PROGRAM:
Április 2. vasárnap GLT tagok érkezése

Safari Casual Attire

5000cc érkezése
Április 3. hétfő 2500cc érkezése

Safari Casual Attire

5000cc+ Workshop
5000cc+ vacsora
Április 4. kedd 1500cc érkezése
Új termékek bemutatása

2500cc és a feletti minősültek részére

Április 5. szerda Forever Szabadidős Nap (Activity Day)
1500cc és a felettiek részére

Safari Casual Attire
*Badges Required!

Safari Casual Attire
*Badges Required!

1500cc alatti Chairman's Bonus minősültek érkezése

Buisness Casual Attire

Április 6. csütörtök ‘Fly Like an Eagle’ - 'Szárnyalj, mint a sas' Workshop
Exclusive Chairman’s Bonus Party

Kizárólag a Chairman's Bonus minősülteknek és a minősült vendégének

Április 7. péntek Global Rally Show 1. Nap
Szabadidő
Április 8. szombat Global Rally Show 2. Nap
Szabadidő
Április 9. vasárnap 2500cc & 5000cc+ Szabadidő
1500cc & 1500cc alatti Chairman's Bonus minősültek
elutazása
Április 10. hétfő 2500cc & 5000cc+ elutazása

Buisness Casual Attire
*Badges Required!

DÁTUMOK:
Executive GLT
			
GLT
5000cc minősültek			
2500cc minősültek			
1500cc minősültek			
Chairman’s Bonus Qualifier <1.5k

Érkezés				Indulás

2017.április 2. vasárnap
2017.április 2. vasárnap
2017.április 2. vasárnap
2017.április 3. hétfő
2017. április 4. kedd
2017. április 5. szerda

2017. április 10. hétfő
2017. április 10. hétfő
2017. április 10. hétfő
2017. április 10. hétfő
2017. április 9. vasárnap
2017. április 9. vasárnap

GLOBAL RALLY KÖLTŐPÉNZ:
Költőpénz
20.000cc minősültek				
US$ 3,000*†		
15.000cc minősültek				
US$ 3,000*		
12.500cc minősültek				
US$ 3,000**		
10.000cc minősültek				
US$ 3,000		
7500cc minősültek				
US$ 3,000		
5000cc minősültek				
US$ 2,000		
2500cc minősültek				
US$ 1,000		
1500cc minősültek				
US$ 500		
1500cc alatti Chairman's Bonus minősültek US$ 250 		

Étkezési ellátás
összeg meghatározása később
összeg meghatározása később
összeg meghatározása később
összeg meghatározása később
összeg meghatározása később
összeg meghatározása később
összeg meghatározása később
összeg meghatározása később
összeg meghatározása később

A fent említett összegek minősült párok esetén értendők. A fent említett összegekkel egyenértékben,
helyi pénznemben lesznek feltöltve a hitelkártyák ( a feltöltés időpontjában aktuális árfolyam alapján).
Amennyiben a minősült egyedül vesz részt, a fent említett étkezési ellátás összegének felére lesz jogosult.
*Ez az összeg lesz a hitelkártyán. A fennmaradó összeget – 17.000 USD-nek megfelelő összeg – külön
kezeljük. Kérjük, vegyétek fel a kapcsolatot a helyi Forever irodátokkal.
** Ez az összeg lesz a hitelkártyán. A fennmaradó összeget – 9500 USD-nek megfelelő összeg – külön
kezeljük. Kérjük, vegyétek fel a kapcsolatot a helyi Forever irodátokkal.
† 20.000cc minősültek költőpénzével kapcsolatos további részletekért tekintsd meg a Nemzetközi
Üzletpolitikát.

GLOBAL RALLY HITELKÁRTYA:
Érkezéskor minden minősült kódszámonként egy hitelkártyát fog kapni. Ezen a kártyán a minősülési
szintnek megfelelő költőpénz és étkezési ellátás összege lesz biztosítva. Mindegyik kártya egyedileg,
a kódszámon első helyen szereplő minősült részére készült, mindegyik egyedi pin kóddal van ellátva.
A Global Rally hitelkártyát mindenhol elfogadják, ahol a VISA hitelkártyákat is, ATM pénzfelvételre is
alkalmas. A helyszínen néhány alkalmazott a rendelkezésetekre fog állni, ha esetleg a hitelkártyával
kapcsolatos segítségre lesz szükségetek.

PÉNZNEM
Kérjük, vegyétek figyelembe, hogy a Rally ideje alatt minden tranzakció a helyi pénznemben fog történni.
Ez pedig az Egyesült Arab Emirátusok Dirham (AED). Azt javasoljuk, hogy az utazás előtt, még a saját
országotokban váltsatok pénzt, mert Dubaiban nem túl kedvező árfolyamon váltanak.

VENDÉGEK
Minden minősült Forever Üzleti Partner számára egy vendég meghívása megengedett, mint a „Minősült
vendége”. Minden vendég részt vehet az étkezéseken, vacsorákon, tréningeken és a Rally Show-n és a
minősültekkel egyenrangúként lesznek kezelve. Ha a minősült vendége 14 év alatti személy, abban az
esetben ő nem tud részt venni a vacsorákon és a tréningeken.

TOVÁBBI VENDÉGEK
A minősülteknek számolniuk kell minden olyan költséggel, ami a további vendégekkel jár.
•
Szállás díj (a szállodában fizetendő)
•
Rally Jegyek (mindenkinek saját maga kell megvásárolni. 2017 január elején várhatóak a jegyek)
•
Utazási költségek (repülőjegy, transzport)
A további vendégek nem vehetnek részt a tréningeken, workshopokon vagy étkezéseken, amelyek nem
nyitottak a nagyközönség számára, tehát amelyek kifejezetten csak a minősültek számára szólnak.

GYEREKEK RÉSZVÉTELE
Mint minden ilyen üzleti ösztönző útra, azok az FBO-k, akik gyermeket szeretnének hozni Gyermek Bérletet (Child’s Pass) szükséges vásárolniuk, amely magában foglalja a transzportot és a belépő díját a Rally
rendezvényre. Vannak tréningek amelyek nem alkalmasak gyerekek számára, ezért tekintettel a többi
FBO-ra, megkérjük a szülőket, hogy ne vigyék gyermekeiket magukkal. Ez szigorúan lesz véve.
Az FGR17 Gyermek Bérlet megvásárlásának lehetősége elérhető lesz a minősültek számára. A normál
Gyermek bérlet minden minősült számára elérhető lesz, míg egy magasabb szintű változat az 1500cc
és az a feletti minősültek számára lesz elérhető. Ezt mindenképpen jelezzétek az flpbudapest@flpseeu.
hu e-mail címen, ha ezzel a lehetőséggel szeretnétek élni, ugyanis a minősülési időszak lejárta után a
minősültek online regisztrációja alkalmával lehet ezeket megvásárolni.
Az információkat a Gyermek bérletről a regisztrációs folyamatnál minden minősült meg fogja kapni.

$150 USD

Normál Gyermek Bérlet

$250 USD

1500cc+ Gyermek Bérlet

- Transzfer a repülőtérről, majd
- Transzfer a repülőtérről, majd induláskor a repülőtérre
induláskor a repülőtérre (a minősülés
(a minősülés napjához tartozó érkezéskor és induláskor)
napjához tartozó érkezéskor és induláskor)
- Transzfer a Rally rendezvényre és vissza
- Transzfer a Rally rendezvényre és
- Jegyek a két Rally rendezvény napra
vissza
- Belépő az Atlantis Aquaventure-be a szabadidős
- Jegyek a két Rally rendezvény napra napon(Activity Day)
- Transzfer oda-vissza az
		
Atlantis Aquaventure-be a szabadidős napon
Amit egyik bérlet sem tartalmaz:
- Hotel díja (A hotelben fizetendő)
- Belépés a minősültek számára szervezett étkezésekre, vacsorákra
- Belépés tréningekre vagy meetingekre a Rally Show napjain kívül

VÍZUM

Mindenkinek magának kell időben gondoskodnia erről – Magyar állampolgárok vízummentesen, kifogástalan állapotban lévő
magánútlevéllel beutazhatnak az Egyesült Arab Emírségekbe, az útlevélnek a visszautazás tervezett dátumától számolva még
legalább 6 hónapig érvényesnek kell lennie. Részletesebb információ:
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/azsia?egyesult-arab-emirsegek#c

REPÜLŐTÉR
A Dubai Nemzetközi Repülőtér (DXB) az egyik legforgalmasabb repülőtér a világon, három terminálból áll,
melyek 75 millió utast szolgálnak ki évente! A repülőtér kényelmes távolságra helyezkedik el, 20 perces
autóútra a Rally hotelektől.

HIVATALOS LÉGITÁRSASÁG
Bárki, aki a Forever Global Rally-re utazik Dubaiba jogosult a kedvezményes repülőjegyre. Kérjük
ellenőrizzétek, melyik a hozzátok legközelebb levő Emirates iroda. Ha minősült vagy, vagy akár nem
minősültként szeretnél részt venni a 2017-es Rally rendezvényre, ajánlataikat megtalálod az alábbi linken:
http://www.emirates.com/FGR17

SZABÁLYOK ÉS IRÁNYMUTATÁSOK DUBAIBAN
Mint turisztikai úti cél, Dubai lenyűgöző város, káprázatos strandokkal és végtelen sivatagokkal. Gazdag
kulturális úti cél, és ahogy sok turista érkezik ide a világ minden tájáról, fontos, hogy szem előtt tartsuk a
kulturális és vallási nézeteit ennek a csodálatos Közel Keleti célállomásnak.
•
Kérjük egyszerű/erkölcsös, kirívó feliratoktól mentes ruhákat viseljetek
•
Kérjük, tartsd tiszteletben, hogy óvatosabban mutasd ki érzelmeidet nyilvános helyeken,
pl egy gyors puszi az arcra elfogadható, de tudnod kell, hogy bármi ami ezen túl megy társadalmilag
elfogadhatatlan, és ahhoz vezethet, hogy letartóztassanak.
•
A káromkodást, köpködést, vagy más támadó gesztust elítélik és tiltott, ugyanúgy mint a
saját országotokban. A rendetlen, nyilvános részegség és nyilvános alkoholfogyasztás tiltott.
•
Végül, természetesen szabadon készíthettek fotókat, amennyit csak akartok és
megoszthatjátok őket a közösségi médiában, de ne fotózzatok idegeneket a beleegyezésük nélkül.
Általános szabály: légy ugyanolyan körültekintő és óvatos, mint ahogyan viselkednél bármely más
nagyobb városban, amelyet nem ismersz.

HOTELEK

A Global Rally nagy sikerére való tekintettel a következő 4 hotelben lesznek a minősültek elszállásolva.
•
•
•
•

JW Marriott Marquis
The W
Westin Al Habtoor City
St. Regis Dubai

Az, hogy ki melyik hotelben lesz elszállásolva a minősülési időszak és a regisztráció lezárása után fog kiderülni.

IDŐJÁRÁS
Az időjárás Dubaiban általában meleg. Kora áprilisban jellemzően fokozatosan emelkedik a napi hőmérséklet, ami jellemzően
32 és 20 fok között van. Tiszta égboltra számíthattok, napi 10 órán át tartó napsütéssel.

SZABADIDŐS NAP
Nagy örömmel jelentjük be nektek, hogy a szabadidős nap (a Global Rally 1500cc feletti minősültek
számára) az Atlantis Dubai-ban lesz tartva. Továbbá amellett, hogy az Atlantis Dubaiban tölthetitek a
napot, minden minősült ingyenes belépésre jogosult a Global Village Dubailand-ba. További részletes
információt a későbbiekben kaptok ezzel kapcsolatban! Amennyiben további szabadidős programra
szeretnétek jelentkezni, vagy hosszabb ideig szeretnétek Dubaiban tartózkodni mint a Rally rendezvény
időtartama, nézzétek meg az új ’Non-Qualifier Info’ – Nem minősülteknek szóló információk részt a
www.foreverliving.com/events oldalon a Global Rally 2016 fül alatt! Izgalmas információkat, képeket és
videókat találtok az FGR17 rendezvénnyel kapcsolatban a Global Events Facebook oldalon is.

CHAIRMAN'S BONUS PARTY
Ebben az évben a Chairman’s Bonus Party-n kizárólag a Chairman’s Bonus minősült és vendége vehet
részt a limitált férőhely miatt. Jelen pillanatban ez a korlátozás vonatkozik a gyerekekre is. Abban az esetben, ha a gyerekekkel kapcsolatos korlátozás változik, értesítünk benneteket. További információ ezzel
kapcsolatban a későbbiekben fog megjelenni.

RALLY HELYSZÍN
A 2017 Global Rally Rendezvény a The Dubai World Trade Centre-ben kerül megrendezésre 2017. április
7-én és 8-án. Az elhelyezkedéséről vagy a helyszínről további információt itt találhattok:
http://www.dwtc.com/en/Pages/Default
http://bit.ly/FGR17DWTC.

NEM MINŐSÜLTEK BELÉPŐJEGYE
A nem minősülteknek szóló jegyek 2017 januárjában, korlátozott számban lesznek elérhetőek. A link,
ahol vásárolni tudtok a következő hetekben elérhető lesz a www.foreverliving.com/events oldalon, ahogyan több információ is.

ONLINE
Információkat a Global Rally-ről itt találhattok: www.foreverliving.com/events. A 2017 Global Rally rész
további információkat biztosít, azzal kapcsolatban, hogy mire számíthattok az ott tartózkodásotok ideje
alatt.
Érdemes követnetek a Forever Global Events Facebook oldalát is. Itt tanácsokat kaphattok, követhetitek a
rendezvény előkészületeit.

KONTAKT
flpbudapest@flpseeu.hu

