BIZNES FOREVER

miej śmiałość

marzyć

Gregg Maughan, Prezydent

Rok temu miałem śmiałość zamarzyć

kie”! Nigdy nie pozwólcie by to, co mó-

Dokonaliśmy również znaczących inwe-

sobie, że zbierzemy razem 20 000 osób

wią „niektórzy” powstrzymało Was od

stycji w nasze światowej klasy zakłady

na Global Rally 2014. W opinii niektórych

realizacji marzeń… Ja tego dokonałem

wytwórcze Forever Nutraceutical i Aloe

postradałem zmysły, a według innych

i Wy też możecie.

Vera of America. Mieliśmy na względzie

miałem nadmierne ambicje. Byli jednak
też tacy, którzy sądzili, że traﬁłem w sedno. Ci ostatni mieli rację. Dokonaliśmy
tego! Ciężko opisać, jakie to uczucie stać
przed tak ogromnym tłumem niezwykłych osobowości z całego świata, zgromadzonych razem we wspólnym celu
osiągnięcia swojego własnego sukcesu
poprzez zapewnianie sukcesu innym.
A o czym Wy „macie śmiałość marzyć”?
Czy są to marzenia związane z ﬁnansami, jak spłata kredytu, zgromadzenie
funduszy na nowy samochód czy godną
emeryturę? Może chcecie zmienić swój
styl życia, więcej podróżować, jadać w
dobrych restauracjach czy więcej czasu
spędzać z rodziną? Niezależnie od tego,
jak opiszecie swoje marzenia, chcę Wam
powiedzieć: „Niech marzenia będą wiel-
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W Biurze Głównym pracujemy dzień
i noc, by upewnić się, że macie wszystko, co jest Wam potrzebne do odniesienia sukcesu w biznesie Forever. Udosko-

kontrolę kosztów, ale również ciągłość
dostaw, by zaspokoić Wasze wciąż rosnące zapotrzebowanie na najwyższej jakości produkty aloesowe na świecie.

naliliśmy nasz Informator o produktach

I wreszcie, poczyniliśmy znaczące inwe-

i zawarliśmy w nim nowe, ułatwiające bu-

stycje w zakresie magazynowania i dys-

Vital5.

trybucji poprzez Forever Direct i inne,

Zestawy nie tylko ułatwią korzystanie z

mniejsze inicjatywy tego typu na całym

produktów, ale również dzielenie się z in-

świecie. Wszystkie te inwestycje są wy-

nymi szansą na biznes.

razem naszej pasji wobec wysoce do-

dowę biznesu zestawy, takie jak

Poczyniliśmy znaczące inwestycje w obszarze technologii cyfrowych. Zainwestowaliśmy między innymi w nową mobilną aplikację Discover Forever oraz

chodowego środowiska dla całej Rodziny Forever. W rzeczy samej, w świecie
Forever jest wiele powodów, by być optymistą.

spersonalizowane narzędzie FLP360,

Dziękuję Wam wszystkim, że pomogli-

które poprawią jakość naszych prezen-

ście mi spełnić moje marzenia. Teraz jest

tacji biznesowych i działań operacyjnych.

czas, by razem pracować nad realizacją
Waszych marzeń. Zacznijmy już dziś!
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