ALAVIJO
PINIGAI
Jeigu skaitote šias eilutes, vadinasi, esate
pasirengęs
Naujovėms,

pokyčiams
kurios

ir

pakeis

naujovėms.

jūsų

kasdienybę,

pagerins savijautą ir leis pagaliau gyventi taip,
kaip visada troškote.

Apie vieną iš kelių,

galinčių nukreipti jus tokių pokyčių link (nors
šis kelias toli gražu ne kiekvienam) čia ir bus
kalbama. Jeigu skirsite tam laiko, šis laikas
nenueis perniek, nes jūs praplėsite savo akiratį,
pažvelgsite į daugelį dalykų kitu kampu ir dar
kartą permąstysite, ar tikrai esate ten kur norite
būti, ir ar judate ta kryptimi,
kuri yra jūsų gyvenimo tikslas ir siekiamybė.
Juk tam, kad gerai jaustumėtės, reikia pakeisti
tik vieną dalyką – savo mintis. Po akimirkos jūs
jau būsite kitas žmogus ir jūsų likimas jau bus
pasukęs kita vaga. Tereikia viso labo vienos
akimirkos, jūs galite iš burbančio, viską ir visus
kaltinančio
gyvenimo

asmens

tapti

šeimininku,

sėkmingu

kuris

ne

tik

savo
taps

laimingas, bet ir užkrės savo gyvenimo būdu
visus aplinkinius ir, tarsi sustabdydamas laiką,
pavers

gyvenimo

ciklą

viena

akimirka kuri truks amžinybę...
Tačiau apie viską - nuo pradžių.

sėkminga

PINIGAI IR KIEK JŲ
REIKIA
Čia kalbėsime apie vieną iš
svarbių
mūsų
gyvenimo
sudedamųjų dalių – pinigus.
Kodėl jie svarbūs, kodėl jų
visada per mažai ir kodėl,
didinant darbų apimtis, dažnai
jų ne tik nepadaugėja, bet net
sumažėja.
Galima
visą
gyvenimą turėti tikslą tapti
pasiturinčiu žmogumi, tačiau
siekiant šio tikslo jaustis, tarsi
lenktyniautum su vaiduokliu,
kurio taip niekada ir neaplenki
- tiesiog žinai kad jis yra, bet
žinai ir tai, kad jo niekada
nepavysi. Tad kiek pinigų, o
tiksliau - kokio pinigų srauto
reikia
tam,
kad
galėtum
planuoti
ne
laiką
nuo
atlyginimo iki atlyginimo, o
visus metus ar net visą
gyvenimą? Kad galvotum ne
apie tai, kaip atsikelti ryte ir vėl
aštuntą valandą būti darbo
vietoje, kad o vieną kartą
taptum savo laiko savininku ir
planuotum savo laiką pats?
Įvairiais skaičiavimais dabar,
2020 metais, reikia gauti
4000-5000
EUR
mėnesinį
uždarbį tam, kad galėtum
planuoti savo gyvenimą pats ir
turėtum galimybę įgyvendinti
savo tikslus, gal net užsiimti
visuomenine veikla ir, žinoma,
būti savo laiko savininku.

Žinoma, didesnė pinigų suma praplečia šias
galimybes, tačiau ir minėtos sumos jums užteks ne tik
patenkinti savo pagrindinius poreikius, bet ir planuoti
atostogas, skirti laiko sau ir savo artimiems žmonėms.
Tad kaip pasiekti tokio pinigų srauto per mėnesį ir
daugeliui nepavyksta to padaryti? Iš tikrųjų, kiekvienas
tai gali padaryti per vieną akimirką, tiesiog pakeitęs
savo požiūrį ir mąstymo būdą, taip „išspirdamas“ save
iš savo įprastos kasdienybės. Pirma, kas nutiks pasikeis jūsų bendravimo įpročiai, draugai, aplinka ir,
žinoma, kasdienė veikla. Tačiau, patikėkite, tai
ne taip paprasta ir tam priešinasi mūsų prigimtis.
Tuojau paaiškinsiu, kodėl.

Žmogaus psichologija turi savotiškus pokyčių
saugiklius, dar nuo akmens amžiaus. Tuo metu
bet kokie pokyčiai tiesiogiai kėlė grėsmę
žmogaus ir jo gentainių išlikimui. Įsivaizduokite akmens amžiuje gentis nusprendžia persikelti į
kitą stovyklavietę. Iškyla daugybė grėsmių
išlikimui. Ar naujoje vietoje bus pakankamai
vandens? Ar naujoje vietoje bus pakankamai
maisto? Ar keliaujanti gentis nebus užpulta?
Laikai pasikeitė, tačiau požiūris, kuris glūdi mūsų
pasąmonėje nuo protėvių laikų, išliko ir su juo
mes turime gyventi net dabar, technologijų ir
progresyvios
visuomenės
amžiuje.
Tačiau
žinodami apie šį palikimą galime keisti savo
požiūrį ir jį panaudoti saviems tikslams, o tai labai svarbu.

Kad
šioje
situacijoje
padėtumėte sau, pirmiausia
išmokite nekreipti dėmesio į
šių
žmonių kritiką „ekspertų“
nuomonę. Tie, kurie tiki, kad
žino viską tobulai ir kurių
sąskaitos kaip taisyklė visada
tuščios
nėra
autoritetai,
kuriais
norite
pasikliauti.
Pradėkite bendrauti arba
siekite įtraukti į savo aplinką
tuos, kurie uždirba daugiau
už jus ir kurių gyvenimo
stilius jums yra siekiamybė.
Net
protarpinis bendravimas su
tokiais žmonėmis arba tokių
žmonių
parašytų
knygų
skaitymas, smarkiai įtakoja
tai,
koks
jūs
būsite
netolimoje ateityje ir kaip
greitai pasieksite užsibrėžtų
tikslų. Sėkmingi žmonės, už
kuriuos kalba jų nuveikti
darbai, o ne tuščios kalbos,
žino, kaip iš tiesų uždirbami
pinigai ir dažnai pasidalina
šiomis
mintimis
su
ambicingais,
užsispyrusiais
žmonėmis, atsimindami kokį
sunkų kelią jiems patiems
teko nueiti. Reikia tik pakeisti
požiūrį ir pradėti ieškoti tokių
žmonių.
Tai
ko
ieškote,
anksčiau ar vėliau jus suras.
Tokius
žmones
visada
išduoda keli požymiai: jie
visada stengiasi „būti“ o ne
„atrodyti“
ir
jų
banko
sąskaitos niekada nebūna
tuščios.

AKTYVAI – PASYVAI
Kalbant apie verslą, susitarkime, kad bet
kuris verslas, turi vieną ir tik vieną tikslą –
pinigus. Daugiau jokių dominuojančių tikslų
negali būti, jeigu jie egzistuoja, tai - ne
verslas, o hobis ir tai nėra blogai, tik tai
reikia pripažinti. Už hobį reikia mokėti, nes
hobis visada kainuoja. Nėra nieko blogo,
kad tai, ką darote, jums patinka ir tai yra
daugiau gyvenimo būdas negu darbas,
tačiau versle turi dominuoti visų pirma
tikslas - kiek pinigų norite uždirbti per
mėnesį? Ši suma jūsų pasąmonėje turi būti
aiškiai įvardinta. Tai - vienas konkretus
skaičius, kuris ir yra viso verslo esmė. Ir čia
turime pakalbėti apie dvi pagrindines
asmeninių finansų sąvokas - aktyvus ir
pasyvus. Aktyvai yra visa, kas storina mūsų
piniginę, tai - pinigų srautai, kurie, net
mums nedalyvaujant aktyvioje veikloje,
generuoja mums pajamas. Pasyvai - tai visa,
kas plonina mūsų piniginę. Tai - paskolos,
įvairūs periodiniai mėnesiniai mokėjimai ir
kitos išlaidos. Ir čia galioja paprasta taisyklė
- vienus reikia didinti, kitus - mažinti. Tačiau
ne viskas taip paprasta. Jums būtina iš
esmės pakeisti savo požiūrį ir vartojimo
įpročius. Dar daugiau, jūsų trokštamo pinigų
srauto niekada negeneruos samdomo
darbo atlyginimas, nes jis bus mokamas tik
tokį laikotarpį, kai jūs galėsite parduoti
kasdieninį savo laiką, dažnai už labai
nedidelį atlyginimą, kuris dings iš karto, kai
dėl vienos ar kitos situacijos jūs nustosite tai
daryti. Tad liaukitės pardavinėti savo laiką!
Jau šiandien bent nedidelę jo dalį skirkite
tam, kad suformuotumėte savo asmeninį
aktyvą, kuris jau greitu laiku taps jūsų
pasyvių pajamų šaltiniu, ir tos pajamos tik
augs. Manau ši taisyklė pakankamai aiški privalote
skirti
pastangų
ne
tempti
kasdieninį „vežimą“ o stumti „lokomotyvą“,
kurio, įgavusio pagreitį, niekas negalės
sustabdyti. Jis veš jus pirmyn su jūsų tikslais
ir mintimis.

Kompanija „Forever Living”, tinklinė
rinkodara ir asmeninės nuostatos
Vienai tokių galimybių, įmonei
„Alavijo pinigai“ bus skirta didžioji
šios knygos dalis. Kodėl į šį „aktyvo“
formavimą reikia atkreipti savo
dėmesį ir bent jau juo pasidomėti?
Kodėl juo verta užsiimti ir kodėl ši
įmonė
gali
garantuoti
stabilias
pajamas ateityje arba būti net
paveldėta?
JAV prezidentas Donald’as Trump‘as
paklaustas, kuo užsiimtų jeigu viską
prarastų, atsakė: tinkline rinkodara.
Tai pasakė vienas turtingiausiu JAV
piliečių, su juo galėtų ginčytis
nebent tas kuris turi bent jau panašų
pinigų srautą, kaip jis.

Kodėl būtent tinklinė rinkodara?
1. Ši
veikla
laiko
patikrinta
sėkmingai gyvuoja daugiau kaip 60
metų
2. Metinė visos tinklinės rinkodaros
apyvarta - per 150 milijardų JAV
dolerių
3.
Jūs
būsite
ne
samdomas
darbuotojas,
o
asmeninio
verslo
savininka, atsakingas už tinklinės
rinkodaros kompaniją, o tai
pasyvių
pajamų
formavimo
instrumentas

Kodėl kompanija „Forever Living”?

1. Daugiau nei 40 metų gyvuojantis
augantis verslas, kurį valdo viena
šeima
2. Visa produkcija gaminama tik
kompanijos
gamyklose,
įdėmiai
prižiūrint kokybę.
3. Dominuojanti
žaliava – alavijas,
kurio
vartojime
kompanija
yra
pasaulinė lyderė
ir kurio poreikis
pasaulyje kas dieną auga.

Tapdami Forever verslo savininku jūs
gausite
internetinės
kompanijos
parduotuvės franšizę ir konkretų verslo
planą, kaip vystyti šį verslą ir iš jo
suformuoti
aktyvą
ateityje.
Tai
priemonė, kuri jums generuos pasyvias
pajamas ir bus tas „lokomotyvas“,
vešiantis jūsų verslą pirmyn. Belieka
žengti pirmąjį žingsnį ir užkurti
lokomotyvą.
Užsirašykite savo tikslus ir svajones

Tai yra viena pagrindinių sąlygų
pradedant šį verslą. Turime aiškiai
žinoti, kodėl tai darome - tai padės
gauti energijos ir motyvacijos kasdien
siekiant tikslo, o svarbiausia - padės
nepasiduoti
aplinkinių
nuomonei.
Nuomonei tų žmonių, kurie gyvena
samdomo darbuotojo gyvenimą ir
negali
savo
aplinkoje
pakęsti
išsišokėlių, bandančių ištrūkti iš jiems
priimtino gyvenimo rėmų, norinčių
tapti savo gyvenimo savininkais. Dažnai
tokie žmonės jums būna patys
artimiausi, ir jų nepritarimas tampa
dideliu iššūkiu.

Būtent todėl suformuoti
„gelžbetoninius“ tikslus yra labai svarbu. Juos būtų galima suskirstyti
į:
Asmeninius

1.Nuosavas būstas
2.Trokštamas automobilis
3.Lankstus darbo grafikas
4.Norimas atostogų kiekis kasmet
5.Trokštami daiktai
6.Mėgiama veikla

Verslo
1.Kiek norite uždirbti savo versle šį mėnesį ir
po metų?
2.Kiek norite dirbti savo versle?
3.Kur norite dirbti, kaip atrodys jūsų darbo
vieta?
4.Keliose pasaulio valstybėse ar regionuose
vystysite savo verslą?
5.Kiek
verslo
partnerių
pritrauksite
kiekvieną mėnesį?

Visa tai būtina užrašyti ranka. Patikėkite, tai tikrai veikia. Patogiausia tai padaryti
knygelėje „Pirmieji žingsniai versle“ kurią rasite Forever kompanijos startiniame
rinkinyje. Tai dar ne viskas - tikslus reikia kasmet atnaujinti, geriausia tai daryti per
didžiąsias metų šventes ar metų pradžioje, nes augant jums, kaip asmenybei,
auga ir jūsų verslas, o tikslai keičiasi ir auga kartu.
Teisingas nusiteikimas - daugiau negu pusė darbo
Turint tikslus ir tiems tikslams tampant vis ambicingesniais, atsiranda kita sėkmės
sąlyga - teisingas nusiteikimas ir motyvacija kasdieninei veiklai. Be šios sąlygas jūs
tiesiog negalėsite kasdien sistemingai dirbti ir siekti užsibrėžtų tikslų. Dar
daugiau, teisingas nusiteikimas lemia 80 procentų veiklos rezultatų, ir tik 20
procentų priklauso nuo jūsų kasdieninių fiziškai daromų veiksmų. Kodėl nemažai
veiklų taip ir nesulaukia sėkmės? Daugelis iš jų juk turėjo didelių perspektyvų,
tačiau po mėnesio-kito liko užmarštyje. Kaltas tikslų ir sistemos nebuvimas. Be šių
dviejų veiksnių verslas tampa nepakeliama kasdienine našta ir anksčiau ar vėliau
rutina užgesina aistrą. Tad tikslų įvardinimas ir teisingas nusiteikimas yra visa ko
pagrindas, kuris sukuria sistemingo darbo principus, t.y., sistemą ir ritmą, kurie
ilgainiui neišvengiamai atneš teigiamą rezultatą. Veiklos pradžioje skirkite laiko
tikslų užrašymui ir teisingam nusiteikimui ir jūs pastatysite savo verslą ant bėgių.
Tuomet jam išjudinti reikės minimalių pastangų.
Tikėkite savimi, savo verslu, savo komanda ir sistema
Kita svarbi sąlyga yra tikėjimas tuo, ką darote. Todėl iš pradžių labai svarbu
pačiam išbandyti produktus, kuriuos siūlysite kitiems. Šiuo atveju svarbiausia
padaryti tik vieną pardavimą, tai yra, pardavimą sau pačiam. Jeigu kyla abejonių
dėl produktų, jų poveikio ar kokybės, geriau dar kartą viską patikrinti ir išbandyti.
Jeigu abejonės nedingsta, geriau tiesiog neužsiimti šia veikla, nes naudos iš jos
nebus.

Lygiai tas pats taikoma pardavimo sistemai, kurią siūlysite naudoti savo verslo
partneriams. Jeigu ją žinosite tik teoriškai ir niekada nebūsite išbandęs praktiškai, ji
nekels pasitikėjimo ir dažniausia bus atmetama. Būtina besąlygiškai tikėti tuo ką
darote, kaip tai darote ir kodėl tai siūlote daryti kitiems. Jums reikia ne sukurtos
istorijos, o kasdienio darbo ir akivaizdžių rezultatų, kurie kalbėtų patys už save. Tik
tokiu atveju kasdieninė verslo partnerių paieška jums nekels sunkumų ir jūsų
verslas augs.
Išmokite teisingai reaguoti į žodį NE
Audamas šis verslas ne tik atneš vis daugiau pajamų, bet ir keis jus kaip asmenybę.
Tai bus tarsi šalutinis, bet labai malonus ir naudingas šio verslo poveikis. Jūs tapsite
visiškai kitu žmogumi, išmoksite klausyti ir išgirsti, išmoksite išlaukti ir nesikarščiuoti
ir, svarbiausia, išmoksite teisingai reaguoti į žodį NE.
Nes, kaip buvo minėta pradžioje, šis verslas tinka kiekvienam, bet jį plėtoti ir jo dėka
suklestėti gali ne kiekvienas. Todėl natūralu, kad nemažai žmonių - maždaug penki
ar šeši iš dešimties jums sakys, kad toks verslas - ne jiems, kad tai visiški paistalai ir
kad jiems to nereikia. Tai - visiškai normalu, toks yra šio darbo principas. Todėl žodį
NE reikia priimti labai natūraliai ir nedramatizuoti situacijos, vertinti šią
patirtį kaip proceso dalį o ne kaip asmeninį jūsų, kaip žmogaus, atstūmimą. Juk
daugelį iš tų žmonių bus galima „pajudinti“ vėliau, paklausti, ar jie nepakeitė
nuomonės, arba paprašyti jų rekomenduoti produktą savo pažįstamiems be jokių
įsipareigojimų. Kodėl žmonės jums atsako? Jūs čia niekuo dėtas, jie tiesiog nenori
keistis patys ir keisti savo veiklos. Pamenate - kiekvienas turime akmens amžiaus
psichologiją? Jie nevertina savęs ir netiki, kad savo gyvenime gali pasiekti daugiau
negu turi, arba turi neteisingą nusistatymą prieš tinklinės rinkodaros verslą. Tam,
kad pakeistumėte šias nuostatas, jūs turite tobulėti pats, nes, nors ir malonu girdėti,
kaip žmonės su jumis sutinka ir pritaria tam, ką sakote, jūsų asmenybė auga ne
tada, kai jums pritariama, o tuomet, kai susiduriate su sunkumais ir sugebate
teisingai į juos reaguoti. To galima mokytis visą gyvenimą ir šis verslas vienas
geriausių šios srities treniruoklių.
Nusiteikite laimėti ir mąstykite plačiai
Išmeskite iš savo žodyno žodį „pabandysiu“. Bandyti nereikia, reikia imti ir padaryti!
Jeigu jūs žinote sistemą, kurį daugeliui žmonių leido sulaukti sėkmės ir yra
paprastai pakartojama, kodėl ji ir jūs negalėsite to padaryti? Tam yra tik kelios
kliūtys: tikslų neturėjimas, neteisingas nusiteikimas ir netikėjimas tuo, ką darote.
Nėra jokių kitų kliūčių ir priežasčių, kodėl jums turėtų nepasisekti. Visi stabdžiai
slypi jūsų galvoje ir tik savo valios pastangomis jūs galite juos paspausti ar atleisti.
Nusiteikite laimėti, nepriklausomai nuo to, kokius tikslus sau išsikelsite. Jeigu tikslai
dideli ir matote, kad savo šalies rinkoje nebetelpate, mąstykite plačiai. Pagalvokite,
kaip galite išplėsti savo verslą per kelis regionus, valstybes ar kontinentus.
Paskaičiuokite, kiek jums reikės verslo partnerių, pirkėjų ir produktų pardavimų savo
tikslams pasiekti! Nusiteikite laimėti, mąstykite plačiai ir tikėkite tuo ką darote!
Karjera su „Forever Living” kompanijoje, uždarbio būdai ir
nuo ko priklauso jūsų uždarbio dydis

Kaip ir kiekviename versle, Forever kompanijoje, pinigai mokami už atliktą
darbą, tai yra, už apyvartą. Apyvarta šioje kompanijoje skaičiuojama kreditais
- 1 kreditas yra lygus 194 EUR didmenine kaina. Taigi visa karjerą „Forever”
kompanijoje galima suskirstyti į 2 etapus - iki vyriausiojo vadybininko
(Manager)
statuso ir po vyriausiojo vadybininko
statuso. Tam, kad
taptumėte vyriausiuoju vadybininku, o juo tapti reikia kuo greičiau, jeigu
norite šią veiklą paversti pagrindinę, jums reikia atlikti šiuos pagrindinius
žingsnius:
1.
Užsiregistruoti
tai
padaryti
https://www.aloeproduktai.lt/gaukite-15-nuolaida

labai

paprasta:

2. Užsisakyti rinkinį „Greitas startas“ arba
„Verslas dėžėje“. Šiuos
produktus perkate
ne pardavimui, o sau - tam, kad susipažintumėte
su „Forever”
produktais. Niekada negalėsite rekomenduoti produktų
ir vystyti verslo jeigu pats netapsite 100% vartotoju. Įsigijęs šį rinkinį jūs
iš karto gaunate 35% nuolaidą ir galite registruoti žmones „po savimi“
bei plėtoti verslą.
3.Rekomenduokite produktus, bei suburkite 20-30 pirkėjų ratą, kuriuos
užregistruosite ir kurie pirks produktus patys arba iš jūsų,
pirmuoju
atveju jūs uždirbsite 20% nuo visų jų pirkinių, antruoju atveju uždirbsite
35%
4.Raskite 5 verslo partnerius ir padėkite jiems suformuoti 20-30
pastovių pirkėjų ratą, bei rasti 5 savuosius verslo partnerius

5.Pagrindinis ir vienintelis tikslas, kurį kiekvieną mėnesį turite pasiekti,
yra 4 kreditų apyvarta, iš kurių
1 kreditą visada nusiperkate patys, o 3
kreditus nusiperka po jumis
registruoti nauji VIP klientai, kuriems
suteikiama 15% nuolaida.
Viskas labai paprasta.

Visą minėtą pirmąjį etapą iki vyriausiojo vadybininko jūs sieksite tik vieno
tikslo - minėtos 4 cc apyvartos. Per pirmąjį mėnesį, su 1-2 rekomendacijomis
per dieną galima nesunkiai užregistruoti 5-8 žmones ir pasiekti “Supervisor”
(“Vadovo”) kvalifikaciją bei generuoti 200-300 Eur pelno, kopti karjeros
laipteliais ir, pasiekus “Manager” (vyriausiojo vadybininko) lygį, generuoti
1000-2000 Eur pajamų, bei dirbti jums patogiu laiku ir patogioje vietoje.
Visas jūsų biuras tilps jūsų portfelyje - kompiuteris, užrašų knygelė ir mobilus
telefonas. Ar ne nuostabu?

Visos kvalifikacijos, kaip ir nuolaidos, pasiekiamos vieną kartą ir visam laikui.
Negana to, pasiektas vyriausiojo vadybininko statusas yra paveldimas. Tai yra
verslas ir investicija visam gyvenimui. Žinoma, kad to pasiektumėte, reikia
kasdien skirti tam dėmesio, gilinti savo žinias, lankytis renginiuose ir
formuoti bei ugdyti savo komandą. Kol pasieksite vyriausiojo vadybininko
statusą jums visada talkins tas žmogus kuris jus užregistravo, arba jūsų
rėmėjas, nes jis kaip niekas kitas suinteresuotas jūsų verslo augimu. Iškilus
bet kokiems klausimams visada kreipkitės į savo rėmėją. Būkite tikri pradėjus dirbti klausimų kils kiekvieną dieną, ir tikrai nemažai.
Pasiekus vyriausiojo vadybininko kvalifikaciją, pajamų lygis
tampa praktiškai neribotas ir priklauso tik nuo jūsų pastangų

Taigi, pradžia...
Aukščiau buvo smulkiai išvardinti pirmieji žingsniai, tad, gavę rinkinį ir
susipažinę su produktais, jame rasite ir detalų vadovą – darbo sąsiuvinį
„Pirmieji žingsniai versle“. Jame rasite 100 vardų sąrašą. Šiuos žmones
pakviesite gyvam pristatymui arba į jūsų rėmėjo organizuojamą vebinarą
internetu. Su šiuo sąrašu reikia dirbti kiekvieną dieną ir jį plėsti, pasitelkiant
visas šiuolaikines technologijas - jos suteikia tikrai daug galimybių.

Sąsiuvinyje taip pat rasite patarimus, kaip formuoti savo sąrašą ir jį plėsti,
nes, sutikite, nuo kiekio priklauso kokybė. Kuo daugiau žmonių parodysite ir
pristatysite kompaniją ir produktus, tuo sparčiau jūsų verslas plėsis ir tuo
greičiau augs jūsų uždarbis.

Sistema yra jau sukurta ir ištobulinta, jums bus suteiktas visas uždarbio
algoritmas žingsnis po žingsnio. Viskas, ką jums reikės daryti, tai veikti ir
atlikti tam tikras, tas pačias užduotis kiekvieną dieną.

Su pirmuoju uždarbiu ir įpročiu dirbti laisvu darbo grafiku atsiras ir
motyvacija. Kompanijos siūlomos galimybės išties didelės. Antrajame verslo
etape, kai tapsite vyresniuoju vadybininku, galimą uždarbio srautą gali riboti
tik jūsų kasdieninio darbo kiekis.

Be pinigų, kompanija siūlo ir automobilio programą „Forever to drive“. Tai galimybę įsigyti naują automobilį! Ši skatinimo programa jums tikrai
pasiekiama, jeigu planuosite ir auginsite savo verslą.

Taip pat kiekvienas „Forever” verslo savininkas gali keliauti (ir keliauja) į
įvairius kompanijos organizuojamus renginius - nuo pasaulinės sueigos iki
vyresniųjų vadybininkų („erelių”) sąskrydžio, verslo mokymų ir šventinių
renginių. Šiuose renginiuose dalyvavimas, maitinimas

ir nakvynės geriausiuose viešbučiuose jums nieko nekainuos. Ir dar - tik
pagalvokite apie bendraminčių kompaniją, su kuria turėsite galimybę
bendrauti. „Forever” verslo savininkai - paprastai motyvuoti, savimi
pasitikintys, linksmi ir gerai nusiteikę žmonės, nesiskundžiantys gyvenimu, o
keliantys sau tikslus ir jų siekiantys - jus tikrai įkvėps.

Taigi - sveiki atvykę į „Forever” komandą! Nuo jūsų priimto sprendimo
gali priklausyti būsimojo jūsų gyvenimo kokybė. Ar jūs dirbsite nuo 8
iki 17 val., ar tapsite savo laiko savininku ir pradėsite gyventi sau,
prisiimdamas atsakomybę už savo kasdienę darbinę ir asmeninę veiklą?
Kiek galėsite skirti laiko savo šeimai, savo hobiui ir tiems užsiėmimas,
kuriems iki šiol jūsų gyvenime nebuvo vietos?

Tad pradėkime - susitarkime dėl susitikimo ar konferencijos internetu ir
padėkime jums žengti į naują jūsų̨ gyvenimo etapą̨!
Rezervuokite laiką 45 minučių konferencijai internetu, jos metu aš
jums parodysiu kaip galima uždirbti jau per pirmus mėnesius ir įvaldyti
šio
verslo
paslaptis.
rezervuoti
laiką
galite
čia:
https://calendly.com/klegeris/verslas

Forever Living kompanijos Menedžeris Šarūnas Klėgeris
info@alavijopinigai.lt Tel: +370 620 39986

