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ЩЕ РАБОТИМ,
ще раздаваме НАГРАДИ,
ЩЕ СЕ УЧИМ,
ЩЕ ПОМАГАМЕ,
ЩЕ ПЪТУВАМЕ
и отново ще подкрепим
ДОБРА КАУЗА!

Започваме на 1 май!
Ще работим и ще се забавляваме през май, юни и юли, а интересни награди ще очакват всеки, който
иска да освежи бизнеса си, да се включи в страхотен тренинг или да допринесе със своето време и
усилия за постигане на целта на компанията да опакова 5 000 000 порции храна в сътрудничество с
благотворителната организация „Да се изправим срещу глада“ до края на 2019 г.

Вижте какво ви очаква!

Ниво 1: ШАРЕНИ НАГРАДИ за ЩАСТЛИВО ЛЯТО
1. Всеки НОВУС КЛИЕНТ, който стане АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОР през периода на състезанието и лично спонсорира
един нов сътрудник;
2. Всеки АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОР и нагоре, който регистрира поне двама нови сътрудници и
добави поне две точки НОВ БИЗНЕС* в периода, получава награда по избор: страхотен тефтер
за планиране на успешен бизнес с Форевър; цветна външна батерия Форевър; симпатичен и
практичен селфи стик за страхотни летни снимки или уникална безжична колонка за весело
настроение по всяко време.

Ниво 2: УСПЕШЕН БИЗНЕС за УСПЕШНИ ХОРА
Всеки СФБ, който през периода на състезанието:
лично спонсорира поне ЧЕТИРИМА НОВИ СЪТРУДНИЦИ;
е АКТИВЕН с 4 б.т. през всеки пълен месец от периода на
състезанието;
реализира поне 12 б.т. НОВ БИЗНЕС*,
получава: БЕЗПЛАТНО УЧАСТИЕ В УИКЕНД БИЗНЕС ОБУЧЕНИЕ
В БОРОВЕЦ през ноември 2018 г.
* НОВ БИЗНЕС – бонусни точки, генерирани от всички новоспонсорирани
сътрудници и техните групи в периода на състезанието – май, юни и юли 2018 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.

Ниво 3: СИЛЕН ТЛАСЪК за ДОБРА КАУЗА
Всеки СФБ, който през периода на състезанието:
лично спонсорира поне ОСЕМ НОВИ СЪТРУДНИЦИ;
е АКТИВЕН с 4 б.т. през всеки пълен месец от периода на състезанието;
реализира поне 24 б.т. НОВ БИЗНЕС*,
получава БЕЗПЛАТНО ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ ДО АТИНА ЗА ЕДИН ИЛИ ЗА ДВАМА, с две нощувки в Атина и
една в Солун, участие в кампанията за пакетиране на храна на гръцкия офис на Форевър в сътрудничество с
„Да се изправим срещу глада“ и безплатно участие в Ден на успеха на Форевър Гърция.
Пътувайте с приятел, ако:
добавите още ЧЕТИРИМА НОВИ СЪТРУДНИЦИ
към мрежата си;
и още 8 б.т. НОВ БИЗНЕС*
Така ще можете да вземете със себе си ПРИЯТЕЛ НА ПЪТУВАНЕТО ДО АТИНА БЕЗПЛАТНО!

АТИНА НИ ОЧАКВА!
* НОВ БИЗНЕС – бонусни точки, генерирани от всички новоспонсорирани
сътрудници и техните групи в периода на състезанието – май, юни и юли 2018 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.

Форевър лято

Започваме на 1 май!

