
Αγαπητοί FBO! Έχουμε ετοιμάσει τους παρακάτω συνδέσμους για να σας βοηθήσουμε να έχετε 
εύκολα τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Eπιλέξτε τον σύνδεσμο που θέλετε forevergr.com/xxx 
μέσα σε αυτόν τον οδηγό. Τip! Μην ξεχνάτε να κοιτάτε για τυχόν ενημερώσεις αυτού του οδηγού 
στο forevergr.com/help Σας ευχαριστούμε! 


      Εταιρικά Έντυπα 
forevergr.com/Katalogos 
O ενημερωμένος κατάλογος προϊόντων με τιμές λιανικής για Ελλάδα & Κύπρο 

forevergr.com/timokatalogos 
Τιμοκατάλογος Ελλάδας & Κύπρου (Πελάτες Λιανικής, Preferred Customer & FBO). 

forevergr.com/pricelist 
O τιμοκατάλογος προϊόντων μόνο με τιμές λιανικής για Ελλάδα & Κύπρο 

forevergr.com/incentives 
Tο έντυπο που αναλύει όλες τις πληροφορίες των κινήτρων της εταιρείας 

forevergr.com/fstm 
Tο επιχειρηματικό έντυπο “Tα Πρώτα Βήματα για Manager” 

forevergr.com/politiki 
H Πολιτική της Εταιρείας 

forevergr.com/aloelife 
Tο τρέχον τεύχος του περιοδικού Aloe Life 

forevergr.com/joinus 
Έντυπο για υποψήφιους και νέους FBO 

forevergr.com/active 
Έντυπο με τα προϊόντα για ενέργεια & την προστασία των αρθρώσεων 

forevergr.com/V5 
To έντυπο οδηγιών για το Vital 5


forevergr.com/C9 
To έντυπο οδηγιών για το πρόγραμμα C9


forevergr.com/F15Beginner 
forevergr.com/F15Intermediate 
forevergr.com/F15Advanced 
Tα έντυπα οδηγιών για τα προγράμματα F15


forevergr.com/syjp 
Πληροφορίες σχετικά με το πακέτο Start Your Journey
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forevergr.com/sypu 
Πληροφορίες σχετικά με το πακέτο Start Your Personal Use Pack 

forevergr.com/minion  
Πληροφορίες σχετικά με το πακέτο Minion pack 

forevergr.com/offers 
Οι τρέχουσες προσφορές του μήνα


       Πληροφορίες για το Μarketing & Events  

vimeo.com/showcase/howtovideos 
Βρείτε τις πληροφορίες που ψάχνετε μέσα από αυτή την συλλογή από σύντομα εταιρικά βίντεο.


forevergr.com/trainings 
Οδηγός με τις πληροφορίες για όλα τα σεμινάρια & εκδηλώσεις της εταιρείας


forevergr.com/webinars 
Πληροφορίες για τα σεμινάρια του μήνα


forevergr.com/howtowebinar 
Οδηγίες για να κάνετε τα δικά σας Webinars


forevergr.com/presentations 
Παρουσιάσεις για την επιχείρηση και των προϊόντων (Είσοδος με τους κωδικούς σας


forevergr.com/zoom 
Διαλέξτε το δικό σας φόντο για το Zoom 

forevergr.com/digitalbusiness 
Oδηγός για την ανάπτυξη της επιχείρησης με την βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

forevergr.com/ethicalbusiness 
Oδηγός για την κατανόηση των κανόνων της πολιτικής και συμμόρφωσης για την ανάπτυξη μιας 
ισχυρής, ηθικής και αναπτυσσόμενης επιχείρησης.


forevergr.com/4cc 
Tα οφέλη των 4CC κάθε μήνα


forevergr.com/startGR 
Oι 2 επιλογές που έχουν οι νέοι FBO στην Ελλάδα 

forevergr.com/startCYP 
Oι 2 επιλογές που έχουν οι νέοι FBO στην Κύπρο  
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forevergr.com/startpacks 
Πληροφορίες σχετικά με όλα τα πακέτα Start Packs 
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forevergr.com/AssistantSupervisor 
forevergr.com/Supervisor 
forevergr.com/ΑssistantManager 
forevergr.com/Manager 
Τα οικονομικά οφέλη από το επίπεδου του Αssistant Supervisor έως και του Manager 

forevergr.com/incentiveclub 
Πληροφορίες που αφορούν το κίνητρο Incentive Club (5CC, 25CC, 50CC, 75CC & 100CC Club) 

forevergr.com/sponsorleader 
Πληροφορίες που αφορούν το κίνητρο Sponsor Leader


forevergr.com/retainFBO 
To κίνητρο διατήρησης για νέους FBO 

forevergr.com/key 
Προνόμια και τις προϋποθέσεις για την συμμετοχή στην ομάδα των Key Managers


forevergr.com/posts 
Έτοιμες αναρτήσεις για το Facebook & Instagram


forevergr.com/tools 
Όλα τα αξεσουάρ και έντυπα της εταιρείας που υπάρχουν προς πώληση. 

       Πληροφορίες για τα γραφεία της Ελλάδας & Κύπρου  
forevergr.com/welcome  
Πληροφορίες στα Αγγλικά για τους FBO που θέλουν να αναπτύξουν την επιχείρησή τους 
στην Ελλάδα & την Κύπρο.


forevergr.com/adjust 
Ημερολόγιο με την ημέρα προσαρμογής για τον κάθε μήνα. 

forevergr.com/holidays  
Hμερολόγιο με τις αργίες του έτους για την Ελλάδα & Κύπρο.


       Πληροφορίες για τα γραφεία στο εξωτερικού 

forevergr.com/global 
Πληροφορίες γραφείων στο εξωτερικό (Τιμοκατάλογος, Στοιχεία επικοινωνίας κτλ)


forevergr.com/globalbusiness 
Απαντήσεις στα πιο συχνά ερωτήματα που αφορούν την δραστηριότητα στο εξωτερικό 
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       Πληροφορίες που αφορούν οικονομικά θέματα  
forevergr.com/discount 
Πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή των Bonus μέσω έκπτωσης στις μελλοντικές αγορές.


forevergr.com/globalpay 
Πληροφορίες για την υπηρεσία πληρωμής bonus από το εξωτερικό όπως Β.Αμερική, Καναδά, 
Αγγλία κτλ


forevergr.com/atokes 
Πληροφορίες που αφορούν την πληρωμή με δόσεις στα πακέτα της εταιρείας Start Your Journey 
Pack & Start Your Personal Use Pack. 


forevergr.com/deposit 
Πληροφορίες που αφορούν την κατάθεση των bonus σας στην τράπεζα. 

      Πληροφορίες για τα ηλεκτρονικά εργαλεία   

forevergr.com/eshop 
Οδηγίες για το δικό σας Forever online κατάστημα (βίντεο) 
forevergr.com/links 
Εργαλείο που δημιουργεί απευθείας συνδέσμους για το ηλεκτρονικό σας κατάστημα (Κατηγορίες 
προϊόντων, συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων κτλ) 


forevergr.com/generationY 

Oδηγίες ανάκτησης κωδικού πρόσβασης 

forevergr.com/videos 
Το κανάλι μας στο Vimeo 

       Πληροφορίες για Προϊόντα   
forevergr.com/promotools 
Πληροφορίες για FBO και εργαλεία πώλησης των προϊόντων 
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forevergr.com/sistatika 

Aναλυτικός οδηγός προϊόντων 
forevergr.com/manual 
Πληροφορίες για όλα τα συστατικά των προϊόντων μας

forevergr.com/reset

Oδηγίες για την καμπάνια που αφορά την γενιά των Millennials / Generation Y
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