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Na Super Rally 2011, który odbył się w ubiegłym miesiącu w Waszyngtonie ogłoszono, że od 2013 roku Fore-
ver będzie miało wymiar globalny! Co to oznacza? 
Koniec granic
Od wielu lat Forever ciężko pracuje nad pokonywaniem barier, a ostatecznym celem jest stworzenie zjedno-
czonej, globalnej firmy, w której nie istnieją ograniczenia. Głęboko wierzymy, że nasi Dystrybutorzy zasługują 
na najlepszą szansę, by osiągnąć coś dla siebie. Wymiar globalny im to zagwarantuje.

W 2013 BĄDŹ CZĘŚCIĄ CZEGOŚ 
WIELKIEGO. 
FOREVER GLOBAL RALLY.

Rok 2013 to początek Forever Global Rally, wydarzenia, które 
połączy wszystkie istniejące Zjazdy Regionalne w jedną fascynującą 
imprezę. Będzie to niesamowita okazja, by bezpośrednio spotkać 
się z absolutnymi liderami branży, wziąć udział w zaawansowanych, 
udoskonalonych szkoleniach, doświadczyć większego 
uznania i cieszyć się jeszcze wspanialszą rozrywką. Tych,  
którzy uzyskają kwalifikację na Forever Global Rally, zawieziemy  
w niesamowite miejsce, gdzie poznają ideę biznesu, który nie uzna-
je ograniczeń; biznesu bez barier.

JAK UZYSKAĆ KWALIFIKACJĘ.
Kwalifikacja na Forever Global Rally jest prosta – wystarczy osiąg-
nąć co najmniej 1500 pk. w ciągu roku kalendarzowego. Zgadza 
się, tylko tyle! Żadnych skomplikowanych zasad ani drobnego drucz-
ku. Osiągnij 1500 pk. w ciągu roku, a my zajmiemy się resztą.

CZEGO OCZEKIWAĆ.
W zależności od tego ile pk. Dystrybutor wypracuje w ciągu roku 
kalendarzowego, w takim stopniu doświadczy Forever Global Rally. 
Kwalifikacja od 5000 pk. wzwyż uprawniać będzie Dystrybutora do 
9-dniowego pobytu w miejscu Zjazdu. Osoby, które uzyskają 
kwalifikację 2500 – 5000 pk. spędzą 8 dni w miejscu Zjazdu, a te, 
które wypracują 1500 – 2500 pk. spędzą tam 6 dni.
Ale gdzie odbędzie się pierwszy Forever Global Rally? To jeszcze ta-
jemnica, ale już dziś obiecujemy, że będzie to miejsce luksusowe, 
unikalne i niesamowicie fascynujące! Trzymajcie rękę na 
pulsie, aby się przekonać, gdzie Forever może zabrać i was…

Spójrzmy na program Forever Global Rally 2013:

DZIEŃ 1: NIEDZIELA
Przyjazd osób z kwalifikacją powyżej 5000 pk.
Kolacja dla osób z kwalifikacją powyżej 5000 pk.

DZIEŃ 2: PONIEDZIAŁEK
Sesja szkoleniowa dla osób z kwalifikacją powyżej 5000 pk.
Przyjazd osób z kwalifikacją 2500 - 5000 pk.
Kolacja dla osób z kwalifikacją 2500 - 5000 pk
Dla osób z kwalifikacją powyżej 5000 pk. popołudnie wolne, by 
uczestniczyć w zaplanowanych zajęciach

DZIEŃ 3: WTOREK
Sesja szkoleniowa dla osób z kwalifikacją 2500 - 5000 pk.
Przyjazd osób z kwalifikacją 1500 - 2500 pk.
Kolacja dla osób z kwalifikacją 1500 - 2500 pk
Dla osób z kwalifikacją 2500-5000 pk. popołudnie wolne, by uczest-
niczyć w zaplanowanych zajęciach
Dla osób z kwalifikacją powyżej 5000 pk. dzień wolny, by uczestni-
czyć w zaplanowanych zajęciach

DZIEŃ 4: ŚRODA
Specjalne szkolenie dla osób z kwalifikacją powyżej 1500 pk.

DZIEŃ 5: CZWARTEK
Wprowadzenie nowych produktów i szkolenie o produktach
(sesja otwarta)

DZIEŃ 6: PIĄTEK
Forever Global Rally Dzień 1 i Podział Zysków (sesja otwarta)

DZIEŃ 7: SOBOTA
Forever Global Rally Dzień 2 (sesja otwarta)

DZIEŃ 8: NIEDZIELA
Wyjazd osób z kwalifikacją 1500 – 2500 pk.
Osoby z kwalifikacją powyżej 2500 pk. mają dzień wolny, by uczest-
niczyć w zaplanowanych zajęciach

DZIEŃ 9: PONIEDZIAŁEK
Wyjazd wszystkich pozostałych delegatów
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PROFIT SHARING 2.0
KAŻDY DYSTRYBUTOR FOREVER BĘDZIE MIAŁ WIĘKSZĄ 
SZANSĘ, BY ZARABIAĆ WIĘCEJ PIENIĘDZY W WIĘKSZEJ 
LICZBIE KRAJÓW NIŻ KIEDYKOLWIEK WCZEŚNIEJ…

Wiele lat temu Forever wprowadziło hojny, nowatorski w branży 

program promocyjny o nazwie Profit Sharing – Podział Zysków. Pro-

gram ten oznaczał, że każdy Dystrybutor miał dostęp do finansowe-

go sukcesu firmy, a w jego ramach setki milionów dolarów zostały 

podzielone między Dystrybutorów z całego świata. Już sam ten 

program wpłynął i zmienił na lepsze życie wielu osób.

Międzynarodowe bariery? Obalamy je!

Forever chciało nadać Programowi Podziału Zysków wymiar global-

ny, obalając wszelkie międzynarodowe bariery, które istniały w jego 

dotychczasowej wersji. W 2012 roku każdy Dystrybutor na świecie 

będzie mógł skorzystać z globalnej puli Podziału Zysków! Nazywa się 

to Profit Sharing 2.0.

KORZYŚCI.
1) Każdy uczestniczący kraj, którego sprzedaż przekracza 3000 pk. 

będzie zasilać globalną pulę. Według dawnych zasad, wymóg ten 

wynosił 5000 pk. Teraz więc, zamiast sytuacji, w której pula obejmu-

je zyski tylko z twojego kraju, pula będzie ogólnoświatowa, a zasilać 

ją będzie więcej państw.

2) Każdy, kto uzyska kwalifikację do Profit Sharing 2.0, niezależnie 

od tego, czy osiągnie 1500 pk., czy nie, zostanie zaproszony na Glo-

bal Rally, by odebrać swój czek!

3) W ramach programu Profit Sharing 2.0 Dystrybutorzy mogą  

zaliczyć każdego kwalifikującego się Managera Podziału Zysków  

w strukturze z dowolnego uczestniczącego kraju do swojego udziału 

w puli zysków oraz do swojego poziomu kwalifikacji w programie.

Teraz możesz skorzystać ze swoich międzynarodowych Managerów 

Podziału Zysków do zwiększenia nie tylko swojego udziału w puli 

zysków, ale również poziomu kwalifikacji!

PODSTAWOWE WYMAGANIA.
- Musisz być Uznanym Managerem, który jest aktywny w każdym  
 miesiącu okresu kwalifikacyjnego.
- Musisz kwalifikować się do Premii Lidera.
- Musisz mieć kwalifikację do Programu Motywacyjnego.
 Teraz Program Motywacyjny może być osiągnięty  
 w dowolnym z uczestniczących krajów*
O czym pamiętać – wszyscy Dystrybutorzy mają opcję wyboru, czy 
spełnić podstawowe wymagania w swoim Kraju Kwalifikacyjnym 
czy w kraju zamieszkania, *oprócz Programu Motywacyjnego, który 
może być osiągnięty w dowolnym z uczestniczących krajów!

POZIOMY.
Poziom 1 – Spełnij podstawowe wymagania i osiągnij 700 oso-
bistych i niemanagerskich punktów kartonowych, z których 150 
musi pochodzić z „nowego” biznesu. Pamiętaj, że te nowe punkty 
kartonowe możesz osiągnąć gdziekolwiek na świecie, jeżeli jednak 
zostaną wygenerowane poza twoim krajem kwalifikacyjnym, nie 
będą wliczone do twojego udziału w puli zysków. Wykreuj Manage-
ra o obrotach 600 punktów kartonowych jak w starym programie 
lub Managera Podziału Zysków w DOWOLNYM z uczestniczących 
krajów.

Poziom 2 – Spełnij podstawowe wymagania i osiągnij 600 punktów 
kartonowych, z których 100 musi pochodzić z „nowego” biznesu. 
Wykreuj 3 Managerów Podziału Zysków, każdy w osobnej linii,  
w dowolnym z uczestniczących krajów. 

Poziom 3 – Spełnij podstawowe wymagania i osiągnij 500 osobi-
stych i niemanagerskich punktów kartonowych, z których 100 musi 
pochodzić z „nowego” biznesu, i teraz możesz wykreować 6 Mana-
gerów Podziału Zysków na całym świecie.

Profit Sharing 2.0 to doskonałe narzędzie, by zyskać globalny 
wymiar. Niższe wymagania dla uczestniczących krajów i możliwość 
zaliczenia do swojego udziału w globalnej puli zysków Managerów 
Podziału Zysków całego świata sprawia, że każdy Dystrybutor zysku-
je prawdziwie globalną szansę.
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