
The Touch of Forever 
Combo Pak includes: 
A-Beta-CarE 
Absorbent-C 
Aloe Bath Gelée 
Bits n' Peaches
Aloe First
Aloe Heat Lotion 
Aloe Lips
Aloe Liquid Soap
Aloe Lotion 
Aloe Propolis Creme
Aloe Vera Gel 
Aloe Vera Gelly
Arctic-Sea Super Omega-3
Aloe Jojoba Cond. Rinse 
Fields of Greens 
Forever Bee Pollen
Forever Bee Propolis
Forever Bright Toothgel
Forever Garcinia Plus
Forever Ginkgo Plus 
Forever Kids 
Forever Lite - Vanilla
Forever Lycium Plus
Garlic-Thyme
Gin Chia
Royal Jelly 
Aloe Jojoba Shampoo 
AND literature, videos and
samples.
001E - English Inserts
001S - Spanish Inserts

You are a brand new Distributor of Forever Living Products!
We congratulate you on your decision, and welcome you to our worldwide family. We
recognize that you are the most important person in the company; because without
you, FLP would be just a dream. Undoubtedly you are excited about the opportunity to
develop an unlimited income, and we want to make sure that happens. The purpose of
this training is to provide you with step-by-step instruction and assistance in building
your Forever business.
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JESTEÂ NOWYM DYSTRYBUTOREM FOREVER LIVING 
PRODUCTS!

Gratulujemy podj´tej decyzji i witamy w Êwiatowej rodzi-
nie Forever. JesteÊ dla nas najwa˝niejszà osobà w firmie, 
poniewa˝ bez ciebie Forever pozosta∏oby tylko marzeniem. 
ÂwiadomoÊç otwierajàcych si´ przed tobà nieograniczo-
nych mo˝liwoÊci zarobkowych jest niewàtpliwie ekscy-
tujàca, a my chcemy si´ upewniç, ˝e zostanà one zrealizo-
wane. Celem naszego szkolenia jest wyposa˝enie ci´ 
w przejrzystà instrukcj´ oraz zapewnienie ci pomocy we 
w∏aÊciwym rozwoju biznesu Forever.

Twoim pierwszym krokiem jako Nowego Dystrybutora jest zakup 
Clean+Lean Business Pak lub Touch of Forever (zestaw TOF). Ka˝dy 
z tych dwóch zestawów ma wartoÊç 2 punktów kartonowych i zapew-
ni Ci natychmiastowy awans na stanowisko Asystenta Kierownika. 
Jako Asystent Kierownika b´dziesz otrzymywaç premie osobiste 
(w formie upustu) naliczane od ka˝dego Twojego nast´pnego zamó-
wienia. 

Znaczenie zakupu zestawu TOF jest nie do przecenienia. Naj wa˝-
niejszym czynnikiem twojego sukcesu jest twój entuzjazm. Narasta on 
od momentu, gdy zaczynasz u˝ywaç produktów i zwi´ksza si´ w miar´ 
twojego rozwoju w ramach Planu Marketingowego. TOF jest ci po-
trzebny, byÊ mia∏ mo˝liwoÊç wypróbowania produktów i zyskiwania 
w∏asnych doÊwiadczeƒ oraz wiedzy o produktach – dzi´ki temu b´dziesz 
móg∏ si´ nimi dzieliç z innymi. Rozpoczynanie budowy biznesu FLP 
bez zestawu TOF jest jak próba latania bez skrzyde∏. 

Potraktuj swój zestaw TOF jak „uniwersytet”. Wiele osób wydaje na-
prawd´ ogromne pieniàdze na kszta∏cenie w szko∏ach wy˝szych po to, 
by zdobyç wiedz´ koniecznà do pracy w wybranej profesji. W FLP two-
ja edukacja kosztuje zaledwie ok. 2 tys. z∏., a zarobki, jakie dzi´ki niej 
osiàgniesz, mogà byç niewyobra˝alnie wi´ksze ni˝ w jakimkolwiek in-
nym zawodzie zdobytym dzi´ki studiom!

Jeden z odnoszàcych najwi´ksze sukcesy dystrybutorów wspomina, jak 

powiedzia∏ sponsorowi, ˝e nie staç go na zakup TOF. Wtedy sponsor, 
chcàc by ów dystrybutor we w∏aÊciwy sposób – czyli zaczynajàc od za-
kupu TOF – rozwija∏ swój biznes, zaczà∏ razem z nim rozwa˝aç ró˝ne 
sposoby, które umo˝liwi∏by zdobycie funduszy na kupno zestawu. Usta-
lili wspólnie, ˝e dystrybutor mo˝e sprzedaç swoje kije golfowe i kupiç 
TOF za uzyskane tà drogà pieniàdze. W chwili obecnej zajmuje on 
wy˝szà pozycj´ mened˝erskà i swoim przyk∏adem inspiruje wcià˝ nowe 
osoby. Nie ma osoby, której nie staç na zakup zestawu; co wi´cej, nie 
ma nowego dystrybutora (powa˝nie myÊlàcego o znacznych zarobkach), 
którego staç na to, ˝eby NIE kupiç TOF!

Zestaw nie tylko daje ci emocjonalnà si∏´ p∏ynàcà z entuzjazmu, wa˝ne 
jest tak˝e dzia∏anie produktów na organizm. Korzystajàc z ró˝nych 
produktów, szybko stajesz si´ „produktem produktów”. A wtedy jesteÊ 
najlepszà reklamà swojego biznesu – chodzàcym billboardem, który 
krzyczy: „Te produkty sà Êwietne!”. Na tej podstawie tak˝e inni 
b´dà si´ przekonywali si´ do u˝ywania produktów, a poza tym, patrzàc 
na ciebie, b´dà dostrzegaç Êwietne rezultaty (np. g∏adsza skóra, bar-
dziej lÊniàce w∏osy, wi´cej energii, szczuplejsza sylwetka) i pytaç ci´, jak 
to osiàgnà∏eÊ.

Kolejny wa˝ny powód do zakupu TOF to zawarta w nim literatura: 
narz´dzia pracy potrzebne do rozpocz´cia dzia∏alnoÊci. Nie bez zna-
czenia jest równie˝ zni˝ka, jakà oferuje FLP. TOF kosztuje mniej ni˝ 
zawarte w nim produkty kupione pojedynczo. 

Wszyscy dystrybutorzy, którzy osiàgajà znaczne dochody, zaczynali od 
zakupu zestawu TOF. Entuzjazm wobec produktów sta∏ si´ podstawà 
rozwoju ich biznesu i umocni∏ ich w dà˝eniu do realizacji swoich 
zamierzeƒ. Tak samo b´dzie w twoim przypadku. Nie zwlekaj wi´c 
z zakupem, wybierz zestaw, który najbardziej ci odpowiada, i ju˝ dziÊ 
zacznij podró˝ do finansowej niezale˝noÊci!

Bill Lewis, Wiceprezes ds. Operacyjnych
(Vice-President of Operations)
Forever Living Products Int.

I CO TERAZ?

Bill Lewis radzi krok po kroku, 

jak budowaç biznes Forever

Akademia  biznesu


