ОТМЯНА
НА ГЛОБАЛНО РАЛИ 2020
Предприехме безпрецедентната стъпка да отменим Глобалното рали на Форевър
в Сидни, Австралия. Решението беше изключително трудно, защото знаем, че ще
предизвика голяма суматоха и разочарование. Наясно сме, че на Глобалното рали
празнуваме усърдната ви работа и успехите ви. Но в името на безопасността и в
подкрепа на глобалната загриженост за здравето, свързана с разпространението на
вируса COVID-19, сметнахме, че е по-разумно да избегнем всякакви ненужни рискове
за вас, вашите семейства и общностите, които посещаваме.
Във Форевър сме изключително загрижени за хората и семействата, засегнати от
вируса. Искрено им съчувстваме и като организация искаме да направим всичко
възможно да гарантираме, че ще направим необходимото за предотвратяване
на разпространението му. Отнасяме се изключително сериозно към настоящата
ситуация и към здравето на своите служители и собственици на Форевър бизнес и
искаме да приканим всички да се придържат към препоръките на своите лекари и
местни власти.
Разбираме, че ще възникнат много питания и ви молим да прегледате следните
въпроси и отговори.

КВАЛИФИКАНТИ ЗА ГЛОБАЛНО РАЛИ И ПРОГРАМА CHAIRMAN’S BONUS
Как ще отпразнуваме успехите за 2019 г.?
Планираме да отбележим успехите на всички ви
онлайн с „Глобално Форевър празненство“, което
ще бъде излъчвано на 1 май 2020 г. Сигурни сме,
че ще ви хареса! Ще обявим новите продукти,
чековете от програмата Chariman’s Bonus, някои
нови нива в маркетинговия план на компанията и
още много интересни неща. Когато сме напълно
готови с всичко, ще обявим подробностите, но
не всички, ще си запазим и няколко изненади за
големия ден.
Знаем, че Глобалното рали е незаменимо, но все
пак …
Квалификантите имат две опции – да получат
$1 500 компенсация за пътуването плюс
допълнителните средства за джобни според
нивото, на което са се квалифицирали, или да
посетят срещата в Патая през декември.

Парични средства според нивото:
Chairman’s Bonus квалификант < 1.5k: 250 USD
1.5k: 500 USD
2.5k: 1 200 USD
5k: 2 200 USD
7.5k: 3 200 USD
10k: 3 200 USD
20k: 5 200 USD
(Например, ако аз съм квалификант на ниво 2 500
б.т., ще получа $1 500 + $1 200 = $2 700.)
Забележка: Квалификантите могат да изберат
само един от вариантите. Местата за срещата в
Патая са ограничени и ще бъдат предоставяни
в реда, в който бъдат заявени. Квалификантите
трябва да информират местния офиса възможно
най-бързо кой вариант избират.

Всичките ми разходи ли ще бъдат покрити, ако
избера Патая?
Всички разходи включително самолетни билети
и настаняване по време на срещата в Патая ще
бъдат поети на квалификантите, избрали този
вариант.
Ще си получа ли дебитната карта Visa с
джобни за ралито като част от наградата за
квалификация?
Квалификантите, които изберат парична
компенсация, ще получат 1 500 USD плюс
равностойността на джобните за постигнатото
ниво. Вижте табличката по-горе за всяко ниво.
Мога ли все пак да използвам купения самолетен
билет, ако съм си получил/а Visa картата и искам
да отида в Сидни на собствена отговорност?
Да, ако имате самолетен билет, който не подлежи
на връщане, можете да осъществите пътуването
си на собствена отговорност и разходи. Ако
билетът е купен от Форевър, трябва да поискате
потвърждение от офиса на компанията, че не
подлежи на връщане. Моля имайте предвид,
че ако изберете да пътувате до Сидни сами, ще
изгубите правото си на парична компенсация
от 1 500 долара и опцията да присъствате на
срещата в Патая, но ще получите полагащите се
за нивото ви джобни. Настаняването в хотел и
останалите разходи се поемат от собственика на
Форевър бизнес.
Какво ще стане с хотелските резервации, които
вече съм направил/а?
Всички резервации за настаняване, направени
самостоятелно от собствениците на Форевър
бизнес, за пътувания преди или след Ралито, са
отговорност на собственика на Форевър бизнес.
Хотелите, запазени от Форевър Ливинг за
квалификантите, не могат да бъдат използвани
вместо двата варианта за компенсация.
Ще имам ли възможност да видя Сидни някой
ден?
Да, вече работим по въпроса дестинацията за
Глобално рали 2021 да бъде Сидни. Вероятните
дати ще са през април 2021 г. и ще бъдат
потвърдени до средата на март 2020 г.

КВАЛИФИКАНТИ ЗА
СЪСТЕЗАНИЕТО
„ПОЛЕТЕТЕ КЪМ СИДНИ“
Какво ще стане с вече купените самолетни
билети?
Форевър Ливинг ще покрие таксите за анулиране
на полетите на квалификантите за „Полетете към
Сидни“ на стойност до 250 щатски долара – за
квалификанта и неговия гост. Моля свържете
се с местния си офис, за да представите
доказателство за покупка на самолетните билети
и възстановяване на таксата за анулиране.
Ще получа ли компенсация за наградата си?
Квалификантите в „Полетете към Сидни“ ще
получат следното като компенсация:
Второ ниво: 300 USD
Трето ниво: 450 USD
Какво ще стане с хотелските резервации, които
вече съм направил/а?
Всички резервации за настаняване, направени
самостоятелно от квалификантите за „Полетете
към Сидни“, са отговорност на собственика на
Форевър бизнес.

НЕКВАЛИФИКАНТИ
Какво ще стане с вече купените самолетни
билети?
Форевър Ливинг ще покрие таксите за анулиране
и промяна на полетите на неквалификантите на
стойност до 250 щатски долара. Моля свържете
се с местния си офис, за да представите
доказателство за покупка на самолетните билети
и възстановяване на таксата за анулиране.
Какво ще стане с вече направените хотелски
резервации?
Всички резервации за настаняване на
неквалификанти са отговорност на лицето.
Ще ми бъде ли възстановена сумата за купения
билет за вход на Глобалното рали?
Да, всички суми за купени билети за вход на
Глобалното рали за неквалификанти ще бъдат
върнати чрез билетната система с начина на
плащане, използван при купуването им.

Ще ми бъде ли възстановена сумата за купения
детски пропуск?
Да, детските пропуски ще бъда възстановени през
Eventbrite, откъдето са купени.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ
Защо обявявате отмяната на Ралито толкова
късно? Вече съм организирал/а и платил/а всичко
за пътуването си.
Във Форевър Ливинг полагаме много усилия да
следим и да сме сред първите, научаващи как
напредва ситуацията с разпространението на
вируса COVID-19 по света. Глобалната картина
на COVID-19 заразата се променя бързо особено
през последните три седмици. Глобалното рали
означава изключително много за компанията ни и
за нас беше особено важно да вземем правилното
решение. Подобна трудна стъпка няма прецедент
в историята на компанията и не можехме да я
предприемем набързо. За да браним интересите
на своите собственици на Форевър бизнес,
преценихме, че е настъпил моментът да вземем
това решение за отмяна на събитието и да
поставим здравето и благополучието на всички на
първо място.
Ще се състои ли срещата на ГЛЕ на остров
Хамилтън?
За момента взехме трудното решение да отменим
срещата на върха на нашия Глобален лидерски
екип преди Глобалното рали. Ще продължим
да работим в тясно сътрудничество с ГЛЕ през
годината и се надяваме скоро да имаме повече
информация за предстоящи срещи.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСОКИ ЗА
ВИРУСА COVID-19
Центърът за контрол и превенция на болестите
(ЦКПБ) публикува общи препоръки и добри
практики как за защитавате себе си, семействата
си и работните си места. Вижте връзките по-долу.
Често задавани въпроси за коронавирус:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html
Съвети за предпазване:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/
prevention-treatment.html

Съвети за предпазване:
• Избягвайте близък контакт с болни хора.
• Избягвайте да пипате очите, носа и устата си.
• Ако се разболеете, останете си у дома.
• Хората с висока температура трябва да
си останат вкъщи поне 24 часа, след като
температурата им се нормализира.
• Не всеки болен от грип качва температура.
Хора с подозрения за грип или потвърдено
вирусно заболяване, които нямат висока
температура, също трябва да си останат у
дома. Болните от грип са най-заразни през
първите три дни от заболяването си.
• Когато кашляте или кихате, покривайте устата и
носа си с хартиена носна кърпа и после веднага
я изхвърляйте в боклука. Ако нямате кърпичка,
покривайте лицето си с вътрешната част на
лакътя си.
• Почиствайте и дезинфекцирайте често пипани
предмети и повърхности с обикновен препарат
за домашно почистване и парцал.
• Използвайте препоръките на ЦКПБ за носене
на маска.
• ЦКПБ не препоръчва здрави хора да носят
маски, за да се предпазват от респираторни
заболявания включително COVID-19.
• Маски трябва да ползват само хора
със симптоми на COVID-19, за да се
предотврати разпространението на болестта.
Количествата налични маски са не са големи,
а здравните работници и много работници,
използващи лично защитно оборудване, се
нуждаят от тях ежедневно. Затова Форевър
призовава всички свои служители да следват
тази препоръка на ЦКПБ и да не носят маски
освен ако нямат симптоми на COVID-19.
• Мийте ръцете си със сапун и вода поне 20
секунди особено след ходене в тоалетната;
преди ядене; след духане на носа, кашляне или
кихане.
• Ако в момента не разполагате със сапун и
вода, използвайте антибактериален гел за
ръце на алкохолна основа с поне 60% спиртно
съдържание. Винаги мийте ръцете си със сапун
и вода, когато са видимо мръсни.

