
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО  
„ЛЕТЯЩ СТАРТ“
ЛЕТЯЩИЯТ СТАРТ НА 2018-А НОСИ НАГРАДИ  
И ПОДКРЕПЯ ДОБРА КАУЗА!

ФОРЕВЪР ВЪЗНАГРАЖДАВА УСПЯВАЩИТЕ.

Форевър иска да подкрепи всички готови да положат повече усилия и да възнагради онези, които 
през първите три месеца от 2018 г. сами си набележат цели и ги постигнат!

Как?
1. Изберете приятел собственик на Форевър бизнес, с когото да си партнирате.
2. Попълнете формуляра #MyForeverPromise („моето Форевър обещание“) и си поставете измерима цел. Може да 

обещаете да реализирате определен брой бонусни точки или нови регистрации до 31 март 2018 г. Съвет: вижте и 
нивата на квалификация на следващата страница, за да получите и допълнителни Форевър награди за постигането 
на целта!

3. Подписвайки формуляра, вие не само обещавате да изпълните целта си, но и се съгласявате да дарите избрана 
от вас сума на Форевър Гивинг в полза на инициативата „Да се изправим срещу глада“, в случай че не успеете да 
постигнете обещаното. Във формуляра също се казва, че вашият приятел СФБ приема да дари на Форевър Гивинг 
посочената сума вместо вас, ако успеете да постигнете целта си. Документът непременно трябва да е подписан и от 
двама ви.

4. Вашият партньор в предизвикателството също би могъл да попълни формуляра #MyForeverPromise със своя лична 
цел, като свидетел ще бъде друг приятел СФБ – и така нататък.

5. До 31 януари изпратете в офиса на Форевър България попълнения си формуляр #MyForeverPromise, за да 
знаем какъв ангажимент сте поели. Споделете обещанието си и със света чрез социалните мрежи с хаштага 
#MyForeverPromise – напишете, покажете с картинка или дори заснемете видео.

Защо да участвате в това глобално предизвикателство?
КРАТКО И ЕФЕКТИВНО
Само три месеца допълнителни усилия ще ви помогнат да дадете летящ старт на бизнеса и доходите си през 2018 г.

ЗАБАВНО
Предизвикателството е наистина глобално, което означава, че няма да сте сами! Партнирайте си с приятел в бизнеса, за да 
има пред кого да отговаряте – той или тя ще знае какви бизнес цели сте обещали да постигнете до 31 март 2018 г. Приятелят 
ви на свой ред ще влезе в партньорство с друг собственик на Форевър бизнес, докато всички се свържат, за да изградим 
световна мрежа от целеустремени СФБ, твърдо решили да постигнат това, което сами са си обещали – летящ старт за 2018-а!

ДАВА РЕЗУЛТАТИ
Обещанието сам пред себе си, когато има и друг човек, който ти е свидетел, както и награда, ако успееш и наказание, ако не 
се справиш, е ефективен и доказан психологически инструмент. Той е много по-силен от обещанията, които си даваме на 
Нова година.

ЗА ДОБРА КАУЗА
Ако по някаква причина не успеете да постигнете обещаната цел, ви молим да дарите на Форевър Гивинг сумата, упомената 
от вас във формуляра #MyForeverPromise, в полза на инициативата „Да се изправим срещу глада“. Ако пък успешно 
реализирате целта си, очакваме, че вашият приятел СФБ ще направи дарението вместо вас. Даренията за Форевър Гивинг 
ще ни дадат възможност да организираме нови събития за опаковане на храна през следващите години. Всъщност 
Форевър си е поставила амбициозна цел – да плати и опакова пет милиона порции храна за организацията „Да се 
изправим срещу глада“ през следващите две години!

ФОРЕВЪР ВЪЗНАГРАЖДАВА УСПЯВАЩИТЕ
Като създавате нов бизнес и генерирате допълнителни бонусни точки, вие, естествено, ще се радвате на по-големи доходи. 
Но не забравяйте също, че Форевър възнаграждава успяващите! Можете да получите признание на сцената на Ден на 
успеха, безплатно участие във Форевър обучение през 2018 г., колекционерски сувенир за 40-ата годишнина на компанията 
и безплатно организирано участие в Ден на успеха в съседна държава – така че определено си струва да положите 
допълнителни усилия! 

Важно! Собствениците на Форевър бизнес сами избират дали да участват в предизвикателството.  
Развиването на бизнеса трябва да е удоволствие!



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО  
„ЛЕТЯЩ СТАРТ“
ЛЕТЯЩИЯТ СТАРТ НА 2018-А НОСИ НАГРАДИ  
И ПОДКРЕПЯ ДОБРА КАУЗА!

ФОРЕВЪР ВЪЗНАГРАЖДАВА УСПЯВАЩИТЕ.

Всеки собственик на Форевър бизнес може да участва в предизвикателството независимо от размера 
на ангажимента му и от това дали е активен с 4 б.т. през трите месеца на квалификация.

В случай че сте готови да положите повече усилия, Форевър ще подкрепи и възнагради всички 
онези, които през първите три месеца от 2018 г. си набележат някоя от следните по-амбициозни 
цели и ги постигнат!

Ето ги и трите нива на квалификация и наградите за тях:

ПЪРВО НИВО – целта ви е:
• да реализирате 7 нови бонусни точки*
• да сте активни с 4 б.т. през всеки пълен месец от квалификационния 

период**
• да спонсорирате поне двама нови Асистент Супервайзори в различни 

линии
НАГРАДА: признание на сцената на първия Ден на успеха след приключване на 
предизвикателството + ако сте Новус клиент или Асистент Супервайзор – ваучер 
за безплатно участие в лидерско или уикенд бизнес обучение (по ваш избор) 
на Форевър България през 2018 г., ако сте Супервайзор и нагоре – вие и всички 
ваши лично спонсорирани през периода нови сътрудници ще получите безплатен 
вход за двама за следващите три Дни на успеха на Форевър България.

ВТОРО НИВО – целта ви е: 
• да реализирате 14 нови бонусни точки*
•  да сте активни с 4 б.т. през всеки пълен месец от квалификационния 

период**
•  да спонсорирате поне двама нови Асистент Супервайзори в различни 

линии, като поне един от тях също спонсорира нов Асистент 
Супервайзор

НАГРАДА: признание на сцената на първия Ден на успеха след приключване 
на предизвикателството + ваучер за безплатно участие в лидерско или уикенд 
бизнес обучение (по ваш избор) на Форевър България през 2018 г. + ценен 
колекционерски сувенир, отбелязващ 40-ата годишнина на Форевър.

ТРЕТО НИВО – целта ви е:
•  да реализирате 28 нови бонусни точки*
•  да сте активни с 4 б.т. през всеки пълен месец от квалификационния 

период**
•  да спонсорирате поне трима нови Асистент Супервайзори в различни 

линии, като поне двама от тях също спонсорират по още един нов 
Асистент Супервайзор

НАГРАДА: признание на сцената на първия Ден на успеха след приключване 
на предизвикателството + ваучер за организирано пътуване и участие в Ден на 
успеха в съседна държава.

Вие
4 Б.Т.

A A

A A

28 б.т. нов бизнес

A

Вие
4 Б.Т.

A

A

14 б.т. нов бизнес

A

Вие
4 Б.Т.

A

7 б.т. нов бизнес

A

* Бонусни точки, генерирани от новите сътрудници, които лично спонсорирате в страната си на местоживеене в рамките на квалификационния 
период и техните групи.
** Ако например се регистрирате като собственик на Форевър бизнес през януари и искате да се включите в предизвикателството, трябва да 
сте активни през февруари и март.



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО  
„ЛЕТЯЩ СТАРТ“
ЛЕТЯЩИЯТ СТАРТ НА 2018-А НОСИ НАГРАДИ  
И ПОДКРЕПЯ ДОБРА КАУЗА!

Отпечатайте този #MyForeverPromise формуляр, попълнете го и го подпишете

Аз, __________________________ (име), обещавам да участвам всеотдайно в това предизвикателство, 
защото ме е грижа за бизнеса ми и за мисията на „Да се изправим срещу глада“. Затова обещавам 
да работя с всички сили, за да постигна следната цел:

(Имате ли нужда от вдъхновение? Моля прочетете инструкциите най-долу!)

Обещавам да постигна целта си между 1 януари и 31 март 2018 г.

В случай че избера целта ми да бъде да се квалифицирам за едно от наградните нива на 
предизвикателството, обещавам да бъда активен/на с 4 б.т. през всеки месец от квалификационния 
период.

Ако не успея да реализирам целта си, се съгласявам да направя дарение на Форевър Гивинг. Като знам, че 
с дарението си ще направя нещо добро за хора в нужда, ще ме накара да се почувствам по-добре!

Ако обаче постигна целта си, моят СФБ-партньор в предизвикателството (свидетел на обещанието ми) ще 
дари посочената сума на Форевър Гивинг.

Разбирам, че постигането на тази цел изисква значителни действия. Трябва да говоря с много нови хора 
всеки ден и да съм възможно най-добър/добра в това, което обичам да правя – да споделям Форевър 
възможността! Няма да се откажа, докато не постигна целта си, дори да се наложи да работя чак до 
последната минута на 31 март 2018 г.

Обещавам!

Държава:

Дата: 

Рег. номер: 

Вашите имена:

Вашият подпис:

Рег. номер на СФБ-партньора:

Имена на СФБ-партньора:

Неин/негов подпис: 

Сума за дарение: 

Инструкции за поставяне на цели:
Свободни сте да си поставите цел по свой избор, но тя трябва да се отрази върху вашите „бонусни точки от нов бизнес“ и 
съответно върху новите регистрации. Нов бизнес се отнася до бонусни точки, идващи от личните покупки на новите хора, които 
регистрирате, както и от дейността им след това през периода на предизвикателството – продажби на клиенти и регистрация на 
нови сътрудници.
Помнете, че най-бързият начин да акумулирате бонусни точки от нов бизнес е като спонсорирате колкото се може повече хора 
и им помагате да градят бизнеса си. Затова ви съветваме в полето с вашата цел просто да препишете изискванията за едно от 
наградните нива на предизвикателството. Простичко и същевременно носещо допълнителни награди. Разгърнете амбицията си и 
действайте!

След като попълните и подпишете този формуляр, не забравяйте да го сканирате и изпратите  
на имейл адрес flpb@flp.bg.


