
HVATNING FYRIR DREIFINGARAÐILA 
Um hvað er hvatningin? 
Hvatningin ‘Aloe Around the World’ verðlaunar dreifingaraðilum (FBO) 
sem eru að byggja upp viðskiptin með því að selja aloe vera gel drykkina 
og pakka sem innihalda drykkina með því að skrá inn nýja FBO og hjálpa 
þeim að koma sínum viðskiptum af stað. 

Hvenær er hvatningin? 
Frá 1. janúar til og með 31. mars 2020 

Er hún aðeins fyrir dreifingaraðila (FBO)? 
Dreifingaraðilar eða FBO eru þeir einu sem eru gjaldgengir til 
verðlauna þar sem þetta snýr að því að byggja upp viðskiptin. Samt 
sem áður geta smásöluviðskiptavinir tekið þátt í myndakeppninni og 
unnið til annarra verðlauna með því að deila myndum af aloe vera 
drykkjunum á samfélagsmiðlum. 

Hver eru verðlaunin? 
FBO í fyrsta sæti í hverju landi mun vinna iPad. FBO í öðru sæti í hverju 
landi mun vinna Apple úr. 

Hvernig eru vinningshafar fyrsta og annars sætis 
reiknaðir? 
Vinningshafar verða ákvarðaðir út frá magni keyptra aloe vera gel 
drykkja og pakka sem innihalda drykkina hjá nýjum FBO innskráðum á 
tímabilinu. Drykkirnir eða pakkarnir verða að vera keyptir þann mánuð 
sem nýr FBO skráist inn til að magnið teljist til hvatningarinnar. Tveir 
FBO með mesta og næst mesta cc af seldum drykkjum vinna fyrstu og 
önnur verðlaun. 

Mun sala á drykkju til nýinnskráðra FBO 
teljast allt tímabilið? 
Drykkjar salan hjá nýjum FBO telst aðeins í þeim mánuði sem 
viðkomandi er innskráður 

Teljast nýinnskráðir FBO alþjóðlega með eða 
aðeins þeir sem eru innskráðir í heimalandinu? 
Allir nýinnskráðir FBO í hvaða landi sem er ásamt þeirra cc veltu frá 
drykkjar sölu eða pakka sölu í þeim mánuði sem þeir eru innskráðir 
tejast með í hvatningunni, það gefur þér tækifæri á að byggja upp 
viðskiptin alþjóðlega.

Verður einn alþjóðlegur vinningshafi eða 
vinningshafar í hverju landi fyrir sig? 
Hvert land mun vera með vinningshafa í fyrsta og annað sætið 

Hvenær verða vinningshafar tilkynntir? 
Tilkynning um vinningshafa verður um miðjann apríl, þegar búið er að 
loka mars mánuði og fara yfir allar tölur 

Hvernig veit ég hvar ég stend í mínu landi? 
Inná foreverliving.com/aloearoundtheworld verður hægt að sjá 
uppfærðann topp 10 lista yfir FBO í hverju landi fyrir sig. 

Hvaða drykkir eru gjaldgengir með í 
hvatningunni? 
Allir aloe vera gel drykkir eru með í hvatningunni 

Hvað með aloe í 330ml fernunni? 
Já, hann telst með. 

Hvað með Forever Freedom? 
Já, hann telst með. 

Hvað með gömlu umbúðirnar? 
Löndin sem selja ennþá gömlu umbúðirnar eru einnig með í 
hvatningunni. 

Hvað	með	aloe	safaþrennuna? 
Já, hún er með. 

Þarf ég að vera 4CC virk/ur á 
hvatningatímabilinu? 
Nei, það eru ekki kröfur um að vera 4CC virk/ur
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SAMFÉLAGSMIÐLA LEIKUR 

Um hvað snýst ‘Aloe Around The World’ 
samfélagsmiðla leikurinn? 
Leikurinn snýst um að þú deilir myndum þar sem þú heldur á þínum 
uppáhalds Aloe Vera Gel drykk fyrir framan merkilega byggingu eða 
landsvæði í þeirri borg eða sveit sem þú býrð í. Einfalt! Hvert skipti sem þú 
setur inn mynd með millumerkinu #AloeAroundTheWorld ertu að taka þátt! 
Enginn takmörk er á fjölda mynda frá einum aðila. 

Hvenær er hvatningin? 
1.– 31. janúar 2020 

Er leikurinn aðeins fyrir dreifingaraðila? 
Nei, allir sem elska Aloe Vera Gel drykkina frá Forever mega taka þátt og 
geta unnið! 

Hvaða vinningar eru í boði? 
Við munum gefa okkar uppáhalds vörur í vinning ásamt varningi merktum 
Forever til fjölmargra um allan heim sem deila myndum í janúar mánuði. 

Hvernig tilkynnið þið vinningshafa? 
Markaðsdeild Forever mun hafa samband við vinningshafa í gegnum 
samfélagsmiðla. Fylgstu með á samfélagsmiðlum okkar. 

Facebook.com/ForeverIsland 

Instagram.com/ForeverIcelandHQ/ 
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http://Facebook.com/foreverisland
https://www.instagram.com/forevericelandhq/
http://Instagram.com/ForeverGloablHQ

