
Używaj Forever™ Essential Oils na 
spotkaniach, szkoleniach i prezentacjach, by 
pokazać, jak łatwy w użyciu jest to produkt. 
Ze względu na sposób, w jaki zmysł 
powonienia oddziałuje z mózgiem, efekty 
działania olejków eterycznych mogą być 
natychmiastowe, dzięki czemu twoja grupa, 
klienci i potencjalni FBO od razu będą mieć 
pozytywną interakcję z produktem!

BUDOWANIE BIZNESU
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Buduj biznes 
z Forever™ Essential Oils
Osiągnij pozycję Managera już w 5 miesięcy, korzystając z tych prostych 
w powielaniu, najlepszych praktyk budowania biznesu!

Na Global Rally w Singapurze Jayne 
Leach mówiła o potędze wizji. Słowo to 
zdefiniowała jako zdolność dostrzeżenia 
czegoś na długo przedtem, zanim 
faktycznie stanie się to widoczne. Aby 
odnieść sukces z Forever, musisz mieć 
wizję – uwierzyć, że możesz osiągnąć 
wielkie rzeczy, ułożyć plan, a następnie 
pracować nad jego realizacją. A teraz 
pora dostrzec wizję Forever™ Essential 
Oils! 

Niezależnie od tego, czy aromaterapia 
jest dla ciebie nowością, czy od lat 
używasz na co dzień aromatów  
i olejków eterycznych, Forever™ 
Essential Oils nadadzą nową dynamikę 
twojemu biznesowi. 

Zrozumieć siłę  
rynku aromaterapii
W 2014 roku, rynek ten wart był ponad 
$25.3 miliarda – i wciąż rośnie! Pomyśl  
o wszystkich ludziach, których znasz lub  
z którymi dzielisz się Forever, a którzy 
już korzystają z produktów aromaty-
cznych i chętnie dowiedzieliby się, 

dlaczego Forever™ Essential Oils są 
najlepszymi produktami na rynku. 

Bądź ekspertem od 
aromaterapii
Jak używać produktów? Gdzie? Kto ma 
ich używać? Olejki eteryczne mają tak 
wiele zastosowań, że ciężko wymienić 
je wszystkie. Kiedy jednak poznasz ich 
kluczowe właściwości, które pomagają 
innym wyglądać i czuć się lepiej,  
będziesz mógł/mogła z zapałem mówić 
o tej linii, a tym samym przekonać 
swoich klientów i strukturę do 
produktów oraz do siebie. Produkty 
aromatyczne mogą być rozpylane  
w całym domu, w samochodzie  
i wszędzie, gdzie chcesz dodać 
zapachu. Można je również mieszać 
z olejem nośnikowym i stosować na 
skórę. A najlepsze? Z potęgi Forever™ 
Essential Oils może korzystać cała 
rodzina! Kiedy znajdziesz swoje 
ulubione sposoby używania olejków, 
dzielenie się nimi stanie się jeszcze 
łatwiejsze!

Poznaj najlepsze 
produkty na rynku

Teraz, kiedy już rozumiesz siłę 
aromaterapii, poświęć chwilę, aby 
dowiedzieć się, dlaczego Forever™ 
Essential Oils to najlepsze dostępne 
na rynku produkty. Od 1978 r. Forever 
jeździ po całym świecie, by wyszukiwać 
najlepsze naturalne składniki do 
naszych produktów. Tym razem było tak 
samo! Pozyskiwane z różnych miejsc 
świata i w 100% czyste, bez żadnych 
syntetycznych uzupełniaczy, Forever™ 
Essential Oils to najczystsze naturalne 
esencje roślinne zebrane specjalnie dla 
ciebie! Poznaj pochodzenie i sposób 
użycia tych niezwykłych produktów, by 
z pewnością siebie mówić o nich swojej 
grupie, swoim klientem i potencjalnym 
FBO!

Kiedy poznasz źródło, składniki  
i korzyści Forever™ Essential Oils, pora 
podzielić się produktami! Korzystając 
z tych najlepszych praktyk budowania 
biznesu, możesz osiągnąć pozycję 
Managera już w zaledwie 5 miesięcy!

Aby dowiedzieć się więcej o pocho-
dzeniu, składnikach i sposobach użycia 
Forever™ Essential Oils i aby obejrzeć 
całe szkolenie Jayne Leach o tym, jak 
zbudować biznes managerski  
z Forever™ Essential Oils, wejdź na 
www.foreverliving.com.



Sprzedaż detaliczna
mimimum 1cc 

™
 

Forever   Essential Oils

Zasponsoruj dwóch nowych
Assistant Supervisorów

którzy dołączą kupując 2cc
Forever™ Essential Oils

Pracuj z nowymi Assistant Supervisorami z ostatniego
miesiąca, by pomóc im zasponsorować dwóch nowych 

Assistant Supervisorów, każdego z 2cc Forever™ Essential Oils

1 2

3

1
M-C

2
M-C

3
M-C

4
M-C

5
M-C

70
CC

50
CC

30
CC

15
CC

1 3 9 18 30

5
CC

1
CC

1
CC

1
CC

2
CC

2 = + +
CC

2
CC

2
CC

2
CC

2
CC

2
CC

 CZŁONEK
ZESPOŁU

CZŁONKÓW
ZESPOŁU

CZŁONKÓW
ZESPOŁU

CZŁONKÓW
ZESPOŁU

CZŁONKÓW
ZESPOŁU

S AM M

2X - Forever™  Essential Oil Bundle  |  513
3X - Forever™  Carrier Oil  |  505
2X - Forever™  Tri-Pak  |  512
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Miesiąc pierwszy
Osobiście sprzedaj detalicznie Forever™ 
Essential Oils o wartości co najmniej 
1 cc. Zasponsoruj dwóch nowych 
Assistant Supervisorów, którzy dołączą 
kupując Forever™ Essential Oils  
o wartości 2 cc. Na koniec pierwszego 
miesiąca będziesz mieć biznes  
o obrotach 5 cc!

Miesiąc drugi
Wykonaj te same kroki, co w pierwszym 
miesiącu. Dodatkowo, pracuj z dwiema 
osobami, które zasponsorowałeś/-aś 
w poprzednim miesiącu, aby i one 
pozyskały dwóch nowych Assistant 
Supervisorów, każdego z zakupem 
Forever™ Essential Oils o wartości 2 cc. 
Miesiąc zakończysz z trzyosobowym 
zespołem i sumą obrotów 15 cc!

Miesiąc trzeci
Powtórz działania z poprzedniego 
miesiąca. Podczas trzeciego  
miesiąca kluczowe znaczenie ma  
wypracowanie właściwych nawyków  

i bycie przykładem dla rosnącej grupy. 
Codziennie rozmawiaj z kolejnymi 
osobami o produktach i Szansie 
Forever! Wykorzystuj swoje kontakty 
na portalach społecznościowych, by 
szybko dzielić się informacjami z dużą 
grupą ludzi i kontynuuj komunikację! 
Gdyby każdy działał tak, jak ty  
i sponsorował dwóch nowych Assistant 
Supervisorów miesięcznie, w twojej 
grupie byłoby dziewięć osób. Załóżmy 
jednak, że tylko sześcioro z nich 
osiągnęło cel 5 cc. Twój biznes generuje 
obroty 30 cc, a ty jesteś Supervisorem!

Miesiąc czwarty
Kontynuuj działania z wcześniejszego 
miesiąca. Gdyby każdy robił to, czego 
uczysz i co sam/-a robisz, w twoim 
zespole byłoby 18 osób. Załóżmy 
jednak, że tylko dziesięcioro również 
dostrzegło wizję, potencjał Forever  
i zrealizowało swoje 5 cc. Twój biznes 
ma obroty 50 cc, a ty zostajesz 
Assistant Managerem. 

Miesiąc piąty
I znów robisz to samo, co miesiąc 
wcześniej. W najlepszym wypadku 
twój zespół liczyłby 30 osób. 
Przyjmując, że tylko 14 osób z tych 
30 angażuje się w detaliczną sprzedaż 
1 cc i sponsorowanie dwóch nowych 
Assistant Supervisorów miesięcznie, 
jesteś teraz Managerem!

W ciągu pięciu miesięcy nie tylko 
osiągnąłeś/-aś pozycję Managera,  
o szacowanych dochodach powyżej 
4500 PLN. W twoim zespole jest teraz 
więcej ludzi, którzy dostrzegają twoją 
dynamikę wzrostu i chcą ją powielić! 
Pracuj w głąb grupy, aby odnaleźć 
osoby równie zmotywowane jak ty,  
i pomóc im awansować na Managera. 
Przy biznesie zbudowanym na dobrych 
nawykach i najlepszej praktyce, nie ma 
limitu tego, czego możesz dokonać!


