ВРЪЗКА С НАС

РАБОТНО ВРЕМЕ

Форевър Ливинг Продъктс България
1408 София, кв. Иван Вазов, ул. „Бурел“ 41Б

Офис на Форевър България
понеделник – петък

тел: 02 / 954 95 80, 953 18 14
факс: 02 / 954 96 68
foreverliving.com, www.flp.bg

09.00 – 19.00 ч.

Продуктов център
понеделник
вторник – петък

10.00 – 19.00 ч.
09.30 – 19.00 ч.

Еmail: flpb@flp.bg

ПОРЪЧКИ НА ПРОДУКТИ И ПЛАЩАНИЯ

НАЧИНИ И ЦЕНИ НА ДОСТАВКА ЧРЕЗ СПИДИ

 Лично в офиса в София. Плащане в брой или с дебитни/
кредитни карти, работещи в системата на БОРИКА.
 Онлайн поръчка в личния профил на собственика на
Форевър бизнес във foreverliving.com. Плащане чрез
наложен платеж, по банков път (платежно нареждане или
вноска на каса) по сметка на Форевър България, с
дебитна/кредитна карта VISA и MasterCard.
 По телефон на 02 954 95 80 и 02 953 18 14 или факс на 02
954 96 68. Плащане – наложен платеж или по банков път.

4,00 лв. - до поискване в София (1 раб. ден)

Минимална стойност на всяка поръчка за продукти:
88,00 лв. по цени за новус клиенти (с 15% отстъпка от
препоръчителните цени за потребители). В тази сума се
включват само продукти. Каталози и други маркетингови
материали могат да се купуват самостоятелно без
ограничения в сумата. Те не се включват при пресмятане на
минималната стойност на заявката.
БАНКОВА СМЕТКА НА ФЛП БЪЛГАРИЯ
IBAN: BG84RZBB91551061008228; BIC: RZBBBGSF

5,00 лв. - до адрес в София (1 раб. ден)
5,00 лв. - икономична до поискване в България (2 раб. дни)
6,00 лв. - икономична на адрес в България (2 раб. дни)
7,00 лв. - експресна до поискване в България (1 раб. ден)
8,00 лв. - експресна на адрес в България (1 раб. ден)
Посочените цени са твърди и не се променят в зависимост
от тежестта на колета и разстоянието, на което пътува. Те
се включват в общата дължима сума за поръчката, която
ще платите на куриера при доставка чрез наложен платеж
или ще преведете по сметката на Форевър България. За
да бъдат доставени поръчаните от вас продукти и
материали в рамките на посочените срокове, трябва да
получим вашата поръчка и потвърждение за плащането
до 14.00 часа. Заявките и/или плащанията за тях,
получени след този час, се обработват и изпращат на
следващия работен ден.

ПРЕЗЕНТАЦИИ И ОБУЧЕНИЯ
Форевър България организира открити представяния и
РЕГИСТРАЦИЯ НА СОБСТВЕН ФОРЕВЪР БИЗНЕС
обучения в офиса в София, както и в различни градове от
Всеки регистриран собственик на Форевър бизнес на ниво страната. Програма за настоящия месец ще откриете в
Асистент Супервайзор или по-високо, квалифициран за местния ни сайт www.flp.bg и в раздела за собственици на
покупки по цени на едро, може да спонсорира нови Форевър бизнес в международния foreverliving.com.
партньори в екипа си.
ИЗПЛАЩАНЕ НА БОНУСИ
Най-лесно и бързо можете да регистрирате новия си Бонуси се изплащат само по банков път. За да ги
кандидат чрез онлайн системата, която можете да откриете получавате навреме, трябва да ни изпратите или
на адрес bit.ly/ВключиСе.
продиктувате своя IBAN. Банковата ви сметка трябва да е
Печатни молби за регистрация на собствен Форевър бизнес, левова и може да бъде във всяка банка, работеща на
окомплектовани с продуктов ценоразпис, можете да купите територията на България. За да изплащаме бонусите ви,
имаме нужда и от информация за вашия осигурителен
(код: 1001), или да изтеглите от адрес bit.ly/AppFormBG.
За да регистрирате нов сътрудник, трябва да ни изпратите статут. Молим изтеглете, попълнете, подпишете и ни
изпратете декларацията на адрес bit.ly/FBO-DOS.
неговата четливо и изцяло попълнена и подписана молба,
НОВИНИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
придружена от първата му заявка.
Повече подробности за начина на работа във Форевър ще Ако желаете да получавате актуална информация за
откриете в уебстраницата ни с често задавани въпроси дейността на Форевър в България по електронна поща,
bit.ly/BGRfaq, а за вашите права и задължения – във посетете нашия уебсайт и регистрирайте своя email адрес
в онлайн формуляра, който ще откриете на bit.ly/NewsBG.
Фирмената политика (bit.ly/ForeverCP).

Екипът на ФЛП България е на ваше разположение за въпроси.

