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СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА БИЗНЕС
Каква представлява състезанието за изграждане на
бизнес АЛОЕ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ?

Състезанието за изграждане на бизнес АЛОЕ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ
възнаграждава собствениците на Форевър бизнес, които споделят
и продават напитките от алое вера и пакетите, които съдържат
алое напитки, като запознават нови хора с възможността за
бизнес с Форевър.

Кога се провежда?

От 1 януари до 31 март 2020 г.

Само собственици на Форевър бизнес ли могат да
участват в състезанието?

Единствено собствениците на Форевър бизнес отговарят на
изискванията за получаване на награди, тъй като състезанието
е свързано с дейности за изграждане на Форевър бизнес. Но и
новус клиентите на компанията също могат участват и да получат
допълнителни награди, като споделят свои снимки в социалните
медии как и къде се наслаждават на алое напитките.

Какви са наградите?

Във всяка държава ще бъдат излъчени победители на първо и
второ място. Собственикът на Форевър бизнес, класирал се на
първо място, ще спечели iPad или сходен таблет с операционна
система Android (по избор на печелившия). Собственикът на
Форевър бизнес, класирал се на второ място, ще спечели Apple
Watch или друг сходен смарт-часовник (по избор на печелившия).

Как се определят класиралите се на първо и второ място?

Победителите ще бъдат определени въз основа на бонусните точки
от алое вера напитки и точки от алое напитки, включени в пакети,
генерирани от поръчки на лично спонсорирани новус клиенти. За да
се отчитат точките за наградата, напитките или пакетите, съдържащи напитки от алое, трябва да са купени в месеца на регистрация
на новия сътрудник. Собствениците на Форевър бизнес, генерирали
най-много бонусни точки от алое напитки, купени от техните нови
сътрудници, ще спечелят съответно първо и второ място.

Точките от покупки на алое вера напитки от
новоспонсорирани собственици на Форевър бизнес ще се
броят ли за целия период на състезанието?

Точките от алое напитки, купени от новоспонсорирани собственици
на Форевър бизнес, ще се броят само в месеца на тяхната
регистрация. Пример: ако нов СФБ се регистрира през януари,
бонусните точки от напитки от алое вера в неговите поръчки, ще се
броят за състезанието само за януари, а не за целия период – от
януари до март.

Броят ли се глобално спонсорираните СФБ или само тези в
страната на местоживеене?

Новоспонсорираните СФБ във всяка страна, в която развивате
своя бизнес, и точките от продажби на алое напитки през месеца, в
който са регистрирани, ще се броят за състезанието, позволявайки
ви да развивате бизнеса си глобално.

Победителят ще бъде един глобално или по един във
всяка страна?

Във всяка страна ще бъдат раздадени първа и втора награда.

Кога ще бъдат обявени победителите?

Победителите ще бъдат обявени в средата на април, след
приключване и обработване на резултатите от глобалния бизнес
във всички страни.

Как мога да получа информация дали съм в челните места
в моята държава?
Посетете: foreverliving.com/aloearoundtheworld, за да се запознаете
с актуалния списък на топ 10 СФБ във всяка страна. Списъкът
ще се актуализира всеки ден или веднага след обработване на
данните от отделните държави. Проверявайте често, за да сте
сигурни, че сте на някое от челните места.

Кои напитки се включват?

ВСИЧКИ алое вера напитки участват. Бонусните точки от алое
напитки, съдържащи се в пакети, купени от новоспонсорирани
СФБ, ще бъдат добавяни към общата сума бонусни точки на
собственика на бизнес, участващ в състезанието.

Мини опаковките от 330 мл участват ли?

Мини опаковките от 330 мл участват в състезанието във всички
варианти – пакети от 12 бр. или ТриПак АРГИ+ и алое мини,
като бонусните точки от алое напитките в тях ще се включват в
резултата на СФБ.

А Форевър фрийдъм?

Форевър фрийдъм също се включва, както и всички алое вера
напитки глобално.

А напитките от алое в предишните опаковки?

Страните, които продават старите пластмасови опаковки, също
са включени. Бонусните точки от всички алое напитки, купени от
новоспонсорирани СФБ, ще се включват в изчисляването на общия
обем на всеки СФБ.

А трипак опаковките с напитки от алое вера?

Трипак опаковките съдържат три еднолитрови опаковки алое
напитки и бонусните точки за тройните пакети, купени от личните
новоспонсорирани сътрудници на даден СФБ, ще се добавят към
неговия общия обем за състезанието.

е
о
л
А елия
по ц
т
я
в
с
СЪСТЕЗАНИЕТО В СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ
Каква представлява състезанието АЛОЕ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ в
социалните мрежи?
Просто споделяйте свои снимки в социалните мрежи с хаштаг
#AloeAroundTheWorld, на които държите любимата си напитка от
алое вера на фона на емблематичен паметник, забележителност
или пейзаж в своето населено място. Това е всичко. Всеки път,
когато публикувате оригинална снимка, можете да спечелите!

Кога се провежда?

От 1 до 31 януари 2020 г.

Само собственици на Форевър бизнес ли могат да
участват?

Не, всеки който обича напитките от алое вера, може да участва и
да спечели!

Какви са наградите?

През целия месец ще ви награждаваме с някои от нашите любими
продукти и с брандирани рекламни материали на Форевър.

Как и кога ще бъдат обявени победителите?
С победителите ще се свържат хората от маркетинговите отдели на
Форевър и имената им ще бъдат обявени в каналите на Форевър в
социалните мрежи.
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