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ГЛОБАЛЕН ЛИДЕРСКИ ЕКИП

6

CHAIRMAN’S BONUS
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Глрали
ПОВЯРВАЙ. НАПРАВИ ГО. ИЗЖИВЕЙ ГО.
Мечтаете ли за луксозни пътувания до красиви места из
целия свят? Тогава не пропускайте Глобалното рали на
Форевър.
То събира собственици на Форевър бизнес от над
160 страни, за да се запознаят с най-новите продукти,
да присъстват на обучения за стратегии и тактики
за изграждане на бизнес, да се вдъхновяват от
въодушевяващи истории, да аплодират награждавания
на най-високите нива, да се наслаждават на
великолепни развлечения и още много. Ненапразно
казваме, че събитието е неповторимо!
През последните години Форевър пътува до Англия,
Сингапур, Южна Африка, Обединените арабски
емирства, Швеция и отпразнува своята 40-та годишнина
с Глобално рали в Далас, щата Тексас. От година на
година световната среща става все по-добра. По време
на събитието квалификантите не само се докосват до
разнообразието от култури в семейството на Форевър,
но и опознават нови дестинации и могат да градят
бизнеса си глобално.

Световната среща се състои от различни
мероприятия и събития в продължение на
цяла седмица.
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В зависимост от нивото си на квалификация
собствениците на Форевър бизнес получават
възможност да посетят различни обучения, да са
част от специални партита и да получат признание на
сцената. Събитието е наистина уникално и включва
впечатляващи изпълнители и забележителни оратори.
Резултатът е феномен, на който всеки трябва да
присъства!

Вижте кратък преглед от Глобалното рали
през 2019 г. в Стокхолм, Швеция

КАК ДА СЕ КВАЛИФИЦИРАТЕ

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ

Квалификационен период: 1 януари – 31 декември

Всяко ниво на квалификация печели самолетни
билети, настаняване и храна за броя дни, описан във
Фирмената политика. В допълнение квалификантите
получават и допълнителни джобни, които могат
да използват по време на събитието или когато
се приберат у дома, както и интересен и вълнуващ
развлекателен ден.

Нивата на квалификация, към които можете да се
стремите, са три – 1 500 б.т. (1,5К), 2 500 б.т. (2,5К) и 5
000 б.т. (5К). В основата на всяко са вашите сумарни
групови бонусни точки за годината. Ако с екипа си
реализирате общо 1 500 бонусни точки за 12-те месеца
на квалификационния период, ще постигнете ниво 1,5К.
Според Фирмената политика на компанията бонусните
точки за квалификация могат да се комбинират от
всички държави, в които собственикът на Форевър
бизнес има екипи. Немениджърски бонусни точки,
генерирани през месец, в който собственикът
на Форевър бизнес не е бил активен, както и
лидерски бонусни точки, генерирани през месец,
в който собственикът на Форевър бизнес не е бил
квалифициран за получаване на Лидерски бонус, не
се зачитат за квалификацията. Бонусните точки за
активност влизат, независимо дали собственикът на
Форевър бизнес е със статут активен, или не.
Можете също да се квалифицирате за участие в
Глобалното рали и като Chairman’s Bonus Мениджър
(по-малко от 1,5К). Вижте страница 8, за да научите
повече за квалификацията за Chairman’s Bonus.

Колкото по-високо е нивото ви на квалификация,
толкова по-дълъг ще е престоят ви на Ралито и
толкова повече джобни ще получите.

Ами ако не се квалифицирам?

Можете да участвате в Глобалното рали, като гледате
шоуто на живо в залата или чрез онлайн излъчването
ни. Всяка година хората, които не са успели да се
квалифицират, имат възможност да си купят билети,
за да посетят двудневното Рали шоу, провеждащо се
в края на седмицата на Глобалното рали. Билетите се
разпродават бързо и обикновено се пускат в продажба
през януари. Понеже знаем, че мнозина не могат да
се присъединят към нас лично, предаваме събитието
на живо онлайн, за да гледате всички вълнуващи
забавления, награждавания и изказвания на сцената.
Живото излъчване е чудесен начин да видите как
протича мероприятието и да се мотивирате да се
квалифицирате за следващото Глобално рали.
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ЕЛИТЪТ НА ФОРЕВЪР
Насладете се на гледката от върха! Глобалният лидерски екип
(ГЛЕ) се състои от водещите собственици на Форевър бизнес с
годишен обем от 7 500 б.т. или повече.
Тези лидери са глобални посланици на Форевър и работят в
тясно сътрудничество с ръководния екип на компанията, за
да усъвършенстват бизнес възможностите, които Форевър
предлага. Те играят важна роля за създаването на нови
политики, нови продукти, обучения и добри практики. Освен
това всяка година участват в срещата на Глобалния лидерски
екип, където работят съвместно директно с ръководния екип
на Форевър.
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Водещата им роля е
жизненоважна за растежа ни
по целия свят, а успехът им е
пример за всичко, което може
да се постигне с Форевър.

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ
Квалификационен период: 1 януари – 31 декември
ЗАБЕЛЕЖКА: квалифицираните собственици на
Форевър бизнес се обявяват и награждават като
членове на ГЛЕ след 1-во число на всяка година.

7.5K

Самолетни билети, храна и настаняване за
8 дни и 7 нощувки
Джобни, равняващи се на 3 200 щатски
долара, заредени в Рали карта
Надбавка за развлекателни дейности.
Право на пазаруване на VIP касата по време
на Ралито.

10K

Самолетни билети, храна и настаняване за
8 дни и 7 нощувки.
Полети бизнес класа до и от Ралито.
Джобни, равняващи се на 3 200 щатски
долара, заредени в Рали карта.
Надбавка за развлекателни дейности.
Право на пазаруване на VIP касата по време
на Ралито.

12.5K

Самолетни билети, храна и настаняване за
8 дни и 7 нощувки.
Полети бизнес класа до и от Ралито.
Джобни, равняващи се на 5 200 щатски
долара, заредени в Рали карта, плюс
7 500, внесени по банковата сметка на
квалификанта от местния офис в държавата
му на местоживеене.
Надбавка за развлекателни дейности.
Право на пазаруване на VIP касата по време
на Ралито.

15K

Самолетни билети, храна и настаняване за
8 дни и 7 нощувки.
Полети бизнес класа до и от Ралито.
Джобни, равняващи се на 5 200 щатски
долара, заредени в Рали карта, плюс
15 000, внесени по банковата сметка на
квалификанта от местния офис в държавата
му на местоживеене.
Надбавка за развлекателни дейности.
Право на пазаруване на VIP касата по време
на Ралито.

20K

Самолетни билети, храна и настаняване за
8 дни и 7 нощувки.
Полети бизнес класа до и от Ралито.
Ексклузивно изживяване, създадено
специално за квалификанта; плюс джобни,
равняващи се на 5 200 щатски долара,
заредени в Рали карта; плюс 15 000 (за
квалификанти, които се квалифицират за
първи път) или 25 000 долара (при следваща
квалификация), внесени по банковата
сметка на квалификанта от местния офис в
държавата му на местоживеене.
Надбавка за развлекателни дейности.
Право на пазаруване на VIP касата по време
на Ралито.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С
ГЛОБАЛНИЯТ ЛИДЕРСКИ
ЕКИП ЗА 2019-а

K канти
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Ролф и Доминик
Кип
ГЕРМАНИЯ

Жоел и Андре
Бонфоа-Поли
ФРАНЦИЯ

K анти
7.в5
алифик
к

Бхекисиса Мбата
ЮЖНА АФРИКА

Джурайда Бинти
Мохамад и Ахмад
Бин Абдула
МАЛАЙЗИЯ

Микаел и Бригите
Ментер
ГЕРМАНИЯ

Джейн Лийч и Джон Ким Мадсен
Къртис
ОАЕ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Магнус Адлеркройц Аша Юма и М.
ШВЕЦИЯ
Мохамед
ОАЕ

Натали Хийли
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Дезмънд Конг и
Грейс Чан
МАЛАЙЗИЯ

Мария Луиза Заза и Жозе и Ан-Мари
Алвес де Соуса
Патрицио Хермес
ФРАНЦИЯ
Барбон
ИТАЛИЯ

Нкобиле и Пърси
Мселеку
ЮЖНА АФРИКА

Богумила и Ян
Срока
ПОЛША

Нагуа Абу Елкхаир
и Хосам Кхатаб
ОАЕ

Мичико Таканума
ЯПОНИЯ

Филип Ритер
ШВЕЙЦАРИЯ

Лино и Ноемия
Барбоса
БРАЗИЛИЯ

Аделино Болзонело и
Анна Мастролонардо
ИТАЛИЯ

Дитмар и Кристел
Райхле
ГЕРМАНИЯ

Йозеф Сабо
УНГАРИЯ

Хидетаке и Томоко
Кобаяши
ЯПОНИЯ

Атила и Кати
Гидофалви
УНГАРИЯ
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ПОКАЖИ МИ ПАРИТЕ
Програма Chairman’s Bonus връща част от годишните
ни глобални приходи на лидерите и успешно градящите
бизнеса си, за да ги възнагради за усърдната работа и
всеотдайността им.
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Квалифицирайте се на първо, второ или трето ниво
и се уверете, че Форевър предлага най-щедрия
компенсационен план в света! Друго преимущество?
Ще получите покана да присъствате на Глобалното
рали на екзотично място някъде по света, за да
получите своя Chairman’s Bonus чек. Какво повече
може да си пожелае човек?

КАК ДА СЕ КВАЛИФИЦИРАТЕ

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ

Квалификационен период: 1 януари – 31 декември

Всеки чек от програма Chairman’s Bonus се определя от
броя на наградните дялове, които имате в глобалния
бонусен фонд.

След като се издигне на ниво Признат Мениджър, за
да се квалифицира за някое от нивата на програмата
Chairman’s Bonus, собственикът на Форевър бизнес
трябва да изпълни следните изисквания.
• Активност с 4 б.т. всеки месец.
• Квалификация за получаване на лидерски бонус
(бонусни точки, генерирани в месеци, през които
собственикът на Форевър бизнес не е квалифициран
за получаване на лидерски бонус, НЯМА да се
зачитат за програмата).
• Да е квалифициран за участие в дългосрочната
програма за стимулиране.
Нивата за квалификация в програма Chairman’s Bonus
са три, но по-важното е, че ако се квалифицирате на
второ или трето, получавате наградни дялове и от
квалифицираните Chairman’s Bonus Мениджъри под
вас. Което означава, че наградата е кумулативна.
Имайте предвид, че някои изисквания трябва да бъдат
изпълнени в страната на квалификация, докато други
могат да се изпълнят в друга страна-участник и да се
зачитат за програмата.
Страна на квалификация: страната, в която сте
изпълнили основните изисквания.
Страна-участник: държава, изпълнила условията
за участие в програмата Chairman‘s Bonus, като е
реализирала поне 3 000 б.т. месечен оборот през
произволни три месеца от предходната календарна
година и в нея има поне един квалификант за
програмата Chairman‘s Bonus.

• Съберете 700 лични и немениджърски
ПЪРВО
НИВО

•

бонусни точки, 150 от които да са НОВИ.
Съдействайте за развитието на един
Признат Мениджър, който да реализира
обем от поне 600 сумарни бонусни
точки ИЛИ развийте Chairman’s Bonus
квалификант в мрежата си.

• Съберете 600 лични и немениджърски

Ето как се изчислява

Половината от бонусния фонд се изплаща на
квалификантите от първо, второ и трето ниво. Една
трета от фонда се изплаща на квалификантите от
второ и трето ниво и една шеста – на квалификантите
от трето ниво.
Квалифициралият се Мениджър ще получава по
един награден дял за всяка своя сумарна бонусна
точка, генерирана в страната на квалификация, плюс
наградните дялове, генерирани от първия Chairman’s
Bonus Мениджър във всяка негова спонсорска
структура във всяка страна-участник.
Всяка от трите части на общия фонд ще бъде
разделена на общия брой наградни дялове на всички
квалифицирали се за участие в програмата на
съответното ниво. Така ще се определи паричната
стойност на един дял за конкретната част. Тази
стойност ще бъде умножена по наградните дялове на
всеки отделен квалификант, за да се изчислят сумите
за изплащане по програмата.
Когато получите чека си, най-вълнуващата част е да
научите за каква сума е. Чековете остават скрити и
виждате стойността им на сцената или по време на
Chairman’s Bonus партито!

Пътуване до Глобалното рали

В допълнение към бонус чека, ако сте се квалифицирали
за Chairman’s Bonus, но не за Глобалното рали с поне
1500 б.т., ще бъдете наградени със самолетен билет,
храна и настаняване за 5 дни и 4 нощувки по време на
Глобалното рали. Освен това ще получите и джобни,
които може да използвате по време на ралито или
когато се върнете у дома. Квалификантите в програмата
получават и покана за участие в Chairman’s Bonus парти,
за да отпразнуват подобаващо постижението си.

Гледайте забавлението от партито в ранчото
Саутфорк през 2018 г.

бонусни точки, 100 от които да са НОВИ.

ВТОРО
НИВО

• Съдействайте за развитието на ТРИМА

Chairman’s Bonus квалификанти в мрежата
си, които да бъдат в отделни структури, в
произволна страна-участник.

• Съберете 500 лични и немениджърски

бонусни точки, 100 от които да са НОВИ.

ТРЕТО
НИВО

• Съдействайте за развитието на ШЕСТИМА

Chairman’s Bonus квалификанти в мрежата
си, които да бъдат в отделни структури, в
произволна страна-участник.

Повече подробности за квалификацията ще намерите
във Фирмената политика на Форевър.

Chairman’s Bonus е една от най-добрите програми
за стимулиране, които Форевър предлага.
Планирайте и си поставете за цел да се
квалифицирате за нея!
9
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ПОЛЕТ ВЪВ ВИСИНИТЕ
Мениджърите ОРЕЛ са нашите собственици на Форевър
бизнес, които всеотдайно изграждат работещ и стабилен
екип и помагат на хората около себе си да изглеждат и да се
чувстват по-добре.
Силата да станете Мениджър ОРЕЛ е в начина, по който
се повлиява бизнесът ви – като помагате на другите
да осъществят своята Форевър мечта, се увеличава и
потенциалът за растеж на вашия бизнес. Това означава поголеми бонуси, по-голям екип, по-високи доходи от продажби
на крайни клиенти и още. Освен това всяка година каним
Мениджърите ОРЕЛ да участват в глобалната среща за
обучение, почивка и общуване с останалите бизнес лидери.

Вижте кратък преглед от EMR19 в Далас
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67%

ОТ МЕНИДЖЪРИТЕ ОРЕЛ
СЕ КВАЛИФИЦИРАТ
И ЗА ПРОГРАМАТА
CHAIRMAN’S BONUS.

КАК ДА СЕ КВАЛИФИЦИРАТЕ

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ

Квалификационен период: 1 май – 30 април

Всяка година Мениджърите ОРЕЛ печелят покана за
участие в срещата на ОРЛИТЕ, където получават ценно
обучение от водещи собственици на Форевър бизнес и
от ръководния екип на компанията, имат възможност
да общуват и да обменят бизнес съвети с други лидери,
да пътуват до нови екзотични дестинации и да бъдат
наградени за своите постижения в света на Форевър.

За да се квалифицира, собственикът на
Форевър бизнес е необходимо да изпълни
следните условия:
• да бъде Активен и квалифициран за лидерски бонус
•
•

всеки месец
да събере поне 720 сумарни бонусни точки, като
поне 100 от тях са НОВИ бонусни точки от лично
спонсорирани мрежи
лично да спонсорира и да съдейства за развитието
на поне две нови Супервайзорски мрежи в екипа си

Ако сте на ниво Сеньор Мениджър или
по-високо, също така трябва лично да
съдействате развитието на:
Сеньор Мениджър – 1 Мениджър ОРЕЛ в екипа си
Соринг Мениджър – 3 Мениджъри ОРЕЛ в екипа си

Титлата Мениджър ОРЕЛ означава, че си елитен
член на семейството на Форевър. Като Мениджър
ОРЕЛ собственикът на Форевър бизнес може да бъде
поканен да води обучения по време на глобалните
събития, да споделя своите бизнес идеи с ръководния
екип на компанията и да има повече възможности за
увеличаване на влиянието си.

Статутът Мениджър ОРЕЛ и участието в
глобалната срещана ОРЛИТЕ е жизненоважна
стъпка за всеки сериозен собственик на бизнес.

Сапфир – 6 Мениджъри ОРЕЛ в екипа си
Диамант-Сапфир – 10 Мениджъри ОРЕЛ в екипа си
Диамант – 15 Мениджъри ОРЕЛ в екипа си
Двоен Диамант – 25 Мениджъри ОРЕЛ в екипа си
Троен Диамант – 35 Мениджъри ОРЕЛ в екипа си
Диамант Центурий – 45 Мениджъри ОРЕЛ в екипа си
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КАКВО ВИ ДВИЖИ?
Независимо дали колата ви е символ за обществено положение, или е член на семейството ви,
нека следващото ви приключение да е страхотно с програмата за дългосрочно стимулиране
Forever2Drive. Тя ви дава възможност да спечелите пари за бленуваната кола, яхта, мотоциклет
или за каквото мечтаете!
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КАК ДА СЕ КВАЛИФИЦИРАТЕ
Квалификационен период: 3 последователни месеца
За да се квалифицира за дългосрочната програма за
стимулиране Forever2Drive, собственикът на Форевър
бизнес трябва да реализира определен обем бонусни
точки в рамките на три последователни месеца.
Месец 1 – 50 б.т.
ПЪРВО
НИВО

Месец 2 – 100 б.т.
Месец 3 – 150 б.т.
Месец 1 – 75 б.т.

ВТОРО
НИВО

Месец 2 – 150 б.т.
Месец 3 – 225 б.т.

Месец 1 – 100 б.т.
ТРЕТО
НИВО

Месец 2 – 200 б.т.
Месец 3 – 300 б.т.

Колкото повече бонусни точки акумулирате, толкова
по-голяма ще е Forever2Drive премията ви!

А кое е най-хубавото? Че можете да се
квалифицирате на по-високо ниво в програмата
веднага след като завършите третия си
квалификационен месец.
Ако например през януари, февруари и март
постигнете първо ниво във Forever2Drive, още през
април имате възможност да преминете на второ
или трето ниво! Щом се квалифицирате, получавате
премии от програма Forever2Drive в продължение на 36
месеца.
За да получавате максималната премия за
постигнатото ниво всеки месец през периода, трябва
да поддържате постигнатия обем бонусни точки,
изискван за третия месец на квалификацията. Не
забравяйте, че точките, акумулирани от вашия екип,
също се включват в общия ви обем!
Повече подробности ще намерите във Фирмената
политика на Форевър.
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