




Σας καλωσορίζουµε ως νέο µέλος της οικογένειας
της Forever Living Products, της εταιρείας που
ηγείται από το 1978 στην παγκόσµια αγορά των

προϊόντων υγείας και οµορφιάς µε βάση την Αλόη Βέρα.
Η Forever είναι µια εύρωστη εταιρεία που βασίζεται σε
κανόνες και ηθικά δοµηµένες εσωτερικές διαδικασίες.
Σε αυτό το έντυπο εκτίθενται µε τρόπο -κατά το δυνατό-
λεπτοµερή, εύληπτο και κατανοητό, όλες οι απαραίτη-
τες πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας της
Εταιρείας, το Σύστηµα Marketing που ακολουθείται, τον
τρόπο κατανοµής και απόδοσης των Βonus, τις Αιτήσεις
Εγγραφής Συνεργατών, την παραλαβή των προϊόντων,
νοµικά θέµατα σε σχέση µε µεταβιβάσεις ή διακοπές
συνεργασίας, καθώς και τον κώδικα συµπεριφοράς των
Συνεργατών.
Ανάλογα µε τις εξελίξεις επί των θεµάτων που θίγο-

νται, θα επιδιώκεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα η ενηµέρωση στα επί µέρους στοι-
χεία που παραθέτονται σε αυτό το έντυπο. Οι τροποποιήσεις αρχικά θα δηµοσιεύο-
νται στο διαδίκτυο, στην επίσηµη ιστοσελίδα της Εταιρείας www.foreverliving.com
και στο µηνιαίο περιοδικό της Εταιρείας, µέχρι την επόµενη τµηµατική ανατύπω-
ση του παρόντος εντύπου. Ευελπιστούµε ότι η παρούσα Πολιτική θα ανταποκριθεί
στο σκοπό της και θα αποτελέσει εύχρηστο εργαλείο για κάθε Συνεργάτη, ο οποίος,
κατανοώντας τους κανόνες και όρους της Εταιρείας, θα αναπτύξει την προσωπική
του επιχείρηση FLP µε τον καλύτερο και πιο προσοδοφόρο τρόπο.
Για αυτό συνιστάται σε όλους τους Συνεργάτες, η ορθή, υπεύθυνη και διαρκής µελέ-
τη της Πολιτικής της Εταιρείας, έτσι ώστε το περιεχόµενό της να είναι γνωστό σε
όλους τους Συνεργάτες, γεγονός που θα συµβάλλει στην πρόληψη συγχύσεων και λαν-
θασµένων εκτιµήσεων.
Εµείς δεσµευόµαστε ότι πάντα θα σας παρέχουµε τα πιο αγνά και πιο ποιοτικά προϊό-
ντα που υπάρχουν στην αγορά, µε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Θα χαρούµε ιδι-
αίτερα να σας γνωρίσουµε από κοντά, σε κάποια από τις εταιρικές µας εκδηλώσεις.
Σας ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη που µας δείχνετε και θα είµαστε δίπλα σας
για οτιδήποτε χρειαστείτε.

Με φιλικούς χαιρετισµούς,

Πωλ & Σόφη Βιττωρούλη
Γενική ∆ιεύθυνση της Forever Living Products Ελλάδος - Κύπρου
p.vittoroulis@foreverliving.gr



• Συστήστε τα προϊόντα και σε άλλους και κερδίστε 15% επιστροφή
από τις αγορές τους.

• Ελάχιστη παραγγελία προϊόντων 55Ê (NDP τιµή) ή 45Ê (χονδρική τιµή).

• Με προσωπικές αγορές προϊόντων 2CC σε δυο συνεχόµενους µήνες,
αποκτάτε το δικαίωµα της Χονδρικής τιµής, δηλαδή έκπτωση 30% για πάντα.

• 2CC είναι περίπου 465Ê NDP τιµή.

• Για παραγγελίες άνω των 200Ê καθώς και για προπληρωµένες παραγγελίες
µέσω e-shop ∆ΩΡΕΑΝ τα έξοδα παράδοσης της παραγγελίας σας.

• Ανακοινώσεις σεµιναρίων και εκδηλώσεων στο µηνιαίο περιοδικό της
εταιρείας και στην ιστοσελίδα www.foreverliving.com.

• Ο κωδικός συνεργασίας µε την Forever είναι προσωπικός.

Χρήσιµες Πληροφορίες

για Νέους Συνεργάτες

foreverliving.com

facebook.com/flpgr

youtube.com/flphellas

@Forever_GR_CYP

discoverforever.com

∆ικτυωθείτε µαζί µας



ΑΘHΝΑ
Λ. Συγγρού 240,
176 72 Καλλιθέα
Τηλ: 210 9577480-1
Fax: 210 9516322
info@foreverliving.gr

Καθηµερινές 9:00 π.µ.–9:00 µ.µ.
Σάββατο 9:00 π.µ.–2:30 µ.µ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ
Γρηγορίου Παλαµά 3 & Τσιµισκή 87
54 622 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 221381
Fax: 2310 224861
thess@foreverliving.gr

Kαθηµερινές 9:00 π.µ.–9:00 µ.µ.
Σάββατο 9:00 π.µ.–2:30 µ.µ.

ΛΕΥΚΩΣIΑ
Κ. Αναξαγόρου 30
2014 Λευκωσία
Τηλ: 00357 22446390-4
Fax: 00357 22446395
cyprus@foreverliving.gr

∆ευτ.-Παρ. 9.00π.µ.–5.00µ.µ.
Τετ. 9.00π.µ.–1.00µ.µ. &
5.00µ.µ.–7.30µ.µ.

Παραγγελίες Προϊόντων

Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 801-11-18000
µε αστική χρέωση για όλη την Ελλάδα
από ∆ευτέρα έως Παρασκευή 8:30 π.µ. – 4:00 µ.µ.

Από κινητό τηλέφωνο καλείτε στο
210 9577480 – 1 (εσωτερικό 1).

Μέσω της ιστοσελίδας στην διεύθυνση
www.foreverliving.gr ή www.foreverliving.com

Μέσω e–mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση
order@foreverliving.gr

Μέσω fax στο 210 9516322

ΚYΠΡΟΣ +357 22 446390-4
∆ευτέρα έως Παρασκευή 9:00 π.µ. – 5:00 µ.µ.
Τετάρτη 9:00 π.µ. – 1:00 µ.µ. και 5:00 µ.µ. – 7:30 µ.µ.



Η ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ

Να δηµιουργήσουµε ένα επικερδές περιβάλλον όπου ο καθένας
µπορεί, µε αξιοπρέπεια, να κάνει αυτό που επιθυµεί.

Όπου η ακεραιότητα, η ενσυναίσθηση και η διασκέδαση είναι
ο οδηγός µας.

Να δηµιουργούµε και να ενδυναµώνουµε το πάθος και την
πίστη στην εταιρεία µας, τα προϊόντα µας και τον κλάδο µας.

Να αναζητούµε τη γνώση και την ισορροπία και πάνω απ’ όλα,
να είµαστε θαρραλέοι, καθώς οδηγούµε την εταιρεία µας και
τους συνεργάτες µας.

Creating Greatness!



Πίνακας περιεχοµένων

1. Η Εταιρεία
2. Εισαγωγή και ορισµοί
3. Προϋποθέσεις Distributor και Assistant Supervisor
4. Σύστηµα Marketing

I. Προαγωγές στο σύστηµα Marketing
II. Managers
III. Το Σύστηµα Marketing και τα Bonus Ποσοτήτων
IV. Ο Υπολογισµός των Bonus
V. ∆ιακρίσεις Managers και άνω
VI. Eagle Managers
VII. «Κληρονοµικοί» Managers
VIII. ∆ιαδικασίες Επανάκτησης ∆ικαιώµατος
IX. Πρόγραµµα Ηγεσίας
X. Gem Bonus
XI. Chairman’s Bonus
XII. Πρόγραµµα Κινήτρων
XIII. Global Rally
XIV. Global Leadership Team (GLT)
XV. Άλλα Κίνητρα Πωλήσεων
XVI. Όροι

5. Παραλαβή προϊόντων από την Εταιρεία
I. Σύστηµα Παραγγελιών
II. Πληρωµή των Παραγγελιών
III. Αλλαγές Τιµών και CC

6. Λιανική πώληση προϊόντων σε πελάτες
I. Εγγύηση 30 Ηµερών
II. Μέθοδοι Λιανικής Πώλησης των Προϊόντων

7. ∆ηµιουργία εµπορικής δραστηριότητας στο εξωτερικό

8. Η Σχέση σας µε την Εταιρεία
I. Ανεξάρτητος Συνεργάτης
II. Φ.Π.Α.
III. Αναφορές
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IV. Εµπιστευτικές Πληροφορίες
V. Ασφαλιστική Κάλυψη

09. Αλλαγές στις Συνεργασίες
I. Γενικές Αλλαγές/Μεταβιβάσεις
II. Πολιτική Αλλαγής Αναδόχου
III. Μεταβιβάσεις Μετά Θάνατο
IV. Μεταβιβάσεις λόγω Γάµου
V. Μεταβιβάσεις λόγω ∆ιαζυγίου
VI. Παύση Κοινής Συνεργασίας

10. ∆ιακοπή/Καταγγελία Συνεργασίας
I. Καταγγελία από το Συνεργάτη
II. ∆ιακοπή/Καταγγελία από την Εταιρεία
III. Ενέργειες µετά την Καταγγελία/Ακύρωση Συνεργασίας

11. ∆ιάφορες διατάξεις
12. Παροχή κατευθυντήριων οδηγιών - διαφηµίσεις

I. Γενικές Οδηγίες
ΙI. Περιορισµένη Άδεια Χρήσης των Σηµάτων της Εταιρείας
ΙII. Λιανική Πώληση Προϊόντων
IV. Προσέγγιση Νέων Συνεργατών
V. Λογότυπα, Εµπορική Επωνυµία, Πνευµατική Ιδιοκτησία

και ∆ιαφήµιση

13. Κώδικας συµπεριφοράς
I. Κώδικας Συµπεριφοράς Συνεργάτη
II. Κώδικας Συµπεριφοράς Manager

14. Προστασία προσωπικών δεδοµένων
I. Η Εταιρεία ως Επεξεργαστής Προσωπικών ∆εδοµένων
II. Yποχρέωση τηρήσεως του απορρήτου και εχεµύθεια

15. ∆ιαδικτυακή Πολιτική
I. Ηλεκτρονική Πώληση Προϊόντων
II. Προσωπικές Ιστοσελίδες Ανεξάρτητων Συνεργατών
III. Ηλεκτρονική ∆ιαφήµιση
IV. Ιστότοποι/Κοινωνικά µέσα ∆ικτύωσης

16. Η Ηλεκτρονική Ιστοσελίδα της Εταιρείας

FOREVER LIVING PRODUCTS HELLAS-CYPRUS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ



FOREVER LIVING PRODUCTS HELLAS-CYPRUS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

H Εταιρεία

Η Forever Living Products Hellas - ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και η Forever Living
Products Cyprus L.T.D (που στο παρόν εγχειρίδιο αναφέρονται ως “η Εταιρεία”) προ-
ωθούν το παρακάτω σύστηµα πωλήσεων.

Η Forever Living Products Hellas - ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και η Forever Living
Products Cyprus L.T.D είναι συνδεδεµένες επιχειρήσεις µε την Forever Living Products
International Inc (FLP), της οποίας η έδρα είναι στην Αριζόνα, ΗΠΑ.

Ο όµιλος εταιρειών της Forever Living Products δραστηριοποιείται στην πώληση και
διανοµή υγιεινών, διατροφικών και σχετιζοµένων µε τον καλλωπισµό προϊόντων που πε-
ριγράφονται ενδελεχώς στα έντυπα της Εταιρείας.

Ο όµιλος εταιρειών της Forever Living Products πωλεί τα προϊόντα της µέσω ενός
∆ικτυακού Marketing, χρησιµοποιώντας Ανεξάρτητους Συνεργάτες που πωλούν και δια-
νέµουν τα προϊόντα σε πελάτες, λιανικώς. Οι Συνεργάτες όλων των επιπέδων του
Συστήµατος Marketing ενθαρρύνονται να πραγµατοποιούν λιανικές πωλήσεις µηνιαί-
ως και να διατηρούν αρχείο των πωλήσεών τους. Το Σύστηµα Marketing της Forever
Living Products στηρίζεται στην ειλικρίνεια και την ακεραιότητα, παρέχοντας δίκαιη
και ίση ευκαιρία στον οιονδήποτε να δηµιουργήσει µία κερδοφόρα επιχείρηση.

Είναι προς κοινό όφελος των Ανεξάρτητων Συνεργατών και της Εταιρείας, οι διατάξεις
και κανονισµοί να τηρούνται για την εύρυθµη ανάπτυξη των πωλήσεων και του Συστήµατος
Marketing, να αποφεύγονται ακατάλληλες, καταχρηστικές ή παράνοµες ενέργειες, να
διασφαλιστεί ότι η συµπεριφορά της Εταιρείας και των Ανεξάρτητων Συνεργατών αντα-
νακλά µία πρακτική τέτοια, η οποία θα συµβάλλει (κατά το καλύτερο δυνατόν) στην ανά-
πτυξη της εµπορικής δραστηριότητας, καθώς και στην ενίσχυση και προστασία της φή-
µης τους. Συνακόλουθα, οι Ανεξάρτητοι Συνεργάτες συµφωνούν να συµµορφώνονται µε
τις διατάξεις και κανονισµούς της Εταιρικής Πολιτικής, ενώ η Εταιρεία έχει δικαίωµα,
οποτεδήποτε, να τροποποιεί τους κανόνες αυτούς, µε έγγραφη ειδοποίηση τουλάχιστον
30 ηµερών και οι Συνεργάτες υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε τους τροποποιηµέ-
νους κανόνες, οι οποίοι θα αποτελούν τµήµα της συνεργασίας τους µε την Εταιρεία.
Ουδεµία τροποποίηση στους κανόνες θα απαιτεί από τους Ανεξάρτητους Συνεργάτες να
επιβαρυνθούν οποιοδήποτε έξοδο, αλλά µπορεί να τους ζητηθεί να τροποποιήσουν τις
επιχειρηµατικές πρακτικές τους. Αλλαγές στο εγχειρίδιο Εταιρικής Πολιτικής θα ανα-
κοινώνονται στο µηνιαίο περιοδικό και στην επίσηµη ιστοσελίδα της Εταιρείας και οι
Συνεργάτες αποδέχονται ότι αυτό συνιστά επαρκή ενηµέρωσή τους για τις αλλαγές. Επίσης
αποδέχονται ότι εάν αυτοί δεν λαµβάνουν το µηνιαίο περιοδικό, δεσµεύονται παρ' όλα
αυτά από αλλαγές που ανακοινώνονται στο εγχειρίδιο της Εταιρικής Πολιτικής.

Μάιος 2014/Eνότητα 1/Σελ. 1
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Κάθε Συνεργάτης ενθαρρύνεται να εξοικειωθεί µε την Εταιρική Πολιτική. Αντίγραφο
αυτής θα δίδεται σε νέους Συνεργάτες από την Εταιρεία, όταν συµπληρωθεί η Αίτηση
Εγγραφής του Νέου Συνεργάτη.

Η Εταιρεία είναι µέλος του Ελληνικού Συνδέσµου Εταιρειών Απευθείας Πωλήσεων (ΕΣΕΑΠ).
Οι Συνεργάτες οφείλουν να γνωρίζουν και να συµµορφώνονται µε τους όρους και τις προ-
ϋποθέσεις τόσο του Κώδικα Ορθής ∆εοντολογίας Καταναλωτή του ΕΣΕΑΠ όσο και του
Κώδικα Επιχειρηµατικής Συµπεριφοράς του ΕΣΕΑΠ.

Είναι παράνοµο η Εταιρεία ή ο Συνεργάτης να πείσουν οιονδήποτε να προβεί σε οποι-
αδήποτε πληρωµή, υποσχόµενοι οφέλη από την προσέλκυση νέων µελών ή πελατών. Μην
παραπλανείτε άλλους, ισχυριζόµενοι ότι υψηλά κέρδη επιτυγχάνονται εύκολα.

Η Forever Living Products δεν υποστηρίζει πως ο Συνεργάτης θα έχει οικονοµική
επιτυχία χωρίς να εργασθεί ή στηριζόµενος απόλυτα στις προσπάθειες των άλλων. Η
ανταµοιβή στην Forever Living Products στηρίζεται πάνω στις πωλήσεις των προϊό-
ντων της. Οι Συνεργάτες της Forever Living Products είναι ανεξάρτητοι και η επιτυ-
χία τους ή η αποτυχία τους βασίζεται πάνω στις προσωπικές τους προσπάθειες.

Οι επιτυχηµένοι Συνεργάτες αποκτούν τις τρέχουσες γνώσεις για την αγορά συµµετέ-
χοντας σε εταιρικά σεµινάρια, διατηρούν τους δικούς τους προσωπικούς πελάτες λια-
νικής και πραγµατοποιούν εγγραφές Συνεργατών που διατηρούν και οι ίδιοι τους
δικούς τους προσωπικούς πελάτες λιανικής.

1.6.

1.7.

1.8.
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1.10.
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Εισαγωγή και Ορισµοί

Το Σύστηµα Marketing της Forever Living Products παρέχει στους Ενεργούς Συνεργάτες
τη δυνατότητα να λαµβάνουν µηνιαία bonus πωλήσεων και άλλες παροχές για τις
αναγνωρισµένες αγορές τους και για αυτές της οµάδας τους. Το Σύστηµα Marketing και
όλα τα προγράµµατα κινήτρων της Εταιρείας αποσκοπούν στο να προάγουν τις αρχές
του ∆ικτυακού Μarketing, συµπεριλαµβανοµένης της θεµιτής προσέλκυσης νέων Συνεργατών
και αγοράς προϊόντων σε ποσότητες που µπορούν να πωληθούν λιανικώς.

Βασικό στοιχείο του Συστήµατος Marketing είναι το πρόγραµµα κερδών, βάσει του οποίου
οι Ενεργοί Συνεργάτες θα λαµβάνουν bonus από τις µηνιαίες αγορές τους και από αυτές
της οµάδας τους, βάσει της θέσης τους στο Σύστηµα Marketing. Οι Ανεξάρτητοι Συνεργάτες
αποδέχονται το δικαίωµα της Εταιρείας να αλλάξει το Σύστηµα Marketing και τα ποσοστά
των bonus και κινήτρων που καταβάλλει η Eταιρεία, καθώς και τις περιστάσεις υπό τις
οποίες αυτά καταβάλλονται, οιαδήποτε στιγµή µε έγγραφη προειδοποίηση τουλάχιστον
30 ηµερών.

Κάθε προϊόν έχει µία αξία σε “Case Credit” (C.C.), όπως αναγράφεται στον ισχύοντα
τιµοκατάλογο. Η αξία ενός C.C. είναι 155,16Ê στη Χονδρική τιµή των προϊόντων χωρίς
ΦΠΑ και στην NDP 188,60Ê χωρίς ΦΠΑ. Τα έντυπα της Εταιρείας δεν έχουν αξία C.C.

Στο παρόν οι ακόλουθες εκφράσεις ερµηνεύονται ως εξής:
«Αναγνωρισµένες Αγορές» είναι οι παραγγελίες προϊόντων που αντιστοιχούν σε CC
και που αγοράζονται απευθείας από την Εταιρεία και έχουν εξοφληθεί.

«Ενεργός Συνεργάτης» είναι αυτός που έχει 4 ή περισσότερα CC Προσωπικών Αναγνωρισµένων
Αγορών σε ένα ηµερολογιακό µήνα, στη χώρα µόνιµης κατοικίας του, εκ των οποίων τουλάχιστον
1 CC έχει αγορασθεί στον προσωπικό του κωδικό και τα υπόλοιπα από Distributors πρώτης
γενιάς, δηλαδή από Συνεργάτες των οποίων είναι ο ίδιος ανάδοχος και οι οποίοι δεν έχουν γίνει
Assistant Supervisor. Η Ενεργή ιδιότητα ενός Συνεργάτη καθορίζεται κάθε µήνα. Επίσης οι όροι
«Ενεργός» και «Ενεργός Αναγνωρισµένος Manager» θα ερµηνεύονται αναλόγως.
(α) Κάθε Συνεργάτης προκειµένου να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις για όλα τα bonus
και τα Κίνητρα, µε εξαίρεση το Προσωπικό Bonus και το Κέρδος NDP, οφείλει να είναι
Ενεργός Συνεργάτης και να πληροί όλες τις άλλες προϋποθέσεις που ορίζονται στο
Marketing Plan εντός του ηµερολογιακού µήνα κατά τον οποίο προέκυψαν τα bonus.
(β) Προκειµένου να θεωρηθεί Ενεργός για ορισµένο µήνα, ένας Συνεργάτης πρέπει να
διαθέτει σύνολο 4 Εγχώριων Ενεργών Case Credits κατά τον µήνα αυτό, τουλάχιστον ένα εκ
των οποίων να έχει γίνει στον Προσωπικό του Κωδικό.

2.
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Σαν «Χώρα Μόνιµης Κατοικίας» θεωρείται η χώρα στην οποία διαµένει ο Συνεργάτης
την πλειονότητα του χρόνου. Μέσα σε αυτήν τη χώρα οι Managers θα πρέπει να πληρούν
τις προϋποθέσεις ώστε να λαµβάνουν Bonus από την οµάδα τους και Bonus Ηγεσίας και
από όλες τις άλλες χώρες που δραστηριοποιείται η Forever Living Products και στις
οποίες οι Συνεργάτες είναι ενεργοποιηµένοι. Όταν ένας Συνεργάτης αλλάξει τη µόνιµή
του κατοικία, πρέπει να ενηµερώσει την προηγούµενη χώρα κατοικίας του ώστε να γίνει
η αλλαγή της διεύθυνσής του και να ανατεθεί σε µία νέα Χώρα Κατοικίας.

«Operating Company» είναι η εταιρεία κάτω από την οποία βρίσκονται µία ή περισσότερες
χώρες, οι οποίες χρησιµοποιούν µια ενιαία βάση δεδοµένων για τον υπολογισµό της
αλλαγής επιπέδου, τις καταβολές των bonus και την πλήρωση των προϋποθέσεων για τη
συµµετοχή στο Πρόγραµµα Κινήτρων.

«Assistant Supervisor» είναι αυτός που έχει προαχθεί στην θέση του Assistant Supervisor,
υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. 3.12.

«Μηνιαία Κίνηση ∆ικτύου (Bonus Recap)» είναι η µηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση
λογαριασµού που αναφέρει αναλυτικά και µε ακρίβεια όλες τις αγορές της οµάδας, πώς
υπολογίζονται οι κρατήσεις καθώς και το bonus που αναλογεί σε κάθε Συνεργάτη και
βρίσκεται στο www.foreverliving.com.

«Σύστηµα Marketing» ή «Marketing plan» είναι αυτό που περιγράφεται λεπτοµερώς στο
κεφάλαιο 4 του παρόντος.

«Πολιτική της Eταιρείας» είναι το έγγραφο της FLP Ελλάς Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, το οποίο,
ενίοτε τροποποιεί η Εταιρεία και αναγράφει τους ισχύοντες κανονισµούς που διέπουν τη
σχέση µεταξύ της Εταιρείας και των Συνεργατών.

«Συνεργάτης» είναι οποιοδήποτε πρόσωπο άνω των 18 ετών, που έχει υπογράψει την
Αίτηση Εγγραφής Νέου Συνεργάτη, την οποία στη συνέχεια η Εταιρεία έχει εγκρίνει, έτσι
ώστε να πραγµατοποιηθεί η εγγραφή του στην Εταιρεία ή έχει πραγµατοποιήσει ηλεκτρονική
εγγραφή µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας της Εταιρείας (www.foreverliving.com). Ανεξάρτητα
από το επίπεδό τους στο Marketing Plan, όλοι οι Συνεργάτες είναι ανεξάρτητοι και όχι
πληρεξούσιοι, αντιπρόσωποι ή εργαζόµενοι της Εταιρείας.

«Πελάτης» ή «Πελάτης Λιανικής» είναι ο οιοσδήποτε δεν είναι Συνεργάτης και αγοράζει
προϊόντα της Εταιρείας από οιονδήποτε Ανεξάρτητο Συνεργάτη.

«Αίτηση Εγγραφής Νέου Συνεργάτη» είναι το έντυπο που υπογράφει κάποιος για να
γίνει Συνεργάτης, το οποίο φέρει µοναδικό αναγνωριστικό αριθµό (κωδικός), τα στοιχεία
του Αναδόχου και εγκρίνεται από την Eταιρεία.
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«Forever Living Products Int.» είναι η κεντρική διοίκηση της FLP στα Γραφεία της
Αµερικής που εδρεύουν στην Αριζόνα, των ΗΠΑ.

«Εταιρεία» είναι η κεντρική διοίκηση της Forever Living Products Ελλάδος και Κύπρου,
που εδρεύει στα κεντρικά γραφεία των Αθηνών.

«∆ικτυακό Marketing» είναι το Πολυεπίπεδο ή αλλιώς MLM Σύστηµα Marketing.

«Gem Managers» είναι οι Managers που έχουν τουλάχιστον εννέα (9) ενεργούς πρώτης
γενιάς αναγνωρισµένους Managers.

«Προσωπικός Κωδικός» ή «Κωδικός Συνεργασίας» είναι ο προσωπικός µοναδικός
κωδικός του Συνεργάτη, που σχετίζεται µε τη συνεργασία του µε την Eταιρεία και
αναγράφεται στην Αίτηση Εγγραφής Νέου Συνεργάτη.

«Bonus» είναι το χρηµατικό ποσό το οποίο λαµβάνει ο Συνεργάτης από την Εταιρεία.

«Προσωπικό Bonus» είναι το χρηµατικό ποσό που καταβάλλεται στον Συνεργάτη βάσει
προσωπικών αναγνωρισµένων αγορών του και των προσωπικών αναγνωρισµένων αγορών
των Distributor των οποίων είναι Ανάδοχος.

Κέρδος NDP: Η διαφορά της τιµής Νέου Συνεργάτη µε τη Χονδρική τιµή, που καταβάλλεται
στον απευθείας ανάδοχο από τις Αναγνωρισµένες Αγορές των Συνεργατών που δεν πληρούν
τις προϋποθέσεις για τη Χονδρική τιµή. Όλοι οι Συνεργάτες µπορούν να λάβουν το NDP
κέρδος από τις αγορές των NDP Συνεργατών που είναι απευθείας Ανάδοχοι.

«Βonus Ποσοτήτων» είναι το Bonus που αναλογεί σε όλες τις Αναγνωρισµένες Αγορές
της οµάδας που αποτελείται από όλους τους Assistant Supervisors, Supervisors και Assistant
Managers των οποίων ο Συνεργάτης είναι Ανάδοχος.

«Bonus Ηγεσίας» είναι το τµήµα του bonus ενός Συνεργάτη, που σχετίζεται µε το
πρόγραµµα Ηγεσίας του Manager.

«Έντυπα» και «Εταιρικά Έντυπα» είναι τα έντυπα που βοηθούν και υποστηρίζουν τις
πωλήσεις, όπως αιτήσεις, διαφηµιστικά έντυπα, περιοδικά, συσκευασίες, δείγµατα
προϊόντων και οτιδήποτε άλλα συνοδευτικά των προϊόντων που δεν έχουν αξία CC.

«Manager» είναι ο Συνεργάτης που έχει προαχθεί σε Manager σύµφωνα µε την παρ. 4.8
και οι όροι “Αναγνωρισµένος Manager” και “Μη Αναγνωρισµένος Manager” έχουν την
ερµηνεία των παρ. 4.8 και 4.9 αντιστοίχως.

«New Distributor» είναι ο Συνεργάτης που βρίσκεται στο πρώτο επίπεδο και δεν έχει
φτάσει ακόµα στο επίπεδο του Assistant Supervisor στο Σύστηµα Marketing της Εταιρείας.
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«Προσωπικές Αναγνωρισµένες Αγορές» είναι αγορές προϊόντων που έχει κάνει ο ίδιος
ο Συνεργάτης από την Εταιρεία στον προσωπικό του κωδικό. Στις Προσωπικές αγορές
περιλαµβάνονται και αγορές που έχουν πραγµατοποιηθεί από Πελάτες Λιανικής
συνδεδεµένους µε τον κωδικό του Συνεργάτη.

Ενεργά Case Credits είναι τα Προσωπικά Case Credits και τα Case Credits από Νέες
Εγγραφές Συνεργατών που είναι στο επίπεδο του Distributor. Αυτά προσδιορίζουν την
Ενεργή ιδιότητα ενός Συνεργάτη κάθε µήνα.

Case Credits Ηγεσίας είναι τα Case Credits που απονέµονται σε κάθε Ενεργό Αναγνωρισµένο
Manager Ηγεσίας και υπολογίζονται µε τα ποσοστά 40%, 20% ή 10% από τα Προσωπικά
και Non-Manager Case Credits για κάθε Ενεργό Manager 1ης, 2ης ή 3ης γενιάς του
αντίστοιχα.

Case Credits Νέου Συνεργάτη είναι τα Case Credits που ανταποκρίνονται στις Προσωπικές
Αναγνωρισµένες Αγορές ενός Συνεργάτη πρώτης γενιάς που είναι στο επίπεδο του
Distributor ή των Συνεργατών του ∆ικτύου του, όσο παραµένουν στο επίπεδο του Distributor.

∆ιερχόµενα Case Credits είναι τα Case Credits που προέρχονται από τις Προσωπικές
Αναγνωρισµένες Αγορές του Non-Manager ∆ικτύου ενός Ανενεργού Manager.

Προσωπικά Case Credits είναι τα Case Credits που ανταποκρίνονται στις Προσωπικές
Αναγνωρισµένες Αγορές ενός Συνεργάτη.

Συνολικά Case Credits είναι το σύνολο όλων των Case Credits ενός Συνεργάτη.

ΝΕΑ CC είναι τα Case Credits που γίνονται από τους Συνεργάτες πρώτης γενιάς ενός
Manager και του δικτύου τους, εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία εγγραφής τους ή έως
ότου ο συγκεκριµένος Συνεργάτης κατακτήσει το επίπεδο του Manager - οποιοδήποτε
από τα δύο προηγηθεί.

«Non-Manager CC» είναι το σύνολο των Αναγνωρισµένων Αγορών, σε CC, που προέρχονται
από την οµάδα που αποτελείται από Distributors, Assistant Supervisors, Supervisors και
Assistant Managers και όχι κάτω από κάποιον άλλο Manager.

«Προϊόν» είναι τα υγιεινά, διατροφικά και σχετιζόµενα µε καλλωπισµό προϊόντα, που
περιγράφονται λεπτοµερώς στα φυλλάδια και έντυπα της Eταιρείας και έχουν αξία CC.

«Ανάδοχος» είναι ο Συνεργάτης ο οποίος προσελκύει ένα νέο Συνεργάτη στην Eταιρεία
και συνυπογράφει την Αίτηση Εγγραφής Νέου Συνεργάτη.

«Upline» είναι ο Ανάδοχος του Συνεργάτη και ο Ανάδοχος του Αναδόχου του Συνεργάτη
κ.λ.π. ∆εν υπάρχει περιορισµός στον αριθµό Συνεργατών στην upline.
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«Downline» ή «∆ίκτυο» είναι όλη η οµάδα Συνεργατών που προέρχεται από έναν Συνεργάτη
Ανάδοχο.

«Περιοδικό Εταιρείας» είναι το ενηµερωτικό έντυπο που απευθύνεται στους Συνεργάτες
κάθε µήνα µε την πρώτη τους παραγγελία.

«Success Day» είναι η µηνιαία εκδήλωση της εταιρείας, όπου βραβεύονται οι αναπτυσσόµενοι
Συνεργάτες και παρέχεται ενηµέρωση και εκπαίδευση. Πραγµατοποιείται κάθε µήνα
στο τόπο που καθορίζει η εταιρεία.

Τιµή Νέου Συνεργάτη (NDP): Η καθαρή αξία της τιµής µε την οποία προµηθεύονται
τα προϊόντα οι Συνεργάτες (ανεξαρτήτως επιπέδου πωλήσεων) που δεν έχουν δικαίωµα
Χονδρικής τιµής. Αυτή η τιµή έχει έκπτωση 15% από την Προτεινόµενη Λιανική Τιµή.

Προτεινόµενη Λιανική Τιµή (ΠΛΤ): Είναι η τιµή συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος
ΦΠΑ, στην οποία η Εταιρεία προτείνει να πωλούνται τα προϊόντα σε Πελάτες Λιανικής.
Όλα τα bonus υπολογίζονται στη Λιανική Τιµή χωρίς ΦΠΑ.

Επίσηµη ιστοσελίδα της Εταιρείας: www.foreverliving.com

Μήνας: Ηµερολογιακός µήνας (π.χ. 1 Ιανουαρίου έως 31 Ιανουαρίου).

Κίνητρα: τα δώρα των κινήτρων αφορούν το νικητή συνεργάτη του οποίου το όνοµα
εµφανίζεται στην αίτηση συνεργασίας και δεν µεταβιβάζονται, δωρίζονται ή ανταλλάσσονται
µε χρήµατα.
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Προϋποθέσεις Distributor και Assistant
Supervisor

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ DISTRIBUTOR

Ο Συνεργάτης είναι το πρόσωπο (18 χρονών και άνω) που έχει συµπληρώσει την Αίτηση
Εγγραφής Νέου Συνεργάτη, ο οποίος έχει Ανάδοχο άλλον Συνεργάτη και η Αίτηση του/της
έχει επιτυχώς εγκριθεί και καταχωρηθεί από την Εταιρεία.

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές επιτρέπονται µόνο µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας της εταιρείας,
www.foreverliving.com online signup (από την επιλογή « Γίνε Μέλος») και του ΜyFLPBiz.com,
το οποίο είναι συνδεδεµένο µε την επίσηµη ιστοσελίδα της εταιρείας. Οι ηλεκτρονικές
εγγραφές, βάσει νόµου, πρέπει να πραγµατοποιούνται από τον ίδιο τον Νέο Συνεργάτη,
ο οποίος βάζει µε αυτόν τον τρόπο την ψηφιακή υπογραφή του.

Όλες οι διατάξεις και προϋποθέσεις για την εγγραφή των Συνεργατών αναφέρονται στην
Αίτηση Εγγραφής Νέου Συνεργάτη και στα φυλλάδια και έντυπα της Εταιρείας που
αφορούν ειδικά τη συνεργασία. Οι Συνεργάτες επίσης πρέπει να γνωρίζουν την Πολιτική
της Εταιρείας.

Ο Συνεργάτης δικαιούται να καταγγείλει τη Συνεργασία του/της µε την Εταιρεία (βλ.
κεφάλαιο 10, διακοπή/καταγγελία Συνεργασίας). Εάν, στη συνέχεια αποφασίσει να
συνεργαστεί ξανά, µπορεί να το κάνει, µετά από δύο χρόνια από τη διακοπή της Συνεργασίας
του, υπογράφοντας νέα Αίτηση Εγγραφής Νέου Συνεργάτη και αφού εγκριθεί αυτή
από την Εταιρεία, βάσει της Πολιτικής Αλλαγής Αναδόχου της παρ. 9.5.

Ο Συνεργάτης µπορεί να αγοράσει προϊόντα, απευθείας από την Εταιρεία, σύµφωνα
µε την Πολιτική της Εταιρείας και τη διαδικασία που αναφέρεται στην παρούσα Εταιρική
Πολιτική. Εταιρικά έντυπα διατίθενται προς πώληση µόνο από την Εταιρεία.

Όλοι όσοι βρίσκονται στο επίπεδο του Distributor, θα προµηθεύονται προϊόντα στην
Τιµή του Νέου Συνεργάτη (NDP) (NDP = 15% έκπτωση από τη Λιανική Τιµή). Όταν
ένας Συνεργάτης (ανεξαρτήτως επιπέδου) αγοράσει προϊόντα αξίας 2 CC τουλάχιστον
στον προσωπικό του κωδικό µέσα σε µια περίοδο δύο συνεχόµενων ηµερολογιακών µηνών,
τότε µπορεί να αγοράζει προϊόντα στη χονδρική τιµή. Η διαφορά ανάµεσα στην Τιµή
Νέου Συνεργάτη και τη Χονδρική Τιµή θα καταβάλλεται στον απευθείας ανάδοχο.

Όλοι οι Συνεργάτες (ανεξαρτήτως του επιπέδου τους στο Σύστηµα Marketing) θα µπορούν
να λαµβάνουν το κέρδος NDP (διαφορά ανάµεσα στην Τιµή Νέου Συνεργάτη και τη
Χονδρική Τιµή) από τους Συνεργάτες στους οποίους είναι οι ίδιοι ανάδοχοι, µέχρι οι νέοι
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αυτοί Συνεργάτες να πραγµατοποιήσουν αναγνωρισµένες αγορές 2 CC στον προσωπικό
τους κωδικό µέσα σε 2 συνεχόµενους ηµερολογιακούς µήνες.

Το προσωπικό bonus επί των Αναγνωρισµένων Αγορών του Distributor θα καταβληθεί
στον Ανάδοχό του ως Προσωπικό Bonus, εφόσον το δικαιούται µε βάση το επίπεδό του
στο Μarketing Plan.

Επιλογή νέου αναδόχου σύµφωνα µε την Πολιτική των 6 µηνών
Kάθε Συνεργάτης που είναι εγγεγραµµένος στην Εταιρεία κάτω από έναν Ανάδοχο για έξι
(6) πλήρεις ηµερολογιακούς µήνες και δεν έχει πετύχει µετά το πέρας των έξι (6) µηνών
το επίπεδο του Assistant Supervisor, θα έχει το δικαίωµα να επιλέξει έναν νέο Ανάδοχο.

· Οι Συνεργάτες που θα επιλέξουν έναν νέο Ανάδοχο θα χάσουν κάθε τυχόν δίκτυο που
έχουν αναπτύξει, καθώς και τα Case Credits που είχαν συγκεντρώσει ως τότε και θα
υπολογίζονται ως µόλις εγγεγραµµένοι για όλα τα ισχύοντα προγράµµατα κινήτρων.

Η Εταιρεία διοργανώνει εκπαιδευτικά σεµινάρια για τους Συνεργάτες, ώστε να αποκτήσουν
ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης των προϊόντων και του Συστήµατος Marketing και τους
παρέχει συµβουλές σχετικά µε το πώς να αναπτύσσουν την επιχείρησή τους. Αυτά µπορούν
να τα παρακολουθήσουν όλοι οι Συνεργάτες. Πληροφορίες για τις ηµεροµηνίες και τις
ώρες των σεµιναρίων θα δηµοσιεύονται στο Περιοδικό της Εταιρείας καθώς και στην
επίσηµη ιστοσελίδα της Εταιρείας. Οι επιτυχηµένοι Συνεργάτες αποκτούν γνώση της
τρέχουσας αγοράς παρακολουθώντας εκπαιδευτικά σεµινάρια, έχοντας τους δικούς τους
προσωπικούς πελάτες λιανικής και λειτουργώντας ως Ανάδοχοι άλλων, έτσι ώστε αυτοί
να πωλούν λιανικώς τα προϊόντα.

Οι Συνεργάτες που έχουν κάνει αγορά τον προηγούµενο µήνα βλέπουν την Μηνιαία
Κίνηση ∆ικτύου τους (Bonus Recap) ηλεκτρονικά στο www.foreverliving.com µε τους
προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης.

Η Εταιρεία δεν απαιτεί την υπογραφή του Αναδόχου στην Αίτηση Εγγραφής. Παρόλα
αυτά, είναι αναγκαίο η Αίτηση να περιλαµβάνει το όνοµα και τον κωδικό συνεργασίας
του Αναδόχου, αλλά δεν απαιτείται να υπογράψει ο ίδιος την Αίτηση, προκειµένου αυτή
να γίνει αποδεκτή από την Εταιρεία.
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ASSISTANT SUPERVISOR

Με την επίτευξη προσωπικών Αναγνωρισµένων Αγορών 2 CC από την Εταιρεία κατά
τη διάρκεια ενός ή δύο συνεχόµενων ηµερολογιακών µηνών, ο Distributor προάγεται σε
Assistant Supervisor στο Σύστηµα Marketing.

Όλοι οι Συνεργάτες χρειάζονται 2 Case Credits σε Προσωπικές Αναγνωρισµένες Αγορές
προκειµένου να αγοράζουν σε Τιµές Χονδρικής. Έως την πλήρωση της προϋπόθεσης
αυτής, όλες οι αγορές θα πραγµατοποιούνται στην Τιµή Νέου Συνεργάτη (NDP).

Επιπλέον, έως ότου ένας Distributor γίνει Assistant Supervisor, η αξία Case Credits των
παραγγελιών του θα πιστώνεται στον Ανάδοχό του. Έτσι, κάθε Ανάδοχος προσµετρά
τα πρώτα 2 Case Credits που αγοράζουν οι Distributors πρώτης του γενιάς για την
εκπλήρωση των προϋποθέσεων για την Ενεργή του ιδιότητα για τον µήνα που
πραγµατοποιήθηκε η αγορά. Ο Ανάδοχος θα κερδίσει το Προσωπικό Bonus επί των
παραγγελιών αυτών και αυτό θα καταβάλλεται σε αξία καθορισµένη από το επίπεδό του
στο Marketing Plan. Επίσης, έως ότου ο Distributor γίνει Assistant Supervisor το Bonus
του Νέου Συνεργάτη θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο. Τα Bonus Ποσοτήτων επί των
παραγγελιών αυτών θα καταβάλλονται στους Αναδόχους σύµφωνα µε τους κανόνες του
Συστήµατος Κερδών Marketing.

Ανεξαρτήτως του αριθµού των Case Credits που κάθε Ανάδοχος Συνεργάτης έχει λάβει
από Distributors πρώτης του γενιάς, ο Ανάδοχος Συνεργάτης οφείλει πάντοτε να αγοράζει
τουλάχιστον 1 Case Credit στον προσωπικό του κωδικό, εντός κάθε ηµερολογιακού µήνα,
προκειµένου να πληρούνται οι προϋποθέσεις για την Ενεργή ιδιότητά του (4 CC).

3.12

3.13.

3.14.

3.15.
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Σύστηµα Μarketing

I. ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MARKETING

∆εν υπάρχει επαναπροσδιορισµός των επιπέδων στο Σύστηµα Marketing της Forever
Living Products από τη στιγµή που έχουν αποκτηθεί, εκτός εάν η Συνεργασία του Συνεργάτη
καταγγελθεί ή άλλος Aνάδοχος αναλάβει το Συνεργάτη (Αλλαγή Αναδόχου). ∆ηλαδή, το
επίπεδο που κατέχει ο κάθε Συνεργάτης, δεν χάνεται και δεν απαιτούνται αγορές
προκειµένου να διατηρηθεί.

Ένας Συνεργάτης δεν µπορεί να ξεπεράσει τον Aνάδοχό του στις προαγωγές του στα
διάφορα επίπεδα, µέχρι το επίπεδο του Manager, καθώς επίσης ούτε και τον Ανάδοχό
του στη Γραµµή Αναδοχής.

Οι καρφίτσες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν την προαγωγή ενός Συνεργάτη σε ένα υψηλότερο
επίπεδο στο Σύστηµα Marketing της Εταιρείας, θα αποδίδονται µόνο στους αντίστοιχους
Συνεργάτες και µόνο κατά τη διάρκεια των Success Day ή άλλων επίσηµων εκδηλώσεων
της Εταιρείας. Εξαιρέσεις επιτρέπονται µόνο σε ειδικές περιπτώσεις, οι οποίες θα
εξετάζονται από την Εταιρεία.

Όταν ένας Συνεργάτης και η οµάδα του συµπληρώσουν επιτυχώς 25 CC µέσα σε ένα ή
δύο συνεχόµενους µήνες, ο Συνεργάτης γίνεται Supervisor και βραβεύεται µε µία
αναµνηστική µπρούτζινη καρφίτσα.

Όταν ένας Συνεργάτης και η οµάδα του συµπληρώσουν επιτυχώς 75 CC µέσα σε ένα ή
δύο συνεχόµενους µήνες, ο Συνεργάτης γίνεται Assistant Manager και βραβεύεται µε µία
αναµνηστική ασηµένια καρφίτσα.

Οποιοσδήποτε µήνας ή 2 συνεχόµενοι ηµερολογιακοί µήνες µπορούν να υπολογισθούν
για να συγκεντρωθούν τα CC που χρειάζονται για να φτάσει ένας Συνεργάτης στο επίπεδο
Assistant Supervisor, Supervisor, Assistant Manager ή στο επίπεδο του Manager. Όλες
οι προαγωγές θα γίνονται την ακριβή ηµεροµηνία, κατά την οποία επαρκής αριθµός CC
θα έχει συγκεντρωθεί για να φτάσει κανείς στο συγκεκριµένο επίπεδο. Ο δεύτερος µήνας
που έχει υπολογισθεί για την επίτευξη ενός επιπέδου, µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν
πρώτος µήνας για την επίτευξη του επόµενου επιπέδου.

Όταν ένας Συνεργάτης και η οµάδα του συµπληρώσουν επιτυχώς 120 CC µέσα σε ένα ή
δύο συνεχόµενους µήνες, ο Συνεργάτης γίνεται Αναγνωρισµένος Manager και βραβεύεται
µε µία αναµνηστική χρυσή καρφίτσα.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
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* Ενεργή Ιδιότητα: Ανεξαρτήτως του πόσα CC έχει συγκεντρώσει ο Ανάδοχος από
Distributors, ο Συνεργάτης Ανάδοχος πρέπει πάντα, σε κάθε ηµερολογιακό µήνα, να
αγοράσει τουλάχιστον 1 CC µε το δικό του/της προσωπικό κωδικό, ως προϋπόθεση για
να είναι Ενεργός Συνεργάτης (4 CC) (εξαιρείται το επίπεδο του Assistant Supervisor
για την απόκτηση των bonus).

** Προσοχή: Οι µήνες για τη συµπλήρωση των CC είναι ηµερολογιακοί, δηλ. ξεκινούν
τη 1η του µήνα και λήγουν στο τέλος του ίδιου µήνα. Συνεπώς, εάν κάποιος Συνεργάτης
γράφτηκε στην Εταιρεία, π.χ. στα µέσα ενός µήνα, ο χρόνος για τη συµπλήρωση των
απαιτούµενων CC ξεκινά από την αρχή εκείνου του µήνα και όχι από την ηµεροµηνία
εγγραφής του.

*** Μέρες Προσαρµογής: Οι Συνεργάτες που επιθυµούν να αλλάξουν επίπεδο ή είναι
κοντά στην επίτευξη κάποιου δηλωµένου από την εταιρεία κινήτρου, έχουν το δικαίωµα
να ζητήσουν τρεις (3) εργάσιµες µέρες παράτασης από τον επόµενο µήνα ώστε να πετύχουν
το στόχο. Οι µέρες προσαρµογής δεν υπολογίζονται για την επίτευξη των 4 CC της ενεργής
ιδιότητας και για την απαίτηση των µπόνους ηγεσίας (π.χ. 12, 8 ή 4 CC) και δεν
πρέπει να επηρεάζουν τις αντίστοιχες κατηγορίες CC των αναδόχων τους. Στις µέρες
προσαρµογής υπολογίζονται µόνο οι προσωπικές αγορές ή / και καινούργιες εγγραφές
µε πακέτο NDP.
Οι µέρες προσαρµογής δίνονται στον Συνεργάτη µόνο εφόσον επικοινωνήσει ο ίδιος µε
την εταιρεία ώστε να εξετασθεί η περίπτωση και να του δοθεί η έγκριση.

ΙΙ. MANAGERS

Ένας Συνεργάτης γίνεται «Αναγνωρισµένος» Manager και λαµβάνει τη Χρυσή Καρφίτσα
του Manager όταν:
1) αυτός και η οµάδα του κάνει 120 CC Προσωπικών ή/και Non Manager Αναγνωρισµένων

Αγορών κατά τη διάρκεια ενός ή δύο συνεχόµενων µηνών,
2) είναι προσωπικά Ενεργός κατά τη διάρκεια του ίδιου µήνα ή δύο συνεχόµενων µηνών και
3) δεν υπάρχει άλλος Συνεργάτης κάτω από αυτόν που µπορεί να γίνει Manager κατά τη

διάρκεια αυτού του µήνα ή των δύο συνεχόµενων µηνών.

Σε περίπτωση που ένας Συνεργάτης στο δίκτυο ενός άλλου Συνεργάτη µπορεί να γίνει
Manager την ίδια περίοδο, σε οποιαδήποτε χώρα, ο Συνεργάτης που βρίσκεται πάνω από
αυτόν θα γίνει Αναγνωρισµένος Manager εάν:

· Είναι προσωπικά Ενεργός κατά τη διάρκεια κάθε µήνα της ίδιας περιόδου (που
χρησιµοποιεί για την προαγωγή του).

· ∆ιαθέτει τουλάχιστον 25 Προσωπικά ή/και Non-Manager Case Credits στον τελικό µήνα
της προαγωγής του από Συνεργάτες κάτω από αυτόν, εξαιρουµένου του Συνεργάτη και
της οµάδας του που προάγεται σε Manager τον ίδιο µήνα (βλ. παρ. 7.8).

4.8.

4.9.
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Οι Managers που δεν ικανοποιούν τον όρο 4.8 ή 4.9, θεωρούνται «Μη Αναγνωρισµένοι
Managers». Οι Μη Αναγνωρισµένοι Managers δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για το
Πρόγραµµα Ηγεσίας, ή οποιοδήποτε άλλο κίνητρο για Managers.

Ένας «Μη Αναγνωρισµένος Manager» µπορεί να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις για να
γίνει «Αναγνωρισµένος Manager» σε µεταγενέστερο χρόνο, εκπληρώνοντας τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:

· Ο Συνεργάτης θα πρέπει να είναι Ενεργός µε 4 Προσωπικά Ενεργά Case Credits κατά
τη διάρκεια του µήνα ή των δύο συνεχόµενων ηµερολογιακών µηνών που επιδιώκει να
γίνει Αναγνωρισµένος Manager.

· Ο Συνεργάτης θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει συνολικά 120 CC αναγνωρισµένων
αγορών σε Προσωπικά και σε Non-Manager CC σε έναν ή δύο συνεχόµενους µήνες. Ο
Συνεργάτης µπορεί να χρησιµοποιήσει τα Case Credits που δεν σχετίζονται όµως µε
τα CC από τον υφιστάµενο Manager του δικτύου του, από τον τελευταίο µήνα που
προάχθηκε σε Μη Αναγνωρισµένος Manager για να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που
χρειάζονται για να γίνει Αναγνωρισµένος Manager, µε την προϋπόθεση ότι η επίτευξη
του επιπέδου Αναγνωρισµένος Manager θα γίνει τον αµέσως επόµενο µήνα.

Οποιοσδήποτε Manager πληροί ξανά τις προϋποθέσεις για να γίνει «Αναγνωρισµένος
Manager» µε βάση αυτούς τους όρους, έχει την υποχρέωση να ενηµερώσει την Εταιρεία,
κατά τη διάρκεια του µήνα, που πληροί αυτές τις προϋποθέσεις. Από την ηµέρα που ο
Συνεργάτης πληροί τις προϋποθέσεις για Αναγνωρισµένος Manager θα ξεκινήσει να
λαµβάνει Μπόνους Ηγεσίας και Case Credits Ηγεσίας για όλες τις παραγγελίες που γίνονται
µετά την ηµεροµηνία αυτή, εφόσον βέβαια πληροί τις προϋποθέσεις για τα Bonus Ηγεσίας.

Manager ∆ικτύου: Ένας Manager δύναται να υπολογίζεται στον απευθείας Ανάδοχό του
ως Manager ∆ικτύου είτε:

· Πληρώντας τις προϋποθέσεις του Αναγνωρισµένου Manager είτε

· Πληρώντας τις προϋποθέσεις του Manager ∆ικτύου έχοντας ξεκινήσει από την κατάσταση
του Κληρονοµηθέντος ή Μεταβιβασθέντος Manager.

Ένας Manager ∆ικτύου δύναται να προσµετρηθεί για την πρόκριση του Αναδόχου του
Manager για το Gem Bonus, το status του Gem Manager και για οποιαδήποτε άλλη
πρωτοβουλία προϋποθέτει Managers Πρώτης Γενιάς.

Όλοι οι Συνεργάτες, οι οποίοι αποκτούν το επίπεδο του Manager είναι υποχρεωµένοι να
ακολουθούν τον Κώδικα Συµπεριφοράς των Managers όπως εκείνος οριοθετείται από
την παράγραφο 13.ΙΙ.

4.10.

4.11.
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ΙΙΙ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MARKETING ΚΑΙ ΤΑ BONUS ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Το Σύστηµα Marketing της FLP απεικονίζεται ως εξής:

Το Προσωπικό Bonus είναι το bonus που προέρχεται από τις Προσωπικές Aναγνωρισµένες
Αγορές του Συνεργάτη και από τις Προσωπικές Aναγνωρισµένες Αγορές των Distributors,
των οποίων είναι Ανάδοχος.

Το Bonus Ποσοτήτων είναι το bonus που αναλογεί σε όλες τις Αναγνωρισµένες Αγορές
της Οµάδας, που αποτελείται από όλους τους Assistant Supervisors, Supervisors, &
Assistant Managers, των οποίων ο Συνεργάτης είναι Ανάδοχος.

NDP Κέρδος

· Όλοι οι Συνεργάτες µπορούν να λάβουν το NDP κέρδος (το κέρδος που προκύπτει από
τη διαφορά της Τιµής Νέου Συνεργάτη από τη Χονδρική) από τις αγορές των NDP
Συνεργατών που είναι απευθείας ανάδοχοι.

Distributor

· Κέρδος NDP από αγορές NDP Συνεργατών που είναι απευθείας ανάδοχοι.

· Είναι το πρώτο επίπεδο στο Σύστηµα Marketing και σ' αυτό το επίπεδο δεν καταβάλλεται
προσωπικό Bonus και Bonus ποσοτήτων.

Assistant Supervisor

· Κέρδος NDP από αγορές NDP Συνεργατών που είναι απευθείας ανάδοχοι.

· 5% Προσωπικό Bonus επί όλων των Προσωπικών Αναγνωρισµένων Αγορών του
Συνεργάτη καθώς και των Distributors, των οποίων είναι Ανάδοχος.

· Σ' αυτό το επίπεδο δεν καταβάλλεται Bonus Ποσοτήτων.

3%

8%

13%

5%

5%
8%

18%

5%

10%

13%

Μanager
120 CCΣύστηµα Marketing

Assistant
Μanager

75 CC

Supervisor
25 CC

Assistant
Supervisor

2 CC

Προσωπικά Βonus

Βonus Ποσοτήτων

Distributor*

*Συνεργάτης πρώτου επιπέδου
που δεν έχει γίνει Assistant Supervisor
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Supervisor

· Κέρδος NDP από αγορές NDP Συνεργατών που είναι απευθείας ανάδοχοι.

· 8% Προσωπικό Bonus επί όλων των Προσωπικών Αναγνωρισµένων Αγορών του
Συνεργάτη καθώς και των Distributors, των οποίων είναι Ανάδοχος.

· 3% Bonus Ποσοτήτων επί όλων των Προσωπικών Αναγνωρισµένων Αγορών των Assistant
Supervisors και των Αναγνωρισµένων Αγορών της οµάδας τους.

Αssistant Manager

· Κέρδος NDP από αγορές NDP Συνεργατών που είναι απευθείας ανάδοχοι.

· 13% Προσωπικό Bonus επί όλων των Προσωπικών Αναγνωρισµένων Αγορών του Συ-
νεργάτη καθώς και των Distributors, των οποίων είναι Ανάδοχος.

· 5% Bonus Ποσοτήτων επί όλων των Αναγνωρισµένων Αγορών των Supervisors και των
Αναγνωρισµένων Αγορών της Οµάδας τους.

· 8% Bonus Ποσοτήτων επί όλων των Αναγνωρισµένων Αγορών των Assistant Supervisors
των οποίων είναι Ανάδοχος και επί των Αναγνωρισµένων Αγορών των Οµάδων τους.

Manager

· Κέρδος NDP από αγορές NDP Συνεργατών που είναι απευθείας ανάδοχοι.

· 18% Προσωπικό Bonus επί όλων των Προσωπικών Αναγνωρισµένων Αγορών του Συ-
νεργάτη καθώς και των Distributors, των οποίων είναι Ανάδοχος.

· 5% Bonus Ποσοτήτων επί όλων των Αναγνωρισµένων Αγορών των Assistant Managers
των οποίων είναι Ανάδοχος και επί των Αναγνωρισµένων Αγορών των Οµάδων τους.

· 10% Bonus Ποσοτήτων επί όλων των Αναγνωρισµένων Αγορών των Supervisors των
οποίων είναι Ανάδοχος και επί των Αναγνωρισµένων Αγορών των Οµάδων τους.

· 13% Bonus Ποσοτήτων επί όλων των Αναγνωρισµένων Αγορών των Assistant Supervisors
των οποίων είναι Ανάδοχος και επί των Αναγνωρισµένων Αγορών των Οµάδων τους.

Οι Managers έχουν το δικαίωµα να λαµβάνουν bonus και CC από τους Managers του
δικτύου τους (βλ. παρ. 4.34 - 4.41).

ΝΕΑ CC: Τα Case Credits που γίνονται από τους Συνεργάτες πρώτης γενιάς ενός Manager
και του δικτύου τους, εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία εγγραφής τους ή έως ότου ο
συγκεκριµένος Συνεργάτης κατακτήσει το επίπεδο του Manager - οποιοδήποτε από
τα δύο προηγηθεί.

IV. Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ BONUS

Όλα τα bonus υπολογίζονται µε βάση τις Προτεινόµενες Τιµές Λιανικής (SRP),
εξαιρουµένου του Φ.Π.Α .

Προκειµένου να λάβετε το µπόνους του τρέχοντος µήνα, θα πρέπει να πραγµατοποιήσετε

4.13.

4.13.1
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τις παραγγελίες σας, τις ηµέρες λειτουργίας της Εταιρείας τηλεφωνικώς ή µέσω fax ή µε
e-mail έως τις 4.00 µ.µ. είτε µέσω των καταστηµάτων µας µέχρι και τις 9.00 µ.µ., είτε
ηλεκτρονικά µόνο µέσω του www.foreverliving.com έως τις 11.59 µ.µ. της τελευταίας
ηµερολογιακής ηµέρας του τρέχοντος µήνα.

Τα Προσωπικά Bonus ενός Συνεργάτη, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που λαµβάνει
από τους Distributors της πρώτης του γενιάς, αποδίδονται στο Συνεργάτη που έχει
τουλάχιστον κατακτήσει το επίπεδο του Assistant Supervisor στο Σύστηµα Marketing,
ανεξάρτητα από το αν κρίνονται ως Ενεργοί ή όχι για το συγκεκριµένο µήνα.

Για να θεωρηθεί ένας Συνεργάτης κατάλληλος να λαµβάνει Bonus Ποσοτήτων ή κάποιο
άλλο bonus από τους Συνεργάτες της οµάδας του κατά τη διάρκεια ενός µήνα, θα πρέπει
να έχει κατακτήσει τουλάχιστον το επίπεδο του Supervisor και να είναι Ενεργός κατά
τη διάρκεια του µήνα.

Όλοι οι Συνεργάτες που έχουν προκριθεί στο επίπεδο του Assistant Supervisor ή ανώτερο
αυτού, θα εισπράττουν το κέρδος (Τιµή Νέου Συνεργάτη µείον τη Χονδρική Τιµή) επί
των αγορών των Distributors του δικτύου τους και επιπροσθέτως, θα λαµβάνουν προσωπικό
Βonus επί των αγορών αυτών.

Οι Προσωπικές Αναγνωρισµένες Αγορές κάθε Νέου Συνεργάτη θα προσµετρώνται
ως Προσωπικές Αναγνωρισµένες Αγορές του απευθείας Αναδόχου του.

Τα bonus των Συνεργατών υπολογίζονται µε βάση τη θέση τους στο Σύστηµα Marketing
της Εταιρείας. Τα bonus αποδίδονται µε βάση το επίπεδο που βρίσκεται ο Συνεργάτης,
τη στιγµή που πραγµατοποιούνται οι παραγγελίες των προϊόντων. Π.χ. εάν ένας Assistant
Supervisor κάνει µέσα σε ένα µήνα 80 CC, θα κερδίσει ένα 5% από τα πρώτα 25 CC,
8% από τα υπόλοιπα 50 CC και 13% από τα υπολειπόµενα 5 CC.

Ο Συνεργάτης που είναι Assistant Supervisor, Supervisor ή Assistant Manager δεν
λαµβάνει Bonus Ποσοτήτων από κανένα Συνεργάτη της Οµάδας του, εάν αυτός (ο
Συνεργάτης) είναι στο ίδιο επίπεδο µε αυτόν, στο Σύστηµα Μarketing. Ωστόσο ο
Συνεργάτης αυτός θα λάβει τα CC, µε σκοπό να καθοριστεί εάν έχει επιτευχθεί ανώτερο
επίπεδο στο Σύστηµα Marketing ή για κάποιο κίνητρο.

Οι Συνεργάτες έχουν την υποχρέωση να παρακολουθούν τόσο τα προσωπικά τους CC
όσο και όλα τα CC του δικτύου τους για το αν πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας
για την Ενεργή ιδιότητα, απαιτήσεις για τα Bonus Ηγεσίας, την συµµετοχή τους στα
κίνητρα ή για την αλλαγή επιπέδου. Η Εταιρεία δεν φέρει καµία ευθύνη αν κάποιος
Συνεργάτης χάσει την προθεσµία να αποκτήσει το κίνητρο, το επίπεδο, την ενεργή
ιδιότητα ή τις απαιτήσεις για κάποιο άλλο Bonus.
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Οι Συνεργάτες οι οποίοι δεν είναι Eνεργοί κάποιο µήνα, δεν έχουν το δικαίωµα να
εισπράξουν το Bonus Ποσοτήτων, εκτός από το Προσωπικό τους Bonus, το οποίο
προκύπτει άµεσα ως Ανάδοχος των Distributors. Μπορούν να επανακτήσουν το δικαίωµα
να λαµβάνουν το Bonus από ολόκληρο το δίκτυό τους, µόνο όταν γίνουν πάλι Ενεργοί,
χωρίς όµως να έχουν το δικαίωµα το µήνα, που θα γίνουν Ενεργοί, να εισπράξουν και
το bonus κάποιου προηγούµενου, στον οποίο δεν ήταν Ενεργοί.

Εάν κάποιος Συνεργάτης δεν είναι Ενεργός και χάσει το bonus του, αυτό αποδίδεται
στον Ανάδοχό του που είναι Ενεργός. Η Εταιρεία δεν υποχρεώνει τον Ανάδοχο να
µοιραστεί αυτό το bonus µε Συνεργάτη, ο οποίος το έχασε.

Όλα τα bonus πληρώνονται κάθε 15 του επόµενου µήνα από το µήνα που ο Συνεργάτης
πραγµατοποίησε τις αγορές του, σε τραπεζικό λογαριασµό (ΙΒΑΝ) της τράπεζας Alpha
Bank που συνεργάζεται η Εταιρεία και συµπληρώνεται από τον ίδιο στην Αίτηση
Εγγραφής Νέου Συνεργάτη. Ο Συνεργάτης µπορεί να ανοίξει αριθµό λογαριασµού στην
Alpha Bank χωρίς καµιά επιβάρυνση ή ελάχιστο ποσό κατάθεσης, συµπληρώνοντας
τα απαραίτητα στοιχεία στο έντυπο που υπάρχει στην τελευταία σελίδα και καταθέτοντάς
το στην Τράπεζα. Έτσι, εάν ο Συνεργάτης έκανε αγορές το µήνα Ιανουάριο, θα λάβει
το bonus αυτού του µήνα στις 15 Φεβρουαρίου. Όταν η 15η µέρα του µήνα είναι
Σάββατο, η πληρωµή γίνεται Παρασκευή (14η µέρα) και όταν είναι Κυριακή, η πληρωµή
γίνεται ∆ευτέρα (16η µέρα). Το ίδιο ισχύει και για τις επίσηµες αργίες.

Η πληρωµή Bonus γίνεται µέσω αυτοµατοποιηµένης διαδικασίας από το µηχανογραφικό
πρόγραµµα της εταιρείας και προκειµένου να πραγµατοποιηθεί απαιτούνται τα εξής
στοιχεία:

· Αριθµός τραπεζικού λογαριασµού Alpha Bank (ΙΒΑΝ) · ΑΦΜ · ∆.Ο.Υ. · ∆ιεύθυνση

· Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας (Α∆Τ) · Τηλέφωνο επικοινωνίας.

· Απαραίτητο στοιχείο αποτελεί το e-mail και ο αριθµός κινητού τηλεφώνου.
Κάθε Νέος Συνεργάτης θα πρέπει στην Αίτηση Συνεργασίας να συµπληρώνει υποχρεωτικά
τα ανωτέρω στοιχεία προκειµένου αυτή να καταχωρείται στα συστήµατα της εταιρείας
και να θεωρείται έγκυρη.
Αν κάποιος Συνεργάτης διαθέτει ήδη τραπεζικό λογαριασµό ή είναι συνδικαιούχος
σε λογαριασµό στην ALPHA BANK δεν χρειάζεται να ανοίξει νέο λογαριασµό. Χρειάζεται
όµως να ενηµερώσει την Οικονοµική ∆ιεύθυνση για τον αριθµό λογαριασµού.
H αυτόµατη διαδικασία πληρωµής των Bonus απαιτεί τόσο την επεξεργασία / έλεγχο
των στοιχείων όσο και τη συνεργασία µε το µηχανογραφικό σύστηµα της Alpha
Bank. Για να γίνει η αυτόµατη πληρωµή του ποσού bonus στις 15 του µήνα, θα πρέπει
η Οικονοµική ∆ιεύθυνση να έχει ενηµερωθεί µε τα απαραίτητα στοιχεία, µέχρι τις 5
του τρέχοντος µήνα. Αν τα στοιχεία αυτά δοθούν µετά τις 5 του µήνα η πληρωµή θα
προγραµµατιστεί για τις 15 του επόµενου µήνα.
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Εάν κάποιος Συνεργάτης δεν έχει συµπληρώσει τον τραπεζικό λογαριασµό του στην Αίτηση
Εγγραφής και θέλει να τον καταθέσει στην εταιρεία ή αν επιθυµεί να αλλάξει τον τραπεζικό
λογαριασµό του, θα πρέπει να ενηµερώσει την Εταιρεία µέχρι την 5η ηµέρα του µήνα ώστε
να µπορέσει να πραγµατοποιηθεί η κατάθεση των bonus στις 15 του τρέχοντος µήνα.

Οι Συνεργάτες της εταιρείας χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες.
Στους επιτηδευµατίες οι οποίοι εκδίδουν Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (ΤΠΥ) για την
πληρωµή των Bonus τους και στους ιδιώτες οι οποίοι δεν εκδίδουν κάποιο τιµολόγιο
για την πληρωµή των Bonus τους.
Ειδικότερα, οι Συνεργάτες που εκδίδουν ΤΠΥ, θα πρέπει να επικοινωνούν µε την Οικονοµική
∆ιεύθυνση της εταιρείας, από την 4η εργάσιµη ηµέρα και µέχρι τις 10 κάθε µήνα, ώστε
να εκδώσουν το ΤΠΥ έγκαιρα.
Για την πληρωµή των Bonus, απαραίτητη προϋπόθεση είναι το πρωτότυπο ΤΠΥ να έχει
παραληφθεί από την Οικονοµική ∆ιεύθυνση µέχρι και τις 10 κάθε µήνα. Αν το τιµολόγιο
παραληφθεί µετά τις 10 του µήνα αλλά πριν τις 25, τότε η πληρωµή των Bonus θα
γίνει την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µήνα.
Η Εταιρεία πληρώνει τα Bonus σε Ιδιώτες και µέχρι του ποσού των Ê 5.000 µικτά ετησίως,
παρακρατώντας το 23,6 % (φόρος και χαρτόσηµο), µε Απόδειξη Επαγγελµατικής ∆απάνης
(ΑΕ∆). Αν το ποσό των Bonus, σε ετήσια βάση, υπερβεί το ποσό των Ê 5.000 µικτά και µέχρι
τις Ê 10.000 µικτά, για να µπορέσει η Εταιρεία να προχωρήσει µε την πληρωµή και των
επόµενων Ê 5.000 µικτά, θα πρέπει να λάβει µια υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 (παρέχεται
µε προτυπωµένο κείµενο από την Οικονοµική ∆ιεύθυνση της εταιρείας), µε γνήσιο υπογραφής
του συνεργάτη επικυρωµένο από ΚΕΠ ή Αστυνοµικό Τµήµα, που να δηλώνει ο ιδιώτης
Συνεργάτης πως δεν έχει άλλο εισόδηµα από µη εξαρτηµένη εργασία στην Ελλάδα.
Αν το ποσό των Ê 10.000 µικτών συµπληρωθεί πριν το τέλος του χρόνου, βάσει του
ισχύοντος φορολογικού νόµου ο Συνεργάτης θα πρέπει να κάνει έναρξη επιτηδεύµατος
στην εφορία, όπου ανήκει. Στη περίπτωση αυτή, δεν υπάρχει η παρακράτηση φόρου
23,6%. Η Εταιρεία πληρώνει στο Συνεργάτη το Bonus πλέον τον αναλογούν ισχύοντα
Φ.Π.Α. (23%), τον οποίο αποδίδει ο Συνεργάτης στην εφορία. Για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλούνται οι Συνεργάτες να επικοινωνούν µε την Οικονοµική ∆ιεύθυνση της Εταιρείας.

Στους Συνεργάτες που έχουν διεύθυνση εξωτερικού θα πρέπει το µικτό ποσό των Bonus να
υπερβαίνει τα Ê 100 το µήνα ή σωρευτικά για περισσότερους µήνες προκειµένου να γίνει
πληρωµή. Αν ο Συνεργάτης εξωτερικού αποστείλει επίσηµο τιµολόγιο και κάποια ακόµα
απαραίτητα έγγραφα (επικοινωνήστε µε την Οικονοµική ∆ιεύθυνση) που να αποδεικνύουν
ότι είναι µόνιµος κάτοικος εξωτερικού δεν υπάρχει καµία παρακράτηση φόρου 23,6%
ούτε περιορισµός στο ετήσιο ποσό των Bonus (Ê 5.000). ∆ιαφορετικά υπάρχει περιορισµός
µέχρι Ê 5.000 µικτά ετησίως και παρακράτηση φόρου 23,6%. Στην περίπτωση εξόφλησης
Bonus συνεργάτη εξωτερικού όλες οι τραπεζικές προµήθειες επιβαρύνουν το Συνεργάτη.
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ΤΤυυχχόόνν  ΛΛάάθθηη  ήή  ΑΑπποορρίίεεςς  
Σε περίπτωση που κάποιος Συνεργάτης έχει απορίες ή θεωρεί ότι έχουν γίνει λάθη στον
υπολογισµό των bonus, στη δραστηριότητα δικτύου  (downline activity reports), στις χρεώσεις
ή σε αλλαγές, θα πρέπει να ειδοποιήσει την Εταιρεία εγγράφως εντός εξήντα (60) ηµερών
από το εν λόγω συµβάν. Η Εταιρεία δεν θα µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για λάθη ή
παραλείψεις που δεν έχουν δηλωθεί στο ως άνω χρονικό διάστηµα των εξήντα (60) ηµερών.

V. ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ MANAGERS & ΑΝΩ

Ένας Συνεργάτης για να εξελιχθεί περισσότερο στο Σύστηµα Marketing της Εταιρείας, θα
πρέπει να συνεχίσει όχι µόνο να συστήνει νέους Συνεργάτες στην Eταιρεία, αλλά να τους
υποστηρίζει, ώστε να κατακτήσουν το επίπεδο του Manager. Ένας Συνεργάτης, θεωρείται
Ανάδοχος Manager µόνο στο κράτος όπου έγινε Manager, κάνοντας 120 CC σε ένα ή δύο
συνεχόµενους µήνες. Θα θεωρείται Μετατιθέµενος Manager, σε όλες τις άλλες χώρες
όπου εγγράφεται, µέχρι να κάνει 120 CC, σε ένα ή δύο συνεχόµενους µήνες και σε αυτές τις
χώρες. Μετατιθέµενοι Managers δεν υπολογίζονται για τα επίπεδα Senior Manager και άνω. 
Ένας Συνεργάτης που είναι Manager και έχει Managers 1ης γενιάς σε άλλες χώρες, καταλαµβάνει
µόνο τους αντίστοιχους τίτλους Manager και την καρφίτσα που τους συνοδεύει (π.χ. Sapphire
Managers µε 6 Managers στην Ελλάδα και 3 Managers 1ης γενιάς, σε άλλες χώρες). Για την
απολαβή και των Gem Bonus που συνοδεύουν κάθε τίτλο Gem Manager, επιβάλλεται όλοι οι
Managers να ανήκουν στην ίδια χώρα που ανήκει και ο Manager Ανάδοχός τους. 

Senior Manager
Όταν ένας Manager έχει γίνει Ανάδοχος και έχει δηµιουργήσει δύο (2)  Αναγνωρισµένους
Managers Πρώτης Γενιάς τότε γίνεται Senior Manager και βραβεύεται µε µία Kαρφίτσα
Manager µε  2 πολύτιµους λίθους.  

Soaring Manager
Όταν ένας Manager έχει γίνει Ανάδοχος και έχει δηµιουργήσει πέντε (5)  Αναγνωρισµένους
Managers Πρώτης Γενιάς τότε, γίνεται Soaring Manager και βραβεύεται µε µία καινούργια
Kαρφίτσα Manager µε 4 Πολύτιµους Λίθους.

Για να πληρούνται οι προϋποθέσεις για Senior, Soaring ή Gem Manager, οι αναγνωρισµένοι
Managers πρώτης γενιάς θα υπολογίζονται µόνο µία φορά, ακόµη και αν έχουν γίνει
Αναγνωρισµένοι σε διαφορετικές χώρες. 

∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ GEM MANAGER 

Sapphire Manager
Όταν ένας Manager έχει γίνει Aνάδοχος και έχει δηµιουργήσει 9 Αναγνωρισµένους
Managers Πρώτης Γενιάς, τότε γίνεται Sapphire Manager και βραβεύεται µε µία Χρυσή
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Καρφίτσα µε 4 Ζαφείρια. Αυτές οι καρφίτσες απονέµονται µόνο σε Success Day ή σε
άλλες Αναγνωρισµένες Συναντήσεις που οργανώνονται από την Εταιρεία. 

Το Επίπεδο Sapphire Manager βραβεύεται επίσης µε ένα ταξίδι 4 ηµερών (3 διανυκτερεύσεων)
µε όλα τα έξοδα πληρωµένα, σ' ένα από τα Θέρετρα της Forever Living Products Int.  

Diamond Sapphire Manager
Όταν ένας Manager έχει γίνει Ανάδοχος και έχει δηµιουργήσει 17 Αναγνωρισµένους
Managers Πρώτης Γενιάς, τότε γίνεται Diamond Sapphire Manager και βραβεύεται µε
µία Xρυσή καρφίτσα µε 2 ∆ιαµάντια και 2 Ζαφείρια, σε ένα Success Day. 

· Ο  Diamond Sapphire Manager  βραβεύεται επίσης µε ένα ειδικά σχεδιασµένο Μπρούτζινο
Άγαλµα µε το σήµα της Εταιρείας.

· Επιπλέον θα λάβει ένα ταξίδι 5 ηµερών (4 διανυκτερεύσεων), µε όλα τα έξοδα πληρωµένα
σε ένα πολυτελές Ξενοδοχείο στη Χαβάη ή σε άλλη τοποθεσία που θα υποδείξει η
Εταιρεία.

Diamond Manager
Όταν ένας Manager έχει γίνει Ανάδοχος και έχει δηµιουργήσει 25 Αναγνωρισµένους Managers
Πρώτης Γενιάς, τότε γίνεται Diamond Manager  και βραβεύεται µε µία Χρυσή Καρφίτσα
µε 1 µεγάλο ∆ιαµάντι. Σε αυτό το επίπεδο αποδίδονται επίσης τα εξής προνόµια:

· Ένα ∆ιαµαντένιο ∆αχτυλίδι Αναγνώρισης

· Απαλλαγή των υποχρεώσεών του για το Πρόγραµµα Κινήτρων και τα Bonus Ποσο-  
τήτων, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον 25 Αναγνωρισµένοι Managers πρώτης 
γενιάς του είναι Ενεργοί κάθε αντίστοιχο µήνα.

· Ένα ταξίδι 7 ηµερών και 6 διανυκτερεύσεων µε όλα τα έξοδα πληρωµένα σε ένα
πολυτελές θέρετρο εκτός της Περιφέρειάς του.

Double Diamond Manager
Όταν ένας Manager έχει γίνει Ανάδοχος και έχει δηµιουργήσει 50 Αναγνωρισµένους
Managers Πρώτης γενιάς, τότε γίνεται Double Diamond  Manager. Σε αυτό το επίπεδο
αποδίδονται επίσης τα εξής προνόµια: 

· Μια ειδικά σχεδιασµένη Καρφίτσα µε 2 Μεγάλα ∆ιαµάντια.

· Ένα ταξίδι 10 ηµερών (9 διανυκτερεύσεων), µε όλα τα έξοδα πληρωµένα στην Νότια 
Αφρική.

· Ένα ξεχωριστό στυλό µε πανέµορφα ∆ιαµάντια.

Triple Diamond Manager
Όταν ένας Manager έχει γίνει Ανάδοχος και έχει δηµιουργήσει 75 Αναγνωρισµένους
Managers Πρώτης Γενιάς, τότε γίνεται Triple Diamond Manager. Σε αυτό το επίπεδο
αποδίδονται επίσης τα εξής προνόµια: 

· Μια ειδικά σχεδιασµένη Καρφίτσα µε 3 Μεγάλα ∆ιαµάντια.
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· Ένα ταξίδι 14 ηµερών, (13 διανυκτερεύσεων) σε όλο τον κόσµο µε όλα τα έξοδα πλη-    
ρωµένα.

· Ένα πολύτιµο ρολόι µε τη διακριτική ευχέρεια της Forever Living Products.

· Ένα Μπρούτζινο Άγαλµα Περιορισµένης Έκδοσης (µε τη διακριτική ευχέρεια της FLP).

Diamond Centurion Manager
Όταν ένας Manager έχει γίνει Ανάδοχος και έχει δηµιουργήσει 100 Αναγνωρισµένους
Managers Πρώτης Γενιάς, τότε γίνεται Diamond Centurion Manager, και απονέµεται σε
αυτόν µια Χρυσή Καρφίτσα µε 4 µεγάλα ∆ιαµάντια.

VI. EAGLE MANAGERS

(α) Το πρόγραµµα του Eagle Manager έχει σχεδιασθεί για να ενθαρρύνει τους Managers
να πετύχουν και να διατηρήσουν έναν όγκο πωλήσεων που θα τους αποφέρει ένα εισόδηµα
αντάξιο εκείνου των διαφόρων θέσεων των Manager του Marketing Plan. Ο τίτλος του
Eagle Manager αποκτάται και ανανεώνεται κάθε χρόνο µε την εκπλήρωση των ακόλουθων
προϋποθέσεων από 1η Μαΐου έως 30 Απριλίου κάθε έτους, µετά την κατάκτηση του
επιπέδου Αναγνωρισµένος Manager, σε κάθε Manager που:

1. Είναι ενεργός και έχει δικαίωµα στα Bonus Ηγεσίας, κάθε µήνα. ∆εν είναι απαραίτητο
να έχει downline Manager, αρκεί να πραγµατοποιεί τα 12 CC (προσωπικά + Non
Manager) κάθε µήνα του κινήτρου.

2. Έχει συνολική παραγωγή τουλάχιστον 720 Case Credits, εκ των οποίων τουλάχιστον
100 ΝΕΑ CC, δηλαδή να προέρχονται από νέες προσωπικές εγγραφές πρώτης
γενιάς και του δικτύου τους.

3. Πραγµατοποιεί προσωπική εγγραφή και ανάπτυξη τουλάχιστον δύο νέων Supervisors
διαφορετικής γραµµής.

4. Παρακολουθεί και υποστηρίζει τα σεµινάρια της Εταιρείας.

(β) Επιπρόσθετα µε τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, οι Senior Managers
και Άνω πρέπει επίσης να αναπτύξουν και να διατηρήσουν στο δίκτυό τους Eagle Managers,
όπως περιγράφεται στο παρακάτω σχεδιάγραµµα, για να µπορούν να θεωρηθούν
Eagle Managers. Κάθε Eagle Manager πρέπει να προέρχεται από διαφορετική γραµµή
του δικτύου, ανεξαρτήτως γενιάς. Αυτή η προϋπόθεση θα εξαρτηθεί από τη θέση του
Manager στην αρχή του κινήτρου.
1. Senior Manager: Χρειάζεστε 1 Eagle Manager στο δίκτυό σας.

4.26.
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2. Soaring Manager: Χρειάζεστε 3 Eagle Managers στο δίκτυό σας.
3. Sapphire Manager: Χρειάζεστε 6 Eagle Managers στο δίκτυό σας.
4. Diamond-Sapphire: Χρειάζεστε 10 Eagle Managers στο δίκτυό σας.
5. Diamond Manager: Χρειάζεστε 15 Eagle Managers στο δίκτυό σας.
6. Double-Diamond Manager: Χρειάζεστε 25 Eagle Managers στο δίκτυό σας.
7. Triple-Diamond Manager: Χρειάζεστε 35 Eagle Managers στο δίκτυό σας.
8. Centurion-Diamond Manager: Χρειάζεστε 45 Eagle Managers στο δίκτυό σας.

(γ) Όλες οι προϋποθέσεις πρέπει να επιτευχθούν σε µία χώρα, µε εξαίρεση τις προϋποθέσεις
των ΝΕΩΝ Case Credits από νέες εγγραφές και των οµάδων τους (ΝΕΑ CC) και την
προϋπόθεση του Eagle Manager όπως διευκρινίζεται παρακάτω.

(δ) Συνεργάτες που προέρχονται από αλλαγή αναδόχου υπολογίζονται σαν νέο, πρώτης
γενιάς δίκτυο, για την προϋπόθεση των νέων Supervisor, καθώς και για την προϋπόθεση
για τα ΝΕΑ CC από νέες εγγραφές.

(ε) Οι Eagles Managers θα αναγνωρισθούν µε αυτόν τον τίτλο στο Success Day.

(στ) Ένας Manager µπορεί να συνδυάσει τα ΝΕΑ CC, από διάφορες χώρες για να
εκπληρώσει την προϋπόθεση των 100 ΝΕΩΝ CC από νέες εγγραφές πρώτης γενιάς και
του δικτύου τους.

(ζ) Ένας Manager µπορεί να συνδυάσει Eagle Managers του δικτύου του από διάφορες
χώρες για το σκοπό της επίτευξης του επιπέδου Eagle Manager.

(η) Εάν ένας Συνεργάτης πετύχει το επίπεδο του Manager µετά την έναρξη του κινήτρου:
1) Μπορεί να υπολογίζει τα CC κάθε νέου Συνεργάτη που εγγράφεται κατά τη διάρκεια
του τελευταίου µήνα της επίτευξης του επιπέδου Manager, από την στιγµή που πετυχαίνει
το επίπεδο του Manager και µετά, για την προϋπόθεση για τα ΝΕΑ CC για το συγκεκριµένο
ηµερολογιακό έτος του Προγράµµατος του Eagle Manager.
2) Οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση του Eagle Manager ∆ΕΝ υπολογίζονται
προκαταβολικά. Αντίθετα, τα 720 Συνολικά/100 ΝΕΑ CC και οι 2 νέοι Supervisors πρέπει
να επιτευχθούν µέσα στο υπόλοιπο της διάρκειας του κινήτρου µετά την επίτευξη του
επιπέδου Manager.

Με την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων για την επίτευξη της αναγνώρισης του Eagle
Manager, θα απονεµηθεί στον εν λόγω Manager ένα ταξίδι για τη συµµετοχή στο ετήσιο
Eagle Manager’s Retreat που γίνεται στην αντίστοιχη περιφέρειά τους. Αυτό θα περιλαµβάνει:
1) Αεροπορικά εισιτήρια για δύο άτοµα και τρεις διανυκτερεύσεις.

4.27.
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2) Μια πρόσκληση για την αποκλειστική εκπαίδευση των Eagle Managers.
3) Πρόσβαση σε όλες τις εκδηλώσεις που σχετίζονται µε το Eagle Manager’s Retreat.

VII. « ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΙ » MANAGERS

Όταν η Συνεργασία ενός Manager καταγγελθεί, ολόκληρη η οµάδα του  που έχει
δηµιουργήσει κάτω από αυτόν, θα αναβαθµισθεί και θα τεθεί υπό τον υπάρχοντα Ανάδοχό
του.

Αν ο εν λόγω Manager, του οποίου η Συνεργασία καταγγέλθηκε, είναι Αναγνωρισµένος
Manager και έχει επίσης Αναγνωρισµένους Managers 1ης Γενιάς στην Οµάδα του, αυτοί
οι Managers θα περάσουν ως «Κληρονοµικοί» Managers στον αµέσως πιο πάνω Αναγνωρισµένο
Manager. Επίσης, ένας από αυτούς τους Managers µπορεί να επιλεγεί ως «Ανάδοχος»
Manager για να αναπληρώσει τον Manager  1ης  γενιάς, του οποίου έχει καταγγελθεί ο
Κωδικός Συνεργασίας.

Οι υπόλοιποι  «Κληρονοµικοί» Managers δεν επηρεάζουν τον όγκο των Bonus Ποσοτήτων
ή των Bonus Ηγεσίας που αποδίδονται σε κάθε Manager ή τους ανωτέρους του. Η
δραστηριότητα ενός Κληρονοµικού Manager,  παρ' όλα αυτά, δεν µετρά για το Gem
Bonus, τη µείωση των CC για το Πρόγραµµα Κινήτρων ή για την απόκτηση ιδιότητας
Gem Manager.

Μετατιθέµενοι Managers
Ένας Manager που εγγράφεται σε µια χώρα εκτός της δικής του, είναι «Μετατιθέµενος»
Manager. To Επίπεδο αυτό δεν λαµβάνεται υπ' όψιν και δεν µετράει στην περίπτωση
που ο Ανάδοχος του Μετατιθέµενου Manager διεκδικεί κάποιες απολαβές, όπως είναι
η ιδιότητα του Gem Manager, για το  Gem Bonus ή τη µείωση των CC στο Πρόγραµµα
Κινήτρων.

VIII. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Εάν κάποιος Συνεργάτης είναι Μετατιθέµενος, Κληρονοµικός ή Μη Αναγνωρισµένος Manager,
µπορεί να γίνει Αναγνωρισµένος Manager αν πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

· Πρέπει να είναι Ενεργός µε 4 CC  (βλ. 2.4) για κάθε µήνα της διαδικασίας επαναπρόκρισης,
και

· Πρέπει να έχει πραγµατοποιήσει ένα συνολικό αριθµό 120 CC προσωπικών και Non

4.28.

4.29.

4.30.

4.31.

4.32.



Manager Αναγνωρισµένων Αγορών µέσα σε οποιουσδήποτε δύο συνεχόµενους µήνες.
Μπορεί να χρησιµοποιήσει τα CC που δεν έχουν σχέση µε υφιστάµενο Manager για
να ανέβει, από τον τελευταίο µήνα που ανέβηκε στη θέση του Μη Αναγνωρισµένου
Manager, και να γίνει Αναγνωρισµένος Manager, µε τον όρο ότι αυτός ο επαναπροσδιορισµός
θέσης θα γίνει µέσα στον αµέσως επόµενο µήνα. Αν ο Manager είναι «Μεταθετιµένος»
ή «Κλη ρονοµικός», µπορεί να χρησιµοποιήσει τα CC που έχει κάνει τον µήνα που η
θέση του άλλαξε σε «Μεταθετιµένο» ή «Κληρονοµικό».

· ∆εν µετρούν τα Case Credits που προέρχονται από το Συνεργάτη ∆ικτύου (Downline
Distributor) που τον προώθησε στη θέση του Μη Αναγνωρισµένου, ενώ µπορούν να
µετρήσουν τα Case Credits που προέρχονται από άλλες γραµµές του δικτύου από τις
οποίες δεν οφείλεται η προώθηση. 

· Από την ηµέρα που έχει φτάσει τα 120 προσωπικά και  «Non Manager» CC, θα αρχίσει
να λαµβάνει Bonus Ηγεσίας και CC Ηγεσίας  από παραγγελίες που έχουν γίνει µετά από
αυτή την ηµεροµηνία, εφόσον έχει γίνει Manager που δικαιούται Bonus Ηγεσίας.

Εάν η θέση ενός Συνεργάτη επαναπροσδιοριστεί σε ξένη χώρα, πρέπει να  έχει την
Ενεργή ιδιότητα είτε στη δική του χώρα, είτε στη χώρα όπου αποκτά ιδιότητα Αναγνωρισµένου
Manager.

Οι Κληρονοµικοί Managers µπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του Manager δικτύου
για τον νέο ανάδοχο. Προκειµένου να το επιτύχουν, οι Κληρονοµικοί Managers
πρέπει να εκπληρώσουν ξανά τις προϋποθέσεις των 120 Case Credits εντός περιόδου
ενός ή δύο συνεχόµενων ηµερολογιακών µηνών, ενώ µπορούν να προσµετρούν µόνο τα
προσωπικά και non-Manager Case Credits προκειµένου να συγκεντρώσουν τα απαιτούµενα
120 Case Credits.

Όταν ένας Συνεργάτης καταγγέλλει τη συνεργασία του µε την Εταιρεία ή όταν η Εταιρεία
καταγγέλλει τη συνεργασία της µε τον Συνεργάτη, τότε όλο το δίκτυό του µεταφέρεται κάτω
από τον προηγούµενο Ανάδοχό του µε την ίδια ακολουθία αναδοχής.

IX. BONUS ΗΓΕΣΙΑΣ 

Όταν ένας Συνεργάτης γίνει Αναγνωρισµένος Manager θα πρέπει να στηρίζει τους
κατώτερους στην ιεραρχία Συνεργάτες  του, µε σκοπό να τους βοηθήσει να επιτύχουν
ως Ανεξάρτητοι Συνεργάτες της FLP. Ένας Ενεργός Αναγνωρισµένος Manager γίνεται
Manager Ηγεσίας, όταν έχει τουλάχιστον ένα (1) Manager κάτω από αυτόν και
αποκτά το δικαίωµα να λαµβάνει το Bonus Hγεσίας αν έχει Αναγνωρισµένες Αγορές  12
ή περισσοτέρων προσωπικών ή/και  “Non Manager”  CC ανά µήνα. (“Non Manager”
CC  είναι αυτά που δεν προέρχονται από ένα Manager, Ενεργό ή µη Ενεργό).    

4.33.
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Το Bonus Ηγεσίας µπορεί να δοθεί µε τα κάτωθι ποσοστά, στους Αναγνωρισµένους
Managers οι οποίοι έχουν κατώτερους στην ιεραρχία Managers:

· 6% Bonus καταβάλλεται επί όλων των Managers Πρώτης Γενιάς και  επί των αγορών
της Οµάδας τους.

· 3% Bonus καταβάλλεται επί όλων των Managers ∆εύτερης Γενιάς και επί των αγορών 
της Οµάδας τους.

· 2% Bonus καταβάλλεται επί όλων των Managers Τρίτης Γενιάς και επί των αγορών
της Οµάδας τους.

1. Το Bonus Ηγεσίας και τα CC Ηγεσίας ενός Manager που έχει δικαίωµα για Bonus
Hγεσίας θα διανεµηθούν αναλογικά στους ανώτερους Managers, που έχουν δικαίωµα να
λάβουν το Bonus Ηγεσίας. Συγκεκριµένα, στους Managers καταβάλλονται CC από τις
Αναγνωρισµένες Αγορές των Managers του δικτύου τους, ως εξής:

· 40% των συνολικών CC από τους Managers Πρώτης Γενιάς και των Οµάδων τους

· 20% των συνολικών CC από τους Managers ∆εύτερης Γενιάς και των Οµάδων τους

· 10% των συνολικών CC από τους Managers Τρίτης Γενιάς και των Οµάδων τους

Ένας Ενεργός Αναγνωρισµένος Manager µπορεί να µειώσει τη µηνιαία απαίτηση των
CC από 12 CC σε 8 CC ή 4 CC , αν έχει Ενεργούς Αναγνωρισµένους Managers, οι οποίοι
έχουν Αναγνωρισµένες Αγορές τουλάχιστον 25 ή περισσοτέρων CC µηνιαίως, όπως αυτές
εµφανίζονται στη Μηνιαία Κίνηση ∆ικτύου (Bonus Recap) του προηγούµενου µήνα, κάθε
υφιστάµενου Manager.

Όταν ένας Ενεργός Αναγνωρισµένος Manager παράγει 12 CC Προσωπικά ή/και Νon
Μanager, έχει το δικαίωµα να αποκτήσει όλα τα αντίστοιχα Bonus Ηγεσίας (βλ. παρ. 4.35).

Όταν ένας Ενεργός Αναγνωρισµένος Manager έχει (2) ξεχωριστούς (σε διαφορετικές
γραµµές) υφιστάµενους Managers (όχι απαραίτητα 1ης γενιάς), οι οποίοι έχουν Αναγνωρισµένες
Αγορές 25 ή και περισσότερων CC, όπως εµφανίζονται στη Μηνιαία Κίνηση ∆ικτύου
(Bonus Recap) του προηγουµένου µήνα κάθε υφιστάµενου Manager, τότε η µηνιαία
απαίτηση για τα Προσωπικά ή/και Non Manager CC θα µειωθεί από 12 σε 8 CC.

4.35.

4.36.
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4.38.
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A/S: Assistant Supervisor
S: Supervisor
A/M: Assistant Manager
MGR: Manager

MGR

Α/S

Α/M

SΕΣEIΣ
4CC

12CC
min 



Όταν ένας Ενεργός Αναγνωρισµένος Manager έχει τρεις (3) ξεχωριστούς (σε διαφορετικές
γραµµές) υφιστάµενους Ενεργούς Αναγνωρισµένους Managers (όχι απαραίτητα 1ης γενιάς),
οι οποίοι έχουν Αναγνωρισµένες Αγορές 25 ή και περισσότερων CC, όπως εµφανίζεται
στη Μηνιαία Κίνηση ∆ικτύου (Bonus Recap) του προηγούµενου µήνα κάθε υφιστάµενου
Manager, τότε η µηνιαία απαίτηση για τα  Προσωπικά ή/και Non Manager CC θα
µειωθεί από 12 σε 4 CC.

Ένας Manager µπορεί να συνυπολογίσει κάθε Ενεργό Αναγνωρισµένο Manager του
δικτύου του (όχι απαραίτητα 1ης γενιάς), που να έχει Αναγνωρισµένες Αγορές τουλάχιστον
ίσες µε 25 CC κάθε µήνα, σύµφωνα µε το Bonus Recap του προηγούµενου µήνα, για
να µειώσει τη µηνιαία απαίτηση από 12 CC σε 8 ή 4 CC. Τα 25 CC αυτού του Ενεργού
Αναγνωρισµένου Manager, µπορούν να αποτελούνται από τα προσωπικά ή/και τα
Non-Manager CC του και επιπρόσθετα να περιλαµβάνουν και το ποσοστό των CC από
κάποιον Manager που βρίσκεται σε χαµηλότερο επίπεδο ιεραρχίας (βλ. παρ. 4.35.1).  

Αν ένας Αναγνωρισµένος Manager δεν είναι Ενεργός (βλ. 2.4) για 3 συνεχόµενους µήνες ή
και περισσότερο, τότε δεν δικαιούται Bonus Ηγεσίας. Προκειµένου να αρχίσει να λαµβάνει
Bonus Ηγεσίας θα πρέπει να είναι Ενεργός και να έχει Αναγνωρισµένες Αγορές 12 ή και
περισσότερων CC σε προσωπικά ή/και Non Manager (ή 8 CC ή 4 CC ανάλογα µε την περίπτωση)
για 3 συνεχόµενους µήνες προτού επανακτήσει το δικαίωµα να λάβει Bonus Ηγεσίας τον
τέταρτο µήνα. Αυτά τα 12 CC Αναγνωρισµένων Αγορών πρέπει να έχουν πραγµατοποιηθεί
στη χώρα που κατοικεί ο Συνεργάτης, ακόµα κι αν δεν έχει Managers στο δίκτυό του.

4.39.

4.40.

4.41.
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Ένας Manager που δεν είναι Ενεργός δεν θα εισπράττει το Bonus Ποσοτήτων για την
οµάδα του κατά τον συγκεκριµένο µήνα και δεν θα θεωρείται Ενεργός Συνεργάτης.
Το µη εισπραχθέν Bonus Ποσοτήτων θα καταβάλλεται στον αµέσως επόµενο Ενεργό
Ανάδοχο Manager και ούτω καθεξής.
Ο Manager που στερείται οιοδήποτε Bonus Ποσοτήτων δύναται να προκριθεί ως Ενεργός
Manager τον επόµενο µήνα (χωρίς αναδροµική ισχύ).

X. GEM BONUS 

Οι Gem Managers που έχουν δικαίωµα να λάβουν Bonus Ηγεσίας, έχουν επίσης το δικαίωµα
να λάβουν επιπλέον το Gem Bonus, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Οι Gem Managers που έχουν 9 ή περισσότερους Ενεργούς Εγχώριους Αναγνωρισµένους
Managers Πρώτης Γενιάς για ένα µήνα, θα λάβουν ένα πρόσθετο 1% για όλους τους Managers
Πρώτης, ∆εύτερης και Τρίτης Γενιάς και για όλες τις Αναγνωρισµένες Αγορές της
οµάδας τους γι' αυτό το µήνα (Το Bonus Ηγεσίας γίνεται πλέον 7% - 4% - 3%). («Κληρονοµικοί»,
«Μετατιθέµενοι» ή Μη Αναγνωρισµένοι Managers δεν λαµβάνονται υπόψη).

Οι Gem Managers που έχουν 17 ή περισσότερους Ενεργούς Εγχώριους Αναγνωρισµένους
Managers Πρώτης Γενιάς για ένα µήνα θα λάβουν ένα επιπλέον 2% για όλους τους
Managers Πρώτης, ∆εύτερης και Τρίτης γενιάς και για όλες τις Αναγνωρισµένες Αγορές
της Οµάδας τους γι' αυτό το µήνα (8% - 5% - 4%). 

Οι Gem Managers που έχουν 25 ή περισσότερους Ενεργούς Εγχώριους Αναγνωρισµένους
Managers Πρώτης Γενιάς για ένα µήνα, θα λάβουν ένα πρόσθετο 3% για όλους τους
Managers Πρώτης, ∆εύτερης και Τρίτης γενιάς, και για όλες τις Αναγνωρισµένες Αγορές
της Οµάδας τους γι αυτό το µήνα (9% - 6% - 5%).

GEM BONUS
Προϋποθέσεις             1η Γενιά       2η Γενιά      3η Γενιά

Sapphire Manager 9 Ενεργοί Manager   
1ης Γενιάς 7% 4% 3%

Diamond-Sapphire 17 Ενεργοί Manager 
1ης Γενιάς 8% 5% 4% 

Diamond Manager 25 Ενεργοί Manager 
1ης Γενιάς 9% 6% 5%

Τα ποσοστά αυτά περιέχουν και τα Bonus Ηγεσίας

4.41.1.

4.42.

4.43.

4.44
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Ένας Manager µπορεί να συνυπολογίσει έναν Manager Πρώτης Γενιάς από άλλη χώρα
προς το σκοπό εκπλήρωσης των προϋποθέσεων λήψης του Gem Bonus, υπό τον όρο, όµως,
ο Manager (από άλλη χώρα) να πληροί τις προϋποθέσεις του Αναγνωρισµένου Manager
στην χώρα στην οποία ο Ανάδοχος Manager νοµιµοποιείται να λάβει το Gem Bonus. Από
την στιγµή που ο Manager (από άλλη χώρα) πληροί τις προϋποθέσεις του Αναγνωρισµένου
Manager, θα συνυπολογίζεται για το πρόγραµµα Gem Bonus και για την διάρκεια όσων
µηνών ο Manager (από άλλη χώρα) είναι ενεργός στη Χώρα Κατοικίας του.

Το Gem Bonus καταβάλλεται από κάθε χώρα µε βάση τις Προτεινόµενες Τιµές Λιανικής
(SRP) των εγχώριων Προσωπικών και Non – Manager Αναγνωρισµένων Πωλήσεων του
Manager στη συγκεκριµένη χώρα. Για να πληροί τους όρους λήψης του Gem Bonus σε
οποιαδήποτε χώρα ένας Manager, πρέπει να έχει συµπληρώσει τον απαιτούµενο αριθµό
Ενεργών Αναγνωρισµένων Managers πρώτης γενεάς, στην συγκεκριµένη χώρα για τον
µήνα για τον οποίο πληροί τις προϋποθέσεις λήψης του Gem Bonus.

XI. CHAIRMAN’S BONUS

Το Chairman’s Bonus, πραγµατοποιείται µία φορά το χρόνο και χαρίζει µεγάλα κέρδη
στους Συνεργάτες που πληρούν τις προϋποθέσεις, εφόσον η χώρα που εκπροσωπούν έχει
πραγµατοποιήσει συνολικά 3.000 CC για 3 µήνες. Μάλιστα, τα κέρδη αυτά που λαµβάνουν
οι Συνεργάτες είναι επιπλέον από τα bonus τα οποία εισπράττουν κάθε 15 του µήνα,
στην εκάστοτε χώρα στην οποία ανήκουν.

Μερίδια Κινήτρου: Το σύνολο των CC που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τους κανόνες
του Chairman’s Bonus και που χρησιµοποιούνται για να καθορισθεί το µερίδιο του
Συνεργάτη από το συγκεντρωτικό ποσό.

Χώρα Συµµετοχής: Μια χώρα που πληροί τις προϋποθέσεις για τη συµµετοχή της στο
κίνητρο του Παγκόσµιου Chairman’s Bonus επιτυγχάνοντας τουλάχιστον 3000 CC σε
οποιουσδήποτε τρεις µήνες µέσα στο προηγούµενο ηµερολογιακό έτος (3000 CC για
οποιουσδήποτε δύο µήνες αν η χώρα επανασυµµετέχει) και διαθέτει τουλάχιστον ένα
Νικητή Chairman’s Bonus.

Χώρα Επίτευξης: Κάθε Χώρα Συµµετοχής που χρησιµοποιείται ως Χώρα Επίτευξης των
προϋποθέσεων στο κίνητρο του Chairman’s Bonus.

Βασικές Προϋποθέσεις για Όλα τα Επίπεδα.
Οι ακόλουθες προϋποθέσεις πρέπει ΟΛΕΣ να επιτευχθούν είτε στη Χώρα Κατοικίας
είτε στη Χώρα Επίτευξης των προϋποθέσεων. ∆εν µπορούν να συνδυασθούν από
διαφορετικές χώρες.
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1) Να είστε Ενεργός Αναγνωρισµένος Manager µε 4 Ενεργά CC κάθε µήνα κατά την
περίοδο του κινήτρου. Εάν ο Συνεργάτης πετύχει το επίπεδο του Αναγνωρισµένου Manager
µέσα στην περίοδο του κινήτρου, πρέπει να είναι Ενεργός κάθε µήνα µετά την επίτευξη
του επιπέδου.

2) Να πληροίτε τις προϋποθέσεις για να λαµβάνετε τα Bonus Ηγεσίας κάθε µήνα κατά
την περίοδο του κινήτρου (ακόµα κι αν δεν έχετε Managers στο δίκτυό σας). Εάν ένας
Συνεργάτης πετύχει το επίπεδο του Αναγνωρισµένου Manager κατά την περίοδο του
Κινήτρου, πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις για τα Bonus Ηγεσίας από τον επόµενο
ολόκληρο µήνα µετά την επίτευξη του επιπέδου (ακόµα κι αν δεν έχει Manager στο
δίκτυό του).

3) Οι ακόλουθες προϋποθέσεις πρέπει να επιτευχθούν σε οποιαδήποτε Χώρα Συµµετοχής:
Α) Να πληροίτε τις προϋποθέσεις του Προγράµµατος Κινήτρων (κίνητρο Αυτοκινήτου).
Β) Να αγοράζετε προϊόντα µόνο εφόσον το 75% των προηγούµενων αγορών σας έχει
χρησιµοποιηθεί.
Γ) Να χτίζετε την επιχείρησή σας σύµφωνα µε τις σωστές αρχές του ∆ικτυακού Marketing
και την Πολιτική της Εταιρείας.
∆) Να συµµετέχετε και να υποστηρίζετε τις εκδηλώσεις και τα σεµινάρια της Εταιρείας.
4) Η τελική αποδοχή της συµµετοχής σας στο Πρόγραµµα του Chairman’s Bonus
πρέπει να φέρει την έγκριση των Κεντρικών Γραφείων. Η διοίκηση λαµβάνει υπόψη
για το σκοπό αυτό όλες τις διατάξεις της πολιτικής και ιδίως τις διατάξεις της παραγράφου
10.ΙΙ.

Chairman’s Bonus Manager Επίπεδο 1.
Επιπλέον των βασικών προϋποθέσεων, τα ακόλουθα πρέπει να πραγµατοποιηθούν στη
Χώρα Επίτευξης του Κινήτρου, εκτός και αν υποδεικνύεται διαφορετικά:
1) Πραγµατοποιήστε 700 Προσωπικά και Non Manager Case Credits κατά τη διάρκεια
του Κινήτρου µετά την επίτευξη του επιπέδου Αναγνωρισµένος Manager…
2)… εκ των οποίων τουλάχιστον τα 150 CC πρέπει να προέρχονται από Νέες Εγγραφές
κατά τη διάρκεια του κινήτρου. Αυτά τα 150 CC από Νέες Εγγραφές µπορούν να
πραγµατοποιηθούν και να συνδυασθούν από οποιαδήποτε χώρα. Τα CC από Νέες
Εγγραφές (ΝΕΑ CC) που θα επιτευχθούν εκτός της Χώρας Επίτευξης του Κινήτρου δεν
θα υπολογισθούν για το Μερίδιο σας από το ποσό του Chairman’s Bonus.
3) Τα υπόλοιπα προσωπικά και non manager CC από ήδη υπάρχοντες Συνεργάτες πρέπει
να πραγµατοποιηθούν στη Χώρα Επίτευξης του κινήτρου.
4) Αναπτύξτε ένα από τα ακόλουθα σε οποιαδήποτε γενιά:
α) Έναν Αναγνωρισµένο Manager στο δίκτυό σας στη Χώρα Επίτευξης του Κινήτρου που
θα πραγµατοποιήσει 600 ή και περισσότερα συνολικά CC (Total CC) κατά τη διάρκεια
του κινήτρου µετά την επίτευξη του επιπέδου Αναγνωρισµένος Manager. Αυτός ο Manager
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µπορεί να είναι ένας ήδη υπάρχων Manager ή να γίνει Αναγνωρισµένος Manager κατά
την περίοδο του κινήτρου.

Ή
β) Έναν Chairman’s Bonus Manager του δικτύου σας σε οποιαδήποτε Χώρα Συµµετοχής.
5) Τα 600 CC από τον Manager του δικτύου σας δεν θα συµπεριληφθούν για τον υπολογισµό
του µεριδίου σας από το Κίνητρο.
6. Μόνο τα CC από τους µήνες που ο Manager µε τα 600 CC ήταν Ενεργός θα υπολογισθούν
για αυτήν την προϋπόθεση.
7) Συνεργάτες από αλλαγή αναδόχου (παρ.9.5) µετρούν για το Επίπεδο 1
8) Αν ένας Συνεργάτης γίνει Αναγνωρισµένος Manager κατά τη διάρκεια του κινήτρου,
υπολογίζονται οι Νέοι Συνεργάτες που γράφτηκαν κατά τον τελικό µήνα προαγωγής του
σε Manager στην προϋπόθεση για τα ΝΕΑ CC,  για την περίοδο του κινήτρου Chairman’s
Bonus.

Chairman’s Bonus Manager Επίπεδο 2.
Επιπλέον των βασικών προϋποθέσεων, τα ακόλουθα πρέπει να πραγµατοποιηθούν στη
Χώρα Επίτευξης του Κινήτρου, εκτός και αν υποδεικνύεται διαφορετικά:
1) Πραγµατοποιήστε 600 Προσωπικά και Non Manager Case Credits κατά τη διάρκεια
του Κινήτρου µετά την επίτευξη του επιπέδου Αναγνωρισµένος Manager…
2) … εκ των οποίων τουλάχιστον τα 100 CC πρέπει να προέρχονται από Νέες Εγγραφές
(NEA CC) κατά τη διάρκεια του κινήτρου. Αυτά τα 100 CC από Νέες Εγγραφές µπορούν
να πραγµατοποιηθούν και να συνδυασθούν από οποιαδήποτε χώρα. Τα NEA CC που θα
επιτευχθούν εκτός της Χώρας Επίτευξης του Κινήτρου δεν θα υπολογισθούν για το Μερίδιο
σας από το ποσό του Chairman’s Bonus.
3) Τα υπόλοιπα προσωπικά και non manager CC από ήδη υπάρχοντες Συνεργάτες πρέπει
να πραγµατοποιηθούν στη Χώρα Επίτευξης του κινήτρου.
4) Αναπτύξτε 3 Chairman’s Bonus Managers οποιασδήποτε γενιάς, καθέναν σε διαφορετική
γραµµή του δικτύου σας, σε οποιαδήποτε Χώρα Συµµετοχής.
5) Συνεργάτες από αλλαγή αναδόχου (παρ.9.5) µετρούν για το Επίπεδο 2. 
6) Αν ένας Συνεργάτης γίνει Αναγνωρισµένος Manager κατά τη διάρκεια του κινήτρου,
υπολογίζονται οι Νέοι Συνεργάτες που γράφτηκαν κατά τον τελικό µήνα προαγωγής του
σε Manager στην προϋπόθεση για τα ΝΕΑ CC,  για την περίοδο του κινήτρου Chairman’s
Bonus. 

Chairman’s Bonus Manager Επίπεδο 3. 
Επιπλέον των βασικών προϋποθέσεων, τα ακόλουθα πρέπει να πραγµατοποιηθούν στη
Χώρα Επίτευξης του Κινήτρου, εκτός και αν υποδεικνύεται διαφορετικά:
1) Πραγµατοποιήστε 500 Προσωπικά και Non Manager Case Credits κατά τη διάρκεια
του Κινήτρου µετά την επίτευξη του επιπέδου Αναγνωρισµένος Manager…
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2) … εκ των οποίων τουλάχιστον τα 100 CC πρέπει να προέρχονται από Νέες Εγγραφές
(NEA CC) κατά τη διάρκεια του κινήτρου. Αυτά τα 100 CC από Νέες Εγγραφές µπορούν
να πραγµατοποιηθούν και να συνδυασθούν από οποιαδήποτε χώρα. Τα NEA CC από
Νέες Εγγραφές που θα επιτευχθούν εκτός της Χώρας Επίτευξης του Κινήτρου δεν θα
υπολογισθούν για το Μερίδιο σας από το ποσό του Chairman’s Bonus.
3) Τα υπόλοιπα προσωπικά και non manager CC από ήδη υπάρχοντες Συνεργάτες
πρέπει να πραγµατοποιηθούν στη Χώρα Επίτευξης του κινήτρου.
4) Αναπτύξτε 6 Chairman’s Bonus Managers οποιασδήποτε γενιάς, καθέναν σε διαφορετική
γραµµή του δικτύου σας, σε οποιαδήποτε Χώρα Συµµετοχής.
5) Συνεργάτες από αλλαγή αναδόχου (παρ.9.5) µετρούν για το Επίπεδο 3. 
6) Αν ένας Συνεργάτης γίνει Αναγνωρισµένος Manager κατά τη διάρκεια του κινήτρου,
υπολογίζονται οι Νέοι Συνεργάτες που γράφτηκαν κατά τον τελικό µήνα προαγωγής του
σε Manager στην προϋπόθεση για τα ΝΕΑ CC,  για την περίοδο του κινήτρου Chairman’s
Bonus.     

Υπολογισµός Κινήτρου Chairman’s Bonus
1) Ένα παγκόσµια συγκεντρωµένο ποσό θα καθορισθεί και στη συνέχεια θα κατανεµηθεί
ως εξής:
α) Το µισό του ποσού θα µοιρασθεί στους νικητές του Επιπέδου 1.
β) Το ένα τρίτο του ποσού θα µοιρασθεί στους νικητές του Επιπέδου 2.
γ) Το ένα έκτο του ποσού θα µοιρασθεί στους νικητές του Επιπέδου 3.
2) Στο Συνεργάτη που πληροί τις προϋποθέσεις θα απονεµηθεί το Μερίδιό του από το
Κίνητρο βάσει των Συνολικών CC του που έχουν πραγµατοποιηθεί στη Χώρα Επίτευξης
του Κινήτρου (χωρίς να συµπεριλαµβάνονται τα CC από Νέες Εγγραφές που έχουν
πραγµατοποιηθεί εκτός της Χώρας Επίτευξης του κινήτρου), και επιπλέον Μερίδια από
το Κίνητρο που έχουν πραγµατοποιηθεί από τον πρώτο Chairman’s Bonus Manager σε
κάθε γραµµή αναδοχής σε οποιαδήποτε Χώρα Συµµετοχής.
3) Κάθε Μερίδιο του Κινήτρου θα διαιρεθεί µε το σύνολο των Μεριδίων όλων των Νικητών
του κάθε επιπέδου για να καθοριστεί το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε µονάδα CC. Αυτή
η τιµή ισοδυναµίας θα πολλαπλασιαστεί µε το Μερίδιο που έχει συγκεντρώσει ο κάθε
Συνεργάτης ώστε να υπολογισθεί το ποσό της απολαβής του από το Κίνητρο.

Σε περίπτωση που κάποιος Συνεργάτης συγκεντρώνει νέα Non-Manager Case Credits
από διάφορες χώρες, τα συγκεκριµένα Case Credits µπορούν να προσµετρηθούν για
την προϋπόθεση των Non-Manager Case Credits (700, 600, 500) σε µία µόνο χώρα. Σε
όλες τις υπόλοιπες χώρες στις οποίες ο Συνεργάτης επιθυµεί να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις,
το σύνολο των Non-Manager Case Credits που απαιτούνται πρέπει να εκπληρώνεται
χωρίς να προσµετρηθούν τα νέα Non-Manager Case Credits που χρησιµοποιήθηκαν για
την πρόκριση στην πρώτη χώρα. Επί παραδείγµατι, εάν ορισµένος Συνεργάτης διέθετε
σύνολο 200 Νέων Non-Manager Case Credits ανά τον κόσµο και χρησιµοποίησε 150
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από αυτά για να προκριθεί στην πρώτη χώρα, δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει τα 150 αυτά
Case Credits προσµετρώντας τα ενόψει πλήρωσης του συνολικού κριτηρίου Non-Manager
Case Credits στη δεύτερη χώρα. ∆ύναται, ωστόσο, να χρησιµοποιήσει τα υπόλοιπα 50
νέα Non-Manager Case Credits προσµετρώντας τα ενόψει πλήρωσης του συνολικού
κριτηρίου non-Manager Case Credits στη δεύτερη χώρα.

Manager που επαναπροκρίνεται για την είσπραξη του Bonus Ηγεσίας (βλ. παράγραφο
4.41 του Εγχειριδίου Πολιτικής) θα µπορεί να προσµετρά Case Credits για το Chairman’s
Bonus µόνο µετά την πάροδο τριών [3] µηνών από την επαναπρόκριση. Για παράδειγµα,
εάν ορισµένος Manager επαναπροκρίνεται για Bonus Ηγεσίας κατά τους µήνες ∆εκέµβριο,
Ιανουάριο και Φεβρουάριο, τα Case Credits θα ξεκινούν να προσµετρώνται ενεργά για
την πρόκριση για το Chairman’s Bonus την 1η Μαρτίου. Παρόλα αυτά, ο Manager
θεωρείται ότι παραµένει Ενεργός και δικαιούται Bonus Ηγεσίας κατά τους µήνες αυτούς,
εξ ου και δικαιούται να συµµετάσχει στο Chairman’s Bonus.

Βραβείο Chairman’s Bonus Global Rally 
Εξαιρουµένης της περίπτωσης να είναι κάποιος Συνεργάτης Νικητής Global Rally 1.5K
και άνω, θα βραβευτεί µε ένα ταξίδι στο Global Rally της Forever Living Products για
να λάβει αναγνώριση και την επιταγή µε το bonus του. Το συγκεκριµένο ταξίδι για δύο
άτοµα περιλαµβάνει:  
α) Αεροπορικά εισιτήρια, διαµονή, γεύµατα για 5 ηµέρες και 4 νύχτες.
β) $250 µετρητά χρήµατα για να ξοδέψει ο Νικητής και ο καλεσµένος του στο ταξίδι.
γ) $ 200 σε πόντους για δραστηριότητες.

XII. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

Όλα τα Εταιρικά Προγράµµατα Κινήτρων σκοπεύουν στο να προωθήσουν τις αρχές
της δηµιουργίας ενός σταθερού ∆ικτυακού Marketing (ΜLM). Σ' αυτές περιλαµβάνονται
η σωστή αναδοχή και η αγορά προϊόντων σε ποσότητες που µπορούν εύκολα να διατεθούν
και να χρησιµοποιηθούν. Βαθµοί σε ∆ιαγωνισµούς και Βραβεία, δεν µεταβιβάζονται
και θα απονέµονται µόνο σε Ανεξάρτητους Συνεργάτες που είναι εγγεγραµµένοι στους
Καταλόγους Συνεργατών της Εταιρείας και µόνο σε αυτούς που έχουν το δικαίωµα και
που δοµούν την Επιχείρησή τους σύµφωνα µε το πνεύµα του Συστήµατος Marketing της
Εταιρείας και την Πολιτική της.

Όλοι οι Ενεργοί Αναγνωρισµένοι Managers µπορούν να συµµετέχουν στο Πρόγραµµα
Κινήτρων.

Το ποσό του Κινήτρου που κερδίζεται, πρέπει να χρησιµοποιηθεί από το Συνεργάτη
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προκειµένου να αγοράσει ένα περιουσιακό στοιχείο στο όνοµά του. π.χ. αυτοκίνητο,
σπίτι, σκάφος, κ.ο.κ.

Τρία Επίπεδα Κινήτρων έχουν θεσπισθεί: 

· Επίπεδο 1: Η Εταιρεία θα καταβάλλει κατά ανώτατο ποσό 400 E/ µήνα για µία 
περίοδο όχι µεγαλύτερη από  36 µήνες.

· Επίπεδο 2: Η Εταιρεία θα καταβάλλει κατά ανώτατο ποσό 600E/ µήνα για µία 
περίοδο όχι µεγαλύτερη από  36 µήνες.

· Επίπεδο 3: Η Εταιρεία θα καταβάλλει κατά ανώτατο ποσό 800 E/ µήνα για µία 
περίοδο όχι µεγαλύτερη από  36 µήνες.

Τρεις (3) συνεχόµενοι µήνες απαιτούνται για να αποκτήσει κανείς αυτό το δικαίωµα.

Οι προϋποθέσεις για τους αντίστοιχους µήνες παραθέτονται λεπτοµερειακά στον ακόλουθο
πίνακα.

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3

Απαιτούµενα συνολικά CC 1ου µήνα 50 CC 75 CC 100 CC

Απαιτούµενα συνολικά CC 2ου µήνα 100 CC 150 CC 200 CC

Απαιτούµενα συνολικά CC 3ου µήνα 150 CC 225 CC 300 CC

Αφού αποκτηθεί ένα επίπεδο, ο συνολικός όγκος αγορών του τρίτου (3) µήνα πρέπει να
διατηρηθεί ή να αυξηθεί. Εάν αυτό δεν επιτευχθεί και ο όγκος αγορών του Συνεργάτη
και της οµάδας του σε CC, µειωθεί κάτω από το όριο των CC που απαιτούνται, τότε το
Mηνιαίο Bonus του Κινήτρου που κερδήθηκε θα απεικονίζει µόνο το ποσό που έχει
αποκτηθεί και το οποίο υπολογίζεται µε 2.66E ανά CC για τον Όγκο Πωλήσεων της
οµάδας του Συνεργάτη.

Αν το σύνολο των  CC της οµάδας του Συνεργάτη πέσει κάτω από τα 50 CC έναν
οποιοδήποτε µήνα, το Bonus Κινήτρων που κερδήθηκε  δεν θα καταβληθεί για εκείνον
το µήνα. Αν τους επόµενους µήνες τα συνολικά CC της οµάδας ξεπεράσουν τα 50, το
Κίνητρο θα πληρωθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 4.56.

Ο συνολικός όγκος των CC της Οµάδας βασίζεται στα Προσωπικά συν τα Non-Manager
CC των Συνεργατών, συν 40%  των Oµαδικών CC για κάθε Manager 1ης Γενιάς, συν 20%
των Οµαδικών CC για κάθε Manager 2ης Γενιάς, συν 10% των Οµαδικών CC για κάθε
Manager 3ης Γενιάς.
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Κάθε Manager που είναι  Ανάδοχος πέντε (5) Ενεργών Αναγνωρισµένων Managers 1ης
Γενιάς, κατά τη διάρκεια του 3ου µήνα, καθώς και όλων των επόµενων µηνών µέσα στη
χρονική περίοδο των 36 µηνών, απαιτείται να πραγµατοποιήσει µόνο έναν όγκο πωλήσεων
της τάξεως των 110, 175 ή 240 CC για τα επίπεδα 1, 2, 3 αντίστοιχα. 

Για κάθε πέντε (5) επιπλέον Ενεργούς Αναγνωρισµένους Managers 1ης γενιάς κατά τη
διάρκεια του 3ου µήνα καθώς και των επόµενων µηνών µέσα στη χρονική περίοδο των
36 µηνών, τα CC θα µειώνονται επιπλέον κατά 40 CC για το Επίπεδο 1, κατά 50 CC
για το Επίπεδο 2 και κατά  60 CC για το Επίπεδο 3. Όταν ένας Manager έχει 25 ή
περισσότερους προσωπικούς Ενεργούς Αναγνωρισµένους Managers 1ης Γενιάς έναν
οποιοδήποτε µήνα, δεν απαιτείται να συµπληρώνεται κάποιος αριθµός CC για την
συµµετοχή  του στο Πρόγραµµα Κινήτρων.

Συγκεντρωτικά οι απαιτήσεις είναι οι εξής:
1ης Γενιάς Αναγνωρισµένοι Managers 5 10 15 20 25

Επίπεδο 1 - Απαιτήσεις συνολικών CC  3ος µήνας 110 70 30 - -

Επίπεδο 2  - Απαιτήσεις συνολικών CC  3ος µήνας 175 125 75 25 -

Επίπεδο 3 - Απαιτήσεις συνολικών CC  3ος µήνας 240 180 120 60 -

Τα Case Credits που είναι για την επίτευξη και τη διατήρηση των προϋποθέσεων του
κινήτρου θα υπολογίζονται µόνο από τους µήνες που ο Manager είναι ενεργός.

Τα Case Credits που γίνονται από κάποιον Ενεργό Συνεργάτη πριν την επίτευξη του
επιπέδου Αναγνωρισµένος Manager υπολογίζονται για τις προϋποθέσεις του Προγράµµατος
Κινήτρων.

Αφού κάποιος έχει συµπληρώσει τον 3ο µήνα για ένα Κερδισµένο Κίνητρο, µπορεί να
συνεχίσει για ένα υψηλότερο  Επίπεδο του Προγράµµατος Κινήτρων, αµέσως από τον
επόµενο µήνα (4ο µήνα).

Π.χ. Ένας Συνεργάτης µπορεί να είναι στο επίπεδο 1 τους µήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο,
Μάρτιο. Αυτός ο Συνεργάτης έχει το δικαίωµα να ανέβει στα επίπεδα 2 ή 3 τον Απρίλιο.

Μετά τη χρονική περίοδο των 36 µηνών, ο Συνεργάτης µπορεί να συµµετάσχει ξανά σε
ένα νέο Κίνητρο, µε τις ίδιες ανωτέρω προϋποθέσεις. Αυτή η επανασυµµετοχή  µπορεί
να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια οποιωνδήποτε 3 συνεχών µηνών εντός της εξάµηνης
περιόδου που  προηγείται του τέλους της αρχικής περιόδου των 36 µηνών.
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XIII. GLOBAL RALLY

Ένας Συνεργάτης  µπορεί να κερδίσει ένα ταξίδι µε όλα τα έξοδα πληρωµένα για δύο
άτοµα για να συµµετέχει στο ετήσιο Global Rally της Forever Living Products,
συµπεριλαµβανοµένων των αεροπορικών εισιτηρίων, εξόδων διαµονής, παροχών για
δραστηριότητες, φαγητού και µετρητών για προσωπικά έξοδα, πραγµατοποιώντας 1.500
ή και περισσότερα Συνολικά Case Credits από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 ∆εκεµβρίου
κάθε χρονιάς. Για να λάβει τα οφέλη από το κίνητρο αυτό, ο Συνεργάτης που πληροί
τις προϋποθέσεις πρέπει να συµµετέχει στις εκπαιδεύσεις και κινητήριες συναντήσεις
του πρώτου Global Rally µετά την περίοδο επίτευξης των προϋποθέσεων. 

Για να πετύχει την προϋπόθεση των 1.500 Case Credits και υψηλότερες διακρίσεις του
Global Rally, ένας Συνεργάτης µπορεί να συνδυάσει Case Credits από όλες τις χώρες που
διαθέτει δίκτυο. Αποτελεί ευθύνη του Συνεργάτη να παρέχει στα Κεντρικά Γραφεία της
χώρας του µέχρι τις 31 Ιανουαρίου αποδεικτικά στοιχεία των Case Credits που
πραγµατοποιήθηκαν σε άλλες χώρες.

Τα Non-Manager Case Credits που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια κάθε µήνα
που ο Συνεργάτης δεν ήταν ενεργός και Case Credits Ηγεσίας που πραγµατοποιήθηκαν
οποιοδήποτε µήνα που ο Manager δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για τα Bonus Ηγεσίας,
δεν θα υπολογισθούν για τις διακρίσεις του Global Rally, ωστόσο όλα τα ενεργά προσωπικά
Case Credits που πραγµατοποιούνται από τον Συνεργάτη θα υπολογισθούν ανεξάρτητα
από την ιδιότητα του Ενεργού.

Ένας Συνεργάτης κερδίζει τη συµµετοχή του πραγµατοποιώντας Συνολικά Case Credits
και κερδίζει ∆ιακρίσεις Global Rally (αεροπορικά εισιτήρια και γεύµατα) όπως περιγράφεται
παρακάτω, και επιβραβεύεται µε αυτά µόνο στην περίπτωση που ο Συνεργάτης συµµετέχει
στο Rally: 

Chairman’s Bonus Manager (κάτω από 1,5K):
1) Συµµετοχή στο Global Rally, αεροπορικά και γεύµατα για 5 µέρες και 4 νύκτες. 
2) $250 σε µετρητά για τα έξοδά σας.
3) $200 για δραστηριότητες.

1,500 Συνολικά Case Credits (1,5K):
1) Συµµετοχή στο Global Rally, αεροπορικά και γεύµατα για 6 µέρες και 5 νύκτες.
2) $500 σε µετρητά για τα έξοδά σας.
3) $300 για δραστηριότητες.
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2,500 Συνολικά Case Credits (2,5K):
1) Συµµετοχή στο Global Rally, αεροπορικά και γεύµατα για 8 µέρες και 7 νύκτες.
2) $1,000 σε µετρητά για τα έξοδά σας.
3) $500 για δραστηριότητες.

5,000 Total Case Credits (5K):
1) Συµµετοχή στο Global Rally, αεροπορικά και γεύµατα για 9 µέρες και 8 νύκτες.
2) $2,000 σε µετρητά για τα έξοδά σας
3) $500 για δραστηριότητες.
4) Χρήση της VIP λωρίδας στις πωλήσεις/καταστήµατα του Rally.

7,500 Συνολικά Case Credits (7,5K):
1) Συµµετοχή στο Global Rally, αεροπορικά και γεύµατα για 9 µέρες και 8 νύκτες.
2) $3,000 σε µετρητά για τα έξοδά σας
3) $600 για δραστηριότητες.
4) Χρήση της VIP λωρίδας στις πωλήσεις/καταστήµατα του Rally.

10,000 Συνολικά Case Credits (10K):
1) Συµµετοχή στο Global Rally, αεροπορικά και γεύµατα για 9 µέρες και 8 νύκτες.
2) Αεροπορικά εισιτήρια σε θέση Business Class από και προς το Rally.
3) $3,000 σε µετρητά για τα έξοδά σας
4) $600 για δραστηριότητες.
5) Χρήση της VIP λωρίδας στις πωλήσεις/καταστήµατα του Rally.

12,500 Συνολικά Case Credits (12,5K):
1) Συµµετοχή στο Global Rally, αεροπορικά και γεύµατα για 9 µέρες και 8 νύκτες.
2) Αεροπορικά εισιτήρια σε θέση Business Class από και προς το Rally.
3) $12,500 σε µετρητά για τα έξοδά σας
4) $600 για δραστηριότητες.
5) Χρήση της VIP λωρίδας στις πωλήσεις/καταστήµατα του Rally.

Τα ποσά αυτά είναι σε ∆ολάρια Αµερικής. Η ισοτιµία µε βάση την οποία µετατρέπονται
σε ευρώ καθορίζεται από τα κεντρικά µας γραφεία στην Αµερική.

XV. GLOBAL LEADERSHIP TEAM (GLT)

Η συµµετοχή στο Global Leadeship Team (GLT) κερδίζεται και ανανεώνεται κάθε χρόνο
µε την πραγµατοποίηση 7,500 Συνολικών Case Credits (Total CC) κατά τη διάρκεια του
ηµερολογιακού έτους και µετά την επίτευξη του επιπέδου Αναγνωρισµένος Manager. 

Οι Managers που θα αναγνωρισθούν ως GLT, θα προσκαλούνται σε µια αποκλειστική
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παγκόσµια εκδήλωση και θα λάβουν την Αναγνώριση και τα Βραβεία για το Global
Leadeship Team στο Global Rally.

Οι Managers θα πρέπει να συµµετέχουν στο Global Rally για να λάβουν τα Βραβεία
του GLT.

XVI. ΑΛΛΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, η Εταιρεία προσφέρει και άλλα κίνητρα στους Συνεργάτες
µε βάση την απόδοσή τους στις πωλήσεις. Λεπτοµέρειες και κανόνες αυτών των κινήτρων,
τα οποία αποφασίζονται και εξετάζονται από την Εταιρεία, θα δηµοσιεύονται στο Περιοδικό
της Εταιρείας, ή στην επίσηµη ιστοσελίδα και/ή θα ανακοινώνονται στα Success Day. Η
Εταιρεία έχει το δικαίωµα να αποσύρει αυτά τα επιπλέον κίνητρα ανά πάσα στιγµή.

XVII. ΟΡΟΙ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµά της να αλλάζει τα κριτήρια συµµετοχής για κάθε ένα
από τα κίνητρα - εκδηλώσεις της. Όλες οι αλλαγές θα γνωστοποιούνται στους Συνεργάτες
διαµέσου του Περιοδικού, ή στην επίσηµη ιστοσελίδα και/ή στο µηνιαίο Success Day,
πριν την έναρξη της διαγωνιστικής περιόδου. 

Οι Συνεργάτες που λαµβάνουν εισιτήρια για διάφορες εκδηλώσεις της  Εταιρείας, είναι
εκείνοι, των οποίων το όνοµα αναγράφεται πάνω στην Αίτηση Εγγραφής Νέου Συνεργάτη
και έχει εγκριθεί από την Εταιρεία. Εάν ο/η νόµιµος/η σύζυγος ενός Συνεργάτη δεν αναφέρεται
πάνω στην Αίτηση Εγγραφής Νέου Συνεργάτη, ένα επιπλέον εισιτήριο προσφέρεται από
την Εταιρεία κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας. Αν ο Συνεργάτης που κερδίζει το
κίνητρο δεν συµµετέχει ο ίδιος, τότε δεν µπορεί να το προσφέρει ή να το µεταβιβάσει σε
κάποιον άλλο. Η διανοµή των δωµατίων κ.λ.π. θα πραγµατοποιηθεί µε βάση τη λογική ότι
οι Συνεργάτες, των οποίων τα ονόµατα εµφανίζονται στον ίδιο Κωδικό Συνεργασίας, θα
µοιραστούν το ίδιο δωµάτιο. Οι ανύπαντροι Συνεργάτες αναµένεται να µοιραστούν ένα
δωµάτιο µαζί µε κάποιον άλλο Συνεργάτη του ίδιου φύλου. Οι Συνεργάτες οι οποίοι επιθυµούν
ένα µονόκλινο δωµάτιο θα πρέπει να καταβάλλουν κάποιο επιπλέον χρηµατικό ποσό.  

Οι βαθµοί διαγωνισµών και τα βραβεία θα αποδίδονται µόνο στους Συνεργάτες των
οποίων το όνοµα αναφέρεται στην Αίτηση Εγγραφής Νέου Συνεργάτη κι έχει εγκριθεί
από την Εταιρεία και µόνο σε όσους αναπτύσσουν τις επιχειρήσεις τους σύµφωνα µε τη
Πολιτική της Εταιρείας.

Η συµµετοχή των Συνεργατών σε κίνητρα και η απολαβή των βραβείων τους ισχύει εφ'
όσον οι Συνεργάτες θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν και να παρευρίσκονται στα
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Success Day της Εταιρείας και σε άλλες σχετικές εκδηλώσεις της Εταιρείας, κατά τη
διάρκεια του χρόνου και σε συνεχή βάση.

Οι Συνεργάτες έχουν το δικαίωµα να παρακολουθούν την ανάπτυξη του δικτύου τους,
σε CC. Η Εταιρεία µπορεί να δώσει σε Συνεργάτη πληροφορίες για την προσωπική
παραγωγή, σε CC ενός Συνεργάτη της οµάδας του, µόνο εφ' όσον αυτός είναι Συνεργάτης
1ης γενιάς του (από το επίπεδο Distributor έως Assistant Manager).

Σε περίπτωση που η σύζυγος ενός Συνεργάτη δεν συµµετέχει στο κερδισµένο ταξίδι, ο
Συνεργάτης µπορεί να φέρει κάποιον άλλο καλεσµένο αρκεί να είναι ήδη ή να πληροί
τα κριτήρια για να γίνει Συνεργάτης της Εταιρείας. Τα ταξίδια αυτά µπορούν να είναι
µόνον τα εξής: 
Με 1.500 CC και άνω το ταξίδι του Global Rally, το ταξίδι του Eagle Manager Retreat και
τα ταξίδια του Sapphire, του Diamond Sapphire, του Diamond, του Double Diamond και
του Triple-Diamond.
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Παραλαβή Προϊόντων από την Εταιρεία

I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Όλοι οι Συνεργάτες παραγγέλνουν απευθείας από την Εταιρεία. Όλοι όσοι βρίσκονται
στο επίπεδο του Distributor αγοράζουν στην Τιµή Νέου Συνεργάτη (NDP). Όταν ένας
Συνεργάτης, ανεξαρτήτως επιπέδου, πραγµατοποιήσει στον προσωπικό του κωδικό
τουλάχιστον 2 Case Credits σε προϊόντα, εντός οιασδήποτε περιόδου δύο συνεχόµενων
µηνών, µπορεί πλέον να αγοράζει σε τιµή χονδρικής. Η διαφορά µεταξύ της Τιµής Νέου
Συνεργάτη και της χονδρικής τιµής θα καταβάλλεται στον απευθείας Ανάδοχο.

Η αγορά προϊόντων από την Εταιρεία σε µεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που  απαιτούνται
από τους Συνεργάτες (παραπάνω από 25 CC σε ένα ηµερολογιακό µήνα), προκειµένου
να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών τους, απαγορεύεται ρητά και αποδεικτικά στοιχεία
τέτοιων πράξεων θα οδηγούν σε πιθανή απώλεια bonus, βραβείων καθώς και της δυνατότητας
του Συνεργάτη να µετέχει σε ποικίλα κίνητρα, ή και στην καταγγελία της Συνεργασίας
του µε την Εταιρεία. Παραγγελίες προϊόντων δεν πρέπει να πραγµατοποιούνται έως ότου
το 75% των ήδη αγορασµένων προϊόντων από το Συνεργάτη, έχει πουληθεί. Επιπλέον,
όταν ένας Συνεργάτης επαναλαµβάνει µέσω µίας παραγγελίας το ίδιο προϊόν που έχει
προµηθευτεί µε προηγούµενη παραγγελία του, πιστοποιεί ότι έχει χρησιµοποιήσει ή
πουλήσει το 75% ή περισσότερο από την ήδη υπάρχουσα ποσότητα, που βρίσκεται στη
κατοχή του. Επίσης απαγορεύονται οι παραγγελίες προϊόντων από την Eταιρεία µε χρήση
κωδικού άλλου Συνεργάτη.

Κάθε Συνεργάτης παραγγέλνει προϊόντα ή έντυπο υλικό από την Εταιρεία, απ' ευθείας
από τα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη (τηλ. παραγγελιών 801.11.18000
µε αστική χρέωση) και στην Κύπρο (Λευκωσία) (τηλ. +357 22 446390-4).

Η Εταιρεία αναγνωρίζει µόνο τις παραγγελίες που γίνονται στα γραφεία της, ή διαµέσου
τηλεφώνου, αποστολής τηλεοµοιοτυπίας [fax], ταχυδροµείου, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
(e-mail) και µέσω e-shop στο διαδίκτυο στο www.foreverliving.com, από τον ίδιο το
Συνεργάτη.

Όλες οι παραγγελίες πρέπει να πραγµατοποιούνται από τον ίδιο το Συνεργάτη, καθώς
ο κωδικός Συνεργάτη είναι αυστηρά προσωπικός. Οι µόνες εξαιρέσεις είναι πρόσωπα
1ου βαθµού συγγενείας, οι οποίοι δεν διατηρούν κωδικό συνεργασίας σε διαφορετικό
ανάδοχο και είναι δική τους ευθύνη να κάνουν σωστά την παραγγελία. Εξαιρούνται και
οι Ανάδοχοι των νέων Συνεργατών, για πρώτη παραγγελία. Επιπλέον, ειδικές περιπτώσεις
θα αξιολογούνται από την Εταιρεία. 
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Το ελάχιστο χρηµατικό όριο των παραγγελιών είναι 45E, συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α. επί της χονδρικής τιµής των προϊόντων για όσους έχουν δικαίωµα αγοράς στη
χονδρική τιµή και 55E για όσους αγοράζουν στην Τιµή Νέου Συνεργάτη (NPD). Η αξία
του έντυπου υλικού, το οποίο αγοράζεται και παραδίδεται στους Συνεργάτες, δεν
συνυπολογίζεται στο ποσό των 45E και 55E αντίστοιχα που απαιτείται να συµπληρωθεί,
προκειµένου να πραγµατοποιηθεί µία παραγγελία.

Για να µπορέσει ένας Συνεργάτης να εισπράξει το bonus του µήνα, πρέπει όλες οι
παραγγελίες, προσωπικές του και του δικτύου του, να έχουν εξοφληθεί, να ληφθούν και
να επεξεργασθούν από την Εταιρεία, πριν το κλείσιµο της τελευταίας εργάσιµης ηµέρας
του συγκεκριµένου µήνα. Συνιστάται σε όλους τους Συνεργάτες να κάνουν τις παραγγελίες
τους αρκετά νωρίς και να γνωρίζουν τις προθεσµίες προκειµένου να αποφεύγουν τυχόν
απογοητεύσεις. Η Εταιρεία δεν θα αναλαµβάνει την ευθύνη, για παραγγελίες οι οποίες
λαµβάνονται τελευταία στιγµή, την ηµέρα που πραγµατοποιείται το κλείσιµο του µήνα.

Οι τρεις πρώτες εργάσιµες ηµέρες του επόµενου µήνα είναι οι διαθέσιµες ως “Μέρες
Προσαρµογής”, στις οποίες οι Συνεργάτες αφού έχουν επικοινωνήσει πρώτα και
έχουν λάβει έγκριση από την Εταιρεία, µπορούν να αξιοποιήσουν τις ηµέρες αυτές
για να κάνουν αγορές µε σκοπό την προσωπική αλλαγή επιπέδου ή για τη συµµετοχή
τους σε κάποιο κίνητρο. Αγορές που θα συµβάλλουν στη συµπλήρωση των απαιτήσεων
για την Ενεργή ιδιότητα ή για τα Bonus Ηγεσίας, απαγορεύονται κατά τις “Μέρες
Προσαρµογής”. Θα πρέπει οι παραγγελίες να γίνονται µόνο στον προσωπικό κωδικό
του κάθε Συνεργάτη, από τον ίδιο το Συνεργάτη και από τη στιγµή που ο Συνεργάτης
έχει πάρει άδεια για αυτές τις επιπλέον µέρες, πρέπει να το αναφέρει κάθε φορά που
κάνει κάποια παραγγελία την περίοδο αυτών των τριών ηµερών. Υπολογίζονται και οι
νέες εγγραφές 1ης γενιάς µε πρώτη παραγγελία το πακέτο συλλογής NDP.

Οι παραγγελίες πρέπει να ελέγχονται κατά την παραλαβή τους. Ο Συνεργάτης υποχρεούται
να ελέγχει την ακρίβεια των παραγγελιών του, καθώς και το γεγονός ότι αυτές παραλήφθηκαν
από την Εταιρεία και να απευθύνεται στα γραφεία της Εταιρείας για τυχόν σφάλµατα ή
αποκλίσεις σχετικά µε τα προϊόντα. Η πώληση των προϊόντων  θεωρείται ολοκληρωµένη
όταν ο Συνεργάτης έχει καταβάλει το απαιτούµενο ποσό. Σε περίπτωση που τα προϊόντα
παραλαµβάνονται από το Συνεργάτη, διαµέσου µεταφορικής εταιρείας, ο Συνεργάτης
καλείται να ενηµερώνει εγγράφως την Εταιρεία για τυχόν φθορές ή λάθη, µέσα στο επόµενο
24ωρο, από την ώρα της παραλαβής (τηλ. 210-9577480-1).

∆εν πραγµατοποιείται καµία επιστροφή χρηµάτων στους Συνεργάτες της Εταιρείας,
εκτός από την περίπτωση όπου καταγγέλλεται η συνεργασία του Συνεργάτη µε την
Εταιρεία (βλ. παρ. 10). 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση Πολιτικής λόγω καταγγελίας ή άλλων

5.5.
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περιστάσεων,  δεν είναι εφικτή η αναδροµική διόρθωση Bonus. Η Εταιρεία θα αναλαµβάνει
τις ενδεδειγµένες διορθωτικές πρακτικές που αναφέρονται στην Εταιρική Πολιτική,
από την στιγµή που διαπιστώνεται ή αποδεικνύεται η παραβίαση και εφεξής.  

Η αγορά των bonus απαγορεύεται αυστηρά. Η αγορά των bonus περιλαµβάνει:
(α) την εγγραφή προσώπων χωρίς την εκ µέρους τους πλήρη γνώση και/ή υποβολή
Αίτησης για σύναψη συµβάσεως συνεργασίας από τα άτοµα αυτά·
(β) την απατηλή εγγραφή ορισµένου προσώπου ως Συνεργάτη·
(γ) την εγγραφή ή την απόπειρα εγγραφής µη υπαρκτών προσώπων ως Συνεργατών ή
Πελατών προκειµένου να ληφθούν προµήθειες ή bonus·
(δ) οιονδήποτε άλλο µηχανισµό δυνάµει του οποίου πραγµατοποιούνται στρατηγικές
πώλησης µε σκοπό τη µεγιστοποίηση παραλείψεων ή bonus όταν ο Συνεργάτης δεν
κάνει χρήση των αγορασµένων προϊόντων µε καλή πίστη.

II. ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Κάθε Συνεργάτης πρέπει να εξοφλεί την παραγγελία που έχει κάνει πριν ή τη στιγµή
της παραλαβής των προϊόντων. 

Όλες οι παραγγελίες πρέπει να εξοφλούνται µε µία από τις εναλλακτικές επιλογές
πληρωµής:

· Μετρητά

· Πιστωτικές κάρτες (Visa, MasterCard ή American Express) 

· Κατάθεση σε Τράπεζα Alpha Bank: 116-002320-000689 
ή IBAN GR22 0140 1160 1160 0232 0000 689

Σηµειώστε ότι:

· Ολόκληρο το χρηµατικό ποσό της παραγγελίας πρέπει να καταβάλλεται µε έναν τρό-
πο από τους προαναφερόµενους. 

· Η χρήση πιστωτικής κάρτας που ανήκει σε τρίτο πρόσωπο απαγορεύεται και δεν είναι
αποδεκτή. 

Μία παραγγελία θα δοθεί για εκτέλεση, εφ' όσον ο Συνεργάτης είναι απολύτως βέβαιος
ότι είναι σε θέση να την παραλάβει και να την εξοφλήσει.

*Η αποστολή των παραγγελιών στους Συνεργάτες γίνεται µέσω εταιρείας courier που
συνεργάζεται µε την εταιρεία. Τυχόν προβλήµατα στην παράδοση των προϊόντων είναι

5.9.2. 
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ευθύνη της εταιρείας courier και όχι της Forever Living Products Hellas-Cyprus. Σε
περίπτωση παραλαβής προϊόντων µε κατεστραµµένη συσκευασία ο Συνεργάτης έχει το
δικαίωµα να τα επιστρέψει στην εταιρεία η οποία θα τα αντικαταστήσει σύµφωνα µε την
παράγραφο της πολιτικής 6.2. 

Σε περίπτωση που ο Συνεργάτης κατ’ επανάληψη αρνηθεί να πληρώσει/παραλάβει µία
παραγγελία, την οποία έχει ζητήσει αρχικά να λάβει µε αντικαταβολή, χάνει το δικαίωµα
να χρησιµοποιεί αυτή τη µέθοδο πληρωµής για τυχόν µελλοντικές αγορές του.

1. Ο Ανάδοχος Συνεργάτης, που κατ' επανάληψη οι νέοι του Συνεργάτες έχουν αρνηθεί
την πρώτη τους παραγγελία (η οποία θα έχει αποσταλεί µε αντικαταβολή), θα στερείται
το δικαίωµα οι µελλοντικοί του νέοι Συνεργάτες πρώτης του γενιάς κατά την πρώτη τους
παραγγελία να χρησιµοποιούν την διαδικασία αποστολής µε αντικαταβολή. Στη συνέχεια,
(π.χ. από την δεύτερη παραγγελία και µετά) αυτοί οι νέοι Συνεργάτες θα µπορούν κανονικά
να χρησιµοποιούν την διαδικασία αντικαταβολής.

2. Όλες οι παραγγελίες που εκτελούνται είναι τελικές και δεν µπορούν να επιστραφούν
ή να γίνει αντικατάστασή τους µε άλλα προϊόντα.    
Οι παραγγελίες που αποστέλλονται µε κούριερ αντικαταβολή, θα πρέπει να πληρωθούν
και παραληφθούν από τον Συνεργάτη χωρίς υπαίτια καθυστέρηση του Συνεργάτη.  
Σε περίπτωση που ο Συνεργάτης αρνηθεί ή καθυστερεί πέραν των 24 ωρών την παραλαβή
των προϊόντων που έχουν αποσταλεί µε την µέθοδο αντικαταβολής, τότε γίνεται επικοινωνία
και µε τον ανάδοχο & το manager για να βρεθεί µια λύση. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν
οι εξής επιλογές :
(1) Αν η παραγγελία έγινε πριν το κλείσιµο του ηµερολογιακού µήνα, τότε η  παραγγελία
ακυρώνεται και επιστρέφεται στα γραφεία µας, µε ταυτόχρονη χρέωση των επιπλέον
µεταφορικών εξόδων στον ίδιο τον συνεργάτη. Αυτό συνεπάγεται αυτόµατη µείωση στα
προσωπικά CC του συνεργάτη καθώς και στα CC ολόκληρης της ανάδοχης γραµµής.
(2) Αν η άρνηση παραλαβής γίνει µετά το κλείσιµο του µήνα και δεν µπορεί πλέον να
ακυρωθεί γιατί έχει ήδη συµπεριληφθεί στον υπολογισµό των CC και κατ’ επέκταση των
bonus, τότε θα επιβαρύνεται ο συνεργάτης µε τα έξοδα των µεταφορικών της παραγγελίας,
και ο ανάδοχός, ή ο Manager µε το κόστος των προϊόντων της συγκεκριµένης παραγγελίας.

Σε περίπτωση, άρνησης παραλαβής ή σηµαντικής καθυστέρησης στην εξόφληση παραγγελίας
αυτό θα συνεπάγεται επίσης φραγή αντικαταβολών στο Συνεργάτη για τις µελλοντικές
παραγγελίες του. 
Ειδικά για παραγγελίες που δεν έχουν εξοφληθεί µετά το κλείσιµο του µήνα θα υπάρχει
φραγή στην κατάθεση των bonus της ανάδοχης γραµµής µέχρι να διευθετηθεί η εξόφληση
της παραγγελίας. 
Στην περίπτωση που δηµιουργηθεί καθυστέρηση ή άρνηση στην 1η παραγγελία νέου
Συνεργάτη τότε υπεύθυνος θεωρείται ο ανάδοχός του, ή κατεπέκταση στην ανάδοχη
γραµµή του. 

5.13.
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Ευθύνη της πρώτης παραγγελίας του Νέου Συνεργάτη µε εντολή αντικαταβολής, έχει ο
ανάδοχος Συνεργάτης του (π.χ. σε περίπτωση άρνησης παραλαβής της, κ.ο.κ.).

III. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ CC

Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να ειδοποιήσει, ένα µήνα πριν, τους  Συνεργάτες της  για
αλλαγές στις τιµές των προϊόντων ή στις χρηµατικές αποτιµήσεις των CC. Όλοι οι
Συνεργάτες θα ενηµερώνονται διαµέσου του Περιοδικού ή /και της ιστοσελίδας της
Εταιρείας στην περίπτωση τέτοιων αλλαγών.

Οι παραγγελίες που φτάνουν στο σύστηµά µας µέσω του επίσηµου e-shop της εταιρείας
(www.foreverliving.com ) πριν τις  11.59µ.µ. θα µετρούν στον ίδιο µήνα, µόνο την τελευταία
ηµέρα του µήνα, και θα παραδίδονται σε δυο εργάσιµες ηµέρες. 
Για να φθάσει µια παραγγελία στο σύστηµα τις εταιρείας µέχρι τις 11.59µ.µ. θα
πρέπει η παραγγελία να έχει ολοκληρωθεί νωρίτερα από τις 11.00µ.µ.   

5.14.   

5.15.
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Λιανική Πώληση Προϊόντων σε Πελάτες

I. ΕΓΓΥΗΣΗ 30 ΗΜΕΡΩΝ

Στους Πελάτες Λιανικής παρέχεται εγγύηση 100% ικανοποίησης  από τα προϊόντα.  Μέσα
σε 30 ηµέρες από την ηµέρα αγοράς, ο Πελάτης Λιανικής  µπορεί α) να απευθυνθεί στο
Συνεργάτη από τον οποίο προµηθεύτηκε τα προϊόντα και να αντικαταστήσει κάθε προϊόν
µε καινούργιο για οποιοδήποτε λόγο ή β) να ακυρώσει την αγορά για οποιοδήποτε λόγο,
να επιστρέψει το προϊόν στον Συνεργάτη (είτε είναι χρησιµοποιηµένο είτε όχι) και να
πάρει όλα του τα χρήµατα πίσω. 

Μέσα σε χρονική διάρκεια 60 ηµερών από την ηµεροµηνία αγοράς του  προϊόντος από
την Εταιρεία, η FLP θα αντικαταστήσει µε νέο, ίδιο προϊόν, το προϊόν που επεστράφη
στο Συνεργάτη  από τον Πελάτη Λιανικής, λόγω µη ικανοποίησης. Για αυτές τις
αντικαταστάσεις προϊόντων, από επιστροφές Πελατών Λιανικής σε Συνεργάτη, απαιτούνται
η απόδειξη αγοράς από την Εταιρεία και η απόδειξη λιανικής πώλησης και επιστροφής
χρηµάτων από το Συνεργάτη της Εταιρείας στον Πελάτη. Η αγορά του επιστρεφόµενου
προϊόντος θα πρέπει να έχει γίνει από το Συνεργάτη που επιστρέφει το προϊόν. 
Επαναλαµβανόµενες επιστροφές προϊόντων από τα ίδια άτοµα θα απορρίπτονται.

Μέσα σε χρονική προθεσµία 30 ηµερών από την ηµεροµηνία αγοράς του προϊόντος από
την Εταιρεία και εφ' όσον το προϊόν είχε αγορασθεί εξ αρχής από το Συνεργάτη για
προσωπική του χρήση, µπορεί να πραγµατοποιηθεί επιστροφή και ανταλλαγή ενός
ελαττωµατικού προϊόντος µε ένα ίδιο, νέο.  Για αυτές τις αντικαταστάσεις προϊόντων από
το Συνεργάτη, απαιτείται η απόδειξη αγοράς από την Εταιρεία. Η αγορά του επιστρεφόµενου
προϊόντος θα πρέπει να έχει γίνει από το άτοµο που επιστρέφει το προϊόν, δηλαδή από
τον ίδιο τον Συνεργάτη. Η εταιρεία έχει το δικαίωµα να αρνηθεί επαναλαµβανόµενες
επιστροφές προϊόντων από τα ίδια άτοµα.

Όταν τα προϊόντα της FLP αγοράζονται από ή µέσω ενός Συνεργάτη της FLP, αυτός ο
Συνεργάτης είναι το βασικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την ικανοποίηση του πελάτη
µε την αντικατάσταση του προϊόντος ή την επιστροφή των χρηµάτων. Εάν ο Συνεργάτης
δεν καταφέρει µέσα στην προθεσµία της εγγύησης να εξυπηρετήσει τον Πελάτη της
Λιανικής, ο ίδιος ο πελάτης έχει το δικαίωµα να έρθει σε άµεση επαφή µε την Εταιρεία,
παρέχοντας αποδεικτικό στοιχείο αγοράς του προϊόντος (απόδειξη αγοράς). Τη στιγµή
παραλαβής του παλιού προϊόντος, συνοδευόµενο από την απόδειξη, η Εταιρεία εξετάζοντας
τα γεγονότα θα αποφανθεί αν θα αντικαταστήσει το προϊόν µε ένα νέο.

Σε περίπτωση που κάποιος Συνεργάτης της Εταιρείας δεν αποζηµιώσει έναν Πελάτη
Λιανικής και τον αποζηµιώσει αντ' αυτού η Εταιρεία, η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να
αφαιρέσει από το bonus του Συνεργάτη, τα χρηµατικά ποσά που επιστρέφει στον Πελάτη.

6.

6.1.

6.2.
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6.4.  
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Παρόλα αυτά η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επιλύσει όλα τα
προβλήµατα του πελάτη µέσω του αντίστοιχου Συνεργάτη της Εταιρείας. Επίσης, θα
αφαιρεθούν τα bonus που καταβλήθηκαν για την αγορά αυτή από τον Συνεργάτη καθώς
και από τους Upline Συνεργάτες που επωφελήθηκαν από αυτή.

II. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Όλοι οι Συνεργάτες πρέπει να γνωρίζουν τις κατευθυντήριες γραµµές για τη διαφήµιση
των προϊόντων της Εταιρείας, όπως αυτές ορίζονται στη παράγραφο 12.

Τα προϊόντα δεν πρέπει να ανοίγονται, ανασυσκευάζονται, αλλάζουν ετικέτα ή µε
οποιονδήποτε άλλο τρόπο µεταβάλλεται η συσκευασία τους και η µορφή τους πριν την
πώλησή τους σε πελάτες. 

Οι Συνεργάτες της Εταιρείας δεν επιτρέπεται να πωλούν τα προϊόντα ή το έντυπο υλικό
της Εταιρείας σε κάποιο κατάστηµα Λιανικής Πώλησης (συµπεριλαµβάνονται Καταστήµατα
∆ιατροφικών Συµπληρωµάτων, Καταστήµατα Κατοικίδιων, Φαρµακεία, Σούπερ Μάρκετ,
ή κέντρα διάθεσης προϊόντων σε χονδρική τιµή). Αυτό ισχύει για όλους τους Συνεργάτες,
ανεξαρτήτως επιπέδου και ανεξαρτήτως εάν ο ιδιοκτήτης του καταστήµατος είναι
Συνεργάτης. Για περισσότερες διευκρινίσεις απευθυνθείτε στην Εταιρεία. Έκθεση των
προϊόντων και του έντυπου υλικού της Εταιρείας, επιτρέπεται µόνο κατόπιν άδειας της
Εταιρείας, µόνο σε σχετικές εκθέσεις και µόνο µέχρι µία εβδοµάδα κατά τη διάρκεια
ενός χρόνου στο ίδιο σηµείο. Επίσης, οι Συνεργάτες έχουν το δικαίωµα να προωθούν
τα προϊόντα της FLP και στους εργασιακούς τους χώρους, εφ' όσον έχουν προµηθευτεί
τη σχετική άδεια από τη διεύθυνση της εκάστοτε εταιρείας.

Εάν ο ∆ιευθυντής ή ο ιδιοκτήτης µίας τέτοιας επιχείρησης, είναι ήδη Συνεργάτης της
Εταιρείας, επιτρέπεται η προώθηση των προϊόντων µακριά από την επιχείρηση, σύµφωνα
µε την πολιτική της. Επιπλέον, η Εταιρεία θα θεωρήσει υπεύθυνο τον Ανάδοχο για να
βεβαιώσει ότι η συγκεκριµένη πολιτική τηρείται.

Τα προϊόντα της Εταιρείας δεν  επιτρέπεται  να διατίθενται προς πώληση µέσω καταλόγων
άµεσης πώλησης ή ιστοσελίδας που ανήκει σε τρίτα πρόσωπα, µη Συνεργάτες. Οι
Συνεργάτες, οι οποίοι επιθυµούν να δηµιουργήσουν το δικό τους κατάλογο ή ιστοσελίδα
στο Internet, πρέπει να έρθουν σε επαφή µε την Εταιρεία και να πάρουν σχετική άδεια.   

Κέντρα που παρέχουν υπηρεσίες, όπως είναι τα κοµµωτήρια, τα ινστιτούτα και κέντρα
οµορφιάς, τα γραφεία γιατρών, γυµναστών και θεραπευτών ή οδοντίατρων κ.λ.π., αποτελούν
εξαίρεση στους κανόνες της Λιανικής Πώλησης. Όµως, τα προϊόντα που πωλούνται
πρέπει να είναι σχετικά ή να χρησιµοποιούνται σε σχέση µε την υπηρεσία που προσφέρεται
στον κάθε πελάτη. Περισσότερες κατευθυντήριες γραµµές παρέχονται από την  Εταιρεία.
Όταν πάρουν έγκριση τα κέντρα θα µπορούν να παρέχουν και να πωλούν τα προϊόντα
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µόνο στους χώρους που παρέχονται οι υπηρεσίες τους.

Απαγορεύεται στους Συνεργάτες η δηµιουργία ή  η συµµετοχή σε ανεξάρτητα ηλεκτρονικά
καταστήµατα (e-shop) µέσω των οποίων πωλούνται οποιαδήποτε προϊόντα µε το
σήµα της FLP. Το µοναδικό εγκεκριµένο ηλεκτρονικό κατάστηµα είναι το επίσηµο
ηλεκτρονικό κατάστηµα της εταιρείας (www.foreverliving.com).

Εάν ένας Συνεργάτης θέλει να λειτουργήσει ένα γραφείο παροχής υπηρεσιών µε σκοπό
την προώθηση της επιχείρησης του στην Forever, µπορεί να το κάνει. Απαγορεύεται, όµως,
αυστηρά η προβολή, στην εξωτερική βιτρίνα του γραφείου του, καθώς και σε όλους τους
εξωτερικούς χώρους, του ονόµατος, του λογότυπου, των προϊόντων και των εντύπων της
FLP. Επιτρέπεται µόνο η αναγραφή του ονόµατός του και ο τίτλος «Ανεξάρτητος Συνεργάτης». 

Οι χυµοί και τα πόσιµα προϊόντα της Εταιρείας µπορούν να διατίθενται σε εστιατόρια
και να παρέχονται στο κοινό ανά µερίδα ή ανά ποτήρι. Εκτός από αυτή την περίπτωση,
σε κανέναν Συνεργάτη της Forever δεν επιτρέπεται να πουλήσει ή να εµπορευθεί προϊόν
της Forever που να µη διαθέτει την αυθεντική του συσκευασία. 

Οι Συνεργάτες έχουν υποχρέωση να µην κάνουν υπερβολικές δηλώσεις σχετικά µε την
αποτελεσµατικότητα των προϊόντων ή να παρέχουν συµβουλές για τις οποίες δεν είναι
απολύτως σίγουροι ή δεν έχουν τη δικαιοδοσία να παρέχουν. Η Εταιρεία δεν αναλαµβάνει
την ευθύνη, σε περίπτωση που κάποιος Συνεργάτης υπερβάλλει ή ισχυρισθεί κάτι
λανθασµένο, πέρα από τα στοιχεία που περιέχονται στο έντυπο υλικό της Εταιρείας.

Τα προϊόντα της Εταιρείας δεν είναι φάρµακα και δεν έχουν εγκριθεί προς πώληση ως
φάρµακα. Εποµένως, είναι παράνοµο να διατυπώνονται ισχυρισµοί από τους Συνεργάτες
ότι τα προϊόντα έχουν θεραπευτικές ιδιότητες ή ότι έχουν τη δυνατότητα να θεραπεύσουν
ασθένειες σε ανθρώπους ή ζώα, (π.χ., «Τα προϊόντα αυτά µπορούν να θεραπεύσουν την
αρθρίτιδα»).  

* Προσοχή: Τα προϊόντα δεν προορίζονται για να διαγνώσουν, κατευνάσουν, θεραπεύσουν
ή αποτρέψουν µία συγκεκριµένη ασθένεια ή κατηγορία ασθενειών. Θα πρέπει να
συµβουλεύεστε τον οικογενειακό σας γιατρό εάν εσείς ή κάποιος Πελάτης Λιανικής
αντιµετωπίζει κάποιο πρόβληµα υγείας.

Οι Συνεργάτες απαγορεύεται να κάνουν ισχυρισµούς για θεραπευτικές ιδιότητες των
προϊόντων. Κανένας Συνεργάτης δεν επιτρέπεται να αναφέρει ότι τα προϊόντα της Forever
προορίζονται για να διαγνώσουν, κατευνάσουν, θεραπεύσουν ή αναστείλουν µια
συγκεκριµένη ασθένεια. Οι ιατρικές αναφορές που αφορούν την Forever Living Products
απαγορεύονται ρητώς. Οι Συνεργάτες θα πρέπει να προτείνουν σε κάποιον Πελάτη, ο
οποίος λαµβάνει φαρµακευτική αγωγή ή άλλη θεραπεία, να συµβουλεύεται τον οικογενειακό
του γιατρό προτού αλλάξει τη διατροφή του.
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Οι Συνεργάτες είναι υποχρεωµένοι να σέβονται την ιδιωτική ζωή των πελατών τους, καθώς
και την επιθυµία τους να διακόψουν εξ ολοκλήρου την οποιαδήποτε επαφή µε κάποιον
Συνεργάτη της Εταιρείας. Επίσης, δεν επιτρέπεται ο Συνεργάτης της Εταιρείας να εκµεταλλευτεί
οικονοµικά ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, οποιονδήποτε από τους πελάτες του.

Οι Συνεργάτες είναι υποχρεωµένοι να λειτουργούν αξιοπρεπώς και να µην χρησιµοποιούν
ποτέ παρελκυστικές, παραπλανητικές και αθέµιτες πρακτικές πώλησης. Απαγορεύεται ρητά
να προσδίδουν ιδιότητες στα προϊόντα πέραν αυτών που αναγράφονται στα έντυπα της
Εταιρείας. Όλα τα προϊόντα πρέπει να περιγράφονται µε ειλικρίνεια και ακρίβεια και οι
ερωτήσεις των πελατών πρέπει να απαντώνται µε σιγουριά και σαφήνεια. Τέλος, όλες οι
πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές των προϊόντων πρέπει να είναι ακριβείς.

Οι Συνεργάτες πρέπει να κρατούν ακριβή αρχεία των µηνιαίων πωλήσεων που έχουν
πραγµατοποιήσει στους πελάτες τους. Σε αυτά τα αρχεία έχει δικαίωµα ελέγχου η Εταιρεία,
µετά από αίτηµα και εύλογη ανακοίνωση, κατόπιν ειδοποίησης του Συνεργάτη.

Όταν ένας Συνεργάτης έρχεται σε επαφή µε έναν υποψήφιο πελάτη, έχει την υποχρέωση
να αναφέρει αµέσως την ιδιότητά του, την ταυτότητα της Εταιρείας και των προϊόντων
που προωθεί, καθώς και το λόγο της προσέγγισης του συγκεκριµένου πελάτη. 

Όταν ένας Συνεργάτης της Εταιρείας προσκαλέσει σε µία συνάντηση υποψήφιους
Συνεργάτες ή Πελάτες Λιανικής, πρέπει να προκαθορίσει το λόγο της συνάντησης και
να διευκρινίσει ότι δεν είναι υποχρεωτική η αγορά κάποιων προϊόντων. Οι καλεσµένοι
θα πρέπει να έχουν  το όνοµα, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του ατόµου που τους
προσκαλεί και να γνωρίζουν ότι είναι Ανεξάρτητοι Συνεργάτες και όχι υπάλληλοι της
Εταιρείας. Όλη η διαδικασία θα πρέπει να γίνεται µε ειλικρίνεια. 

Οι Συνεργάτες της Εταιρείας πρέπει να γνωρίζουν ότι τα προϊόντα θα πρέπει να
χρησιµοποιούνται µόνο σύµφωνα µε τις προτεινόµενες οδηγίες χρήσης από την Εταιρεία.
Εάν κάποιος Συνεργάτης δώσει σε ένα πελάτη κάποιο προϊόν για µία συγκεκριµένη χρήση,
που δεν προτείνεται από την Εταιρεία και ο πελάτης λόγω κάποιας δυσαρέσκειας,
αναζητήσει αποκατάσταση µέσω δικαστικής οδού, η Εταιρεία δεν θα υποστηρίξει το
Συνεργάτη ο οποίος θα είναι προσωπικά υπεύθυνος. Εποµένως, τέτοιου είδους πρακτικές
από τους Συνεργάτες συνιστάται να µην ακολουθούνται.

Οι Συνεργάτες πρέπει να γνωρίζουν ότι τα προϊόντα µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνο
µε τους τρόπους που εγκρίνει η Εταιρεία. Εάν ένας Συνεργάτης συστήνει ορισµένο προϊόν
προς χρήση µη εγκεκριµένη από την Εταιρεία και τούτο έχει ως αποτέλεσµα συγκεκριµένος
Πελάτης να αξιώνει αποζηµίωση, η Εταιρεία δεν υποχρεούται σε αποζηµίωση τον πελάτη,
αλλά αυτόν υποχρεούται να αποζηµιώσει ο Συνεργάτης. Για το λόγο αυτό οι Συνεργάτες
αποθαρρύνονται από αυτήν την πρακτική.
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Επιπλέον µε τις δραστηριότητές τους στη λιανική πώληση, οι Συνεργάτες µπορούν να
πωλούν προϊόντα µόνο σε Συνεργάτες τους της πρώτης γενεάς, αλλά όχι σε χαµηλότερη
τιµή από εκείνη της χονδρικής. Οποιαδήποτε άλλη πώληση σε άλλους Συνεργάτες, είτε
άµεσα είτε έµµεσα, θεωρείται απαγορευµένη συναλλαγή και για τους δύο Συνεργάτες,
είτε πρόκειται για τον αγοραστή είτε για τον πωλητή. Η απόκτηση των Case Credits αυτής
της απαγορευµένης συναλλαγής δεν µπορεί να επιτραπεί για σκοπούς όπως η επίτευξη
της ιδιότητας του Ενεργού ή για επίτευξη οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης που αφορά
το Marketing Plan. Η µη συµµόρφωση θα επιφέρει κυρώσεις. Επιπλέον, οι συµβάσεις
των Συνεργατών που ενεπλάκησαν σε µια τέτοια απαγορευµένη δραστηριότητα θα
καταγγέλλονται.

Στην περίπτωση που κάποιος Συνεργάτης είναι µέτοχος µιας επιχείρησης και επιθυµεί
να διαθέτει τα προϊόντα της εταιρείας µας µέσω της επιχείρησής του (σύµφωνα µε
τους όρους της Πολιτικής της Εταιρείας), θα µπορεί να τα αγοράζει µε τις τιµές Συνεργάτη
(NDP ή X.T.). Συµβουλευτείτε την Οικονοµική ∆ιεύθυνση για περαιτέρω λεπτοµέρειες. 
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∆ηµιουργία Εµπορικής ∆ραστηριότητας στο
Εξωτερικό

Η συµµετοχή στο διεθνές πρόγραµµα δηµιουργίας εµπορικής δραστηριότητας στο
εξωτερικό είναι ένα προνόµιο που επιτρέπει σε κάθε Συνεργάτη να επωφεληθεί από το
διεθνές δίκτυο Συνεργατών που έχει αναπτύξει η Εταιρεία. Το πρόγραµµα αυτό
παρακολουθείται από τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας στην Αριζόνα. Ο Συνεργάτης
που συµµετέχει στο πρόγραµµα δηµιουργίας εµπορικής δραστηριότητας στο εξωτερικό
συµφωνεί και συναινεί πως κάθε διαφωνία σχετικά µε τη σχέση Εταιρείας/Συνεργάτη ή
µε τα προϊόντα της θα επιλύεται αποκλειστικά από την υποχρεωτική διαιτησία της Αριζόνα,
βάσει των αποφάσεων επίλυσης διενέξεων που ορίζονται στο παρόν και αναγράφονται
στην επίσηµη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.foreverliving.com).

Όλοι οι Συνεργάτες µπορούν να διευρύνουν την επιχείρησή τους σε οποιαδήποτε ή όλες
τις χώρες παγκοσµίως, όπου η Forever Living Products έχει υποκαταστήµατα ή συνδεδεµένες
επιχειρήσεις. 

Οι Συνεργάτες δεν µπορούν να πωλούν προϊόντα λιανικώς ή να αναπτύσσουν δίκτυα σε
ξένη χώρα, στην οποία δεν υπάρχει επίσηµη παρουσία της Forever Living Products µε
τη λειτουργία συνδεδεµένης επιχείρησης ή θυγατρικής εταιρείας ή µε την ύπαρξη υποδοµής
δικτύου πωλήσεων από την FLP. Οι Συνεργάτες µπορούν να προµηθεύουν προϊόντα σε
αυτές τις χώρες, αλλά µόνον για προσωπική τους χρήση ή χρήση της οικογένειάς τους
και των φίλων τους. Οι Συνεργάτες ευθύνονται για οποιουσδήποτε δασµούς εισαγωγής,
φόρους ή διαδικασία εκτελωνισµού που απαιτείται σ' αυτές τις περιπτώσεις. Η Εταιρεία
δεν θα στέλνει  προϊόντα σε Συνεργάτες ή πελάτες τους σε ξένες χώρες.

Για να γίνει Συνεργάτης σε άλλη χώρα, ο Συνεργάτης Ελλάδος-Κύπρου πρέπει να επικοινωνήσει
µε τα γραφεία της Εταιρείας και να δηλώσει τη χώρα που επιθυµεί και τον κωδικό του.
Η Εταιρεία θα τον ενηµερώσει για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Ο κωδικός συνεργασίας
καθώς και η ανάδοχη γραµµή, είναι ένας και είναι ο ίδιος σε όλες τις χώρες.

Ο Ανάδοχος στην ξένη χώρα θα είναι το πρόσωπο που εµφανίζεται στην αρχική
Αίτηση Συνεργασίας που καταχωρήθηκε στην Εταιρεία.

Ο Συνεργάτης θα καταχωρηθεί στην ξένη χώρα µε το συγκεκριµένο επίπεδο στο Σύστηµα
Marketing που διατηρεί στη χώρα προέλευσής του τη στιγµή της εγγραφής του στο
πρόγραµµα ∆ιεθνούς Αναδοχής.

Οι Συνεργάτες κάτω από το επίπεδο του Manager, πρέπει να είναι Ενεργοί στην ξένη χώρα
(εκτός αν είναι Distributor ή Asst. Supervisor), έτσι ώστε να λάβουν Bonus ποσοτήτων επί
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των πωλήσεων του δικτύου τους στη χώρα αυτή. Από το επίπεδο Manager και άνω,
αρκεί κάποιος να είναι ενεργός µόνο στη χώρα διαµονής του προκειµένου να λαµβάνει
τα Bonus ποσοτήτων. Τα προσωπικά Bonus και το NDP κέρδος από την ξένη χώρα,
απονέµονται σε κάθε Συνεργάτη ανεξαρτήτως επιπέδου χωρίς καµία προϋπόθεση. 

Εάν ο Συνεργάτης «προωθηθεί» σε Manager στην ξένη χώρα, το επίπεδο αυτό θα ισχύει
σε όλες τις άλλες χώρες, όπου ο Συνεργάτης είναι καταχωρηµένος. Εν τούτοις, οι συνήθεις
κανόνες εφαρµόζονται για Αναγνωρισµένους και Μη Αναγνωρισµένους Managers. Αν ένας
Συνεργάτης του δικτύου γίνει Manager σε ξένη χώρα, τότε ο ανάδοχός του γίνεται
Αναγνωρισµένος Manager στην Ελλάδα/Κύπρο αρκεί να είναι ενεργός τους µήνες προαγωγής
και να έχει 25 CC Προσωπικά ή Non/Manager από το δίκτυό του στην Ελλάδα-Κύπρο ή
στην ξένη χώρα που προωθείται σε Manager στον τελικό µήνα της αναγνώρισής του (βλ.
Σύστηµα Μarketing παρ. 4.8 έως 4.10).

Οι Συνεργάτες ενός Αναδόχου που έχουν γίνει Managers σε ξένη χώρα θεωρούνται
«Μετατεθειµένοι» Managers του Αναδόχου (και όχι Ανάδοχοι Managers). Μόλις η τοπική
οµάδα  των Μετατεθειµένων Managers πραγµατοποιήσει 120 CC σε δύο συνεχόµενους
µήνες, τότε η θέση του Manager θα αλλάξει σε Ανάδοχο Manager (βλ. παρ. 4.32).

Τα Case Credits που αποκτώνται σε µια Operating Company δεν µπορούν να συνδυαστούν
µε αυτά που αποκτώνται σε µια άλλη Operating Company για την επίτευξη αλλαγής
επίπεδου ή των προϋποθέσεων για τα Βonus Ηγεσίας ή το Πρόγραµµα Κινήτρων. Ωστόσο
µπορούν να συνδυασθούν για την επίτευξη των επιπέδων των 1.500 CC και άνω του
κινήτρου του Global Rally, για την προϋπόθεση των νέων Case Credits στα  Προγράµµατα
του Chairman’s Bonus και του Eagle Manager.

Κάθε Συνεργάτης που πωλεί λιανικώς προϊόντα ή διακινεί έντυπα της Εταιρείας στο
εξωτερικό, πρέπει να το κάνει σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας, στην οποία
γίνεται η απευθείας πώληση και οφείλει να ακολουθεί όλους τους κανόνες πρακτικής του
τοπικού Οργανισµού Απευθείας Πωλήσεων (DSA) (ανεξαρτήτως εάν η FLP είναι µέλος
ή όχι του οργανισµού). Εάν δεν υπάρχει τοπικό DSA, τότε οι Συνεργάτες πρέπει να τηρούν
τις διατάξεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Απευθείας Πωλήσεων.

Σε περίπτωση που ο Συνεργάτης αλλάξει χώρα διαµονής, πρέπει να ενηµερώσει την
πρώτη χώρα, ώστε να γίνει η αλλαγή των στοιχείων του στο σύστηµα. Αν ο συνεργάτης
πληρούσε κάποια κριτήρια (π.χ. ήταν ενεργός) στην πρώτη χώρα το µήνα πριν την αλλαγή
διεύθυνσής του, τότε µια αναφορά της κίνησής του για την πρώτη χώρα θα δηµιουργηθεί
αυτόµατα, η οποία θα τον καλύπτει στην πρώτη χώρα για τον τρέχοντα µήνα. Ο Συνεργάτης
είναι π.χ. ενεργός στη νέα χώρα διαµονής για τον τρέχοντα µήνα, επειδή ήταν ενεργός
στην πρώτη χώρα, τον µήνα πριν την αλλαγή της χώρας διαµονής. 
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Ένας Manager που είναι Ενεργός κατά τη διάρκεια του µήνα στη χώρα του θα χαρακτηρισθεί
Ενεργός τον επόµενο µήνα σε όλες τις χώρες του εξωτερικού, προκειµένου να λάβει τα
Bonus Ποσοτήτων από τις χώρες αυτές. Παραδείγµατος χάριν, αν ένας Manager είναι
Ενεργός κατά το µήνα Ιανουάριο στην χώρα κατοικίας του, τότε θα εµφανίζεται ως
Ενεργός σε όλες τις ξένες χώρες που είναι ενεργοποιηµένος το µήνα Φεβρουάριο.

Ένας Manager που πληροί τις προϋποθέσεις για τα Bonus Ηγεσίας κατά τη διάρκεια
του µήνα στη χώρα του, θα εµφανίζεται πως πληροί τις προϋποθέσεις για τα Bonus
Ηγεσίας τον επόµενο µήνα σε όλες τις χώρες του εξωτερικού, προκειµένου να λάβει τα
Bonus Ηγεσίας από αυτές τις χώρες. Παραδείγµατος χάριν, αν ένας Manager πληροί τις
προϋποθέσεις για τα Bonus Ηγεσίας κατά το µήνα Ιανουάριο στην χώρα κατοικίας του,
τότε θα εµφανίζεται πως πληροί τις προϋποθέσεις για τα Bonus Ηγεσίας σε όλες τις ξένες
χώρες που είναι ενεργοποιηµένος το µήνα Φεβρουάριο.

Με εξαίρεση τις χώρες που χρησιµοποιούν την ίδια ∆ιοικητική Αρχή της Εταιρείας
(Operating Company), τα CC που πραγµατοποιούνται σε µία χώρα δεν µπορούν να
συνδυαστούν µε τα CC που πραγµατοποιούνται σε µία άλλη χώρα, ώστε να επιτευχθεί η
προαγωγή  του Συνεργάτη στο επόµενο επίπεδο του συστήµατος Marketing της Εταιρείας.

7.13.

7.14.

7.15.
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Η Σχέση σας µε την Εταιρεία

I. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Η σχέση του Συνεργάτη µε την Εταιρεία αποτελεί Συνεργασία µεταξύ ισοτίµων συµβαλλοµένων.
Όλοι οι Συνεργάτες είναι ανεξάρτητοι και δεν είναι αντιπρόσωποι, εκπρόσωποι ή
εργαζόµενοι της Εταιρείας. Αναπτύσσουν την δραστηριότητά τους κατά τον χρόνο που
επιθυµούν οι ίδιοι, µε οποιοδήποτε µέσο, µέθοδο ή τρόπο λειτουργίας αυτοί επιλέξουν,
αρκεί αυτά να συνάδουν µε τους όρους της Αίτησης Συνεργασίας που θέτει η Εταιρεία
(συµπεριλαµβανοµένης της Εταιρικής Πολιτικής), του ελληνικού δικαίου και άλλων
κανονισµών και νόµων που είναι σε ισχύ. 

Μόνο ενήλικες µπορούν να συµβληθούν µε την Εταιρεία, για να γίνουν Συνεργάτες.
Εταιρείες και οργανισµοί δεν µπορούν να είναι Συνεργάτες. Εξαιρούνται οι ατοµικές
Επιχειρήσεις και οι Εταιρείες που είναι µονοπρόσωπες ΕΠΕ.

Ο Συνεργάτης θεωρείται και µπορεί να χαρακτηρίζεται µόνο ως «Ανεξάρτητος Συνεργάτης
της Forever Living Products» και δικαιούται να χρησιµοποιεί αναγνωρισµένα λογότυπα της
Εταιρείας στις επαγγελµατικές κάρτες του και άλλα προσωπικά είδη αλληλογραφίας. Οι
Συνεργάτες δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως εκπρόσωποι, αντιπρόσωποι, εντολοδόχοι ή
εργαζόµενοι της FLP ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ή να χρησιµοποιούν την πλήρη
επωνυµία της Εταιρείας (FLP ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, Forever Living Products
Hellas-Cyprus, κ.λπ.) σε είδη αλληλογραφίας ή διαφηµίσεις.

Οι Ανεξάρτητοι Συνεργάτες πρέπει να ενηµερώνουν οποιονδήποτε προµηθευτή που τους
προµηθεύει προϊόντα/ υπηρεσίες ότι συναλλάσσονται ως Ανεξάρτητοι Συνεργάτες της
FLP και ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε πληρωµή προϊόντων/ υπηρεσιών που
τους προσφέρουν. Όλα τα τιµολόγια των προµηθευτών πρέπει να αποστέλλονται στη
συνήθη διεύθυνση του Συνεργάτη και όχι στην Εταιρεία. Σε καµία περίπτωση η Εταιρεία
δεν ευθύνεται για οιαδήποτε υφιστάµενη οφειλή ή χρήµατα που οφείλει ο Ανεξάρτητος
Συνεργάτης στον προµηθευτή του.

Ο Συνεργάτης δεν επιτρέπεται, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, να ανοίξει τραπεζικό
λογαριασµό στο όνοµα της Εταιρείας ή µε οποιοδήποτε τρόπο να θεωρηθεί ότι ενεργεί
για λογαριασµό της Forever Living Products.

Οι Συνεργάτες που γίνονται (ή επιχειρούν να γίνουν) Ανάδοχοι προσώπων, τα οποία,
όµως, έχουν ήδη έρθει σε επαφή µε την Εταιρεία και έχουν προσκληθεί να συνεργαστούν
µε άλλο Συνεργάτη, εφαρµόζουν τακτική «Λαθραίας Προσέγγισης». Κάτι τέτοιο θεωρείται
σοβαρή παράβαση της Πολιτικής της Εταιρείας (βλ. παρ. 10.10)

8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.
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8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.11.1.

8.12.

Η Εταιρεία, εγκρίνοντας και καταχωρώντας στα αρχεία της την Αίτηση Εγγραφής Νέου
Συνεργάτη, αποδέχεται την πώληση των προϊόντων στους Συνεργάτες και καταβάλλει
Bonus, όπως περιγράφεται στο Σύστηµα Marketing και στο εγχειρίδιο  Εταιρικής
Πολιτικής, αρκεί ο Συνεργάτης να µην παραβιάζει τη Συνεργασία του µε αυτήν. Η
Εταιρεία επίσης συµφωνεί να πωλεί φυλλάδια και έντυπα στο Συνεργάτη.

Κάθε Συνεργάτης που υπογράφει την Αίτηση Εγγραφής Νέου Συνεργάτη, συµφωνεί να
δεσµεύεται από τις αποφάσεις της Εταιρείας σχετικά µε την πολιτική των πωλήσεών
της. Η αγορά προϊόντων από την Εταιρεία αποτελεί επιβεβαίωση αυτής της δέσµευσης
προς την Πολιτική της Εταιρείας.

Όταν δύο άτοµα υπογράφουν στην ίδια Αίτηση Εγγραφής Νέου Συνεργάτη (που αναφέρεται
ως «από κοινού Συνεργασία»), η Εταιρεία, σε κάθε περίσταση, θα στέλνει την αλληλογραφία
και θα προβαίνει σε πληρωµές προς το Συνεργάτη, το όνοµα του οποίου αναφέρεται
πρώτο στην Αίτηση Εγγραφής Νέου Συνεργάτη. Οι από κοινού Συνεργάτες αποδέχονται
κοινή και εις ολόκληρον υποχρέωση δέσµευσης από κάθε πράξη ή παράλειψη εκάστου.
Κάθε πληρωµή από την Εταιρεία προς τον έναν Συνεργάτη θεωρείται από κοινού πληρωµή
και προς τους δύο από κοινού Συνεργάτες. Αλληλογραφία ή κοινοποιήσεις που
παραλαµβάνονται στη διεύθυνση που σηµειώνεται στην Αίτηση Εγγραφής Νέου Συνεργάτη,
θεωρούνται ότι έχουν παραληφθεί από κοινού και από τους δύο Συνεργάτες.

Κάθε Συνεργάτης πρέπει να διαβάζει, να εµπεδώνει και να ενεργεί σύµφωνα µε κάθε
οδηγία και/ή συµβουλή που δίνεται από την Εταιρεία, σχετικά µε τυχόν  αλλαγές στη
νοµοθεσία, κανονισµούς ή και στην Πολιτική της Εταιρείας, τα οποία µπορεί να
δηµοσιευθούν στα µέσα δηµοσίευσης που περιγράφονται στην παρ. 11.1.

Είναι ευθύνη κάθε Συνεργάτη να ενηµερώνεται για τυχόν αλλαγές στην Εταιρική Πολιτική
και/ή στις κατευθύνσεις που δίνονται από την Εταιρεία.

Εάν ένας Συνεργάτης έχει ερωτήµατα ή πιστεύει ότι έχουν γίνει λάθη όσον αφορά τα
bonus, χρεώσεις ή µεταβολές στο δίκτυό τους, οφείλει να ενηµερώνει την Forever Living
Products εντός 60 ηµερών από την ηµεροµηνία του εν λόγω φεροµένου λάθους ή
περιστατικού. H Forever Living Products δεν φέρει καµία ευθύνη για οιαδήποτε λάθη,
παραλείψεις ή προβλήµατα που δεν αναφέρθηκαν εντός των 60 ηµερών. 

Ο Συνεργάτης είναι Ανεξάρτητος Συνεργάτης και όχι αντιπρόσωπος, νόµιµος εκπρόσωπος
ή εργαζόµενος της Εταιρείας. Ως τέτοιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε
υποχρέωση της επιχείρησής του, συµπεριλαµβανοµένων όλων των φόρων εισοδήµατος
και ΦΠΑ, ασφαλιστικών εισφορών και οποιωνδήποτε άλλων οφειλών και τελών που
πρέπει να καταβληθούν ή απαιτούνται για τη λειτουργία και ανάπτυξη της εµπορικής
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8.13.

8.14.

8.15.

8.15.1. 

8.16.

δραστηριότητάς του. Ο Συνεργάτης είναι υπεύθυνος για όλα τα  έξοδα και τις δαπάνες
που ανακύπτουν από τη διαχείριση της επιχείρησής του. Ως ελεύθερος επαγγελµατίας,
εξαιρουµένης της περίπτωσης αντίθεσης προς τις διατάξεις της Συνεργασίας ή της
ισχύουσας Πολιτικής της Εταιρείας, µπορεί να εµπορεύεται ως Ανεξάρτητος Συνεργάτης
της FLP, κατά τα χρονικά διαστήµατα και µε τον τρόπο της αρεσκείας του και να ασχολείται
µε άλλες δραστηριότητες µαζί µε τη Συνεργασία του µε την FLP, όπως αυτός/αυτή θεωρεί
κατάλληλες. Ως ελεύθερος επαγγελµατίας δικαιούται να υποστηριχθεί στη διαχείριση
της εµπορικής του επιχείρησης, µε τον τρόπο που αυτός/αυτή θεωρεί κατάλληλο και από
άτοµα που αυτός/αυτή έχει επιλέξει. Ακόµα ο Συνεργάτης δικαιούται να αναθέτει στα
πρόσωπα αυτά την εκτέλεση των  συµβατικών υποχρεώσεών του και είναι υπεύθυνος για
τα έξοδα πρόσληψης και εργασίας των προσώπων αυτών. 

Ο Συνεργάτης συµφωνεί ότι ονόµατα, διευθύνσεις και λεπτοµέρειες επικοινωνίας µε
τους Ανεξάρτητους Συνεργάτες της Forever Living Products και άλλες πληροφορίες που
του παρέχονται σχετικά µε το δίκτυό του, αποτελούν εµπιστευτικές πληροφορίες που
ανήκουν στην Εταιρεία και µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο από αυτόν για το σκοπό
της επιχείρησής του. Ειδικότερα, οι πληροφορίες αυτές δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν
για να προωθήσουν άλλη επιχείρηση του Συνεργάτη ή άλλο πρόσωπο, εταιρεία ή
οργανισµό.

Εάν ο Συνεργάτης αναρριχηθεί στη θέση του Μanager στο Σύστηµα Marketing, αποδέχεται
ότι κατά τη διάρκεια της Συνεργασίας του µε την Εταιρεία και για έξι (6) µήνες από
τη λήξη αυτής,  δεν θα ενθαρρύνει, προσελκύει ή πείθει άλλο πρόσωπο που αυτός/αυτή
γνωρίζει ότι είναι Συνεργάτης της FLP, να εµπορεύεται ή πωλεί τα προϊόντα άλλου
προσώπου, εταιρείας ή οργανισµού.

Η Πολιτική της Εταιρείας δεν επιτρέπει σε Συνεργάτη να γίνει Ανάδοχος και να
δηµιουργήσει µία επιχείρηση  στο όνοµα άλλου προσώπου.

Με εξαίρεση την προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Forever Living Products, απαγορεύονται
αυστηρά οι προβολές εισοδήµατος, κερδών και πιθανώς παραπλανητικών αναπαραστάσεων
εισοδήµατος. Η οικονοµική επιτυχία κάθε Συνεργάτη εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την
ατοµική προσπάθεια του ίδιου, την αφοσίωσή του, καθώς και την εκπαίδευση που παρέχει
ο ίδιος.

Μία Αίτηση Εγγραφής Νέου Συνεργάτη και κάθε downline που προκύπτει από αυτή, όταν
δηµιουργείται ή λειτουργεί µε πληρεξούσιο, είτε σκόπιµα είτε άθελα, δεν επιτρέπεται και
θα πρέπει να ρυθµιστεί η προσαρµογή της µε την Πολιτική της Εταιρείας. Η απόφαση
της FLP να καταγγείλει τη Συνεργασία ή να ακυρώσει τα bonus που αντιστοιχούν, τα CC,
κάθε  χρηµατική αποζηµίωση ή κάθε βραβείο κινήτρου για κάθε ανάµειξη του Συνεργάτη
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8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

σε ενέργεια ή παράλειψη που δεν είναι σύµφωνη µε την Πολιτική της Εταιρείας, θα είναι
τελική. Οι σκόπιµες παραλείψεις και παραβιάσεις της Πολιτικής της Εταιρείας από ένα
Συνεργάτη θα αντιµετωπιστούν αυστηρά και µπορεί να περιλαµβάνουν καταγγελία της
Συνεργασίας και κάθε νόµιµη αξίωση για τις ζηµιές που θα έχει υποστεί η Εταιρεία. 

II. Φ.Π.Α.

Σε περιπτώσεις πωλήσεων λιανικής σε τρίτο πρόσωπο, είναι δυνατόν να εκδοθεί τιµολόγιο
µε ΦΠΑ εάν ο Συνεργάτης διαθέτει µπλόκ δελτίων λιανικής πώλησης. Αν ένας Συνεργάτης
πουλάει σε επιτηδευµατίες, τότε θα πρέπει να εκδίδει Τιµολόγιο Πώλησης - ∆ελτίο
Αποστολής ή µπορεί να έχει ξεχωριστά Τιµολόγιο Πώλησης και ∆ελτίο Αποστολής. Όταν
πουλάει σε ιδιώτες τότε χρειάζεται Απόδειξη Λιανικής Πώλησης. Η Εταιρεία κατόπιν
συνεννόησης µε τους Συνεργάτες µπορεί να εκδώσει Απόδειξη Λιανικής Πώλησης για
τους ιδιώτες – πελάτες των Συνεργατών.

Συνεργάτες µπορούν να είναι ατοµικές επιχειρήσεις ή µονοπρόσωπες ΕΠΕ. Όλες οι
άλλες µορφές εταιρειών δεν µπορούν να γίνουν Συνεργάτες. 

Οι λοιπές µορφές εταιρειών µπορούν να αγοράζουν σαν πελάτες όχι σαν Συνεργάτες και
να αγοράζουν µε τιµολόγιο πώλησης αλλά στην τιµή Λιανικής και όχι στην Τιµή Νέου
Συνεργάτη ή τη Χονδρική.  Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και τη σωστή καθοδήγηση των
Συνεργατών ας επικοινωνούν µε την οικονοµική διεύθυνση της εταιρείας.

Το ΦΠΑ των προϊόντων της Εταιρείας είναι 13% για τα διατροφικά προϊόντα και 23%
στα καλλυντικά προϊόντα.

Είναι ευθύνη του Συνεργάτη να ενηµερώσει την Εταιρεία όταν διαθέτει τιµολόγια/δελτία
αποστολής ή εάν έχει ήδη τέτοιο, όταν αρχίζει τη συνεργασία του µε την Εταιρεία. Ο
Συνεργάτης είναι υποχρεωµένος να εκδώσει µπλοκ τιµολογίων / δελτίων αποστολής όταν
ο κύκλος εργασιών του και το εισόδηµά του από Bonus ξεπεράσει το αφορολόγητο όριο
που έχουν ορίσει οι φορολογικές αρχές. Ο Συνεργάτης θα ενηµερώσει την Εταιρεία όταν
παύσει να έχει µπλοκ τιµολογίων / δελτίων αποστολής και θα αποζηµιώσει την Εταιρεία
από κάθε ζηµία που απορρέει από την παράλειψή του αυτή.

III. ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

(α) Οι εκτυπώσεις που αφορούν το δίκτυο ενός Συνεργάτη και όλες οι άλλες εκτυπώσεις
και πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά των πληροφοριών για τις πωλήσεις
και τα bonus του δικτύου του, είναι απόρρητες και εµπιστευτικές και αποτελούν ιδιοκτησία
της Forever Living Products.
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(β) Κάθε Ανεξάρτητος Συνεργάτης στον οποίον παρέχονται τέτοιου είδους πληροφορίες,
οφείλει να τις αντιµετωπίζει ως αυστηρά προσωπικές και εµπιστευτικές και να µεριµνά
ώστε να διατηρεί το απόρρητο αυτών και να απέχει από το να κάνει χρήση αυτών για
οποιονδήποτε λόγο εκτός της διαχείρισης της οργάνωσης του ∆ικτύου του/της.
(γ) Ως εκ της ιδιότητάς του κάθε Συνεργάτης της Forever Living Products µπορεί να έχει
πρόσβαση σε προσωπικά και εµπιστευτικά δεδοµένα, τα οποία αναγνωρίζει ως αντικείµενο
ξένης ιδιοκτησίας, ιδιαιτέρως ευαίσθητα και πολύτιµα για την επιχείρηση της Forever
Living Products. Οι πληροφορίες αυτές καθίστανται διαθέσιµες αποκλειστικά και
µόνο για τους λόγους προώθησης των πωλήσεων της Forever Living Products και της
αναζήτησης, της εκπαίδευσης και της αναδοχής τρίτων που ενδεχοµένως ενδιαφέρονται
να γίνουν Ανεξάρτητοι Συνεργάτες της Forever Living Products και της περαιτέρω
ενίσχυσης και προώθησης της επιχείρησης συγκεκριµένου Συνεργάτη στα πλαίσια της
Forever Living Products.
(δ) «Εµπιστευτική Πληροφορία» είναι η πληροφορία, συµπεριλαµβανοµένων της φόρµουλας,
του προτύπου, της συλλογής, του προγράµµατος, της συσκευής, της µεθόδου, της τεχνικής
ή της διαδικασίας, που:
(1) αντλεί ανεξάρτητη οικονοµική αξία, πραγµατική ή ενδεχόµενη, από το γεγονός ότι
δεν είναι γενικώς γνωστή σε άλλα πρόσωπα τα οποία δύνανται να κερδίσουν από την
αποκάλυψη ή τη χρήση της·
Και
(2) καθίσταται αντικείµενο εύλογων προσπαθειών δεδοµένων των συνθηκών για τη
διατήρηση του απορρήτου αυτής.

IV.ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

(α) Οποτεδήποτε η Forever Living Products καθιστά διαθέσιµες πληροφορίες σε ορισµένο
Ανεξάρτητο Συνεργάτη της, τούτο θα γίνεται αποκλειστικά ενόψει πραγµάτωσης
επαγγελµατικών σκοπών στα πλαίσια της Forever Living Products. 
(β) Οι Συνεργάτες απαγορεύεται να κάνουν χρήση, να αποκαλύπτουν, να αντιγράφουν ή
να καθιστούν οποιαδήποτε Εµπιστευτική Πληροφορία διαθέσιµη σε οποιονδήποτε άλλον
εκτός των Ανεξαρτήτων Συνεργατών της Forever Living Products, χωρίς την προηγούµενη
έγγραφη συναίνεση της Forever Living Products.
(γ) Οι Συνεργάτες απαγορεύεται να χρησιµοποιούν, αµέσως ή εµµέσως ή να εκµεταλλεύονται
µε οιονδήποτε τρόπο οιαδήποτε Εµπιστευτική Πληροφορία, είτε για δικό τους όφελος,
είτε προς όφελος οιουδήποτε άλλου, παρά µόνο προς τον σκοπό της λειτουργίας της
επιχείρησής τους στα πλαίσια της Forever Living Products.
(δ) Οι Συνεργάτες οφείλουν να τηρούν την εµπιστευτικότητα και την ασφάλεια των
Εµπιστευτικών Πληροφοριών που έχουν στην κατοχή τους και να τα προστατεύουν έναντι
αποκαλύψεων, κακής χρήσης, υπεξαίρεσης ή οιασδήποτε άλλης ενέργειας ασύµβατης
µε τα δικαιώµατα της Forever Living Products.

8.23.
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8.24.

8.25. 

8.26.

8.27.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Σε αντάλλαγµα προς την Forever Living Products για την παροχή Εµπιστευτικής
Πληροφορίας, ο Συνεργάτης συµφωνεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας του µε
την Forever Living Products, δεν θα προβαίνει ή ενθαρρύνει οιαδήποτε ενέργεια, ο σκοπός
ή το αποτέλεσµα της οποίας θα ήταν να µαταιώσει, προκαλέσει τη ρήξη, παρέµβει ή
ελαττώσει την αξία ή το όφελος από συµβατικές σχέσεις της Forever Living Products µε
οιονδήποτε Συνεργάτη αυτής. Χωρίς να πλήττεται η γενικότητα των προαναφερθέντων,
όσο διατηρεί τη συγκεκριµένη ιδιότητά του ως Συνεργάτη, ο ίδιος συµφωνεί να µην
επικοινωνεί, αιτείται, πείθει, εγγράφει, γίνεται ανάδοχος ή αποδέχεται, αµέσως ή εµµέσως,
οιονδήποτε Συνεργάτη της Forever Living Products, Πελάτη αυτής ή οιονδήποτε έχει
υπάρξει Συνεργάτης της Forever Living Products ή Πελάτης αυτής εντός του τελευταίου
δωδεκαµήνου ή να µην ενθαρρύνει οιοδήποτε εκ των ανωτέρω προσώπων µε οιονδήποτε
τρόπο να αναζητεί ευκαιρίες προώθησης σε προγράµµατα Marketing οιασδήποτε άλλης
εταιρείας αµέσων πωλήσεων εκτός της Forever Living Products.

Οι συµφωνίες που περιλαµβάνονται στο τµήµα «Εµπιστευτικές Πληροφορίες» της παρούσας
Πολιτικής θα παραµείνουν σε ισχύ επ’ άπειρον. Οι συµφωνίες που περιλαµβάνονται στο
τµήµα «Περαιτέρω Περιοριστικές Ρήτρες» της παρούσας Πολιτικής θα παραµένουν σε
πλήρη ισχύ κατά τη διάρκεια της συναφθείσας Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της
Forever Living Products και του συγκεκριµένου Συνεργάτη, και µετά τη λήξη αυτής, έως
την πάροδο είτε ενός έτους από την τελευταία πρόσληψη οιασδήποτε Εµπιστευτικής
Πληροφορίας είτε δώδεκα µηνών από τη λήξη της Συµφωνίας Συνεργασίας µε τον
Συνεργάτη.

V. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Η Εταιρεία δεν εµπορεύεται κανένα προϊόν που θεωρείται ότι προκαλεί ανεπιθύµητα
αποτελέσµατα ή αντιδράσεις. Περιστασιακά, µεµονωµένος πελάτης µπορεί, απροσδόκητα
να υποστεί ανεπιθύµητη αντίδραση σε συγκεκριµένο προϊόν που δεν είναι ελαττωµατικό.
Σε τέτοιες περιπτώσεις ο Συνεργάτης οφείλει να συστήσει στον πελάτη να σταµατήσει
άµεσα τη χρήση του προϊόντος και να συµβουλευτεί γιατρό.

Ο Συνεργάτης έχει συµβατικό καθήκον και υποχρέωση να µην διατείνεται, προτείνει ή
συµβουλεύει, ιατρικά ή µε άλλο τρόπο, τους πελάτες του σχετικά µε τα προϊόντα και να
προβαίνει σε ενέργειες, τις οποίες δεν είναι αρµόδιος ή εξουσιοδοτηµένος να κάνει. Η
Εταιρεία δεν ευθύνεται για περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Συνεργάτης έχει προβάλει
ισχυρισµούς σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα κάποιων προϊόντων, εκτός από τα
δηµοσιευµένα σχόλια στα φυλλάδια και έντυπα της Εταιρείας (βλ. κεφάλαιο 6, Πώληση
προϊόντων λιανικής στους πελάτες).
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Όλοι οι Συνεργάτες ευθύνονται να διασφαλίσουν ότι κάθε όχηµα που χρησιµοποιείται
από αυτούς κατά τη διάρκεια της εµπορικής τους δραστηριότητας είναι ασφαλισµένο.
Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για Συνεργάτες που παραβιάζουν τους όρους του ασφαλιστηρίου
τους συµβολαίου.

8.28.
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9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Αλλαγές στις Συνεργασίες

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ/ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ο Κωδικός Συνεργασίας δεν µπορεί να εκχωρηθεί σε τρίτο. Ο Συνεργάτης που επιθυµεί να
µεταβιβάσει τη συνεργασία του µε την Εταιρεία σε τρίτο πρόσωπο, πρέπει προηγουµένως
να λάβει έγγραφη συγκατάθεση από την Εταιρεία, σύµφωνα µε την παρ. 9.2 κατωτέρω:

Εκχώρηση του Κωδικού της Συνεργασίας σε άλλο πρόσωπο κατά τη διάρκεια ζωής του
Συνεργάτη απαγορεύεται. Τέτοιες εκχωρήσεις υπόκεινται σε επανεξέταση όλων των
γεγονότων και συνθηκών από την Εταιρεία και είναι ισχυρές µετά τη δοθείσα έγγραφη
έγκριση (η οποία, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας µπορεί να είναι αρνητική).
Τέτοιες εκχωρήσεις, εάν εγκριθούν δίδονται µόνο σε ενήλικες.

Αίτηµα να προστεθεί/αφαιρεθεί όνοµα από ισχύουσα Συνεργασία πρέπει να είναι έγγραφο,
απευθυνόµενο στην Εταιρεία µε πρωτότυπες υπογραφές και από τα δύο µέρη που σχετίζονται
µε την αλλαγή. Αλλαγές δεν λαµβάνονται υπόψη εάν δεν συνοδεύονται από τις δύο
πρωτότυπες υπογραφές των εµπλεκοµένων στην αλλαγή προσώπων και όλες οι αιτήσεις
υπόκεινται στην έγκριση της Εταιρείας (βλ. επίσης παρ. 9.19-9.24).

Εκτός από εγκεκριµένες περιπτώσεις αλλαγής αναδόχου, αντίκειται στη Πολιτική της
Εταιρείας ο Συνεργάτης να αλλάξει άµεσα ή έµµεσα ανάδοχο. Η Εταιρεία θα θεωρήσει
έγκυρη την πρώτη Αίτηση Εγγραφής Νέου Συνεργάτη που παρέλαβε η Εταιρεία, δεδοµένου
ότι συµµορφώνεται µε τους κανονισµούς της Πολιτικής της Εταιρείας. Οι υπόλοιπες
αιτήσεις του Συνεργάτη δεν θα ληφθούν υπόψη. Ένας Συνεργάτης δεν µπορεί να διατηρεί
δύο κωδικούς Συνεργασίας.

II. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

Ο ήδη Συνεργάτης µπορεί να αλλάξει ανάδοχο, εάν κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
24 µηνών ∆ΕΝ:

· έχει αγοράσει κανένα προϊόν.

· έχει πωλήσει κανένα προϊόν.

· έχει λάβει οιασδήποτε πληρωµές ή άλλα οικονοµικά οφέλη από Συνεργάτη της Εται-  
ρείας ή προτροπή από άλλο Συνεργάτη να µην αγοράσει προϊόντα.

· έχει γίνει ανάδοχος άλλων ατόµων. 

· έχει ζητήσει αλλαγές στη Συνεργασία. 
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Οι πληροφορίες αυτές µπορούν να δοθούν µόνο στους ίδιους τους Συνεργάτες ή /και στον
υπάρχοντα Ανάδοχο.

Ο Συνεργάτης που επιθυµεί ν' αλλάξει ανάδοχο πρέπει να συµπληρώσει την “Αίτηση
Αλλαγής Αναδόχου” (διατίθεται από την Εταιρεία).

Η συµπληρωµένη Αίτηση Αλλαγής Αναδόχου πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής
του Συνεργάτη του οποίου το όνοµα βρίσκεται πρώτο στην Αίτηση Συνεργασίας που την
υποβάλλει και να υποβληθεί (πρωτότυπη) στα Κεντρικά Γραφεία για επεξεργασία και
έγκριση από την Εταιρεία.

Όταν η Αίτηση Αλλαγής Αναδόχου έχει επεξεργασθεί και εγκριθεί από την Εταιρεία, τότε
παραγγελίες προϊόντων, φυλλαδίων και εντύπων θα γίνονται δεκτές.

Ο Συνεργάτης που έκανε αλλαγή αναδόχου επανεντάσσεται στο Σύστηµα Marketing ως
νέος Distributor. ∆εν θα κρατήσει το προηγούµενο επίπεδo ή τη θέση που είχε αποκτήσει
στο Σύστηµα Marketing και χάνει όλα τα δικαιώµατα που είχε αποκτήσει προηγουµένως,
καθώς και το δίκτυό του σε όλες τις χώρες που ήταν ενεργοποιηµένος. Εποµένως, θα αγοράζει
στην τιµή NDP.

Ο καινούργιος Ανάδοχος που έχει αποκτήσει Συνεργάτες µέσω Πολιτικής Αλλαγής
Αναδόχου, θα µπορεί να τους υπολογίσει ως νέους Συνεργάτες για όλα τα κίνητρα και τις
προαγωγές.

III. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟ

Τα κληρονοµικά δικαιώµατα του Συνεργάτη περιορίζονται και υπόκεινται στους κάτωθι
όρους.

Για να νοµιµοποιηθεί ένας κληρονόµος ως Συνεργάτης/διάδοχος αποβιώσαντα Συνεργάτη,
πρέπει να προσκοµίσει στην Εταιρεία:
Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών µαζί µε πιστοποιητικό µη δηµοσιεύσεως διαθήκης.

Εάν έχει δηµοσιευθεί διαθήκη, θα πρέπει να σταλεί στην Εταιρεία επίσηµο αντίγραφο
της δηµοσιευθείσας, από το αρµόδιο Πρωτοδικείο, διαθήκης, καθώς και πιστοποιητικό
ότι δεν έχει δηµοσιευθεί άλλη διαθήκη.

Ο κληρονόµος πρέπει να είναι ικανός να εγγραφεί ως Συνεργάτης.

Για περισσότερους κληρονόµους ή ανήλικα τέκνα, πρέπει να ορισθεί εκπρόσωπος των

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.
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κληρονόµων σύµφωνα µε το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση που κληρονόµος δεν αποδέχεται
να συνεχίσει την ατοµική επιχείρηση του αποβιώσαντα, θα πρέπει ο / οι κληρονόµος /οι να
ενηµερώσουν εγγράφως την Εταιρεία, προσκοµίζοντας επίσηµα αντίγραφα των ως άνω
πιστοποιητικών και στην περίπτωση αυτή, η Αίτηση Συνεργασίας του αποβιώσαντα Συνεργάτη
µε την Εταιρεία παύει να ισχύει από το θάνατο του Συνεργάτη.

Καταπιστευµατοδόχος, επίτροπος, σύζυγος ή άλλου είδους πληρεξούσιος του Συνεργάτη θα
ευθύνεται για τις ενέργειες του υπό επιτροπεία ανηλίκου, κηδεµόνα ή του συζύγου όσον
αφορά στην συµµόρφωση µε την Εταιρική Πολιτική. Παραβίαση της Εταιρικής Πολιτικής
από κάποιο από τα ανωτέρω πρόσωπα οδηγεί σε καταγγελία της Συνεργασίας. 

Η θέση στο Σύστηµα Marketing που µπορεί να κληρονοµηθεί από τους διαδόχους του
αποβιώσαντος Συνεργάτη περιορίζεται µέχρι τη θέση του Manager. Κληρονόµοι που
κληρονοµούν θέση Manager θεωρούνται 'Κληρονοµικοί' Managers και θα πρέπει
να συµπληρώσουν όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις, ώστε να πάρουν τη θέση του Gem
Manager. Παρόλα αυτά τα µπόνους θα αποδοθούν ανάλογα µε το αντίστοιχο στο
επίπεδο του αποβιώσαντα Συνεργάτη.

Όλοι οι κληρονόµοι που κληρονοµούν την ατοµική επιχείρηση αποβιώσαντα Συνεργάτη,
οφείλουν να παραµείνουν Eνεργοί για να επιτύχουν bonus, κίνητρα, βραβεία και άλλα
ανάλογα προγράµµατα. Παρόλα αυτά η Eταιρεία δεν απαιτεί την εκπλήρωση των ανωτέρω
προϋποθέσεων / απαιτήσεων α) είτε για περίοδο τριών µηνών από το θάνατο, β) είτε έως
ότου ο εκτελεστής της κληρονοµιάς  εκπληρώσει τα καθήκοντά του, όποιο από τα δύο (α
ή β) συµβεί πρώτο.

IV. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΓΑΜΟΥ

Εάν ένας Συνεργάτης παντρευτεί µη-Συνεργάτη και αποφασίσουν να αναπτύξουν µαζί
τη δραστηριότητά τους µε την FLP, τότε ο Συνεργάτης θα υποβάλλει έγγραφο αίτηµα
υπογεγραµµένο από τον/ την σύζυγό του, η οποία θα αναφέρει το ενδιαφέρον του/της
συζύγου για τη συνεργασία και το πιστοποιητικό γάµου. Το αίτηµα θα επεξεργαστεί η
Εταιρεία στη συνέχεια και, εάν εγκριθεί,  θα καταχωρηθεί από την Εταιρεία. Ανεξαρτήτως
από το αν υποβληθεί τέτοιο έγγραφο αίτηµα ή όχι, ο Eνεργός Συνεργάτης συµφωνεί
και αποδέχεται ότι η Αίτηση Συνεργασίας του µε την FLP µπορεί να διακοπεί για πράξεις
του/της µη-Συνεργάτη συζύγου, που παραβιάζουν την Εταιρική Πολιτική, σαν ο/η νέος/α
σύζυγος να ήταν Συνεργάτης της Εταιρείας.

V. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ∆ΙΑΖΥΓΙΟΥ

Οι σύζυγοι δεν µπορούν να γίνουν ο ένας ανάδοχος του άλλου. Συνεργάτης που παντρεύεται

9.16.
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άλλον Συνεργάτη µπορεί να διατηρήσει ξεχωριστή Συνεργασία, εάν αυτή προϋπήρχε
πριν από το γάµο, το όνοµα όµως του ενός συζύγου δεν µπορεί να προστεθεί στον Κωδικό
Συνεργασίας του άλλου συζύγου. Ο ένας από τους δύο συζύγους µπορεί να επιλέξει να
τερµατίσει τη Συνεργασία του/της και να προσθέσει το όνοµά του στον Κωδικό Συνεργασίας
του/της συζύγου του/της. Σε καµία περίπτωση δεν γίνεται οι δύο Κωδικοί Συνεργασίας
να συνδυαστούν. 

Μεσούσης της διαδικασίας διαζυγίου ή διαπραγµατεύσεων ή και αντιδικίας για την
διανοµή της περιουσίας, η FLP θα συνεχίζει να προβαίνει σε πληρωµές προς τον
εγγεγραµµένο Συνεργάτη, όπως συνήθιζε πριν από το διαζύγιο / διαδικασία διανοµής.

Σε περίπτωση διαζυγίου ή αποδεδειγµένης διάστασης, έγκυρη νοµικά σύµβαση περιουσιακής
διανοµής µπορεί να αφαιρέσει από τον ένα σύζυγο ή τον άλλο από τη Συνεργασία. Ο
Κωδικός Συνεργασίας δεν µπορεί να διαχωριστεί. Μόνο ένας ενήλικος σύζυγος θα δικαιούται
να διατηρήσει την υφιστάµενη κατά το χρόνο του διαζυγίου / διάστασης Συνεργασία. Ο
άλλος σύζυγος µπορεί να επιλέξει να δηµιουργήσει τον δικό του Κωδικό Συνεργασίας
στο ίδιο επίπεδο µε ίδιο ανάδοχο, που είχε συσταθεί από τον προηγούµενο σύζυγο. Η
νέα Συνεργασία του άλλου συζύγου κάτω από τον ίδιο Ανάδοχο θα θεωρείται από τον
Ανάδοχο ως κληρονοµική, έως ότου αυτός εκπληρώσει τις προϋποθέσεις για αλλαγή.

Στο βαθµό που επιτρέπει ο νόµος, η FLP, ο διαχειριστής της, η εταίρος της, οι εργαζόµενοι
σε αυτήν, οι τυχόν εκπρόσωποι και αντιπρόσωποί της (από κοινού αναφερόµενοι ως
'Συνδεδεµένα Πρόσωπα') δεν θα ευθύνονται και οι Συνεργάτες δεν θα καθιστούν την
FLP και τα Συνδεδεµένα Πρόσωπά της υπεύθυνους, και παραιτούνται από κάθε αξίωση
για τυχόν ζηµίες και απώλεια κερδών και για οποιαδήποτε άλλη ζηµία που συνέβη ή
υπέστησαν οι Συνεργάτες ως αποτέλεσµα των: α) παραβίασης εκ µέρους Συνεργάτη της
Συνεργασίας, Εταιρικής Πολιτικής και διαδικασίας, β) προώθησης ή λειτουργίας της
Συνεργασίας, καθώς και των ενεργειών του Συνεργάτη που συνδέονται µε αυτή, γ)
παράλειψης του Συνεργάτη να παράσχει στην Εταιρεία τις απαραίτητες πληροφορίες
ώστε αυτή να λειτουργήσει, συµπεριλαµβανοµένων, χωρίς περιορισµό, την εγγραφή και
αποδοχή του Συνεργάτη στο Σύστηµα Marketing και την πληρωµή των bonus. Ο
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟ∆ΕΧΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ FLP ΚΑΙ ΤΩΝ
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝ∆ΕΕΤΑΙ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΑΛΛΑ
ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΥΤΗ ∆ΕΝ ΘΑ
ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ, ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ, ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΓΟΡΑΣΕΙ Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΜΕΤΑΠΩΛΗΘΟΥΝ. 
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9.24.

VI. ΠΑΥΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όταν οι από κοινού Συνεργάτες (σύζυγοι) επιθυµούν να διακόψουν την κοινή Συνεργασία
για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από διαζύγιο, πρέπει να ενηµερώσουν εγγράφως την Εταιρεία.
Η κοινοποίηση πρέπει να υπογράφεται και από τους δύο Συνεργάτες και θεωρείται
απόδειξη από το δεύτερο αναφερόµενο στην Αίτηση Εγγραφής Νέου Συνεργάτη, Συνεργάτη,
(η οποία είχε εγκριθεί αρχικώς από την Εταιρεία), ότι αυτός έχει αποχωρήσει από τη
Συνεργασία και ότι όλοι οι Συνεργάτες των οποίων είναι Ανάδοχοι οι από κοινού Συνεργάτες
θα γίνουν η υφιστάµενη γραµµή Αναδόχων του πρώτου αναφερόµενου Συνεργάτη. Η
Συνεργασία θα θεωρείται ότι έχει αναληφθεί (µεταφερθεί) από τον πρώτο αναφερόµενο
Συνεργάτη και αυτός/αυτή αποκλειστικά θα δικαιούται bonus, άλλες πληρωµές ή οφέλη
που απορρέουν από τη Συνεργασία.
Αν στο µέλλον ο αποχωρίσας συνεργάτης θελήσει να συνεργαστεί µε την Forever θα
πρέπει να ενταχθεί και πάλι στην αρχική αίτηση συνεργασίας του συζύγου, κατόπιν
έγκρισης από τη Γενική ∆ιεύθυνση.
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∆ιακοπή/Καταγγελία Συνεργασίας

I.ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Εάν ο Συνεργάτης επιθυµεί να καταγγείλει τη Συνεργασία µπορεί ανά πάσα στιγµή να
το πράξει, συµπληρώνοντας το έντυπο «Λύση Αίτησης Συνεργασίας», σε δύο αντίτυπα
θεωρηµένα µε το γνήσιο της υπογραφής του πρώτου ονόµατος που αναγράφεται στην
Αίτηση Συνεργασίας, απευθυνόµενη στην Εταιρεία. Στην περίπτωση κοινής συνεργασίας,
η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υπογράφεται και από τα δύο µέρη. Η καταγγελία ισχύει
και επιφέρει τα αποτελέσµατά της από την ηµεροµηνία  έγκρισης και καταχώρισής
της από την Εταιρεία.

Ο καταγγέλλων Συνεργάτης χάνει το αποκτηµένο κατά το χρόνο της καταγγελίας επίπεδο
στο Σύστηµα Marketing και όλες τις υφιστάµενες σειρές που είχε δηµιουργήσει µέχρι
εκείνη τη στιγµή. Μετά την καταγγελία του, όλες οι υφιστάµενες σειρές µεταφέρονται
στον Ανάδοχο που βρίσκεται στην υπάρχουσα ακολουθία διαδοχής (Upline). Τη στιγµή
που ο Συνεργάτης καταγγείλει τη σύµβαση, η/ο σύζυγός του/της θεωρείται ότι αποδέχεται
την καταγγελία, ανεξαρτήτως του εάν είχε αρχικά συνυπογράψει την Αίτηση Εγγραφής
Νέου Συνεργάτη ή όχι.

Εάν ένας Συνεργάτης που έχει καταγγείλει τη Συνεργασία θέλει να επανεγγραφεί,
µπορεί µόνο µετά από δύο χρόνια, συµπληρώνοντας νέα Αίτηση Εγγραφής Νέου
Συνεργάτη, την οποία η Εταιρεία επιφυλάσσεται να εγκρίνει.

Όταν ένας Συνεργάτης καταγγείλει τη Συνεργασία και επιθυµεί την επιστροφή των
προϊόντων, η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να απαιτήσει από το Συνεργάτη που καταγγέλλει
τη συνεργασία, καθώς και από όλη την upline του, την επιστροφή των bonus και των
CC για τα επιστρεφόµενα προϊόντα. 

Η Εταιρεία θα επαναγοράζει κάθε αδιάθετο προϊόν που µπορεί να πωληθεί, εκτός
εταιρικών εντύπων και εργαλείων, εφόσον αυτό έχει αγοραστεί µέσα στους προηγούµενους
δώδεκα (12) µήνες από οποιονδήποτε Συνεργάτη της Εταιρείας, που έχει καταγγείλει
τη Συνεργασία µε την Εταιρεία. Η επαναγορά θα πραγµατοποιηθεί εφόσον ο Συνεργάτης
που έχει καταγγείλει τη Συνεργασία έχει πρώτα ενηµερώσει την Εταιρεία γραπτά για
την καταγγελία της Συνεργασίας και έχει παραιτηθεί όλων των δικαιωµάτων και
προνοµιών του. Ο καταγγέλων Συνεργάτης πρέπει να επιστρέψει όλα τα προϊόντα για
τα οποία επιθυµεί επιστροφή χρηµάτων, µαζί µε τις Αποδείξεις Αγοράς στο σηµείο
αγοράς, π.χ. κατάστηµα FLP. 
Εάν τα προϊόντα που επιστρέφονται από ένα Συνεργάτη που καταγγέλλει τη σύµβασή

10. 

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.
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10.5.

10.6.

του, είχαν αγορασθεί στην NDP τιµή (Τιµή Νέου Συνεργάτη), το NDP κέρδος θα αφαιρεθεί
από τον απευθείας, άµεσο ανάδοχό του και εάν τα προϊόντα που επιστρέφονται είναι
µεγαλύτερης αξίας του 1 CC, τότε όλα τα bonus και τα Case Credits που έλαβε το upline
του καταγγέλλοντα Συνεργάτη για τα προϊόντα που επεστράφησαν, θα αφαιρεθούν
από το upline του. Εάν τα CC χρησιµοποιήθηκαν για ανέλιξη του Συνεργάτη ή του up-
line του σε ανώτερο επίπεδο, αυτά θα επανα-υπολογισθούν, αφού αφαιρεθούν τα CC,
προκειµένου να διαπιστωθεί αν οι εν λόγω εξελίξεις παραµένουν σε ισχύ. 
Αν ο καταγγέλων Συνεργάτης επιστρέψει το Πακέτο Συλλογής (NDP) ή όποιο άλλο πακέτο
συλλογής από το οποίο λείπει κάποιο προϊόν, η εταιρεία υπολογίζει την αξία του πακέτου
συλλογής και αφαιρεί από αυτήν τη χονδρική τιµή του προϊόντος που λείπει. Μετά από
την επαλήθευση των στοιχείων, ο Συνεργάτης θα λάβει µία επιταγή επιστροφής χρηµάτων
από την Εταιρεία, σε ποσό ίσο µε το κόστος των προϊόντων που έχουν επιστραφεί, µείον
τα bonus που έχουν προσωπικά ληφθεί από την αρχική αγορά, το κόστος συσκευασίας
και αποστολής  και άλλες τυχόν  χρεώσεις. 
Μετά την αποκατάσταση του κόστους και των ζηµιών που απορρέουν από τη λήξη της
Σύµβασης ενός Συνεργάτη, λόγω ανάρµοστης συµπεριφοράς, εάν βέβαια υπάρχουν, η
FLP θα αποµακρύνει τον Συνεργάτη από το Σύστηµα Marketing, και ολόκληρη η οργάνωση
των Πωλήσεών του/της θα µεταφερθεί απ' ευθείας στον υπάρχοντα Ανάδοχο του Συνεργάτη
στο σύστηµα της τρέχουσας ιεραρχίας. 

II. ∆ΙΑΚΟΠΗ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα καταγγελίας της Συνεργασίας µε έγγραφη καταγγελία
προ 10 ηµερών, στη διεύθυνση του Συνεργάτη που αναφέρεται στην Αίτηση Εγγραφής
Νέου Συνεργάτη. Η περίοδος των 10 ηµερών αρχίζει από την ηµεροµηνία αποστολής
της επιστολής καταγγελίας, µε συστηµένη επιστολή απευθυνόµενη στον Συνεργάτη, στη
διεύθυνση του Συνεργάτη που αναγράφεται στην Αίτηση.

Η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να καταγγείλει οποιαδήποτε Συνεργασία λόγω αντισυµβατικής
συµπεριφοράς ή ενεργειών του Συνεργάτη ή του/της συζύγου του, ήτοι συµπεριφοράς
που αποτελεί παραβίαση των υποχρεώσεων του Συνεργάτη που απορρέουν από τη
Συνεργασία ή / και της Εταιρικής Πολιτικής που περιγράφεται στην Εταιρική Πολιτική.
Όταν η Εταιρεία ή το προσωπικό της ενηµερωθεί για την τυχόν αντισυµβατική, ως άνω,
συµπεριφορά, θα αποστείλει έγγραφη προειδοποίηση προς τον Συνεργάτη, στη διεύθυνση
που αναφέρεται στην Αίτηση, ζητώντας από τον Συνεργάτη ή τον/την σύζυγό του να
παύσουν την αντισυµβατική συµπεριφορά και να απέχουν από αυτήν στο µέλλον. Εάν
ο Συνεργάτης δεν λάβει υπόψη την προειδοποίηση και δεν παύσει την αντισυµβατική
συµπεριφορά, η Εταιρεία έχει δικαίωµα άµεσης καταγγελίας της Συνεργασίας.
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Καταγγελία της Συνεργασίας από την Εταιρεία ισοδυναµεί µε αποστέρηση όλων των
προνοµίων και συµβατικών δικαιωµάτων του Συνεργάτη, συµπεριλαµβανοµένου του
δικαιώµατος εµπορίας των προϊόντων της Εταιρείας, φυλλαδίων και εντύπων και του
δικαιώµατος εισπράξεως bonus και απολαύσεως των κινήτρων που έχει θεσπίσει η Εταιρεία.

Σε περιπτώσεις σοβαρής αντισυµβατικής συµπεριφοράς ή ενεργειών που παραβιάζουν
τα συµφέροντα της Εταιρείας ή των άλλων Συνεργατών, η Εταιρεία έχει το δικαίωµα
άµεσης καταγγελίας της Συνεργασίας, χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. 

Σε περιπτώσεις εξέτασης τυχόν καταγγελίας µεταξύ των Συνεργατών, η Εταιρεία θα
προσπαθεί να λύσει συµβιβαστικά το θέµα.

Απαγορευµένες ∆ραστηριότητες, που αποτελούν λόγο καταγγελίας του Κωδικού
Συνεργασίας και γεννούν υποχρέωση αποζηµίωσης της Εταιρείας για οποιαδήποτε ζηµία
της, αποτελούν ενδεικτικά οι εξής, χωρίς να περιορίζονται στις κατωτέρω:

α) Απατηλή Αναδοχή. Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε Συνεργάτη να καταστεί ανάδοχος
προσώπων, χωρίς την πλήρη γνώση τους και την εκ µέρους τους υπογραφή µιας Αίτησης
Ανεξάρτητου Συνεργάτη. Απαγορεύεται επίσης η ψευδής υπόδειξη ενός προσώπου, ως
υποψήφιου Συνεργάτη καθώς και η υπόδειξη ή η απόπειρα υπόδειξης ανύπαρκτου
προσώπου, ως υποψήφιου Συνεργάτη, ή η υπόδειξη ανύπαρκτων προσώπων ως πελατών
προκειµένου να επιτευχθούν προµήθειες ή bonus.

β) Η εξαγορά µπόνους. Επιπρόσθετα των διατάξεων της παραγράφου 5.9.2, απαγορεύεται
στο Συνεργάτη να παραγγείλει περισσότερα προϊόντα από αυτά που απαιτούνται
προκειµένου να καλυφθούν οι άµεσες ανάγκες πωλήσεών του και επιπρόσθετες ποσότητες
προϊόντων µπορούν να αγοραστούν µόνον εάν ο Συνεργάτης έχει πωλήσει ή καταναλώσει
ή χρησιµοποιήσει κατ’ άλλο τρόπο το 75% του αποθέµατός του. Απαγορεύεται στο
Συνεργάτη να αγοράζει προϊόντα ή να ενθαρρύνει άλλους Συνεργάτες να αγοράζουν
προϊόντα αποκλειστικά µε σκοπό την λήψη bonus, καθώς και να χρησιµοποιεί οποιονδήποτε
άλλο µηχανισµό µε τον οποίο γίνονται στρατηγικές αγορές προς τον σκοπό µεγιστοποίησης
των προµηθειών ή των µπόνους, όταν ο Συνεργάτης δεν χρησιµοποιεί µε καλή πίστη τα
προϊόντα που αγοράζει. Με σκοπό να διασφαλιστεί ότι δεν θα προκύψει υπερβολικό
απόθεµα, 
1) κάθε Συνεργάτης ο οποίος παραγγέλνει προϊόν, που υπήρξε αντικείµενο και προηγούµενης
παραγγελίας θα επιβεβαιώνει στην Εταιρεία ότι ποσοστό 75% της προηγούµενης
παραγγελίας του, έχει ήδη πωληθεί ή χρησιµοποιηθεί µε άλλο τρόπο. Οι Συνεργάτες
θα πρέπει να τηρούν ακριβή αρχεία των µηνιαίων πωλήσεών τους στους πελάτες τους,
τα οποία (αρχεία) η Εταιρεία δικαιούται να ελέγχει µετά από προηγούµενη ειδοποίηση
του Συνεργάτη. Αυτά τα αρχεία θα περιλαµβάνουν λεπτοµερή αναφορά στα αποθέµατα
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του Συνεργάτη στο τέλος κάθε µήνα.
2) Η Εταιρεία ακολουθεί µια ελεύθερη πολιτική ως προς την εφαρµογή της επαναγοράς
αποθεµάτων µετά τον τερµατισµό ενός Κωδικού Συνεργασίας, αλλά η FLP δεν θα
επαναγοράσει προϊόντα ή θα καταβάλει το τίµηµα των προϊόντων που έχει προηγουµένως
επιβεβαιωθεί ότι έχουν καταναλωθεί ή πωληθεί. Ψευδείς δηλώσεις ως προς τις ποσότητες
των πωληθέντων ή χρησιµοποιηθέντων προϊόντων µε σκοπό την προαγωγή στο Marketing
Plan της Εταιρείας αποτελούν λόγο καταγγελίας του Κωδικού Συνεργασίας. 
3) Με το σκοπό να αποθαρρυνθούν οι Συνεργάτες από το να ενθαρρύνουν άλλους
Συνεργάτες να παρακάµπτουν την απαγόρευση δηµιουργίας υπερβολικών αποθεµάτων,
η εταιρεία θα χρεώνει στην ανάδοχη γραµµή του Συνεργάτη οποιαδήποτε µπόνους
έχουν καταβληθεί για επιστρεφόµενα προϊόντα εκ µέρους του Συνεργάτη του οποίου
τερµατίσθηκε ο Κωδικός Συνεργασίας.

γ) Αγορές δια πληρεξουσίου. Απαγορεύεται στους Συνεργάτες να αγοράζουν προϊόντα
στο όνοµα και για λογαριασµό άλλου προσώπου*.

δ) Πωλήσεις σε άλλους Συνεργάτες: Απαγορεύεται στους Συνεργάτες να πωλούν ή να
προσφέρουν προϊόντα σε οποιονδήποτε άλλο Συνεργάτη, εκτός από εκείνους των οποίων
είναι οι ίδιοι προσωπικά Ανάδοχοι, δηλαδή Συνεργάτες τους πρώτης τους γενιάς, και
σε όχι κατώτερη τιµή από την τιµή χονδρικής.
Οποιαδήποτε άλλη πώληση σε άλλους Συνεργάτες, είτε απευθείας είτε εµµέσως, αποτελεί
απαγορευµένη συναλλαγή, τόσο για τον Συνεργάτη ο οποίος πωλεί, όσο και για τον
Συνεργάτη ο οποίος αγοράζει. Το ισόποσο Case Credit µιας τέτοιας απαγορευµένης
συναλλαγής δεν θα λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της ιδιότητας του Ενεργού
Συνεργάτη ή για τον υπολογισµό οποιωνδήποτε προνοµίων του προγράµµατος Μarketing.
Θα γίνονται αναπροσαρµογές των οικείων υπολογισµών για κάθε τέτοια παραβίαση.

ε) Απαγορεύεται στους Συνεργάτες να ασχολούνται ή να αναµειγνύονται στις δραστηριότητες
που απαγορεύονται στις παραγράφους 9.23 και 9.1 του παρόντος. 

στ) Απαγορεύεται στους Συνεργάτες να εµφανίζονται, να επιτρέπουν την αναφορά στο
πρόσωπό τους ή να επιτρέπουν το όνοµά τους, ή η εικόνα τους, να αναφέρονται σε
οποιοδήποτε υλικό προώθησης, κοινωνικά µέσα δικτύωσης, ή προσέλκυσης οποιασδήποτε
άλλης εταιρείας άµεσων πωλήσεων ή δικτυακού Marketing. 

· ∆εν επιτρέπεται στον Συνεργάτη να πωλεί τα προϊόντα σε Καταστήµατα Λιανικής
Πώλησης ή σε σεµινάρια της Εταιρείας.

ζ) Απαγορεύεται στους Συνεργάτες να αναλαµβάνουν οποιαδήποτε ενέργεια ή να
παραλείψουν οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία υποδηλώνει εκ προθέσεως ή εκ βαρείας
αµελείας  ασέβεια προς  την Πολιτική της Εταιρείας. 
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η) Πωλήσεις σε Καταστήµατα:
1) Με την επιφύλαξη των όσων προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, απαγορεύεται
στους Συνεργάτες να επιτρέπουν τα προϊόντα της εταιρείας να πωλούνται ή να εκτίθενται
σε καταστήµατα λιανικής οποιασδήποτε φύσεως, λαϊκές ή υπαίθριες αγορές, ή σε
παρόµοιες συνθήκες. Ωστόσο, εκθέσεις διαρκείας µικρότερης της µιας (1) εβδοµάδας
µέσα σε ένα (1) έτος στον ίδιο τόπο, θεωρούνται προσωρινές και ως εκ τούτου επιτρέπονται
µετά από την λήψη έγκρισης από την ∆ιοίκηση  της Εταιρείας. 
2) Συνεργάτες που διατηρούν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, κουρεία, κοµµωτήρια,
ινστιτούτα αισθητικής ή γυµναστήρια, επιτρέπεται να εκθέτουν και να πωλούν τα προϊόντα
από την έδρα / γραφείο της επιχείρησής τους. Ωστόσο, απαγορεύονται εξωτερικές
πινακίδες ή η έκθεση των προϊόντων σε βιτρίνα της επιχείρησης, προκειµένου να
διαφηµίζεται η πώληση των προϊόντων της Εταιρείας.
3) Απαγορεύεται στους Συνεργάτες η πώληση ή η προώθηση προϊόντων της Fοrever

σε οποιαδήποτε µορφή πλην της αρχικής τους συσκευασίας. Ωστόσο, τα προϊόντα της
Εταιρείας µπορούν να προωθηθούν και να σερβιριστούν σε ποτήρι ή σε µερίδα. 

· ∆εν επιτρέπεται η έγχυση σε άλλη συσκευασία, η ανασυσκευασία ή η εκ νέου επισήµανση
των προϊόντων της Εταιρείας.

θ) Χρήση µη Εγκεκριµένων Εντύπων. Απαιτείται η προηγούµενη, έγγραφη έγκριση της
Εταιρείας για την χρήση, παραγωγή ή πώληση οποιουδήποτε υλικού προώθησης
πωλήσεων, πέραν εννοείται, εκείνων που παρέχει η Forever Living Products. 

ι) Πώληση µέσω διαδικτύου. Απαγορεύεται στους Συνεργάτες να πωλούν τα προϊόντα
της Εταιρείας µέσω διαδικτυακών ιστοσελίδων ή ιστοσελίδων πλειστηριασµών, όπως
ενδεικτικά και όχι περιορισµένα µέσω των ebay ή Amazon.com.

κ) Πώληση σε τρίτους για µεταπώληση. Απαγορεύεται στους Συνεργάτες να πωλούν τα
προϊόντα της Εταιρείας σε οποιονδήποτε µε σκοπό τη µεταπώληση ή να  αναθέτουν σε
άλλους την πώληση των προϊόντων της Εταιρείας.

λ) Προσέγγιση Συνεργατών της Forever Living Products σε άλλες εταιρείες ∆ικτυακού
Marketing. Απαγορεύεται στον Συνεργάτη, απευθείας ή εµµέσως, να έρχεται σε επικοινωνία,
να πείθει, να κατευθύνει, προσελκύει για να εγγραφεί ως ανάδοχος ή να δέχεται
οποιονδήποτε Συνεργάτη της FLP ή πελάτη ή οποιονδήποτε υπήρξε Συνεργάτης της
FLP µέσα στους τελευταίους δώδεκα (12) µήνες ή να ενθαρρύνει οποιοδήποτε από τα
ανωτέρω πρόσωπα µε τέτοιο  τρόπο, ώστε να προωθήσει ευκαιρίες σε προγράµµατα
Marketing ή σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία άµεσων πωλήσεων πλην της FLP. 

µ) Η αθέµιτη απόσπαση Συνεργατών άλλης εταιρείας απευθείας πωλήσεων.
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ν) Απαγορεύεται στους Συνεργάτες να δυσφηµούν άλλους Συνεργάτες, τα προϊόντα
/υπηρεσίες της FLP, το Marketing  Plan της εταιρείας και το πλάνο ανταµοιβών ή
τους υπαλλήλους της FLP σε άλλους Συνεργάτες ή σε τρίτους. Οποιεσδήποτε ερωτήσεις,
υποδείξεις ή σχόλια που αφορούν αυτά τα θέµατα, θα πρέπει να απευθύνονται εγγράφως
στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας και µόνον. 

ξ) Ισχυρισµοί σχετικά µε τα Προϊόντα. Απαγορεύεται στους Συνεργάτες να προβαίνουν
σε ισχυρισµούς ή δηλώσεις ως προς τις θεραπευτικές ιδιότητες ή την εν γένει ασφάλεια
των Προϊόντων. Επιτρέπεται να γίνονται ή να χρησιµοποιούνται µόνον δηλώσεις και
ισχυρισµοί, οι οποίοι έχουν επίσηµα εγκριθεί από την FLP ή οι οποίοι περιλαµβάνονται
στα επίσηµα κείµενα της FLP. Απαγορεύεται στους Συνεργάτες να προβαίνουν σε
οποιεσδήποτε δηλώσεις ότι τα προϊόντα της FLP είναι χρήσιµα για την πρόληψη,
θεραπεία, διάγνωση ή ίαση οποιασδήποτε ασθένειας. Ιατρικοί ισχυρισµοί όσον αφορά
τα προϊόντα της FLP απαγορεύονται αυστηρά. Οι Συνεργάτες πρέπει να συστήνουν
σε οποιονδήποτε πελάτη, ο οποίος βρίσκεται υπό την φροντίδα οποιουδήποτε ιατρού,
ή υπό οποιαδήποτε ιατρική θεραπεία, να αναζητά την συµβουλή του θεράποντος ιατρού
του, πριν αλλάξει το διατροφικό του πρόγραµµα. 

ο) Ισχυρισµοί σχετικά µε κέρδη. Με την επιφύλαξη της λήψης προηγούµενης έγγραφης
έγκρισης της FLP, η προβολή κερδών και δυνητικά παραπλανητικές δηλώσεις σχετικά µε
µελλοντικά κέρδη απαγορεύονται απολύτως. Η οικονοµική επιτυχία ενός Συνεργάτη
εξαρτάται απολύτως από την ατοµική του προσπάθεια, την αφοσίωση, την εκπαίδευση και
την παρακολούθηση του δικτύου του και της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της FLP. 

π) Λειτουργία της επιχείρησης µέσω πληρεξουσίου. Απαγορεύεται η σύναψη της Αίτησης
Συνεργασίας και η ανάπτυξη της επιχείρησης του Συνεργάτη, είτε εκ προθέσεως είτε
ακούσια, µέσω πληρεξουσίου. Κάθε τέτοια ενέργεια θα ελέγχεται από τα Κεντρικά
Γραφεία ως προς την συµµόρφωσή της µε την Πολιτική της Εταιρείας*.

ρ) Απαγορεύεται η δηµιουργία και ανάπτυξη δικτύου κάτω από το όνοµα άλλου Συνεργάτη.

σ) Εξαγόµενα προϊόντα. Οι Συνεργάτες µπορούν να αγοράζουν τα προϊόντα µε σκοπό
την χρήση τους στην επιχείρησή τους καθώς και για προσωπική χρήση τους, στην χώρα
στην οποία τα προϊόντα αγοράστηκαν.  Απαγορεύεται στους Συνεργάτες να αγοράζουν
προϊόντα µε σκοπό την εξαγωγή τους σε χώρα εκτός από εκείνη στην οποία αγοράστηκαν,
εκτός από την περίπτωση της προσωπικής και οικογενειακής χρήσης των προϊόντων σε

FOREVER LIVING PRODUCTS HELLAS-CYPRUS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μάιος 2014/Eνότητα 10/Σελ. 6
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10.11.

10.11.1.

10.11.2.

10.12.

10.13.

χώρα στην οποία δεν λειτουργεί γραφείο της FLP, χωρίς την έγγραφη έγκριση των
κεντρικών γραφείων της FLP στην Αθήνα.

τ) Οιαδήποτε παραβίαση των όρων και διατάξεων της Εταιρικής Πολιτικής.

III. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ/ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την καταγγελία, ο πρώην Συνεργάτης, µε αίτηµα της Εταιρείας, οφείλει να
καταβάλλει, επιστρέψει ή αποζηµιώσει την Εταιρεία για τα βραβεία, τα αντικείµενα ή
τα bonus που έχει πάρει από αυτήν, από και µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία
έλαβε χώρα το γεγονός που προκάλεσε την καταγγελία. Όταν ο Συνεργάτης που δικαιούται
τα ανωτέρω βραβεία ή bonus, δεν τα έχει λάβει πριν από την καταγγελία, αυτά δεσµεύονται
µε την καταγγελία. Τα δεσµευµένα bonus, που προέρχονται από την καταγγελία, θα
καταβάλλονται στον επόµενο στη σειρά Συνεργάτη, ο οποίος δεν παραβιάζει τις
συµβατικές του υποχρεώσεις, εκτός εάν τα bonus ήταν καταβλητέα σχετικά µε προϊόντα
που επεστράφησαν στην Εταιρεία σύµφωνα µε τις παρ. 10.13 και 10.14.

Η διαθεσιµότητα συνιστά προσωρινή κατάσταση που απαγορεύει σε ορισµένο Συνεργάτη
να τοποθετεί παραγγελίες, να δέχεται πληρωµές κερδών και bonus και να γίνεται
ανάδοχος άλλων Συνεργατών.

Τα κέρδη και τα Βonus ορισµένου Συνεργάτη υπό διαθεσιµότα θα παρακρατούνται
εωσότου είτε αποκατασταθεί ο Συνεργάτης είτε καταγγελθεί η αίτηση συνεργασίας του.
Σε περίπτωση αποκατάστασης, οι παρακρατηθείσες αµοιβές θα καταβάλλονται στον
Συνεργάτη άτοκα, διαφορετικά θα διανέµονται σύµφωνα µε το Marketing Plan. 

Ο Συνεργάτης του οποίου η Συνεργασία έχει καταγγελθεί από την Εταιρεία, µπορεί να
επανεγγραφεί, δύο χρόνια µετά από την ηµεροµηνία καταγγελίας, συµπληρώνοντας νέα
Αίτηση Εγγραφής Νέου Συνεργάτη. Η Εταιρεία θα επεξεργαστεί την Αίτηση αυτή. Μετά
την έγκριση της αίτησης, ο Συνεργάτης θα εισαχθεί στο Marketing Plan στο επίπεδο του
Distributor και δεν θα µπορεί να αποκτήσει και πάλι το προηγούµενο δίκτυό του.

Εάν ο Συνεργάτης ή η Εταιρεία καταγγείλει τη Συνεργασία, ο Συνεργάτης µπορεί να ακυρώσει
παραγγελίες που δεν έχουν παραδοθεί, χωρίς χρέωση και να λάβει πλήρη επιστροφή όλων
των χρηµάτων που έχει καταβάλει και έχει σχέση µε τις πωλήσεις αυτές. Επιπρόσθετα, ο
Συνεργάτης µπορεί να επιστρέψει στην Εταιρεία µε χρέωσή της  (µέσα σε 21 ηµέρες από
την καταγγελία), προϊόντα και/ή φυλλάδια και έντυπα που έχει αγοράσει εκείνη τη περίοδο,
συµπεριλαµβανοµένων εισιτηρίων για τυχόν επικείµενα γεγονότα και εκπαιδευτικά σεµινάρια.
Η Εταιρεία θα αποζηµιώσει πλήρως το Συνεργάτη (για επιστρεφόµενα προϊόντα), αρκεί
αυτά να βρίσκονται στην κατάσταση στην οποία πωλήθηκαν  σε αυτόν.
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Εάν ο Συνεργάτης καταγγείλει τη Συνεργασία ή εάν την καταγγείλει η Εταιρεία (εκτός από
την περίπτωση της παρ. 8.13 και 8.14 που εξακολουθούν να ισχύουν και µετά την καταγγελία),
ο Συνεργάτης δεν έχει περαιτέρω συµβατικές υποχρεώσεις ως αντισυµβαλλόµενος της
Εταιρείας και εάν επιθυµεί, µπορεί να ακυρώσει προσωπικές παραγγελίες που δεν έχουν
αποσταλεί και να λάβει άµεσα ολοσχερή επιστροφή της προκαταβολής. Ο Συνεργάτης
µπορεί να επιστρέψει στην Εταιρεία (µε χρέωσή της) µέσα σε 21 ηµέρες από την καταγγελία
της Συνεργασίας, προϊόντα που έχουν αγορασθεί από την Εταιρεία µέσα στους προηγούµενους
12 µήνες από την καταγγελία. Εάν τα προϊόντα επιστραφούν στην κατάσταση αγοράς τους
(εκτός από το εξωτερικό περιτύλιγµα -όπου υπήρχε- που έχει αφαιρεθεί) η Εταιρεία θα
επιστρέψει στο Συνεργάτη το τίµηµα της πώλησης  µείον 10% ως αποζηµίωση  (η οποία
δεν θα παρακρατηθεί εάν η Εταιρεία είναι καταγγέλουσα) και το ποσό επιστροφής θα είναι
ακόµα µικρότερο, εάν τα επιστρεφόµενα προϊόντα έχουν χειροτερέψει εξαιτίας ενέργειας
ή ελαττώµατος εκ µέρους του Συνεργάτη. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της µείωσης της
επιστροφής θα είναι ανάλογο µε την µείωση της αξίας των προϊόντων ως αποτέλεσµα της
ενέργειας ή του ελαττώµατος που προκάλεσε ο Συνεργάτης.

Χρήµατα που οφείλονται σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις θα καταβληθούν µε την
επιστροφή των προϊόντων στην Εταιρεία. Εάν τα προϊόντα βρίσκονται ήδη στην Εταιρεία,
τα χρήµατα θα καταβληθούν άµεσα.

Η Συνεργασία και οιαδήποτε υφιστάµενη γραµµή, που έχει συσταθεί ή λειτουργεί µε
βάση πληρεξούσιο, δεν επιτρέπεται και θα πρέπει να εναρµονισθεί και να λειτουργήσει
ως Συνεργασία σύµφωνα µε την Πολιτική της Εταιρείας. Η απόφαση της Εταιρείας να
καταγγείλει µία Συνεργασία ή να αφαιρέσει, επανακατανείµει ή αναπροσαρµόσει bonus,
CC  ή χρηµατικά βραβεία για συµµετοχή του Συνεργάτη σε δραστηριότητες ή παραλείψεις
που είναι αντίθετες προς την Πολιτική της Εταιρείας, θα λαµβάνονται σοβαρά
υπόψη και µπορεί να οδηγήσουν στην καταγγελία του Κωδικού Συνεργασίας και σε
αξίωση αποζηµίωσης.

10.14.

10.15.

10.16.
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∆ιάφορες ∆ιατάξεις

Η Εταιρεία χρησιµοποιεί πολλές µεθόδους παροχής πληροφοριών στους Συνεργάτες
της, οι οποίοι ενθαρρύνονται να κάνουν πλήρη χρήση της κάθε µεθόδου. Οι µέθοδοι
κυρίως είναι:

· Το µηνιαίο Περιοδικό της Εταιρείας, που δηµοσιεύται στην ιστοσελίδα και που
δίδεται στους Συνεργάτες δωρεάν µε την πρώτη τους παραγγελία κάθε µήνα
(εκτός Αυγούστου).

· Tα µηνιαία Success Days

· Το εταιρικό e-mail που είναι ως εξής: info@foreverliving.gr

· Hλεκτρονική διεύθυνση www.foreverliving.com που αποτελεί την επίσηµη 
ιστοσελίδα της Εταιρείας για πληροφορίες σχετικά µε CC, προϊόντα και γεγονότα.

· Hλεκτρονική διεύθυνση www.discoverforever.com 

· Η Εταιρική Πολιτική  και άλλα εγκεκριµένα, από την εταιρεία φυλλάδια και έντυ-
πα που διατίθενται από τα καταστήµατα της Εταιρείας και το www.foreverliving.com.

· Το Forever e-news, το µηνιαίο ηλεκτρονικό ενηµερωτικό έντυπο που αποστέλλεται
κάθε µήνα σε όσους έχουν δηλώσει συµµετοχή για να λαµβάνουν δωρεάν ενηµέρωση
στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση. 

Οι Συνεργάτες που επιθυµούν να θέσουν ερωτήσεις σχετικά µε την Εταιρεία, τα προϊόντα
και τις δραστηριότητες της Εταιρείας, τις απευθύνουν αρχικά  στον Ανάδοχό τους ή
ανώτερο Manager. Εάν δεν διευθετηθεί το θέµα, οι Συνεργάτες θα επικοινωνήσουν
απευθείας µε την Εταιρεία για βοήθεια ή οδηγίες.

Η Εταιρική Πολιτική θα υπόκειται και ερµηνεύεται σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο.

11.

11.1.

11.2.

11.3.
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12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Παροχή Κατευθυντήριων Οδηγιών -
∆ιαφηµίσεις

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ       

Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν κεφάλαιο εφαρµόζονται σε κάθε
είδος διαφήµισης συµπεριλαµβανοµένου και του internet.

Όλες οι διαφηµίσεις πρέπει να είναι νόµιµες, ηθικές, ειλικρινείς και ακριβείς.

II. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Α∆ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο Συνεργάτης µπορεί να αναφέρεται ως “Ανεξάρτητος Συνεργάτης της Forever Living
Products” (άλλοι τίτλοι δεν επιτρέπονται) και να χρησιµοποιεί εγκεκριµένα λογότυπα
της Εταιρείας σε επαγγελµατικές κάρτες και προσωπικά είδη αλληλογραφίας και
διαφηµίσεις. ∆εν πρέπει οι Συνεργάτες να παρουσιάζονται ως πληρεξούσιοι, αντιπρόσωποι
ή εργαζόµενοι της Forever Living Products, ή να χρησιµοποιούν πλήρη την επωνυµία
της Εταιρείας στα έντυπα και τις διαφηµίσεις τους.

Οι Συνεργάτες δεν πρέπει να προωθούν τα φυλλάδια ή διάφορα έντυπά τους  ή τις
ιστοσελίδες τους προς χρήση σε άλλους Συνεργάτες εκτός του δικτύου τους.

Οι διαφηµίσεις (συµπεριλαµβανοµένης της διανοµής φυλλαδίων) µπορεί να είναι
κοστοβόρες και να απαιτούν ικανό χρόνο απασχόλησης για τους Συνεργάτες και είναι
δυνατόν να µην αποδώσουν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Για το λόγο αυτό, οι
επιτυχηµένοι Συνεργάτες της Forever Living Products πιστεύουν ότι η προφορική
διαφήµιση (από στόµα σε στόµα) είναι ο πιο προσοδοφόρος τρόπος να χτίσουν µία
επιτυχηµένη επιχείρηση λιανικής.

Οι Συνεργάτες που αποφασίζουν να διαφηµίσουν τη δραστηριότητά τους, επιτρέπεται
να χρησιµοποιούν µόνον εγκεκριµένα από την Εταιρεία κείµενα και εν γένει διαφηµιστικά
µέσα. Η ρύθµιση αυτή αφορά σε όλα τα µέσα διαφήµισης συµπεριλαµβανοµένου και
του internet.

Απαγορεύεται η Εκτύπωση, ∆ηµοσίευση, Αναπαραγωγή, ∆ιανοµή και Χρήση µη
εγκεκριµένου υλικού διαφήµισης. Συγκεκριµένο διαφηµιστικό υλικό µπορεί να
χρησιµοποιηθεί µετά από γραπτή έγκριση της Eταιρείας.

Eάν οι Συνεργάτες επιθυµούν να σχεδιάσουν οι ίδιοι τις διαφηµίσεις τους, πρέπει να
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υποβάλλουν τα οικεία σχέδια των διαφηµίσεων µε e-mail, φαξ ή ταχυδροµείο στην
Εταιρεία για έγκριση. Εάν δοθεί η έγκριση, δίνεται στο Συνεργάτη ένας κωδικός. Αυτός
πρέπει να συµπεριληφθεί στη διαφήµιση, όταν αυτή δηµοσιευθεί. Οι Συνεργάτες πρέπει
να ελέγξουν ότι το υλικό συµφωνεί µε τα εγκριθέντα σχέδια διαφήµισης, προτού
αποστείλουν τα σχέδια για υλοποίηση. 

Ο Συνεργάτης που χρησιµοποιεί διαφήµιση, η οποία δεν έχει προεγκριθεί από την
Εταιρεία, παραβιάζει την παρούσα Πολιτική µε όλες τις σχετικές συνέπειες.

Η Εταιρεία έχει εγκεκριµένες διαφηµίσεις που διατίθενται µε αίτηση των Συνεργατών
προς χρήση. Επιπρόσθετα, κανονισµοί προώθησης των επιχειρήσεων των Ανεξάρτητων
Συνεργατών περιλαµβάνονται στον Οδηγό ∆ιαφήµισης (Ad pack) που δηµοσιεύεται στην
επίσηµη ιστοσελίδα της εταιρείας, ή αναζητείται από τα γραφεία της εταιρείας.

Αν µία διαφήµιση έχει δηµοσιευθεί κατά το παρελθόν, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς
κωδικό έγκρισης από την Εταιρεία, για να δηµοσιευθεί και πάλι θα πρέπει να χορηγηθεί
κωδικός έγκρισης από την Εταιρεία. 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να παραχωρήσει προς χρήση στους Συνεργάτες και
άλλες εγκεκριµένες διαφηµίσεις.

Εξωτερικά σήµατα ή ανάρτηση στο παράθυρο πινακίδας ή ταµπέλας που διαφηµίζει την
Εταιρεία ή τα Προϊόντα ή το λογότυπό της, δεν επιτρέπεται σε οποιοδήποτε µέρος. Επιτρέπεται
µόνο υπό µορφή αυτοκόλλητης ετικέτας στο παράθυρο του αυτοκινήτου (βλ. επίσης 6.12).

Είναι ευθύνη του Συνεργάτη να διασφαλίσει ότι όλα τα προωθητικά υλικά, που χρησιµοποιεί,
συµφωνούν µε την Εταιρική Πολιτική  και την ελληνική νοµοθεσία όπως ισχύει σήµερα.

Οι Συνεργάτες που έχουν απορίες στα ανωτέρω θέµατα, θα επικοινωνούν µε το τµήµα
Marketing της Εταιρείας.

Πίνακες ανακοινώσεων µπορούν να έχουν διακριτικές διαφηµίσεις για επαγγελµατικές
ευκαιρίες ή προϊόντα.

III. ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Οι διαφηµίσεις µπορούν να περιλαµβάνουν φωτογραφίες των προϊόντων.

Τα προϊόντα της Εταιρείας δεν αποτελούν φάρµακα. Εποµένως, είναι παράνοµο να
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παρουσιάζουν οι Συνεργάτες τα προϊόντα ως να έχουν φαρµακευτικές ιδιότητες.
Έτσι, δεν πρέπει να παρουσιάζονται τα προϊόντα της Εταιρείας ως κατάλληλα να
θεραπεύσουν ή αποτρέψουν ασθένεια στους ανθρώπους ή τα ζώα (µε ισχυρισµούς, π.χ.
«ότι είναι αποτελεσµατικά στην αρθρίτιδα»). 

Η αναφορά δήλωσης του τύπου «∆εν κάνουµε ιατρικούς ισχυρισµούς» κ.λ.π. δεν αναιρεί
τις οδηγίες της παρ. 12.16. 

Εµπειρίες και αποσπάσµατα εφηµερίδων δεν επιτρέπεται  να χρησιµοποιηθούν για να
διαφηµίσουν προϊόντα της Εταιρείας, εάν περιλαµβάνουν ιατρική δήλωση, παρόλο που
µπορεί να µην αναφέρονται άµεσα στα προϊόντα της Εταιρείας. Εάν βεβαιώνουν µη-
ιατρικό ισχυρισµό,  πρέπει να υποστηρίζονται από ικανοποιητική µαρτυρία που να
θεµελιώνει τέτοιο ισχυρισµό.

Το περιεχόµενο και η καταλληλότητα των δηµοσιευµένων άρθρων είναι αποκλειστική
ευθύνη του εκδότη στο έντυπο του οποίου εµφανίζονται. Η Εταιρεία δεν ελέγχει ή εγκρίνει
τέτοια άρθρα. Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια, µε τη δυνατότητα των
πηγών που διαθέτει, να παρέχει πληροφορίες για τα προϊόντα, όταν της ζητηθεί. Οι
Συνεργάτες πρέπει να γνωρίζουν ότι εάν προσφέρουν πληρωµή για την έκδοση τυχόν
φυλλαδίων, εντύπων κλπ, ουσιαστικά διαφηµίζουν τα προϊόντα και έτσι οι ίδιοι κανόνες
που αναφέρονται στο κεφάλαιο 12, εφαρµόζονται και στην ως άνω µέθοδο. Μπορεί να
γίνεται χρήση περιεχοµένων από τα φυλλάδια της Εταιρείας (εξαιρουµένων καταλόγων
προϊόντων σε ντοσιέ ή του Εταιρικού Περιοδικού). 

IV. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Παρόλο που επιτρέπεται στους Συνεργάτες να κάνουν διαφηµίσεις για προσέγγιση νέων
Συνεργατών, είναι γενικά αποδεκτό ότι αυτό δεν αποτελεί τον καλύτερο τρόπο και ότι
υπάρχουν  απαγορεύσεις για αυτού του είδους τις διαφηµίσεις.

Όταν οι Συνεργάτες προβαίνουν σε διαφήµιση προκειµένου να προσεγγίσουν νέους
Συνεργάτες, πρέπει, σε κάθε περίπτωση :

· να προωθούν την ευκαιρία σαν επαγγελµατική συνεργασία µε την Εταιρεία και όχι
σαν ευκαιρία πρόσληψης µε σύµβαση εργασίας.

· να απέχουν από την παράσταση ανακριβών και υπερβολικών εκτιµήσεων/υποσχέσεων
σχετικά µε τις αποδοχές που θα έχει ο υποψήφιος Συνεργάτης, οι οποίες µπορεί να
προσβληθούν δικαστικώς.

12.17.

12.18.

12.19.

12.20.

12.21.



· να διασφαλίσουν ότι δεν θα προβαίνουν σε οποιεσδήποτε εκτιµήσεις περί υψηλών
και άµεσων αποδοχών, αλλά, αντίθετα, θα επισηµαίνουν πώς εξασφαλίζεται ένα
εισόδηµα, πχ µε την είσπραξη των bonus και µέσω των λιανικών πωλήσεων.          

· να διασφαλίσουν ότι οποιεσδήποτε αξιώσεις κερδών συνδέονται µε τα πραγµατικά
κέρδη του Συνεργάτη, τα οποία υπολογίζονται και επαληθεύονται σύµφωνα µε
την Πολιτική της Εταιρείας.                          

· να απέχουν από τη χρησιµοποίηση παρεξηγήσιµων, παραπλανητικών ή αθέµιτων
µεθόδων προσέλκυσης υποψήφιων Συνεργατών.

· να µην προωθούν ποτέ την FLP επιχείρηση αποκλειστικά σαν ευκαιρία για να
προσελκύσουν άλλους υποψήφιους Συνεργάτες. Όλες οι παρουσιάσεις, διαφηµίσεις
κ.λ.π. πρέπει να προωθούν την επιχείρηση του Συνεργάτη ως µία επιχείρηση, όπου
οι Συνεργάτες πωλούν προϊόντα στους πελάτες τους.

V. ΛΟΓΟΤΥΠΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ 
ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επωνυµία «Forever Living Products» και τυχόν σύµβολα, εµπορικά σήµατα και
δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, συνδεδεµένα µε την Εταιρεία, συµπεριλαµβανοµένων
και ονοµασιών προϊόντων, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας. 

ΠΠεερριιοορριισσµµέέννηη  ΆΆδδεειιαα  ΧΧρρήήσσηηςς  ΕΕττααιιρριικκώώνν  ΣΣηηµµάάττωωνν  
Η Εταιρεία παραχωρεί το δικαίωµα σε κάθε Συνεργάτη της να χρησιµοποιεί εµπορικά
σήµατα, σήµατα υπηρεσιών και άλλα σήµατα της Εταιρείας, αποκλειστικά και µόνο
στα πλαίσια των καθηκόντων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύµβαση
Συνεργασίας µε την Εταιρεία. Το δικαίωµα που παραχωρείται  µε το παρόν θα παραµένει
ενεργό εφόσον ο Συνεργάτης τηρεί πλήρως τους κανονισµούς και τις διατάξεις που
έχει θεσπίσει η Εταιρεία. Απαγορεύεται ρητά η προβολή αξιώσεων Σηµάτων της
Εταιρείας από τους Συνεργάτες, ήτοι η καταχώρηση domain name µε την χρήση
των λέξεων FLP ή  Forever Living, ή άλλων σηµάτων της FLP σε κάθε µορφή,
σχήµα ή σχέδιο), εάν δεν έχει ληφθεί προηγουµένως η απαραίτητη γραπτή έγκριση
της Εταιρείας. 

Τα Σήµατα αυτά αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας και έχουν µεγάλη αξία για την
FLP. Οι Συνεργάτες έχουν το δικαίωµα να τα χρησιµοποιήσουν µόνο στα πλαίσια που
καθορίζονται από την Εταιρεία. Όλα τα Σήµατα είναι και θα παραµείνουν της
αποκλειστικής κυριότητας της Εταιρείας.  Οι Συνεργάτες δεν µπορούν να διαφηµίσουν
τα προϊόντα της Εταιρείας µε τρόπο διάφορο από τα έντυπα και το υλικό που τους
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παρέχεται από την Εταιρεία ή από εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο της Εταιρείας. Οι
Συνεργάτες συναινούν στη µη χρήση τυχόν γραπτού, εκτυπωµένου, καταχωρηµένου
υλικού διαφήµισης και προώθησης των προϊόντων της Εταιρείας που είτε δεν παρέχεται
από την εταιρεία είτε δεν έχει υποβληθεί και λάβει την απαραίτητη έγκριση από την
Εταιρεία. 

Οι Συνεργάτες συµφωνούν να µην προβαίνουν σε δυσφηµιστικές ενέργειες σχετικά µε
την Εταιρεία, τα προϊόντα της, το Πρόγραµµα Αποζηµίωσης και τις Επιχειρηµατικές
της Ευκαιρίες. 

∆∆ιιααφφηηµµιισσττιικκόό  ΥΥλλιικκόό  
Οι Συνεργάτες µπορούν να αναπτύξουν οποιαδήποτε τεχνική προώθησης των προϊόντων
της Εταιρείας εφόσον δεν παραβιάζουν τους κανόνες και την πολιτική της Εταιρείας
και δεν παραβιάζουν τους νόµους του Κράτους. Αν δεν έχει ληφθεί η προηγούµενη
γραπτή έγκριση από την Εταιρεία, η χρήση, παραγωγή και πώληση τυχόν διαφηµιστικών
εντύπων και υλικών απαγορεύεται.

12.24
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Κώδικας Συµπεριφοράς 

Ι. ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Θα πρέπει να είστε εγγεγραµµένος ως Συνεργάτης για να πωλείτε τα προϊόντα.
Προκειµένου ένας  Συνεργάτης να πωλεί προϊόντα, πρέπει να έχει καταχωρηθεί η
Αίτηση Εγγραφής Νέου Συνεργάτη του µε την Εταιρεία στα Κεντρικά Γραφεία της. 
Από όλους τους Συνεργάτες αναµένεται να:

Γνωρίζουν το περιεχόµενο της Πολιτικής της Εταιρείας.

Επιβεβαιώσουν ότι αντιλαµβάνονται πλήρως και εφαρµόζουν τον όρο της εγγύησης
των 30 ηµερών.

Είναι ειλικρινείς και να συµπεριφέρονται µε ακεραιότητα, οποτεδήποτε, έτσι ώστε να
προσδίδουν κύρος στην Εταιρεία, στους άλλους Συνεργάτες και γενικότερα στο ∆ικτυακό
Marketing.

Επιδεικνύουν θετική συµπεριφορά προς όλους τους Συνεργάτες, µε πνεύµα συνεργασίας
και οµαδικότητας.

Είναι πιστοί προς την Εταιρεία, το προσωπικό της, τους εκπροσώπους της και όλους
τους άλλους Συνεργάτες, σε κάθε περίπτωση, αποφεύγοντας κουτσοµπολιά, κριτική
και τριβές στις µεταξύ τους σχέσεις.

Επιδεικνύουν ευγένεια λόγου και συµπεριφοράς σε κάθε περίπτωση προς το προσωπικό,
τους εκπροσώπους της Εταιρείας και τους άλλους Συνεργάτες. 

Συµπεριφέρονται µε ακεραιότητα, όταν σχεδιάζουν και υλοποιούν την ανάπτυξη της
προσωπικής τους επιχείρησης, έτσι ώστε να µην προβαίνουν σε υπερβολικές εκτιµήσεις
σχετικές µε την Εταιρεία, τα προϊόντα ή τις απολαβές που παρέχονται στους Συνεργάτες
µέσα από το σύστηµα Marketing που ακολουθεί η Εταιρεία.

Συµπεριφέρονται µε ακεραιότητα προς αυτούς που δραστηριοποιούνται στο δίκτυό
τους και να τους ενθαρρύνουν να έχουν αποθέµατα προϊόντων µόνο ανάλογα µε τις
προσωπικές τους ανάγκες και τις ανάγκες της επιχείρησής τους, έτσι ώστε να τους
αποτρέπουν από υπερβολικές αγορές Προϊόντων.

Είναι ενήµεροι και να συµµορφώνονται µε τους Ελληνικούς νόµους που αφορούν την
προσωπική τους επιχείρηση, καθώς και µε τον κώδικα επιχειρηµατικής συµπεριφοράς
του ΕΣΕΑΠ (παρ. 1.7)
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Είναι ευθύνη του Συνεργάτη να γνωρίζει την ισχύουσα Πολιτική της Εταιρείας.

Να απέχουν από την προσέλκυση υποψήφιων Συνεργατών που έχουν ήδη προσεγγισθεί
από άλλους Συνεργάτες  και από τυχόν άλλες αθέµιτες πρακτικές (όπως υπερβολική
αγορά προϊόντων για αλλαγή επιπέδου).

Να εµφανίζονται ευπρεπώς στα σεµινάρια της Εταιρείας και στις εκδηλώσεις Success
Day, τις τοπικές εκδηλώσεις που προϋποθέτουν ιδιαίτερη εµφάνιση, την οποία καθορίζει
ο διοργανωτής (µπορεί να είναι απλή ενδυµασία ή επίσηµη). Τζηνς, αθλητικά και φόρµες
γυµναστικής δεν είναι αποδεκτά σε εκπαιδευτικά σεµινάρια της Εταιρείας.

Η Πολιτική της Εταιρείας δεν επιτρέπει ο Συνεργάτης να γίνει Ανάδοχος και να
δηµιουργήσει µία επιχείρηση επ' ονόµατι άλλου προσώπου.

Οι Συνεργάτες της Εταιρείας δεν θα πρέπει να δυσφηµούν άλλους Συνεργάτες, προϊόντα
και υπηρεσίες της Εταιρείας, το Σύστηµα Marketing ή τους υπαλλήλους της Εταιρείας
σε άλλους Συνεργάτες ή σε τρίτα πρόσωπα. Απορίες, προτάσεις και σχόλια που αφορούν
τα παραπάνω θα πρέπει να αποστέλλονται γραπτώς µόνον στα Κεντρικά Γραφεία της
Εταιρείας. 

Απαγορεύεται στους Συνεργάτες να διατυπώνουν ισχυρισµούς ότι τα προϊόντα της Εταιρείας
µπορούν να διαγνώσουν, κατευνάσουν και θεραπεύσουν µία συγκεκριµένη ασθένεια ή
κατηγορία ασθενειών. Επιτρέπονται µόνον δηλώσεις και ισχυρισµοί που έχουν επισήµως
εγκριθεί από την FLP ή οι οποίοι περιέχονται στα επίσηµα έντυπα της Εταιρείας. 

Απαγορεύεται αυστηρά η προβολή αύξησης εισοδήµατος ή η πιθανή παραπλάνηση
σχετικά µε την αύξηση του εισοδήµατος ως αποτέλεσµα της συνεργασίας µε την Εταιρεία,
εκτός αν προηγουµένως έχει δοθεί η σχετική έγγραφη άδεια και έγκριση από την Εταιρεία.
Η οικονοµική ευµάρεια του Συνεργάτη εξαρτάται αποκλειστικά από την προσπάθεια
και την αφοσίωση που επιδεικνύει ο ίδιος καθώς και από την εκπαίδευση και επίβλεψη
που παρέχει προς το δίκτυό του.

Συνεργάτες που έχουν επιτύχει το επίπεδο Manager ή ανώτερο στο σύστηµα Marketing
πρέπει επίσης:
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ΙΙ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ MANAGER

Να κατευθύνουν, µε το παράδειγµά τους, τους Συνεργάτες του δικτύου τους µε το να
επιτυγχάνουν τα ενεργά CC τους µηνιαίως και να πληρούν τις προϋποθέσεις για την
θέση του Ηγέτη Manager κάθε µήνα.

Να κατευθύνουν µε το παράδειγµά τους τους Συνεργάτες του ∆ικτύου τους, έτσι ώστε
να γίνονται Ανάδοχοι νέων Συνεργατών κάθε µήνα.

Να διδάσκουν στους Συνεργάτες του δικτύου τους τις αρχές της οµαδικής συνεργασίας
σε δίκτυο και να αποθαρρύνουν το δίκτυό τους από πρακτικές αθέµιτης προσέλκυσης
υποψήφιων Συνεργατών και άλλων αθέµιτων µεθόδων, όπως αγορά υπερβάλλουσας
ποσότητας Προϊόντων και εγγραφή νέων Συνεργατών που βρίσκονται σε  µακρινές
αποστάσεις, έτσι ώστε να µην είναι εύκολη η υποστήριξή τους από τον Συνεργάτη. 

Να αντιλαµβάνονται πλήρως τη διοικητική δοµή και τους κανονισµούς της Εταιρείας
και των υποκαταστηµάτων. Εδώ συµπεριλαµβάνεται η σωστή συµπλήρωση όλων των
εντύπων της Εταιρείας.

Να υποδεικνύουν στα µέλη του δικτύου τους να γνωρίζουν πλήρως την Πολιτική της
Εταιρείας.

Να διασφαλίζουν ότι ο όρος της  εγγύησης των  30 ηµερών γίνεται κατανοητός και
εφαρµόζεται από το δίκτυό τους.

Να ενθαρρύνουν τα µέλη του δικτύου τους στο να χρησιµοποιούν τις κατάλληλες βαθµίδες
επικοινωνίας, όπως π.χ. Συνεργάτης-Ανάδοχος-Ανώτερος Manager-Εταιρεία.

Να υποδεικνύουν στο δίκτυό τους ότι όλες οι σχετιζόµενες µε την επιχείρηση ερωτήσεις
τους  επιλύονται στην Εταιρεία και δεν τίθενται υπόψη της Forever Living Products Int.

Να παρακολουθούν τις τοπικές ηµερίδες, τα σεµινάρια και τις εκδηλώσεις Success Day.
Oι Managers οφείλουν να παρακολουθούν την πλειοψηφία των σεµιναρίων, εκδηλώσεων
και ηµερίδων που διοργανώνει η Εταιρεία και να προωθούν τις εκδηλώσεις αυτές στο
δίκτυό τους.      

Να αναλάβουν την ευθύνη της εκπαίδευσης των µελών του δικτύου τους και να βεβαιώνονται
ότι όλα τα φυλλάδια και έντυπα ή διαφηµίσεις που γίνονται από µέλη του δικτύου τους
έχουν λάβει έγκριση από την Εταιρεία.     
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Να αναγνωρίζουν το γεγονός ότι αποτελούν παράδειγµα για τα µέλη του δικτύου τους
και άλλων οµάδων και να συµπεριφέρονται ανάλογα.

Να είναι πρόθυµοι να βοηθήσουν την οµάδα τους και να υποστηρίζουν  τη διεύθυνση
της Eταιρείας καθώς και τους Συνεργάτες από άλλα δίκτυα.

Να  γνωρίζουν ότι οι προκλήσεις και τα προβλήµατα πρέπει πάντα να αντιµετωπίζονται
από τους ίδιους και στην συνέχεια να αναφέρονται στην ανάδοχη γραµµή τους, στον
ανώτερο Manager ή τέλος στην Εταιρεία, και όχι στην υφιστάµενη οµάδα τους.

Να είναι πρόθυµοι να βοηθήσουν να επιλυθούν θέµατα που προκύπτουν από µη παραλαβές
παραγγελιών µε υπαιτιότητα Συνεργατών του δικτύου τους, όπως περιγράφεται στην
παράγραφο 5.13.

13.29.

13.30.

13.31.

13.32.
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14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4

Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων

Οι Συνεργάτες που συλλέγουν και κρατούν προσωπικές πληροφορίες σχετικά µε τρίτα
πρόσωπα πρέπει να γνωρίζουν και συµµορφώνονται µε την ελληνική νοµοθεσία (νόµο
για την προστασία προσωπικών δεδοµένων) σχετικά µε την τήρηση εµπιστευτικών
πληροφοριών. Η ρύθµιση αυτή αφορά σε προσωπικές πληροφορίες:

· που βρίσκονται σε εγχειρίδιο, π.χ. σε ντοσιέ και/ή προσωπικό κοµπιούτερ για
παράδειγµα βάση δεδοµένων και

· που σχετίζεται µε πελάτες λιανικής, υποψήφιους Συνεργάτες  ή υφιστάµενους συνεργάτες
και αφορούν πρόσωπα που µπορούν να εντοπιστούν µε τον παραπάνω τρόπο.

I. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία, ως επεξεργαζόµενη προσωπικά δεδοµένα, έχει ενηµερώσει επαρκώς τις
αρχές για τα αρχεία που διατηρεί και γενικώς συµµορφώνεται πλήρως προς τον Ελληνικό
Νόµο που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδοµένων.

Οι Συνεργάτες αποδέχονται ότι η Εταιρεία µπορεί να κρατεί και επεξεργάζεται όλες
τις προσωπικές πληροφορίες που της παρέχουν οι Συνεργάτες για σκοπό που περιλαµβάνει
Marketing, επιχειρηµατική δηµιουργία και ανάπτυξη, αναφορές marketing, καταβλητέα
bonus και βραβεία. Ο Συνεργάτης συµφωνεί ότι η Εταιρεία µπορεί να αποκαλύψει και
διαθέσει τις προσωπικές πληροφορίες που τον αφορούν σε ανώτερο Ανάδοχο (έως 1η
γενιά), συµµορφούµενη πάντα µε τον Ελληνικό νόµο περί προστασίας προσωπικών
δεδοµένων. 

II. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

Πληροφορίες σχετικά µε αναφορές δικτύου καθώς και αναφορές παντός περιεχοµένου,
συµπεριλαµβανόµενων αλλά όχι περιοριστικά,  πληροφοριών για το σύνολο πωλήσεων
δικτύου και µηνιαίες κινήσεις δικτύου (Bonous Recap) είναι εµπιστευτικές και ανήκουν
αποκλειστικά στην Εταιρεία. Κάθε ανεξάρτητος Συνεργάτης που αποκτά τέτοιου είδους
πληροφορίες, θα πρέπει να τις αντιµετωπίζει ως ιδιωτικές και εµπιστευτικές, να τις
διατηρεί ως τέτοιες και να τις χρησιµοποιεί αποκλειστικά και µόνον για τον σκοπό της
επιχείρησής του.  Όντας ανεξάρτητος Συνεργάτης της Εταιρείας είναι πιθανό να
αποκτήσετε εµπιστευτικές και πολύτιµες για την Εταιρεία πληροφορίες. Θα πρέπει να
τις χρησιµοποιήσετε µόνο για να προωθήσετε και να διαφηµίσετε τα προϊόντα της
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Εταιρείας, για να προσελκύσετε Νέους Συνεργάτες και για να ενδυναµώσετε την
επιχείρησή σας. 

Ο όρος «Εµπορικό Μυστικό» ή «Εµπιστευτικές Πληροφορίες» θα περιλαµβάνει επίσης
πληροφορίες που αφορούν: φόρµουλα, πατέντα, συνδυασµό, πρόγραµµα, συσκευή,
µέθοδο, τεχνική ή επεξεργασία, οι οποίες: 

11.. αποκτούν οικονοµική σηµασία, πραγµατική ή εν δυνάµει, καθώς δεν είναι γνωστές
στο ευρύ κοινό, το οποίο αν τις αποκαλύψει ή χρησιµοποιήσει, θα αποκτήσει οικονοµική
ωφέλεια,

22.. αποτελούν το αντικείµενο µελέτης και προσπαθειών που είναι εύλογο από τις
περιστάσεις, να παραµείνουν µυστικές. 

ΕΕµµππιισσττεευυττιικκέέςς  ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς

11.. Η Εταιρεία θα παρέχει στους Συνεργάτες της εµπιστευτικές πληροφορίες µε µόνο
σκοπό την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. 

22.. Οι Συνεργάτες απαγορεύεται να χρησιµοποιούν, αποκαλύπτουν, αναπαράγουν ή µε
οιονδήποτε άλλο τρόπο γνωστοποιούν Εµπιστευτικές Πληροφορίες σε ανθρώπους
άλλους από τους Ανεξάρτητους Συνεργάτες της Εταιρείας χωρίς την προηγούµενη
γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας. 

33.. Οι Συνεργάτες θα πρέπει να χρησιµοποιούν τυχόν Εµπιστευτικές Πληροφορίες µόνο
για τον σκοπό της ανάπτυξης της επιχείρησής τους. Απαγορεύεται να τις χρησιµοποιούν
άµεσα ή έµµεσα, ή να τις εκµεταλλεύονται για οικονοµικούς σκοπούς. 

44.. Οι Συνεργάτες υποχρεούνται να διατηρούν και να διασφαλίζουν το απόρρητο
Εµπιστευτικών Πληροφοριών από αθέµιτη χρήση ή άλλη ενέργεια που αντιτίθεται στα
συµφέροντα της FLP. 

ΠΠεερριιοορριισσττιικκέέςς  ΡΡήήττρρεεςς
Όσον αφορά στη διαχείριση Εµπιστευτικών Πληροφοριών, ο Συνεργάτης συµφωνεί
από τώρα και στο εξής ότι δεν θα αναλαµβάνει ή υποστηρίζει οποιαδήποτε ενέργεια
η οποία µπορεί να οδηγήσει σε καταστρατήγηση των αρχών της FLP µείωση της αξίας
της FLP, ή σε εκµετάλλευση της συµβατικής σχέσης της Εταιρείας µε οποιονδήποτε
Ανεξάρτητο Συνεργάτη της. Συµφωνεί επίσης ότι δεν θα επικοινωνήσει, συµβουλεύσει,
πείσει, εγγράψει ή δεχθεί κάποιον Συνεργάτη, Πελάτη ή οποιοδήποτε πρόσωπο το
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οποίο ανήκει ήδη στο δυναµικό της Εταιρείας –είτε ως Συνεργάτης είτε ως Πελάτης-
για διάστηµα παραπάνω από δώδεκα (12) µήνες ή να ενθαρρύνει τέτοια πρόσωπα
να προωθήσουν την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα µε εταιρείες άλλες από την
FLP. 

∆∆ιιάάρρκκεειιαα  
Οι συµφωνίες που περιλαµβάνονται στην παράγραφο «Εµπιστευτικές Πληροφορίες»
είναι δεσµευτικές και ισχύουν για αόριστο χρονικό διάστηµα. Οι συµφωνίες που
περιλαµβάνονται στην παράγραφο «Περιοριστικές Ρήτρες» θα παραµείνουν σε ισχύ
κατά τη διάρκεια της Σύµβασης Συνεργασίας που έχει συναφθεί προηγουµένως µε την
Εταιρεία, µετά το πέρας της οποίας, θα παραταθούν για διάστηµα ενός (1) έτους
από τη λήψη Εµπιστευτικών Πληροφοριών ή δώδεκα (12) µηνών µετά τη λήξη και τον
τερµατισµό του Κωδικού Συνεργασίας.  

14.7
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∆ιαδικτυακή Πολιτική

Ι. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι Συνεργάτες έχουν το δικαίωµα να διατηρούν µία προσωπική και ανεξάρτητη,  πλην
εγκεκριµένη από την FLP ιστοσελίδα, για να διαφηµίζουν τα προϊόντα της Εταιρείας,
χρησιµοποιώντας έναν απευθείας σύνδεσµο (link) µε την επίσηµη ιστοσελίδα αγορών
της εταιρείας (www.foreverliving.com) και στην ενότητα My FLP Biz. Οι ηλεκτρονικές
παραγγελίες θα εκτελούνται απευθείας και αποκλειστικά από την Εταιρεία. Ο
απευθείας σύνδεσµος (link) έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να εµφανίζονται οι σελίδες της
Εταιρείας στην προσωπική ιστοσελίδα του ανεξάρτητου Συνεργάτη. Έτσι, οι χρήστες
/επισκέπτες στην πραγµατικότητα δεν εγκαταλείπουν την ιστοσελίδα του Συνεργάτη. 

Για να διασφαλιστούν η ακεραιότητα και η προστασία του διακριτικού τίτλου της FLP,
η σειρά προϊόντων και η σχέση Συνεργάτη/ Πελάτη, οι Συνεργάτες δεν θα έχουν το
δικαίωµα να πωλούν ηλεκτρονικά µέσω της προσωπικής ιστοσελίδας τους προϊόντα
της Εταιρείας. Επίσης δεν θα έχουν το δικαίωµα να χρησιµοποιούν ή πωλούν οποιοδήποτε
διαφηµιστικό ή προωθητικό έντυπο της FLP το οποίο δεν έχει λάβει προηγουµένως
γραπτή έγκριση από εντεταλµένο εκπρόσωπο της εταιρείας.

Πωλήσεις µέσω ∆ιαδικτύου (E-Commerce Sales) µπορούν να πραγµατοποιούνται µόνο
απευθείας, µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας της Εταιρείας (www.foreverliving.com) ή
µέσω σύνδεσης (link) µε την επίσηµη ιστοσελίδα της Εταιρείας και τη λειτουργία της
ενότητας My FLP Biz. 

Απαγορεύεται ρητά η πώληση προϊόντων µέσω ηλεκτρονικών καταστηµάτων ή ιστοσελίδων
δηµοπρασιών, όπως ενδεικτικά το Ebay ή το amazon.com. Οι Συνεργάτες δεν µπορούν
να πωλούν προϊόντα της Εταιρείας σε οποιονδήποτε µε σκοπό τη µεταπώληση ή να
εµπιστευθούν την πώληση προϊόντων της Εταιρείας σε τρίτους (µη Συνεργάτες). Οι
προσωπικές ιστοσελίδες Συνεργατών που έχουν λάβει την σχετική έγκριση από την Εταιρεία
θα µπορούν να λειτουργούν για τη διαφήµιση και την προώθηση προϊόντων της Εταιρείας,
αλλά όχι για ηλεκτρονική πώληση ή την προσέλκυση  και εγγραφή νέων Συνεργατών.

Εγγραφή Συνεργατών µέσω ∆ιαδικτύου ή µέσω αίτησης µε ηλεκτρονική υπογραφή ή
ηλεκτρονική αίτηση πραγµατοποιείται µόνο απευθείας, µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας
της Εταιρείας (www.foreverliving.com) ή µέσω σύνδεσης (link) µε την επίσηµη ιστοσελίδα
της Εταιρείας και τη λειτουργία της Ενότητας My FLP Biz.

II. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Οι προσωπικές και ανεξάρτητες ιστοσελίδες Συνεργατών για την προώθηση/ διαφήµιση
των προϊόντων της Εταιρείας και της Επιχειρηµατικής Ευκαιρίας αλλά όχι της ηλεκτρονικής
πώλησης ή καταχώρισης Αιτήσεων Εγγραφής µε νέους Συνεργάτες, θα επιτρέπονται

15.

15.1.

15.2.
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εφόσον είναι σύµφωνες µε την Πολιτική της Εταιρείας και την “Πολιτική Ιστοσελίδων
Ανεξαρτήτων Συνεργατών”. 
Η ηλεκτρονική καταχώριση Αιτήσεων Εγγραφής µε νέους Συνεργάτες επιτρέπεται µόνο
µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας της Εταιρείας (www.foreverliving.com) και µέσω των
προσωπικών ιστοσελίδων Συνεργατών που διατηρούν τον απευθείας σύνδεσµο και την
ενότητα My FLP Biz. 

Οι Συνεργάτες δεν µπορούν να χρησιµοποιούν την επωνυµία «Forever Living Products»,
τα λογότυπα, τα εµπορικά σήµατα, τα ονόµατα προϊόντων, το όνοµα χώρου στο ∆ιαδίκτυο
που διατηρεί η Εταιρεία, να αντιγράφουν ή χρησιµοποιούν οποιοδήποτε υλικό της
Εταιρείας από οποιαδήποτε πηγή που µπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους χρήστες
και την εντύπωση ότι η προσωπική ιστοσελίδα του Συνεργάτη είναι η επίσηµη της
Εταιρείας ή µίας από τις θυγατρικές της Εταιρείας.
Τα εµπορικά σήµατα των προϊόντων αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας
και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν από οποιονδήποτε Συνεργάτη ως σύνδεσµος
καταχώρισης ή για οποιαδήποτε άλλη µη εγκεκριµένη χρήση. 

Οι προσωπικές ιστοσελίδες ανεξάρτητων συνεργατών θα πρέπει να καθιστούν σαφές
ότι αποτελούν προσωπική ιστοσελίδα του Συνεργάτη, ο οποίος δεν είναι νόµιµος
εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος της Εταιρείας ή θυγατρικών της παγκοσµίως.  Οι Συνεργάτες
που διατηρούν προσωπικές ιστοσελίδες θα πρέπει να παρέχουν απευθείας σύνδεσµο
µε την επίσηµη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.foreverliving.com). 

Οι προσωπικές και ανεξάρτητες ιστοσελίδες Συνεργατών θα πρέπει να αντανακλούν
και να συνδέονται µόνο µε επιχειρήσεις ή προϊόντα που φέρουν το σήµα της FLP και
έχουν σεµνό και ηθικό περιεχόµενο.

Πριν τη δηµοσίευση κάθε ανεξάρτητης ιστοσελίδας Συνεργάτη θα πρέπει να πληρούνται
οι προϋποθέσεις της «Πολιτικής Ιστοσελίδων Ανεξάρτητων Συνεργατών» η οποία είναι
αναρτηµένη στην επίσηµη ιστοσελίδα της Εταιρείας και να ζητείται έγκριση λειτουργίας
από την Εταιρεία.

III. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προσωπικές και ανεξάρτητες ιστοσελίδες Συνεργατών που έχουν εγκριθεί από την
Εταιρεία ή ιστοσελίδες που αποτελούν µέρος διαδικτυακής διαφήµισης και πληρούν
τις κατευθυντήριες γραµµές και οδηγίες περί διαφήµισης που έχει θεσπίσει η Εταιρεία,
θα επιτρέπονται.  Οι διαδικτυακές διαφηµίσεις θα πρέπει να υποβάλλονται προς έγκριση
στην Εταιρεία προτού τεθούν σε εφαρµογή και θα πρέπει να παρέχουν ένα σύνδεσµο
έτσι ώστε ο χρήστης / επισκέπτης να µεταφέρεται  αυτόµατα στην επίσηµη ιστοσελίδα
της Εταιρείας ή σε προσωπική ιστοσελίδα Συνεργάτη που έχει εγκριθεί από την Εταιρεία.
Κάθε είδος διαδικτυακής διαφήµισης υπόκειται και ελέγχεται από τις οδηγίες διαφήµισης
και προώθησης προϊόντων που περιέχονται στην πολιτική της Εταιρείας. 
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15.4.

15.5.

15.6.

IV. ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ

Η προώθηση προϊόντων επιτρέπεται µέσω των κοινωνικών µέσων δικτύωσης, όπως το
Facebook, το Twitter, το Youtube, το Pinterest. Παρόλα αυτά, οι συγκεκριµένοι ιστότοποι
/ ιστοσελίδες οφείλουν να απέχουν από οποιεσδήποτε αναφορές ιατρικής ή οικονοµικής
φύσης ή από την απατηλή πρόκληση εντύπωσης ότι συνιστούν την επίσηµη ιστοσελίδα
των Κεντρικών Γραφείων της Εταιρείας. Οφείλουν να δηλώνουν ξεκάθαρα ότι συνιστούν
ιστοσελίδες/ιστοτόπους Ανεξάρτητου Συνεργάτη και να συµµορφώνονται προς τη σχετική
µε τη διαφήµιση νοµοθεσία. Η ιστοσελίδα/ιστότοπος ορισµένου ατόµου δύναται να
συνδέεται µε το κατάστηµα της Forever υπό την προϋπόθεση της πλήρους συµµόρφωσής
της/του µε τους όρους της παρούσας Πολιτικής. Μπορεί ακόµη να χρησιµοποιηθεί για
τη διαφηµιστική προβολή της Επιχειρηµατικής Ευκαιρίας υπό την προϋπόθεση ότι
πληροί τις νόµιµες προδιαγραφές, ήτοι εκθέτει την κατά νόµο προειδοποίηση πλούτου
για τις προβολές εισοδήµατος (8.15.1) ή διαθέτει σύνδεσµο προς σελίδα που εκθέτει
την προειδοποίηση αυτή.

Εµπίπτει στο πεδίο ευθύνης του Συνεργάτη που δηµιουργεί/ανανεώνει αυτούς τους
ιστοτόπους, να διασφαλίζει ότι όλες οι αναρτήσεις που πραγµατοποιούνται, τόσο από
εκείνον όσο και από άλλους, συµµορφώνονται στις νόµιµες και τις παρούσες προδιαγραφές.
Οιεσδήποτε µη συµµορφούµενες αναρτήσεις θα πρέπει να αποµακρύνονται αµέσως.

∆ιαφηµίσεις σε ιστοτόπους κοινωνικών µέσων δικτύωσης, όπως διαφηµίσεις στο Facebook
που εµφανίζονται σε πολυάριθµες άλλες ιστοσελίδες/ιστοτόπους,  θα επιτρέπονται µόνο
όσον αφορά την Επιχειρηµατική Ευκαιρία (15.4) και εναρµονίζονται µε τους κανονισµούς
που περιλαµβάνονται στον Οδηγό ∆ιαφήµισης (Ad pack).
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Η Ηλεκτρονική Ιστοσελίδα της Εταιρείας

Η Εταιρεία έχει εταιρική ηλεκτρονική ιστοσελίδα: www.foreverliving.com

Οι ιστοσελίδες και τα θέµατα της προστασίας, της προβολής τους κλπ διέπονται από
την αντίστοιχη ελληνική νοµοθεσία.

Οι Συνεργάτες πρέπει να γνωρίζουν και συµµορφώνονται µε την Εταιρική Πολιτική
σχετικά µε τα ζητήµατα που αφορούν το ∆ιαδίκτυο.

Το site της Εταιρείας και οι ιστοσελίδες ενίοτε θα επεξεργάζονται, τροποποιούνται και
εµπλουτίζονται.

Η Ηλεκτρονική Εγγραφή Νέου Συνεργάτη επιτρέπεται µόνο µέσω της επίσηµης
ιστοσελίδας www.foreverliving.com, επιπρόσθετα µε τις παραµέτρους της παραγράφου
15.2. και 3.1.1
∆εν επιτρέπεται η άντληση προσωπικών στοιχείων υποψηφίων συνεργατών είτε απευθείας,
είτε µέσω προσωπικών ιστοσελίδων Ανεξάρτητων Συνεργατών (πέραν του myflpbiz) µε
σκοπό τη χρήση αυτών για εγγραφή στην επίσηµη ιστοσελίδα www.foreverliving.com.
Η εγγραφή του Νέου Συνεργάτη µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται
αποκλειστικά και µόνο από τον ίδιο τον υποψήφιο, χρησιµοποιώντας ως ηλεκτρονική
υπογραφή την προσωπική του ηλεκτρονική διεύθυνση (email). 
∆εν επιτρέπεται στον ανάδοχο να βάζει ο ίδιος στοιχεία ή το email του, αντί του
Νέου (υποψηφίου) Συνεργάτη.   

16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.
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