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Hogy tetszenek az új 
termékeink? Havilapunkat 
lapozgatva többet 
is megtudhat az 
újdonságokról, amelyeket 
Anaheimben mutattunk 
be a Rallyn.

Sonya, Ruth, Navaz és a csapat többi 
tagja időt és energiát nem kímélve 
már évek óta dolgoznak az új Sonya 

bőrápolókészleten, s boldogan mutattam 
be önöknek az elkészült mesterművet. Az 
új bőrápolókészlet egyedülálló, könnyen 
használható, kiemelkedően magas 
minőségű, napi alkalmazásra kifejlesztett 
termékcsalád, amellyel látványos 
hatékonysággal óvhatjuk magunkat 
a mindennapok káros hatásaitól. 
Gyönyörű lesz a bőre – és ezt érezni 
is fogja! A Rallyre kiadott, korlátozott 
számban hozzáférhető Mini Paletták 
színei is biztosan kivívták minden hölgy 
csodálatát.

No és a Forever Fizz – íme, egy rendkívüli 
újítás: egy pohár vízhez adva máris 
hozzájuthatunk létfontosságú vitaminok, 
aminosavak sorához, miközben valódi 
energiaitalként frissíti szervezetünket. Egy 
tabletta a pohárba, és oldódás után máris 
fogyasztható a kiváló ízű energiaital, 
amely – nem győzöm hangsúlyozni 
– még egészséges is!

Mint már bizonyára értesültek róla, az 
idei Rally Anaheimben elképesztően 
sikeres volt! Mindenkinek, aki részt vett 
rajta, köszönöm, hogy velünk volt, akivel 
pedig az idén nem ünnepelhettünk 
együtt, annak azt üzenem: találkozzunk 
2008-ban, a Super Rallyn! Anaheim 
tökéletes helyszínnek bizonyult. 
Csodálatos a város, Disneyland pedig 
egyértelműen a föld legboldogabb helye.

Disneyland mesés volt! Mindig élmény, 
amikor ellátogatunk oda, mégis, az a 
legnagyszerűbb, amikor olyasvalaki tart 
velünk, aki első alkalommal látja. Ezért 
szívesen jövünk ide új disztribútorokkal. 
Olyan, mint egy Forever Rally, ahol az ön 
munkatársa minősül a színpadon! Sokkal 
jobb, mint egyedül átélni a rendezvényt.

Disney története egyedülálló. Az alapító 
legszembetűnőbb erényei a bátorság, 
kreativitás, képzelőerő és az optimizmus 
voltak. Az 1920-as évek elején, amikor 
Kaliforniába érkezett, csupán 40 dollár 
lapult a zsebében, no meg egy félkész 
rajzfilm a táskájában. Tehetségének, 
bátorságának és képzelőerejének 
köszönhetően olyan birodalmat épített 
fel, amelynek bevétele mára meghaladja 
az évi 30 milliárd dollárt. Én is érzem 
és hiszem, hogy ez már rég nem az 
anyagiakról szól. Walt Disney egyszer 
mondta is: „Eljön az a nap, amikor már 
nem a pénzért dolgozol!”

Ez a képzelet hatalma. Képzelje csak, 
mi lenne, ha mernénk álmodni? Mi 
lenne, ha meg mernénk megvalósítani 
az álmainkat? Látja maga előtt Walt 
Disneyt, amint besétál egy bankba, 
és azt mondja: szeretne kölcsönkérni 
több millió dollárt, hogy felépítsen 
egy játszóteret, amelyben egy egér és a 
barátai jönnek-mennek?! Pedig épp így 
történt; Burbankben próbálkozott, és 
természetesen elutasították a kérését. 
Szerencsére nem adta fel; Anaheimben 
talált egy gyümölcsöst, amely jó 
helyszínnek bizonyult, összetalálkozott 
pár emberrel, akivel együtt tudott 
működni, megosztotta velük a vízióját, és 
felépítették a világ legboldogabb városát. 
Munkatársai közös tulajdonsága volt, 

hogy merész képzelőerővel áldotta meg 
őket a sors. Látták a lehetséges jövőt, 
belefogtak a munkába, a többi pedig már 
történelem…

A kezdeményezéshez hatalmas bátorság 
kell. Tudom, önök mind kezdeményezni 
képes emberek. Olyan utat választottak, 
amely más, mint amin a legtöbb ember 
jár. Lesznek, akik nem értenek majd 
egyet önökkel, és lesznek, akikkel együtt 
tudnak majd működni. A feladatunk 
nem más, mint megkeresni a hasonlóan 
gondolkodó, nyitott embereket, 
meghívni őket az üzletünkbe, hogy ők is 
megteremthessék a saját függetlenségüket. 
Csupán a megfelelő embereket kell 
magunk köré gyűjteni.

A munka során fontos, hogy 
mindig szem előtt tartsuk valódi 
elképzeléseinket, hiszen az emberek 
mindig pontosan megérzik, jó 
szándékkal, törődéssel közeledünk-e 
feléjük. A legnagyobb hálózatépítők 
és munkatársaik között a munka 
során mély barátságok és kötődések 
szövődnek, miközben hatalmasra nő 
a vállalkozásuk. Talán ez szokatlan, és 
nem tűnik túl üzletiesnek, ám hadd 
osszak meg önökkel egy hasonló példát:

Bizonyára sokan ismerik az interneten 
megtalálható egyik szolgáltató oldalát, a 
You Tube-ot. Elképedve hallottam, hogy 
egyetlen kis rövidfilmet több mint 53 
millióan néztek meg egy év leforgása alatt. 
Ez több mint 145 ezer letöltés naponta! Az 
egészben az a legelképesztőbb, hogy ennek 
az volt az egyedüli célja, hogy emberek 
milliói ajánlják újra és újra ismerőseiknek 
csak azért, hogy megnevettessék egymást! 
Micsoda erőteljes motiváció! Nincs is 
érte más jutalom, mint az ajánló tudata: 
valakinek szerzett pár vidám percet. Ez 
törődés! Miért is ne beszélhetne 53 millió 
ember ugyanígy az ön vállalkozásáról?!

Nagyszerű a vállalatunk, és ez az önhöz 
hasonló embereknek köszönhető! Az önök 
szívében rejlik a Forever képzelőereje. 
Önök a legjobbak a legjobbak között 
– megtiszteltetés számomra, hogy egy 
lehetek önök közül!

Képzelet
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Természetesen mindenkit a saját 
sikere foglalkoztat – ez normális 
emberi reakció. Mindenki 

szeretne minél magasabb minősülési 
szintet elérni a Foreverben.

Marketingrendszerünk meg is adja 
erre az egyszerű magyarázatot: 
mindenkinek az a célja, hogy elérje 
a manageri szintet. Ez az a szint, 
amelyről azt mondhatjuk, hogy elértük 
a várva várt anyagi függetlenségünket, 
egyre többet koncentrálhatunk  
a családunkra, környezetünkre, és 
természetesen nyugodtan tudjuk 
tovább építeni a piacunkat.

A marketingrendszer további szintjeire 
azért van szükségünk, hogy ezek 
segítségével el tudjuk érni a manageri 
fokozatot; mintegy útmutatót adva, 
hogyan építsünk ki vásárlói, illetve 
fogyasztói hálózatot. Természetesen 
mindenkit az időtényező foglalkoztat. 
Voltak munkatársaink, akik 42 
munkanap alatt érték el a manageri 
szintet, de természetesen akadt olyan is, 
akinek négy év munkája kellett hozzá. 
Ilyen egyszerű a képlet. Minél többet 
foglalkozol a hálózatépítéssel, a piac 
kiépítésével, minél nagyobb lendülettel 
dolgozol, és ha száz százalékig azt 
csinálod, amit a szponzorod javasol, s 
nem térsz el attól, amit a felső vonalbeli 

managereid mondanak neked, akkor 
nagyon gyorsan sikeres leszel. Járj 
nyitott füllel, és hallgasd meg azokat, 
akik igazán segíteni szeretnének 
neked! Ha a legnagyobb sebességre 
kapcsolsz, akkor munkatársaid is 
téged fognak követni, megpróbálják 
felvenni a tempót, és meglátod: közösen 
hihetetlen eredményeket tudtok elérni. 
Globálisan valami hasonló történik  
a Forevernél a délszláv és a 
magyarországi területen: mindenki 
megpróbál a maximális sebességre 
kapcsolni. Ennek eredményeképpen 
hihetetlen, 29%-os növekedést értünk 
el 2007 júliusában az egész régióban.

Megdöntöttünk minden eddigi nyári 
rekordot, mert mindenki megtalálta azt 
a célt az életében, azt az álmot, amelyet 
szeretne gyorsan megvalósítani, 
a lehetőséget sok száz, sok ezer 
munkatársával megosztani.

Köszönöm minden munkatársunknak, 
hálózatépítő vezetőinknek, 
vásárlóinknak az elkötelezettséget  
a Forever mellett! Kívánom, hogy 
ezen a maximális sebességen pörögjön 
mindenki tovább, és akkor a Forever 
Európai Rallyjén meg tudjuk lepni 
Európát és a világot.

Hajrá, FLP Magyarország!

Kapcsolj  
a legnagyobb 

sebességre!
Új munkatársaink sokszor keresnek meg ezekkel a kérdésekkel: 

Mennyi idő alatt leszek sikeres? Mikorra leszek én is olyan sikeres,  
mint a többiek? Nem késtem már el a belépéssel?
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HAJCSIK TÜNDE
senior	manager

President’s	Club-tag A két műsorvezető, Hajcsik Tünde 
és Láng András  senior managerek 
és President’s Club-tagok voltak. 

Igen látványos és hasznos ismeretekkel teli 
rendezvényen vehettek részt mindazok, 
akik idejüket a tanulásnak és az 
elismerésnek szánták.

Dr. Milesz Sándor országigazgató az elmúlt 
hónap újabb rekorderedményeiről számolt 
be köszöntőjében, majd elemezte a Forever 
délszláv régiójának rendkívüli sikereit.

Az Union Fúvós Quintett előadását 
élvezhette a nézőközönség. A lágy 
dallamoktól a pergő ritmusokig minden 
megtalálható a rendkívüli zenészekből 
álló együttes repertoárjában.

Dr. Dikó Mariann és dr. Kulisics 
László manager munkatársaink igen 
alapos előadásukban megismertettek 
minket azokkal a lehetőségekkel, amelyek 
fontosak az egészség megőrzés területén 
– különösen a nyári hőségben –, és 
minden részletre kiterjedő segítséget adtak 
munkatársainknak a helyes egészséges 
életmód megválasztásához.

Dr. Németh Endre senior manager 
munkatársunk, régi ismerősünk a 
színpadon a tőle megszokott profizmussal 
és jókedvvel osztotta meg velünk azokat 
a terméktapasztalatokat, amelyek 
hasznosak lehetnek számunkra, illetve 
megismerkedhettünk az egészségügyben 
dolgozók egyre  bővülő táborával; ők 

FOTÓ: KANYÓ BÉLA

LÁNG ANDRÁS
senior	manager

President’s	Club-tag

Szárnyalni magasabb célok felé
Rendkívül	magas,	többezres	termékforgalmazói	
részvétellel	indult	a	Papp	László	Budapest	
Sportarénában	a	júliusi	Success	Day-ünk	az	igen	
magas	érdeklődésnek	és	kicsit	talán	a	kellemes	
hűvösnek	köszönhetően,	amely	enyhítette	a	kint	
tomboló	hőséget.
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rengeteg  szakmai segítséget nyújtanak 
hálózatunk számára.

Nógrádi Bence tréninge következett 
a színpadon, melynek keretében 
megmozgatta a Forever csapatát, ezzel is 
előkészítette a másnapi előadását. Már 
ekkor érezhető volt, hogy egy igen jó 
hangulatú és káprázatos Siker Napnak 
leszünk részesei.

A Forever színpadán először  
a supervisorok, majd az assistant 
managerek minősítése következett, 
akik – mialatt az országigazgatótól és 
európai igazgatótól átvették kitűzőjüket 
– megfogadták, hogy még nagyon-
nagyon sokszor fellépnek ezen  
a színpadon, egyre nagyobb és nagyobb 
célt tűzve ki maguk elé.

A Sugarloaf együttes igen dinamikus 
és pergő műsorszámaira akár táncra 
is perdülhetett a nézőtér, oly kellemes 
hangulat áradt a színpadról.

A Hódítók Clubja minősülése során 
Varga Róbert és Vargáné Mészáros 

Mária sapphire managerek vehették át 
a legmagasabb szintet jelző szalagot és 
ajándékot, majd a managerek minősülése 
előtt új minősült igazgatónk, Szabolcsi 
Gábor és ELON zenekara,  
a meglepetésprodukcióját hallhattuk.

Örömkönnyek a színpadon, 
virágköltemények, és természetesen 
managerek hosszú-hosszú sora, akik 
elérték azt a szintet, amely a szabadság 
elérését jelenti számukra.

A gépkocsi-ösztönzőprogram elismerése 
után Bíró Tamás senior manager beszélt 
arról, hogy mit is jelent valójában az 
ő számára, mi újat hozott az életében, 
milyen változásokat jelentett a Forever. 
Megvillantott néhány lehetőséget, 
amelyet bárki elérhet kemény munkával, 
és sziporkázó előadásával megnevettette  
a közönséget.

Utasi István sapphire manager igen 
nagy eredményt ért el a délszláv régió 
történetében a Business Builders Club 
versenyben: az egész régiót figyelembe véve 
az első helyen végzett. Mint ahogy szerényen 

megjegyezte előadásában is, nem gondolt 
arra, hogy első lesz a régióban; ő csak 
dolgozott, a munkáját végezte. Gratulálunk 
ehhez a hatalmas teljesítményhez!

A nap fénypontjaként Jan Mary Lurel 
diamond-sapphire manager érkezett 
hozzánk Guadeloupe-ról, a napfény  
hazájából. Magával hozva a ritmusokat,  
a táncokat, felpezsdítve ezzel  
a nézőközönséget és megtáncoltatva 
a színpadot. Kellemes érzés töltött el 
mindenkit. Egy csodálatos emberrel és 
vezetővel ismerkedtünk meg, aki mindig 
vidám, mindig kedves, és környezetét is 
megpróbálja vidámmá varázsolni. Ez a mai 
napon sikerült neki. Gratulálunk szenzációs 
előadásához, és reméljük, még többször 
találkozhatunk vele itt, Budapesten.

A nap egyik legfontosabb minősítése 
következett: az assistant supervisori 
kitűzők átadása, az első lépcsőfok  
a sasfiókák életében, hogy újabb, 
magasabb célok felé szárnyalhassanak.

Szárnyalni magasabb célok felé
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Success Day-ünket újonnan 
minősült manager munkatársunk, 
a rijekai Iskra Rinalda 

vezette, akinek Horvátországban 
és Szlovéniában is van csapata. 
Miután Iskra bemutatkozott, 
köszönetet mondott szponzorainak 
és munkatársainak, akik nélkül nem 
érhette volna el a manageri szintet. 
Úgyszintén köszöntötte a szomszédos 
országokból érkezett vendégeket, 
köztük Krizsó Ágnes magyarországi 
sapphire managert, aki egyben a fiumei 
csapat szponzora is.

Iskra ismertette saját útját: 
kémikusként felismerte a készítmények 
hasznosságát, és ennek alapján döntött 
az FLP-üzlet mellett. Sikerét fémjelzi, 
hogy a kitűzőt maga Rex Maughan 
adta át neki.

Dr. Molnár László, a horvátországi 
FLP igazgatója köszönetet mondott 
a rijekai kollégáknak a kiváló 
rendezvényért, gratulált az 
elért sikerekhez és a rendkívüli 
eredményekhez. Dr. Molnár ismertette 
a jövőre Budapesten megrendezendő 
Európai Rally, valamint a 2007 
októberében Porečben sorra kerülő 
Holiday Rally minősülési feltételeit. 
Miután köszöntőjében ismertette a 
részvételi feltételeket, arra kérte az FLP 

soraiban lévő hölgyeket, jelentkezzenek 
a Miss Sonya szépségversenyre.

Másfél évtizedes sikeres munka, 
amelyet a tavalyi év végén két telt házas 
koncerttel ünnepelt meg Sušakon: ez 
előzte meg Mario Lipovšek Battifiaca 
első önálló lemezének megjelenését. 
A népszerű Battifiaca a Fiacca Cronica 
című album néhány számát adta elő 
a Success Day résztvevőinek.

A folytatásban a pótolhatatlan 
rijekai manager, dr. Keresztényi 
Albert orvosi előadása következett. 
Megtudhattuk, mennyire hasznosak 
az FLP termékei. Előadásának 
nyitórészében bemutatta magát 
az emésztési rendszert és ennek 
működését. Termékeink már 
a szájüregben kifejtik jótékony 
hatásukat, s fontos szerepet 
játszanak a teljes emésztőrendszer 
tisztán tartásában. Köszönjük dr. 
Keresztényinek hasznos és tanulságos 
előadását!

A felhasználói tapasztalatokról 
szóló műsort Manda Korenić pulai 
manager, a Presidents Club tagja 
vezette. A színpadra szólította 
a hasznos tapasztalatokkal 
felvértezett munkatársakat, hogy 
osszák meg velünk megszerzett 

ISKRA RINALDA
manager

Az	egyik	képzési	
napunkat	minden	

évben	Rijekában	
szervezzük	meg.	Ily	
módon	nyilvánítjuk	

ki	köszönetünket	
a	horvátországi	
viszonylatban	is	

legsikeresebb	rijekai	
és	isztriai	régió	

munkatársainak.

Munka nélkül nem várható siker

FOTÓ: DARKO BARANAŠIĆ
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Munka nélkül nem várható siker

tudásukat, de szólította azokat 
is, akik esetleg csalódtak a 
termékekben, hogy megtudjuk, hol 
hibáztak: mit használtak rosszul, 
illetve min kell változtatni, hogy 
a termékek kifejthessék kedvező 
hatásukat. Manda egy rendkívüli 
esetről számolt be: a kolléganője 
kételkedve kezdett bele a narancsbőr 
elleni programba, az eredmények 
viszont önmagukért beszélnek. A 
színpadon tapasztalt managerek és 
új munkatársak váltották egymást, 
hogy megosszák a résztvevőkkel saját 
tapasztalataikat.

A műsor második részében a 
népszerű Battifiaca ismert előadókat 
parodizált, majd néhány – az új 
albumon szereplő – csodálatos dallal 
bűvölt el bennünket. Reméljük, 
hogy rijekai rendezvényeinken még 
találkozunk vele.

Ez csak a kezdet! – ígérte 
előadásában Ivan Bajčić supervisor, 
aki Krk szigetéről érkezett. A 
supervisori szintet mindössze 
egy hónap leforgása alatt sikerült 
elérnie, és biztosan nem fog itt 
megállni. „Ha már döntöttem és 
elindultam, akkor dolgozni kell, 
mert munka nélkül nem várható 
siker. És akkor még nem beszéltem a 
kitűnő szponzoraimról, akik hisznek 
bennem, és munkatársaimról, akik 
hisznek nekem” – fejezte be rövid és 
lendületes előadását Ivan Bajčić.

Success Day-eink legünnepélyesebb 
részét mindig az új minősülteknek  
és az előző hónap legjobbjainak,  
a Hódítók Klubja minősültjeinek  
járó elismerések átadása jelenti. 
Hosszú idő után a színpad  
újra megtelt supervisorokkal,  
assistant managerekkel és 
managerekkel, szép képet kaptunk 
azokról, akik szeretettel és szívvel 
végzik ezt a munkát.

Karmela Golubović szakmája szerint 
vegyész, az FLP-ben pedig manager; 
előadása az üzletről szólt. Ismertette, 
milyen üzleti lehetőségeket kínál az 
FLP, és milyen lehet életünk  
a pénzügyi gondok terhe nélkül.  
A lépcsőn kétféleképpen lehet 
felmenni: gyorsan és lassan. Csak 
önökön múlik, melyik módszert 
választják, és persze azokon, akik 
előttünk járnak, akik már megjárták 
ezt az utat – mondta Karmela. 
Kínálják fel munkatársaiknak az 
egészséget, kínálják fel a pénzt és  
a szabadidőt. Ugye, mennyi szépség 
tárul elénk? Ráadás még a pozitív 
beállítottságú személyekkel való 
együttlét; olyanokkal, akik csak jót 
akarnak nekünk. Karmela számára 
ezek az emberek: Tihomir Stilin, 
aki feltárta előtte ezt a csodálatos 
lehetőséget, dr. Keresztényi Albert, 
aki mindig mindenkinek segít és  
felső szponzora, Krizsó Ágnes, aki 
mindig talál ösztönző és munkára 
biztató szavakat.

Krizsó Ágnes sapphire manager,  
a Presidents Club tagja, tavaly  
a tizennyolcadik helyen állt  
a világranglistán. Neki és jövőképének 
köszönhetően alakult meg a Fiume 
csapat, amely megteremtette az FLP 
alapjait Horvátországban. Két lány 
édesanyja. Csordultig telt szívvel 
érkezett Horvátországba, hogy 
átadja nekünk Magyarország vezető 
munkatársainak jókívánságait és 
gratulációját. Köszönetet mondott 
a zágrábi iroda munkatársainak 
és igazgatójának, akik mindent 
megtesznek azért, hogy kollégáink 
a céghez méltó körülmények között 
folytathassák tevékenységüket. Külön 
köszönetet mondott a legodaadóbb 
munkatársaknak, akik az első 
pillanattól kezdve hittek a Forever 
világában. Egyetlen hívásra követtük 
őt ebbe a világba. Magunkat adtuk,  
és nem volt könnyű az út. 

Sokszor leálltunk; lehet, hogy nem 
tudtunk mindent megvalósítani abból, 
amit önmagunknak és másoknak 
megígértünk. Ágnes azonban 
rendkívül büszke ránk, mert mindig 
volt erőnk továbblépni. „Ezt az üzletet 
csak szívvel, őszintén, másokat is 
segítve lehet folytatni. 

Mindenekelőtt tudnunk kell, mit 
szeretnék kezdeni az életünkkel, milyen 
célokat kívánunk elérni. Az üzlet teljes 
egészében rólunk szól. Higgyék el, 
elérkezik az önök ideje is – én hiszek 
önökben, hiszek az önök csodálatos 
országában. Önök is bízzanak 
önmagukban! Úgy végezzék ezt  
a munkát, hogy azt senki se vehesse el 
önöktől. ÉN HISZEK ÖNÖKBEN!” 
– fejezte be előadását Ágnes. Aztán 
egy meglepetés következett: a fiumei 
csapat ajándékot és köszönetet adott 
át szponzorának, amihez csatlakoztak 
a teremben lévők is, és meleg tapssal 
mondtak köszönetet Ágnesnek, aki 
mindig kedves vendég körünkben.
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A rijekai Success Day az arany 
sasos kitűzők kiosztásával ért 
véget. Ez a sas a cél felé való 
még magasabbra törő, még 
lendületesebb és még kitartóbb 
szárnyalás jelképe.

Következő Success Day-ünk 
október 27-én lesz a Komedija 
Színházban, ahol együtt 
ünnepeljük az FLP Horvátország 
megalapításának nyolcadik 
évfordulóját. Mindenkit szeretettel 
várunk születésnapi találkozónkra!

DR. MOLNÁR LÁSZLÓ
az FLP Horvátország 

területi igazgatója
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RUŽICA DIMITRIĆ
manager

A júliusi rendezvény házigazdái 
Živorad és ružica Dimitrić 
manager munkatársaink 

voltak, akik már évek óta lelkesen 
dolgoznak az FLP soraiban. Magas 
szintű hozzáértésükkel nagyban 
hozzájárultak, hogy az egész 
rendezvény zökkenőmentes és 
sikeres legyen. Köszönetet mondunk 
műsorvezetőinknek, a Dimitrić 
házaspárnak, és további sok sikert 
kívánunk nekik az FLP-ben végzett 
tevékenységükhöz.

Munkatársainkat Branislav rajić, 
az FLP Szerbia területi igazgatója 
köszöntötte. Kiemelte annak fontosságát, 
hogy tökéletes munkaszervezésünk 
szellemiségét egész Szerbiában terjesszük, 
mert így biztosíthatjuk az FLP 
tevékenységének szilárd alapjait az ország 
egész területén. Az FLP számos olyan 
ösztönzőprogramot biztosít, amelynek 
megvalósítása lehetőséget nyújt anyagi 
helyzetünk fellendítésére, és utazásaink 
alkalmával e varázslatos munka 
gyümölcseit is megoszthatjuk vállalatunk 
legsikeresebb munkatársaival.

Egy rendezvényünk sem telhet el 
felhőtlen szórakozás nélkül. 
A júliusi Success Day-en Bogoljub 

Mitić „Đoša” színész-humorista 
felejthetetlen fellépése kacagással 
teli felüdülést biztosított a belgrádi 
Szakszervezeti Otthon várakozással 
teli vendégeinek.

Dr. Mirkov rozmaring 
óriási szaktudása birtokában 
hasznos tanácsokkal látott el 
bennünket. Elmagyarázta, hogy 
a  helyes táplálkozás és a megfelelő 
táplálékkiegészítő termékek 
minimális szintre csökkenthetik 

ŽIVORAD DIMITRIĆ
manager

Fenntartás nélküli hit, 
együttműködés, türelem

Még	a	tikkasztó	trópusi	hőség	sem	tarthatta	vissza	
a	Forever	Living	Products	Szerbia	legkitartóbb	és	
leghűségesebb	munkatársait	attól,	hogy	rész	vegyenek	
a	belgrádi	Success	Day	rendezvényünkön.	Ez	egyáltalán	
nem	meglepő,	mert	rendezvényeink	kimeríthetetlen	
mennyiségű	pozitív	energiát,	számtalan	új	ötletet	és	
hasznos	tanácsot	nyújtanak	mindenki	számára,	aki	
eldöntötte,	hogy	sikeres	önálló	vállalkozásba	kezd.
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a rizikótényezők előfordulását. 
Köszönjük Rozmaring doktornőnek, 
hogy kiváló előadásával gazdagította 
tudásunkat, és meggyőzött bennünket: 
tevékenységünkkel nagyban 
hozzájárulhatunk egészségünk 
megőrzéséhez.

A pozitív gondolkodás kiváló 
ajánlólevél lehet. Orvos munkatársaink,  
akik rendelésük során előszeretettel 
tanácsolják a gyógynövényekből készült 
termékek fogyasztását, valamint  
a fogyasztóink tapasztalata  
minden szakmai továbbképzésünk 
kulcsfontosságú részét képezi. Nagyon 
fontos, hogy ezen alkalmakkor 
a műsorrész irányítása egy olyan 
orvos kezében legyen, aki minden 
fogyasztónak segítséget nyújt ahhoz, 
hogy őszinte beszámolójában 
rámutathasson a termék fogyasztásának 

fontosságára és széles körű 
hatékonyságára. Dr. Boro Vujasin 
határtalanul bízik az FLP-ben, és 
a jövőben még nagyobb sikereket 
szeretne elérni a vállalat soraiban. 
Köszönjük Vujasin doktor úr 
közreműködését, és kívánjuk, hogy  
a jövőben is ilyen lelkes szeretettel 
ajánlja termékeink fogyasztását.

Success Day rendezvényünk forgatagos 
színpadán átnyújtottuk megérdemelt 
kitűzőiket az újonnan minősült 
supervisor, assistant manager és 
manager munkatársainknak. 

A Conquistador Club tagjainak 
kihirdetése minden hónapban jelentős 
részét képezi a minősüléseknek, és 
örömmel tölt el bennünket, hogy 
folyamatosan új munkatársaink 
kerülnek be ebbe a nagyszerű csapatba. 

Gratulálunk dr. Biserka Lazarevićnek 
és dr. Predrag Lazarevićnek az 
újabb sikeres minősülésükhöz a 
személygépkocsivásárlás-ösztönző 
FLP-programunkban.

Mi szükséges ahhoz, hogy valaki 
sikeres legyen az FLP soraiban? 
A termékeink hatékonyságába 
vetett fenntartás nélküli hit, kiváló 

együttműködés a szponzorokkal, 
türelem, valamint olyan kívánságlista, 
amelyet mindig új elemekkel 
egészíthetünk ki. Gondolataink és 
kívánságaink rendezése is hozzásegíthet 
bennünket a fejlődéshez, mert így 
gyorsabban haladunk a sikeresek 
világában – természetesen csakis úgy, 
ha előtte sikeresen kiűzünk magunkból 
minden „sötét gondolatot”. Erre Marija 
Mihajlović manager munkatársnőnk 
kiváló példával szolgált; ő határtalan 
pozitív kisugárzásával az ösztönzés 
valódi mestere.

Az FLP nem csupán jutalmak és 
minősülések összessége, mert emellett 



14	 		 15www.flpseeu.com
Forever SucceSS day

az ösztönzőprogramok minden 
munkatársunknak lehetőséget 
nyújtanak arra, hogy sikeres 
csapatmunkájuk megkoronázásaként 
részt vegyenek számos utazáson, 
Európa és az FLP-világ legsikeresebb 
munkatársainak találkozóján. 
Az FLP nyújtotta lehetőségeket 
az anyagi ösztönzés mellett az 
olyan munkatársak tapasztalata 
biztosítja, akik munkájukkal már 
bebizonyították rátermettségüket, 
ezenkívül sokat segít a sikeres 
magánvállalkozásban fellelhető közös 
szellemiség. Irena Dragojević sapphire 
manager munkatársunk kiváló 
előadásával bizonyította, hogy nem 
véletlenül nyertese évek óta az FLP 
ösztönzőprogramjainak.

Júliusi rendezvényünk központi 
eseményét dr. Biserka Lazarević és 
dr. Predrag Lazarević munkatársai, 
az FLP Szerbia új soaring managerjei 
minősülésének kihirdetése jelentette. 

A Lazarević házaspár hosszú évek 
óta dolgozik sorainkban, mert 
jövőképükben pontosan kirajzolódik 
a tudás és a termékajánlás átadásának 
fontossága minél tágabb körben,  
a lehető legtöbb embernek. 

Megvalósították terveiket, megbízható, 
tisztaszívű emberek kerültek  
a csapatukba, és velük óriási lépésekkel 
haladtak az FLP marketingtervének 
lépcsőfokain. Munkájukat nagyszámú 

elégedett barát és munkatárs, valamint 
soaring manageri minősülési szint 
koronázta, de a Lazarević házaspár 
lendülete és akarata nem lankad: 
megállás nélkül haladnak az újabb 
sikerek felé! Az FLP Szerbia minden 
munkatársa nevében gratulálunk dr. 
Biserka Lazarevićnek és dr. Predrag 
Lazarevićnek, és kívánjuk, hogy  
a jövőben is a világ minden pontján 
ilyen sikeresen terjesszék a Forever-
munka jó hírét.
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Az FLP barátjának és a szerbiai 
szórakoztatóipar örökifjú csillagának, 
a Legende együttesnek a zenéjét 
közvetlensége miatt minden jelenlévő  
a szívébe zárta. 

Feledhetetlen slágereivel mindenkit 
kiválóan szórakoztattak, és ezzel még 

ünnepélyesebbé tették az FLP Szerbia 
új soaring manager munkatársainak 
minősülését. Köszönetünk a Legende 
együttesnek, amelynek tagjai 
újból bebizonyították, hogy igaz 
barátaink. Biztosak vagyunk benne, 
hogy a jövőben sem szakad meg az 
együttműködésünk.

Rendezvényünk fénypontja volt, 
mikor új assistant supervisor 
munkatársainknak átadtuk a 
megérdemelt kitűzőket.
Találkozunk a következő Success 
Day-en szeptember 16-án.

BranIsLaV rajIć
Az FLP Szerbia területi igazgatója
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  1.  Tordai Endre és 
Tordainé Szép Irma

  2.  Tamás János és 
Tamás Jánosné

  3.  Dominkó Gabriella
  4.  Miklós Istvánné és 

Tasi Sándor
  5.  Éliás Tibor és 

Szász Marianne
  6.  Dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin és 

Dr. Seres Endre
  7.  Utasi István és 

Utasi Anita
  8.  Tóth István és 

Zsiga Márta
  9.  Tóth Sándor és 

Vanya Edina
10.  Varga Róbert és 

Vargáné Mészáros Mária

  1.  Dragojević Goran és 
Dragojević Irena

  2.  Barnak Danijela és 
Barnak Vladimir

  3.  Rakovac Radmila és 
Rakovac Budimir

  4.  Janović Dragana és 
Janović Miloš

  5.  Ješić Zlatinka és 
Ješić Sava

  6.  Baletić Sonja és 
Baletić Ivan

  7.  Dalja Milica
  8.  Perić Zorica és 

Perić Zoran
  9.  Dimitrić Ružica és 

Dimitrić Živorad
10.  Lomjanski Stevan és 

Lomjanski Veronika

MAGYARORSZÁG SZERBIA, MONTENEGRÓ, KOSZOVO  

CONQUISTADOR CLUB
2007. július hónap legsikeresebb termékforgalmazói

MINŐSÜLÉSEK

Hódítók 
Klubja 

  
  Az első tíz 
forgalmazó 

a személyes 
és non-manageri 

pontok alapján
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  1.  Draščić Dušan és 
Draščić Marija

  2.  Kraljić-Pavletić Jadranka és 
Pavletić Nenad

  3.  Jurović Zlatko és 
Jurović Sonja

  4.  Romić Meszaros Mirjana és 
Katić Ivan

  5.  Golubović Karmela és 
Golubović Roman

  6.  Mufić Elidija és 
Mufić Lovro

  7.  Vidiček Velimir és 
Vidiček Ivka

  8.  Ivančan Slavica és 
Ivančan Dragutin

  9.  Lesinger Ivan és 
Lesinger Danica

10.  Ban Klaudija és 
Ban Benjamin

  1.  Mustafić Subhija és 
Mustafić Safet

  2.  Smajić Mevludin
  3.  Hodžić dr. Sead
  4.  Dragić Meliha és 

Dragić Dragan
  5.  Ćatić Gaibija és 

Ćatić Munira
  6.  Vraneš Zrinka
  7.  Njegovanović Vaselije
  8.  Kudeimati Ali Abdullatif
  9.  Mladjenović Milena és 

Mladjenović Milenko
10.  Njegovanović Grozdana és 

Njegovanović Sreten
  

  1.  Iskra Rinalda és 
Iskra Lučano

  2.  Zore Jozefa
  3.  Jazbišek Tanja
  4.  Bigec Danica
  5.  Batista Ksenija
  6.  Zabkar Alain és 

Kerić Zorana
  7.  Obid Lidija
  8.  Praprotnik Tončka
  9.  Božnika Slavica
10.  Vinšek Stanislava
  

HORVÁTORSZÁG BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA  SZLOVÉNIA  

CONQUISTADOR CLUB
2007. július hónap legsikeresebb termékforgalmazói

MINŐSÜLÉSEK
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FLP Magyarország, Bosznia és Hercegovina, Horvátország, Szerbia, Montenegró, Koszovo, Szlovénia

Együtt a siker útján
Baletić Sonja és 
Baletić Ivan 
Bodnár Józsefnés és 

Bodnár József 
Dr. Kozma Brigitta 
Holicsek Szilvia 

Jašić Zlatinka és 
Jašić Sava 
Kasza Csaba 

Oltvölgyiné Zsidai Renáta 
Szűcs Ervin és 
Bartók Margit

Manager szintet ért el

Érdi Katalin 
Csonkáné Varga Erika 
Dege György 
Dr. Győry Ferenc és 
Dr. Kiss Judit 
Dr. Máhr Károly és 
Bali Viktória 
Dr. Tomasovszky Csilla és 

Dr. Lakatos Péter 
Fülöp Enikő 
Gábor Istvánné 
Jassek Beáta 
Juhász Erzsébet 
Juhász Júlia Zsuzsanna 
Keneseiné Dr. Milics Margit és 
Kenesei Gyula 

Kocsis Endre Zsolt és 
Kocsisné Németh Erika 
Mékli Bernadett és 
Mékli Károly 
Perić Zorica és 
Perić Zoran 
Rackov Biljana és 
Rockov Branislav 

Reich Szabolcs 
Steiner József 
Szávóné Lupó Andrea 
Szederkényi Zsolt 
Vlajkov Svetlana és 
Vlajkov Milan 
Óvári Tamás és 
Óváriné Lugosi Beáta

Assistant manager szintet ért el

Érdi Jánosné és 
Érdi János 
Aleksić Radomirka 
Bánszki Ilona 
Bécsi Antal és 
Füle Erika 
Bagosi Péterné 
Bajor Gábor 
Balázsné Benus Judit és 
Balázs Gábor 
Barnáné Józsa Erika és 
Barna József 
Barna Norbert 
Benedek Csilla 
Bogdán Zsolt és 
Cécs Edith 
Bohus Lajosné 
Boros János 
Chrenkó Mihályné és 
Chrenkó Mihály 
Csehné Orbán Veronika 
Cseszlai Sándorné és 
Cseszlai Sándor 
Dr. Ilić Zoran és 
Ilić Radmila 
Dr. Fábián László 
Dr. Kardos Ilona és 
Dr. Kádár Zsolt 
Dr. Kótay-Szabó Károly 
Dr. Pásztorné Balogh Judit és 
Dr. Pásztor Tamás 
Dr. Rácz Kálmán 
Durucz Éva 
Ecsenyi Sándorné 
Erdős József és 
Erdős Józsefné 
Fábián László és 

Pusztai Kitti 
Fekete Kornélia 
Fekete János 
Furák Andrásné és 
Furák András 
Fülöp Mónika 
Géczi Viktória 
Géringer Györgyné és 
Géringer György 
Galambos Lajos 
Gyurkó Lászlóné 
Györfi Mariann 
Harangozó Lajos és 
Harangozó Szőke Anita 
Harsányi László 
Helmeczi Szabó Lászlóné Tímea és 
Helmeczi Szabó László 
Hortobágyi Péter és 
Hortobágyi Péterné 
Horváth Lászlóné 
Horváth Alice 
Ignátkó János 
Jemuović Slađana és 
Jemuović Gordan 
Katona László és 
Katona Lászlóné 
Kecskés Miklós 
Kelemen György és 
Kelemenné Árvai Rita 
Kerékgyártó Józsefné és 
Kerékgyártó József 
Kerecsényi Róbert 
Kis László és 
Kis Lászlóné 
Kiss Tibor 
Kiss Lászlóné 
Kiss Edina és 

Kiss Károly 
Kissné Veres Edit és 
Kiss Barnabás 
Kockar Zorica és 
Kockar Jovan 
Kohári Albert 
Koltai János 
Komar Jasmina és 
Komar Muhamed 
Kondor Jánosné és 
Kondor János 
Kovács Ferenc és 
Kovács Ferencné 
Kovács Zsuzsanna 
Kovačević Snežana 
Kunčak Lidija 
Lengyel Ildikó 
Lőrincz Zsuzsanna 
Márfffy Veronika és 
Márffy Tamás 
Mészáros Attila és 
Tóth Katalin 
Marosi László és 
Marosiné Mocsári Tímea 
Matetits Melinda 
Meisitz Marcell 
Milovanović dr. Branislav és 
Milovanović Ljiljana 
Mirković Milanka és 
Mirković Dragan 
Mursitsné Klucsik Zsuzsanna és 
Mursits Ferdinánd 
Nádor Zsolt és 
Galambos Tímea 
Nagyné Fülöp Zsuzsanna és 
Nagy Ferenc 
Nikolić Bratislav és 

Nikolić Mirjana 
Nikolić Ljubica és 
Nikolić Vojislav 
Olasz Attila 
Pásztorné Szabó Katalin és 
Pásztor János 
Panyi Józsefné és 
Panyi József 
Panyi Katalin 
Panyi Csaba és 
Panyiné Vékás Kovács Szilvia 
Propszt Gábor 
Püspöki Éva és 
Csurikovszky Péter 
Rátóti Lászlóné 
Sári Amrus 
Sebők Andrásné és 
Sebők András 
Sipos Roland 
Somogyiné Szlota Barbara és 
Somogyi Richárd 
Staudinger József 
Steigervald Tímea 
Szabó Árpádné 
Szakács Péter és 
Szakács Péterné 
Szedlacsek Levente 
Szoboszlai Sándorné és 
Szoboszlai Sándor 
Sövegjátóné Jakabffy Lenke és 
Léránt Károly 
Táborosi Márk 
Tálosné Tomisa Erika és 
Tálos Attila 
Takács Zoltánné és 
Takács Zotlán 
Takács Ferencné 

Supervisor szintet ért el

JÚLIUS HAVI MINŐSÜLÉSEK
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I. szint

Ádámné Szőllősi Cecília és 
Ádám István
Babály Mihály és 
Babály Mihályné
Bakó Józsefné és Bakó József
Bakóczy Lászlóné
Bali Gabriella és 
Gesch Gábor
Barnak Danijela és Barnak Vladimir
Bánhegyi Zsuzsa és 
Dr. Berezvai Sándor
Brumec Tomislav
Becz Zoltán és 
Becz Mónika
Begić Zemir      
Bertók M. Beáta és 
Papp-Váry Zsombor
Bognárné Maretics Magdolna és 
Bognár Kálmán
Bojtor István és 
Bojtorné Baffi Mária
Botka Zoltán és 
Botka Zoltánné
Császár Ibolya Tünde
Csepi Ildikó és 
Kovács Gábor
Csuka György és 
Dr. Bagoly Ibolya
Csürke Bálint Géza és 
Csürke Bálintné
Dominkó Gabriella
Darabos István és 
Darabos Istvánné
Davidović Mila és 
Davidović Goran
Dr. Csisztu Attila és 
Csisztuné Pájer Erika
Dr. Dóczy Éva és 
Dr. Zsolczai Sándor
Dr. Farády Zoltán és 
dr. Farády Zoltánné
Dr. Farkas Margit és 
Szabó János
dr Kálmánchey Albertné és
dr Kálmánchey Albert
Dragojević Goran és 
Dragojević Irena
Dr. Dušanka Tumbas
Fejszés Ferenc és 
Fejszésné Kelemen Piroska
Futaki Gáborné
Gulyás Melinda
Hajcsik Tünde és 
Láng András
Halomhegyi Vilmos és 
Halomhegyiné Molnár Anna

Haim Józsefné és 
Haim József
Hanyecz Edina
Hári László
Heinbach József és 
Dr. Nika Erzsébet
Jakupak Vladimir és 
Jakupak Nevenka
Juhász Csaba és 
Bezzeg Enikő
Kása István és 
Kása Istvánné
Keszlerné Ollós Mária és 
Keszler Árpád
Kibédi Ádám és 
Ótós Emőke
Knisz Péter és 
Knisz Edit
Kovács Zoltán és 
Kovácsné Reményi Ildikó
Köves Márta
Kuzmanović Vesna és 
Kuzmanović Siniša
Kulcsárné Tasnádi Ilona és 
Kulcsár Imre
Lapicz Tibor és 
Lapiczné Lenkó Orsolya
Dr. Lazarevic Predrag és 
Lazarevic Biserka
Mussó József és 
Mussóné Lupsa Erika
Mayer Péter
Márton József és 
Mártonné Dudás Ildikó
Milanović Ljiljana
Molnár Attila
Molnár Zoltán
Dr. Molnár László és 
Dr. Molnár Stantić Branka
Nakić Marija és Nakić Dusan
Milovanovic Milanka és
Milovanović Milisav
Mićić Mirjana
Miškić Dr. Olivera és 
Miškić Dr. Ivan
Mrakovics Szilárd és 
Csordás Emőke
Dr. Németh Endre és 
Lukácsi Ágnes
Németh Sándor és 
Némethné Barabás Edit
Orosz Ilona és 
Dr. Gönczi Zsolt
Nagy Ádám és 
Nagyné Belényi Brigitta
Orosz Lászlóné
Ostojić Boro
Papp Tibor és 

Papp Tiborné
Dr. Pavkovics Mária
Perina Péter
Petrović Milena és 
Petrović Milenko
Radóczki Tibor és 
Dr. Gurka Ilona 
Révész Tünde és 
Kovács László
Róth Zsolt és 
Róthné Gregin Tímea
Rudics Róbert és 
Rudicsné dr. Czinderics Ibolya
Stegena Éva
Dr. Steiner Renáta
Stilin Tihomir és 
Stilin Maja
Sulyok László és 
Sulyokné Kökény Tünde
Pintér Csaba és 
Szegfű Zsuzsa 
Szabó Ferencné és 
Szabó Ferenc
Szabó Péter és 
Szabóné Horváth Ilona
Schleppné Dr. Käsz Edit és 
Schlepp Péter
Szabados Zoltán és 
Szabadosné Mikus Emese
Szeghy Mária
Szekér Marianna
Székely János és 
Juhász Dóra
Széplaki Ferencné és 
Széplaki Ferenc
Tamás János és Tamás Jánosné
Tanács Ferenc és Tanács Ferencné
Dr. Tombáczné Tanács Erika és 
Dr. Tombácz Attila
Tordai Endre és 
Tordainé Szép Irma
Tóth Csaba
Ugrenović Miodrag és 
Ugrenović Olga
Vitkó László
Zakar Ildikó

II. szint

Botis Gizella és 
Botis Marius
Budai Tamás
Császár Ibolya Tünde
Czeléné Gergely Zsófia
Dr. Seresné Dr. Pirkhoffer Katalin és 
Dr. Seres Endre
Erdős Attila és 
Bene Írisz

Gecse Andrea     
Hertelendy Klára
Illyés Ilona     
Janović Dragana és 
Janović Miloš      
Ocokoljić Daniela 
Papp Imre és 
Péterbencze Anikó
Ratkovic Marija és 
Ratkovic Cvetko
Rózsahegyi Zsoltné és 
Rózsahegyi Zsolt
Dr. Schmitz Anna és 
Dr. Komoróczy Béla
Senk Hajnalka
Siklósné Dr. Révész Edit és 
Siklós Zoltán
Tóth Csaba
Tóth István és 
Zsiga Márta
Varga Géza és 
Vargáné Dr. Juronics Ilona

III. szint

Berkics Miklós
Bíró Tamás és 
Orosházi Diána
Fekete Zsolt és 
Ruskó Noémi
Bruckner András és 
Dr. Samu Terézia
Buruš Marija és 
Buruš Boško
Éliás Tibor és 
Szász Marianne
Dr. Kósa L. Adolf
Halmi István és 
Halminé Mikola Rita
Herman Terézia
Kis-Jakab Árpád és 
Kis-Jakabné Tóth Ibolya
Krizsó Ágnes 
Leveleki Zsolt 
Lomjanski Stevan és 
Lomjanski Veronika
Ocokoljić Zoran
Szabó József és 
Szabó Józsefné
Szépné Keszi Éva és 
Szép Mihály
Tóth Sándor és 
Vanya Edina
Utasi István és 
Utasi Anita
Varga Róbert
Vágási Aranka és 
Kovács András

Torma Károly és Boldog Zsuzsanna 
Tvaruskó Zoltán 
Tóbiásné Horváth Edit és 
Tóbiás Zoltán 

Tóth Zoltán 
Tóth Anett és 
Ihász Zsolt 
Tóth Éva 

Tóth János 
Tóthné Koós Ilona 
Vargha Csaba és 
Vargháné Sziberth Bernadett 

Vaskó Jánosné 
Zahuczky Ervin 
Zdihan Zuzana 
Óvári Balázs

A személygépkocsi-vásárlás ösztönző programjának nyertesei

JÚLIUS HAVI MINŐSÜLÉSEK
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Tisztelt Forgalmazóink!
2007. évi Success Days a Budapest Sportarénában
október	20.,	november	17.,	december	15.

Rendeljen termékeket a www.flpseeu.com honlapon! 
A	legkényelmesebb	és	legbiztonságosabb	megoldás	–	nem	
csak	a	közvetlen	termékvásárlás,	de	a	rendelések	nyilvántartása	
szempontjából	is.	Kiváló	eszköz	a	termékajánlás	során	is,	hiszen	
valamennyi	érdeklődő	számára	csábító	a	kínálat.	Minden	rendelés	
pontértéke	24	órán	belül	a	naprakész	értékhez	adódik,	az	interneten	
keresztül	bármikor	lekérdezhető.	(www.foreverliving.com)

A	műanyag	alapú	nagykereskedelmi	kártyákat	vállalatunk	irodáiban,	
személyesen	vehetik	át	a	hét	minden	munkanapján!	

Társaságunk	több	lehetőséget	is	biztosít	Forgalmazóinknak	forgalmi	
adataik,	pontjaik	lekérdezéséhez:

–		Havonta	kézhez	kapott	bónuszelszámolásuk	(vállalkozói	
díjelszámolás)	utolsó	sorában	megtalálják	felhasználónevüket	
(LOGIN	ID)	és	jelszavukat	(PASSWORD)	az	amerikai	céges		
honlap	(www.foreverliving.com)	eléréséhez.	A	honlapra	
csatlakozás	után	Magyarországra	kattintva	megtekinthetik	aktuális	
pontszámukat.	

–		Pontinformációt	kérhetnek	a	több	év	óta	sikeresen	működő		
SMS-rendszeren	keresztül	is.

–		Budapesti	központi	irodánk	telefonos	ügyfélszolgálatának	
munkatársai	is	készséggel	tájékoztatják	Önöket	aktuális		
forgalmi	adataikról.	

–		Személyes	pontértéküket	magyarországi	termékforgalmazóink	
a	+36-1-269-53-70-es	és	+36-1-269-53-71-es	telefonszámokon,	
horvátországi,	bosznia-hercegovinai,	szlovéniai,	szerbia	és	
montenegrói	termékforgalmazóink	pedig	a	+36-1-332-55-41-
es	telefonszámon	kérdezhetik	meg.	Kérjük	a	munkatársakat,	
hogy	csak	saját	pontértékeikről,	saját	vállalkozásuk	iránt	
érdeklődjenek!

Internetinfo 
Tájékoztatjuk	Tisztelt	Termékforgalmazóinkat,	hogy	cégünk		
két	honlapjáról	kaphatnak	információt.	Az	egyik	honlap		
a	„www.flpseeu.com”	régiónk	honlapja	és	magyarországi	
webáruházunk	elérhetősége.	Ennek	eléréséhez	és	a	vásárláshoz	
belépőkódjaikat	lekérhetik	irodáinkban.	A	vállalat	központi	
honlapja,	vagy	közkeletű	nevén	az	„amerikai	honlap”	–	a	„www.
foreverliving.com” –	a	világ	FLP-híreiről,	a	nemzetközi	
elérhetőségekről,	más	hasznos	információkról	és	az	adott	
munkatárs	napi	ponteredményeiről	is	tájékoztatást	ad.	Erre	a	címre	
minden	érdeklődő	beléphet.		

A	disztribútori	oldalra	a	„distributor login”-ra	kattintva	léphet	be.	
Felhasználói neve a forgalmazói száma  (elválasztójelek nélkül). Jelszava 
a havi elszámolás alján található. 

Kérjük	Tisztelt	Termékforgalmazóinkat,	hogy	a	jövőben	is	fordítsanak	
figyelmet	a	termékrendelők	és	más	formanyomtatványok	helyes	
kitöltésére!	Javított	(megrendelő	és	szponzor	adatai)	és	alá	nem	
írt	termékrendelőket	a	tévedések	kizárása	érdekében	nem	tudunk	
elfogadni!	Kérjük,	szintén	ügyeljenek	a	jelentkezési	lapok	helyes	és	
olvasható	kitöltésére:	nyomtatott	betűvel,	fekete	vagy	kék	tintával!	
Név-	vagy	címváltozás	esetén	kérjük,	használják	az	adatmódosító	
formanyomtatványt!

A	pénzügyek	biztonsága	érdekében	kérjük,	hogy	megbízott	útján	
történő	vállalkozóidíj-lekérdezés	esetén	a	megbízott	személy	hozza	
magával	személyi	igazolványát!	A	nemzetközi	üzletpolitika	alapján	
minden	jelentkezési	lapot	(szerződést)	aláírt	forgalmazó	jogot	nyer	
a	termékek	megvásárlására	nagykereskedelmi	áron,	közvetlenül	az	
irodákból.	Regisztrált	forgalmazóvá	azonban	csak	első	vásárláskor	
válik,	korábban	leadott	és	lepecsételt	jelentkezési	lapja	2.	
példányának	és	kitöltött	termékrendelő	lapjának	bemutatásával.

SzaBálytalan! 
Soha ne vásároljon vagy értékesítsen termékeket 
egyéb elektronikus csatornákon vagy kiskereskedelmi 
egységekben. az elektronikus média különféle értékesítési 
csatornákra vonatkozó lehetőségeit figyelembe véve 
a Forever living Products szerint: ezek az egységek 
kiskereskedelmi létesítményeknek minősülnek. az 
érvényben lévő üzletpolitika szerint mindenfajta FlP-termék 
vagy nyomtatvány kiskereskedelmi egységekben történő 
forgalmazása vagy kiállítása szigorúan tilos. az elektronikus 
média igénybevételével történő termékforgalom kizárólag a 
www.flpseeu.com honlapon keresztül történhet.  

tájékoztatjuk Önöket, hogy a szerződések leadása 
meghatalmazás nélküli szabálytalan! Csak  
a sajátkezüleg aláírt szerzôdéseket fogadjuk el! Minden 
egyéb aláírás közokirat-hamisításnak minősül!

Reszponzorálás!	
Szeretnénk	felhívni	a	figyelmet	az	„újraszponzorálás”	szabályaira,	
amelyek	az	Üzletpolitika	12.	fejezetében	találhatóak	meg.	
Fontos	tudnivaló,	hogy	az	újraszponzorálás	nem	automatikus	
folyamat,	hanem	csak	a	meghatározott	formanyomtatványok	
(reszponzorálási	nyilatkozat,	új	jelentkezési	lap)	benyújtása	után,	
a	feltételeknek	való	megfelelés	ellenőrzését	követően	lép	életbe.	
Az	Üzletpolitikában	leírtak	ellen	vét,	aki	a	már	egyszer	regisztrált	
termékforgalmazó	munkatársat	másodszorra	is	belépteti	a	
reszponzorálási	eljárás	mellőzésével.	

A Központi Igazgatóság Nefelejcs utcai új telefonszáma +36-1-290-0361/107, fax: +36-1-291-5478

KözleményeK
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•		Budapesti	központi	iroda:	1067	Budapest,	Szondi	utca	34.,	
tel.:	+36-1-269-5370.	Nemzetközi	kapcsolatok	igazgatója:	Lenkey	Péter

•		Budapesti	raktáráruház:	1183	Budapest,	Nefelejcs	u.	9–11.,	
tel.:	+36-1-291-8995.	Területi	igazgató:	Lenkey	Péter

•		Debreceni	iroda:	4025	Debrecen,	Erzsébet	u.	48.,	
tel.:	+36-52-349-657.	Területi	igazgató:	Pósa	Kálmán

•		Szegedi	iroda:	6721	Szeged,	Tisza	Lajos	krt.	25.,	
tel.:	+36-62-425-505.	Területi	igazgató:	Radóczki	Tibor

•		Székesfehérvári	iroda:	8000	Székesfehérvár,	Sóstói	út	3.,	
tel.:	+36-22-333-167.	Területi	igazgató:	Fődi	Attila

Tájékoztatjuk	Tisztelt	Forgalmazóinkat,	hogy	a	szeptember	15-
én	10	órakor	kezdődő	Forever	Success	Day	helyszíne:	Papp	
László	Sportaréna,	1143	Budapest,	Stefánia	út	2.	Sok	szeretettel	
várunk	mindenkit!	A	Forever	Living	Products	termékeit	a	Magyar	
Természetgyógyászok	Szövetségének	ajánlásával	forgalmazzuk.

Kérjük	Tisztelt	Termékforgalmazóinkat,	hogy	jelentkezési	lapjuk	mellé	
a	jövőben	is	adják	le	vállalkozói	igazolványuk	másolatát	visszamenőleg	
is,	valamint	a	cégek	az	APEH-bejelentkezési	adatlap	másolatát	is!	
A	jövőben	csak	ennek	megléte	esetén	tudjuk	a	jutalékokat	utalni!	
Magyarországi	partnereink	közül	azok,	akik	vásárlásaikról	saját	
tulajdonukban	levő	cégük	nevére	kérik	kiállítani	a	számlát,	ezt	csak	
abban	az	esetben	tehetik	meg,	ha	irodáinkba	eljuttatják	az	ehhez	
szükséges	kitöltött	nyomtatványokat,	illetve	a	cégtulajdonosi	
mivoltukat	igazoló	céges	iratok	másolatát.		Az	erre	vonatkozó	részletes	
tájékoztatót	irodáinkban	kifüggesztettük,	illetve	munkatársaink	kérésre	
szóban	is	tájékoztatják	Önöket.		Internetes	honlapunkon	a	folyóirat	
aktuális	és	korábbi	számai	a	„forever”	jelszó	megadása	után	érhetők	el!

Tájékoztató	engedményes	vásárlás	igénybevételéhez
Az	engedményes	vásárlás	egyszerű	igénybevételéhez	kérjük,	tartsák	
be	a	következő	szabályokat:
1.  Nyilatkozat.	Kérjük,	ügyeljenek	arra,	hogy	a	nyilatkozat	minden	részét	

pontosan	töltsék	ki!	Személyes	átvételkor	kollégáink	ellenőrzik	az	
adatokat,	de	postai	úton	történt	küldés	esetén	erre	nincs	mód,	
ezért	kérjük,	fokozott	figyelemmel	ellenőrizzék	adataikat,	mert	hibás	
kitöltés	esetén	az	engedményes	rendszer	nem	lép	életbe!

2.  Vásárlás.	Vásárlásnál	a	rendszer	automatikusan	felajánlja	az	
engedmény	maximum	összegét	azoknak,	akik	nyilatkoztak.		

A	vásárlás	engedmény-igénybevételt	jelent,	vagyis	bónuszkifizetést,	
így	a	személyes	vásárlás	is	fényképes	igazolvány	bemutatását	
teszi	szükségessé.	Csoportos	vásárlás	esetén	szabályos,	két	tanú	
aláírásával	ellátott	meghatalmazást	kell	hoznia	minden	egyes	
személytől	rendelésenként.	Kollégáink	csak	azután	fogadják	el	
rendeléseiket,	miután	ezeket	ellenőrizték.	Nyilatkozattal	rendelkező	
személyek	esetében	a	személyi	azonosítás,	illetve	a	meghatalmazás	
hiánya		a	megrendelés	elutasítását	vonja	maga	után!

3.  Információadás.	Kollégáink	a	raktárakban	személyesen,	fényképes	
igazolvány	bemutatásával,	vagy	meghatalmazás	átadása	után	
adnak	információt	az	engedmény	aktuális	összegéről.

Nyilatkozattal	rendelkezők	és	a	bónuszukat	számla	formájában	is	
felvevő	munkatársaink	a	pontos	összegekről	Budapesten,	a	Szondi	u.	
34.	sz.	alatt	informálódhatnak.

Szeretnénk	felhívni	magyarországi	forgalmazóink	szíves	
figyelmét	cégünk	csomagkiszállítási	szolgáltatására.		Ezzel	Tisztelt	
Forgalmazóink	a	leadott	megrendeléseiket	maximum	2	nap	alatt	
–	időpontegyeztetéssel	-	megkapják	az	ország	bármely	pontján,	
amelyet	át	is	kell	venni	48	órán	belül,	különben	a	számlát	sztornózzuk	
és	pontjaikat	visszavonjuk.		A	megrendelt	termékek	árát	és	a	szállítási	
díjat	átvételkor	kell	megfizetni.		A	kiszállítási	költséget	1	pont	feletti	
vásárlás	esetén	cégünk	átvállalja.

Megrendeléseiket a következő módon adhatják le:
–  telefonon,	ahol	munkatársunk	pontos	információt	ad	a	megrendelés	

összegéről,	pontértékéről	és	a	szállítási	díjról.		Telefon:	+36-1-297-
5538,	+36-1-297-5539,	mobil:	+36-20-456-8141,	+36-20-456-8149

– interneten	keresztül	az	„www.flpshop.hu”	címen,
– sms-ben	a	0620-478-4732	telefonszámon.

Magyarországi orvos szakértőink telefonszáma:
Dr.	Kassai	Gabriella:	+36-30-307-7426,	
Dr.	Bakanek	György:	+36-30-9428-519,	
Telefonos	egyeztetés	alapján	személyes	konzultációra	vár	minden	
kedves	munkatársat.	Konzultáció	helye	a	Szondi	utcai	központ.	
Dr.	Kerekes	László:	+36-20-9-441-442,	
Dr.	Mezősi	László	állatorvos:	+36-20-552-6792

MAGYARORSZÁGI IRODÁK KÖZLEMÉNYEI

A Központi Igazgatóság Nefelejcs utcai új telefonszáma +36-1-290-0361/107, fax: +36-1-291-5478

KözleményeK
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SZERBIAI IRODÁK KÖZLEMÉNYEI

•		Belgrádi	iroda:	11000	Beograd,	Kumodraška	162.,	
tel.:	+381-11-397-0127

•		Niši	iroda:	18000	Niš,	Učitelj	Tasina	13/1.,	tel.:	+381-18-514-130,	
+381-18-514-131.	Nyitva	tartás	hétfőn	és	csütörtökön	11.00–19.00,	
a	többi	munkanapon	9.00–17.00	óra	között.

•		Horgosi	iroda:	24410	Horgos,	Bartók	Béla	80.,	
tel.:	+381-24-792-195.	Területi	igazgató:	Branislav	Rajić
Nyitva	tartás	munkanapokon	8.00–16.00	óra	között.

–		A	Forever	Living	Products	Belgrád	a	következő	szolgáltatásokkal	áll	
rendelkezésükre:	telefonon	keresztül	történő	árurendelés	–	
Telecenter.	Telefon:	+381-11-309-6382.	Nyitva	tartás	hétfőn,	kedden	
és	csütörtökön	12.00–19.30,	a	többi	munkanapon	9.00–16.30	között.	
A	telefonos	rendelésnél	az	áru	a	kódszámon	szereplő	címzetthez	
érkezik,	melyet	átvételekor	kell	kifizetni.

–		A	postaköltségeket	a	NBS	Szerbia	aznapi	árfolyama	szerint	kell	
kifizetni,	amely	napon	a	kézbesítés	megtörtént,	de	azt	csak	abban	

az	esetben	téríti	meg	az	FLP	Belgrád,	ha	egy	kódszám	alatt	szereplő	
megrendelés	meghaladja	az	1	pontértéket.	

–	Telefonon	keresztül	nem	lehet	beléptetést	végezni.	
–		Telefonos	rendelésnél	csak	az	adott	hó	25-ig	beérkezett	rendelést	

vesszük	figyelembe,	azt	követően	csak	személyesen	tudnak	
rendelni	irodánkban.	

–		A	horgosi	és	a	niši	irodákban	is	vásárolhatók	reklámanyagok,		
formanyomtatványok,	jelentkezési	lapok	és	adatmódosító	
nyomtatványok.	

Szerbiai orvos szakértőink telefonszáma:
Dr.	Biserka	Lazarević	és	Dr.	Predrag	Lazarević:	+381-23-543-318.
Dr.	Kaurinović	Božidar	szerdán	és	csütörtökön	12	és	14	óra	között	
konzultációra	várja	hívásaikat	a	+381-21-636-9575-ös	telefonszámon.

A Központi Igazgatóság Nefelejcs utcai új telefonszáma +36-1-290-0361/107, fax: +36-1-291-5478

BOSZNIA-HERCEGOVINAI IRODÁK KÖZLEMÉNYEI

Bijeljinai iroda

•		Bijeljinai	iroda:	76300	Bijeljina,	Trg	Ðenerala	Draže	Mihajlovića	3.,	
tel.:	+387-55-211-784	+387-55-212-605,	fax:	+387-55-221-780.	
Nyitva	tartás	munkanapokon		9.00–17.00	óráig,	a	hónap	utolsó	
munkanapján	9.00–17.00	óráig.

•		Banja	Luka-i	iroda:	78	000	Banja	Luka,	Duško	Koščica	u.	22.	
tel.:	+387-51-228-280,		fax:	+387-51-228-288.	
Területi	igazgató:	Dr.	Slavko	Paleksić.	
Nyitva	tartás	munkanapokon	9.00–16.30	óráig.

•		Szarajevói	iroda:	71000	Szarajevó,	Akita	Šeremeta	do	br.	10.,	
tel.:	+387-33-760-650.	+387-33-470-682,	fax:	+387-33-760-651.	
Nyitva	tartás	hétfô,	csütörtök,	péntek	09.00–16.30	,	kedd,	szerda	
12.00–20.00.	Minden	hónap	utolsó	szombatján	munkanap	
és	minden	utolsó	szombaton	mini	Siker	napot	tartunk	az	FLP	
irodájában.	Területi	igazgató:	Enra	Hadžović

A	boszniai	irodákban	telefonos	rendelés	esetén	a	következő	számokat	
lehet	tárcsázni	(új	forgalmazók	bejelentése	telefonon	keresztül	nem	
lehetséges):	+387-55-211-784	Bijeljina	és	+387-33-760-650	Szarajevó.

Szarajevói FlP iroda közleménye
–		Szeptembertől	rendelkezésükre	áll	a	bosznia-hercegovinai	

orvosszakértő-tanácsadó,	aki	a	következő	telefonszámon	érhető	
el:		Dr. nišić Esma	+387-62-367-545,	munkaideje		munkanapokon	
18:00	–	21:00-ig.	

–		Orvosszakértő-tanácsadónk	szerdánként	tanácsadást	tart		
a	szarajevói	irodában	17:00	–	19:30	óra	között.

–		Telefonos	rendelés	esetén	az	áru	átvételekor	kell	fizetni.	
Amennyiben	a	rendelés	értéke	nem	magasabb,	mint	1	pontérték,	
akkor	a	forgalmazó	fizeti	a	házhoz	szállítást.	

MONTENEGRÓI IRODA KÖZLEMÉNYEI

•		81000	Podgorica,	Serdara	Jola	Piletića	br.	20.	
tel.:	+381-081-245-402,	tel./fax:	+381-081-245-412.	
Területi	igazgató:	Aleksandar	Dakić.

Montenegrói orvos szakértőnk telefonszáma:
Dr.	Laban	Nevenka:	+381-69-327-127

KözleményeK



24	 		 25www.flpseeu.com

FLP TV

A Központi Igazgatóság Nefelejcs utcai új telefonszáma +36-1-290-0361/107, fax: +36-1-291-5478

Az FlP TV programja 2007. szeptember 16-tól október 20-ig

HORVÁTORSZÁGI IRODÁK KÖZLEMÉNYEI

•		Zágrábi	iroda:	10000	Zágráb,	Grada	Mainza	21.,	
tel.:	+385-1-3909-770,	fax.:	+385-1-3909-771.
Nyitvatartás	hétfőn	és	csütörtökön	12.00-tól	20.00-ig;	kedden,	
szerdán	és	pénteken	09.00-tól	17.00-ig.	

•		Spliti	iroda:	21000	Split,	Križine	19.,	tel.:	+385-21-459-262
Nyitva	tartás	hétfőn	és	csütörtökön	12.00–20.00	óráig,	kedden,	
szerdán	és	pénteken	9.00–17.00	óráig.	
Területi	igazgató:	Dr.	Molnár	László

–		Telefonon	történő	megrendelés	a	+385-1-3909-773-as	számon.	
Amennyiben	a	megrendelés	értéke	meghaladja	az	1	pont	összeget,	
a	szállítási	költséget	az	FLP	fizeti.		

–		A	marketingről	és	a	termékekről	szóló	előadások	minden	hétfőn	és	
csütörtökön	18.00	órától	kezdődnek	a	központi	irodában.	

Horvátországi orvos szakértőink telefonszáma:
Dr.	Ljuba	Rauski	Naglić:	+385-9151-76510
Dr.	Eugenija	Sojat	Marendić:	+385-9151-07070

SZLOVÉNIAI IRODÁK KÖZLEMÉNYEI

•		1236	Trzin-Ljubljana,	Borovec	3.,	tel.:	+386-1-562-3640.
Nyitvtvatartás:	hétfőn	és	csütörtökön	12.00–20.00	óráig,	kedden,	
szerdán	és	pénteken	09.00–17.00	óráig.	

•		Lendvai	raktár	címe:	Kolodvorska	14.,	9220	Lendava,	
tel.:	+386-2-575-1270.		Nyitvtva	tartás	hétfőn	12.00–20.00,	keddtől	
péntekig	9.00–17.00	óráig.	Területi	igazgató:	Kepe	Andrej

Telecenter	száma	telefonos	rendelés	esetén:	+386-1-563-7501.	

Szlovéniai orvos szakértőink telefonszáma: 
Dr.	Arbeiter	Miran:	+386-4142-0788	és	
Dr.	Čanzek	Olga:	+386-4182-4163

KOSZOVÓI IRODA KÖZLEMÉNYEI

www.fl pseeu.com  az interneten

•	Prishtina,	Rr.	Zagrebi	PN,	tel.:	+381-38-240-781.

KözleményeK

10.00   Gecző László Zsolt és Gecző László Zsoltné
– A marketing rendszer szabadsága

10.20  Termékismertető – Pro6
10.25  Termékismertető – Nature’s 18
10.28  Termékismertető – Aloe2Go
10.30  Minősülés – Super Rally
11.12  A Shadows Hungary Band koncertje
11.30  Dr. Samu Terézia – A csodálatos aloe meséje
11.55  Léránt Károly – A lehetetlen nem létezik
12.20  Michael Strachowitz – Sikeres hálózatépítés az FLP-nél
13.20  Lui koncertje
13.40  Sonya Show 2005, Debrecen
14.25  Interjú Szekér Mariannal
14.50  Rajkó zenekar
15.05  Aidan O’Hare európai alelnök előadása
15.25  FLP-himnusz
15.30  Gregg Maughannak, az FLP alelnökének előadása
15.45  Pataki Attila és az Edda koncertje
16.05  Rex Maughannak, az FLP elnök-vezérigazgatójának beszéde
16.35  Dr. Schmitz Anna – Forever ásványvíz

16.55  Az FLP marketingterve
17.15  Katrin Bajri – Rendszerrel a csúcson
18.10   Bencze Ilona és Maros Gábor – Dalok a Cabarett Bonbonier-ből
18.30  Dominkó Gabriella – Kitartás, lendület,összetartás és hit
18.55  Hegedűsné Lukátsi Piroska –  Álomból valóság
19.30  Interjú Perina Péterrel
20.20  Holiday Rally – Porec
21.20  A Borágó lemezbemutató koncertje
21.40  Fekete Zsolt – Vedd fel a ritmust
22.00  Gecző László Zsolt és Gecző László Zsoltné

– A marketing rendszer szabadsága
22.20  Termékismertető – Pro6
22.25  Termékismertető – Nature’s 18
22.28  Termékismertető – Aloe2Go
22.30  Minősülés – Super Rally
23.12  A Shadows Hungary Band koncertje
23.30  Dr. Samu Terézia – A csodálatos aloe meséje
23.55  Léránt Károly – A lehetetlen nem létezik
00.20  Michael Strachowitz – Sikeres hálózatépítés az FLP-nél
01.20  Lui koncertje

01.40  Sonya Show 2005, Debrecen
02.25  Interjú Szekér Mariannal
02.50  Rajkó zenekar
03.05  Aidan O’Hare európai alelnök előadása
03.25  FLP-himnusz
03.30  Gregg Maughannak, az FLP alelnökének előadása
03.45  Pataki Attila és az Edda koncertje
04.05  Rex Maughannak, 

az FLP elnök-vezérigazgatójának beszéde
04.35  Dr. Schmitz Anna – Forever ásványvíz
04.55  Az FLP marketingterve
05.15  Katrin Bajri – Rendszerrel a csúcson
06.10  Bencze Ilona és Maros Gábor 

– Dalok a Cabarett Bonbonier-ből
06.30  Dominkó Gabriella – Kitartás, lendület,összetartás és hit
06.55  Hegedűsné Lukátsi Piroska –  Álomból valóság
07.30  Interjú Perina Péterrel
08.20  Holiday Rally – Porec
09.20  A Borágó lemezbemutató koncertje
09.40  Fekete Zsolt – Vedd fel a ritmust

ALBÁN IRODA KÖZLEMÉNYEI

•	Albánia,	Tirana	Reshit	Collaku	96.	Villa	Forever	36. Területi	ugazgató:	Kálovits	Gergő	Géza,	tel.:	+36-20-5755-553

Lendvai iroda
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születésnapi
Show Magyarországon

UnGÁR Kata
manager

A	Success	Day	cégünk	filozófiájára,	értékrendjére	és	
alapanyagaira	összpontosítva	vette	kezdetét.	
A	színfalak	mögött	tapintani	lehetett	a	nyugtalan	
várakozás	feszült	lüktetését.	A	színpadi	
megmérettetéshez	előkészítették	a	modelleket.	
Néhány	utolsó	igazítás,	majd	indulhatott	a	buli!

Forgalmazóink tollából
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Telt ház mellett zajlott a tizedik születésnapi 
ünnepségünk, az eddig megszokottnál jóval tágasabb 
nézőtér ellenére is. Izgatott suttogás, halk morajlás, 

majd felcsendült a zene a Dream Girls háromfős csapatának – 
Nádasi Veronika, Berkes Gabi, Baranyai Anna – jóvoltából, 
és kezdetét vette a fergeteges Sonya Show, amely a rendezvény 
kiemelkedő eseményévé lépett elő.

Figyelemre méltó volt Sonya dekorpalettáink káprázatos 
színvilága, amely nagyfokú kreativitást tett lehetővé a profi 
sminkesek részéről. Hihetetlen színkavalkádot mutattak 
be: kihangsúlyozott szemek, fénylő ajkak, flitteres csillogás. 
Szakítva a korábbi évek sminktrendjével, néhány igazán 
„vagány” sminket alkottak. A csillámporok kiemelték az 
alkalmi jelleget. A fényes csillogás, a gyöngyök sziporkázása, 
a műszempillák sem tudták elvonni a figyelmet a tökéletes 
satírozásról, a színátmenetek hibátlan kifutásáról, a precíz 
árnyékolásról, a hangsúlyos, ívelt szemöldökvonalakról. Volt 
ceruzával előrajzolt, kidolgozott, szemfestékkel fixált smink, 
amely akár egy bálon is kiemelkedne a többi közül.

Az óriás kivetítőn minden érdeklődő figyelemmel kísérhette 
az igazi sminkrevüt, amely méltán nyerte el a nézők figyelmét 
és elismerését. Köszönet a csodaszép modelleknek, akik nélkül 
a remek szakemberek nem tudták volna megmutatni, mit is 
tudnak dekorkozmetikai termékeink!

Cégünk alapítója, Rex Maughan, az alelnök, Gregg 
Maughan és az európai alelnök, Aidan O’Hare megtisztelték 
rendezvényünket személyes részvételükkel.

Hatalmas sikerrel zárult a minőség választékát kínáló 
látványosság, amely méltó volt a tizedik születésnaphoz. 
A fodrász, a sminkes, a divattervező egyaránt önállóan 
alkot, a végén mégis egyszerre kell munkájuk összhatásának 
érvényesülnie, és ez most tökéletesen sikerült.

Szorgalom és szakmai alázat jellemzi a sikeres fodrászt,  
Mokos Róbertet, aki a frizurákat készítette. A neves 
magyarországi sminkmesterek közül Horacsek Ági, Mészáros 
Ildikó, Antal Márta és Kunfalvi Mónika elfogadta 
felkérésünket. Elismerést arattak kezük ügyes munkájával. 
Kattogtak a fényképezőgépek, villogtak a vakuk, amikor  
Rex Maughan beállt középre, a csodaszép lányok közé.  
Mintha előre egyeztettek volna, annyira szépen beleillett  
a képbe hófehér öltönyében a „Nagyfőnök”. Közvetlenségével, 
mosolyával mindenki szívébe belopta magát.

Szeretném megemlíteni még a két tehetséges divattervező, 
Márton Rózsa és Végső Gizella remek munkáját.  
A rendezés Frenkó Zsolt elképzeléseit dicséri.

A 20 perces műsor csak egy villanásnak tűnt, de hosszú 
hetek lázas készülődése előzte meg. A Sonya Show káprázatos 
színeivel varázsolta el a természetesség iránt érdeklődő, 
egészségtudatos embereket.

születésnapi
Show Magyarországon

Forgalmazóink tollából
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CSÁSZÁR 
IBOLYA TÜNDE

senior manager
President's Club-tag

Anaheim volt Super Rallynk 
helyszíne, ahol több ezren 
gyűltünk össze a világból, 

hogy megosszuk egymással személyes 
sikereinket, élvezhessük munkánk 
gyümölcsét, és ünnepelhessük a céget. 
Első nap a vállalat új termékeit mutatták 
be, a délutánt pedig Disneylandben 
töltöttük, ahol felrémlettek gyermekkori 
emlékeim. Egy mesebeli világba 
csöppentünk, ahol sokat nevettünk, a 
látvány pedig lenyűgöző volt.

A Super Rally második napján sok 
testvérvonalbeli munkatársunk 
barátságát élvezhettem, ezt utólag is 
köszönöm nekik. Hálás vagyok, hogy 
megismerhettem az Amerikában élő 
magyar csapatot is, a Rózsahegyi 
házaspár vonalából. 

Az ötödik napon tizenheten mentünk 
tovább a Traditional Post Rallyre. 
Irány Las Vegas! Azt hittem, álmodom. 
Amikor megérkeztünk a Caesar’s 
Palace Hotelbe, volt, akinek a könnye 
is kicsordult a látvány hatására. Nekem 
csak a szemembe sütött a nap… 
A zenélő szökőkút, a kitörő vulkán 
a Mirage Hotel előtt, az örökzöld 
pálmafák és az esti fények! Egyszóval 
festői volt. A szállodánk olyan volt, mint 
egy palota, amelynek se vége, se hossza. 

Az estét egy különleges kikapcsolódással 
koronáztuk meg: Rex Maughan elvitt 
minket a Mystere Show-ra, ahol látványos 
előadással szórakoztattak minket. 

Másnap a Colorado folyón hatalmas 
gumicsónakokba ülve két és fél órát 
hajóztunk, gyönyörködve a természet 

szépségében. A folyó vize hideg volt, 
így végig frissnek éreztük magunkat. 
Kikötöttünk a cég egyik hajókölcsönző 
resortjánál, onnan buszokkal vittek 
tovább a Cottonwood Cove és a Marina 
nevezetű üdülőbe, amely szintén a cég 
tulajdona. A finom ebéd itt sem maradt 
el, délután pedig visszaindultunk az 
álomszép Las Vegasba.

Reggel folytatódott az élmények sora. 
Úti célunk Phoenix, a Robson Honey 
méhészeti telepe volt, ahol ehettünk 
a friss pollenből, mézből, és itt 
győződhettünk meg arról, hogy hogyan 
készülnek a méhészeti termékek. 
Továbbmentünk a központi irodaházba, 
ahol a fontos döntések születnek, és 
beülhettünk a csodás főnöki bőrfotelbe 
is. Rex kedvességét, szeretetét, 
figyelmességét mindvégig éreztük.

Másnap a texasi stabilizálóüzemben 
megkóstoltuk a nyers Aloe verát, és 
különleges élmény volt, ahogy Rex 
a frissen kisajtolt levéllel kente be az 
arcunkat. Az üzemlátogatás után 
kivittek minket az ültetvényekre. 
A magyar csapat óriási volt! Jól éreztük 
magunkat együtt, és sok vidám 
pillanatot szereztünk egymásnak. A nap 
mexikói esttel zárult. Fantasztikusan 
éreztük magunkat, igazi mexikói 
hangulat volt: sombrerót viselő magyar 
hölgyek, zene, tánc és Rex társasága.

Utolsó nap indultunk az Aloe Vera of 
Americához, ahol láttuk a hatalmas 
raktárat. Itt palackozzák a gélt és 
csomagolják a termékeket. Korlátlan 
mennyiségű gél és finom pizza 
is várt minket. 

Traditional Post Rally
Egy álmom vált valóra azzal, hogy saját szememmel 
láthattam Amerikában a cég valódi nagyságát, az Aloe 
vera-ültetvényeket és nem utolsósorban a Southfork 
Ranchet. Leírhatatlan volt ez az érzés. Izgalmas tíz napot 
töltöttem ott, és élményekkel teli érkeztem haza.

FORGALMAZÓINK TOLLÁBÓL
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Traditional Post Rally
Az esti parti, az utolsó itt elköltött 
vacsoránk a Southfork Ranchen volt. 
Álmom valóra vált. Barátnőm, 
Ánkica így szólt: „Ibolya, ez a te napod!” 
Amikor megpillantottam a ranchet, úgy 
éreztem, álmodom. Rex megmutatta 
a házat, végigvezetett minden 
helyiségen. Míg a többiek vacsoráztak, 
körbementünk a ranchen, megnéztük 
az állatokat, és gyönyörködtem a tájban. 
Később kimentem még egyszer, hogy 
az esti fényekben is láthassam a házat. 
Felnéztem az égre, és arra gondoltam, 
hogy egyszer nem egyedül fogok itt 
állni, hanem a csapatommal. Azokra 
gondoltam, akik mernek álmodni… 
Azt üzenem neked – aki olvasod ezeket 
a sorokat –, hogy ne hagyd elszállni az 
álmaidat, mert többről szól az életed, 
mint gondolnád!

Utolsó nap reggelén elbúcsúztunk 
Rextől, majd a Southfork Hotel 
medencéjében úsztunk egyet az 
indulás előtt. Délután gépre szálltunk, 
és arra az emberre gondoltam, aki 
hitt bennem, és elhozta a lehetőséget 
az életembe: szponzoromra, Szepesi 
Istvánra. Nem utolsósorban pedig 
hálás vagyok az üzlettársaimnak, akik 
bíznak bennem – hálás köszönetem 
mindannyiótoknak!
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HERTELENDI KLÁRA
manager

Ahogy közeledett augusztus elseje, 
egyre nagyobb várakozás fogott 
el. USA, Kalifornia, Anaheim 

– egy újabb csodálatos utazás, a jól 
megérdemelt út, az éves rally.

Az indulás nagyon korai volt, és a 16 
órás repülőút sem egy leányálom, de 
útitársammal, Fittler Diána senior 
managerrel minden fáradtságot 
elfeledve érkeztünk meg a Los Angeles-i 
repülőtérre.

Innentől kezdve minden egy profin 
megírt forgatókönyvhöz hasonlóan 
zajlott a következő négy napban 
(ahogy ezt már megszokhattuk az FLP 
vezetőségétől). Egy óra sem telt el, 
és a szobánkat elfoglalva már 
a csodálatos ötcsillagos Hotel Marriott 
luxuskényelmét élvezhettük. 

Másnap reggelig szabad programunk 
volt, amelyet arra használtunk ki, hogy 
kicsit kipihenjük az út fáradalmait 

A tavalyi houstoni 
rally és Post Rally 
óta nem telhet el 
úgy nap, hogy ne 

gondolnék jó érzéssel 
arra a tíz napra, 

amelyet Rex Maughan 
társaságában és az 

FLP vendégszeretetét 
élvezve töltöttem el.
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(bár ez a néhány nap egyáltalán nem 
a pihenésről szól).

A szálloda halljában az első perctől 
érezhető volt a tipikus rallyhangulat: 
jókedv, vidámság, mosolygós emberek 
a világ minden tájáról.

A második nap délelőtt 
megismerkedhettünk az új termékekkel, 
amelyekből rögtön vásároltam is jó 
néhányat. Főleg az új Sonya arcápolási 

csomag hozott lázba, még aznap 
kipróbáltam. Délután ellátogattunk 
Disneylandbe, ahol néhány órára 
visszarepültünk az időben, és újra 
gyerekek lehettünk. Óriási plüss Miki 
egerekkel – rózsaszín fülekkel 
a fejünkön –, mesefigurás pólóban 
tértünk vissza a szállodába. Igazán 
nagyszerű kikapcsolódásban volt részünk.

A komoly dolgok másnap kezdődtek: 
a rally első napja, minősülések, beszédek 

a színpadon. A közönség soraiban 
pedig lelkesen tomboló, népviseletbe 
öltözött FLP-sek. Ezen a napon vette 
át seniorszalagját büszkeségem, Fittler 
Diána és szponzorom, Senk Hajnalka 
a soaringszalagot. 

Ezúton is szeretnék gratulálni nekik 
és a többieknek is! Új manager 
munkatársaink: Farkas Gáborné, 
Kilián István, Kovács Tímea; új senior 
managerek: Császár Ibolya Tünde, 
Hajcsik Tünde és Láng András, 
Fittler Diána, Dr. Tombáczné Tanács 
Erika és Dr. Tombácz Attila, Gulyás 
Melinda és Kurucz Endre, Klaj Ágnes, 
Szidiropulosz Angelika és Miklós; 
új soaring managerek: Boro Ostojic, 
Tóth Sándor és Vanya Edina, Senk 
Hajnalka, Herman Terézia, Ocokoljic 
Zoran; új sapphire managerek: Fekete 
Zsolt és Ruskó Noémi, Halmi István és 
Halminé Mikolal Rita, Burus Marija 
és Burus Bosko, Ocokoljic Daniela; 
5000 cc: Krizsó Ágnes, Varga Róbert és 
Vargáné Mészáros Mária, Lomjanski 
Veronika és Lomjanski Stevan; 
7500 cc: Szabó József, Berkics Miklós. 

Az este közeledtével egy másfajta 
izgalom is hatalmába kerített; ezt 
az érzést még nem ismertem tavalyról, 
hiszen az idén kaptam a felkérést, hogy 
képviseljem a magyarországi FLP-t 
a rally gálaestéjén megrendezett 
tehetségkutató versenyen. Ezúton is 
köszönöm országigazgatónknak, dr. 
Milesz Sándornak a lehetőséget, és 
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a sok-sok segítséget, amellyel ez 
a produkció megvalósulhatott. 
Orosházi Dia barátnőmmel 
megtanultunk egy dalt, amelynek az 
eléneklése, úgy éreztük, tökéletesen illik 
egy ilyen alkalomhoz (Barbra Streisand–
Donna Summer: No more tears).

Az énekpróba mellett még is 
megterveztük és elkészítettük 
a fellépőruháinkat is a nagy napra. 
Nagyon izgultunk Diával, hiszen 
rövid idő állt rendelkezésünkre, hogy 
megtanuljuk ezt az amúgy sem könnyű 
dalt, ám tudtuk, hogy sikerülni fog, és 
a színpadon a legjobbat nyújtjuk majd. 
Csak a helyszínen derült ki, hogy hiába 
volt a készülődés, nem léphetünk fel: 

a magyar zsűritag jelenléte kizárja, 
hogy indulhassunk a versenyen… 
Berkics Miklóst az utolsó pillanatban 
beválasztották a zsűribe. Sándor nem 
hagyta annyiba a dolgot, és Mikivel 
együtt addig győzködték a vezetőséget, 
amíg mikrofont kaptunk a kezünkbe, 
és a próbán elénekelve a dalt, 
meggyőztük őket.

– Mehet a nóta, de nem ma! Holnap, 
a rally nagy napján, a diamond 
minősülések előtt, a nagyszínpadon! 
– mondta Aidan O’Hare. Hűha! 
Diával egymásra néztünk, és 
nem tudtuk, hogy örüljünk, vagy 
aggódjunk. Már nem volt visszaút, de 
végül is ezért jöttünk…

A fényűző gálaesten a nagy izgalom 
miatt egy falat sem ment le a torkomon, 
és korán elmentem aludni, hogy 
rápihenjek a nagy napra. Másnap 
reggel kilenc órakor már skáláztunk, 
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sminkeltünk, készültünk; próbáltuk 
magunkat formába hozni. 

A hangulat az egész szállodában 
a tetőfokára hágott; a magyar 
csapat is egyenruhában 
gyülekezett, és várták a rally 
második napját.

Minket Diával hátrakísértek 
a színpad mögé, ahol saját 
öltözőt kaptunk. A színfalak 
mögött maga Rex is odajött 
hozzánk, és biztatott minket. 
A várakozással töltött percek 
óráknak tűntek, mire eljött 
a pillanat, amikor a színpadra 
szólítottak minket.

A következő néhány perc fantasztikus 
élmény volt. Több ezer lelkes FLP-
s a világ 120 országából a közönség 
soraiban zászlókat lengetve tapsolt, 
kiabált. A közönségre pillantva 
észrevettem Berkics Mikit, Senk 
Hajnit és az egész magyar csapatot, akik 
az első sorokból lelkesen biztattak, óriási 
erőt adva ezzel. Abban a pillanatban egy 
újabb álmom vált valóra; aki ott volt, az 
része volt ennek az álomnak. Köszönöm 
mindenkinek!

A fellépést természetesen jól 
megünnepeltük Milesz Sándorral, 
Bíró Tamással, Kósa L. Adolffal, 
Senk Hajnival egy elegáns vacsora 
keretében.

Másnap a rally hivatalos része 
befejeződött, mindenki ment a maga 
útjára: a 2500 pont felettiek Hawaiira, 
a Post Rally-sok Texasba, és volt, aki 
vissza, Magyarországra.

Mi Diával megjutalmaztuk magunkat 
még néhány nappal Los Angelesben, ahol 
további fantasztikus élményekre tettünk 
szert. Hazafelé az úton azon tűnődtem, 
hogy hogyan fogom megosztani ezt 
a rengeteg élményt az otthoniakkal? 
A fényképek és a videoanyagok ugyan 
sokat visszaadnak, de az igazi az, ha 
személyesen Te magad tapasztalod meg, 
hogy milyen egy igazi amerikai Super 
Rally. Jövőre találkozunk Phoenixben! 
Sziasztok!
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