
БЪДЕТЕ АКТИВНИ и АТРАКТИВНИ с ФОРЕВЪР!
Живейте динамично, работете усърдно, а Форевър България ще 
ви помогне да бъдете и атрактивни!

Бъдете активни! 
Спортувайте, движете се, общувайте и покажете своята Ф.И.Т. форма на всички. Използвайте и 
промотирайте страхотните програми за контрол на теглото на Форевър и печелете награди. Този 
сезон всяка лична покупка на пакет F15 ще ви донесе изключително компактен и атрактивен 
уред за спорт навсякъде и по всяко време – електронно въже за скачане Форевър. Спечелете 
нови членове за Ф.И.Т. отбора

Бъдете активни и си спечелете емблематичния 
жълт куфар на Форевър!  
Бъдете активни с 4 б.т. и спонсорирайте интензивно през следващите 6 месеца.
От 1 юни до 30 ноември 2017 г.: 
• спонсорирайте поне 9 нови СФБ на първа линия
• през всеки от шестте месеца помогнете на поне един от новоспонсорираните  

СФБ да постигне ниво Асистент Супервайзор** 
• заедно с цялата си нова група реализирайте 20 бонусни точки нов бизнес***.
Далечните пътешествия с Форевър ще бъдат истинско удоволствие с този 
уникален куфар, който вече притежават едни от най-заслужилите СФБ по света!

Бъдете атрактивни! 
Покажете на целия свят, че сте част от голямото семейство на Форевър. Това 
лято споделяйте най-добрата бизнес възможност на света с два пъти повече 
хора и печелете привлекателни Форевър аксесоари. Красив плажен чадър 
или симпатична плажна постелка, удобно спортно шише или ефирно парео, 
практичен сгъваем чадър, цветен сак или плажна чанта – ВИЕ ИЗБИРАТЕ!  
А ние очакваме през юни, юли или август* да имате: 
• 1 б.т. от лични покупки и 1 новоспонсориран сътрудник на първа линия, 

ако сте НОВУС КЛИЕНТ или АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОР
• 2 б.т. от лични покупки и 2 новоспонсорирани сътрудници на първа линия, 

ако сте СУПЕРВАЙЗОР или АСИСТЕНТ МЕНИДЖЪР
• 2 б.т. от лични покупки и 1 новоспонсориран Асистент Супервайзор на 

първа линия, ако сте на ниво МЕНИДЖЪР. 
Искате повече от един уникален аксесоар? Просто изпълнете условието два пъти!
Нека всички бъдем Форевър!

Да превърнем и това лято във Форевър лято!
* Условията трябва да бъдат изпълнени от 1 до 30/31 число на съответния месец (юни, юли или август).
** Новус клиенти, спонсорирани преди 1 юни 2017 г. и постигнали ниво Асистент Супервайзор в периода на промоцията, няма да се включват в състезанието. 
*** Нов бизнес – бонусните точки от всички сътрудници на първа линия, спонсорирани през периода от 1 юни 2017 г. до 30 ноември 2017 г. Личните ви точки няма да 
се включват в изискването за общо 20 б.т. нов бизнес.
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 одобре-
ние от офиса на Форевър България. До изчерпване на количествата.


