
Gefeliciteerd met de juiste beslissing
Forever Living Products is een gerenommeerd miljardenbedrijf dat zijn sporen (sinds 1978!) 
ruimschoots heeft verdiend. Het is een familiebedrijf met een hart, dat zijn mensen voorop 
stelt en zijn zaakje goed op orde heeft. Integriteit, passie en liefde voor het vak zie overal 
terug binnen het bedrijf. Met een product van goud en een genereus en royaal belonings-
plan bereikt het bedrijf ruim 30 jaar continue groei. Daar zijn we bijzonder trots op.

Toekomst Zonder Grenzen is een team van onafhankelijke distributeurs die samenwerken 
onder de paraplu van Forever. We gaan je wegwijs maken en helpen om jouw onafhankelijke 
business te laten groeien. Welkom aan boord!

Checklist
1. Plan een ‘Ontmoet Forever’ bedrijfspresentatie
Bezoek samen met de persoon die jou heeft geïntroduceerd (je sponsor) een bedrijfspresentatie waarin 
het partnership en de mogelijkheden uiteen worden gezet. Stel naderhand al je vragen.

2. Registreer je als distributeur bij Forever Living Products
Dit kan online via www.foreverlivingproducts.com of via een inschrijfformulier. 
Vraag hierbij altijd hulp van je sponsor.

3. Plaats de eerste bestelling en ga de producten grondig uitproberen. 
De meest gekozen (en geadviseerde) optie, is een starterspakket van 2CC.  
Bij de aanschaf van dit pakket heb je op alle vervolgbestellingen 35% blijvende inkoopkorting  
en ontvang je een uitgebreid literatuur- en promopakket ter waarde van circa €100 cadeau.

4. Namenlijst en doelen
Schrijf vast de eerste namen op van mensen die het product interessant kunnen vinden en van mensen 
die het verdienmodel zal aanspreken. Benader deze mensen pas nádat dat je het opstartgesprek hebt 
gehad (punt 5), zodat je deze mensen ook de juiste info kunt geven.  
Denk ook meteen vast na over jouw reden om van Forever een succes te maken. Wat zijn je doelen en 
wat wil je bereiken? Schrijf dat op en neem het mee tijdens het opstartgesprek. 

5. Het opstartgesprek
Plan met je sponsor (eventueel met hulp van een manager) jouw persoonlijke opstartgesprek. Tijdens dit 
gesprek helpen we je met het maken van een planning en het uitleggen van de activiteiten. We doen dit 
met het boekje: “Sherpa supportplan - Eerste stappen naar manager” dat je ontvangt van je sponsor of 
terugvindt in het startpakket.  Dit gesprek leert je de praktische kant van het werken met Forever en het 
zet je goed op de rails. Denk vast na over de volgende vragen: 
 - A: Hoeveel wil je verdienen per maand
 - B: Per wanneer wil je dat verdienen
 - C: Hoeveel tijd ben je bereid hierin te investeren per week

6. Get connected. 
  □ Vraag je sponsor om je aan te melden in de besloten TZG-Facebookgroep. 
     Stel jezelf daar meteen voor, zodat de andere teamleden in de groep je leren kennen.
  □ Noteer de eerstvolgende ‘Super Saturday’ en ‘Succesday’ in je agenda om bij te wonen.
  □ Bestudeer de team-website:  www.toekomstzondergrenzen.nl/team
  □ Woon wekelijks de online teammeeting bij op zondagavond (19:30u).  Zie de team-website.
  □ Bezoek regelmatig de ‘Ontmoet Forever’ bedrijfspresentaties en maak daar contact met collega’s.
  


