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ПРАВИЛА БІЗНЕСУ ФОРЕВЕР



Ніколи не буде кращого часу для початку свого бізнесу. Як і будь-яка
інша людина, що створює компанію, ви повинні зробити правильні перші
кроки для захисту свого бренду і цілеспрямованого розвитку бізнесу, слідуючи 
рекомендаціям Форевер. Побудова етичного бізнесу Форевер - кращий спосіб 
забезпечити собі успіх в довгостроковій перспективі. Довіра, яку ви будуєте зі 
своїми клієнтами, є важливою для розвитку вашої репутації, вашої команди і 
ваших продажів.

Ця інструкція призначена для того, щоб допомогти вам зрозуміти деякі
найбільш поширені проблеми дотримання нормативних вимог інадати вам 
інструменти для побудови сильного, етичного і зростаючого бізнесу.

КЕРІВНИЦТВО ПО ДОТРИМАННЮ НОРМ

РЕКЛАМА В ІНТЕРНЕТІ 

ПРОДАЖ ПРО ЗАПАС 

СТВЕРДЖЕННЯ ПРО ДОХОДИ 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ 

СТВЕРДЖЕННЯ ПРО ПРОДУКТИ 

СТВОРЕННЯ СВОЇХ ВЛАСНИХ МАТЕРІАЛІВ
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ЩО ОЗНАЧАЄ ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ ТА ВИМОГ ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ?
Кожен вид бізнесу контролюється регулюючими органами, щоб переконатися, що все 
працює чесно і етично. Використання висловлювань, які можуть ввести в оману будь-
кого щодо того, що робить продукт, завищення інформації про доходи або необґрунтовані 
заяви про вплив продукції на стан здоров'я, що не допускаються.

Але не хвилюйтеся. Дотримуватися вимог і законів легко, якщо ви слідуєте рекомендаціям 
Форевер, які покликані допомогти вам побудувати сильний, етичний бізнес. Хоум Офіс 
компанії Форевер і центральний офіс Форевер у вашій країні також створили відповідні 
маркетингові матеріали, які ви можете використовувати при просуванні продуктів або 
вашого бізнесу.

КЕРІВНИЦТВО ПО ДОТРИМАННЮ НОРМ

НЕ ОТОТОЖНЮЙТЕ СЕБЕ З ПІДПРИЄМСТВОМ ФОРЕВЕР

Як власник бізнесу Форевер, ми знаємо, що ви дуже раді почати поширювати інформацію 
про ваші улюблені продуктах і допомагати іншим виглядати краще і почувати себе краще. 
Ось чому одним з найбільш важливих кроків, які ви можете зробити, є чітке розуміння 
того, яких заяв і тверджень вам слід уникати при просуванні продуктів компанії Форевер 
і можливостей бізнесу.

19.02 ОБМЕЖЕННЯ НА ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВИХ МАРОК

НАЗВА "ФОРЕВЕР ЛІВІНГ ПРОДАКТС", СИМВОЛИ ФЛП ТА ІНШІ НАЗВИ, ПРИЙНЯТІ ФЛП, У ТОМУ ЧИСЛІ

НАЗВИ ПРОДУКТІВ ФЛП, Є ВЛАСНИМИ ТОРГОВЕЛЬНИМИ НАЗВАМИ ТА / АБО ТОРГОВЕЛЬНИМИ МАРКАМИ КОМПАНІЇ.

Підприємці Форевер повинні бути визнані незалежними від Форевер Лівінг Продактс як 
компанії. Ви несете відповідальність за те, щоб заявити, що ви є Незалежним Підприємцем 
Форевер, і переконатися, що будь-які веб-адреси або назви, які ви вибираєте, не містять 
будь-яких товарних знаків, які зазвичай асоціюються з юридичною особою Форевер Лівінг 
Продактс. Крім того, ваше ім'я і контактні дані повинні бути такими, які легко знайти. Будь 
ласка, пам'ятайте, що ви несете відповідальність за будь-який пов'язаний з компанією 
Форевер контент (літературу, матеріали), який ви виготовляєте в друкованому або онлайн-
режимі.
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ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО
Форевер з Анею Переваги Форевер Лівінг

Сила Алое Форевер Лівінг Продактс

Алое для Вас ФІТ Форевер (FIT Forever)

Вам можете проявляти творчий підхід,
але пам'ятайте, що назва вашої компанії 
відображає те, ким ви є і що ви пропонуєте, 
і має залишатися професійним.

Усе, що може ввести  клієнта в оману щодо 
того, що ви є частиною корпоративного 
підрозділу компанії Форевер Лівінг Про-
дактс, не допускається. Зазвичай це 
означає, що слід уникати назви компанії,
які включають «Форевер Лівінг» або назви 
продуктів Форевер.

РЕКЛАМА В ІНТЕРНЕТІ

16.02 (І) ПРОДАЖІ ОНЛАЙН.

ПФ ЗАБОРОНЕНО ПРОДАВАТИ ПРОДУКЦІЮ ФОРЕВЕР, ВИКОРИСТОВУЮЧИ БУДЬ-ЯКІ ІНТЕРНЕТ КАНАЛИ, ЗА ВИНЯТКОМ

САЙТУ КОМПАНІЇ WWW.FOREVERLIVING.COM.UA, СТОРОННЬОГО ВЕБСАЙТУ, УХВАЛЕНОГО КОМПАНІЄЮ.

Одним з переваг володіння бізнесом Форевер є те, що ви можете почати роботу, 
щойно ви будете готові. Вам не потрібно мати інвестиції або створювати веб сайт. 
Ви можете відразу ж поділитися продуктами і можливостями компанії Форевер в 
соціальних мережах і / або за допомогою Foreverliving.com в якості свого особистого 
сайту електронної комерції.*

Просто вставте свій ID Підприємця в URL
www.YourFBOID.FBO.ForeverLiving.com і поділіться!
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POLICY

Якщо ви хочете розробити свій власний веб-сайт, єдиний тип, * який ПФ дозволено 
публікувати, - це веб-сайт, присвячений можливостям бізнесу. Сюди повинна входити 
наступна інформація:

• Ваше ім'я і фраза «Незалежний Підприємець Форевер».

• Фраза «Компанія Форевер є членом Асоціації прямих продажів».

• Схвалений продукт і мова компанії.

На цьому сайті ви можете розповісти про бізнес-можливості і про те, що робить ваш 
бізнес унікальним. Незважаючи на те, що ви не можете продавати товари безпосередньо 
зі свого сайту, ми спростили вам просування вашого бізнесу і створили можливість 
вашим клієнтам купувати продукцію через foreverliving.com. *

Як Підприємець Форевер ви можете отримати попередньо схвалений веб-сайт FBO 
через FLP360 ° (зайдіть на сайт foreverliving.com і клацніть логотип FLP360 °, який 
з'являється з правого боку). На цих сайтах є прямі посилання на онлайн-магазин 
Форевер (на foreverliving.com), і ви отримуєте особисте реферальне посилання 
Підприємця Форевер, прив'язане до цього сайту. *
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ДОЗВОЛЕНО ЗАБОРОНЕНО
Використовувати шаблонний веб-сайт
Форевер для продажу продуктів і / або 
просування можливостей Форевер.

Створювати свій власний сайт, щоб 
продавати товари - навіть якщо він 
посилається на офіційний магазин!

Просувати товари через сторонній
веб-сайт або на своєму власному
сайті. 

Створювати свій власний веб-сайт,
присвячений можливостям бізнесу,
який відповідає політиці і вимогам 
законодавства.

Використовувати банер продукту,
який посилається на ваш магазин на
foreverliving.com.

Використовувати соціальні мережі для
просування товарів.

Використовувати ярлик URL, щоб 
персоналізувати foreverliving.com.ua і
отримати посилання для продажу через
інтернет

ОНЛАЙН БАНЕРИ АБО ДИСПЛЕЙНА (МЕДІЙНА) РЕКЛАМА

Інтернет реклама може бути потужним інструментом, коли справа доходить до побудови 
вашого бізнесу. Хоча компанія Форевер і дозволяє ПФ створювати і використовувати 
онлайн-рекламу, ці оголошення повинні бути точними, і слідувати всім вимогам Політики

Компанії та місцевого законодавства. Будь ласка, зв'яжіться з місцевим офісом 
Компанії Форевер для затвердження, перш ніж публікувати свою рекламу. Реклама 
повинна бути пов'язана або з офіційним веб-сайтом компанії, або із затвердженим 
веб-сайтом незалежного ПФ.

17.10 (В) ОНЛАЙН РЕКЛАМА

ОНЛАЙН БАНЕРИ АБО ВІДОБРАЖЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ ПОВИННІ БУТИ НАДАНІ КОМПАНІЇ ДЛЯ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДО 

ОФОРМЛЕННЯ ОНЛАЙН І ПОВИННІ ЗВ'ЯЗАТИ КОРИСТУВАЧІВ З САЙТОМ КОМПАНІЇ АБО НЕЗАЛЕЖНИМ САЙТОМ 

ПФ, І ЯКІ БУЛИ ЗАТВЕРДЖЕНІ КОМПАНІЄЮ. ВСЯ ЕЛЕКТРОННА РЕКЛАМА ПОВИННА БУТИ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО 

ПОРЯДКУ КОМПАНІЇ І КОДЕКСУ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ.
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POLICY

Гугл РЕКЛАМА

Підприємці Форевер можуть створювати свою власну рекламу в Гугл, однак 
створення рекламних матеріалів повинно проходити згідно наступних правил:

URLs for mobile

Ad URL options (advanced)

Learn more

Your edited ad will be reviewed by Google and might not

 

run until that review is complete. We review most ads 
within 1 working day.

shop.foreverliving.com/retail/entry/s

shop.foreverliving.com/retail/entry/s

shop.foreverliving.com/retail/entry/s

www.foreverliving.com/shop

Mobile

http://

http://

?

?

_

+ ?

У якості заголовка слід
використовувати слова Підприємець
Форевер. Писати Форевер Лівінг
Продактс або назву будь-якого
препарату не дозволяється. 

Підприємець Форевер  Підприємець Форевер

Інтернет магазин

Повернення товару протягом 30 діб 
гарантовано

Повернення товару протягом 30 діб 
гарантовано

Ось так повинна 
виглядати ваша фінальна 
реклама в Гугл.

Може бути додана додаткова 
інформація, яка, однак, не
повинна розмивати основну думку 
про те, що Ви є незалежним
Підприємцем Форевер.

Сюди можна додати URL або доменне ім'я. Не 
додавайте http: // оскільки це автоматично додається 
Гуглом

Показаний URL або доменне ім'я повинні відповідати
вашій лендінговій сторінці. Наприклад: показаний URL ....
фактичний URL shop. foreverliving.com/retail/entry...

ЗАВЖДИ... НІКОЛИ...
Однозначно констатуйте в заголовку, 
що ви є Підприємцем Форевер.

Не вводьте покупців в оману, 
змушуючи їх думати, що Гугл реклама 
була розміщена компанією ФЛП.

Не використовуйте доменних імен 
типу С9, Інфініт від Форевер, Clean 
(F.I.T.) і не робіть офіційних заяв.

Не використовуйте Форевер Лівінг
Продактс, Форевер Лівінг і будь-яких
інших варіантів назви, а також назв 
продуктів в заголовку.

Не ставте свого номера телефону в 
Гугл рекламі - це забороняє Гугл.

Не порушуйте Політики Компанії.
Вищезазначені правила підтримуються 
Політикою Компанії (19.9 (с)).

Включайте лінк на Ваш магазин або
відповідний домен, який перенаправляє 
на ваш роздрібний магазин.

Зробіть Гугл-рекламу, яка виглядає
професійно.

Подбайте про те, щоб доменні
імена у вашій рекламі (показаний
URL, фінальний URL і URL лендінгової 
сторінки) відповідали.

CancelSave
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Підприємці Форевер можуть продавати продукцію Компанії в профільнОМУ середовищі, 
але тільки за умови, що надавані послуги співвідносяться з окремими продуктами 
Форевер (перукарня, салон краси, клуб здоров'я та ін.)

Відповідні продукти можна демонструвати тільки безпосередньо в місцях надання 
послуг, наприклад в масажних кімнатах, кабінетах, де проводяться консультації, 
тощо., але не в приміщеннях загального призначення, таких як рецепція, хол, полиці в 
торговому залі, вітрини магазину та ін.

Також забороняється рекламувати продукцію з допомогою плакатів на вітринах 
магазинів, але на них можна розмістити нашу літературу, а плакати в помірних 
кількостях розмістити всередині установи. 
Участь у виставках, які тривають не більше двох тижнів на рік і проходять на одному 
місці, а тому вважаються тимчасовими, дозволяється. Однак для участі в такій виставці 
слід заздалегідь отримати письмовий дозвіл центрального офісу у вашій країні.

ЗАКЛАДИ, ВСЕРЕДИНІ ЯКИХ
ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ПРОДАЖ
ПРОДУКТІВ ФОРЕВЕР:

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ПРОДАВАТИ

Перукарні, салони краси, тренажерні 
зали, офіси терапевтів, стоматологів, 
ярмаркИ виробів, в ресторанах і кафе, на 
робочих місцях.

У магазинах роздрібного продажу (напр. 
магазинах здорового харчування або 
одягу), зоомагазинах, в оптових магазігнах і 
центрах, на eBay, Amazon і подібних сайтах.

16.02 (Ж) ПРОДАЖ В МАГАЗИНАХ

ПІДПРИЄМЦЯМ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ДОПУСКАТИ ПРОДАЖ ТА ДЕМОНСТРАЦІЮ ПРОДУКТІВ КОМПАНІЇ В

МАГАЗИНАХ РОЗДРІБНОЇ ПРОДАЖУ, МАГАЗИНАХ ВІЙСЬКОВОГО ОБМУНДИРУВАННЯ, ПОСТІЙНО ДІЮЧИХ

ВИСТАВКАХ, ВІДКРИТИХ РИНКАХ ТА ІНШИХ ПОДІБНИХ МІСЦЯХ. ПІДПРИЄМЦІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРОФІЛЬНІ

ОФІСИ, ПЕРУКАРНІ, САЛОНИ КРАСИ АБО ФИТНЕС КЛУБИ, МОЖУТЬ ВИСТАВЛЯТИ І ПРОДАВАТИ

ПРОДУКЦІЮ НА ТЕРИТОРІЇ ТАКОГО ОФІСУ, МАГАЗИНУ АБО КЛУБУ. ПРИ ЦЬОМУ ЗОВНІШНІ ВИВІСКИ АБО

ВІКОННІ ДИСПЛЕІЇ, ЯКІ РЕКЛАМУЮТЬ ПРОДУКЦІЮ КОМПАНІЇ В ТАКИХ ЗАКЛАДАХ ПІДПРИЄМЦІВ

ЗАБОРОНЕНІ.

РЕКЛАМА І ПРОДАЖ В МАГАЗИНАХ
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ПРАВИЛЬНО... НЕПРАВИЛЬНО...

Проділіться чесною розповіддю про 
свій успіх у Форевер.

Робити перебільшені заяви про
доходи та успіх.

Надавати неадекватнву
картину ваших заробітків або
заробітків, можливих в Компанії.

Показувати чи постити в соцмережах
зображення на тему розкішного
стилю життя або неправдиво
демонструють ваш успіх.

Надати потенційним
партнерам інформацію про те,
що вони можуть очікувати в сенсі
заробітку щодо доходів у
вашій країні.

Обов'язково дати зрозуміти своїй
команді і потенційним партнерам,
що успіх безпосередньо залежить від
кропіткої роботи.

Як Підприємець Форевер, ви можете будувати свій бізнес, продаючи продукцію в 
роздріб, а також будуючи структуру, залучаючи до бізнесу нових людей. Презентуючи 
бізнес-можливості потенційним Підприємцям особисто або онлайн, важливо
уникати перебільшених заяв про доходи, які можуть створити нереалістичні очікування. 
Це включає і нереалістичні заяви щодо Компанії Форевер, а також винагороди згідно 
маркетингового Плану.

Демонстрація стилю життя, який передбачає високий дохід, також є неприпустимою. Це 
стосується розміщення фотографій себе на тлі дорогих автомобілів, в дизайнерськго
одягу, або демонстрації епізодів шикарного життя для промотування бізнесу Форевер.

16.02 (o) ЗАЯВИ ПРО ДОХОДИ

ПІДПРИЄМЦІ НЕ МОЖУТЬ РОБИТИ ЖОДНИХ ЗАЯВ, ПРЯМИХ АБО ЗМІСТОВИХ, З ПРИВОДУ СУММ АБО РІВНІВ ДОХОДУ, У 

ТОМУ ЧИСЛІ ДОХОДІВ ВІД ТИМЧАСОВОЇ АБО ПОСТІЙНОЇ РОБОТИ В БІЗНЕСІ, ЯКІ ПОТЕНЦІЙНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ МОЖЕ 

ОЧІКУВАТИ ОТРИМАТИ. ЗМІСТОВІ ЗАЯВИ ПРО ОЧІКУВАНІ ДОХОДИ ВКЛЮЧАЮТЬ СЕРЕД ІНШОГО ЗАЯВИ ТА ЗОБРАЖЕННЯ, 

ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦІЇ ЗНАЧНО ПОЛІПШЕНОГО, РОЗКІШНОГО ТА БАГАТОГО СТИЛЮ ЖИТТЯ.

ЗАЯВИ ПРО ДОХОДИ
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Інформацію про можливі доходи в Форевер можна знайти на foreverliving.com/income
а потрібні матеріали по бізнес-можливостям можна знайти на вашому портале 
Предпринимателя або на сторінці Компанії в соцмережі.

ПРО ДОХОДИ ПРАВИЛЬНО
Дані приклади демонструють правильне просування бізнес-можливостей
Форевер.

ПРО ДОХОДИ НЕПРАВИЛЬНО:
А ось кілька реальних прикладів невідповідності правилам просування бізнесу. 
Постарайтеся не робити подібних помилок!

На зображенні чек Бонуса Прези-
дента і видно його сума. Водночас, 

глядачеві пропонується, вивчити 
розбивку доходів типового

Підприємця Форевер.

Це неправильна заява про
доходи, оскільки вона викликає
завищені очікування у читачів. 

В даній статті розповідається про 
особистий досвід та враження від заходу. 
При цьому передбачається, що людина 

заробила свою подорож в компанії. 
Говорячи правду про свою дивовижну 

подорож, автор, тим не менш, не обіцяє, 
що кожен може заробити таку подорож.

Даний пост порушує правила,
оскільки викликає завищені

очікування заробітків і шикарного
способу життя.

Ця реклама позиціонує
бізнес без будь-яких обіцянок

і заяв щодо того,
скільки можна заробляти

займаючись бізнесом.

Це також неправильна заява,
оскільки перераховує конкретні

суми доходів, не пояснюючи, яким
чином їх отримати.

Я гордий тим, що заробив мій перший Бонус Пре-
зидента, передбачений в Бізнес Плані нашої 
Компанії. Щоб дізнатися більше, перейдіть на 
посилання: www. foreverliving.com/incom. Шукайте гнучку 

можливість змінити 
свій стиль життя?

Форевер пропонує
можливість зайнятися
бізнесом самостійно, але
не на сам на сам.

Зв'яжіться зі мною вже сьогодні!
(Адреса електронної пошти)

Я чудово проводжу час на #EMR. Це просто щастя 
бути частиною компанії, яка пропонує можливість 
подорожувати по всьому світу!

Хочете отримати бонусний чек на суму до 1 мільйона 
доларів? Ось моя частка в прибутку компанії і я просто
щасливий! Дізнайтеся, як можна отримати такий 
дивовижний бонус, будучи Підприємцем Форевер - 
зв'яжіться зі мною сьогодні!

Зароби
додатково

Потенціал
заробітку -
не обмежений.
Вибір - за
тобою!

від 500 доларів до
шестизначної суми !!!!

Спитай мене як 
- сьогодні! Я така щаслива від того, що змогла купити новенький 

автомобіль всього за два місяці роботи з Форевер!
Якщо ви готові  заробити на шикарну подорож, новий 
автомобіль або звільнити власного боса -
зв'яжіться зі мною сьогодні!

ДЕНЬ НОВОЙ МАШИНЫ! 
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Здоров'я - важлива частина життя наших споживачів, і ми віримо в якість наших 
продуктів, коли мова йде про поліпшення зовнішнього вигляду і самопочуття. Але 
важливо пам'ятати, що, розвиваючи свій бізнес, не слід робити жодних непідтверджених
заяв про медичні можливості наших продуктів. Продукти Форевер за своєю натурою 
є поживними і косметичними і не повинні характеризуватися нашим споживачам, як 
медичні. 

Продукти Форевер НЕ призначені для діагностування, лікування або запобігання 
будь-яким медичним порушенням, включаючи хвороби і каліцтва. Кожен, у кого є 
питання щодо конкретних медичних проблем, повинен проконсультуватися зі своїм 
лікарем. Дуже важливо дотримуватися цих правилам, щоб уникнути введення в оману 
споживачів і для попередження юридичних проблем, що можуть мати негативний 
вплив як на Ваш бізнес, так і на Форевер, як компанію.

16.02 ЗАЯВИ ПРО ПРОДУКТИ

ПІДПРИЄМЦІ НЕ МОЖУТЬ РОБИТИ ЖОДНИХ ЗАЯВ ПРЯМО АБО ПОСОРЕДНЬО ЩОДО ТОГО,

ЩО ПРОДУКТИ ФОРЕВЕР МОЖУТЬ ЗАПОБІГТИ, ДІАГНОСТУВАТИ, ВИЛІКУВАТИ АБО ПОЛЕГШИТИ ЯКУ-НЕБУДЬ ХВОРОБУ 

АБО МЕДИЧНУ ПРОБЛЕМУ. ПРОДУКТИ ФОРЕВЕР, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО СПОЖИВАННЯ І Є ВИКЛЮЧНО 

ПОЖИВНИМИ І / АБО ДІЄТИЧНИМИ ДОБАВКАМИ, І ТОМУ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ У ВСЬОМУ СВІТІ ЯК ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ. 

ПРОДУКТИ ФОРЕВЕР, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ НА ТІЛІ, РАССМАТРИВАЮТСЯ У ВСЬОМУ СВІТІ 

ЯК КОСМЕТИЧНІ ПРОДУКТИ. ФОРЕВЕР НЕ ВИРОБЛЯЄ І НЕ ПРОДАЄ

ЖОДНИХ ПРОДУКТІВ, ЯКІ ВВАЖАЮТЬСЯ АБО ОПИСУЮТЬСЯ ЯК МЕДИЧНІ АБО ЛІКУВАЛЬНІ.

ЗАВЖДИ... НІКОЛИ...
Завжди розповідайте про загальні 
корисні властивості продукту або 
дієтичної добавки для загального 
здоров'я, або конкретний його 
позитивний вплив на організм, якщо 
тому є офіційні медичні підтвердження.

Не плутайте споживачів, 
використовуючи незнайомі наукові 
слова для загальновідомих проблем.

Не робіть помилкових запевнень
про те, що продукт здатний
вилікувати захворювання, дисфункцію,
діагностувати або лікувати.

Не надавайте приклади з власного 
досвіду або досвіду інших людей, які
ілюструють корисні властивості
продукту, не підтверджені медичними 
дослідженнями і висновками.

Будьте впевнені, що ви правильно
розумієте законодавство
вашого регіону і консультуйтеся
щодо нього у вашому локальному
офісі.

Діліться розповідями з особистого 
досвіду вживання продуктів Форевер, не
припускаючи у своїй розповіді, що вони
здатні діагностувати, лікувати або
поліпшувати стан при будь-якій
хворобі або медичній проблемі.
Використовуйте маркетингові 
комунікації, пропоновані центральним
офісом у вашій країні, які містять
правильну інформацію, представлені 
зрозуміло і без будь-яких 
перебільшувань. 

Радьте кожному, у кого виникають
питання щодо впливу продукту на його 
/ її здоров'я, проконсультуватися зі 
своїм лікарем.

ЗАЯВИ ПРО ПРОДУКТИ
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ЗАЯВИ ПРО ПРОДУКЦІЮ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ВАГИ

Просуваючи популярні програми та продукти Форевер, призначені для контролю ваги, 
слід тримати в пам'яті кілька правил, які допоможуть уникнути заборонених заяв.

 

• Просуваючи будь-які продукти і програми Форевер для контролю ваги, уникайте 
давати будь-які гарантії, однак завжди можете ділитися вашими особистими 
результатами і говорити про те, що саме ви робили для того, щоб досягти таких 
результатів за допомогою продуктів.

• Маркетингові комунікації щодо режиму, дотримуваного з метою контролю ваги, не 
повинні навмисно привертати увагу осіб, яким не виповнилося 18 років, або тих, для 
кого зменшення ваги може потенційно бути небезпечним.

• Маркетингові комунікації не повинні містити заяв про те, що користувачі можуть 
скинути конкретну кількість кілограмів протягом певного періоду, або про те, що жир 
або вага можуть бути скинуті з конкретних частин тіла.

Декілька корисних порад
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ПРО ПРОДУКТИ ПРАВИЛЬНО:
Нижче наведені приклади правильної комунікації, яка успішно просуває
продукти Форевер.

Затверджені матеріали продуктів у вашому регіоні можна знайти на вашому
порталі Підприємця або на сторінці компанії в соціальній мережі.
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Дане зображення порушує правила, оскільки 
показує на істотну втрату ваги. Також воно 

позиціонує С9 як детокс, що є 
непідтвердженою заявою про користь 

для здоров'я.

Даний пост передбачає, що дані продукти 
допоможуть при прищах та інших проблемах шкіри - а 

це медична заява. Якщо винадаєти опис продуктів, 
використовуйте тільки дозволений текст з 

продуктової брошури, виданої у Вашій країні, з
веб або інших маркетингових матеріалів.

ПРО ПРОДУКТИ НЕПРАВИЛЬНО:
Нижче приводяться приклади реклами, яка не відповідає правилам.
Подбайте про те щоб не робити подібних помилок.

Даний пост передбачає, що продукти
Форевер потрібні людям, що страждають 

перечисленими захворюваннями. Можливо 
безпосередньо вони і не пов'язані з продуктами, 

однак ассоціюються з лікування цих 
захворювань за допомогою продуктів Форевер, 

що є порушенням правил.

ЗНАЄТЕ ВИ КОГО-НЕБУДЬ, ХТО
СТРАЖДАЄ?

від гриж, 
                                  остеопатіту,
алергії,                 СИНУСИТУ,
                  циститу,   
виразки шлунка,
       хронічної втоми,   
псоріазу та ін ....

Розміщення продуктів Форевер на одній
сторінці поруч зі списком різних хвороб

є заявою медичного характеру, а
тому не дозволяється.
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Соціальні мережі - потужний інструмент для вашого бізнесу Форевер, проте дуже 
важливо слідувати керівництву Форевер по діяльності в соціальних мережах для 
запобігання шкоди бізнесу, особисто вам і репутації Компанії. При правильному і 
етичному використанні соціальні мережі допомагають дуже значно збільшити охоплення 
аудиторії.

Правильне ведення реклами матиме позитивний ефект на ваш бізнес.
Розміщуючи правдиву інформацію про продукти і бізнесі в соціальних мережах, ви 
спонукаєте читачів зв'язатися з вами, щоб дізнатися більше.

ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ У 
СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

SOCIAL MEDIA

ЯК ПРЕДСТАВЛЯТИСЯ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Як і у всіх інших аспектах вашого бізнесу, ви, як підприємці, повинні представлятися 
незалежними від компанії Форевер. А тому важливо заявити в соцмережі, що ви 
є Підприємцем Форевер і ні в якій назві себе ви не повинні використовувати назву 
продуктів, які зазвичай асоціюються з компанією Форевер Лівінг Продактс.

Дайте зрозуміти однозначно, що ви є Підприємцем Форевер, а не компанією Форевер. 
При рекламуванні, подбайте про те, щоб ваше ім'я і контакти було легко знайти. Ви 
несете відповідальність за будь-який контент, пов'язаний з Форевер, включаючи без 
обмеження пости, блоги, відео, коментарі та інші публікації, які надходять від вас.

СТВОРЮЮЧИ БУДЬ-
ЯКИЙ ПОСТ, ПОСТАВТЕ 
СОБІ ЦІ 4 ЗАПИТАННЯ:

1. ТОЧНИМ

2. ПРАВДИВИМ

3. ЛЕГАЛЬНИМ

4. ТАКИМ, ЩО ВІДПОВІДАЄ ЦІННОСТЯМ ФОРЕВЕР

Якщо ви можете з упевненістю відповісти на ці питання позитивно, вам ні про що не 
слід турбуватися. Однак, якщо відповіддю на будь-яке з питань буде "не знаю" або "ні 
"- вам слід перевірити його і, можливо, зв'язатися з центральним офісом у вашій країні 
перед тим, як публікувати контент.

ЧИ Є ЦЕЙ ПОСТ...
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РЕПОСТІНГ

Підтримка з боку будь-яких груп, компаній або відомих людей, що використовують 
продукти Форевер, повинна бути заздалегідь схвалена Хоум Офісом Компанії.

Ділячись постами або будь-якою інформацією, написаною іншими, ви стаєте 
відповідальними за контент. Навіть якщо ви не є автором, ви все одно можете виявитися 
відповідальними за неправдиву заяву. Маючи сумніви - завжди узгодьте з
Компанією контент, яким ви ділитеся.
 

ВАМ СЛІД ДОТРИМУВАТИСЯ ТАКИХ ПРАВИЛ:

• Просування продуктів дозволяється в соцмережах, включаючи без обмеження:

• Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Будь-який пост про Форевер повинен бути 
точним, правдивим і відповідати цінностям компанії.

• Ми не неавторизуємо жодні змагання і конкурси, які організують Підприємці в 
соцмережах. Організовуючи конкурс, ви особисто відповідаєте за те,

• Щоб він проходив відповідно до законодавств і правилами, а також

• Правилами, які можуть бути затверджені для сайту, на якому проводиться 
конкурс.

• Не можна продавати продукцію в соціальних мережах або будь-якому іншому 
сайті, використовуючи функцмм "купити" або "в кошик".

• Просування вашого бізнесу в соціальних мережах має проводитися

• Відповідно до правил сайту, а також відповідно до законів, правил і політики 
Компанії.

МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Порушення політики компанії або кодексу ділової поведінки може привести до 
призупинення або видалення Вашого бізнесу Форевер.

Forever Living Products залишає за собою право відслідковувати активність підприємців 
Форевер в соціальних мережах і вимагати видалення небажаного контенту. Якщо у 
нас є вагомі підстави вважати, що ви порушуєте політику щодо соціальних мереж, ви 
можете бути відсторонені від роботи або виключені з бізнесу.
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Спроби створити власні матеріали з дотриманням усіх правил можуть здаватися 
непосильним завданням, ось чому Форевер надає вам затверджені матеріали по 
продуктах і бізнесу, характерні для бренду Форевер.

Однак, якщо ви маєте намір створювати власні матеріали, ви цілком можете це зробити. 
Однак ви є відповідальними за те, щоб контент відповідав вимогам керівництва. Якщо 
ви розміщуєте власні матеріали в соцмережах, подбайте про те, щоб і зображення, і 
супроводжуючий його текст відповідали правилам.

Відповідність всіх аспектів вашого бізнесу затвердженим правилам допоможе вам 
забезпечити постійне зростання бізнесу і завоювати довіру покупців. Пам'ятайте, якщо 
у вас є будь-які питання щодо того, чи є контент про продукт, який ви хочете запостити, 
таким, що відповідає правилам, ви завжди зможете перевірити дані в продуктовій брошурі 
або матеріалах, що надаються вам Хоум Офісом або центральним офісом у вашій країні.

СТВОРЕННЯ ВАШИХ 
ВЛАСНИХ МАТЕРІАЛІВ

ДОДАТКОВІ РЕСУРСИ

Скачайте керівництво "Як розпочати бізнес", що містить корисні поради щодо 
створення контенту для вашого бізнесу 

З питаннями щодо відповідності правилам в процесі будівництва бізнесу звертайтеся 
на marketing@foreverliving.com.ua

Зверніться до відділу підтримки продажів з приводу замовлення продукції Форевер по
телефону +38 (044) 238 08 08
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FACEBOOK .com/foreverglobalhq

INSTAGRAM.com/foreverglobalhq

PINTEREST.com/foreverglobalhq

TWITTER.com/foreverglobalhq

YOUTUBE.com/c/ForeverGlobal

СЛІДКУЙТЕ ЗА НАМИ 
В СОЦМЕРЕЖАХ
Знайдіть Форевер Лівінг Продактс у соцмережах! Ми раді 
зв'язатися з вами і тримати в курсі інформації, щодо нащих 
продуктів і бізнесу.

Простий для розуміння контент. Лайкніть нашу сторінку і отримайте
затверджений контент, яким ви можете ділитися на своїй стрічці,
привертаючи увагу потенційних покупців і партнерів.

Наша історія в фотографіях. Приєднуйтеся до нас в подорожі у світ 
Форевер і дізнавайтеся про  кращі продукти в світі.

Отримайте натхнення для створення нового коктейлю з алое або
мотивацію для фітнесу, які можна приколоти на своїй дошці.

Приєднуєтеся до бесіди. Наша сторінка на Твіттері сповнена цікавого
контенту, яким можна поділитися. Слідуйте за нами і не забувайте робити
ретвіти.

Дивіться наші найновіші відео про продукти і бізнес, діліться ними з
вашими покупцями і потенційними партнерами.
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Re-order 10381

Все - для вищої якості.

Ми є найбільшою в світі компанією по 
Вирощуванню і виробництву продукції з Алое 
Вера. Наші продукти з Алое Вера були першими, 
що отримали Печатку Підтвердження Наукової 
Ради Алое за вміст соку алое і його чистоту. 
Багато наших продуктів мають сертифікати 
Кошерності та Халяльності. Форевер не випробує 
свою продукцію на тваринах.

foreverliving.com

®


