
АБОНАМЕНТ И ВХОД ВЪВ ФЛП360
Готови ли сте да опитате ФЛП360 или да покажете 
на екипа си как да се абонира и да се възползва 
максимално от бизнес потенциала си? Ето няколко 
насоки как да започнете.

АБОНАМЕНТ
За да се абонирате за ФЛП360, посетете адрес flp360.
foreverliving.com/enrollment или кликнете върху връзката 
към ФЛП360 в личния си уеб профил на собственик на 
Форевър бизнес.
Само собственици на Форевър бизенс (на ниво Асистент 
Супервайзор и по-високо) могат да се абонират за ФЛП360.

• Какво ще ви трябва: регистрационен номер и имейл 
адрес по регистрация

• Валидна карта за разплащане, за да завършите 
абонамента

• Идея за URL адрес на вашия бъдещ уебсайт

Как да се абонирате?

• На първия екран въведете 12-цифрения си 
регистрационен номер във Форевър и имейл адреса си 
по регистрация, име и фамилия.

• След като удостоверим данните ви, трябва да изберете 
месечен или годишен абонамент предпочитате. Той 
се подновява автоматично и плащането се изтегля от 
картата, която сте ни предоставили.

• Ако не сте международно спонсорирани да развивате 
бизнеса си в САЩ или Канада, сайтът ще поиска от вас да 
си създадете парола на втория екран.

• След като завършите абонамента си, ще получите 
приветствен имейл от smileteam@flp.com на имейл 
адреса си по регистрация. Писмото ще съдържа линк за 
активиране на профила.

• Отворете линка от имейла, за да активирате профила 
си. Щом активацията е направена успешно, можете да 
влезете във ФЛП360.

ВХОД
За да влезете в своя ФЛП360 профил, можете да посетите
https://flp360.foreverliving.com (в компютърен браузър) или 
https://flp360mobile.foreverliving.com (мобилна версия).
Можете също да влезете във ФЛП360 от своя личен СФБ 
профил във foreverliving.com, като натиснете логото на 
ФЛП360.

Без международно спонсориране в САЩ или Канада
Ако не сте международно спонсорирани да развивате 
Форевър бизнеса си в САЩ или Канада, като потребителско 
име за вход във ФЛП360 използвайте своя регистрационен 
номер или имейл адреса си по регистрация и паролата, 
която зададохте при абонамента.

С международно спонсориране в САЩ или Канада
Ако номерът ви е прехвърлен за работа в САЩ или Канада, 
като потребителско име използвайте регистрационния си 
номер или имейл адреса си по регистрация и паролата, 
която ползвате за вход в американската част на сайта 
foreverliving.com.

Не успявате да влезете?
Обновете паролата си с помощта на опцията Reset Password 
на страницата за вход. Ще получите имейл на електронния 
адрес, с който сте регистрирани при нас.
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