
Глобальне
 Ралі

Ви мрієте про розкішну подорож 
по найцікавіших і найкрасивіщих 
місцях усього світу? Якщо так, 
то Ви не можете пропустити 
програму Глобальне Ралі компа-
нії Форевер.

Глобальне Ралі об’єднує Підпри-
ємців Форевер з більш, ніж 160 
країн світу, які відкривають для 
себе нові продукти, навчаються 
стратегіям і тактиці побудови 
бізнесу, черпають натхнення 
з історій успіху, отримують 
визнання, насолоджуються 

дивовижними розвагами та 
багато чим іншим. Саме тому ми 
з упевненістю говоримо, що ця 
подія не схожа ні на що інше!

За останні роки ми відвідали 
Англію, Сінгапур, Південну 
Африку, Об’єднані Арабські
Емірати і відсвяткували 40-річний 
ювілей свого успіху під час 
Глобального Ралі в Далласі, 
штат Техас. Кожен рік програма 
ГлобальногоРалі кращає. Під час 
заходів кваліфіканти не тільки 
знайомляться з різноманітною 

ВІР У ЦЕ.
ДОСЯГНИ ЦЬОГО.
ЖИВИ ЦИМ.
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культурою сім’ї Форевер, але
і досліджують нові напрямки
і можуть будувати свій бізнес в
глобальному масштабі, в будь-
якій з країн світу.

Глобальне Ралі - це цілий 
тиждень заходів і різних подій. 

Залежно від рівня кваліфікації, 
ПФ відвідують кілька тренінгів, 
беруть участь в ексклюзивних 
вечірках і отримують визнання на 
сцені під час заходу. 

Ця подія воістину унікальна і 
пропонує кращі в світі розваги, а
також виступи вражаючих
спікерів, які діляться секретами 
успіху і секретами правильної 
побудови бізнесу Форевер!
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УМОВИ КВАЛІФІКАЦІЇ
Кваліфікаційний період:
з 1 січня до 31 грудня

Існує три рівня кваліфікації
(1500КК, 2500КК і 5000КК), до
яких ви можете прагнути. Кожен 
рівень заснований на КК Загаль-
ного обороту за рік. Таким чином, 
якщо ви виконаєте 2000 КК за 
12 місяців квалітифікаційного 
періоду, ви кваліфікуєтеся на 
рівень 1500КК.
Політика Компанії також дозво-
ляє об’єднувати кредитні короб-
ки з різних країн, в яких підпри-
ємець має нижні лінії. Немене-
джерскі Кредитні Коробки, вико-
нані в будь-якому Місяці, в якому 
ПФ не був Активним, і Лідерські 
Кредитні Коробки, виконані про-
тягом будь-якого Місяця, в якому 
Менеджер не був Кваліфікований 
на Бонуси за Лідерство, не врахо-
вуються в Програмі Глобального 
Ралі; тим не менш, будь-які Кре-
дитні Коробки Активності виконані 
ПФ, будуть враховуватися неза-
лежно від статусу Активності.
Ви також можете кваліфікуватися 
на Глобальне Ралі, виконавши 
програму Бонус Президента. Див. 
Стор. 9, щоб дізнатися більше 
інформації про програму Бонус 
Президента.

Кожен кваліфікант отримує
авіаквитки, проживання та
харчування за кількість ночей,
вказану в Політиці Компанії.
Крім того, кваліфіканти отримають 
додаткові грошові кошти для 
використання під час заходу або 
по поверненню додому і оплачені
розваги.

ЩО ВИ ОТРИМУЄТЕ
Чим вищий ваш рівень, тим біль-
ше ви отримаєте грошей на вит-
рати і більшу кількість нів, які ви 
проведете на заході. 

ЩО БУДЕ, ЯКЩО ВИ НЕ 
КВАЛІФІКУВАЛИСЯ?

Ви як і раніше можете брати 
участь у Глобальному Ралі і 
спостерігати за всім особисто 
або в прямому ефірі. Щороку 
у некваліфікованих учасників є 
можливість придбати квитки
для участі в двох днях Ралі в 
кінці тижня. Квитки розпов-
сюджуються швидко і зазвичай 
поступають у продаж в січні. 
Оскільки ми знаємо, що багато 
хто не може приєднатися до нас 
собисто, ми також виходимо в 
прямий ефір з заходу, щоб тран-
слювати всі захоплюючі події, виз-
нання і основних спікерів. Це від-
мінний спосіб побачити, що відбу-
вається, і отримати мотивацію для 
кваліфікації на наступне Ралі.
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