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TWóJ BIZNES FOREVER

Forever Forward. Naprzód Forever.

Od marzenia do przedsiębiorstwa 
wartego miliardy dolarów – już 
ponad 35 lat temu Rex Maughan 
założył firmę, która miała zmienić 
życie milionów ludzi na  świecie. 
Rex wiedział, że potężnym czynni-
kiem motywującym wszystkich ludzi 

jest potrzeba, by czuć się cenionym  
i rozumiejąc siłę, jaką niesie wyraża-
nie uznania, uczynił je podstawą 
kultury Forever. 
„Nie raz słyszeliście, jak mówię, że 
potęga Forever to potęga miłości. 
Szczerze w to wierzę i wiem, że lu-

dzie czują tę miłość, gdy wyrażamy 
im uznanie, nawet w drobny, prosty 
sposób. Stworzyliśmy naszą odznakę 
jako potężny symbol ich osiągnięć  
i wyraz naszej miłości do nich.”

Dlaczego  
należy 
dumnie 
nosić 
odznakę
Forever, firma z sercem
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Jaki może być lepszy sposób wyrażenia uznania dla człowieka i jego 
osiągnięć, niż złoto i klejnoty?! Złoto od wieków jest symbolem chwały  
i doskonałości oraz cennym metalem szlachetnym, wysoce pożądanym 
od najdawniejszych czasów. 
Gdy Dystrybutor osiągnie wyższy poziom w Planie Marketingowym, jego 
sukces zostaje wyróżniony drogocennymi klejnotami – rubinami, szafira-
mi i tymi najcenniejszymi – brylantami, umieszczonymi pod złotym or-
łem.

Odznaka
Jak więc wyrażamy wagę przy-
wiązywaną do czyichś osiągnięć? 
Oczywiście poprzez potęgę od-
znaki. Jako coś, co można nosić 
blisko serca, odznaka odzwier-
ciedla część osoby, która ją po-
siada. 
Symbolizuje podróż. Symbolizuje 
liczne wyzwania, którym stawia-
my czoła, by spełnić się w życiu.

To część Forever, narzędzia, które pomaga 
tej podróży nabrać kształtu.

To część Rexa Maughana, człowieka, który 
rozumie ludzką potrzebę bycia docenianym.

To część osoby, która ją nosi. Jej przekaz 
brzmi: „Osiągnąłem coś dla siebie”.

Do dzieła; noś dumnie odznakę.

Niech noszenie odznaki stanie się twoim codziennym nawykiem – takim sa-
mym, jak poranne spryskiwanie się 25th Edition i sięganie po portfel przed wyj-
ściem z domu. Wielu największych Dystrybutorów zbyt dobrze wie, że swojego na-
stępnego Eagle Managera możesz spotkać w supermarkecie lub na treningu 
piłkarskim swojego syna. Noś odznakę codziennie, miej świadomość jej wartości  
i bądź dumny z tego, co reprezentuje oraz z tego, co osiągnąłeś. I nie wstydź się 
pokazywać tego światu.

Powodzenia we wszystkim, co robisz.
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