
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УСЛОВИЯ 
 
 лично спонсорирайте поне ШЕСТИМА НОВИ 

членове в екипа си за периода на 
промоцията (септември-ноември 2021 г.) 

 помогнете на поне ТРИМА от 
новорегистрираните преференциални клиенти 
да станат АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОРИ  

 реализирайте общ обем от поне 30 б.т. НОВ 
БИЗНЕС (виж т.3) за периода на промоцията 
(септември-ноември 2021 г.)  

 поддържайте активна новата си група и през 
декември 2021 г. така, че обемът ѝ бонусни 
точки да е не по-малко от 80% от оборота  
ѝ през последния месец от квалификацията. 

 
 
 
 

УСЛОВИЯ 
 
 лично спонсорирайте поне ЧЕТИРИМА НОВИ 

членове в екипа си за периода на 
промоцията (септември-ноември 2021 г.) 

 помогнете на поне ДВАМА от 
новорегистрираните сътрудници да станат 
АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОРИ  

 реализирайте общ обем от поне 18 б.т. НОВ 
БИЗНЕС (виж т.3) за периода на промоцията 
(септември-ноември 2021 г.) 

 поддържайте активна новата си група и през 
декември 2021 г. така, че обемът ѝ бонусни 
точки да е не по-малко от 80% от оборота  
ѝ през последния месец от квалификацията. 

 

СИЛЕН 
СТАРТ 

Квали- 
фикация: 

1.09-30.11.2021 г. 
Проследяване: 

1-31.12.2021 г. 

НАГРАДА:  
ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР 
LENOVO IDEAPAD 3 

НАГРАДА:  
СМАРТФОН  
SAMSUNG GALAXY A52 



ДОПЪЛНИТЕЛНИ УТОЧНЕНИЯ 

1) Промоцията е в сила от 1 септември до 30 ноември 2021 г. само за СФБ, регистрирани в България. 
2) Бонусни точки, които участват в квалификацията на един СФБ, не могат да бъдат включвани в 

квалификацията на друг СФБ в мрежата нагоре. 
3) За НОВ БИЗНЕС ще се смятат бонусните точки, генерирани от всички ваши сътрудници, спонсорирани през 

периода на състезанието и техните групи (септември, октомври и ноември 2021 г.)  
4) Наградите от промоцията ще бъдат раздадени на първия за 2022 г. ДЕН НА УСПЕХА през януари. 

Спечелването им ще бъде потвърдено само ако обемът бонусни точки от новата група през декември 2021 
г. е не по-малък от 80% от оборота ѝ през ноември. 

5) Промоцията е валидна за собственици на Форевър бизнес и преференциални клиенти, които изпълняват 
условията ѝ в България. 

6) Нови сътрудници, регистрирани в други държави, няма да се зачитат за изпълнение на условията на 
промоцията. 

7) Бонусни точки, направени в друга държава, няма да се зачитат за изпълнение на условията по настоящата 
промоция. 

8) Очакваме всеки СФБ, участвал в промоцията, след края ѝ да уведоми Форевър България по имейл на 
flpb@flp.bg или mmladenova@flp.bg, като изпрати номера и имена на новите сътрудници, с които изпълнява 
условията.  

9) Наградите се получават лично. 

Забележка: идеята на всяка инициатива на Форевър България е да подкрепи вашия бизнес и да награди усилията за 
развитието му, а самоцелните действия за спечелване на една или друга награда не отговарят на целите и 
ценностите на компанията. Очакваме в процеса на работа да се спазват всички изисквания на Фирмената политика 
и кодекса за професионално поведение на компанията – да се прилагат принципите на добросъвестно 
спонсориране, да се купуват разумни количества продукти и да не се допуска купуване и насърчаване на други 
собственици на Форевър бизнес да купуват продукти единствено с цел квалифициране за получаване на бонуси, 
спечелване на квалификации или други промоции и инициативи. Окончателното спечелване на всяка награда или 
промоция ще бъде предмет на одобрение от офиса на Форевър България. 
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