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



Antagligen har vi inte svar på alla dina 
funderingar. Men om du ger oss en liten stund  
av din tid ska vi presentera en lösning som kan 
ta dig en bra bit på vägen. Låt oss berätta om  
ett jobb som gör det möjligt för dig att själv ta 
makten över ditt liv. 

En karriär inom Forever öppnar upp många olika 
sorters möjligheter. Du bestämmer själv vad du vill 
tjäna, hur du ska utvecklas och vilka mål du tänker 
uppnå. Men det handlar inte bara om det. Att vara 
återförsäljare för oss är också en social tillvaro med 
spännande event, roliga utmaningar och chanser att 
resa över hela världen. Massor av energi, gemenskap 
och glädje helt enkelt. 

Vårt koncept gör det möjligt att starta en framgångsrik 
verksamhet, med mindre ekonomisk risk än andra 
projekt. Alla är välkomna och lika arbete belönas på 
samma sätt – oavsett vem som jobbar. Hur skulle  
du vilja att ditt liv såg ut? Drömmer du om flexibla 
arbetstider, extrainkomster och rätten att bestämma 
själv? Upptäck vad Forever kan erbjuda dig.  
Ta kommandot över din tillvaro. Och forma livet  
som du vill ha det. 

Tanken har säkert slagit dig någon gång.  
Är det såhär ska vara nu? Vad vill jag egentligen 
få ut av livet? Det är inga lätta frågor. 

Livet. Som 
du vill ha det. 





Network Marketing, som ibland också  
kallas Team Marketing, är en affärsmodell  
som drar nytta av just de personliga 
rekommendationerna för att marknadsföra och 
sälja ett företags produkter eller tjänster.

Network Marketing erbjuder många ekonomiska 
fördelar som traditionella affärsmodeller inte kan 
matcha. Forever är ett väletablerat Network 
Marketingföretag som utformats för att göra det  
möjligt för människor att starta och utveckla sina 
egna verksamheter. Istället för att investera stora 
summor i exempelvis annonsering, belönas 
människor av Forever för att de delar med sig av 
företagets produkter och affärsmöjlighet till andra.

Din egen verksamhet
Med Network Marketing kan du njuta av friheten och 
flexibiliteten i att äga din egen verksamhet. Som 
entreprenör kan du välja var och när du vill arbeta. 
Istället för att arbeta hårt för att göra någon annan 
rik, kommer allt ditt arbete att gynna dig.

Minimala omkostnader
En traditionell affärsverksamhet kostar  
vanligtvis tiotusentals kronor att starta och  
allt som oftast behöver man ta lån. Att starta  
din egen Network Marketing-verksamhet  
innebär att du inte behöver låna några pengar  
och inte heller anställa någon personal.  
Du kommer också att ha väldigt  
låga omkostnader.

Inget lönetak
Inom vanliga företag begränsas lönerna  
av marknadsstandarden. Branschen för  
Network Marketing däremot sätter inget  
tak på hur mycket du kan tjäna. Ju större  
din arbetsinsats är, desto större blir dina  
ekonomiska belöningar.

Rekommendationer är oslagbart.  
Tänk själv – vad skapar förtroende och trygghet 
som att få tips och råd av någon personligen? 

Vad är Network 
Marketing? 

www.foreverliving.se

Vill du veta mer?





Just Network Marketing arbetar vi med för att alla 
inom Forever ska kunna forma sin egen framtid 
genom eget företagande. Numera har vi 
Independent Forever Business Owners (FBO) 
över hela världen.

Ett företag med hög trovärdighet
Forever är ett familjeägt företag som har vuxit stadigt 
sedan starten och idag finns representerat i stort sett alla 
länder. I norden heter vi Forever Living Products 
Scandinavia och är bland annat medlemmar i Direct 
Selling Sweden (DSS) - en organisation som 
representerar människor och företag som är verksamma 
inom direkthandel, där Network Marketing ingår.

En global affärsmöjlighet
Med kontor i mer än 160 länder världen över är  
Forever ett globalt företag med en internationell 
infrastruktur som gör det möjligt för människor att  
bygga upp egna verksamheter i den skala de själva 
önskar. Forever belönar dig för dina insatser, var i  
världen du än är verksam.

Utbildning, träning och support
Har du ingen erfarenhet av Network Marketing? Ingen 
fara, Forever erbjuder utbildningar på flera nivåer och 
som ny FBO börjar du med företagets grundutbildning, 
Forever Basic. Den ger dig grunderna för att bli en 
kompetent och trygg FBO. Till din hjälp har du även  

ett stort team av handledare. När du är redo, utökar du 
med teambuilding och ledarskap. Forevers nätverk av 
FBOs finns tillgängliga för dig och på kontoret arbetar 
runt 60 personer för att stötta dig på olika sätt.

Lägg grunden för en fortlöpande 
inkomst
En av de största fördelarna med Forevers Network 
Marketingstruktur är att den erbjuder en stabil och 
långvarig inkomst. När du hjälper andra att komma igång 
och sedan även bygga egna team, får du provision från 
företaget. Ju bättre det går för dina team-medlemmar, 
desto större blir din provision. Du kan alltså kontinuerligt 
skörda frukterna av ditt arbete och när du utvecklar nya 
ledare lägger du grunden för en fortlöpande inkomst.

Produkter med hög kvalitet
Forever tillverkar och säljer produkter av mycket  
hög kvalitet inom Wellness, Fitness och Beauty. Det 
mesta är baserat på egenproducerat Aloe vera. I det 
breda utbudet finns tillskott för att komplettera kosten  
en stressig vardag, göra det mesta av din träning eller 
hitta din egen form och balans. Forever erbjuder också 
spa-produkter, hår- och hudvård, makeup och dofter 
liksom produkter för hem och husdjur. Vår unika 
nöjdkundgaranti gör att konsumenten kan skicka  
tillbaka sin vara inom 90 dagar och få pengarna tillbaka. 
Du som FBO får då en ersättningsvara från Forever  
som täcker dina kostnader – en stor trygghet för både 
dina kunder och dig.

Forever är en perfekt partner när du startar  
din egen verksamhet. Företaget grundades redan 
1978 i Arizona, USA, ägs privat och är idag ett 
globalt företag med miljardomsättning.

Varför Forever?



Jeanette Magnusson — Diamond Sapphire Manager, Sverige

Vissa år förändrar ditt liv. De blir vägskillnaderna 
mellan den du är och den du blir. Mitt val tog  
mig hela vägen till rollen som Diamond Sapphire 
Manager. Innan jag kom i kontakt med Forever 
arbetade jag som frisör i många år. Trots att  
jag älskade yrket blev jag till sist tvungen att  
byta karriär. Min reaktion på kemikalierna jag 
arbetade med gav mig hostanfall och hälsan  
tog verkligen stryk.

Någon gång i oktober 1998 fick jag besök av en kund 
och medan hon satte sig i frisörstolen och jag börjar 
jobba berättade hon att hon var engagerad i något som 
hette Forever Living. Hon pratade om produkterna och 
konceptet. Jag blev nyfiken och tänkte att här är något 
jag kan jobba med på deltid. 

”Det är i motgång 
som riktiga ledare 
visar sig.”

Några veckor senare besökte jag Forevers kontor i 
Birmingham, England. Jag ville själv ta reda på vad det 
var för företag - om det var seriöst och bra. Och med 
detta började min Forever-resa. Frisörkunden som 
berättade om konceptet började aldrig jobba med 
Forever på riktigt men för mig blev det mer än en 
sysselsättning – det blev en livsstil. 

Faktum är att jag blev Skandinaviens första kvinnliga 
Diamond Sapphire Manager, men utvecklingen dit gick 
inte så väldigt snabbt. Sapphire Manager blev jag redan 
2006 då jag gjorde mitt bästa resultat någonsin och när 
jag nådde den nivån kändes nästa steg långt borta.  
Det viktigaste för mig har aldrig varit titlarna utan att ha 
en bra verksamhet. Det tristaste man kan ha är en titel 
utan volym. Det är som kejsarens nya kläder. Jag är 
hellre världens bäst betalda Sapphire än världens  
sämst betalda Diamond. 

Långsiktigt jobbar jag ofta med en tydlig vision som 
driver mig. Trots mina framgångar har jag precis som  
alla andra tider av frustration och motgång. Då handlar 
det om att ha tålamod. För även om det är lätt att nå 
framgång i goda tider är det i motgång som riktiga  
ledare visar sig. Det är då man kan se vem som verkligen 
kommer bli framgångsrik. Om du vill bli toppledare måste 
du ha en annan uthållighet än om du vill bli Manager.  
Du jobbar dagarna andra har ledigt och har din målbild 
på näthinnan. Det är nästan som att vara förälskad  
– då tänker man ständigt på den personen även om  
man gör något annat. 



Så tjänar du 
pengar med 
Forever

Forever förser dig med högkvalitativa förbruk-
ningsvaror inom växande marknadssektorer.  
Du får även den kunskap och det stöd som du 
behöver för att starta din egen verksamhet.

I tillägg till att tjäna pengar på produktförsäljning, får du 
provision från företaget när du hjälper nya FBOs att 
komma igång. Du utvecklar dina nya FBOs och stöttar 
dem så att de når egna framgångar inom både försäljning 
och teambuilding och får då provision från Forever som 
en belöning för ditt engagemang.

Karriärstegen
Forevers karriärstege är en affärsmodell som gör att  
din oberoende verksamhet har potential att växa till  
ett mycket framgångsrikt företag. När en av våra FBOs 
utvecklar sin verksamhet, bygger upp sitt team och  
ökar försäljningen, förflyttar hon/han sig uppför karriär- 
stegen och ökar därmed sin inkomst och övriga fördelar. 
Till skillnad från många andra alternativ inom Network  
Marketing behöver du inte vara rädd för att halka ner  
igen, eftersom Forevers karriärstege är uppbyggd på  
så sätt att du behåller varje nivå du har uppnått.

Ett nytt kapitel
När du startar en egen affärsverksamhet ger du  
dig själv goda förutsättningar att förverkliga dina  
drömmar och forma ditt arbete och din vardag efter  
dina egna målsättningar. Det är verkligen ett nytt  
kapitel i livet och som alla förändringar kan det väcka  
frågor och nyfikenhet hos människorna i din närhet.  
Många frågor grundar sig i okunskap kring affärs- 
modellen och alla de fördelar den erbjuder, och  
oftast ändrar även en skeptisk person inställning  
när han eller hon får veta lite mer. Ha ett öppet sinne,  
förklara hur Network Marketing fungerar och berätta  
vad ditt nya arbetssätt kommer att innebära,  
till exempel i form av flexibilitet och inkomstmöjligheter. 

Vem du än är
Network Marketing är en affärsmodell där din  
bakgrund, till exempel utbildning eller tidigare  
erfarenheter, inte är avgörande för vilken framgång  
du når. Istället är drivkraften, dina personliga  
ambitioner och din egen arbetsinsats de  
avgörande framgångsfaktorerna.

Framgång kan vara enkel. Dela med dig av 
produkterna och affärsmöjligheten till andra  
så börjar du bygga upp en inkomst direkt.



“Jag kunde uppfylla drömmen  
att vara hemma med mina barn.”
Birgitte Røgilds Lund — Manager, Danmark

Första gången jag kom i kontakt med Forever var 
via min sponsor Nanna Sørensen. Vi träffades på en 
mässa där vi båda ställde ut och det kändes inte 
som vi pratade om Forever egentligen - vi var bara 
två kvinnor som hade det trevligt tillsammans.

Jag gillade Nanna som person och under de kommande 
månaderna insåg jag att det hon höll på med vore en bra 
sysselsättning för mig också. Forever innebar att jag 
skulle kunna uppfylla drömmen att få vara hemma med 
mina barn.  Några år tidigare hade jag blivit oberoende 
terapeut och kombinerade detta med ett deltidsjobb - så 
jag var på god väg – men jag saknade en sista pusselbit. 

Banken gick med på att ge mig kredit, för jag saknade 
pengar till startboxen och jag ville ändå sätta igång.  
Sex månader senare bjöd Nanna med mig till Summer 
Party i Sverige och jag fick känna på atmosfären och  
den positivitet som råder i Forever. Därefter deltog jag 
 i Summer Camp i Poulstrup och lärde mig en hel del  
om hur man gör arrangemang. Och så tog min 
verksamhet fart.  

Numera kan jag arbeta på heltid hemifrån. Som ensam- 
stående tvåbarnsmamma betyder det mycket för mig att 
vara där när barnen går till skolan och när de kommer hem 
på eftermiddagen. Jag har givetvis lagt en hel del pengar på 
barnvakt för kvällsarrangemang på andra platser, men 
många möten har jag faktiskt kunnat hålla hemma. 

I Forever är jag omgiven av positiva människor och jag 
tycker mycket om att undervisa mitt team. I januari i år 
firade jag sju år på Forever tillsammans med mitt team  
när vi deltog i Scandinavian Gathering. Det är mycket med 
Forever som jag inte skulle vilja vara utan idag till exempel 
att tvingas utmana sin komfortzon och utvecklas som 
person. Numera är jag gladeligen både värdinna  
och talare för olika arrangemang.

När det gäller kontakter utnyttjar jag gärna det nätverk mina 
barns kamrater och aktiviteter medför. Jag deltar gärna på 
mässor för att träffa nya människor och jobbar aktivt med 
att bygga relationer innan jag talar om verksamheten 
bakom Forever. Dessutom försäkrar jag mig om att det är 
människor jag själv vill jobba med innan jag bjuder in dem.



Här börjar det

Mellanskillnaden blir din förtjänst och ju högre 
nivå du når på karriärstegen, desto högre blir din 
rabattsats. Som Novus Customer, den första nivån 
på karriärstegen, får du 15 % rabatt. De flesta når 
dock upp till andra nivån, Assistant Supervisor, direkt 
vid sin första order genom att köpa för ett värde av 
minst 2 CC och får då 35 % rabatt redan på sin andra 
order. CC, Case Credit, är en internationell enhet som 
används för att fastställa rabatter och provision. 

Kontinuitet
Nästa nivå på karriärstegen, Supervisor, når du genom att 
under en eller två på varandraföljande kalendermånader 
beställa produkter till ett värde av 25 CC. 

 Du kan göra det med egna beställningar, men 
detvanligaste är att nå nivån genom egen 
försäljningtillsammans med beställningar från ditt team. 
Som Supervisor får du 38 % inköpsrabatt. 
 Många som arbetar med Forever börjar förr eller  
senare introducera andra till Forever. Det betyder att du 
hjälper företaget att expandera och för det jobbet får du 
ersättning från företaget i form av provision. Provision och 
rabatt bildar tillsammans det som vi inom Forever kallar 
bonus. Som Supervisor motsvarar din provision 3 %- 8 % 
av team-medlemmarnas omsättning, vilket kan bli 
omkring 1 900-6 800 SEK varje månad (inkl. egen 
försäljning) och med lite uthållighet och tålamod ser  
du snart hur din månatliga provision växer. 

 Som Supervisor är du dessutom redan på väg mot 
nästa nivå på karriärstegen: Assistant Manager. Den nivån 
når du när du och ditt team tillsammans beställer för  
75 CC under två på varandra följande kalendermånader.

Tid och engagemang 

Som Assistant Manager är du på väg att bli en effektiv 
och bra ledare. Din inköps-rabatt ökar till 43 % och din 
provision från företaget stiger till 5 % - 13 % som tack  
för att du utvecklar och utbildar dina teammedlemmar. 
 Din ersättning beror på din arbetsinsats. Hur mycket  
du tjänar beror även på om du arbetar med enbart  

produktförsäljning eller med rekrytering också.  
Som Assistant Manager kan du tjäna upp till  19 400 SEK 
per månad. Till skillnad från traditionella ffärsverksamheter 
behöver du inte investera stora summor i förhoppningen 
att göra vinst; som FBO hos Forever är startkostnaden 
mycket låg, du behöver inte hålla stora lager och du tjänar 
pengar redan från din första försäljning.  
 Många arbetar deltid med sin verksamhet under ett par 
år och börjar fundera på att leva helt och hållet på sin 
Forever-verksamhet när de når Managernivån. Manager 
blir du när du och ditt team tillsammans beställer för 120 
CC under två på varandra följande kalendermånader. Då 
ökar din inköpsrabatt till 48 % och din provision från 
företaget blir högre ju fler av dina team-medlemmar du 
leder till framgång: 5 % - 18%.

Din viktigaste uppgift 

Manager är en väldigt viktig och givande nivå på 
karriärstegen. Managers fortsätter att bygga upp sina 
verksamheter men kan också fokusera på att hjälpa andra 
nå Manager-nivån. För detta arbete belönas Managers  
ytterligare av företaget genom så kallad 
ledarskapsprovision om 2 % - 6 % på sina downline 
Managers omsättning. 
 Ledarskapsprovisionen som företaget betalar ut 
fungerar som när artister får betalt för musik de har 
komponerat eller författare för böcker de har skrivit; det är 
en belöning för arbete som de utfört för flera månader 
eller till och med år sedan. När du utvecklar nya Managers 
som du personligen introducerat till Forever blir du själv: 

Som du ser, ökar din ledarskapsprovision för varje 
nivå! Dessa inkomstsätt gör det möjligt för dig att få en 
fortlöpande och trygg inkomst som kan bli mycket större 
än din inkomst från försäljningen.

För alla som startar sin egen Forever-verksamhet är 
första steget att prova produkterna. Som FBO köper 
du produkter direkt från företaget till rabatterat pris och 
när du har provat dem själv kan du sälja dem till det 
rekommenderade slutkundspriset eller ditt eget pris.

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



Jesper Berg — Manager, Sverige

För nio år sedan jobbade jag i en golfbutik i Växjö. 
Min blivande sponsor Pia Hedenfalk kom in som 
kund och skulle handla golfutrustning. Jag hjälpte 
henne och under tiden började vi prata. Hon frågade 
om jag trivdes med mitt jobb och berättade om 
Forever, om affärsmöjligheterna och de härliga 
produkterna. Där och då väcktes min nyfikenhet.  

Men jag gjorde ingen seriös satsning då. Jag hängde  
inte med på några utbildningar och bad inte om någon 
coachning. Jag var visserligen en duktig säljare men jag 
insåg inte att det var mer jag behövde lära mig. Under 
fyra års tid la jag till och med verksamheten på is.   

Min mamma började dricka Aloe Vera Gel 2009 och  
blev stormförtjust. I och med det blev konceptet rykande 
aktuellt för mig igen. Det visade sig att mamma köpte 
sina produkter av min tidigare sponsor Pia. 

”Jag väljer själv när 
jag ska jobba och 
hur mycket.”

Eftersom jag alltid har känt att jag vill hjälpa andra att få 
ett bättre liv så såg jag min chans. Att hjälpa andra och 
samtidigt tjäna mitt levebröd. Dessutom var jag hjärtligt 
trött på golfbranschen och sugen på en annan syssel-
sättning, som kunde ge mig större personlig frihet. 

Från 2011 och framåt jobbade jag på Volvo som 
truckförare för att kunna bygga upp min Forever-
verksamhet från grunden. Jag hade insett att om jag 
skulle bli framgångsrik var det nödvändigt att gå på  
alla föreläsningar och utbildningar inom Forever som 
fanns att tillgå. Jag gick verkligen på allt och lyssnade  
på alla goda råd jag kunde få. 

Från den dagen har jag, med hjälp av riktigt hårt arbete, 
byggt upp min business och sedan 2015 är det min  
enda inkomstkälla. Nu bor jag och min sambo i lilla 
Nyhamnsläge som vi båda älskar. Tack vare min Forever-
verksamhet kan jag jobba hemifrån och planera mina 
egna arbetstider. Jag väljer själv när jag ska jobba och 
hur mycket. Vill jag till exempel ta en löprunda på 
förmiddagen så gör jag det. Jag gillar verkligen den 
flexibiliteten och rörligheten. Affärstrappan i Forever ger 
mig många möjligheter men jag ser också väldigt stor 
potential i produkterna. 

Vi fick vårt första barn i augusti 2016 och tack vare min 
Forever-verksamhet kan jag planera så att jag får mer tid 
med familjen. Med en liten kapitalinvestering  
men en rejäl arbetsinsats har jag format mitt liv så som 
jag vill ha det.





Incentives och 
belönings- 
system

Förutom att få en karriär utan lönetak kan du alltså 
arbeta för att uppnå dessa extra belöningar och på 
vägen dit hjälper vi dig att sätta upp delmål som 
driver din verksamhet framåt. Klart att det är ett 
hårt jobb – men belöningarna är stora!

Forever 2 Drive
Vad driver dig? Forever2Drive, även kallat Earned Incentive, 
ger dig möjlighet att tjäna upp till 800 € extra varje månad. 
Använd dem till att köpa ny bil, åka på en långresa eller helt 
enkelt som ett tillskott i din ekonomi – pengarna är dina att 
investera i en förbättrad livsstil. 

Spännande resor
Forever ger dig möjlighet att kvalificera dig till utlandsresor 
fyllda med både nytta och nöje. Resorna erbjuder nyttiga 
föreläsningar som ger mer kunskap och kompetens samt 
spännande utflykter och festliga evenemang. Är du 
kvalificerad betalar Forever för resa och boende och du får 
dessutom Spending Money som förgyller resan ytterligare.

Chairman’s Bonus
Som Manager har du chansen att ta del av företagets  
globala vinst via Chairman’s Bonus – genom detta 
program delas flera miljoner dollar ut varje år.

Tillsammans med karriärstegens imponerande 
bonussystem, erbjuder Forever en rad spännande 
incitament och utmaningar. 



Det handlar 
om ansvar

Den trögflytande innergelén kan antingen pressas 
och drickas som ett kosttillskott eller blandas med 
andra noga utvalda ingredienser till olika hud- och 
hårvårdsprodukter. 

Idag är Aloe vera huvudingrediensen i de flesta av våra 
fantastiska produkter, till exempel Aloe Vera Gelly och 
Forever Aloe Vera Gel.

Från planta till produkt
Forever äger sina egna Aloe vera-plantager och är 
världens största odlare, tillverkare och distributör av 
plantan. Vi har full kontroll över hela processen från  
odling till färdig produkt vilket säkerställer högsta  
kvalitet på våra produkter. Med kvalitet och renhet i fokus, 
utgår vi alltid med 100 % innergelé från den allra finaste 
Aloe vera som dricks som ett kosttillskott eller blandas 
med noga utvalda ingredienser för att framställa 
exceptionella hår- och hudvårdsprodukter.

Att kvaliteten är oerhört viktig visar även en rad certi- 
fieringar och kvalitetsmärkningar vi har fått runt om i 
världen. Forever var till exempel först med att få Inter- 
national Aloe Science Councils Seal of Approval. Många 
produkter är godkända enligt Kosher Rating och Islamic 
Seal och de flesta av våra kosttillskott är Halalcertifierade.

Samarbete och omtanke
Det sociala engagemanget är också viktigt för Forever 
och företaget ser till att alla medarbetare har en bra och 
säker arbetsmiljö. Forever samarbetar även aktivt med 
olika hjälporganisationer och humanitära projekt eftersom 
vi vet att världen är större än Forever och vi vill göra allt vi 
kan för att hjälpa människor världen över till ett bättre liv. 

Som FBO kan du alltså känna dig trygg i att du erbjuder det 
allra bästa! På www.foreverliving.se finns mer information om 
både vår Aloe vera och om alla våra produkter.

Nöjdkundgaranti
Vår unika nöjdkundgaranti innebär att om kunden inte är 
nöjd med sitt köp kan hon/han skicka tillbaka varan inom 
90 dagar – oanvänd, helt eller delvis använd – tillsammans 
med kvittot och få pengarna tillbaka.

Du som FBO får då en ersättningsvara av företaget som 
täcker kostnaden. Dina kunder kan alltså tryggt prova 
produkter som de kanske inte skulle ha provat annars och 
eftersom de flesta upplever positiva fördelar med de produkter 
de provar får du nya, nöjda och återkommande kunder.

Kärnan i Forevers verksamhet består av  
Aloe vera. En växt som länge har älskats  
av människor världen över



”Jag har fått utmana min komfortzon  
och utveckla min personlighet.”
Tina Busk — Senior Manager, Norge

Efter några slitiga år som frisör och småbarns-
mamma fick jag nog. Helger och kvällar fick 
jobbet prioriteras. Jag hade ständigt dåligt 
samvete och aldrig tillräckligt med tid för 
familjen. Spontana aktiviteter var det inte tal om. 
En förändring kändes tillslut nödvändig. 

Det började med några produkter år 2014. Jag hade 
hört talas om Forevers sortiment och tog kontakt med 
Monica Jensen som var FBO för att handla till mig själv. 
Produkterna gjorde mig definitivt inte besviken och jag 
förblev kund i ett par månader, men efter hand blev jag 
inspirerad att själv bli FBO. Jag såg ju hur de andra i 
Forever-världen kunde planera sin tid så jag bestämde  
mig för att satsa, med Monica som sponsor. 

Just då var jag föräldraledig med mitt andra barn från 
mitt jobb som frisör. I det yrket fick jag arbeta väldigt 
hårt och vara borta från familjen mycket. Efter att jag 
hade beslutat mig för att bli FBO tog det mig ungefär 3 
½ månad av målmedvetet arbete innan jag nådde 
Manager-nivå. Sommaren 2014 kvalificerade jag mig  

till Senior Manager och numera har jag slutat helt som  
frisör för att jobba heltid med Forever.

Numera kan jag tillbringa så mycket tid jag vill med mina  
tre barn. Jag vet att det hade varit svårt att kombinera med 
vilket annat yrke som helst. Att vara FBO har också gett mig 
chansen att utmana min komfortzon och utveckla min 
personlighet. Det har varit tufft men väldigt roligt! Dessutom  
har jag fått massor av nya vänner. Min Forever-business har 
gett familjen större handlings-frihet – både ekonomiskt och 
tidsmässigt. Vi har köpt en lägenhet i Turkiet och jag 
bestämmer själv om och när jag ska ta ledigt. 

Numera jobbar jag inte lika aktivt med försäljning utan hjälper 
mitt team att sälja genom att till exempel anordna hälsokvällar 
och andra arrangemang. Mina bästa verktyg är definitivt 
sociala medier. Genom att visa min livsstil och min vardag  
på till exempel Facebook och Instagram inspirerar jag både 
slutkunder och teammedlemmar. Det bästa med Forever  
är att alla startar alla på samma ställe och har samma  
chanser att nå framgång. Du måste bara hoppa på  
tåget och satsa ordentligt.m. 



Forevers  
produkter 

Det gör framtiden särskilt ljus för oss som arbetar 
med Forever. Vi har en oslagbar affärsmodell och  
de rätta verktygen. Och kvalitetsprodukter som är 
helt rätt i tiden.

Forevers produktsortiment är ett bevis på naturens  
egen förmåga. Att hjälpa oss människor att må bra och  
se bra ut. Produkterna finns representerade i tre aktuella 
segment - Wellness, Fitness och Beauty – alla delar av  
en växande bransch och perfekt för dig som vill starta en 
egen verksamhet.

Fitness
Inom Fitness har vi produkter för träning, form och  
balans. Kroppen får sitt i en kombination av att röra på  
sig, att finna sin egen form och att hitta balansen i livet. 
Som FBO kan du erbjuda produkterna som hjälper  
människor med just detta. 

Wellness
Att vi alla vill må bra är självklart, men i dagens  
hektiska och kravfyllda samhälle är det inte alltid så  
enkelt. Vi vet vad välbefinnande är, men glömmer ofta  
hur vi ska ta oss dit. Att på olika sätt ta hand om sig  
själv och sina nära och kära är första steget. Det är  
det vi kallar Wellness och här finner du tillskott, Spa- 
produkter och produkter för såväl hem som husdjur.

Beauty
Genom att ta hand om utsidan mår vi också bättre  
på insidan. Ren, välvårdad hud och ett välskött hår  
är sådant som alltid är tilltalande, oavsett var i världen  
man befinner sig. Och under rubriken Beauty finns 
produkterna som hjälper naturen på vägen och  
gör det enkelt för alla att lyfta fram sin alldeles  
egen, unika skönhet.

Välbefinnande och hälsa är rykande hett idag  
och en trend som inte ser ut att ge vika. 



Miia Vilja — Manager, Finland

Efter 14 år som tjänsteman inom socialtjänst och 
rehabilitering längtade jag efter en annan 
sysselsättning. Jag visste att jag ville arbeta med 
hälsa, skönhet och människor men jag hade inte 
hittat rätt område att satsa på. 

Redan i november 2009 fick jag upp ögonen för Aloe 
vera Gel och bestämde mig för att testa. Ganska snabbt 
märkte jag en förändring och beslutade att hela familjen 
skulle börja dricka Aloe vera. Då hade jag arbetat jag 
som tjänsteman inom socialtjänsten i många år men 
drömde om en förändring. Hälsa och välmående stod 
högt i kurs. Likaså kontakt med människor. Men jag var 
fortfarande osäker på vad jag skulle satsa på. Dessutom 
var tanken att studera inte lockande, eftersom jag inte 
ville anstränga familjens ekonomi.

”När man växer som 
människa, så förändras 
hela livet samtidigt.”

Återförsäljaren av Aloe vera Gel fick ta del av mina tankar 
och hen berättade för mig att Forever kunde vara en 
möjlighet. Till en början var jag skeptisk men jag 
bestämde mig för att lyssna av nyfikenhet. Efter ett tag 
insåg jag att det här var det jag hade drömt om. Och det 
bästa var att min man Kai också ville satsa på Forever 
tillsammans med mig. Vi skrev på avtalet i september 
2010 men vändpunkten kom först i augusti 2013 då vi 
lärde känna våra uplines Kari och Carita Sauru, som 
coachade oss att arbeta rätt. Efter mycket hårt arbete 
blev vi Managers i november 2013 och efter det har jag 
arbetat heltid med Forever som egenföretagare.

Det bästa med att vara FBO är att man kan lägga upp sin 
kalender som man vill och påverka sin egen inkomstnivå. 
Tidigare i arbetslivet var jag frustrerad över just detta - att 
hur mycket du än arbetar och hur bra du än presterar så 
påverkar det inte din inkomstnivå. 

Det är också fantastiskt att kunna hjälpa andra att bli 
framgångsrika. I vår värld finns det ingen plats för 
avundsjuka. Genom att coacha andra kan du komma så 
långt du vill. Just den ideologin har förändrat oss mycket 
som människor. Och när man växer som människa, så 
förändras hela livet samtidigt. 



Vad drömmer 
du om?

Ta chansen att forma ditt liv så som du vill ha det 
genom att påbörja din resa med Forever idag.  
Som FBO är du din egen, med alla de fördelar  
och den flexibilitet som det innebär, men du står 
aldrig ensam.

Du är trygg i och med att Forever är ett stort, stabilt  
företag – en perfekt partner att ha i ryggen när du  
startar din egen verksamhet. Du ingår i ett inspirerande 
nätverk av FBOs som gärna delar med sig av sina erfar-
enheter. Till din hjälp har du även dina handledare som 
hjälper dig på vägen till framgång. Affärsidén är lika enkel 
som framgångsrik: ”Vi ger dig möjlighet till ett rikare liv.” 
Använd Forevers produkter och rekommendera dem till 
andra. Precis så enkelt är det. Så, vad drömmer du om?

Gör såhär:
 + Kontakta den FBO som gav dig den här 

broschyren, eller hitta en FBO på www.
foreverliving.se

 + Registrera dig och lägg din första order

 + Utveckla en affärsplan tillsammans med din 
handledare

 + Använd produkterna själv

 + Dela med dig av produkterna och 
affärsmöjligheten till andra människor

 + Bygg upp ett eget team och visa dem vägen till 
framgång

 
Genom att hjälpa andra till framgång, blir du själv 
framgångsrik.

Om du vill ta kontroll över din tid, din ekonomi  
och din framtid är det här rätt möjlighet för dig. 



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



®

Independent Forever Business Owner

FOREVERLIVING.SE
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