ЛИЧЕН ПРОФИЛ
Как да направя онлайн поръчка?

УЕБ ПОРЪЧКИ
1. Заредете foreverliving.com и изберете държавата си на местоживеене от падащото меню.
2. Кликнете върху Собственици на Форевър бизнес, за да влезете в раздела за СФБ
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УЕБ ПОРЪЧКИ
Влезте в раздела за СФБ с вашия регистрационен номер или имейл адрес и вашата парола.
Ако сте забравили паролата си, кликнете върху „Забравена парола“ и следвайте инструкциите.

УЕБ ПОРЪЧКИ
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Щом успешно влезете в профила си, поставете курсора на мишката си върху МАГАЗИН в главното меню
в горната част на страницата. Ще се разгъне списък, от който можете да изберете най-удобния за вас
начин да направите уеб поръчката си. Единият вариант е да пазарувате по категории продукти – тази
част е структурирана като класически онлайн магазин. Другият вариант е чрез раздела бързи поръчки,
създаден за по-голямо удобство на поръчващите често, които познават добре асортимента на Форевър.
Онлайн магазинът автоматично разпознава нивото ви и ви предлага продуктите на цени със
съответната отстъпка.

УЕБ ПОРЪЧКИ ПО КАТЕГОРИИ
БЪРЗО
УПРАВЛЕНИЕ НА
КОШНИЦАТА

НАВИГАЦИЯ
Движете се
между групите
продукти с
помощта на
това меню

Следете
поръчаното дотук,
сумата и точките,
променяйте
бройките и
преизчислявайте
дължимата сума с
бутона „Обнови
артикули“,
изтривайте
продукти с
иконката кошче.
Преминете към
завършване на
поръчката с
бутона „Купи“

ДОБАВЯНЕ НА ПРОДУКТИ В КОШНИЦАТА
Отбелязвайте бройките, които искате да поръчате и натискайте бутона „Добави”

БЪРЗИ ПОРЪЧКИ
Ако знаете номерата на продуктите, които са ви необходими, за вас ще е най-подходяща бързата поръчка по
кодове. Формулярът е максимално опростен – въвеждате само количеството от желания артикул и неговия
номер (например 015 за гел от алое вера). Когато сте готови, натискате бутона „Добави в кошницата“.
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НАВИГАЦИЯ
Движете се
между
различните
варианти за
бързи поръчки
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БЪРЗИ ПОРЪЧКИ
Ако пък ви е по-лесно да виждате списък на продуктите, ще откриете няколко възможности – само
продукти (можете да ги виждате и групирани в категории, и като пълен списък, подреден по кодове),
отделно можете да поръчате само козметика „Соня“, или пък да ползвате списъка на продукти +
козметика „Соня“, а също така имате възможност да поръчате отделно и само литература и материали.

БЪРЗИ ПОРЪЧКИ
Особено удобен е вариантът, наречен Моите бързи поръчки. Този списък от артикули създавате сами и
профилът ви го запаметява. Вероятно имате определен набор от продукти, които поръчвате често? Ако
еднократно отделите малко време, за да ги включите в личния си списък, при следващите си посещения
в онлайн магазина ще оцените удобството да са ви подръка.

ПРЕГЛЕД НА КОШНИЦА
След като сте добавили желаните продукти в кошницата, време е да завършите поръчката си.
Прегледайте дали продуктите и бройките, които сте поставили в КОШНИЦАТА си са тези, които
искате да получите, и ако всичко е наред, натиснете бутона Покупка.

АДРЕС ЗА ДОСТАВКА
На следващия екран можете да посочите къде предпочитате да получите пратката – на адрес
или в офис на куриерска компания Спиди, като натиснете съответния бутон. Удобен вариант е
да запазите често използваните адреси за доставка в личния си указател, за да можете при
следващи онлайн поръчки само да изберете нужния от списъка.

Ако предпочитате да вземете пратката си от офис на Спиди
Ако искате Спиди да ви достави колета на адрес

Запазете адресите си за по-лесно бъдещо поръчване

АДРЕС ЗА ДОСТАВКА
Когато въвеждате нов адрес за доставка, можете да го запазите в указателя си, като
отбележите с мишката кутийката преди ДА – добави този адрес за доставка в моя указател! и
му дадете име, с което да го разпознавате при бъдещи поръчки. Бутонът Използвай адрес по
регистрация ще извика адреса, който сте подали при нас (на латиница).
ВНИМАНИЕ! Когато въвеждате адрес за доставка, моля не използвайте специфични символи
като №, кавичики, апострофи и др., защото или формулярът няма да ги приеме, или в
последствие може да възникне проблем при предаване на информацията до нас!
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НАЧИН НА ДОСТАВКА
Следва да посочите вида на доставката – икономична или експресна. Отбележете с мишката и
натиснете бутона Напред (ако доставката ви е в София, ще прескочите този екран).
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НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Отбележете как предпочитате да платите за поръчката си – чрез наложен платеж (на куриера
при доставка), с карта Visa/MasterCard или чрез банков превод. Отбележете с мишката и
натиснете бутона Напред.
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КАРТОВИ ПЛАЩАНИЯ
Когато въвеждате данни за карта, с която искате да
платите, можете да ги запазите във виртуалния си
портфейл, като отбележите с мишката кутийката
преди Запази картата в портфейла и ѝ дадете име,
с което да я разпознавате при бъдещи поръчки.
ВНИМАНИЕ! Когато плащате с карта, имайте предвид,
че картовият оператор, с който сайтът работи,
временно блокира €1 от сметката ви, за да се увери,
че картата е валидна за този тип разплащания.
Сумата от €1 НЕ СЕ ТЕГЛИ, а само се задържа
за известен период от време и след това
се освобождава.
Продължителността на периода се определя от
банката, издала картата, и обикновено е
от 8 до 30 дни.
Ако въвеждате данните за картата си при всяка покупка от сайта, операторът ще блокира
авторизационната сума от €1 всеки път. За да избегнете това, ви препоръчваме да запазите
картовата си информация във виртуалния си портфейл в сайта. Така авторизационната сума ще
бъде блокирана и после освободена еднократно при запазването на картата в портфейла и няма
да се задържа и освобождава при следващи поръчки.

ПРЕГЛЕД И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
Ще видите последния екран
с пълен преглед на
поръчката – какво сте
заявили, как искате да го
получите и как ще платите.
Проверете всичко
внимателно. Ако искате да
коригирате нещо, натиснете
бутона Промяна на
поръчката. Ако пък нямате
корекции, отбележете с
мишката квадратчето преди
Съгласен съм с УСЛОВИЯТА
НА САЙТА и натиснете
бутона ПРИКЛЮЧВАНЕ НА
ПОРЪЧКАТА.
ГОТОВО! Последният екран
показва номера на
поръчката ви. Ако в базата
данни на Форевър е въведен
ваш имейл адрес, ще
получите и писмо с
потвърждение.
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ПРЕДХОДНИ ПОРЪЧКИ
От основното меню изберете МОЯТ ПРОФИЛ и Предходни поръчки, за да видите справка за
направените от вас заявки, както онлайн, така и всички останали.
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