| Sprzeda˝

Prezenty

FOREVER!

Kupowanie gwiazdkowych prezentów w sklepach,

ci naprawd´ b´dà ci wdzi´czni, kiedy umówisz si´ z nimi na prezenta-

w których k∏´bi si´ t∏um klientów zm´czonych roztrzà

cj´ produktów i pomo˝esz wybraç „dla ka˝dego coÊ mi∏ego” w domo-

saniem kluczowym pytaƒ pod has∏em: „w jakie wzorki

wym zaciszu, bez koniecznoÊci stania w kilometrowych kolejkach! Na-

w tym roku kupiç wujkowi krawat?”, to prawdziwa

sze produkty sà najwy˝szej jakoÊci, wi´c dobór prezentu do osoby nie

udr´ka. Dotyczy to i ciebie, i twoich klientów. I choçby

powinien nastr´czaç trudnoÊci. A to nasze podpowiedzi, które jeszcze

dlatego warto si´gnàç po produkty Forever! Twoi klien-

ci go u∏atwià:

Lady Forever

Zimowy Supertata

Kolekcja kosmetyków kolorowych So-

Nie ma chyba m´˝czyzny, który nie

nya to niemal nieograniczone mo˝

pokocha naszych bestsellerów!

liwoÊci wyboru. Oddajemy do twojej

Gentelmen’s Pride niezwykle delikat-

dyspozycji mnogoÊç odcieni, spoÊród

nie, a przy tym skutecznie piel´gnuje

których na pewno dobierzesz w∏aÊci

skór´ podra˝nionà podczas golenia.

we do ka˝dego typu urody!

25 th Edition for Men to zmys∏owe

Klient nie zawsze mo˝e byç pewny, jakie kolory wybraç dla obdaro-

po∏àczenie nut owocowych

wywanej osoby – twojà rolà jest mu w tym pomóc. Makija˝ jest do-

i zio∏owych z dodatkiem

datkiem do garderoby, dlatego spytaj o najcz´Êciej noszone kolory

aromatów drzewnych.

– czy sà to odcienie ciep∏e (np. bràzy, be˝e, zielenie, rudoÊci,

A Forever Freedom

pomaraƒcze, z∏oto), czy zimne (np. ró˝e, fiolety, b∏´kity, szaroÊci,

i Aloesowa Emulsja Roz

czerƒ, srebro). Nast´pnie zastanówcie si´ nad intensywnoÊcià –

grzew ajàca pomogà

czy wybraç odcienie delikatne czy te˝ osoba obdarowywana bar-

pozostaç ak t y wnym

dziej ucieszy si´ z kolorów mocniejszych.

w ka˝dych warunkach!

PodkreÊl tak˝e, ˝e nawet jeÊli klient nie trafi w odcieƒ, to ma 30 dni
gwarancji na zakupiony produkt i b´dzie móg∏ w tym okresie zwróciç go lub wymieniç na inny. Jest to dla ciebie doskona∏a sposob

To idzie m∏odoÊç!

noÊç, aby po Êwi´tach zadzwoniç i zapytaç, czy dobrze dobraliÊcie

Nastolatki te˝ uwielbiajà kosmetyki!

odcienie. JeÊli nie – umów si´ z klientem na spotkanie i poproÊ,

By ich cera nie sprawia∏a problemów,

aby przyprowadzi∏ ze sobà obdarowanà osob´, by mog∏a wymie-

podaruj Aloesowe Myd∏o w P∏ynie,

niç produkt na inny odcieƒ. Kto wie – mo˝e kupi coÊ jeszcze? JeÊli

Galaretk´ Aloe Vera i Forever Aloe

tak – równie˝ umów si´ z klientem i obdarowanà osobà na spotka-

Scrub.

nie. Byç mo˝e b´dzie chcia∏a uzupe∏niç palet´ barw? W obu przy-

By ich w∏osy by∏y pi´kne i lÊnià

padkach masz szans´ zyskaç nowà klientk´!

ce, podaruj Szampon i od˝ywk´
Aloe-Jojoba, no i oczywiÊcie

Królewna Ânie˝ka
Perfumy

25th

Edition for women to za-

Aloe Styling Gel – wymarzony
prezent dla wszystkich m∏odych
elegantów!

wsze trafiony pomys∏! ¸àczà one
w sobie odÊwie˝ajàcy aromat bia∏ych
kwiatów z nutà zapachowà ciep∏ych,
pi˝mowych gajów, czego efektem jest
mi´kki, Êwie˝y, zmys∏owo kobiecy
zapach. Do∏àcz do nich Forever
R3 Factor, by zadbaç o cer´, i Forever
Alluring Eyes, by rozÊwietliç spojrzenie, a skompletujesz fantastyczny
prezent godny królewny!

To tylko kilka z wielu mo˝liwoÊci. Oferta Forever jest tak bogata, ˝e naprawd´ ka˝dy znajdzie w niej coÊ dla siebie!
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