
ПРОГРАМА ЗА ГРАДЕЊЕ НА БИЗНИС
Што претставува програмата за градење на бизнис АЛОЕ ВО ЦЕЛИОТ СВЕТ?
Програмата за градење на бизнис АЛОЕ ВО ЦЕЛИОТ СВЕТ ги наградува 
сопствениците на Форевер бизнис кои ги споделуваат и продаваат алое вера 
пијалаците и пакетите кои ги содржат алое пијалаците на нови луѓе кои ги 
запознаваат со можноста за бизнис со Форевер. 
Кога сеспроведува? 
Од 1 јануари до 31 март 2020 год.
Дали само сопствениците на Форевер бизнис може да учествуваат во 
програмата?
Единствено сопствениците на Форевер бизнис одговараат на барањата за 
добивање награда, бидејќи програмата е поврзана со активности за градење 
на бизнис. Но и новус клиентите на компанијата исто можат да учествуваат и 
да добијат дополнителни награди, со тоа што ќе споделат свои фотографии на 
социјалните мрежи на кои се гледа како и каде уживаат во консумирањето на 
алое пијалаците. 
Какви се наградите?
Во секоја држава ќе бидат извлечени победници на прво и второ место. 
Сопственикот на Форевер бизнис кој ќе се квалификува на прво место ќе 
добие iPad или сличен таблет со оперативен систем Android (по избор на 
квалификуваниот). Сопственикот на Форевер бизнис кој ќе се квалификува на 
второ место ќе добие Apple Watch или друг сличен смарт-часовник (по избор 
на квалификуваниот).
Како се одредуваат квалификуваните на прво и второ место?
Победниците ќе бидат одредени врз основа на бодовите од алое вера пијалаци 
и бодовите од алое пијалаци  вклучени во пакети, генерирани од порачките на 
лично спонзорираните новус клиенти. За да се бројат бодовите за наградата, 
пијалаците или пакетите кои содржат пијалаци од алое, треба да се купени во 
месецот на регистрација на новиот соработник. Сопствениците на Форевер 
бизнис кои генерирале најмногу бодови од алое пијалаци, купени од нивните 
нови соработници, ќе добијат соодветно прво и второ место.
Дали бодовите од порачки на алое вера пијалаци од новоспонзорирани 
сопственици на Форевер бизнис ќе се бројат за целиот период на 
програмата?
Бодовите од алое пијалаци, купени од новоспонзорирани сопственици на 
Форевер бизнис, ќе се бројат само во месецот на нивната регистрација. 
Пример: ако нов СФБ се регистрира во јануари, бодовите од пијалаци од алое 
вера во неговите порачки, ќе се бројат за програмата само за јануари, а не за 
целиот период – од јануари до март.
Дали се бројат глобално спонзорираните СФБ или само тие во матичната 
држава? Новоспонзорираните СФБ во секоја држава во која го развивате 
својот бизнис, и бодовите од продажби на алое пијалаци во месецот во кој се 
регистрирани, ќе се бројат за програмата, дозволувајќи ви да го развивате 
вашиот бизнис глобално

Дали има еден победник на глобално ниво или еден во секоја земја?

Секоја држава ќе има свои квалификувани на прво и второ место кои ќе 
бидат наградени.
Кога ќе бидат објавени победниците?
Победниците ќе бидат објавени до средината на месец април, кога 
пресметката од бодови на глобално ниво ќе биде затворена и резултатите 
ќе бидат целосно пресметани.
Како можам да добијам информација дали сум на челните места во
мојата земја?
Посетете ја foreverliving.com/aloearoundtheworld за да го погледнете 
ажурираниот список на топ 10 СФБ во секоја држава. Овој список ќе се 
ажурира секојдневно или веднаш по обработка на податоците од одделни 
држави. Проверувајте често, за да бидете сигурни дека сте на некое од 
челните места.
Кои пијалаци се вклучени?
Вклучени се СИТЕ пијалаци од алое вера. Бодовите за алое пијалаци кои  се 
содржат во  пакети  купени од ново спонзорирани СФБ, ќе бидат вклучени 
во вкупната сума бодови од алое пијалаци на СФБ кој учествува во 
програмата.
А што е со малите пакувања 330 ml Aloe  Vera Gel?
Мини пакувањата од 330 мл учествуваат во програмата во сите варијанти –
пакети од 12 бр. или ТриПак АРГИ+ и алое мини, така што бодовите од алое 
пијалаците во нив ќе се вклучат во резултатот на СФБ.
Што е  со Forever Freedom?
Forever Freedomе исто така вклучен, како и сите други алое пијалаци.
Дали е вклучено и старото пакување на гелот?
Државите кои ги продаваат геловите во старото пакување се вклучени исто 
така. Бодовите од сите алое пијалаци купени од новоспонзорирани СФБ, ќе 
се вклучат во вкупниот обем на секој СФБ.
А трипак пакувањата со пијалаци од алое вера?
Трипак опаковките содржат три едно-литарски опаковки алое пијалаци и 
бодовите за тројните пакети, купени од личните новоспонзорирани 
соработници на даден СФБ, ќе се додадат на неговиот вкупен обем за 
програмата.
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ПРОГРАМА НА СОЦИЈАЛНИТЕ МРЕЖИ
Што претставува програмата АЛОЕ ВО ЦЕЛИОТ СВЕТ на 
социјалните мрежи?
Едноставно споделувајте свои фотографии на социјалните 
мрежи со хаштаг #AloeAroundTheWorld, на кои го држите 
омилениот пијалок од алое вера пред споменик, 
знаменитост или пејсаж во своето населено место. Тоа е 
сѐ. Секој пат кога објавувате оригинална фотографија, 
можете да добиете награда!
Кога сеспроведува? 
Од 1 јануари до 31 март 2020 год.
Дали важи само за СФБ?
Не, сите кои ги обожуваат алое вера пијалaците може да 
учествуваат и да добијат награда!
Какви се наградите?
Во текот на целиот месец ќе ве наградуваме со некои од 
нашите омилени производи и со брендирани рекламни 
материјали на Форевер .
Како и кога ќе бидат прогласени победниците? 
Победниците ќе бидат контактирани од маркетинг тимот на 
Форевер и нивните имиња ќе бидат објавени на  глобалните 
канали на Форевер во социјалните мрежи.

Facebook.com/ForeverGlobalHQ

Instagram.com/ForeverGlobalHQ

Pinterest.com/ForeverGlobalHQ
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