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JesteÊ dystrybutorem Forever Living Products. Kupi∏eÊ ze-
staw TOF. Poznajesz produkty, u˝ywajàc ich na co dzieƒ. 
Âwietnie! Teraz powinieneÊ si´ skupiç na stworzeniu bazy, 
dzi´ki której b´dziesz realizowaç wymóg osobistej aktyw-

noÊci 4 pk. miesi´cznie. Osobisty obrót 4 pk. miesi´cznie 
to jedyny sposób na po∏o˝one mocnych fundamentów, na 
których b´dziesz móg∏ zbudowaç trwa∏y i solidny biznes 
Forever. Nasze produkty sà unikalne, szybko zbywalne 
i najwy˝szej jakoÊci, dlatego spe∏nienie wymogu 4 pk. nie 
jest trudnym zadaniem. Tym bardziej, ˝e sposobów reali-
zacji obrotów jest wiele.

Korzystanie z produktów na w∏asny u˝ytek. PomyÊl tylko, 
z ilu produktów FLP mo˝esz korzystaç na co dzieƒ! Nawet ma∏a ro-
dzina mo˝e zu˝ywaç w ciàgu miesiàca powy˝ej 2 pk. nie wychodzàc 
nawet z domu! Nawyk u˝ywania jak najwi´kszej liczby produktów 
powinien byç odzwierciedleniem twojego entuzjazmu i zaanga˝owania 
w biznes.

Prezentacje produktów. Odkry∏eÊ najlepsze produkty dla zdro-
wia i urody; dlaczego nie podzielisz si´ nimi z rodzinà i znajomymi? 
ZaproÊ ich na domowà prezentacj´ produktów. W Centrach Sprzeda˝y 
znajdziesz ró˝ne narz´dzia marketingowe, które mogà ci pomóc. Ob-
rót realizowany podczas jednej prezentacji to cz´sto 2-4 pk.

Najlepszym sposobem na przygotowanie si´ do prezentacji jest 
sporzàdzenie listy wszystkich osób, które znasz. Wi´kszoÊç osób zna 

w swoim mieÊcie dziesiàtki ró˝nych ludzi. Kiedy lista osób b´dzie 
gotowa, zapraszaj je po kolei na pokaz produktów. Pami´taj, ˝e 
statystycznie rzecz bioràc, na pi´ç zaproszonych osób,  na prezentacj´ 
przyjdzie jedna. Nie obawiaj si´ zapraszaç ponownie osób, które si´ nie 
pojawi∏y. Je˝eli za∏o˝ymy, ˝e na ka˝dej prezentacji, jakà zorganizujesz, 
b´dà 3-4 osoby, to minie rok, dwa zanim wyczerpiesz swojà list´ 
nazwisk. Na poczàtku powinieneÊ organizowaç jednà domowà 
prezentacj´ tygodniowo; potem, w miar´ jak coraz bardziej b´dziesz 
si´ anga˝owaç w sponsorowanie, mo˝esz zmniejszyç iloÊç prezentacji 
do 1-2 miesi´cznie. Ta metoda mo˝e generowaç 4-8 pk. miesi´cznie!
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Ponawiane zakupy. Nasze produkty nale˝à do kategorii szybko 
zbywalnych, a pozytywne efekty ich stosowania widaç niemal natych-
miast. Jest to ogromny atut twojego biznesu, poniewa˝ kiedy twoim 
znajomym skoƒczà si´ produkty, b´dà chcieli kupiç nowe. Pami´taj 
tylko, aby systematycznie si´ z nimi kontaktowaç. Mo˝esz powiedzieç 
coÊ takiego: „W∏aÊnie sk∏adam zamówienie na produkty FLP i nie 
chcia∏bym ci´ pominàç; zamówiç coÊ dla ciebie?” Kiedy twój biznes 
b´dzie ju˝ dobrze rozwini´ty, przekonasz si´, ˝e ponad po∏owa two-
ich osobistych obrotów wynikaç b´dzie z ponawianych zakupów, do-
konywanych przez regularnych klientów.

Indywidualne rozmowy. Zapytaj siebie: „Kto powinien u˝ywaç 
produktów FLP?”. Odpowiedê jest oczywista: Ka˝dy! Skoro u˝ywanie 
produktów ka˝demu mo˝e przynieÊç korzyÊci, ka˝demu powinieneÊ 
o nich mówiç. Gdzie spotkasz ka˝dego? No przecie˝ wsz´dzie, 
oczywiÊcie! A to oznacza, ˝e mo˝esz budowaç swój biznes z ka˝dym, 
kogo spotkasz, i wsz´dzie, gdzie pójdziesz! Jest wiele sposobów, by 
nakierowaç rozmow´ na produkty. Najlepszym sposobem sà pytania.  
– Przepraszam, ale nie mog∏am nie dostrzec wysypki na pani d∏oniach. 
Czy jest bardzo dokuczliwa? – Czy chcia∏by pan mieç wi´cej energii? 
– Czy nie zna pani kogoÊ, kto chcia∏by zrzuciç par´ kilo? Kiedy ju˝ 
zainteresujesz rozmówc´, kontynuuj dzielàc si´ osobistymi doÊwiad-
czeniami. Zach´caj rozmówc´ do wypróbowania produktów, mówiàc 
coÊ takiego: – Powinien pan spróbowaç. Gwarantuj´, ˝e si´ pan nie 
rozczaruje. Kiedy nabierzesz praktyki, zdziwisz si´, jak wiele osób 
mo˝esz przekonaç do wypróbowania produktów! Ta metoda daje  
obrót oko∏o 1 pk. miesi´cznie.

Polecenia. Osoba z pozytywnym skutkiem u˝ywajàca naszych pro-
duktów mo˝e byç Êwietnym êród∏em nowych kontaktów – osób, któ-
re mo˝esz zapoznaç z produktami. Aby uzyskaç te nowe kontakty, 
wystarczy poprosiç. Ta metoda to kolejny 1 pk. miesi´cznie!

Prezenty. Nie powinieneÊ marnowaç okazji, by wykorzystywaç pro-
dukty FLP jako prezenty. Oboj´tne, czy chodzi o jeden produkt, czy 
o zestaw, prezent zawsze spotyka si´ z mi∏à reakcjà. I tak musia∏byÊ 
kupiç jakiÊ prezent, dlaczego wi´c nie daç prezentu najwy˝szej jakoÊci, 
a jednoczeÊnie zwi´kszyç swoje obroty? Bardzo prawdopodobne jest 
to, ˝e kiedy obdarowanej osobie skoƒczy si´ produkt, b´dzie chcia∏a 
ponowiç zakup. Ta metoda mo˝e ci przynieÊç 0,5 pk. miesi´cznie,  
a na pewno wi´cej w okresie Êwiàtecznym.

Wystawy/targi. Od czasu do czasu w twojej okolicy mogà byç  
organizowane targi, wystawy, festyny, podczas których mo˝esz  
w krótkim czasie zapoznaç du˝à liczb´ osób z produktami. Sprzeda˝ 
w sklepach jest niezgodna z Zasadami Dzia∏alnoÊci, mo˝esz nato-
miast, po uprzednim uzyskaniu zgody Biura G∏ównego FLPP, zorga-
nizowaç podczas takiej imprezy tymczasowe stoisko, gdzie b´dziesz 
promowaç i sprzedawaç produkty.

Teraz, kiedy omówiliÊmy ju˝ ró˝ne sposoby na realizacj´ osobistych 
obrotów 4 pk., dwie wa˝ne rady. Po pierwsze, nie ulegaj pokusie 
obni˝ania ceny produktów. Nie tylko pomniejsza to wartoÊç produktów 
w oczach klientów, ale tak˝e redukuje twój zysk, a tym samym mo˝e 
hamowaç rozwój twojego biznesu. Po drugie, nie próbuj „przepisywaç” 
produktów na konkretne dolegliwoÊci. Takie dzia∏anie jest niezgodne 
z Zasadami Dzia∏alnoÊci firmy, a poza tym, tworzàc wra˝enie, ˝e pro-
dukt mo˝e byç u˝ywany tylko na okreÊlonà przypad∏oÊç, na w∏asne 
˝yczenie zaw´˝asz grono potencjalnych klientów.

Baz´ 4 pk. powinieneÊ zbudowaç jak najszybciej si´ da. 
Zach´camy ci´, abyÊ pierwsze 30 dni budowania biznesu 
FLP poÊwi´ci∏ na realizacj´ tego niezmiernie wa˝nego za-
dania. Je˝eli jeszcze tego nie zrobi∏eÊ, usiàdê teraz i przy-
gotuj list´ osób, które znasz. Nast´pnie jak najszybciej 
zaproÊ je na domowà prezentacj´ produktów. Rozmawiaj  
o produktach z ka˝dym, kogo napotkasz. Kiedy gotowe 
b´dà fundamenty, mo˝esz budowaç tak wielki biznes Fo-
rever, jaki tylko ci si´ marzy!
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