
ГЛОБАЛЬНА КОМАНДА ЛІДЕРІВ 2020

Презид
ентаБонус

ПОКАЖИ МЕНІ ГРОШІ
За програмою Бонус Президента
компанія Форевер щорічно
виплачує частину свого прибутку
нашим лідерам і будівельникам бізнесу,
щоб винагородити їх за старанну
працю і відданість справі.

Кваліфікуйтеся на 1, 2 або 3
рівень, і дізнайтеся, що у Форевер
найщедріший компенсаційний план
в світі! Ще один бонус? Ви будете
запрошені на Глобальне Ралі в
одне з найбільш екзотичних місць в
світі, щоб отримати свій Бонус Чек.
Що може бути краще!
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•    Бути Активним 
щомісяця.

•    Бути кваліфікованим 
на Бонуси за Лідерство 
(навіть якщо він / вона 

      немають нижчих 
Менеджерів). Кредитні 
Коробки, виконані в 

      місяці, в якому він 
/ вона   не був / а 
кваліфикований/ана 
Бонуси за Лідерство, НЕ 
БУДУТЬ враховані для 
цієї Програми.

•    Кваліфікуватися на 
Програму Зароблених 
Стимулів. 

     Існує ТРИ рівні 
кваліфікації на програму  
Бонус Президента, але 
найголовніше, якщо 
ви відповідаєте вимо-
гам на рівнях 2 або 3, 
ви також отримаєте 
частки кваліфікацій від 
інших нижчих рівнів. 
Це означає, що ваша 
винагорода підсумо-
вується! Майте на увазі, 
що деякі вимоги повинні 
бути виконані у вашій 
Країні Кваліфікації, в 
той час як інші можуть 
бути виконані в будь-якій 
Країні-учасниці. Країна 
Кваліфікації: країна, 

в якій Ви виконуєте 
основні вимоги.

     Країна, яка кваліфікува-
лася на участь в Прог-

     рамі Бонус Президента, 
виконавши не 
менше 3,000КК в 
будь-яких трьох 
місцях попереднього 
календарного року 
(3,000КК в будь-яких 
двох місцях, якщо 
перекваліфікується), і 
представляє принаймні 
одного кваліфікованого 
учасника на Бонус 
Президента.

РІВЕНЬ  
1

РІВЕНЬ  
2

РІВЕНЬ 
3

УМОВИ КВАЛІФІКАЦІЇ
Кваліфікаційний період: з 1 січня до 31 грудня

ПФ, після досягнення рівня Визнаний Менеджер, повинен виконати ВСІ
наступні вимоги в Домашній Країні, або в Країні Кваліфікації. Вони не можуть
бути об’єднані з різних кріїн. 

Детальну інформацію Ви можете знайти в Політиці Компанії

•    Виконати 700 Особистих 
і Неменеджерських 
Кредитних Коробок 
протягом програмного 
пеперіоду, після виходу 
на рівень Визнаного 
Менеджера, в сумму 
яких повинні входити 
150 НОВИХ Кредитних 
Коробок.

•    Мати в будь-який нижчій 
генерації Визнаного 
Менеджера, який 
виконає 600 або більш 
загальних групових 
Kредитних Kоробок або 
нижчого Менеджера, 
кваліфіцікованого на 
Бонус Президента 
в будь-який Країні 
Учасниці.

•    Виконати 600 Особистих 
і Неменеджерских 
Кредитних Коробок 
протягом програмного 
періоду, після виходу 
на рівень Визнаного 
Менеджера, в суму 

     яких повинні входити 100
     НОВИХ Кредитних 

Коробок.
•    Виростити 3 Менеджерів, 

кваліфікованих на Бонус
     Президента в будь-який 

генерації, кожен повинен 
бути в різних нижчих 
лініях, в будь-якій

     Країні Учасниці.

•    Виконати 500 Особистих 
і Неменеджерських 
Кредитних Коробок 
протягом програмного 
пеперіоду, після виходу 
на рівень Визнаного 
Менеджера, в суму яких 
повинні входити 100

     НОВИХ Кредитних 
Коробок.

•    Виростити 6 Менеджерів, 
кваліфікованих на Бонус 
Президента в будь-який 
генерації, кожен повинен 
бути в різних нижчих 
лініях, в будь-якій Країні 
Учасниці.
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ЩО ВИ ОТРИМУЄТЕ
Кожен Бонус Чек визначається Вашої часткою в Загальному Фонді.

Це працює таким чином:
Половина фонду буде
виплачуватися тим, хто
кваліфікувався за Рівнем 1,
Рівнем 2, і Рівнем 3.
Третина фонду буде виплачуватися
тим, хто кваліфікувався за
Рівнем 2 і Рівнем 3.
Шоста частина фонду буде
виплачуватися тільки тим, хто
кваліфікувався за Рівнем 3.
Кваліфікований ПФ буде
нагороджений одним Преміальним
Фондом за кожну з Загальних
Кредитних Коробок, виконаних в
Країні Кваліфікації плюс
Преміальні Фонди виконані
першим БПМ в будь-який з його / її
спонсорських ліній в будь-який Країні
Учасниці.
У кожному підрозділу фонду
загальна сума преміальних
Фондів буде розділена серед
всіх БПМ кваліфікованих по
цьому фонду, щоб визначити
грошовий коефіцієнт для цього
підрозділу. Цей грошовий
коефіцієнт буде помножений на
кількість преміальних фондів
від кожного окремого БПМ для
визначення суми виплати Премії.

Коли ви отримуєте чек,
захоплюючою частиною є
те, як Ви його отримуєте. Ми
закриваємо кожен виданий чек і
розкриваємо ваш бонус тільки тоді,
коли ви знаходитесь на сцені або на
Вечірці Бонус Президента!

ПОЇЗДКА НА ГЛОБАЛЬНЕ РАЛІ
На додаток до Бонус Чеку, в тому 
випадку, якщо Менеджери не 
кваліфікувалися на поїздку на
Глобальне Ралі шляхом виконання
1500 КК Загального Об’єму або 
більше, они будуть нагороджені 
поїздкою на дві персони на 
Глобальне Ралі, на якому отримають 
визнання і Бонус Призидента. Ця 
поїздка включає в себе: авіапереліт, 
проживання, харчування на 5 днів і 4 
ночі і гроші на додаткові витрати.
Також всі кваліфіканти Бонуса
Президента відвідують спеціально
організовану для них вечірку.

Бонус Президента є одним
з кращих стимулів, які може
запропонувати Форевер. Почніть 
планувати і поставте перед собою 
мету отримати Бонус Президента!
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