
Период на състезанието:  
1 ноември 2019 – 31 януари 2020 

УИКЕНД БИЗНЕС ОБУЧЕНИЕ

 27-28 март 2020 г.
хотел ИЗГРЕВ***** 

Охрид

КВАЛИФИЦИРАЙТЕ СЕ ЗА БЕЗПЛАТНО 
УИКЕНД БИЗНЕС ОБУЧЕНИЕ В ОХРИД!

Предлагаме ви да спечелите напълно безплатно участие в обучението, което включва:
• Транспорт с автобус София-Охрид-София 
• Две нощувки в стандартна (двойна) стая в петзвездния хотел Изгрев
• Празнична вечеря и DJ парти за всички участници
• Две закуски и вечери на блок маса
• Обучение

АСИСТЕНТ 
СУПЕРВАЙЗОРИ

1. Реализирайте поне по  
1 ЛИЧНА б.т. през всеки 
от трите месеца 

2. Лично спонсорирайте 
поне 6 НОВИ сътрудници 
в мрежата си през 
периода

3. Реализирайте минимум  
10 б.т. НОВ БИЗНЕС* 
общо за периода  

4. Увеличете 
средномесечния си 
групов обем** за 
периода ноември-
януари*** с 8 б.т спрямо 
средномесечния 
си групов обем** 
за периода август-
октомври****

Спечелете УЧАСТИЕ 
ЗА ДВАМА, като към 
основните изисквания 
3 и 4 добавите по още 
4 б.т.

АСИСТЕНТ 
МЕНИДЖЪРИ

1. Реализирайте поне по  
2 ЛИЧНИ б.т. през всеки 
от трите месеца 

2. Лично спонсорирайте 
поне 6 НОВИ сътрудници 
в мрежата си през 
периода

3. Реализирайте минимум  
12 б.т. НОВ БИЗНЕС* 
общо за периода  

4. Увеличете 
средномесечния си 
групов обем** за 
периода ноември-
януари*** с 12 б.т 
спрямо средномесечния 
си групов обем** 
за периода август-
октомври****

Спечелете УЧАСТИЕ 
ЗА ДВАМА, като към 
основните изисквания 
3 и 4 добавите по още 
6 б.т.

СУПЕРВАЙЗОРИ

1. Реализирайте поне по  
1 ЛИЧНА б.т. през всеки 
от трите месеца 

2. Лично спонсорирайте 
поне 6 НОВИ сътрудници 
в мрежата си през 
периода

3. Реализирайте минимум  
10 б.т. НОВ БИЗНЕС* 
общо за периода  

4. Увеличете 
средномесечния си 
групов обем** за 
периода ноември-
януари*** с 10 б.т 
спрямо средномесечния 
си групов обем** 
за периода август-
октомври****

Спечелете УЧАСТИЕ 
ЗА ДВАМА, като към 
основните изисквания 
3 и 4 добавите по още 
5 б.т.

МЕНИДЖЪРИ

1. Реализирайте поне по  
2 ЛИЧНИ б.т. през всеки 
от трите месеца 

2. Лично спонсорирайте 
поне 6 НОВИ сътрудници 
в мрежата си през 
периода

3. Реализирайте минимум  
12 б.т. НОВ БИЗНЕС* 
общо за периода  

4. Увеличете 
средномесечния си 
групов обем** за 
периода ноември-
януари*** с 15 б.т 
спрямо средномесечния 
си групов обем** 
за периода август-
октомври****

Спечелете УЧАСТИЕ 
ЗА ДВАМА, като към 
основните изисквания 
3 и 4 добавите по още 
7 б.т.

* НОВ БИЗНЕС – бонусни точки, генерирани от всички новоспонсорирани сътрудници и техните групи в рамките на периода  
на състезанието – през май, юни и юли 2019 г. 

** Новус клиенти, спонсорирани преди 1 май 2019 г. и постигнали ниво Асистент Супервайзор в периода на промоцията,  
няма да се включват в състезанието.

Забележка: идеята на всяка инициатива на Форевър България е да подкрепи вашия бизнес и да награди усилията за развитието му, а самоцелните действия за спечелването на една или друга 
награда не отговарят на целите и ценностите на компанията. Окончателното спечелване на всяка награда или промоция ще бъде предмет на одобрение от офиса на Форевър България.

НАГРАДА: БЕЗПЛАТНО УЧАСТИЕ в УИКЕНД БИЗНЕС ОБУЧЕНИЕ в ОХРИД



УИКЕНД БИЗНЕС ОБУЧЕНИЕ

 27-28 март 2020 г.
хотел ИЗГРЕВ***** 

Охрид

КВАЛИФИЦИРАЙТЕ СЕ ЗА БЕЗПЛАТНО 
УИКЕНД БИЗНЕС ОБУЧЕНИЕ В ОХРИД!

* НОВ БИЗНЕС – бонусни точки, генерирани от всички новоспонсорирани сътрудници и техните групи в рамките на периода  
на състезанието – през май, юни и юли 2019 г. 

** Новус клиенти, спонсорирани преди 1 май 2019 г. и постигнали ниво Асистент Супервайзор в периода на промоцията,  
няма да се включват в състезанието.

Забележка: идеята на всяка инициатива на Форевър България е да подкрепи вашия бизнес и да награди усилията за развитието му, а самоцелните действия за спечелването на една или друга 
награда не отговарят на целите и ценностите на компанията. Окончателното спечелване на всяка награда или промоция ще бъде предмет на одобрение от офиса на Форевър България.

+ Всеки СФБ, който се издигне на ново ниво в маркетинговия план на Форевър през 
периода на състезанието, следва да изпълни условията за по-високото ниво, за да се 
квалифицира.

+ Сътрудници регистрирани след 1 ноември 2019 г. не могат да се квалифицират  
в промоцията. 

+ Ако квалификант спечели УЧАСТИЕ ЗА ДВАМА, вторият човек, който ще се включи  
в обучението, не може да бъде на по-високо ниво от квалификанта.

След приключване на периода на състезанието, каним всеки квалификант да заяви спечелването му, като 
ни изпрати обобщена схема на изпълнените условия не по-късно от 15.02.2020 г. 
Забележка: идеята на всяка инициатива на Форевър България е да подкрепи вашия бизнес и да награди усилията за развитието му, а самоцелните действия за 
спечелването на една или друга награда не отговарят на целите и ценностите на компанията. Окончателното спечелване на всяка награда или промоция ще бъде 
предмет на одобрение от офиса на Форевър България.

  * НОВ БИЗНЕС – сумата от бонусните точки, 
реализирани от всички новоспонсорирани 
през периода сътрудници и техните мрежи, 
както и бонусните точки на всички новус 
клиенти, регистрирани през периода август-
октомври 2019 г. до издигането им в ниво 
Асистент Супервайзор.

** Групов ОБЕМ – сумата от бонусните 
точки на всички СФБ от мрежата под вас 
включително личните ви бонусни точки.

*** СРЕДНОМЕСЕЧЕН групов ОБЕМ за периода 
ноември-януари – сумата от груповите 
бонусни точки за ноември 2019 г., декември 
2019 г. и януари 2020 г., разделена на 3. 

***** СРЕДНОМЕСЕЧЕН групов ОБЕМ за 
периода август-октомври – сумата 
на груповите бонусни точки за август, 
септември и октомври 2019 г., разделена 
на 3. 

ПРИМЕР Групов обем Групов обем

август  
2019 г. 8 б.т. ноември 

2019 г. 15 б.т.

септември 
2019 г. 7 б.т. декември 

2019 г. 25 б.т.

октомври 
2019 г. 12 б.т. януари 

2020 г. 30 б.т.  

СРЕДЕН 
месечен 
групов 
обем

27/3 = 9 б.т.

СРЕДЕН 
месечен 
групов 
обем

60/3 = 20 б.т.

Увеличение на средномесечния групов обем:  
20 – 9 = 11 б.т.

ВАЖНО! Обърнете внимание на следното:


