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Buduj biznes  
GLOBALNy:
świat leży u twoich stóp

Jednym z najbardziej ekscytujących 
elementów Planu Marketingowego 
FLP jest możliwość sponsorowania 
mieszkańców innych krajów, a tym 
samym budowania biznesu o zasię-
gu międzynarodowym. Co więcej, 
case credits generowane za granicą 
liczą się do kwalifikacji na Global 
Rally, a także do części programów 
Eagle Manager i Chairman’s Bonus!

Forever dba o to, by linia sponsoro-
wania pozostała taka sama na ca-
łym świecie, dlatego czasem mo-
żesz być nieświadomy, że twój 
biznes wkroczył do jakiegoś kraju. 

Załóżmy, że jeden z twoich Dystry-
butorów sponsoruje znajomego 
mieszkającego gdzieś za granicą.  
W takiej sytuacji wszyscy nadspon-
sorzy tego Dystrybutora, także ty, 
zostają włączeni do komputerowe-
go systemu naliczania premii dane-
go kraju. I kiedy zaczynasz otrzymy-
wać case credits i premie wynikające 
z aktywności grupy w tymże pań-
stwie, masz całkiem miłą niespo-
dziankę!

Sponsoring międzynarodowy zy-
skuje nowe atuty, kiedy osiągniesz 
pozycję Uznanego Managera. Od tej 

pozycji, gdy uzyskasz kwalifikację 
do Premii Grupowej i Premii Lidera 
w swoim kraju Zamieszkania, odpo-
wiednie wymogi kwalifikacyjne zo-
stają również uznane – w następ-
nym miesiącu – we wszystkich 
innych państwach! Wielu z naszych 
Managerów otrzymuje premie z róż-
nych państw, dzięki temu, że po 
prostu co miesiąc realizują wymogi 
kwalifikacyjne w kraju Zamieszka-
nia. Wyobraź sobie, co mógłbyś zro-
bić z premiami z 10, 20 czy 30 
państw!

Niemal wszystkie ze 155 krajów Forever uczestniczą w programie Sponsoringu międzynarodowego. Oznacza to, że 
świat fatycznie leży u twoich stóp. Skorzystaj z tej wyjątkowej okazji dzieląc się szansą na biznes ze znajomymi 
mieszkającymi za granicą lub tymi, których rodziny albo przyjaciele żyją na obczyźnie. to może mieć ogromny wpływ 
na wysokość twoich dochodów!

1. Zasponsoruj kogoś, kto mieszka  

w tym kraju. kiedy nowa osoba poda 

twój numer Dystrybutora jako swojego 

sponsora, krajowy system komputerowy 

automatycznie pobierze twoje dane  

(w tym te o sponsorach).

2. Skontaktuj się z Biurem Głównym  

w swoim kraju Zamieszkania z informa-

cją, że chcesz zostać zasponsorowany 

do danego kraju. System komputerowy 

w twoim kraju prześle twoje dane do sy-

stemu danego państwa.

3. kiedy jeden z twoich Dystrybutorów 

zasponsoruje kogoś w innym kraju, do 

tamtejszego systemu trafią również two-

je dane jako sponsora.

Sponsoring międzynarodowy

Są trzy sposoby, aby zostać międzynarodowo zasponsorowanym do konkretnego kraju:


