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Jednym z najlepszych sposobów na rozwój bi-
znesu jest używanie produktów we własnym 
domu. Nie tylko przyczynia się to do generowa-
nia obrotów osobistych, ale przede wszystkim 
stanowi najlepsze szkolenie produktowe i po-
maga w utrzymaniu entuzjazmu!

Codzienne używanie produktów pozwala ci mówić na pod-
stawie własnych doświadczeń, kiedy opowiadasz o ich atutach 
i działaniu. Na przykład, kiedy będziesz codziennie używać 
Sonya Aloe Nourishing Serum, twoja skóra stanie się gładsza  
i będzie wyglądała bardziej młodzieńczo i promiennie. Z pew-
nością zostanie to dostrzeżone 
przez innych. Możesz usły-
szeć na ten temat pytania lub 
naturalnie wtrącić podczas 
rozmowy: „Nie mogę uwie-
rzyć, jak bardzo poprawiła 
mi się cera!”. Inny 

Twój dom FOREVER

przykład to Forever Fizz – kiedy go używasz, możesz skierować 
rozmowę na Forever, mówiąc: „To niesamowite, ile mam energii 
bez kofeiny!”.

Ilu wyrobów używasz w domu? Jeżeli chcesz, by 
twój biznes się rozwijał, zastanów się, ile pro-
duktów innych marek znajduje się w każdym 
pomieszczeniu twojego domu. Najbardziej 
oczywiste punkty to kuchnia i łazienka, ale nie 
zapomnij o swojej sportowej torbie (świetne 
miejsce na Aloesową Emulsję Rozgrzewającą) 
czy samochodowym schowku (zawsze miesz-
czącym Aloe2Go lub Forever Fizz). Jak najwię-
cej wyrobów zastąp od razu produktami Fore-
ver; pozostałe wymień jak najszybciej. Twoim 
celem jest to, by w każdym pokoju produkty 
Forever były łatwo dostrzegalne. Dzięki temu 
nie tylko ty i twoja rodzina będziecie pamię-
tać, by ich używać – będzie to również subtel-
na forma ich reklamy wobec gości.
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Postaw sobie zadanie, by każdy, kto przychodzi do twojego domu, 
„poczuł” produkty Forever. Możesz zaproponować gościom herbatę 
ziołową i ustawić w widocznym miejscu opakowanie Ziołowej Her-
batki z kwiatem aloesu. Podając ją, powiedz: „Nie wiem, czy zwykle 
słodzisz herbatę, ale tej spróbuj najpierw bez cukru – to mieszanka 
dziesięciu ziół, która ma naturalnie słodki smak”. Pyszną i zdrową al-
ternatywą dla cukru jest też Miód Forever. W przedpokoju trzymaj 
tubkę Aloesowej Emulsji Nawilżającej i oferuj ją każdemu przy wy-
chodzeniu, mówiąc: „Wetrzyj ją w dłonie, zobaczysz, jaka jest świet-
na!”. Za każdym razem, gdy gość dostrzeże w twoim domu produkt 
Forever, daj mu go wypróbować: śmiało, z entuzjazmem i dumą ze 
swoich produktów. Jeżeli gość zauważy puszkę Forever Lite, po pro-
stu nalej mleka do blendera i przygotuj napój do wspólnego wypicia. 
Jeżeli zauważy Aloesowe Mydło w płynie, odkręć kran, by od razu 
wypróbował. 

Powinieneś używać jak największej ilości produktów 
Forever. Pomyśl, ile możliwości stwarza codzienna 
toaleta: od Szamponu Aloe-Jojoba, przez Aloe Ever-
Shield, do Aloe MPD; od Aloe Fleur de Jouvence dla 
pięknej cery do Aloesowego Zestawu Tonizującego 
dla szczuplejszej talii; od Forever Bright dla promien-
nego uśmiechu do Miąższu Aloe Vera dla zdrowsze-
go układu pokarmowego. Korzystaj z produktów,  
w końcu jedną z korzyści bycia Dystrybutorem jest 
kupowanie ich w niższych cenach. Stań się produktem 
produktów, żywą reklamą i chodzącym dowodem ich 
skuteczności. Niech twój dom stanie się prawdziwym 
domem Forever, a zobaczysz, co dzięki temu stanie się 
z twoim biznesem Forever!

źródło: Forever International, 
luty 2010

 

 

 
 

 
 

 
 


