
КАК МОГА ДА РАБОТЯ
В ДРУГИ ДЪРЖАВИ?
Международно спонсориране



Единственото нещо, което е 
необходимо да направите, за да 
започнете работа в друга страна, 
е да се свържете с офиса на 
Форевър България и да ни 
кажете в коя държава желаете 
да прехвърлим номера ви. 
Самата процедура отнема 
няколко часа – ние въвеждаме 
номера ви в специално меню на 
нашата компютърна система и 
тя изпраща данните ви към 
базата данни на страната, в 
която искате да започнете да 
градите бизнес. Щом вашата 
информация бъде получена, 
името на съответната държава 
ще се появи в падащото меню в 
лявата горна част на вашия 
личен СФБ профил във 
foreverliving.com

КАК ДА ЗАПОЧНА И КОЛКО ВРЕМЕ ОТНЕМА?

https://fbosite.foreverliving.com/distribNew/Login.do


Разгънете списъка и изберете 
името на страната, в която 
искате да започнете да 
развивате бизнеса си. Ще ви се 
зареди местното съдържание и 
можете да разгледате уеб 
магазина (ако е активен) и 
всички инструменти за работа 
на съответния офис на Форевър.
Моля имайте предвид, че някои 
страни използват активно сайта 
foreverliving.com (например 
Гърция, Бенелюкс, 
Великобритания и др.), но има и 
такива, които залагат основно 
на локално разработени 
уебсайтове с отделни местни 
системи за онлайн поръчки и 
регистрация (например 
Германия, Русия, Франция и др.)

КАК ДА НАУЧА ПОВЕЧЕ ЗА СЪОТВЕТНАТА СТРАНА?

http://foreverliving.com/page/home-page/bgr/bg
https://www.flpg.de/
https://www.foreverliving.ru/
https://www.foreverliving.fr/


Подробна информация как се правят поръчки и как се включват 
нови хора в държавите, в които сте международно спонсорирани, 
можете да изтеглите от раздел ПОЛЕЗНО на уебсайта ни и от ТУК. 
Препоръчваме ви също да 
инсталирате на смартфона или 
таблета си мобилното приложение 
Discover Forever, което освен 
най-различни полезни инструменти 
за работа, предлага и актуална 
информация за работа в останалите
държави по света. С него всичко 
най-важно от и за Форевър ще бъде 
с вас винаги и навсякъде. 
Приложението е напълно безплатно и 
е налично както за Android, така и 
за iOS.
Наръчникът е 
на английски език.

КАК ДА НАУЧА ПОВЕЧЕ ЗА СЪОТВЕТНАТА СТРАНА?

http://www.flp.bg/bg/dl/InternationalSponsoringDirectory.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.foreverliving


КАКЪВ ЩЕ БЪДЕ НОМЕРЪТ МИ В ДРУГИТЕ СТРАНИ?
Регистрационният ви номер остава непроменен във всяка страна, в която бъде прехвърлен чрез 
процедурата за международно спонсориране. Важно е, когато използвате своя номер зад граница,
да го изписвате или диктувате в неговия пълен 12-цифрен вид. Кодът „359“ в началото показва,
че вие сте български собственик на бизнес и не бива да бъде пропускан, когато работите
с чуждестранни офиси на Форевър.

КОЙ ЩЕ МИ БЪДЕ СПОНСОР В ЧУЖБИНА?
Според текущата фирмена политика на компанията, вашият спонсор и цялата мрежа над вас остават 
същите във всяка държава по света. Щом заявите желание номерът ви да бъде прехвърлен в чужда 
държава, информацията за вашите спонсори също автоматично ще бъде прехвърлена в базата данни на 
съответната страна. Така, ако сътрудник от вашата мрежа в дълбочина поиска номерът му да бъде 
регистриран в Нигерия, вие автоматично също ще получите регистрация там.

НА КАКВО НИВО В МАРКЕТИНГОВИЯ ПЛАН ЩЕ БЪДА, 
КОГАТО ПРЕХВЪРЛЯ НОМЕРА СИ В ДРУГА ДЪРЖАВА?
Нивото ви остава същото като в страната ви на местоживеене. Ако сте Супервайзор в България, във 
всички други държави ще започнете работа като Супервайзор. Екипът, който създадете в чужда страна, 
може да ви помогне да се издигнете до по-високо ниво. За издигане до нива Супервайзор, Асистент 
Мениджър и Мениджър можете да комбинирате бонусните точки, реализирани от екипите ви в различни 
държави. Ако например екипът ви във Великобритания генерира 15 б.т. за два календарни месеца, а този в 
България 60 б.т. за същия период, точките ще се сумират и ще се издигнете до ниво Асистент Мениджър.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ



ТРЯБВА ЛИ ДА ПОМОЛЯ НОМЕРЪТ МИ ДА БЪДЕ ПРЕХВЪРЛЕН 
ЗА РАБОТА В МАКЕДОНИЯ, АКО ИСКАМ ДА РАБОТЯ И ТАМ?
Не, Македония е част от оперативната зона на Форевър България. Това означава, че български СФБ 
могат да спонсорират македонски граждани, без да има нужда номерът им да бъде прехвърлян. 
Същото важи и за македонските собственици на бизнес, които желаят да работят в България. Освен 
това всички поръчки, направени в офисите в България и Македония, важат за активността на 
българските и македонските СФБ.

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВЯ, АКО СЕ ПРЕМЕСТЯ ДА ЖИВЕЯ 
ОТ БЪЛГАРИЯ В ДРУГА ДЪРЖАВА?
Трябва просто да ни информирате, като ни изпратите попълнена бланка за промяна на статут с 
новия си адрес. Щом го актуализираме в компютърната система на Форевър, вашата държава на 
местоживеене ще се промени от България на страната, в която се местите. От този момент нататък 
българският офис вече няма да има достъп до вашия профил и няма да можем да правим никакви 
промени в личните ви данни. За всички актуализации ще трябва да се свързвате с офиса на 
Форевър в новата си страна на местоживеене.

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С РАЗДЕЛ 15 НА ФИРМЕНАТА ПОЛИТКА, 
В КОЙТО ПОДРОБНО СА ОПИСАНИ ВСИЧКИ ПРАВИЛА 
ЗА МЕЖДУНАРОДНО СПОНСОРИРАНЕ!

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

http://www.flp.bg/bg/dl/Change_of_status_Bulgaria.pdf
http://www.flp.bg/bg/dl/Company_Policy.pdf


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
ИМА ЛИ ИЗИСКВАНИЯ, ЗА ДА ПОЛУЧАВАМ БОНУСИ ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ?
На каквото и ниво да се намирате в държавата си на местоживеене, ако през даден месец сте 
активни с 4 б.т., вие автоматично се класирате да получите бонусите от екипите си във всички 
чужди страни през следващия месец.
Самото изплащане на суми обикновено става, след като бонусите ви се натрупат до 100 валутни 
единици (евро, долари и др.), тъй като таксите за международни преводи са високи, а според 
политиката на компанията ги поемате вие. Без натрупване на сумите съществува риск таксата 
за превод да е по-висока от сумата за получаване. Комуникацията с всеки офис на Форевър, от 
който имате суми за получаване, е ваш личен ангажимент. Информацията за връзка с 
представителствата на компанията са достъпни за всички в сайта foreverliving.com в меню 
Начало / Офиси по света. 

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С РАЗДЕЛ 15 НА ФИРМЕНАТА ПОЛИТКА, 
В КОЙТО ПОДРОБНО СА ОПИСАНИ ВСИЧКИ ПРАВИЛА 
ЗА МЕЖДУНАРОДНО СПОНСОРИРАНЕ!

Пожелаваме ви успех в развиването на вашия глобален Форевър бизнес
и оставаме на ваше разположение за въпроси и съдействие!

http://foreverliving.com/page/home-page/bgr/bg
http://www.flp.bg/bg/dl/Company_Policy.pdf

