
SUCCES MET FOREVER.
EEN KWESTIE VAN MENTALITEIT.

Forever producten zijn niet te koop in de winkel maar 
exclusief verkrijgbaar bij zelfstandige Forever 
Business Owners. Forever kiest bewust voor deze 
manier van werken. Want iemand die een product zelf 
gebruikt en echt kent, kan oprecht en gedegen advies 
geven. Als Forever Business Owner werk je volgens 
de regels van ons Samenwerkingsreglement, maar 
draag je ook actief onze ‘Forever 11’ waarden uit.
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Laat je niet te snel uit het veld slaan. Wees flexibel 
en denk in oplossingen voor veranderingen en 
uitdagingen. Durf jouw plan van aanpak aan te 
passen en kom zo sneller tot de beste aanpak.

Probeer je eigen draai aan zaken te geven en 
nieuwe ideeën te bedenken om jouw business 
te blijven ontwikkelen. Laat je door andere 
FBO’s inspireren,  maar zorg dat het bij jou past.

Houd je van dynamiek en afwisseling in je leven 
en vind je het spannend om onbekend terrein 
te ontginnen? Dan ben je bij Forever aan het  
juiste adres.

Succes bereik je door de moed te hebben verder 
te gaan waar anderen stoppen. 

Het maakt niet uit voor welke uitdaging je komt 
te staan. Je verwelkomt het met een glimlach. 

Succes bereik je nooit in je eentje. Wees daarom 
dankbaar voor wat jij bereikt hebt en toon jouw 
waardering voor de bijdrage die de mensen om 
je heen daaraan hebben geleverd.

Je handelt eerlijk en integer. Streef er altijd naar 
om moreel de juiste keuzes te maken, ook als 
niemand kijkt. 

Er is geen verkorte weg naar succes. Ook 
bij Forever moet je hard werken voor een 
succesvolle Forever business. Heb moed om te 
doen wat daarvoor nodig is. 

Focus op de mensen om je heen en help hen 
om hun doelen te bereiken. Dat is de meest 
effectieve manier naar succes en het behalen 
van jouw eigen doelstellingen. 

Anderen helpen om hun dromen waar te maken 
is toch het leukste dat er is? Ook voor jou is er 
niets mooier dan ervoor te zorgen dat mensen 
zich beter voelen en er beter uitzien. 

Mensen met een ondernemende geest bepalen 
graag hun eigen toekomst en zien hindernissen 
vooral als een uitdaging. 



Bij Forever is het helpen van jouw downline  
de meest krachtige manier om zelf succesvol te 
worden. Dit is het belangrijkste basisprincipe van 
het verdienconcept van Forever. Help je mensen 
naar bijvoorbeeld de positie van Manager? Dan 
verbetert ook jouw positie en daarmee jouw 
inkomen. 

Door de bijeenkomsten en trainingen van Forever 
bij te wonen en te praten met ervaren FBO’s leer je 
hoe zij met uitdagingen zijn omgegaan. Dat typeert 
Forever; een open organisatie die zich aanpast aan 
de omstandigheden, waar we door samenwerken 
individueel beter worden.

Bij elk bedrijf ontstaan wel eens uitdagingen. Bij 
Forever geldt de regel dat je samen met jouw 
sponsor of upline Manager naar oplossingen zoekt. 
Binnen die lijn is er vrijwel altijd voldoende kennis 
en ervaring om tot goede ideeën te komen. Kom je 
er niet uit, dan kan het hoofdkantoor van Forever 
je natuurlijk ondersteunen. Maar hoe groot de 
uitdaging ook is; we treden het met een glimlach 
tegemoet. 

Binnen het internationale Forever netwerk liggen 
bestaande oplossingen voor veel zaken voor je 
klaar. Deze hebben zich in het verleden bewezen en 
kun je meteen toepassen. Dat helpt je om met veel 
focus en structuur aan de slag te gaan met zaken 
waar je misschien tot nu toe geen ervaring mee had. 
Denk bijvoorbeeld aan Social Media.

Dankbaarheid en respect uiten is typisch Forever. Het 
motiveert jezelf en anderen enorm en maakt jouw 
team nog sterker en hechter. Tijdens de Success 
Days van Forever staan erkenning en waardering  
daarom centraal. 

Als je wilt, kom je in contact met heel veel collega 
FBO’s. Ieder met een eigen achtergrond, overtuiging 
of cultuur, maar met Forever als verbindende 
factor. Dat wordt zo mogelijk nog duidelijker tijdens 
internationale ontmoetingen met FBO’s uit de hele 
wereld. Succesvolle FBO’s worden uitgenodigd 
om samen met hun partner op kosten van Forever 
reizen te maken naar de mooiste bestemmingen in 
de wereld. Goed voorbeeld hiervan is de jaarlijkse  
“Global Rally”. 

Eerlijk handelen staat bij Forever voorop. 
Iedereen heeft gelijke kansen en dat is het 
fundament van Forever. Iedere FBO heeft daar 
een verantwoordelijkheid in; het gaat tenslotte 
om de goede naam van Forever die decennia lang 
zorgvuldig is opgebouwd. Twijfel je of iets wel of 
niet is toegestaan? Neem dan contact op met ons 
Service & Support Team.

Bij Forever is de sleutel tot succes het (blijven) 
leggen van nieuwe contacten. Laat je daarbij nooit 
ontmoedigen door mensen die “nee” zeggen tegen 
Forever. Er zijn voldoende mensen die er net als jij 
voor openstaan om Forever te ontdekken en binnen 
jouw team aan de slag te gaan.

Bij Forever passen geen sluipwegen naar succes. 
De uitgestippelde route is gelukkig boeiend genoeg 
en biedt de beste kansen op duurzame resultaten.  
 

#Forever11 

Wie passie voor Forever voelt en uitstraalt, krijgt 
daar positieve reacties voor terug. Je zet daarmee 
de toon in jouw team. Je enthousiasme heeft effect 
op nieuwe mensen. Zij zullen jouw passie delen, met 
succes voor het gehele team als gevolg. 

Je hoeft geen doorgewinterde ondernemer te zijn om 
succesvol te worden met Forever. Wél ondernemend. 
Bij Forever kan iedereen eenvoudig voor zichzelf 
beginnen. Neem het initiatief in eigen hand en volg 
het Marketingplan, blijf jezelf ontwikkelen en leer de 
vaardigheden die nodig zijn om nog succesvoller te 
worden.

Forever Business Owners hebben veel gemeen.  
Als Forever Business Owner deel je dezelfde Forever 
waarden en normen en houd je je aan de regels van 
het Samenwerkingsreglement. De juiste manier van 
werken met Forever zorgt voor een glimlach op je 
gezicht!
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