikujete, za 12 mesiacov bude vo vašej sieti
4 096 ľudí!

VYNECHAJTE
SPROSTREDKOVATEĽOV!
Veľakrát ste o tom počuli, ale len málo
spoločností to naozaj uskutoční. Pri tradičnom
predaji a distribučných sieťach sa zisk z predaja
produktov delí medzi veľkoobchodníkov,
maloobchodníkov, lokálnych a regionálnych
distribútorov, inzerentov, atď.
Spoločnosť Forever Living Products,
namiesto použitia tradičných distribučných
kanálov, predáva svoje produkty priamo svojim
distribútorom, ktorí ich potom predávajú priamo
svojim zákazníkom. Spôsob priameho predaja
umožňuje našim distribútorom získať vyšší zisk
a poskytnúť svojim zákazníkom kvalitnejšie služby
a osobnejší prístup.

Nie všetky multi-level-marketingové (MLM)
spoločnosti sú rovnaké
10 kľúčových ukazovateľov významnej MLM spoločnosti
1. Kvalitný produkt
Hľadajte spoločnosť, ktorá má overené produkty.
Kvalitné produkty sú zapamätateľné aj popri
rôznych novinkách a zlepšovákoch, ktoré by ich
mohli prekonať.
2. Žiadne straty
Mali by ste hľadať spoločnosť s takým
marketingovým plánom, ktorý vás za vaše úsilie
odmení. Ak niekto, koho sponzorujete, exceluje v
predajoch, budete za to odmenení a nič nestratíte.
3. Žiadne poklesy z dosiahnutých pozícií
Distribútori, ktorí prestanú predávať, by nemali
klesnúť o úroveň nižšie. Ak ste už raz boli povýšení
na určitú pozíciu, tak už na nej zostanete do konca
života.
4. Bonusy vyplácané v maloobchodných cenách
produktov
Hoci platíte za svoje produkty vo veľkoobchodných
cenách, kvalitná spoločnosť vám bude vaše bonusy
stále vyplácať v maloobchodných cenách produktov.
5. Overená finančná stabilita
Graf predajov spoločnosti by mal dokazovať jej
neustály rast, zobrazovať konkrétne hodnoty
predajov, ich históriu a budúci vývoj.
6. Minimálne 5 rokov pôsobenia na trhu
Osvedčená MLM spoločnosť prekoná prvých 5
kritických rokov vďaka dobrému manažmentu,
silnému podnikateľskému plánu, motivovaným
distribútorom a kvalitným produktom.

História predajov
našej spoločnosti

7. Rôzne možnosti príjmu
Spoločnosť by vám mala ponúkať rôzne možnosti
príjmu okrem tých, ktoré máte zo svojej vlastnej
práce ako distribútor, či už na plný alebo polovičný
úväzok, napríklad profit sharing alebo motivačné
bonusy.
8. Spotrebný tovar
Spotrebný tovar vám pomôže ľahšie si vybudovať
základňu lojálnych zákazníkov, ktorí budú chcieť
pravidelne dokupovať produkty. Aktívna základňa
zákazníkov je kľúčom k úspešnému MLM a môže
byť založená iba na kvalitných výrobkoch
spotrebného charakteru.
9. Rozsiahla podpora predaja
Vaša spoločnosť by vám mala ponúkať rozsiahlu
podporu, od tréningových materiálov a seminárov,
po rôzne motivácie a ochotných zamestnancov na
regionálnom, národnom a medzinárodnom stupni.
Zapamätajte si, že váš úspech priamo ovplyvňuje
úspech MLM!
10. Medzinárodný charakter
Spoločnosť s niekoľkoročnými dokázateľnými
úspechmi, ktorá má pobočky po celom svete,
preukazuje neustály rast, istotu a to, že má kvalitné
produkty. Väčšina spoločností, ktoré podnikajú
medzinárodne, je stabilných a v danom odvetví
majú bohaté skúsenosti.

FLP: Najväčšia príležitosť na svete

Nech už snívate o akomkoľvek smerovaní vášho života, FLP je úžasný spôsob, ako to dosiahnuť.
Priamo z vášho bytu rozbehnete podnikanie, ktoré vám zabezpečí čas a peniaze potrebné na to, aby ste
mohli robiť to, čo ste vždy chceli. O čom snívate? Chceli by ste nové auto? Krajší dom? Viac voľného
času na dovolenky? Splatiť dlhy? Finančnú istotu?

Vďaka FLP ste k splneniu vašich snov oveľa bližšie, ako si myslíte!

“Obaja sme si budovali svoju profesionálnu kariéru, pracovali dlhé hodiny. Ale chceli sme mať
kontrolu nad našimi príjmami a časom, tak sme hľadali nejakú inú alternatívu. Začali sme s FLP
najprv používaním produktov. Prostredníctvom našich osobných skúseností sme sa presvedčili,
že produkty FLP sú skutočne skvelé. Podelili sme sa o ne aj s inými ľuďmi a tak sme si vytvorili
podnikanie, ktoré sa nám rozšírilo po celej severnej Amerike. V súčasnosti používajú výrobky
FLP štyri generácie našej rodiny! Stráviť niektorý deň v týždni s rodinou v horách bude aj pre
vás oveľa zábavnejšie ako niekde v kancelárii. Ďakujeme vám, pán Maughan, za túto skvelú
príležitosť!” — Gordana and Dejan Varajic

PRÍBEH FOREVER
LIVING PRODUCTS

Príbeh spoločnosti Forever Living Products
sa začína pri jednom mužovi s ambíciami a
veľkým snom. Rex Maughan hľadal spôsob,
ako prostredníctvom podnikania dosiahnuť
vo svojom živote dva základné ciele: lepšie
zdravie a finančnú slobodu. V roku 1978
našiel to, čo hľadal a pozval 43 ľudí na
historicky prvé Forever Living Products
stretnutie vo Phoenixe v Arizone. Odvtedy
sa začala pre milióny ľudí cesta, vedúca
k nepredstaviteľnému podnikateľskému
úspechu.

Rex a jeho prví distribútori si čoskoro uvedomili,
že mnoho ľudí hľadá to, čo hľadali aj oni:
• prirodzené alternatívy na zlepšenie zdravia
• príležitosť zarábať viac
• vysoko kvalitné produkty a jednoduchý
podnikateľský plán
• šancu pomáhať iným, aby sa tiež stali zdravší
a bohatší

OD RASTLINY
CEZ VÝROBKY K VÁM

Základom úspechu FLP produktov
bolo vždy čisté aloe vera – základná
zložka takmer všetkého,
čo produkujeme.
Naše stabilizované aloe vera je vysoko kvalitné a aby
také aj zostalo, spoločnosť je vertikálne integrovaná,
čo znamená, že kontrolujeme všetko - od polí, cez
továrne, výskum a vývoj, až po balenie, prepravu
a distribúciu – od rastliny cez výrobky k vám.
To nás oprávňuje garantovať kvalitu FLP produktov
miliónom zákazníkov a distribútorov, ktorí sa
prostredníctvom nich snažia zlepšiť svoje zdravie
a životný štýl.

Kontrola hmotnosti –
dosiahnite svoj cieľ zdravým
a chutným spôsobom!

Úvodné kombinované súpravy –
výrobky a literatúra, ktoré vám
pomôžu začať budovať vaše
podnikanie.

Starostlivosť o pokožku – čisté
aloe vera, ktoré upokojuje,
chráni a zvlhčuje vašu pokožku.

Kozmetika – bohatá paleta
odtieňov farieb, ktoré skrášľujú
vašu pleť.

PRENESTE MIMORIADNE VLASTNOSTI
ALOE DO VÁŠHO ORGANIZMU
Vlastnosti aloe prospešné pre zdravie sú známe už storočia, ale inštitúciami pre zdravie a výživu boli
väčšinou ignorované. Až v roku 1978 napomohla naša spoločnosť ich opätovnému predstaveniu svetu.
V súčasnosti je aloe jednou z najobľúbenejších zložiek produktov pre výživu a starostlivosť o pokožku.
Forever Living Products je najväčší pestovateľ, výrobca a distribútor aloe vera produktov pre zdravie
a krásu na svete.
Celý náš rad aloe vera nápojov, produktov pre starostlivosť o pokožku a kozmetiky vnáša
mimoriadne vlastnosti aloe vera do celého organizmu. Ak k tomu pridáte vitamíny, minerálne
a herbálne zložky, ako aj výživové doplnky z včelieho úľa, dostanete kompletný rad produktov
na dosiahnutie lepšieho zdravia a krásy prirodzenou cestou.

Včelie produkty – jeden z
najčistejších zdrojov výživy
nachádzajúci sa v prírode.

Aloe vera nápoje – obsahujú
viac ako 200 výživových látok.

Výživové doplnky – obsahujú
všetky dôležité zložky pre zdravú
výživu.

Produkty pre osobnú
starostlivosť – čistia, zlepšujú
a revitalizujú pokožku vďaka
prenikavej sile aloe.

Marketingový plán FLP má úspech,
pretože je výhodný a jednoduchý
diamant centurion
trojitý diamant
dvojitý diamant
diamant
diamant-zafír
zafír
soaring
senior
manažér

120cc

18%
MANAŽÉR

13%
ASISTENT
MANAŽÉRA

43% zisk z maloobchodného predaja
25cc
plus 13% bonus za
osobný maloobchodný
predaj
SUPERVÍZOR
plus 5% bonus za
maloobchodný predaj
43% zisk z maloobskupiny supervízorov
chodného predaja
plus 8% bonus za
2cc
plus 8% bonus za
maloobchodný predaj
osobný
maloobchodný
skupiny asistentov
ASISTENT
predaj
supervízora
SUPERVÍZORA
plus 3% bonus za
zúčastňujte sa na
maloobchodný predaj
stretnutiach organi43% zisk z maloobskupiny asistentov
zovaných FLP
chodného predaja
supervízora
predajte 4 kartóny
plus 5% bonus za
zúčastňujte sa na
pokračujte v sponzoroosobný maloobchodný
stretnutiach organivaní a budovaní svojej
predaj
zovaných FLP
dolnej línie
zúčastňujte sa na
predajte 4 kartóny
stretnutiach organipokračujte v sponzorozovaných FLP
vaní a budovaní svojej
predajte 4 kartóny
dolnej línie
začnite sponzorovať
a budovať svoju dolnú
líniu

8%

5%

NOVÝ
DISTRIBÚTOR
43% zisk z maloobchodného predaja
vyplňte prihlášku
žiadne vstupné
poplatky
pozvite niekoho na
ďalšie stretnutie organizované FLP

75cc

43% zisk z maloobchodného predaja
plus 18% bonus za
osobný maloobchodný
predaj
plus 5% bonus za
maloobchodný predaj
skupiny asistentov
manažéra
plus 10% bonus za
maloobchodný predaj
skupiny supervízorov
plus 13% bonus za
maloobchodný predaj
skupiny asistentov
supervízora
zúčastňujte sa na
stretnutiach organizovaných FLP
predajte 4 kartóny
pokračujte v sponzorovaní a budovaní svojej
dolnej línie

Váš úspech ako podnikateľa firmy FLP je meraný v bodoch, závislých od počtu predaných kartónov. Poskytujú vám jednoduchý
prehľad a dávajú možnosť stanoviť si a dosahovať svoje ciele. Keď dosiahnete stanovený počet bodov (predaných kartónov),
získate vyššiu pozíciu a rôzne výhody, bonusy a motivačné odmeny.

• rôzne možnosti príjmu
• kvalitné produkty spotrebného
charakteru
• overená finančná stabilita
• rozsiahla podpora predaja
• bonusy vyplácané
v maloobchodných cenách
produktov
• 28 rokov pôsobenia na trhu
• medzinárodný charakter
• žiadne poklesy z dosiahnutých
pozícií

10 SPÔSOBOV ZÍSKANIA PRÍJMU
1. Zisk z predaja
43% zisk
2. Osobný bonus
5% až 18% bonus za osobný predaj v
závislosti od objemu predaja

6. Motivačné odmeny/automobilový
program
až do € 800 mesačne
7. Podiel na zisku
každoročný program podielu na zisku

3. Skupinový bonus
3% až 13% za predaj v závislosti od
objemu predaja vašej skupiny

8. Osobný rozvoj
odborné školenia pre získanie nových
zručností a skúseností

4. Bonus za vedúce postavenie
6%, 3%, 2% z prvej, druhej a tretej
generácie manažérov

9. Exotické dovolenky
možnosť získať dovolenku do rôznych
destinácií

5. Gem bonus
zvýšené príjmy z predajov manažérov
dolnej línie

10. Podpora predaja
rôzne spôsoby rozširovania vašich
podnikateľských možností

Forever vám ponúka všetko, čo pre
svoj úspech potrebujete!
Stať sa ﬁnančne nezávislý znamená rozhodovať o svojom osude. Umožňuje vám to dosiahnuť všetko,
čo ste v živote chceli. Ak vás vaša práca alebo zamestnanie nevedie tam, kam by ste chceli, Forever Living Products
vám ponúka skvelú príležitosť zmeniť váš kurz. Čo môžete stratiť?
Čo je dôležitejšie ako zarábať viac peňazí? Čas. Konkrétne čas na všetko, čo chcete robiť s rodinou
a priateľmi. Úsilie, ktoré vkladáte do podnikania s FLP sa vám niekoľkonásobne vráti, pretože predaje vášho tímu
distribútorov vám poskytnú čas a príjem, ktorý potrebujete, aby ste mohli žiť život o akom snívate. Forever Living
má všetko, čo potrebujete pre váš úspech:

skvelých zamestnancov,

vynikajúce predajné

ktorí vždy pomôžu

a marketingové nástroje

tréningové semináre

motivácie a bonusy

webovú stránku pre

a podujatia

pre distribútorov

distribútorov

kvalitné produkty

Postarali sme sa o výskum a rozvoj, prieskum trhu, balenie, distribúciu, marketing a administratívu, ktoré
by ste inak museli zabezpečiť sami. Jediné čo musíte urobiť, je ponúkať naše kvalitné produkty zákazníkom. Tak si
vybudujete svoje vlastné podnikanie!

www.foreverliving.com
Ak sa chcete pomocou webovej stránky dostať do sekcie pre distribútorov, najprv musíte ísť na adresu
www.foreverliving.com. Po výbere štátu vás systém privedie na obrazovku Distributor login. Potom zadáte vaše
prihlasovacie ID a heslo. Prihlasovacím ID je vaše číslo distribútora (bez medzier a pomlčiek). Heslo pozostáva
z dvoch veľkých písmen nasledovaných 9-timi číslicami (bez medzier a pomlčiek).
Ako získate vaše heslo? Heslo vám bude zaslané spolu s vašou identiﬁkačnou kartou do 15. dňa
nasledujúceho mesiaca po spracovaní vašej prvej objednávky výrobkov.
Po prihlásení sa na webovú stránku môžete objednávať výrobky (v sekcii „Ako nakupovať“ zvoľte
„Internetová objednávka“), zistiť stav osobných a skupinových predajov (zvoľte „Moje predaje“) a overiť si objemy predajov vytvorené všetkými objednávkami vo vašej skupine. Zoberte, prosím, na vedomie, že objednávky
nemôžu byť zadané do systému okamžite. Kancelária ich musí pred zadaním do systému prijať, overiť
a skontrolovať platby.

Čo vám chcú o Forever Living povedať úspešní...
„S nedôverou a pochybovačne sme prijali názor laika, že by stálo zato overiť ten „všeliek“
na zdravie i peňaženku. To, že sme „naleteli“, sa neskôr ukázalo ako naše najlepšie životné
rozhodnutie. Veľmi výrazne sme si pomohli zdravotne i finančne, nad všetky naše očakávania,
a dnes prostredníctvom našich priateľov a známych už aj desaťtisícom rodín, spriaznených
s myšlienkou zdravia, vitality a finančnej pohody s Forever Living Products. I do budúcna sa
o naše skúsenosti s kýmkoľvek radi podelíme.“
— Ing. Hledík Rudolf a Bobrovniczká Eva, soaring manažéri FLP SR
„Začať podnikať s Forever Living Products bola pre nás skutočne skvelá myšlienka. Veď
zdravie a finančná sloboda láka každého. Usilovnosťou a vytrvalosťou sa nám otvoril
neuveriteľne krásny život plný všetkého, čo si len človek môže priať.“
— Kondéová Mária a Csala Roland, senior manažéri FLP SR
„Finančná nezávislosť, zdravie a radosť z podnikania s firmou FLP – to nie
sú frázy, to je fakt! Potvrdzujeme si to každý deň za osem rokov spolupráce.
Sme súčasťou spoľahlivej firmy so skvelými výrobkami, ktorá sa teší z vášho
úspechu a ktorá ponúka skutočne netušené možnosti...“
— RNDr. Trizmová Tatiana a MUDr. Trizma Milan, senior manažéri FLP SR
„Naše stretnutie s Forever Living Products nám za niekoľko mesiacov od základov zmenilo život.
Pravidelným používaním výrobkov sme sebe i celej rodine posilnili vitalitu a zdravie. Po prvých
týždňoch sme zbadali, že firma vynikajúco odmeňuje ľudí, ktorí si to zaslúžia tým, že pomáhajú
celému radu ďalších ľudí pri riešení ich problémov. Toto odhodlanie, túžba a vnútorná potreba
pomáhať, zmenila náš každodenný boj o prežitie na nádherný život a priniesla nám desiatky
skvelých priateľov.“
— Ing. Czinege Karol a Czinegeová Danka, manažéri FLP SR
„Predtým sme dlhé roky podnikali v klasickom obchode. Keď sme sa oboznámili
s marketingovým plánom FLP, hneď sme zistili jeho výhody a finančné možnosti.
FLP je už sedem rokov súčasťou nášho života. Od tej doby je naša rodina zdravšia,
sme omnoho vitálnejší a spokojnejší.“
— Ing. Tóth Ladislav a Tóthová Elena, manažéri FLP SR
„S trpělivostí, pochopením a láskou k lidem.“
— PhDr. Muchová Hvězdoslava a Bc. Szabó Dezider, senior manažeři FLP CR

„Co chci, aby dělali moji spolupracovníci a byli proto úspěšní, musím dělat také já sám.“
— Drobík Milan a Drobíková Jana, senior manažeři FLP CR

„ Nejlepší potěšení, největší radost v životě cítit se potřebným a blízkým lidem na úseku zdraví a doporučovat nejhodnotnější potravinové doplňky FLP.
Čisté tělo uvnitř a vně je hlavním předpokladem dobrého zdraví a to
na základě našich produktů FLP.“
— Drastichová Marie a Ing. Drastich Otmar, senior manažeři FLP CR
„Cesta k úspěchu vede přes účast na všech akcích FLP.“
— Řehák Michael a Bernatíková Helena, manažeři FLP CR

„Moudrost příležitost FLP využije, pošetilost ji přejde bez povšimnutí.“
— Ing. Rýpar Rudolf a Rýparová Ingeborg, manažeři FLP CR

A ČO ĎALEJ?
Teraz sa spýtajte samých seba, či vám
spoločnosť FLP vyhovuje:

3
Q

Myslíte, že dokážete reprezentovať takú
medzinárodnú spoločnosť, akou je FLP?
3 Obohatia tieto produkty život vám alebo
Q
vašim známym?
3 Ste ochotní vynaložiť dostatok úsilia, aby
Q
ste dosiahli svoje ciele?

Má spoločnosť:
3 kvalitné produkty?
Q
3 žiadne straty?
Q
3 žiadne poklesy z dosiahnutých pozícií?
Q
3 bonusy vyplácané v maloobchodných cenách
Q
produktov?
3 overenú finančnú stabilitu?
Q
3 minimálne 5 rokov pôsobenia na trhu?
Q
3 rôzne možnosti príjmu?
Q
3 výrobky spotrebného charakteru?
Q
3 rozsiahlu podporu predaja?
Q
3 medzinárodný charakter?
Q

Ak ste na všetky otázky odpovedali „áno“, tak sa môžete zaregistrovať.
Pomôže vám osoba, ktorá vám predstavila spoločnosť Forever Living
Products. Začnite používať produkty, predstavujte ich iným a čoskoro
uvidíte, že vám už nič nestojí v ceste za splnením vašich snov.
Aký je váš sen? Rozhodnite sa. A potom si tento sen splňte!

AKO?
Don’t stop dreaming of the things you want in life.

Ste oveľa bližšie ako si myslíte.
Využite túto príležitosť, aby sa vaše sny stali skutočnosťou.
Začnite konať!
Forever Living Products pomohla miliónom ľudí dosiahnuť to, čo chceli. Aké
sú vaše sny? Nech sú akékoľvek, FLP vám pomôže, aby sa vám splnili vďaka
produktom a marketingovému plánu. Ak vám nechýba odhodlanie
a nadšenie, vytvoríme spolu skvelý tím.

Váš sen –
náš plán.

