Формуляр за регистрация на лична уеб / фейсбук страница
на СОБСТВЕНИК НА ФОРЕВЪР БИЗНЕС

Име и фамилия: ___________________________________________________________________________________________________________
регистрационен номер 359 - 000 - 0_ _ - _ _ _ Еmail: ________________________________ тел.:________________________________
http:// _________________________________________________ / фейсбук страница______________________________________________
С настоящето декларирам, че се запознах с раздел 17.11 „Интернет политика” от фирмената политика на Форевър,
че моята уеб/фейсбук страница е свързана с работата ми като Собственик на Форевър Бизнес (СФБ) и като такъв:
- ще свържа моята уеб/фейсбук страница с официалните сайтове на Форевър – www.foreverliving.com и www.flp.bg;
- ще предоставя предварително за одобрение на ФЛПБ онлайн банери или екранни реклами преди да бъдат
поместени онлайн и те ще свързват потребителя с уебсайта на Дружеството или с уеб/фейсбук страница на СФБ,
одобрен от ФЛПБ;
- за да съхраня интегритета на марката Форевър, продуктовата линия и отношенията СФБ/клиент, няма да
продавам продукти с марката на Форевър онлайн;
- съм запознат, че нямам право да използвам или продавам рекламни или маркетингови материали, които не са
получили писмено одобрение от упълномощен представител на Форевър България;
- мога да извършвам електронни продажби само директно от или чрез линк към официалната страница
www.foreverliving.com;
- нямам право да продавам продукти с цел препродажба, нито да поверявам продажбата на ФЛП продукти на
трети лица;
- няма да допускам спонсориране на СФБ онлайн чрез програма за електронен подпис или чрез друг онлайн
формуляр, освен директната бланка (молба) за регистрация в, или връзка към, официалния уебсайт на Форевър
адрес: www.foreverliving.com.
- не мога да използвам името „Форевър Ливинг Продъктс” (“Forever Living Products”) или някои от другите
търговски марки, търговски наименования, марки на продукти, лого на компанията, имена на домейни (URL), или
да копирам или използвам ФЛП материали от който и да е източник, което може да подведе или да заблуди
потребителя, че моята уеб/фейсбук страница е тази на Форевър или на някой от официалните клонове или
свързани дружества;
- съм запознат, че наименованията на продуктите на Форевър са изключителна собственост на компанията и не
могат да се използват от мен като платен линк или за друга неразрешена употреба;
- съм запознат, че личните уеб/фейсбук страници на СФБ, трябва ясно да указват, че представляват собственик на
Форевър бизнес, който не е представител на ФЛП, или на някой от клоновете му или свързаните дружества по
света;
- съм запознат, че всички уеб/фейсбук страници на СФБ трябва да отразяват и съдържат връзки само към фирми
или продукти, които носят името ФЛП и да бъдат със съдържание, отговарящо на добрите нрави и морални
принципи;
- съм запознат, че СФБ не следва да правят изявления относно безопасността, терапевтичните или лечебните
свойства на продуктите. Могат да бъдат правени или използвани само изказвания и изявления, официално
одобрени от Форевър и съдържащи се в актуалната, официална ФЛП литература.
- съм запознат, че никой СФБ не може да твърди, че продуктите на Форевър са полезни, що се отнася до
лечението, превенцията, диагностицирането и излекуването на дадена болест. Медицински твърдения относно
продуктите на Форевър са строго забранени;
- съм запознат, че са строго забранени прогнози за доходи и потенциално подвеждаща информация за доходи,
освен ако не е получено предварително писмено разрешение от Форевър. Твърденията за доходи включват
твърдения за финансови средства, свързани с бизнеса, като например, че СФБ ще може да си купи къщата на
мечтите, да си взима големи отпуски, да притежава мечтаната кола, да получава доходи като на ръководна
длъжност и т.н.;
- съм запознат, че ако в моята уеб/фейсбук страница има раздел с ограничен достъп, то на Форевър България
трябва да бъде осигурен достъп до съответния раздел.
Подпис на СОБСТВЕНИК НА ФОРЕВЪР БИЗНЕС: ______________________

Одобрил: _________________________

