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Budowanie biznesu 
podczas Świąt

Czy nie przydałoby ci się trochę dodatkowej gotówki przed Świętami? 
Ba, komu by się nie przydało?! Dobra wiadomość jest taka, że masz już w ręku klucz do zwiększenia funduszy… a jest 
nim twoja Umowa Dystrybutora FLP! Jeśli wziąć pod uwagę, że większość wydatków konsumentów przypada na 
listopad i grudzień, nietrudno dostrzec, że sezon świąteczny to dla ciebie niesamowita szansa na zwiększenie obro-

tów. To z kolei przekłada się na większą ilość pieniędzy w twojej kieszeni – a takiej okazji z pewnością nie chciałbyś 
przegapić!

Oto kilka pomysłów na zwiększenie dochodów przed końcem roku. Jak najw-
cześniej na początku sezonu świątecznego skontaktuj się ze swoimi klientami  

i Dystrybutorami, doradzając podarowanie rodzinie, znajomym i współpracow-
ników prezentów Forever. 

Zorganizuj pokazy „Prezentów Forever” dla grup. Proponuj gotowe, świątecznie 
opakowane zestawy produktów, wśród których znajdą się te chętnie wybiera-

ne na prezenty. Zestawy powinny zawierać:

 paletę Sonya i perfumy damskie FOREVER 25th Edition 
 Gentleman’s Pride, FOREVER Aloe Marine Mask i Forever Aloe Styling Gel
 Sonya Skin Care Collection

Wyeksponuj ładnie produkty w stylowych koszykach owiniętych przezroczystą 
folią – będzie to świetna propozycja dla przedsiębiorców szukających prezentów 

dla współpracowników czy asystentek.
Jedna z Dystrybutorek opowiadała, jak jechała z takim koszem 
produktów windą w biurowcu, by dostarczyć go dyrektorowi, 
który zamówił go jako prezent dla żony. Zanim dojechała na 

właściwe piętro, miała kolejne zamówienia od osób, które jecha-
ły z nią windą!

Stwórz własną promocję świąteczną, oferując darmowy produkt klientom, którzy 
dokonają zakupów o określonej wartości. (Dobrą zasadą jest dawać taki produkt, który cie-
bie jako dystrybutora kosztuje około 5-8% kwoty detalicznej płaconej za cały zakup przez 
klienta.) 

Ponieważ praktycznie każdy pragnie lepszego zdrowia i większej urody, nie masz możliwości nie trafić z prezentami Forever 
Living Products. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego na Gwiazdkę!

źródło: Forever International, grudzień 2007

Firmowy papier do pakowania  
prezentów do kupienia  

we wszystkich  
Centrach Produktów Forever!

cena 1 arkusza 2,50 PLN
kupując 20 arkuszy płacisz 40 PLN,  

czyli tylko 2 PLN za arkusz!


