
FOREVER LIVING  PRODUCTS  HUNGARI

BRANCH  OFFICE  TIRANA

FORMULAR REGJISTRIMI SI PARTNER I BIZNESIT FOREVER (FBO)

Mbiemri Emri Nr Identifikimit: 360- :

Adresa e banimit Numri i tel :

Qyteti E-mail Numri i kodit postar :

Gjendja civile: I / e martuar I / e pamartuar Lindur më :
:

Me nënshkrimin e kësaj kontrate si bashkpunëtor i Forever Living Products, marr dijeni dhe pranoj për sa më poshtë:

1. Do të veproj në emrin tim si një sipërmarrës individual dhe i kam mbushur 18 vjeç.
2. Nënshkrimi i këtij formulari është një marrëveshje e detyrueshme në mes meje dhe Foreverit që nga data e marrjes në dorëzim të saj prej Zyrës 

Qëndrore të Forever Living Products International Inc, në Arizona-SHBA, duke e miratuar atë. Me firmosjen e kesaj marrëveshje, konsiderohem 
Klient i Ri (Preferred Customer), duke fituar të drejten e blerjes të produkteve me një skonto 5% në raport me çmimin e parashikuar per shitje 
me pakice, dhe me plotesimin e 2 (dy) pikeve (CC) në 2 muaj të njëpasnjëshëm, kaloj në çmimin e Partnerit të Kualifikuar per Blerje në 
çmimin e Shitjes me Shumice, përfshi të drejten e përfitimeve të tjera të parashikuara në Politiken e Shoqerise.

3. Ne fushen e shitjes se mallrave per konsumatoret jam nje partner i pavarur. Nuk jam punonjes organik, as perfaqesuesi i saj ligjor per asnje 
qëllim. Pergjigjem për respektimin e ligjeve e rregulloreve të tjera juridike në fuqi të vendit, duke perfshire edhe ligjet mbi patentat e tatimet. Marr 
dijeni dhe e pranoj që pagesa ime do të mbeshtetet mbi veprimtarine time dhe mbi rezultatet e mija në propogandimin, shpërndarjen, shitjen dhe 
ndermjetesimin e bërë në fushen e shitjes të mallrave dhe nuk varet nga oret e kaluara në pune ose nga ndonje faktor tjeter.

4. Foreveri nuk pergjigjet për pagimin e asnje lloj tatimi, sigurime etj per llogarine time.
5. Foreveri nuk kerkon nga ana ime as investimin me të vogel, as ndonje fond produktesh sado i vogel të jete. Çdo blerje produkti duhet bërë në 

sasi të arsyeshme, dhe në raport me ecurine e shitjeve.
6. Para se të merrem me shitjen e produkteve të kompanise kam marrë pjesë në seminare të zhvilluara nga Forever Living Products, njoh "Politikat 

e Shoqerise" dhe e kam lexuar ate. Pranoj që të drejtoj punën time në bazë të kërkesave, procedurave dhe Planit të Marketingut të firmës. Marr 
dijeni që çdo veprimtari ose çdo e metë nga ana ime, të cilat çojne në zbatimin e gabuar të këtyre politikave apo procedurave mund të ketë si 
pasoje anulimin e aktivizimit tim si Partner i Biznesit Forever.

7. Marr për dijeni dhe pranoj që me dergimin e lajmerimit përkates FLP-ja mund ta ndryshoje kete marreveshje, politikat, procedurat apo planin e 
saj të marketingut me qeIlim që të sigurojë sistemin e afte të marketingut, per t'u pergjigjur kerkesave ligjore dhe kushteve ekonomike, ndryshime 
të tilla në të ardhmen do ti pranoj dhe marr përsipër që veprimtarine time ta zhvilloj në perputhje me këto ndryshime.

8. Jam dakort që t'i perfaqesoj e prezantoj si duhet produktet dhe planin e marketingut të Foreverit. Kam dijeni që çdo reklame dhe forme 
marketingu, duke perfshire edhe materialet audio-vizive e të shtypura etj, i duhen dërguar paraprakisht për miratim zyres të Foreverit.

9. Marr per dijeni qe në rastin e çdo porosie produktesh, duhet parapaguar sipas llojeve (on-line, bankë apo Cash) duke përfshire edhe TVSH.
10. Këtë marreveshje mund ta anulloj kur ta quaj të arsyeshme duke lajmeruar Foreverin me shkrim. Në qoftë se vendos anulimin e kësaj 

marreveshje, në perputhje me Politiken dhe procedurat e kompanise, Foreveri do t'i ribleje produktet të cilat i kam blere prej saj e qe nuk kane 
kaluar afatet e skadimit e nuk jane hapur, duke me rimbursuar sipas perqindjeve, afateve e procedurave të percaktuara në Politiken e firmes. Në 
lidhje me këtë kam dijeni se nuk mund të rikthej produkte të cilat kane qene në duart e mija mbi 12 muaj nga momenti i blerjes.

11. FLP- ja do të me vere në dispozicion produktet e saj si partner i biznesit Forever dhe xhiron e realizuar nga ana ime dhe bashkpunetoret e mij, 
do t'i vleresoje në forme bonusit, sipas nivelit të arritur në planin e marketingut dhe perqindjeve të parashikuara në Politiken e firmes..

12. E pranoj faktin qe kjo marreveshje ka nje karakter personal sipas natyres të saj, dhe për këtë arsye ajo nuk mund t'i kalojë njeriu tjeter me 
perjashtim në rastin e vdekjes sime, ku statusin e Partnerit të Foreverit mund ta trashëgojë një person i aferm sipas ligjit.

13. FLP pret prej meje si partneri i saj nivelin me të larte etik dhe një veprimtari të paster, prezantimin si duhet të produkteve dhe planit të 
marketingut, pa çuar në çorientim të bleresit lidhur me destinacionin dhe vlerat e produkteve si dhe lidhur me mundesite e fitimit në Forever. 
Nënshkrimi Data :

Mbiemri / Emri i Sponsorit Kodi Sponsorit :

Adresa e Sponsorit Qyteti :

Data e verifikimit Përfaqësuesi i firmës :

Kopja e pare: Qendrës Kopja e dyte: Sponsorit Kopja e trete: FBO


