
THE
FOREVER
BUSINESS

If it doesn’t make you smile, change it!



Sandsynligvis har vi ikke svar på alle dine 
funderinger. Men hvis du giver os lidt af din tid, 
så vil vi præsentere en løsning, som kan bringe 
dig et godt stykke på vej. Lad os fortælle om et 
job, som gør det muligt for dig selv at tage 
magten over dit liv.

En karriere i Forever åbner op for mange forskellige 
muligheder. Du bestemmer selv, hvad du vil tjene, 
hvordan du vil udvikles, og hvilke mål du vil opnå.  
Men det handler ikke kun om det. At være forhandler 
for os er også en social tilværelse med spændende 
arrangementer, sjove udfordringer og muligheder for  
at rejse over hele verden. En masse energi, fællesskab 
og glæde helt enkelt. 

Vores koncept gør det muligt at starte en fremgangsrig 
virksomhed, med mindre økonomisk risiko end andre 
projekter. Alle er velkomne og lige arbejde belønnes  
på den samme måde - uanset hvem som arbejder. 
Hvordan vil du, at dit liv skal se ud? Drømmer du om 
fleksible arbejdstider, en ekstraindkomst og retten til 
selv at bestemme? Opdag hvad Forever kan tilbyde 
dig. Tag kontrol over din tilværelse. Og form livet,  
som du vil have det. 

Tanken har sikkert strejfet dig på et tidspunkt.  
Er det sådan her det skal være? Hvad vil jeg  
egentlig have ud af livet? Det er ikke lette spørgsmål. 

Livet. Som du 
vil have det.  





Network Marketing, som indimellem også 
kaldes Team Marketing, er en forretningsmodel, 
som gør brug af de personlige anbefalinger til 
at markedsføre og sælge en virksomheds 
produkter og tjenester.

Network Marketing tilbyder mange økonomiske 
fordele, som traditionelle forretningsmodeller ikke  
kan matche. Forever er en veletableret Network 
Marketing-virksomhed, som er udformet til at gøre 
det muligt for folk at starte og udvikle deres egne 
virksomheder. I stedet for at investere store  
summer i f.eks. annoncering, belønnes folk af 
Forever for, at de deler virksomhedens produkter  
og forretningsmulighed med andre.

Din egen virksomhed
Med Network Marketing kan du nyde friheden og 
fleksibiliteten i at eje din egen virksomhed. Som 
entreprenør kan du vælge hvor og hvornår, du vil 
arbejde. I stedet for at arbejde hårdt for at gøre  
en anden rig, vil alt dit arbejde gavne dig selv.

Minimale omkostninger
Det koster almindeligvis mange tusinde  
kroner at starte en traditionel virksomhed,  
og ofte har man brug for at låne penge.  
At starte din egen Network Marketing- 
virksomhed indebærer, at du ikke  
behøver at låne penge eller ansætte  
personale. Du har også meget  
lave omkostninger.

Intet lønloft
I almindelig virksomheder begrænses  
lønningerne af markedsniveauet.  
Network Marketing-branchen 
sætter derimod ikke noget loft over,  
hvor meget du kan tjene. Jo større din 
arbejdsindsats er, desto større bliver  
dine økonomiske belønninger.

Anbefalinger er suveræne. Tænk over det  
- hvad skaber mere tillid og tryghed end at  
få tips og råd af en personligt?  

Hvad er Network 
Marketing? 

www.foreverliving.dk

Vil du vide mere?





I lige præcis Network Marketing arbejder vi med, at 
alle i Forever skal kunne forme deres egen fremtid 
ved selv at være erhvervsdrivende. På nuværende 
tidspunkt har vi Independent Forever Business 
Owners (FBO) over hele verden.

En virksomhed med høj 
troværdighed
Forever er en familieejet virksomhed, som er vokset 
kontinuerligt siden starten, og den er i dag repræsenteret 
i stort set alle lande. I Norden hedder vi Forever Living 
Products Scandinavia og er blandt andet medlem i 
Direkte Salgs Foreningen (DSF) Danmark- en 
organisation, som repræsenterer folk og virksomheder, 
som er virksomme indenfor direktehandel, hvor Network 
Marketing indgår. 

En global forretningsmulighed
Med kontorer i mere end 160 lande over hele  
verden, er Forever en global virksomhed med en 
international infrastruktur, som gør det muligt for 
mennesker at opbygge egne virksomheder, i den  
skala de selv ønsker. Forever belønner dig for dine 
indsatser, hvor end i verden du er virksom!.

Uddannelse, træning og support
Har du ingen erfaring med Network Marketing?  
Det er ikke noget problem, Forever tilbyder uddannelser 
på flere niveauer og som ny FBO begynder du med 
virksomhedens grunduddannelse, Forever Basic.  
Den giver dig fundamentet til at blive en kompetent  

og tryg FBO. Til din hjælp har du desuden et stort  
team af vejledere. Når du er klar, fortsætter du med 
teambuilding og lederskab. Forevers netværk af FBOs er 
tilgængeligt for dig, og på kontoret arbejder der omkring 
60 personer for at støtte dig på forskellige måder.

 
Læg fundamentet til en  
kontinuerlig indkomst
En af de største fordele med Forevers Network 
Marketing-struktur er, at den tilbyder en stabil og 
længerevarende indkomst. Når du hjælper andre med  
at komme igang og med at bygge deres egne teams,  
får du provision fra virksomheden. Jo bedre det går for 
dine team-medlemmer, desto større bliver din provision.  
Du kan altså kontinuerligt høste frugterne af dit arbejde 
og når du udvikler nye ledere, lægger du fundamentet til 
en kontinuerlig indkomst. 

Produkter med høj kvalitet
Forever producerer og sælger produkter af meget høj 
kvalitet indenfor Wellness, Fitness og Beauty. Det  
meste er baseret på egenproduceret Aloe vera. I det 
brede sortiment er der tilskud til at supplere kosten en 
stresset hverdag, få det meste ud af din træning eller 
finde din egen form og balance. Forever tilbyder også 
spa-produkter, hår- og hudpleje og dufte såvel som 
produkter til hjemmet og husdyr. Vores unikke 
Kundetilfredshedsgaranti gør, at konsumenten kan  
sende sin vare tilbage indenfor 90 dage og få pengene 
tilbage. Du, som FBO, får en erstatningsvare fra Forever, 
som dækker dine udgifter, en stor tryghed for både  
dine kunder og dig selv.

Forever er en perfekt partner, når du starter din egen 
virksomhed. Virksomheden blev grundlagt allerede i 
1978 i Arizona i USA. Den er privatejet og er i dag et 
globalt selskab med en milliardomsætning.

Hvorfor Forever ?



Hvorfor Forever ?
Jeanette Magnusson — Diamond Sapphire Manager, Sverige

Visse år forandrer dit liv. De bliver de korsveje,  
som fører dig ind på vejen til dit nye jeg. Mine  
valg bragte mig hele vejen til Diamond Sapphire 
Manager. Inden jeg kom i kontakt med Forever, 
arbejdede jeg som frisør i mange år. På trods af  
at jeg elskede jobbet, blev jeg til sidst tvunget til at 
skifte karriere. Min reaktion på kemikalierne jeg 
arbejde med, gav mig hosteanfald og tog hårdt  
på mit helbred. 

På et tidspunkt i oktober 1998 fik jeg besøg af en kunde, 
og mens hun satte sig i frisørstolen, og jeg begyndte at 
arbejde, fortalte hun, at hun var med i noget, som hed 
Forever Living. Hun snakkede om produkterne og 
konceptet. Jeg blev nysgerrig og tænkte, at her er  
noget, jeg kan arbejde med på deltid. 

»Det er i modgang, 
de rigtige ledere 
viser sig.«

Nogle uger senere besøgte jeg Forevers kontor i 
Birmingham i England. Jeg ville selv se, hvad det var for 
en virksomhed - om det var seriøst og godt. Og med 
dette begyndte min Forever-rejse. Frisørkunden, som 
fortalte om konceptet, begyndte aldrig for alvor at 
arbejde med Forever, men for mig blev det mere end et 
job - det blev en livsstil. 

Faktum er, at jeg blev Skandinaviens første kvindelige 
Diamond Sapphire Manager, men rejsen dertil gik ikke så 
hurtig. Sapphire Manager blev jeg allerede i 2006, hvor 
jeg fik mit bedste resultat nogensinde, og da jeg nåede 
det niveau, føltes næste skridt meget langt væk. Det 
vigtigste for mig har aldrig været titlerne men at have en 
god virksomhed. Det mest kedelige man kan have er en 
titel uden volumen. Det er som kejserens nye klæder. Jeg 
er hellere verdens bedst betalte Sapphire Manager, end 
verdens dårligst betalte Diamond Manager. 

Langsigtet arbejder jag ofte med en tydelig vision, som 
driver mig. Jeg er meget selvgående. På trods af mine 
fremgange, har jeg lige som alle andre tidspunkter med 
frustration og modgang. Så handler det om at have 
tålmodighed. For selvom det er nemt at opnå fremgang i 
gode tider, så er det i modgang, at de rigtige ledere viser 
sig. Det er på det tidspunkt, man kan se, hvem som 
virkelig bliver fremgangsrige. Hvis du vil være topleder, 
skal du have en helt anden udholdenhed, end hvis du vil 
være Manager. Du arbejder de dage andre har fri og har 
dit målbillede på nethinden. Det er næsten som at være 
forelsket - så tænker man hele tiden på den person, 
selvom man laver noget andet.



Sådan tjener 
du penge 
med Forever

Forever forsyner dig med varer af høj kvalitet 
indenfor markedssektorer i vækst. Du får desuden 
den kundskab og støtte, som du har brug for,  
for at starte din egen virksomhed. 

I tillæg til at tjene penge på produktsalg, får du provision 
fra virksomheden, når du hjælper nye FBO med at 
komme i gang. Du udvikler dine nye FBOs og støtter 
dem, så de opnår egne fremgange indenfor både salg  
og teambuilding, og du får således provision fra Forever 
som en belønning for dit engagement.

Karrierestigen
Forevers karrierestige er en forretningsmodel, som gør, 
at din uafhængige virksomhed har potentiale til at vokse 
til en meget fremgangsrig virksomhed. Når en af vores 
FBO udvikler sin virksomhed, opbygger et team og øger 
sit salg, bevæger hun/han sig opad karrierestigen og øger 
dermed sin indkomst og får større fordele. Til forskel fra 
mange andre alternativer indenfor Network Marketing, 
behøver du ikke være bange for at ryge ned igen, da 
Forevers karrierestige er opbygget på den måde, at du 
beholder hvert niveau, du opnår.

Et nyt kapitel
Når du starter din egen forretningsvirksomhed,  
giver du dig selv gode forudsætninger for at virkeliggøre 
dine drømme og forme dit arbejde og din hverdag efter 
dine egne målsætninger. Det er virkelig et nyt kapitel i  
livet og som alle forandringer, kan det vække spørgsmål  
og nysgerrighed hos venner og bekendte i din omgangs-
kreds. Mange spørgsmål tager udgangspunkt i  
uvidenhed omkring forretningsmodellen og alle de  
fordele, den tilbyder, og som oftest ændrer selv en  
skeptisk person indstilling, når han eller hun får mere  
at vide. Hav et åbent sind, forklar hvordan Network  
Marketing fungerer og fortæl, hvad din nye måde  
at arbejde på indebærer, f.eks. i form af fleksibilitet  
og indkomstmuligheder. 

Hvem du end er
Network Marketing er en forretningsmodel hvor din 
baggrund, f.eks. uddannelse eller tidligere erfaringer,  
ikke er afgørende for, hvilke fremgange du kan opnå.  
I stedet for er de afgørende fremgangsfaktorer  
din drivkraft, dine personlige ambitioner og din  
egen arbejdsindsats.

Fremgang kan være enkel. Del produkterne  
og Forretningsmuligheden med andre, så 
opbygger du en indkomst med det samme. 



»Jeg kunne opfylde drømmen om  
at være hjemme med mine børn.«
Birgitte Røgilds Lund — Manager, Danmark

Første gang jeg kom i kontakt med Forever, var  
via min sponsor Nanna Sørensen. Vi mødtes på  
en messe, hvor vi begge var udstillere og det  
føltes egentlig ikke, som om vi snakkede om  
Forever - vi var bare to kvinder, som havde det 
hyggeligt sammen.

Jeg kunne lide Nanna som person, og under de 
kommende måneder indså jeg, at det hun gjorde også 
ville være godt for mig at beskæftige mig med. Forever 
indebar, at jeg kunne opfylde drømmen om at være 
hjemme med mine børn.  Nogle år tidligere var jeg blevet 
selvstændig terapeut og jeg kombinerede dette med et 
deltidsjob, - så jeg var på god vej - men jeg manglede en 
sidste brik. 

Banken gik med til at give mig kredit, for jeg manglede 
penge til en startboks, og jeg ville i gang med det samme. 
Seks måneder senere inviterede Nanna mig med til 
Summer Party og jeg oplevede atmosfæren og den 
positive stemning, som der er i Forever. Derefter deltog 
jeg i Summer Camp i Poulstrup og lærte en hel del  
om, hvordan man laver arrangementer. Og så tog  
min virksomhed fart.

Nu kan jeg arbejde fuldtid hjemmefra. Som enlig mor til to 
børn betyder det meget for mig at være der, når børnene 
går til skolen, og når de kommer hjem om eftermiddagen. 
Jeg har selvfølgelig brugt en hel del penge på barnepige, 
når jeg har været ude til aftenarrangementer, men mange 
møder har jeg faktisk kunne holde herhjemme.

I Forever er jeg omringet af positive mennesker, og  
jeg kan rigtig godt lide at undervise mit team. I januar  
i år fejrede jeg syv år i Forever. Det gjorde jeg sammen  
med mit team, da vi deltog i Scandinavian Gathering.  
Der er meget med Forever, som jeg ikke ville undvære  
en eneste dag f.eks. at blive tvunget til at udvide  
sin komfortzone og udvikles som person. Nu er  
jeg med glæde både værtinde og taler ved  
forskellige arrangementer.

Når det gælder kontakter, så udnytter jeg gerne  
det netværk mine børns kammerater og aktiviteter 
medfører. Jeg deltager gerne på messer for at møde  
nye mennesker og arbejder aktivt med at bygge  
relationer, inden jeg taler om virksomheden bag Forever. 
Desuden forsikrer jeg mig om, at det er mennesker,  
jeg selv vil arbejde med, inden jeg inviterer dem med.



Her begynder det

Forskellen bliver din fortjeneste, og jo højere niveau 
du når på karrierestigen, desto højere bliver din 
rabatsats. Som Novus Customer, det første niveau  
på karrierestigen, får du 15 % rabat. De fleste når 
dog op på næste niveau, Assistant Supervisor, i 
forbindelse med deres første ordre ved at købe  
produkter for en værdi af mindst 2 CC og får  
så 35% rabat allerede på deres anden ordre. CC,  
Case Credit, er en international enhed, som  
bruges til at faststille rabat og provision. 

Kontinuitet
Næste niveau på karrierestigen, Supervisor, når du, når du i 
en eller to på hinanden følgende kalendermåneder har bestilt 
produkter til en værdi af 25 CC. Du kan opnå det via dine 
egne ordrer, men det er mest almindeligt at nå dette niveau 
via eget salg kombineret med bestillinger fra ens team.  
Som Supervisor får du 38 % indkøbsrabat. 
 Mange, som arbejder med Forever, begynder før eller 
senere at introducere andre til Forever. Det betyder, at du 
hjælper virksomheden med at ekspandere, og du bliver 
kompenseret for det job fra virksomhedens side i form af 
provision. Provision og rabat danner sammen det, som vi i 
Forever kalder bonus. Som Supervisor modsvarer din 
provision 3%- 8% af team-medlemmernes omsætning, 
hvilket kan blive omkring 1500-5300 DKK hver måned (inkl. 
eget salg) og med lidt udholdenhed og tålmodighed, ser du 
snart, hvordan din månedlige provision vokser.  
 Som Supervisor er du desuden allerede på vej mod næste 
niveau på karrierestigen: Assistant Manager. Det niveau når 
du, når du og dit team sammen bestiller for 75 CC i løbet af 
to på hinanden følgende kalendermåneder.

Tid og engagement 
Som Assistant Manager er du på vej til at blive en effektiv og 
god leder. Din indkøbsrabat øger til 43 % og din provision fra 
virksomheden stiger til 5 % - 13 % som tak for, at du udvikler 
og uddanner dine teammedlemmer. 
 Din kompensation afhænger af din arbejdsindsats. Hvor 
meget du tjener afhænger desuden af, om du kun arbejder 
med produktsalg, eller om du også arbejder med rekruttering.  
Som Assistant Manager kan du tjene op til 15 300 DKK pr. 

måned. Til forskel fra traditionelle virksomheder,  
behøver du ikke investere store summer i håb om at få  
et overskud; som FBO hos Forever er startudgifterne  
meget lave, du behøver ikke have store lagre, og du  
tjener allerede penge fra dit første salg.  

Mange arbejder deltid med deres virksomhed et par år og 
begynder så at tænke over at leve helt og holdent af deres 
Forever-virksomhed, når de når Managerniveauet. Du bliver 
Manager, når du og dit team sammen bestiller for 120 CC på 
under to på hinanden følgende kalendermåneder. Så øger 
din indkøbsrabat til 48 % og din provision fra virksomheden 
bliver højere jo flere af dine team-medlemmer, du leder til 
fremgang: 5 % - 18 %.

Din vigtigste opgave 
Manager er et meget vigtigt og givende niveau på 
karrierestigen. Managers fortsætter med at opbygge deres 
virksomheder, men kan også fokusere på at hjælpe andre 
med at opnå Manager-niveauet. For dette arbejde får 
Managers en ekstra belønning af virksomheden gennem den 
såkaldte Lederskabsprovision på 2 % - 6 % af deres 
downline Managers omsætning.

Lederskabsprovision, som virksomheden udbetaler, fungerer 
på samme måde, som når artister får betalt for den musik de 
har komponeret, eller forfattere for bøger, de har skrevet; det 
er en belønning for det arbejde, som de udført for flere 
måneder eller til og med år siden. Når du udvikler nye 
Managers, som du personligt introducerer til Forever, bliver 
du selv: 

Som du ser, øger din lederskabsprovision for hvert niveau! 
Disse indkomstmåder gør det muligt for dig at få en  
kontinuerlig og tryg indkomst, som kan blive meget  
større end din indkomst fra salget.

Det første skridt for alle, som starter deres egen  
Forever-virksomhed, er at prøve produkterne. Som  
FBO køber du produkter direkte fra virksomheden til 
rabatteret pris. Når du har prøvet dem selv, kan du sælge 
dem til den anbefalede slutkundepris eller din egen pris.

Senior Manager (2 Managers)
Soaring Manager (5 Managers) 
Sapphire Manager (9 Managers; 3 - 7% lederskabsprovision)
Diamond Sapphire Manager (17 Managers; 4 - 8% lederskabsprovision) 
Diamond Manager (25 Managers; 5 - 9% lederskabsprovision) 



Jesper Berg — Manager, Sverige

For ni år siden arbejdede jeg i en golfbutik i Växjö. 
Min kommende sponsor Pia Hedenfalk kom ind som 
kunde og skulle købe golfudstyr. Jeg hjalp hende, og 
imens begyndte vi at snakke. Hun spurgte om jeg 
kunne lide mit job og fortalte om Forever, om 
forretningsmulighederne og de herlige produkter. 
Det var i det øjeblik, at jeg blev nysgerrig.    

Men jeg satsede ikke for alvor. Jeg var ikke med til nogle 
uddannelser og bad ikke om at få coaching. Jeg var  
godt nok en dygtig sælger, men jeg indså ikke, at der  
var mere, jeg havde brug for at lære mig. Jeg tog end  
da en pause med virksomheden i fire år.    
 
Min mor begyndte at drikke Forever Gel Original i 2009 
og var vild med det. I og med det blev konceptet rygende 
aktuelt for mig igen. Det viste sig, at mor købte sine 
produkter af min tidligere sponsor Pia. Da jeg altid har 

»Jeg vælger selv, 
hvornår jeg skal 
arbejde og hvor 
meget.«

følt, at jeg vil hjælpe andre med at få et bedre liv, så  
så jeg min chance. At hjælpe andre og samtidigt have 
det som levebrød. Desuden var jeg godt og grundigt  
træt af golfbranchen og havde lyst til at beskæftige mig 
med noget andet, som kunne give mig en større 
personlig frihed. 

Fra 2011 og fremad arbejdede jeg på Volvo som 
truckfører for at kunne bygge min Forevervirksomhed  
op fra bunden. Jeg havde indset, at hvis jeg skulle  
blive fremgangsrig, så var det nødvendigt at gå til  
alle forelæsningerne og uddannelserne i Forever. 
Jeg var faktisk med på alt og lyttede til alle de gode  
råd, jeg kunne få. 

Fra den dag har jeg, med hjælp af rigtigt hårdt arbejde, 
opbygget min business og fra 2015, har det været min 
eneste indkomstkilde. Nu bor jeg sammen med min 
kæreste i Nyhamnsläge, som vi begge elsker. Takket 
være min Forever-virksomhed kan jeg arbejde hjemmefra 
og planlægge mine egne arbejdstider. Jeg vælger selv, 
hvornår jeg vil arbejde og hvor meget. Vil jeg f.eks. tage 
en løbetur om formiddagen, så gør jeg det. Jeg kan 
virkelig lide den fleksibilitet, der er. Forretningstrappen  
i Forever giver mig mange muligheder, men jeg ser  
også et meget stort potentiale i produkterne. 

Vi fik vores første barn i august 2016 og takket  
være min Forever-virksomhed, kan jeg planlægge  
forud, så jeg får mere tid med familien. Med en lille 
kapitalinvestering, men en reel arbejdsindsats har  
jeg formet mit liv, som jeg vil have det.





Incentives og 
belønnings- 
system

Udover at få en karriere uden lønloft, kan du altså 
arbejde for at opnå disse ekstra belønninger og på 
vejen til det, hjælper vi dig med at opsætte delmål, 
som driver din virksomhed fremad. Selvfølgelig er 
det hårdt arbejde - men belønningerne er store!

Forever 2 Drive
Hvad motiverer dig? Forever2Drive, også kaldet  
Earned Incentive, giver dig mulighed for at tjene  
op til 800 € ekstra hver måned. Brug dem til at  
købe ny bil, rejse på en længere rejse eller helt  
enkelt som et tilskud til din økonomi – pengene  
er dine, som du kan bruge til at investere i  
en forbedret livsstil.

Spændende rejser
Forever giver dig mulighed for at kvalificere dig til 
udenlandsrejser med både kundskab og fornøjelser. 
Rejserne indeholder forelæsninger, som giver mere 
kundskab og kompetence samt spændende udflugter  
og festlige arrangementer. Er du kvalificeret betaler  
Forever for rejse og indkvartering, og du får desuden 
Spending Money, som forgylder din rejse endnu mere.

Chairman’s Bonus
Som Manager har du muligheden for at få en del af 
virksomhedens globale gevinst via Chairman’s Bonus  
– gennem dette program deles der flere millioner  
dollars ud hvert år.

Sammen med karrierestigens imponerende 
bonussystem, tilbyder Forever en række 
spændende incitamenter og udfordringer.  



Det handler 
om ansvar

Vi tager hånd om den tyktflydende gelé fra  
bladenes indre kan enten presses og drikkes  
som et kosttilskud eller blandes med andre  
nøje udvalgte ingredienser til forskellige  
hud- og hårplejeprodukter. 

I dag er Aloe vera hovedingrediensen i de fleste af  
vores fantastiske produkter, f.eks. Aloe Vera Gelly  
og Forever Gel Original.

Fra plante til produkt
Forever ejer sine egne Aloe vera-plantager og er verdens 
største avler, producent og distributør af planten. Vi har fuld 
kontrol over hele processen fra dyrkningen til færdigt 
produkt, hvilket sikre den allerhøjeste kvalitet på vores 
produkter. Med kvalitet og renhed i fokus, begynder 
Forever med 100 % gelé fra de inderste blade fra den 
allerfineste Aloe vera som drikkes som et kosttilskud  
eller blandes med nøje udvalgte ingredienser af den  
allerhøjeste kvalitet for at fremstille exceptionelle  
hår-og hudplejeprodukter.

At kvaliteten er uhørt vigtig, viser en række certificeringer 
og kvalitetsmærkninger desuden, som vi har fået rundt om 
i verden. Forever var f.eks. den første virksomhed, som fik 
International Aloe Science Council Approval. Mange 
produkter er godkendte ifølge Kosher Rating og Islamic 
Seal, og de fleste af vores kosttilskud er Halalcertificerede.

Samarbejde og omtanke
Det sociale engagement er også vigtigt for Forever, og 
virksomheden sørger for, at vores medarbejdere har et 
godt og sikkert arbejdsmiljø. Forever samarbejder også 
aktivt med forskellige hjælpeorganisationer og humanitære 
projekter, da vi ved, at verden er større end Forever, og vi  

vil gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe mennesker over  
hele verden med at få et bedre liv. Som FBO kan du  
altså føle dig tryg med, at du tilbyder det allerbedste!  
På www.foreverliving.dk er der mere information om 
både vores Aloe vera og om alle vores produkter.

Kundetilfredshedsgaranti
Vores unikke Kundetilfredshedsgaranti indebærer, at hvis 
kunden ikke er tilfreds med sit køb, kan hun/han sende 
varen tilbage indenfor 90 dage – ubrugt, helt eller delvist 
brugt - sammen med kvittering og få pengene tilbage.

Du, som FBO, får så en erstatningsvare af virksomheden, 
som dækker omkostningerne. Dine kunder kan altså trygt 
prøve produkter, som de måske ikke ellers ville have 
prøvet, og da de fleste oplever positive fordele med  
de produkter, de prøver, får du nye, tilfredse  
og tilbagevendende kunder.

Kernen i Forevers virksomhed består af Aloe vera. 
En vækst som længe har været elsket af millioner  
af mennesker i hele verden.



»Jeg er trådt udenfor min komfortzone  
og har udviklet min personlighed.«
Tina Busk — Senior Manager, Norge

Efter nogle hårde år som frisør og mor til små 
børn, fik jeg nok. Weekender og aftner skulle 
jobbet prioriteres. Jeg havde konstant dårlig 
samvittighed og aldrig nok tid til familien. 
Spontane aktiviteter kunne slet ikke komme på 
tale. Til sidst føltes det som om, der var brug for 
en forandring.

Det begyndte med nogle produkter i 2014. Jeg havde 
hørt om Forevers sortiment, og tog kontakt til Monica 
Jensen, som var FBO, for at købe nogle til mig selv. 
Produkterne skuffede mig bestemt ikke, og jeg fortsatte 
med at være kunde i et par måneder, men efterhånden 
blev jeg inspireret til selv at blive FBO. Jeg så jo, hvordan 
de andre i Forever-verden kunne planlægge deres tid, så 
jeg bestemte mig for at satse med Monica som sponsor. 

På det tidspunkt havde jeg forældreorlov med mit andet 
barn fra mit frisørjob. I det job skulle jeg arbejde meget 
hårdt og være meget væk fra familien. Efter jeg havde 
besluttet mig for at blive FBO, tog det mig ca. 3 1/2 
måned af målbevidst arbejde, inden jeg nåede 
Manager-niveauet. Sommeren 2014 kvalificerede  

jeg mig til Senior Manager, og nu er jeg helt sluttet som 
frisør for at arbejde på fuldtid med Forever. 

Nu kan jeg bruge så meget tid jeg vil med mine tre børn. 
Jeg ved, at det havde været svært at kombinere med et 
hvilket som helst andet job. At være FBO har også givet 
mig mulighed for at træde udenfor min komfortzone og 
udvikle min personlighed. Det har været hårdt men 
meget sjovt! Desuden har jeg fået en masse nye venner.  
Min Forever-business har givet familien en større 
handlefrihed - både økonomisk og tidsmæssigt. Vi har 
købt lejlighed i Tyrkiet, og jeg bestemmer selv om og 
hvornår, jeg vil tage fri. 

Nu arbejder jeg ikke lige så aktivt med salg, men hjælper  
i stedet for mit team med at sælge ved f.eks. at arrangere 
helseaftner og andre arrangementer. Mine bedste 
værktøjer er definitivt sociale medier. Ved at vise min 
livsstil og min hverdag på f.eks. Facebook og Instagram, 
inspirerer jeg både slutkunder og teammedlemmer.  
Det bedste med Forever er, at alle starter på samme  
sted og har de samme muligheder for at opnå succes. 
Du skal bare hoppe på toget og for alvor satse. 



Forevers  
produkter 

Det gør, at fremtiden for os, som arbejder med 
Forever, ser ekstra lys ud. Vi har en suveræn 
forretningsmodel og de rette værktøjer. Og 
kvalitetsprodukter som ligger helt ret i tiden.

Forevers produktsortiment er et bevis på naturens  
egen evne. Til at hjælpe os mennesker med at få det 
bedre og se bedre ud. Produkterne findes repræsenteret  
i tre aktuelle segmenter - Wellness, Fitness og Beauty  
- alle er de dele af en voksende branche og perfekte til 
dig, som vil starte din egen virksomhed.

Fitness
Indenfor Fitness har vi produkter til træning, form og  
balance. Kroppen får det, den har brug for i en kombi-
nation af at bevæge sig, finde sin egen form og finde 
balancen i livet. Som FBO kan du tilbyde produkterne, 
som hjælper mennesker med lige præcis det. 

Wellness
At vi alle vil have det godt er en selvfølgelighed,  
men i dagens hektiske og kravfyldte samfund, er det  
ikke altid så nemt. Vi ved alle, hvad velvære er, men  
glemmer ofte, hvordan vi skal opnå det. At tage hånd  
om selv sig og selv og sine nære og kære er det  
første skridt. Det er det, vi kalder Wellness og her  
finder du tilskud, Spa-produkter og produkter til  
såvel hjemmet som husdyr.

Beauty
Ved at tage hånd om det ydre, får vi det også bedre  
i det indre. Ren, velplejet hud og et velplejet hår er  
noget, som altid er tiltalende, uanset hvor i verden  
man befinder sig. Og under rubrikken Beauty finder  
du produkterne, som hjælper naturen lidt på vej og  
gør det nemt for alle at løfte deres helt egen, unikke 
skønhed frem.

Velvære og helse er meget populært i dag  
og en trend, som ikke ser ud til at gå i stå. 



Miia Vilja — Manager, Finland

Efter 14 år som tjenestemand på social-
forvaltningen, længtes jeg efter et nyt job.  
Jeg vidste, at jeg ville arbejde med helse,  
skønhed og mennesker, men jeg havde ikke  
fundet det rigtige område at satse på. 

Allerede i november 2009 fik jeg øjnene op for Forever 
Gel Original og bestemte mig for at prøve det. Ret  
hurtigt mærkede jeg en forandring og besluttede, at  
hele familien skulle begynde at drikke Aloe vera. På det 
tidspunkt havde jeg arbejdet som tjenestemand på 
socialforvaltningen i mange år, men drømte om en 
forandring. Helse og velvære stod i høj kurs. Det gjorde 
kontakt med mennesker også. Men jeg var stadigvæk 
usikker på, hvad jeg skulle satse på. Desuden var tanken 
om at studere ikke specielt tillokkende, da jeg ikke ville 
anstrenge familiens økonomi.

»Når man vokser som 
menneske, så forandres 
hele livet samtidigt.«

Aloe vera-forhandleren lyttede til mig, og fortalte mig, at 
Forever måske kunne være en mulighed. Til at begynde 
med var jeg skeptisk, men jeg bestemte mig for at lytte af 
ren og skær nysgerrighed. Efter et stykke tid indså jeg, at 
dette var, hvad jeg havde drømt om. Og det bedste var, 
at min mand Kai også ville satse på Forever sammen 
med mig. Vi underskrev aftalen i september 2010, men 
vendepunktet kom først i august 2013, da vi lærte vores 
Uplines Kari & Carita Sauru at kende. De coachede os til 
at arbejde på den rigtige måde. Efter meget hårdt arbejde 
blev vi Managers i november 2013 og efter det, har jeg 
arbejdet heltid med Forever som selvstændig.

Det bedste med at være FBO er, at man kan planlægge 
sin kalender, som man vil og påvirke sit eget indkomst-
niveau. Tidligere i arbejdslivet var det lige præcis det,  
jeg var frustreret over - at lige meget hvor meget du 
arbejder, og hvor godt du præsterer, så påvirker det  
ikke dit indkomstniveau. 

Det er også fantastisk at kunne hjælpe andre med at  
blive fremgangsrige. I vores verden er der ikke plads til 
misundelse. Ved at coache andre, kan du komme lige så 
langt, du vil. Lige præcis den ideologi har forandret os 
meget som mennesker. Og når man vokser som 
menneske, så forandres hele livet samtidigt.



Hvad drømmer 
du om?

Tag chancen til at forme dit liv, sådan som du vil 
have det ved at påbegynde din rejse med Forever  
i dag. Som FBO er du din egen, med alle de fordele 
og den fleksibilitet, som det indebærer, men du  
står aldrig alene.

Du er tryg i og med at Forever er en stor, stabil  
virksomhed – en perfekt partner at have i ryggen,  
når du starter din egen virksomhed. Du indgår i et  
inspirerende netværk af FBOs, som gerne deler ud  
af deres erfaringer. Til din hjælp har du også dine  
vejledere, som hjælper dig på vejen til fremgang.  
Forretningsidéen er ligeså enkel som fremgangsrig:  
»Vi giver dig mulighed til et rigere liv« Brug Forevers  
produkter og anbefal dem til andre. Så nemt er det.

Sådan her skal du gøre:

 + Kontakt den FBO, som gav dig denne brochure,  
eller find en FBO på www.foreverliving.dk

 + Registrér dig og læg din første ordre

 + Udvikl en forretningsplan sammen med din 
vejleder

 + Brug produkterne selv

 + Del produkterne og forretningsmuligheden med  
andre mennesker

 + Opbyg dit eget team og vis dem vejen til 
fremgang

 

Ved at hjælpe andre til fremgang, bliver du  
selv fremgangsrig.

Hvis du vil have styr på din tid, din økonomi og  
din fremtid, er dette den rette mulighed for dig.  



If it doesn’t make you smile, change it!



®

Independent Forever Business Owner

FOREVERLIVING.DK
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