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



Antakeligvis har vi ikke svar på alle spørsmålene 
dine. Men hvis du gir oss litt av tiden din, skal  
vi presentere en løsning som kan ta deg et bra 
stykke på veien. La oss fortelle om en jobb  
som gjør det mulig for deg å selv ta kontroll 
over livet ditt. 

En karriere innen Forever åpner for mange forskjellige 
typer muligheter. Du bestemmer selv hvor mye du vil 
tjene, hvordan du vil utvikle deg selv og hvilke mål du 
vil oppnå. Men det handler ikke bare om det. Å være 
forhandler for oss er også en sosial tilværelse med 
spennende arrangement, morsomme utfordringer og 
muligheter til å reise over hele verden. Mye energi, 
fellesskap og glede rett og slett. 

Konseptet vårt gjør det mulig å starte en framgangsrik 
virksomhet med mindre økonomisk risiko enn andre 
prosjekt. Alle er velkomne og likt arbeid belønnes likt 
– uansett hvem som jobber. Hvordan vil du at livet ditt 
skal se ut? Drømmer du om fleksible arbeidstider, 
ekstrainntekter og retten til å bestemme selv? Oppdag 
hva Forever kan tilby deg. Ta styring over tilværelsen 
din. Og form livet slik du vil ha det. 

Tanken har sikkert slått deg. Er det slik det  
skal være nå? Hva vil jeg egentlig få ut av livet? 
Det er ingen enkle spørsmål. 

Livet. Slik du 
vil ha det.  





Network Marketing, som iblant også kalles 
Team Marketing, er en forretningsmodell som 
bruker nettopp personlige anbefalinger for  
å markedsføre og selge et foretaks produkter 
eller tjenester.

Network Marketing tilbyr mange økonomiske  
fordeler som tradisjonelle forretningsmodeller ikke 
kan matche. Forever er et veletablert Network 
Marketing-foretak som er utformet for å gjøre det 
mulig for mennesker å starte og utvikle sine egne 
virksomheter. Istedenfor å investere store summer  
i for eksempel annonsering, blir man belønnet av 
Forever fordi man deler foretakets produkter og 
forretningsmulighet med andre.

Din egen virksomhet
Med Network Marketing kan du nyte friheten og 
fleksibiliteten du får når du eier din egen virksomhet. 
Som gründer kan du velge hvor og når du vil 
arbeide. Istedenfor å arbeide hardt for å gjøre andre 
rike, vil alt arbeidet ditt være til nytte for deg.

Minimale kostnader
En tradisjonell forretningsvirksomhet koster  
vanligvis titusenvis av kroner å starte opp,  
og oftest er det nødvendig å ta opp lån.  
Å starte din egen Network Marketing- 
virksomhet innebærer at du ikke trenger  
å låne penger og heller ikke ansette  
medarbeidere. Du vil også ha veldig  
lave kostnader.

Intet lønnstak
I vanlige foretak begrenses lønnene av 
markedsstandarden. Bransjen for  
Network Marketing-bransjen setter  
derimot intet tak på hvor mye du  
kan tjene. Jo større din arbeids- 
innsats er, desto større blir dine  
økonomiske belønninger.

Anbefalinger er uslåelige - for hva skaper  
vel mer tillit og trygghet enn å få tips og råd  
av noen personlig?

Hva er Network 
Marketing?

www.foreverliving.no

Vil du vite mer?





Vi arbeider med Network Marketing for at alle  
innen Forever skal kunne forme sin egen framtid 
gjennom selvstendig næringsvirksomhet.  
Vi har Independent Forever Business Owners (FBO) 
over hele verden.

Et foretak med høy troverdighet
Forever er et familieeid foretak som har vokst jevnt og 
trutt siden starten, og som i dag er representert i stort 
sett alle land. I Norden heter vi Forever Living Products 
Scandinavia og er blant annet medlem i Norske 
Direktesalgsforbundet - en organisasjon som 
representerer mennesker og foretak som er virksomme 
innen direktehandel, der Network Marketing inngår.

En global forretningsmulighet
Med kontor i over 160 land over hele verden er Forever  
et globalt foretak med en internasjonal infrastruktur  
som gjør det mulig for personer å bygge opp egne 
virksomheter i den skala de selv ønsker. Forever  
belønner deg for dine innsatser, uansett hvor i  
verden du opererer.

Opplæring, trening og support
Har du ingen erfaringer med Network Marketing? Ingen 
fare, Forever tilbyr opplæringer på flere nivåer, og som ny 
FBO begynner du med foretakets grunnopplæring, 
Forever Basic. Den gir deg grunnlaget for å bli en 
kompetent og trygg FBO. Til hjelp har du også et stort 

team av veiledere. Når du er klar, utvider du med team- 
building og lederskap. Forevers nettverk av FBOs er 
tilgjengelig for deg, og på kontoret arbeider rundt  
60 personer for å støtte deg på ulike måter.

Legg grunnlaget for en  
vedvarende inntekt
En av de største fordelene med Forevers Network 
Marketing-strukturen er at den tilbyr en stabil og 
langvarig inntekt. Når du hjelper andre å komme i gang 
og deretter bygger egne team, får du provisjon fra 
foretaket. Jo bedre det går for dine teammedlemmer, 
desto større blir din provisjon. Du kan altså kontinuerlig 
høste fruktene av arbeidet ditt, og når du utvikler nye 
ledere legger du grunnlaget for en vedvarende inntekt.

Produkter med høy kvalitet
Forever produserer og selger produkter av svært  
høy kvalitet innen Wellness, Fitness og Beauty.  
Det meste er basert på egenprodusert Aloe vera.  
I det brede utvalget finnes tilskudd for å supplere  
kosten i en stressende hverdag, for å gjøre det  
meste ut av treningen eller for å finne form og  
balanse. Forever tilbyr også spa-produkter, hår- og 
hudpleie og dufter, samt produkter for hjem og husdyr. 
Vår unike Fornøyd kundegaranti gjør at konsumenten  
kan sende varen tilbake innen 90 dager og få pengene 
tilbake. Du som FBO får da en erstatningsvare fra  
Forever som dekker kostnadene dine – en stor trygghet 
for både deg og kundene dine.

Forever er en perfekt partner når du starter din egen 
virksomhet. Foretaket ble grunnlagt allerede i 1978 
i Arizona, USA, er privateid og er i dag et globalt 
foretak med milliardomsetning.

Hvorfor Forever?



Jeanette Magnusson — Diamond Sapphire Manager, Sverige

Visse år forandrer livet ditt. De blir veiskiller som 
fører deg inn på banen til ditt nye jeg. Valget mitt 
tok meg hele veien til rollen som Diamond Sapphire 
Manager. Før jeg kom i kontakt med Forever, 
arbeidet jeg som frisør i mange år. Selv om jeg 
elsket jobben min, ble jeg til slutt tvunget til å bytte 
karriere. Jeg reagerte på kjemikaliene jeg arbeidet 
med. De ga meg hosteanfall og helsen min fikk 
virkelig juling.

En eller annen gang i oktober 1998 fikk jeg besøk av en 
kunde, og mens hun satt i frisørstolen og jeg begynte å 
jobbe, fortalte hun at hun var engasjert i noe som het 
Forever Living. Hun snakket om produktene og 
konseptet. Jeg ble nysgjerrig og tenkte at her er noe  
jeg kan jobbe med på deltid. 

”Det er i motgang  
riktige ledere  
viser seg.”

Noen uker senere besøkte jeg Forevers kontor i 
Birmingham, England. Jeg ville selv finne ut hva slags 
foretak dette var - om det var seriøst og bra. Og med 
dette begynte Forever-reisen min. Frisørkunden som 
fortalte om konseptet begynte aldri å arbeide med 
Forever på ordentlig, men for meg ble det mer enn  
en jobb – det ble en livsstil. 

Faktum er at jeg ble Skandinavias første kvinnelige 
Diamond Sapphire Manager, men utviklingen dit gikk ikke 
så veldig raskt. Jeg ble Sapphire Manager allerede i 2006 
da jeg gjorde mitt beste resultat noensinne, og da jeg 
oppnådde det nivået føltes neste steg langt unna. Det 
viktigste for meg har aldri vært titlene, men å ha en bra 
virksomhet. Det tristeste man kan ha er en tittel uten 
volum. Det er som keiserens nye klær. Jeg er heller 
verdens best betalte Sapphire enn verdens dårligste 
betalte Diamond. 

Langsiktig arbeider jeg ofte med en tydelig visjon som 
driver meg. Til tross for framgangene mine så har jeg, 
akkurat som alle andre, tider med frustrasjon og 
motgang. Det handler om å ha tålmodighet. For selv om 
det er lett å oppnå framgang i gode tider, er det i 
motgang riktige ledere viser seg. Det er da man kan se 
hvem som virkelig kommer til å bli framgangsrik. Hvis du 
vil bli toppleder, må du ha en annen utholdenhet enn hvis 
du vil bli Manager. Du arbeider dager der andre har fri og 
har målbildet klart for deg. Det er nesten som å være 
forelsket – da tenker man hele tiden på den personen 
selv om man gjør noe annet.



Slik tjener 
du penger 
med Forever

Forever gir deg forbruksvarer av høy kvalitet  
innen voksende markedssektorer. Du får også  
den kunnskapen og støtten du trenger for å  
starte din egen virksomhet. 

I tillegg til å tjene penger på produktsalg, får du provisjon 
av foretaket når du hjelper nye FBOs å komme i gang.  
Du utvikler dine nye FBOs og støtter de slik at de når 
egne framganger innen både salg og teambuilding.  
Du får dermed provisjon fra Forever som belønning  
for ditt engasjement.

Karrierestigen
Forevers karrierestige er en forretningsmodell som gjør 
at din selvstendige virksomhet har potensial for å vokse 
til et svært framgangsrikt foretak. Når en av våre FBO 
utvikler sin virksomhet, bygger opp sitt team og øker 
salget forflytter hun/han seg oppover i karrierestigen og 
øker dermed sin inntekt og andre fordeler. I motsetning til 
mange andre alternativ innen Network Marketing, trenger 
du ikke være redd for å skli ned igjen ettersom Forevers 
karrierestige er oppbygd på en slik måte at du beholder 
hvert nivå du har oppnådd.

Ett nytt kapittel
Når du starter en egen næringsvirksomhet,  
gir du deg selv gode forutsetninger for å realisere  
drømmene dine og forme arbeidet og hverdagen  
din etter dine egne målsetninger. Dette er virkelig et  
nytt kapittel i livet, og som alle forandringer kan  
det vekke spørsmål og nysgjerrighet hos mennesker  
nær deg. Mange spørsmål er basert på uvitenhet  
om forretningsmodellen og fordelene den tilbyr, og  
ofte vil selv en skeptisk person endre innstilling når  
han eller hun får vite litt mer. Ha et åpent sinn, forklar  
hvordan Network Marketing fungerer og fortell hva din  
nye arbeidsmåte vil innebære, for eksempel i form av  
fleksibilitet og inntektsmuligheter. 

Uansett hvem du er
Network Marketing er en forretningsmodell der  
bakgrunnen din, for eksempel utdanning eller tidligere 
erfaringer, ikke er avgjørende for hvilken framgang du 
oppnår. Det er istedenfor drivkraften, de personlige 
ambisjonene og egen arbeidsinnsats som er de  
avgjørende framgangsfaktorene.

Framgang kan være enkelt. Del produktene og 
forretningsmuligheten med andre så begynner  
du å bygge opp en inntekt med en gang. 



”Jeg kunne realisere drømmen min  
om å være hjemme med barna”
Birgitte Røgilds Lund — Manager, Danmark

Første gangen jeg kom i kontakt med Forever var 
via sponsoren min Nanna Sørensen. Vi møttes på en 
messe der vi begge var utstillere, og det føltes 
egentlig ikke som vi snakket om Forever - vi var 
bare to kvinner som hadde det hyggelig sammen.

Jeg likte Nanna som person, og i løpet av de kommende 
månedene innså jeg at det hun holdt på med ville være 
bra for meg også. Forever innebar at jeg kunne oppfylle 
drømmen min om å få være hjemme med barna.  Noen år 
tidligere hadde jeg blitt selvstendig terapeut og jeg 
kombinerte dette med en deltidsjobb - så jeg var på god 
vei – men jeg savnet den siste puslespillbiten. 

Banken gikk med på å gi meg lån siden jeg ikke hadde 
penger til startboksen og jeg likevel ville sette i gang. Seks 
måneder senere inviterte Nanna meg med til Summer 
Party i Sverige og jeg fikk føle stemningen og positiviteten 
som råder i Forever. Deretter var jeg på Summer Camp i 
Poulstrup og lærte meg en hel del om hvordan man gjør 
arrangement. Og så skjøt virksomheten min fart.

Nå kan jeg arbeide hjemmefra på heltid. Som enslig 
tobarnsmor betyr det mye for meg å være der når barna 
går til skolen og når de kommer hjem på ettermiddagen. 
Jeg har brukt mye penger på barnevakt for 
kveldsarrangement på andre steder, men jeg har faktisk 
kunne holdt mange møter hjemme.

I Forever er jeg omgitt av positive mennesker, og jeg liker 
veldig godt å lære opp teamet mitt. I januar i år feiret jeg sju 
år med Forever sammen med teamet mitt da vi var på 
Scandinavian Gathering. Det er mye med Forever som jeg 
ikke ville vært foruten, for eksempel å bli tvungen til å 
utfordre komfortsonen min og bli utviklet som person.  
I dag er jeg både vertinne og foreleser på ulike  
arrangement med glede.

Når det gjelder kontakter, utnytter jeg gjerne det nettverket 
mine barns kamerater og aktiviteter medfører. Jeg deltar 
gjerne på messer for å treffe nye folk, og arbeider aktivt 
med å bygge relasjoner før jeg forteller om virksomheten 
bak Forever. Dessuten forsikrer jeg meg om at det er folk 
jeg selv vil arbeide sammen med før jeg inviterer de inn.



Her begynner det

Forskjellen blir din fortjeneste og jo høyere nivå du 
når på karrierestigen, desto høyere blir rabattsatsen 
din. Som Novus Customer, det første nivået på  
karrierestigen, får du 15 % rabatt. De fleste oppnår 
andre nivået, Assistant Supervisor, direkte på sin 
første ordre ved å kjøpe produkter for en verdi av 
minst 2 CC, og får da 35 % rabatt allerede på sin  
andre ordre. CC, Case Credit, er en internasjonal 
enhet som brukes for å fastsette rabatt og provisjon. 

Kontinuitet
Det neste nivået på karrierestigen, Supervisor, oppnår du  
ved å i løpet av en eller to påfølgende kalendermåneder 
bestille produkter til en verdi av 25 CC. Du kan gjøre dette 
med egne bestillinger, men det vanligste er å oppnå nivået 
gjennom eget salg sammen med bestillinger fra teamet ditt. 
Som Supervisor får du 38 % innkjøpsrabatt.

Mange som arbeider med Forever begynner før eller senere å 
introdusere andre for Forever. Det betyr at du hjelper foretaket 
til å ekspandere, og for den jobben får du godtgjørelse fra 
foretaket i form av provisjon. Provisjon og rabatt utgjør det 
som vi innen Forever kaller bonus. Som Supervisor tilsvarer 
provisjonen din 3-8 % av teammedlemmenes omsetning,  
noe som kan bli omkring 1 900 - 6 600 NOK hver måned 
(inklusivt eget salg), og med litt utholdenhet og tålmodighet 
så ser du snart hvordan din månedlige provisjon vokser. 

Som Supervisor er du dessuten allerede på vei mot neste 
nivå i karrierestigen: Assistant Manager. Dette nivået oppnår 
du når du og teamet ditt sammen bestiller for 75 CC i løpet 
av to påfølgende kalendermåneder.

Tid og engasjement 
Som Assistant Manager er du på vei til å bli en effektiv og 
god leder. Innkjøpsrabatten din øker til 43 % og provisjonen 
din fra foretaket stiger til 5-13 % som takk for at du utvikler 
og lærer opp teammedlemmene dine.

Erstatningen din er avhengig av arbeidsinnsatsen din. Hvor 
mye du tjener er også avhengig av om du arbeider kun med 
produktsalg, eller også med rekruttering. Som Assistant 

Manager kan du tjene opptil 18 900 NOK per måned. Til 
forskjell fra tradisjonelle forretningsvirksomheter, trenger du 
ikke å investere store summer for å forhåpentligvis gå i pluss; 
som FBO hos Forever er startkostnaden veldig lav. Du 
trenger ikke et stort lager og du tjener penger allerede fra  
ditt første salg. 

Mange arbeider deltid med virksomheten sin i et par år og 
begynner å vurdere å leve helt og holdent av Forever-
virksomheten sin når du oppnår Manager-nivå. Du blir 
Manager når du og teamet ditt sammen bestiller for 120 CC  
i løpet av to påfølgende kalendermåneder. Da øker 
innkjøpsrabatten din til 48 % og provisjonen din fra foretaket 
blir større jo flere av teammedlemmene dine du leder til 
framgang: 5-18 %.

Din viktigste oppgave 
Manager er et veldig viktig og givende nivå på karrierestigen. 
Managers fortsetter å bygge opp virksomhetene sine, men 
kan også fokusere på å hjelpe andre å oppnå Manager-nivå. 
For dette arbeidet belønnes Managers ytterligere av foretaket 
gjennom såkalt ledelsesprovisjon på 2-6 % av sine downline 
Managers omsetning.

Ledelsesprovisjonen som foretaket betaler, fungerer som når 
artister får betalt for musikk de har komponert eller forfattere 
for bøker de har skrevet; det er en belønning for arbeidet de 
utførte for flere måneder eller til og med år siden. Når du 
utvikler nye Managers som du personlig har introdusert til 
Forever blir du selv: 

Som du ser så øker ledelsesprovisjonen din for hvert 
nivå! Disse inntektsmåtene gjør det mulig for deg å få en 
fortløpende og trygg inntekt som kan bli mye større enn 
inntekten din fra salget.

For alle som starter sin egen Forever-virksomhet,  
er det første steget å prøve produktene. Som FBO 
kjøper du produkter direkte fra foretaket til rabattert 
pris og kan deretter selge de til anbefalt sluttkundepris 
eller din egen pris.

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



Jesper Berg — Manager, Sverige

For ni år siden arbeidet jeg i en golfbutikk i Växjö. 
Min blivende sponsor, Pia Hedenfalk, kom inn som 
kunde og skulle kjøpe golfutstyr. Jeg hjalp henne, 
og under tiden begynte vi å snakke. Hun spurte om 
jeg trivdes i jobben min og fortalte om Forever, 
forretningsmulighetene og de herlige produktene. 
Der og da ble nysgjerrigheten min vekket.  

Men jeg gjorde ingen seriøs satsing da. Jeg ble ikke med 
på noen opplæringer og ba ikke om noe coaching. Jeg 
var riktig nok en dyktig selger, men jeg innså ikke at det 
var mer jeg trengte å lære. Etter fire års tid la jeg til og 
med virksomheten på is.   

Mamma begynte å drikke Aloe Vera Gel i 2009 og ble 
helt henrykt. Da ble konseptet rykende aktuelt for meg 
igjen. Det viste seg at mamma kjøpte produktene sine av 
min tidligere sponsor, Pia. Ettersom jeg alltid har følt at 

”Jeg velger selv når 
og hvor mye jeg 
skal arbeide.”

jeg vil hjelpe andre med å få et bedre liv, så jeg min 
sjanse till å hjelpe andre og samtidig tjene mitt levebrød. 
Dessuten var jeg riktig lei av golfbransjen og sugen på en 
annen jobb som kunne gi meg større personlig frihet. 

Fra 2011 og framover arbeidet jeg på Volvo som 
truckfører for å kunne bygge opp Forever-virksomheten 
min fra grunnen av. Jeg hadde innsett at hvis jeg skulle 
bli framgangsrik, var det nødvendig å gå på alle 
forelesningene og opplæringene i Forever som var 
tilgjengelig. Jeg gikk virkelig på alt og lyttet til alle gode 
råd jeg kunne få. 

Fra den dagen har jeg, med hjelp av riktig hardt arbeid, 
bygget opp businessen min, og siden 2015 er dette min 
eneste inntektskilde. Nå bor jeg og samboeren min i lilla 
Nyhamnsläge, som vi begge elsker. Takke være Forever-
virksomheten min, kan jeg arbeide hjemmefra og plan-
legge mine egne arbeidstider. Jeg velger selv når og hvor 
mye jeg skal arbeide. Hvis jeg for eksempel vil ta en 
løpetur på formiddagen så gjør jeg det. Jeg liker virkelig 
den fleksibiliteten og bevegeligheten. Karrierestigen i 
Forever gir meg mange muligheter, men jeg ser også 
veldig stort potensial i produktene. 

Vi fick vårt første barn i august 2016 og takke være 
Forever-virksomheten min, kan jeg planlegge slik at jeg 
får mer tid med familien. Med en liten kapitalinvestering, 
men en real arbeidsinnsats, har jeg formet livet mitt slik 
jeg vil ha det.





Incentives og 
belønnings- 
system

I tillegg til å få en karriere uten lønnstak, kan  
du altså arbeide for å oppnå disse ekstra 
belønningene, og på veien dit så hjelper vi deg  
med å sette opp delmål som driver virksomheten 
din framover. Det er selvfølgelig hardt arbeid  
– men belønningene er store!

Forever 2 Drive
Hva driver deg? Forever2Drive, også kalt Earned Incentive, 
gir deg mulighet til å tjene opptil 800 € ekstra hver måned. 
Bruk de til å kjøpe en ny bil, dra på en lang reise eller rett 
og slett som et tilskudd i økonomien din – pengene er  
dine til å investere i en forbedret livsstil.

Spennende reiser
Forever gir deg mulighet til å kvalifisere deg til 
utenlandsreiser fullspekkede med både nytte og 
fornøyelse. Reisene tilbyr nyttige forelesninger som gir  
mer kunnskap og kompetanse samt spennende utflukter 
og festlige arrangement. Når du er kvalifisert, betaler 
Forever for reise og opphold, og du får dessuten  
Spending Money som forgyller reisen ytterligere.

Chairman’s Bonus
Som Manager har du mulighet til å ta del av foretakets 
globale gevinst via Chairman’s Bonus – gjennom dette 
programmet blir flere millioner dollar delt ut hvert år.

Sammen med karrierestigens imponerende 
bonussystem, tilbyr Forever en rekke spennende 
incitament og utfordringer. 



Det handler 
om ansvar

Den tregflytende innergeleen kan enten presses 
eller drikkes som et kosttilskudd eller blandes med 
andre nøye utvalgte ingredienser til ulike hud- og 
hårpleieprodukter.

I dag er Aloe vera hovedingrediensen i de fleste av våre 
fantastiske produkter, for eksempel Aloe Vera Gelly og 
Forever Aloe Vera Gel.

Fra plante til produkt
Forever eier sine egne Aloe vera-plantasjer og er verdens 
største dyrker, produsent og distributør av planten. Vi har full 
kontroll over hele prosessen, fra dyrking til ferdig produkt, noe 
som sikrer høyeste kvalitet på produktene våre. Med kvalitet 
og renhet i fokus, utgår vi alltid med 100 % innergele fra den 
aller fineste Aloe vera som blir drukket som et kosttilskudd 
eller blandet med nøye utvalgte ingredienser for å framstille 
eksepsjonelle hår- og hudpleieprodukter.

At kvaliteten er ekstremt viktig for oss, viser en rekke serti-
fiseringene og kvalitetsmerkene vi har fått rundt om i verden. 
Forever var for eksempel først med å få International Aloe 
Science Councils Seal of Approval. Mange produkter er 
godkjente i henhold til Kosher Rating og Islamic Seal,  
og de fleste av kosttilskuddene våre er Halal-sertifiserte.

Samarbeid og omtanke
Det sosiale engasjementet er også viktig for Forever, og 
foretaket sørger for at alle medarbeiderne har et godt og 
trygt arbeidsmiljø. Forever samarbeider også aktivt med 
ulike hjelpeorganisasjoner og humanitære prosjekt 
ettersom vi vet at verden er større enn Forever og vi  
ønsker å gjøre alt vi kan for å hjelpe mennesker over  

hele verden til et bedre liv. Som FBO kan du altså føle deg 
trygg på at du tilbyr det aller beste! På www.foreverliving.no 
finner du mer informasjon om både Aloe veraen vår og om 
alle produktene våre.

Fornøyd kundegaranti
Vår unike Fornøyd kundegaranti innebærer at hvis kunden 
ikke er fornøyd med sitt kjøp kan hun/han sende varen 
tilbake innen 90 dager – ubrukt, helt eller delvis brukt  
– sammen med kvitteringen og få pengene tilbake.

Du som FBO får da en erstatningsvare av foretaket som 
dekker kostnaden. Kundene dine kan altså trygt prøve 
produkter som de kanskje ikke ville ha prøvd ellers, og 
ettersom de fleste opplever positive fordeler med 
produktene de prøver så får du nye, fornøyde og 
returnerende kunder.

Kjernen i Forevers virksomhet er Aloe vera.  
En plante som har vært elsket av mennesker  
over hele verden i lang tid.



”Jeg har fått utfordre komfortsonen  
min og utviklet personligheten min.”
Tina Busk — Senior Manager, Norge

Etter noen slitsomme år som frisør og småbarns-
mamma fikk jeg nok. Jobben ble prioritert helger og 
kvelder. Jeg hadde hele tiden dårlig samvittighet og 
aldri nok tid for familien. Spontane aktiviteter var 
det ikke snakk om. Til slutt føltes det nødvendig 
med en forandring. 

Det begynte med noen produkter i 2014. Jeg hadde hørt 
om Forevers sortiment og tok kontakt med Monica Jensen 
som var FBO for å handle til meg selv. Produktene gjorde 
meg definitivt ikke skuffet og jeg fortsatte som kunde i et 
par måneder, men etterhvert ble jeg inspirert til å selv bli 
FBO. Jeg så jo hvordan de andre i Forever-verden kunne 
planlegge tiden sin, så jeg bestemte meg for å satse med 
Monica som sponsor. 

Akkurat da hadde jeg foreldrepermisjon med mitt andre 
barn fra jobben min som frisør. I det yrket fikk jeg arbeide 
veldig hardt og være mye borte fra familien. Etter jeg 
besluttet å bli FBO, tok det meg cirka 3 ½ måned med 
målbevisst arbeid før jeg oppnådde Manager-nivå. 
Sommeren 2014 kvalifiserte jeg meg til Senior Manager  

og i dag har jeg helt sluttet som frisør for å arbeide  
heltid med Forever. 

I dag kan jeg tilbringe så mye tid jeg vil med mine tre barn.  
Jeg vet at det hadde vært vanskelig å kombinere med et  
hvilket som helst annet yrke. Å være FBO har også gitt meg 
mulighet til å utfordre komfortsonen min og utviklet 
personligheten min. Det har vært tøft, men veldig morsomt! 
Dessuten har jeg fått mange nye venner. Forever-businessen 
min har gitt familien større handlingsfrihet – både økonomisk  
og tidsmessig. Vi har kjøpt leilighet i Tyrkia, og jeg bestemmer 
selv om og når jeg skal ta fri. 

I dag arbeider jeg ikke like aktivt med salg, men hjelper  
teamet mitt å selge ved å for eksempel arrangere helse- 
kvelder og andre arrangement. Mitt beste verktøy er definitivt 
sosiale medier. Gjennom å vise livsstilen og hverdagen min  
på for eksempel Facebook og Instagram, inspirerer jeg både 
sluttkunder og teammedlemmer. Det beste med Forever er at 
alle starter på samme sted og har de samme mulighetene for  
å oppnå framgang. Du må bare hoppe på toget og satse 
ordentlig.



Forevers  
produkter 

Det gjør framtiden spesielt lys for oss som arbeider 
med Forever. Vi har en uslåelig forretningsmodell  
og de rette verktøyene. Og kvalitetsprodukter  
som er helt rett i tiden.

Forevers produktsortiment er et bevis på naturens  
egen evne. Å hjelpe oss mennesker å føle oss vel og  
se bra ut. Produktene er representerte i tre aktuelle 
konsept - Wellness, Fitness og Beauty – alle deler av  
en voksende bransje og perfekt for deg som vil  
starte en egen virksomhet.

Fitness
Innen Fitness har vi produkter for trening, form og  
balanse. Kroppen får sitt i en kombinasjon av å bevege 
seg, å finne sin egen form og å finne balansen i livet.  
Som FBO kan du tilby produktene som hjelper  
mennesker med akkurat dette. 

Wellness
Selvfølgelig vil vi alle føle oss vel, men i dagens  
hektiske og kravfylte samfunn er det ikke alltid så  
enkelt. Vi vet hva velvære er, men ofte glemmer vi  
hvordan vi kan oppnå det. Å ta hånd om seg selv og  
sine nære og kjære på ulike måter er første steget!  
Det er det vi kaller Wellness, og her finner du tilskudd, 
spa-produkter og produkter for hjem og husdyr.

Beauty
Ved å ta hand om utsiden, føler vi oss også bedre  
på innsiden. Ren, velpleiet hud og et velpleiet hår  
er noe som alltid er vakkert, uansett hvor i verden  
man befinner seg. Og under konseptet Beauty  
finner du produktene som hjelper naturen litt på  
vei og gjør det enkelt for alle å framheve sin  
helt egen, unike skjønnhet.

Velvære og helse er rykende hett i dag  
og en trend som ikke ser ut til å dø ut. 



Miia Vilja — Manager, Finland

Etter 14 år som funksjonær innen sosialtjenesten 
og rehabilitering, lengtet jeg etter en annen jobb. 
Jeg visste at jeg ville arbeide med helse, skjønnhet 
og mennesker, men jeg hadde ikke funnet det rette 
området å satse på. 

Allerede i november 2009 fikk jeg øynene opp for Aloe 
Vera Gel, og jeg bestemte meg for å teste. Ganske raskt 
merket jeg en forandring og bestemte at hele familien 
skulle begynne å drikke Aloe vera. Da hadde jeg arbeidet 
som funksjonær innen sosialtjenesten i mange år, men 
drømte om en forandring. Helse og velvære sto høyt i 
kurs. Likeså kontakt med mennesker. Men jeg var fortsatt 
usikker på hva jeg skulle satse på. Dessuten var tanken 
på å studere ikke lokkende ettersom det ville ført til at 
familiens økonomi ville blitt anstrengt.

 ”Når man vokser som 
menneske, forandres 
hele livet samtidig.”

Forhandleren av Aloe Vera Gel fikk ta del av tankene  
mine og fortalte meg at Forever kunne være en mulighet. 
I begynnelsen var jeg skeptisk, men jeg bestemte meg for 
å lytte av ren nysgjerrighet. Etter en stund innså jeg at det 
var dette jeg hadde drømt om. Og det beste var at min 
mann, Kai, også ville satse på Forever sammen med 
meg. Vi skrev under på avtalen i september 2010, men 
vendepunktet kom først i august 2013 da vi ble kjent med 
våre uplines Kari og Carita Sauru som coachet oss i å 
arbeide rett. Etter mye hardt arbeid, ble vi Managers i 
november 2013, og etter det har jeg arbeidet heltid  
med Forever som selvstendig næringsdrivende.

Det beste med å være FBO er at man kan legge opp 
timeplanen slik man vil og påvirke sitt eget inntektsnivå. 
Tidligere i arbeidslivet var jeg frustrert over nettopp  
dette - at uansett hvor mye du arbeider og hvor bra du 
presterer så påvirker ikke dette inntektsnivået ditt. 

Det er også fantastisk å kunne hjelpe andre å bli 
framgangsrike. I verdenen vår er det ingen plass for 
misunnelse. Gjennom å coache andre, kan du komme  
så langt du vil. Akkurat denne ideologien har forandret 
oss mye som mennesker. Og når man vokser som 
menneske, forandres hele livet samtidig.



Hva drømmer 
du om?

Grip muligheten til å forme ditt liv slik du vil ha  
det ved å begynne din reise med Forever i dag.  
Som FBO er du din egen, med alle fordelene  
og fleksibiliteten som det innebærer, men du  
står aldri alene.

 
Du er trygg i og med Forever er et stort, stabilt foretak  
– en perfekt partner å ha i ryggen når du starter din egen 
virksomhet. Du inngår i et inspirerende nettverk av FBOs 
som gjerne deler erfaringene sine. Til hjelp har du også 
dine veiledere som hjelper deg på veien til framgang. For-
retningsidéen er like enkel som framgangsrik: ”Vi gir deg 
mulighet til et rikere liv.” Bruk Forevers produkter  
og anbefal de til andre. Akkurat så enkelt er det.

Gjør slik:
 + Kontakt den FBO som ga deg denne brosjyren,  

eller finn en FBO på www.foreverliving.no

 + Registrer deg og legg din første ordre

 + Utvikle en forretningsplan sammen med din 
veileder

 + Bruk produktene selv 

 + Del produktene og forretningsmuligheten med  
andre mennesker

 + Bygg opp et eget team og vis de veien til 
framgang

Gjennom å hjelpe andre til framgang, blir du  
selv framgangsrik.

Hvis du vil ta kontroll over din tid, din økonomi  
og din framtid så er dette riktig mulighet for deg.  



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



®

Independent Forever Business Owner

FOREVERLIVING.NO
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