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Sprzeda˝ detaliczna to czynnik 
stabilnoÊci twojego biznesu. Jedynà 
solidnà podstawà biznesu Forever 
jest baza stałych, zadowolonych 
klientów. 

Listopad to miesiàc, w którym sprzeda˝ detaliczna 

mo˝e nabraç wi´kszego tempa i dynamiki. Dlaczego? 

Odpowiedê jest bardzo prosta: gwiazdkowe prezen-

ty! Ka˝dy kto ma rodzin´, przyjaciół i znajomych, 

musi kupiç prezenty. Co wi´cej, chce kupiç takie pre-

zenty, które obdarowywanym najbli˝szym sprawià 

prawdziwà radoÊç. To doskonały czas na zorganizo-

wanie domowej prezentacji produktów, właÊnie pod 

kàtem Êwiàtecznych upominków. Produkty Forever 

sà najwy˝szej jakoÊci, ich szeroka gama gwarantuje, 

˝e dla ka˝dego znajdzie si´ coÊ miłego, a klienci b´dà 

szcz´Êliwi, ˝e nie muszà grz´znàç w zatłoczonych 

centrach handlowych.

Pami´tajmy, aby takiej domowej prezentacji nadaç 

wyjàtkowy, Êwiàteczny charakter. Ociàgniemy to 

przy minimalnych nakładach, które zwrócà si´  

z nawiàzkà, gdy wdzi´czni klienci dokonajà 

Êwiàtecznych zakupów. 

Zakupy w domowym zaciszu

A oto nasze podpowiedzi, jak stworzyç gwiazdkowy nastrój 
podczas domowej prezentacji produktów:

❄  zaproszenia z zimowymi motywami

   ❆  Êwiàteczne dekoracje w pokoju, w którym odbywa si´ 
prezentacja

❄  „zimowy” pocz´stunek, np. orzechy włoskie, jabłka, 
goràca Herbatka z Kwiatem Aloesu, a wszystko to usta-
wione na Êwiàtecznie udekorowanym stoliku

   ❅  cicha muzyka grajàca w tle – nagrania z piosenkami 
o zimowym charakterze

 ❆  je˝eli odbywa si´ pokaz maseczek, na czas relaksu 
mo˝na zgasiç Êwiatło elektryczne i zapaliç rozstawio-
ne w ró˝nych miejscach pokoju Êwiece 
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Nasza rada! 
Przygotuj ró˝ne zestawy tematyczne produktów,  

by ułatwiç klientom wybór. Zestawy powinny mieç ró˝nà 
wartoÊç cenowà, aby klient mógł wybraç te 

odpowiadajàce zasobnoÊci jego portfela. Koniecznie 
przygotuj papier do pakowania prezentów z orłem 

Forever, a tak˝e wstà˝eczki, samoprzylepne gwiazdki itp. 
i od razu proponuj Êwiàteczne zapakowanie kupionych 

produktów.
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Podaruj dar  
Forever

Przystaƒmy na chwil´ wÊród Êwiàtecznego roz-
gardiaszu, by rozwa˝yç nasze zaanga˝owanie  
w Forever jako prawdziwy dar, w ka˝dym sensie 
tego słowa.

Forever Living Products pomaga nam dzieliç si´ darem samych 

siebie, wydobywajàc nasze najlepsze cechy. Ci z nas, którzy byli 

nieÊmiali i mieli trudnoÊci w nawiàzywaniu kontaktów, teraz sà ot-

warci, swobodni i pewni siebie.

W przypadku wi´kszoÊci osób ta przemiana nast´puje, gdy nasz 

entuzjazm wobec produktów i szansy na biznes staje si´ tak wielki, 

˝e zapominamy o zahamowaniach. I zamiast „sprzedawaç” pro-

dukty czy biznes, zaczynamy „dzieliç si´” tym, co mogà one zdzia-

łaç dla innych. Rozmawiamy z ludêmi, a dzi´ki temu, ˝e uwa˝anie 

słuchamy o ich troskach i pragnieniach, otwierajà si´ oni przed 

nami. Przedstawiajàc im produkty lub szans´ na biznes, oferujemy 

rozwiàzanie wa˝nych dla nich kwestii. JesteÊmy darem  

– i mamy tak wiele do zaoferowania!

Nawiàzujàc kontakt z innymi ludêmi, mo˝emy odnieÊç sukces, o ja-

kim nawet nie marzyliÊmy. Zapoznajàc innych z Forever Living Pro-

ducts nie tylko dajemy siebie, ale równie˝ dar lepszego zdrowia  

i zasobniejszego portfela. Spróbujcie znaleêç taki prezent w lokal-

nym supermarkecie!

JesteÊmy dumni, ˝e Forever Living Products ju˝ od ponad 30 lat 

pomaga ludziom czuç si´ i wyglàdaç lepiej. Radujcie si´ Âwi´tami 

i wykorzystajcie szans´ przedstawienia innym szansy na biznes  

i cudownych produktów. 


