
Kedves Forever Üzleti 
Partnereink!

A Forever Magazin 
terjesztésének módja a 2016. 
júliusi lapszámtól kezdődően 
megváltozik. 

Annak érdekében, hogy a 
“Forever Kids - Gyermek 
Egészséges Életmód  
Program” nevű egyedülálló 
kezdeményezést a lap 
megvásárlásával Ti is 
támogathassátok, a Forever 
Magazin értékesítéséből 
származó mindenkori 
árbevétel 30%-át a program 
megvalósulását biztosító 
alapban különítjük el. 
(A programról részletesen a 
szemközti oldalon olvashattok.)

A tárgyhavi első vásárlás 
alkalmával az aktuális lapszámot 
195 Ft-ért tudjátok megvásárolni. 
A tárgyhavi második vásárlástól 
a Forever Magazin egy 
példányát ingyen kapjátok 
minden következő vásárlásotok 
mellé abban az esetben, ha a 
tárgyhóban egy Forever Magazint 
már vásároltatok. Ez a szabály 
együtt érvényes a személyes és 
a websophon keresztül történő 
vásárlásaitokra. 

A Forever Magazin ezentúl 
is igyekszik a legmagasabb 
szinten megfelelni a Forever 
Üzleti Partnerek elvárásainak, 
a megszokott minőségben 
beszámolni a Forever regionális 
és globális eseményeiről, aktuális 
hírekkel szolgálni és igazi 
példaképeket bemutatni.

Számítunk Rátok, hűséges 
olvasóink!



GYERMEK EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD 
TÁMOGATÁSI PROGRAM

A Forever Living Products Magyarország Kft. fennállása tizenkilenc éve alatt számtalanszor bizonyította elkötelezettsé-
gét a jövő generációja, a mai gyerekek jólétének, egészségmegőrzésének ügye mellett. Ennek szellemében indítjuk útjára 
a Forever Kids - Gyermek Egészséges Életmód támogatási programunkat. Célunk, hogy a magyarországi bölcsődékbe, 
óvodákba, általános iskolákba minél szélesebb körben, minél több gyermekhez jusson el az egészséges életmód üzenete. 

A cél elérése érdekében a Forever Magazin értékesítéséből származó mindenkori bevétel 30%-át különítjük el 
pályázható alapunkban. 

A támogatások odaítéléséről háromtagú bizottság dönt: Herman Terézia Soaring Manager, Berkics Miklós Gyémánt 
Manager és Szabó József Zafír Eagle Manager. A program 2016 júliusában indul, havonta két oktatási intézmény, 
vagy az azokat támogató/fenntartó alapítvány, egyesület nyerheti el a támogatást.

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A pályázat kiírója: Forever Living Products Magyarország Kft.

A pályázat célja: Magyarországi bölcsődékben, óvodákban, általános iskolákban a gyerekek és szüleik körében 
népszerűsíteni az egészséges életmódot. Felhívni a figyelmet a helyes táplálkozás, a mozgás és sport, a tiszta és élhető 
környezet megvalósulásával elérhető jobb életminőségre, az egészségmegőrzés fontosságára. Pályázni lehet bármilyen 
programmal, mely a fenti célok megvalósulásának legalább egyikét kívánja elősegíteni. Támogatunk az oktatási intézmény 
hagyományos programjaihoz kapcsolt rendezvény- és projektelemeket is, amennyiben azok megfelelnek a pályázati 
felhívásban foglaltaknak: sportnap, egészségnap, ismeretterjesztő előadássorozat, iskolai vetélkedő, rajzpályázat, stb. 

A pályázók köre: magyarországi bölcsődék, óvodák és általános iskolák, valamint az ezeket támogató/fenntartó 
alapítványok, egyesületek.

A támogatás módja: egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, előfinanszírozásban. Egy intézmény, 
szervezet évente egyszer támogatható.

Az elnyerhető támogatási összeg: legfeljebb 150.000 Ft/ intézmény/program

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 20., ezt követően minden hónap 20-a.

Egyéb feltételek: a támogatási összeget a támogatási szerződés aláírásától számított két hónapon belül fel kell 
használni. A támogatott intézmény/szervezet vállalja, hogy a támogatott program népszerűsítése során kiadványaiban, 
sajtómegjelenéseiben (elektronikus és nyomtatott formában is) támogatóként megjeleníti a Forever Kids - Gyermek 
Egészséges Életmód programot, valamint intézményében jól láthatóan kihelyezi és a tanítási év végéig kihelyezve tartja 
a támogatásról szóló, a támogató által készített táblát.

A páyázat benyújtásának módja: elektronikusan a foreverkids@flpseeu.hu címen, a Pályázati Adatlap kitöltésével.
A Páyázati Adatlap igényelhető a fenti címen, megtalálható a foreverliving.com magyar oldalán, valamint manageri 
körlevél mellékleteként kiküldésre került.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos technikai segítség: Timár Szilvia (0630 577 2542, munkanapokon 9.00 
és 16.00 óra között)


