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Încă de la începuturile sale, compania Forever Living Products a pus la dispoziția colaboratorilor 

săi un Plan de Marketing care asigură șanse egale fiecărui FBO să ajungă la oricare dintre 

pozițiile din acest plan. 

Odată cu apariția internetului și, mai târziu, a oportunităților oferite de “social media”, compania 

noastră a fost nevoită să-și ajusteze politica de promovare și de vânzare a produselor Forever. 

Principiile noastre nu s-au schimbat în cei 37 ani de când Rex Maughan ne-a oferit ceea ce 

numim astăzi “oportunitatea Forever”. 

Așa cum bine știți, Politicile Companiei stabilesc reguli clare în legătură cu vânzarea și 

promovarea produselor Forever (conform articolelor 16 și 17). În ultima perioadă au început să 

apară din ce în ce mai multe stimulente și promoții pe Facebook și pe alte rețele de socializare. 

Prin acest comunicat, dorim să vă reamintim că orice formă de vânzare online a produselor 

Forever de către Novus Customeri și Forever Business Owneri este interzisă. Singura 

platformă de vânzare permisă în România pentru produsele Forever este magazinul online 

www.comenziforever.ro. 

 

Începând de astăzi, 07.12.2015, orice ofertă de vânzare, stimulent și promoție sau discount oferite 

de un Novus Customer sau Forever Business Owner pe toate canalele / platformele de socializare 

vor fi interzise, cu excepția următoarelor cazuri: 

- orice trimitere (“link de marketing afiliat”) pe pagina oficială de vânzări 

(“www.comenziforever.ro”); 

 

- promovarea discount-urilor/prețurilor oferite de companie în funcție de poziția din 

Planul de Marketing (cu mențiunea că toate aceste discount-uri/prețuri sunt oferite de 

Compania Forever); 

 

- promoțiile oferite de companie (cu mențiunea că aceste promoții sunt oferite de 

Compania Forever); 
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- premii oferite de un FBO sub formă de produse, cine festive, excursii, participări la 

diferite întâlniri  profesionale organizate de respectivul FBO / linia sponsorială sau 

de terți (speakeri motivaționali etc.) pot fi promovate numai pe grupuri private, tip 

“secret” sau “closed”, pentru rețeaua proprie. 

 

Aceste reguli sunt menite să evite pe cât posibil concurența neloială activității și a efortului 

depuse de fiecare FBO în afacerea Forever. 

Forever Living Products România va pune la dispoziție 3 zile (72 de ore) pentru 

implementarea acestor modificări (dacă e cazul) pe toate platformele virtuale. 

În cazul în care după data de 10.12.2015 vom sesiza sau vom primi înștiințări privind 

nerespectarea politicilor prezentate mai sus, compania Forever Living Products România își 

rezervă dreptul de a recurge la sancțiuni, de la suspendarea statutului pâna la excluderea din 

sistemul Forever. 

Această comunicare face parte din Politicile Companiei Forever Living Products România și a 

fost trimisă pe e-mail, a fost postată pe Facebook (Forever Living România HQ), dar și pe 

www.documenteforever.ro. 

  

Pentru orice întrebare, vă rugăm să ne contactați pe adresa marketing@foreverliving.ro sau 

office@foreverliving.ro.  

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă dorim mult succes pentru luna decembrie. 

Forever Living Products România 

 

http://www.documenteforever.ro/
mailto:marketing@foreverliving.ro
mailto:office@foreverliving.ro

