Тази година Форевър Ливинг Продъктс отбелязва 40-ата си годишнина и за да почетем
юбилея, решихме да направим вдъхновяващо състезание, което нарекохме 40 ГОДИНИ В
ПРАВИЛНАТА ПОСОКА. Започваме на 1 февруари 2018 г. с идеята през целия месец да
показваме правилния начин да започнеш деня си, вярната посока за успешен бизнес и
силната мотивация да помагаш на хората да бъдат здрави и успешни.
Състезанието ще се проведе в социалните мрежи - Фейсбук и Инстаграм. Очакват ви
интересни факти за алоето, съвети и подкрепа за всички участници. Включете се –
40 чудесни алое чаши ще зарадват най-активните, а за победителя сме подготвили
наистина много специална голяма награда – iPad Mini.

Условия за участие в #AloeChallenge
1. Качете във вашия профил във Фейсбук или Инстаграм своя снимка или кратко филмче (не
повече от 30 секунди), показващи как пиете ГЕЛ ОТ АЛОЕ ВЕРА на Форевър. Можете да
участвате с неограничен брой снимки и/или филмчета.
2. Добавете към всяка публикация хаштаг #AloeChallenge.
3. Състезанието за голямата награда изисква публикуване на поне ПЕТ снимки и кратки
филмчета в рамките на периода, като минимум ДВЕ от публикациите трябва да бъдат видеа.
4. Състезанието започва в 9.00 ч. на 1 февруари 2018 г. и приключва в 23.59 ч. на
28 февруари 2018 г.
5. Спечелилите ще бъдат определени от броя харесвания и споделяния на снимките и
видеата им и от оценката на екипа и на управляващия директор на Форевър България.
Имената им ще бъдат обявени на интернет и Фейсбук страницата на компанията на
1 март 2018 г.
6. Наградите не могат да бъдат преотстъпвани, заменяни или обменяни срещу парична
сума.
7. Наградите се получават лично.

8. Форевър България си запазва правото на избор кои филми или снимки да публикува в
социалните платформи на компанията.

Да покажем на всички, че
Форевър е най-добрата компания за алое в света!

Често задавани въпроси
В: Как да се включа в състезанието?
О: За да участвате в състезанието, трябва да публикувате на личната си страница във Фейсбук
и/или Инстаграм своя снимка или кратко видео как пиете ГЕЛ ОТ АЛОЕ ВЕРА и да добавите
хаштаг #AloeChallenge.
В: Трябва ли да публикувам снимка/видео всеки ден?
О: За да се включите в състезанието, е необходимо да публикувате поне една снимка/видео с
хаштаг #AloeChallenge, но можете да участвате с неограничен брой снимки и филмчета.
В: Задължително ли е напитката да бъде ГЕЛ ОТ АЛОЕ ВЕРА, или мога да избера някой от
останалите три вида?
О: Състезанието е посветено на емблематичната за Форевър напитка – ГЕЛ ОТ АЛОЕ ВЕРА.
Използвайте него за изображенията и филмчетата.
В: Има ли значение на коя дата ще публикувам снимката или видеото? Мога ли да се включа в
последния ден от месеца?
О: Можете да публикувате снимките и видеата си по всяко време в рамките на месец февруари.
В: Къде и как ще бъдат обявени печелившите?
О: Победителите ще бъдат обявени в интернет и Фейсбук страницата на Форевър България на
1 март 2018 г.
В: Колко пъти мога да публикувам снимка/видео с хаштаг #AloeChallenge за участие в
състезанието?
О: Можете да участвате с неограничен брой публикации.
В: Всеки ли може да участва в състезанието или само регистрирани СФБ?
О: В състезанието може да участва всеки пълнолетен гражданин на България.
В: Кога приключва състезанието?
О: Състезанието започва в 9.00 часа на 1 февруари 2018 г. и приключва в 23.59 часа на
28 февруари 2018 г.
В: Каква е наградата?
О: 40 Алое вера чаши за най-активните и iPad Mini за отличения победител.

