
ПРЕДИЗВИК 
ЛЕТАЧКИ СТАРТ 
ЛЕТАЧКИОТ СТАРТ ВО 2018 НОСИ НАГРАДИ
И ПОМАГА ДОБРА КАУЗА!
ФОРЕВЕР ГИ НАГРАДУВА УСПЕШНИТЕ.

Форевер сака да ги поддржи оние кои сакаат да отидат погоре во бизнисот и да ги награди оние што 
ќе ги постигнат своите цели во првите три месеци од 2018!

ПРАВИЛА
1. Здружете сѐ со СФБ-пријател.

2. Пополнете го формуларот ‘#MyForeverPromise’ и поставете си реални цели. Тоа би можело да биде ветување 
да постигнете одреден број на бодови или нови регистрации до 31 март 2018. Совет: проверете ги нивоата 
на квалификација на следната страна за да добиете дополнителни награди за постигнување на вашата цел! 

3.  Со потпишување на формуларот, вие не само што ветувате дека ќе ја остварите целта, туку исто така се 
согласувате да донирате на Forever Giving за да придонесете за нашата иницијатива Rise Against Hunger ако 
не успеете да го постигнете тоа што го ветивте. Во формуларот исто така се наведува дека вашиот СФБ-
пријател се согласува да донира на Forever Giving  во ваше име ако вие ја постигнете вашата цел. Потписите 
од двете страни се многу важни и мора да бидат присутни на формуларот. 

4.  Вашиот СФБ-пријател исто така ќе го комплетира формуларот ‘#MyForeverPromise’  со неговата лична цел, 
но овој формулар ќе биде потпишан од друг СФБ-пријател- итн.итн.

5.  Дозволете нѝ да знаеме што ветивте со испраќање на вашиот ‘#MyForeverPromise’ формулар во 
канцеларијата на Форевер во Скопје до 31 јануари. Запознајте го светот со вашето ветување, објавувајќи 
видео на Фејсбук со хаштагот  #MyForeverPromise.

Зошто да учествувате во овој глобален предизвик?
ПРЕДИЗВИКОТ Е КРАТОК И МОЌЕН  
Само тримесечна дополнителна напорна работа ќе ви помогне вашиот бизнис и приходи да ги доведете во 
летачки старт на 2018. 

ЗАБАВНО Е 
Овој предизвик навистина е глобален, што значи дека нема да бидете сами! Здружете сѐ со пријател во 
бизнисот, така што ќе имате некого пред кого ќе бидете одговорни и тој пријател ќе знае какви бизнис цели сте 
ветиле да ги остварите до 31 март 2018. Тој бизнис пријател потоа ќе се здружи со друг СФБ-пријател сѐ додека 
сите не се поврзат и на крајот ќе изградиме глобална мрежа од СФБ кои се посветени да го постигнат она што си 
го ветиле себеси-летачки старт на 2018! 

ФУНКЦИОНИРА
Дајте сѝ ветување дека тоа што е посведочено од некој друг, заедно со наградата што ќе ја добиете или 
казната ако не го исполните ветеното, е моќна и докажана психолошка алатка. Тоа е многу посилно од одлуките 
донесени за новата година. 

ТОА Е ЗА ДОБРА КАУЗА
Ако поради некоја причина не сте успеале да ја постигнете целта што ја ветивте, ве молиме да донирате на 
Forever Giving за да придонесете на нашата иницијатива Rise Against Hunger. Ако ја постигнете вашата цел, 
очекуваме вашиот СФБ - пријател да направи донација во ваше име. Сите донации на Forever Giving ќе ни 
овозможат да одржиме нови настани за пакување на оброци во вашата земја во текот на следните години. 
Всушност, Форевер сѝ постави амбициозна цел: да плати и да спакува пет милиони оброци за Rise Against 
Hunger во текот на следните две години!

ФОРЕВЕР ГИ НАГРАДУВА УСПЕШНИТЕ 
Со создавање на нов бизнис се генерираат дополнителни бодови и вашиот приход секако дека ќе се зголеми. 
Но не заборавајте, Форевер ги наградува успешните! Вие би можеле да добиете бесплатно учество на бизнис 
обука, бесплатно учество на бизнис обука и сувенир или бесплатно учество на Ден на успех во Софија, Бугарија. 
Дефинитивно вреди да се направи дополнителен напор!

Важно: СФБ можат да изберат дали сакаат или не сакаат да учествуваат во овој предизвик. Растењето на 
бизнисот треба да биде забавно!



ПРЕДИЗВИК 
ЛЕТАЧКИ СТАРТ
ЛЕТАЧКИОТ СТАРТ ВО 2018 НОСИ НАГРАДИ
И ПОМАГА ДОБРА КАУЗА!
ФОРЕВЕР ГИ НАГРАДУВА УСПЕШНИТЕ.
Секој СФБ може да учествува во предизвикот независно од неговиот ангажман и од тоа дали е активен 
со 4 б. во трите месеци на квалификацијата.
Ако сте спремни да направите повеќе, Форевер ќе ги поддржи и награди сите кои во првите три месеци 
од 2018 год. ќе си постават некоја од следните поамбициозни цели и ќе ги постигнат!
Еве ги наградите кои Форевер ги нуди на СФБ кои ќе го постигнат секое ниво:

НИВО 3 – Вашата цел е да: 
   реализирате  28 нови бодови*
   бидете активни (4 бода) во секој полн месец од периодот на   
  квалификација**
   спонзорирате минимум три нови Асистент Супервизори при што  
  најмалку два од нив ќе спонзорираат нов Асистент Супервизор

НАГРАДА: Бесплатно учество на Ден на успех во Софија, Бугарија.

НИВО 1 – Вашата цел е да: 
   реализирате 7 нови бодови* 
  бидете активни (4 бода) во секој полн месец од периодот на   
  квалификација**
   спонзорирате минимум два нови Асистент Супервизори во две  
  одделни линии   

НАГРАДА: Бесплатно учество на бизнис обука (важи за Новус клиент и 
АС.Супервизор).

НИВО 2 – Вашата цел е да: 
   реализирате  14 нови бодови*
   бидете активни (4 бода) во секој полн месец од периодот на   
  квалификација**
   спонзорирате минимум два нови Асистент Супервизори  при што  
  најмалку еден од нив ќе спонзорира нов Асистент Супервизор

НАГРАДА: Бесплатно учество на бизнис обука и вреден колекционерски 
сувенир кој ја одбележува 40 - годишнината на Форевер.

Вие
4 бода

активност

Вие
4 бода

активност

7 нови бодови

14 нови бодови

Вие
4 бода

активност

28 нови бодови

  * бодови генерирани од нови соработници кои лично ги спонзорирате во државата на место на живеење во 
квалификациониот период и нивните групи

** ако на пр. сте се регистрирале како СФБ во јануари и сакате да се вклучите во предизвикот, треба да сте активни во 
февруари и март.



ПРЕДИЗВИК 
ЛЕТАЧКИ СТАРТ
ЛЕТАЧКИОТ СТАРТ ВО 2018 НОСИ НАГРАДИ
И ПОМАГА ДОБРА КАУЗА!

Испринтајте го овој  #MyForeverPromise формулар и потпишете го

Јас,                (име), ветувам дека ќе учествувам во овој предизвик, бидејќи 
се грижам за мојот бизнис и за Rise Against Hunger. Затоа ветувам дека ќе дадам сѐ од себе да ја 
постигнам следната цел:

(Ви треба инспирација? Ве молиме да ги прочитате насоките за поставување на цели дадени подолу!)

Ветувам дека ќе го постигнам ова во период од 1 јануари 2018 до 31 март 2018.

Во случај да одберам целта да ми биде да се квалификувам за едно од наградните нивоа на 
предизвикот, ветувам дека ќе бидам активен / на со 4 б. во секој месец од квалификацијата.
Ако не успеам да ја постигнам оваа цел, се согласувам да дадам донација за Forever Giving. Знаејќи 
дека мојата донација ќе направи нешто добро за човештвото, веднаш ќе се чувствувам многу 
подобро!
Меѓутоа, ако ја постигнам мојата цел, мојот СФБ-пријател (кој го потврдува ова ветување) ќе ја  
донира посочената сума на Forever Giving.
Јас разбирам дека постигнувањето на оваа цел бара значително дејство. Морам да разговарам 
со многу нови луѓе секој ден и да бидам најдобар во она што го сакам: промовирање на Форевер 
можноста! Јас нема да се откажам пред да ја постигнам мојата цел, дури и ако треба да работам до 
последната минута на 31 март 2018 година.
Ветувам!

        Држава:                   

                           Дата:                  

                       СФБ ID:       

       Име и презиме:

             Ваш потпис:          

ID на СФБ-пријател: 

       Име и презиме: 

Негов/нејзин потпис:           

 Износ на донација:

Насоки за поставување на цели: 
Слободно можете да поставите цел за себе, но целта мора да влијае на вашите «нови бодови» и на  новите регистрации. Новиот бизнис 
се однесува на бодови кои доаѓаат од регистрирање на нови луѓе и бодови генерирани од овие нови луѓе по регистрацијата (купување, 
малопродажба и регистрирање на нови луѓе).
Запомнете, најбрзиот начин да се акумулираат нови бодови е да се спонзорираат што е можно повеќе луѓе и да им се помогне да го 
градат својот бизнис. Затоа ве советуваме едноставно да ги копирате барањата з а една од наградите објаснети во овој документ како 
ваша лична цел. Тоа е едноставно и наградувачко. Проширете ја својата амбиција и работете за тоа!

Пополнетиот формулар испратете го на fl p@t-home.mk


