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VERDENS PREMIERE

Succes, lykke og rigdom kan gå igennem Aloe Vera-produkter, siger danske
Kim Madsen, som har tjent styrtende med penge ved at sælge drømmen vi-
dere. Men er vejen til succes virkelig så enkel?



B E L I E V E R
– KUNSTEN AT SÆLGE EN DRØM

Network marketing, eller Multi-level marketing (MLM), er en både udskældt og
tilbedt industri, som millioner af mennesker rundt om i verden er en del af. Den
bliver tit kritiseret for at være et skjult pyramidespil, hvor de fleste ingenting
tjener. Ingen medier har nogensinde fået lov til at komme indenfor i den el-
lers lukkede milliardindustri før nu. ‘Believer’ kommer helt tæt på danske Kim
Madsen fra Frederikshavn, der er en af de bedste i verden til network mar-
keting. I mere end 20 år har han rekrutteret mennesker til et af verdens stør-
ste network marketing selskaber, amerikanske Forever Living Products.

I dag er han Diamond Manager og tilhører den absolutte elite af sælgere i
 Forever. Madsen har tjent millioner af kroner og hyldes som en superstjerne
til events og rallys rundt om i verden. Men hvordan er nordjyske Kim blevet en
verdensstjerne? Og hvem er han egentlig? Kim Madsen har levet et turbulent
liv med en opvækst i fattigdom, ophold på børnehjem og flere fejlslagne virk-
somheder bag sig.

Se filmen søndag den 27. marts kl. 16.00 i Medborgerhusets
 biografsal. Det er gratis at deltage – du skal blot hente dit delta-
ger-badge i Kvickly/kiosken. Taastrup Torv.

Arrangementet er et led i VESTEGNS DOX, hvor
flere kommuner, biografer og foreninger gen-
nemfører en filmfestival sammen med
CPH.DOX med en perlerække af nye og an-
derledes film end de mange, som normalt
kommer op på biograflærredet.

Arr. Filmklubben Hanen & Hønen


