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СТАНИ ЧАСТ ОТ МОЯ ФОРЕВЪР КЛУБ И ПОЛЗВАЙ ОТСТЪПКА! 

ЗАЩО да се включиш? 
1. напълно безплатно е. 

2. веднага получаваш правото да пазарувате с 15% отстъпка, директно от производителя Форевър 

3. регистрацията и отстъпката, които ползваш, са валидни доживотно (никога не губиш нивото, на което си). 

4. не се изисква да правиш месечни поръчки или годишни обороти, за да я поддържаш. 

5. ползваш отстъпката и при всички следващи поръчки на продукти от гамата на Форевър. 

6. няма месечни или годишни такси. 

7. ставаш само клиент с отстъпка - никой не те притеснява да дистрибутираш продукти. 

8. получаваш достъп до онлайн магазин, откъдето можеш да пазаруваш, когато и каквото пожелаеш. Можеш да 
поръчваш и по телефон. 

9. ползваш 30-дневна гаранция за удовлетвореност на клиента т.е. може да върнеш продукт, ако не си 
удовлетворена, дори и продуктът да е отворен и ползван. 

САМО ВЪЗМОЖНОСТИ, никакви задължения! 

Как да получа клиентски номер? 
1. Регистрирай се онлайн оттук: https://www.flp.bg/bg/join/ 

2. Попълни своя и-мейл във формата. Веднага след това влез в и-мейла си, където ще получиш съобщение с линк 
за потвърждение и активиране. 

3. В електронната бланка, която ще се отвори, въведи необходимите твои данни и направи първата си поръчка. 
Системата ще ти предложи да направиш най-изгодната за теб покупка - стартовия пакет на Форевър. А ако имаш 
друго предпочитание, продуктите са разделени в категории, за да ти е лесно да се ориентираш и избираш. 

В графа спонсор трябва да въведеш спонсор id:359000032147 и спонсор име и фамилия: Жана Токова. 

4. Преглеждаш своята поръчка и потвърждаваш. 

5. До 24 или до 48 часа по твой избор ще получиш поръчката заедно с два екземпляра на формуляра за 
регистрация. Трябва да го разпишеш и да върнеш обратно единия по куриера до офиса на ФЛП в София. 

Повторна поръчка и плащане? 
1.Можеш да поръчаш чрез онлайн поръчка в личния си профил през www.foreverliving.com (горе вдясно). Плащане 
чрез наложен платеж, по банков път (платежно нареждане или вноска на каса) по сметка на Форевър България, с 
дебитна/кредитна карта VISA и MasterCard. 

2. Можеш да поръчаш и по телефон на 02/ 954 95 80. Плащане – наложен платеж или по банков път. 

Важно! Минималната стойност на всяка поръчка е 88,00 лева. 

Начини на доставка? 
4,00 лв. - доставка в София чрез Спиди (1 раб. ден)  

5,00 лв. - икономична доставка на адрес или до поискване от регионален офис на Спиди (2 раб. дни)  

7,00 лв. - експресна доставка на адрес или до поискване от регионален офис на Спиди (1 раб. ден)  

За да бъдат доставени поръчаните от теб продукти и материали в рамките на посочените срокове, трябва да 
изпратиш поръчката и потвърждение за плащането до 16.00 часа. Заявките и/или плащанията за тях, получени 
след този час, се обработват на следващия работен ден. 

 

Ние, Жана и Тодор, сме изцяло на твое разположение за въпроси. 


