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Többször előfordult már, hogy 
egy sportoló vagy akár egy 
csapat egy sportágban olyan 

teljesítményt tudott felmutatni, amely 
nemcsak a sportéletben, de a kívülállók 
széles körében is tömegek hozzáállását 
és elképzeléseit változtatta meg. Ezt 
tapasztaljuk az üzletünkben is, amikor  
a fent említett tulajdonságokkal 
felvértezve lelkesítjük és tanítjuk 
növekvő számú alsó vonalainkat.

Hadd világítsam meg ezt egy példával. 
Réges-rég, 1913-ban élt egy fiatalember 
az Egyesült Államokban, aki egy 
golfpályán dolgozott, mindössze 
napi néhány centért. A golfozó urak 
felszerelését cipelte naphosszat; persze 

minduntalan emlékeztették arra, 
személye mennyire jelentéktelen 
– akkoriban a golf valóban csak  
a legkiváltságosabbak sportja volt. 
Egyszer aztán egy különös véletlen 
folytán úgy adódott, hogy ez  
a fiatalember, Francis Ouimet részt 
vehetett a híres US Open versenyen. 
Kölcsönkért pénzből fizette be  
a nevezési díjat és kölcsönzött ütőkkel 
játszott, ám olyan jól szerepelt  
a mindössze húszéves fiatalember, 
hogy a hatszoros British Open-bajnok, 
Harry Vardon ellenfeleként bekerült 
a döntőbe. Sem edzője, sem segítsége 
nem volt, egészen addig, amíg egy 
tízéves fiúcska, Eddie Lowery ki 
nem lépett a tömegből, és fel nem 

ajánlotta segítségét: szívesen cipelné a 
versenyző felszerelését. Elképzelhetik 
a jelenetet, amint egy fiatal, vézna 
amatőr egy gyerek segítsége mellett 
készül versenyre kelni a világ legjobb 
golfjátékosaival. Nem dramatizálnám 
túl, mégis emlékeztet a helyzet Dávid 
és Góliát küzdelmére.

Három napon keresztül tartott  
a versenysorozat, amelynek utolsó 
állomásaként Francis és Harry Vardon 
mérkőztek a végső győzelemért. Ahogy 
ez a kezdő legyőzte a bajnokot, és 
magasba emelte a kupát, egyszerre 
megváltozott a sportág megítélése, 
valamint az egész világ hozzáállása. 
Egyszeriben az egyik legnépszerűbb 

Mindenki lehet bajnok

Elnöki üdvözlEt

Az	évek	során	üdvözlő	soraimban	
számtalan	esetben	vontam	
párhuzamot	a	sport	és	vállalkozásunk	
között	–	nem	véletlenül.	Nagyon	
találó	olyan,	az	aktív	sportéletből		
vett	metaforák	képeivel	jellemezni		
a	munkánkat,	amelyek	híven	tükrözik	
azokat	a	tulajdonságokat,	amelyek	
egyébként	az	élet	számos	más	
területén	is	mintául	szolgálhatnak.		
A	bajnokok	életének	vezérelvei	
nemcsak	a	sport	világában,	de	
valamennyiünk	felelősen	átgondolt	
hétköznapjaiban	is	megmutatják	az	
irányt.	Vigyáznak	az	egészségükre,	
nap	mint	nap	gyakorolnak,	javítják,	
amit	szükséges,	szenvedélyesen	
küzdenek	céljaikért,	kiválóan	
működnek	csapatként,	edzőjük,	
illetve	segítőjük	útmutatását	követik.
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Közös érzés
Az	elmúlt	évek	során	egyre	gyakrabban	
tapasztaltam,	hogy	amikor	véget	ér	
egy-egy	rendezvényünk,	nemcsak	engem,	
hanem	a	környezetemet,	termékforgalmazó	
munkatársaimat	is	egy	kellemes,	kicsit	
különös,	megmagyarázhatatlan	érzés	tölti	el.

Sokszor elgondolkodtam azon, hogy honnan ered, 
mi a forrása ennek az érzésnek. Az együttlét, a közös 
gondolkodás, gondolataink azonos alapja határozza meg 

hasonló érzéseinket is.

Különösen a Poreči Holiday Rally után fogta el kellemes 
érzés sok munkatársaimat, ahogy – ha csak egy pillanatra is 
– visszagondolok a közös élményekre. Sokszínűek vagyunk, 
különbözőek, mindenki egyedi, ettől szép az emberi faj. 
Egy-egy nagyobb csoportot azonban összetart, mozgat egy 
közös cél, egy közös rendszer, úgy működik, mint egy óriási 
család. Érezzük, hogy valahová tartozunk, egy közös nagy 
csapathoz, s a gondolataink, az érzéseink, a cselekedeteink 
összetartanak és hasonló úton mozgatnak; néhol azonos, néhol 
hasonló, de mindenképpen közös alapokon nyugvó célok felé.

Kellemes ez az érzés! Ha még nem tapasztaltad meg, akkor 
gyere el egy Success Day-ünkre, egy rendezvényünkre, 
engedj a hívó szónak, és minősülj egy Rallyra; lehet az Európai 
és Profit Ösztönző Rally, Super Rally vagy éppen a Poreči 
Holiday Rally, World Rally.

Ismerkedj ezzel az érzéssel, mert ha 
téged is elér, akkor nyugalomban, 
biztonságban és egészségben fogsz 
élni – és a Világ Legjobb 
Csapatának leszel a tagja.

Hajrá, FLP Magyarország!

játék lett a golf, rengeteg ember kedves 
elfoglaltsága.

Néha mi is kerülünk olyan 
helyzetekbe, mint amilyenben 
Francis és Eddie találták magukat 
ott a pályán, ám a vállalkozásunk 
természetesen nem egy rémisztő Góliát, 
és persze mi magunk sem vagyunk 
gyenge, vézna kölykök, akik Dávid 
szerepét játszhatnánk. Üzletünk 
nagyon egyszerű, ám semmiképp sem 
könnyű. Minden azon múlik, képesek 
vagyunk-e folyamatosan megosztani 
lelkesedésünket nagyszerű termékeink 
és a kivételes üzleti lehetőség iránt. 
Nem kell túlbonyolítani az üzenetet: 
csupán alkalmat kell keríteni, hogy 
mindenkinek meg tudjuk mutatni 
a termékeket és a mindannyiunk 
életét megváltoztatni képes lehetőséget 
otthon, egy kávé mellett, vagy 
akár bármiféle szervezett találkozó 
alkalmával. Amint átér az üzenet, 
egészen biztosan meg fogják köszönni.

Önök közül sokan már professzionális 
szinten művelik a hálózatépítést, 
óriási, hatékony csapatokat építettek 
fel. Én mindezért nagyon hálás 
vagyok! Az elkötelezett munka mindig 
meghozza a várt eredményt. Számtalan 
sikertörténetnek lehettünk már tanúi 
itt, az üzletben; emberek, épp olyanok, 
mint ön, már élvezik a megérdemelt 
sikert, azt, ami önre is vár!

Itt, az Egyesült Államokban a 
november leginkább a hálaadás ünnepe 
miatt meghatározó. Tegyünk azért, 
hogy valóban felébresszük az emberi 
érzéseket az üzlet mindennapjaiban; 
szánjunk pár percet arra, hogy egy 
képeslappal, telefonhívással kifejezzük 
hálánkat: Köszönöm! Közeledik az év 
vége, ám van még hátra néhány hét 
2007-ből. Tennivalóinkat végezzük 
el lelkiismeretesen, a finisben sem 
lankadva dolgozzunk keményen, 
és jusson eszünkbe Francis és a kis 
Eddie, amint ott állnak a pályán 
a döntő küzdelem végén. Egymillió ok 
lett volna, hogy veszítsenek vagy akár 
feladják, ők mégis talpon maradtak, 
a célra fókuszáltak és győztek. A mi 
győzelmünk is megváltoztatja a világot!
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Elérkezett 
a várva várt 
perc
Július és augusztus hónapban nagyon 
keményen dolgoztunk kis csapatommal, és 
a kitartó munkának meg is lett az eredménye: 
egyrészt sikerült elérni a supervisori szintet, 
másrészt minősültünk a Rallyra. Izgatottan 
számláltuk a hátralévő napokat az indulásig.

Végre elérkezett a várva várt perc, és 
feleségemmel Pécsett felszállhattunk 
a Szegedről indult buszra csütörtök este, húsz-
egynéhány munkatársunkkal együtt, hogy 
a másnap reggel már Porečben köszöntsön 
bennünket. Az út hosszú és fárasztó volt, 
de a jó társaság ezt feledtette velünk.

Az idei Holiday Rallynek a Hotel Laguna 
Albatros adott otthont, amely egy 
négycsillagos szálloda 324 légkondicionált 
szobával, gyönyörű parkjában rengeteg 
pálmafával. Az épületkomplexum a tengertől 
kb. száz méterre áll, emellett azonban három 
saját medencével is kényezteti a pihenni 
vágyókat. A hatalmas önkiszolgáló étteremben 
all inclusive ellátásban volt részünk.

Megérkezésünket követően – némi pihenés 
után – sokfogásos ebéd várt ránk az 
étteremben, így jóllakottan ültünk be a 14 
órakor kezdődő előadás-sorozatra, amelynek 
a szállodánk mellett található sportcsarnok 
adott otthont. Nem tudom pontosan, 
hányan vettünk részt a Holiday Rallyn, de 
azt igen, hogy összesen nyolc busz szállította 
a minősülteket a helyszínre, és sokan jöttek 
kocsival is.

A rendezvényt természetesen dr. Milesz 
Sándor országigazgató nyitotta meg. Az 
első blokkban dr. Révész Edit, dr. Schmitz 
Anna és dr. Samu Terézia az Aloe vera és 
az egészségmegőrzés összefüggéseiről tartott 
előadást. Ezt követően Krizsó Ágnes arról 
beszélt, hogy milyen is volt, amikor ő kezdte. 
Szabó József motiváló előadása után a pénteki 
képzést Katrin Bajri „dupla gyémánt”-története 
zárta, aki elmesélte, hogy egy bőrönddel 
disszidált a berlini fal lebontása előtt három 
hónappal, most pedig Albert monacói herceg 
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szomszédja. A napot kikapcsolódásképpen egy 
fergeteges bulival zártuk.

Szombaton is rengeteg kiváló előadást 
hallottunk, Vágási Aranka például az 
ösztönzőprogramokról tartott előadást. Halmi 
István a csapat fontosságát hangsúlyozta, 
Kósa L. Adolf pedig számokkal illusztrálva 
mutatta be saját karrierjét az FLP-ben. 
Lomjanski Veronika előadásának címe: 
„Én is voltam supervisor.” Berkics Miklós 
elmagyarázta, hogy háromszor nyolc egyenlő 
120-szal, azaz nincs más dolgunk, mint három 
jól menő supervisori csoportot elindítanunk, 
amely meghozza a manageri szintet. Az 
előadások közötti szünetek jó hangulatáról 
Maja Suput énekesnő gondoskodott 
– sikeresen, hiszen dalai hallatán még 
a President's Club tagjai is táncra perdültek.

Tóth László igazgatóm azt tanácsolta, hogy 
üljünk minél előrébb, mert a hátsó sorokba 
nem jön át az az érzés, az a hatás, amelyet ez 
a rendezvény adhat. Szót fogadtunk, és 
a hetedik sorban foglaltunk helyet. Hát igen! 
Testközelből látni és hallgatni azokat az 
embereket, akik a legtöbbet érték el ebben az 
üzletben, elmondhatatlanul nagy élmény volt. 
Rengeteget tanultunk arról, miként válhatunk 
supervisorokból managerekké.

A tanuláson túl mit adott a Rally? 
Találkozhattunk az üzlet legkiválóbb 
egyéniségeivel, mint például dr. Tombáczné 
Tanács Erikával, Berkics Miklóssal, Varga 
Róberttel, néhányukkal beszélhettünk is 
pár szót, s ez számunkra extra motivációt 
jelentett.

A legnagyobb élményem az volt, amikor 
a szombati reggelinél Berkics Miklós 
az asztalomhoz ült, és fél órát kettesben 
beszélgethettem Magyarország legnagyobb 
hálózatépítőjével. Ezzel valóra vált az egyik 
álmom. Úgy éreztem, ezért érdemes volt 
átdolgozni a nyarat.

Szóval milyen is volt a Holiday Rally? Azt 
nem lehet elmondani, csak átélni. Még mindig 
lúdbőrös a karom, ha rágondolok. Poreč akkora 
motivációt adott, amely biztosan hozzásegít 
bennünket a következő szint eléréséhez.

GALAMBOS TAMÁS
supervisor
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Indulunk 
Porečbe!!!
Elérkezett a nagy nap, 2007. október 4., 
csütörtök 20.00 óra. Tudjátok, mit jelent ez? 
Teljesítményünk elismeréséért kaptunk egy 
jutalomutat az FLP-től Horvátországba!

Találkoztál már ilyen céggel? Végzed a 
munkád, amelyet szeretsz, ezért diszkontáron 
(vagy ingyen) jutsz olyan csodálatos 
termékekhez, amelyek javítják az egészségi 
állapotodat, kifizetik a munkádat, és 
elismerésként elvisznek egy utazásra, amelynek 
anyagi vonzatát az FLP állja! Mi még nem 
találkoztunk ehhez foghatóval!

Nagyon vártuk az utazást, hisz aktív 
szponzorunk, Küri Attila és édesapja, Küri 
András rengeteget mesélt róla, ők ugyanis 
részt vehettek a 2006-os utazáson. Engedjétek 
meg, hogy itt köszönjük meg nekik, hogy 
megmutatták a lehetőséget, és segítettek, illetve 
segítenek céljaink elérésében.

Hallani azonban teljesen más, mint átélni! 
Ezért is ajánljuk nektek, ha még nem 
teljesítettétek ezt a kihívást, tegyétek meg, 
érdemes!

Képzeljétek, úgy utaztunk, mint 
a sztárok. Motoros felvezetők, biztonsági 
őrökkel teli felvezető és sorzáró autók 
vigyázták a nyolc luxusautóbuszból álló konvoj 
biztonságos haladását.

Már a buszon is kényeztettek bennünket, 
finomabbnál finomabb szendvicsek sokasága, 
SIRONA ÁSVÁNYVÍZ és egy remek 
motivációs film. Utaztál már így? Mi még nem!

ÉRKEZÉS: 2007. OKT. 5., 10 ÓRA.

Nem hiszünk a szemünknek! Megérkezünk 
egy meseszép helyre, gyönyörű szálloda, 
pálmafák, virágok, tenger. Ez mind semmi! 
Tudjátok, milyen fogadtatásban részesültünk? 
Az FLP felső vezetői, managerek, 
seniorok, soaringok, sapphire-ok, diamond-
sapphire-ok, diamondok, és hogy egy pár 
nevet is említsek a teljesség igénye nélkül: 
dr. Milesz Sándor, Szabó Józsi, Berkics 
Miki, dr. Kósa L. Adolf… mind a szálloda 
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előtt állnak, bennünket várnak, tapsolnak, 
ujjonganak. Ők, nekünk!!! Nekünk örülnek, 
supervisoroknak! Ez az érzés leírhatatlan!!!

Belépve a szállodába újabb ajándékok! 
Nagyon szép piros FLP-s pólókat, tollakat, 
jegyzettömböket és válltáskákat kaptunk. 
Köszönjük!

Gyors felpakolás a szobákba, 
majd irány felfedezőútra. Állunk 
a szálloda teraszán, nézzük a tengert. 
Kitaláljátok, ki jön oda hozzánk? Nem más, 
mint dr. Milesz Sándor országigazgató! 
Szavait soha nem fogjuk elfelejteni: „Szép, 
ugye? Pihenjetek, egyetek, igyatok, érezzétek 
jól magatokat! MEGÉRDEMLITEK, 
MEGDOLGOZTATOK ÉRTE!” 
Hallottatok már ilyet a „főnökötöktől”? Én 
soha, egyiktől sem!!!

Ebéd! Hatalmas, gyönyörű, svédasztalos 
étterem, tengerre néző terasszal. Ott minden 
volt, ami szem-szájnak ingere. Sültek, 
saláták, tészták, halkülönlegességek, sajtok, 
gyümölcsök (októberben sárgadinnye!), 
fagylalt, sütemények, mártások, öntetek, 
üdítők stb.

Péntek délután megkezdődtek az előadások: 
Siklósné dr. Révész Edit, dr. Schmitz Anna, 
dr. Samu Terézia, a szünetben latin táncok, 
majd Danijela Ocokoljić, Jadranka Kraljić-
Pavletić, Krizsó Ágnes, Szabó József, Katrin 
Bajri és párja, Pascal Crepieux. Amit tőlük 
kaptunk, azt nem lehet leírni. Hisz tudjátok ti 
is, hallottátok már őket.

Este pazar vacsora, majd diszkó a cég első 
embereivel. Táncoltál már Szabó Józsival, 
Szekér Mariannal, Szépné Keszi Évával, 
Szép Mihállyal, Gulyás Melindával? Itt 
megteheted!

OKTÓBER 6., SZOMBAT

Reggeli után ismét fergeteges előadások. 
Szintén csak az előadók nevét említem, hisz 
amit ők tudnak, tanítanak, a hosszú évek 
munkáját és tapasztalatát leírni lehetetlen. 
Irena Dragojević, Éliás Tibor, Varga Róbert, 
Marija Ratković, a szünetet kitöltő zenés blokk 
után Hajcsik Tünde és Láng András, Jozefa 
Zore és dr. Kósa L. Adolf. Gondolhatjátok, 
csak úgy szikráztak a tollaink. Kissé kábultan 
a lehengerlő előadásoktól és a rengeteg 
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információtól, tartottunk egy ebédszünetet, és 
képzeljétek, az összes előadó és felső vonal ott 
ebédelt velünk együtt! Te ebédeltél már 
a „főnökeiddel”?

Délután folytatódtak az előadások: Utasi 
István, Császár Ibolya Tünde, Zrinka 
Vranes, Halmi István, Vágási Aranka, 
Berkics Miklós és Lomjanski Veronika. 
Lehengerlő volt, rengeteg erőt, energiát 
lehetett belőlük meríteni! És még nincs vége!

Vacsi után ismét diszkó, sztriptíztáncos 
lányokkal és chippendale fiúkkal. Bár, teljes 
kiszolgálással! Készíthettél fényképet bárkivel, 
akivel akartál! Mindenki kedves volt, tanácsot 
kérhettél. Beszélgethettél a nagyokkal, és 
nem csak üzletről. Például itt tudtuk meg, 
hogy Szekér Mariann szereti a kutyákat, és 
kedvenc fajtája az, amelyet mi tenyésztünk.

És végül, de nem utolsósorban engedjétek meg, 
hogy köszönetet mondjunk egy házaspárnak, 
Keszlerné Ollós Máriának és Keszler 
Árpádnak. Azt a szeretetet, törődést, tanítást 
soha nem fogjuk elfelejteni, amit tőlük kaptunk. 
Mindezt úgy, hogy nem managereink, nem felső 
vonalunk, azaz minden érdek nélkül. Köszönjük! 
Mélyen a szívünkbe zártuk őket.

Az utat és a lehetőséget egy minőségileg jobb 
életre pedig köszönjük az FLP-nek – soha nem 
fogjuk elfelejteni! Éljetek vele ti is!!!

PINTÉR IZABELLA
SZEKERES SZABOLCS

supervisorok
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Porečről 
szentimentálisan
Túl a csúcson! Megcsináltuk életem párjával! 
Július 3-ától augusztus 31-ig. Turbó volt 
a javából. Legyőztük magunkat, és október 4-én 
felszálltunk a Porečbe induló buszra. 14 órás, 
supervisort – az is ember! – próbáló út után, 
megfogyva bár, de törve nem megérkeztünk 
az Adriai-tenger gyöngyszemébe. A jó elnyerte 
méltó jutalmát, hisz leszállva a buszról, egyik 
nagy példaképem ölelő karjaiban találtam 
magam. Soha rosszabb fogadtatást!

Kis pihenő után kiadós ebéd a négycsillagos 
Hotel Laguna Albatrosban, majd kezdetét 
vette a show. Volt akadémiai székfoglalónak is 
beillő termékismertetés, a szemekbe könnyeket 
csalogató sikersztori, és lazításképpen még 
gigatánc is. Majd szétvetette az erő a termet.

Újabb kis pihenő, kiadós vacsora, majd egy 
sikeres szökés a velencei hangulatot idéző poreči 
óvárosba. Fotózás, fagyi, a nap kiemelkedő 
mozzanatainak visszaidézése – egymás szavába 
vágva. A többieknek diszkó.

A szombat minden képzeletünket felülmúlta. 
A klasszikus mondást ismételgettem magamban: 
„Ilyen nincs, és mégis van!” Nyakamon kidudorodó 
erekkel tettem fogadalmat: „MEGCSINÁLOM!” 
Aztán meg azt dúdolgattam: „Ez út Porečbe 
visszavisz, nagy üzletem lesz nekem is, tovább, 
tovább, tovább… Fel sapphire-szintre, cimborák!” 
Ennyi profi zmust, emberséget, tisztaságot, 
tisztességet egy helyen még sosem tapasztaltam. 
Velünk volt ott az Isten, és meg is áldott minket, 
ahogyan az egyik nagy kedvencem kérte előadása 
lezárásaként. Bevallom férfi asan, sokszor 
a könnyeimmel küszködtem. Szerettem volna 
megszorítani, illetve megcsókolni a szombati 
előadók kezét!

Az esti banketten a jó ismét elnyerte méltó 
jutalmát. Sok biztató szót kaptunk, és közös 
fotót a nagyoktól. Mi voltunk a „sapphire-okkal 
társalgók”. Jövőre veletek ugyanitt! Aki nem 
hiszi, (az is) minősüljön jövőre a HOLIDAY 
RALLY POREČ-re!!!

Köszönjük!
OLÁH JÓZSEF

supervisor
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Poreči 
újjászületés
Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy lány, 
akinek megvolt mindene: egészség, család, ház, 
autó. De mégsem volt boldog, mert egyvalami 
hiányzott az életéből: az önbizalom.

Egy szép napon kapott az élettől egy lehetőséget: 
jobb élet, több pénz, lehetőség segíteni más 
embereken, és egy hatalmas karrier. Ezt a jó 
tündért Forever Living Products-nak hívják. 
Ez a lány úgy döntött, él a lehetőséggel, és 
szebbé teszi saját és mások életét is. Eleinte 
minden jól működött, de úgy érezte, valami 
hiányzik. A sok szép és jó eredményekért az 
FLP megajándékozta a lányt és párját egy 
jutalomkirándulással: elutaztak Porečbe.

Már a buszon kiderült, hogy a cég mindent 
megtesz azért, hogy jól érezzék magukat. 
Gyönyörű négycsillagos szállodában 
vendégváró ajándékkal várták őket. 
Összkomfortos szoba, bőség ételből, italból, 
esti buli, egyszóval a cég a tenyerén hordozta 
őket és még másik 850 embert, akik ugyanúgy 
a munkájuk gyümölcsét élvezték. Ott volt 
minden fontos ember, aki ebben a régióban 
számít. Jöttek az előadások, amelyek magas 
színvonalúak voltak, és amelyek sokszor 
könnyeket csaltak a lány szemébe, mert 
úgy érezte, ezek az előadók tudják, milyen 
gonddal küszködik, és olyan dolgokat 
mondtak, amelyekről a lány úgy gondolta, 
hogy csak neki szólnak. Mikor személyesen 
is találkozott az előadókkal, azok biztatóan 
átölelték a vállát, és azt mondták neki, képes 
arra, hogy továbblépjen, ne becsülje le saját 
magát („Merni kell nagyban gondolkodni. Légy 
gyermeked méltó példája!” – Varga Robi), 
hisz olyan helyen van, ahol adott minden: 
a lehetőség, a segítség, hisz sosincs egyedül. 
Olyan emberekkel van körülvéve, akik azt 
akarják, hogy ő is sikeres legyen. („Csak bízz 
magadban, hogy képes vagy rá. Add át magad 
a változásoknak, változz meg, és minden 
megváltozik körülötted. – Hajcsik Tünde). 
Amit az emberi elme képes elhinni, képes 
megvalósítani. Ez 
a biztos siker titka!

Ekkor a lánynak megdobbant a szíve, és 
elkezdett célokat felírni, amelyeket eddig félt 
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papírra vetni, mert tartott a csalódástól. Eljött 
a hazautazás ideje. A lány teljesen feltöltődve és 
megújulva szállt fel a buszra, és vitte hazafelé 
a legszebb ajándékot, amiért Porečbe kellett 
utaznia: az ÖNBIZALMAT.

És megváltozott az élete.

Tudjátok, mi a legszebb ebben a mesében? 
Hogy nem is mese, hanem igaz történet. 
Higgyétek el, ti is képesek vagytok rá, hisz a 
legjobb helyen vagytok, az FLP-ben – vagyis 
Fent Lenni a Paradicsomban.

Ezért köszönet az FLP-nek, szponzorának, 
Püspökyová Ildikónak (S), mentorának, 
Fábiánová Máriának (AM), felső vonalának, 
Csákyová Monikának (AM), Bogdánné 
Szabó Katalinnak és Bogdán Ervinnek (M), 
Gulyás Melindának (Senior M), valamint 
Szépné Keszi Évának és Szép Mihálynak 
(Soaring M).

Ne felejtsétek el hogy „Égnie kell annak, aki 
gyújtani akar”! (Piramis). 2008. január 1-jétől 
újra Holiday Rally, Poreč – ti is ott lehettek!

2007. október 16., 
Ipolyság, Szlovákia

SOLTÉSZ ANDREA ÉS BÉLA
supervisorok
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Élményeink 
a Holiday Rallyról
Hát elérkezett a várva várt nap! 2007. január 
29-én regisztráltunk a párommal, Unghy 
Ibolyával, február végére pedig elértük 
a supervisori szintet. Szponzorunk, Lantos 
István ekkor közölte, hogy teljesítettük 
a Holiday ösztönzőt. Ezt nem nagyon 
értettük, akkor csak annyit tudtunk felfogni, 
hogy október közepén egy poreči hosszú 
hétvége vár ránk.

Ez a hosszú hétvége most érkezett el. Október 
4-én, este 10 órakor indultunk Salgótarjánból 
két személygépkocsival. Összesen tízen 
keltünk útra, négyen teljesítettük az ösztönzőt, 
a többiek eljöttek velünk tanulni.

Ötödikén, reggel nyolc órakor érkeztünk meg 
Porečbe; megjegyzem, a párom még soha nem 
járt tengerparton, pedig 53 éves. Most végre 
ide is eljutott az FLP jóvoltából.

Már a megérkezés sem volt hétköznapi; 
a szálló halljában rögtön összefutottunk 
Lomjanski Veronikával, aki kedvesen segített 
nekünk. A szobák elfoglalása után következett 
a második meglepetés: reggeli után kávézni 
indultunk, fizetni akartunk, de nem hagytak. 
Mi ez? – kérdeztük, aztán lassan rájöttünk, 
hogy teljes, de csakugyan teljes vendéglátást 
kaptunk. Párom szeme kissé homályos lett, 
csak nehezen gyűrte le meghatottságát. 
Lesétáltunk a tengerparthoz, s akkor közölte: 
ez volt élete vágya; úgy gondolta, addig nem 
halhat meg, amíg 
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a tengert nem látja meg. Felső vonalunk, 
Hegedűs Ervin és párja, Timi ekkor közölte, 
hogy még sok tenger van, amit együtt meg kell 
nézni. Ebben maradtunk.

Az előadásokról csak felsőfokon tudunk 
beszélni, szerintünk nem is lehet a két nap 
értékét pénzben kifejezni.

Mit kaptunk ettől a pár naptól? Megpróbálom 
szavakba önteni, ám igen nehéz:
– rengeteg új információt,
– munkákhoz újabb lendületet,
– nagyon sok új barátot ismerhettünk meg,
– rengeteg tudásanyagot,
– szeretetet,
– megismerhettük a cég erejét (döbbenetes!!!),
–  felső vezetőink közvetlenségét, 

segítőkészségét,
– a rendezvény csapatkovácsoló erejét.
 
A felsoroltak között nem tudok fontossági 
sorrendiséget felállítani, de a SZERETETET 
végig érezni lehetett. Ez a meghitt, jó hangulat 
nyomta rá a bélyeget Porečre.

Vasárnap sétával egybekötött városnézésen 
értékeltük az eltelt két napot, s eldöntöttük, 
hogy a tengerben való fürdőzés nélkül nem 
utazunk haza. Délután kerítettünk erre 
sort, és egyórányi fürdőzés után az újoncok 
meglepetten közölték: „Tényleg sós a tenger!”
Ilyen jó hangulatban köszöntünk el Porečtől, 
s egyben eldöntöttük, hogy jövőre ugyanitt, 
ugyanígy, az új supervisorokkal kibővülve 
találkozunk a nagy CSALÁDDAL.

UNGHY IBOLYA ÉS 
HORVÁTH MIHÁLY

supervisorok
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Az FLP sikerének titka a szponzor 
és munkatársa kapcsolatában 
rejlik. Dr. Dušanka Tumbas 

senior manager és Siniša Blašković 
manager, a szponzor és munkatársa 
voltak az első őszi Success Day 
házigazdái. Mindannyian nagyon 
élveztük Dušica és Boško mesteri 
műsorvezetését.

Branislav Rajić, az FLP Szerbia területi 
igazgatója összegezte a nyári időszak 
munkáját. A nyári hónapok alatt 
szorgalmasan és kitartóan dolgoztunk, 
óriási munkát végeztünk, megtettünk 
egy nagy, történelmi lépést 
a forgalmazói hálózat építésében. 
Minden földrészen volt szerbiai 
forgalmazó; bárhol jártak, örömmel 
látták vendégül őket, és méltó módon 
képviselték a délszláv régió sikeres 
munkamódszerét.

A legújabb, ún. Holiday Rally 
ösztönzőprogram számos supervisori, 
assistant manageri és manageri 
minősülést eredményezett. 
A Szakszervezet Otthonának 
színpadán még egyszer gratuláltunk 
az ösztönzőprogram győzteseinek, és 
szerencsés utat kívántunk Porečbe.

A csapatmunka mindig sikert 
eredményez. Egyéni döntéssel kezdődik, 
amelyet beleszőnek a csapatmunka 
hálózatába, és ezzel teremtenek új 
alkotó- és mozgatóerőt. TE vagy 
az összes esemény mozgatórugója 
és egyben a csapat része, aki nélkül 

mindez nem működne. A Forever 
megjutalmazza a különböző szinten 
lévő csapatjátékosokat, lehetőséget 
nyújt, hogy új erőre kapjanak, és még 
erőteljesebben folytassák a munkatársi 
hálózat építését. Marija Buruš 
sapphire manager munkatársunk 
számos olyan ösztönzőprogram tanúja 
volt, amely az elmúlt tíz év alatt erős 
és biztos együttműködési hálózatot 
épített. Köszönjük kiváló, lendületes 
előadását, amelynek szlogenje: Te is 
tudod, és akarod!

Életünk egyik legjobb tanára 
a tapasztalat, csak a tandíj néha nagyon 
magas. Azok a beszédes, kézzelfogható 
tapasztalatok, amelyekre szert tettek 
az FLP-készítmények használói és az 
orvosok, akik nap mint nap használják 
ezeket a termékeket, ékes példát 
mutathatnak, hogyan javíthatunk 
saját és mások életminőségén. Hálásak 
vagyunk dr. Biserka Lazarević soaring 
manager munkatársunknak, aki teljes 
odaadással vezette ezt a műsorrészt, 
és kiváló tanácsokat adott azzal 
kapcsolatban, hogyan érhető el az 
ember és a természet életharmóniája.

Ellenálló képességünk őrzi szervezetünk 
egységét, és ellenállóvá tesz 
a mindennapi környezeti ártalmakkal 
szemben. A gyógynövényeket ma 
már széles körben alkalmazzák az 
emberi szervezet különböző működési 
zavarainak kezelésében. Ezek a pozitív 
mechanizmusok bizonyítják – 
a felhasználók mindennapi életében 

A nyár utolsó napsugaraival és az ősz első hírnökeivel 
érkezett meg az új sikernapunk – a szeptemberi 
Success Day Belgrádban. A nyári szünet rövid volt, 
de egyben termékeny is, és ezt mi sem bizonyítja 
ékesebben, mint az új minősülési szinteket elért 
munkatársaink száma.

Te is tudod, és akarod!

DR. DUŠANKA TUMBAS
senior manager

FOTÓ: OSTOJIć DIMITRIJE

SINIŠA BLAŠKOVIĆ
 manager
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és az orvosok gyakorlatában szerzett 
– kedvező tapasztalatokat. Az FLP-
készítmények összetevői jótékonyan 
hatnak az ember ellenálló képességére 
– szögezte le előadásában dr. Aleksandar 
Petrović manager munkatársunk.

Az FLP-ösztönzőprogramok számos új 
szintet és kiváló hálózatépítőket segítettek 
a siker eléréséhez. A Szakszervezet 
Otthonának színpadán gratuláltunk az új 
supervisoroknak, assistant managereknek 
és managereknek, akik szorgalmasan 
dolgoztak a nyár forró hónapjai alatt, és 
elérték céljukat.

Maja Odžaklijevska csodás életereje 
mindenkit megmozgat, lélekmelengetően 
szép hangja pedig rabul ejti a szívünket, 
rendezvényeink elmaradhatatlan 
vendége lett. Karizmatikusságát sokan 
megirigyelhetnék. Nagyon hálásak 
vagyunk Maja fellépéséért, és mindig 
örömmel gondolunk rá a jövőben is.

Mindannyian saját életiskolánk 
igazgatói, életünk birtokosai és saját 
sikertelenségünk legfőbb okozói 
vagyunk. Szinte felrobbant a színpad, 
akkora pozitív energiát sugárzott 
Milan Mitrović Pavlović munkatársunk, 
aki elégedett termékhasználó és 
sikeres FLP-manager. Mindannyian 
kulcsfontosságú munkatársak 
és elégedett termékhasználók lehetünk 
– amennyiben ezt valóban akarjuk. 
A Forever program lehetőséget 
nyújt, hogy sokat tanuljunk mások 
tapasztalatából, és a tanultakat önzetlenül 
átadjuk másoknak mindennapi életünk 
és munkánk során. Ezt a folyamatot 
koronázza meg sikeres pályafutásunk.

Hogy lehetnek egyesek annyira sikeresek, 
mások viszont nem? A siker a vágy, 
illetve a cél eredménye. Alkalmazható 
szabálya a következő lépésekből áll: 
döntsd el, tanuld meg, készíts tervet, 
dolgozz egyedül, dolgozz mindennap, 
higgy a munkádban, és soha ne add 
föl! Aki olyan rendíthetetlen vágytól ég, 
amelynek megvalósítását csak a halál 
akadályozhatná meg, mindig eredményes 
lesz, és megvalósítja kitűzött céljait. 

Amikor tudod, hogy miért dolgozol, 
akkor a „hogyan” már magától 
működik! Rex Maughan úr 
fektette le az alapjait majdnem három 
évtizeddel ezelőtt annak a munkának, 
amelynek tapasztalatai sok szépet 
hoztak dr. Predrag Lazarević soaring 
manager munkatársunk életébe. 
Sikerei és munkájának szellemisége 
ihlette kiváló előadását.

Rövid nyári szünet után egy 
csokorba gyűjtöttük munkatársainkat, 
akik az elmúlt időszakhoz viszonyítv
a jelentősen megnövelték 
csapatmunkájuk eredményességét, 
és ezzel bekerültek a Conquistador’s 
Clubba.

A gépkocsivásárlás-ösztönző program 
győztese Sonja és Nebojša Kneževi 
senior manager munkatársaink. 
Gratulálunk!

Életünk és munkánk napi kapcsolatokra 
és néha az azokból fakadó nézeteltérésekre 
kényszerítenek bennünket; ezek 
elkerülhetetlenek tevékenységünk 
során. Az ezekből fakadó problémák 
megoldásával minden ajtó megnyílik 
a siker felé vezető úton. A munkatársak 
sikeres pályafutása azon képességüktől 
függ, amelyek segítségével nagyon 
gyorsan és lehetőleg fájdalommentesen 
megoldják a gondokat, először 
magukban, majd munkatársaikkal és 
környezetükkel tisztázva a problémákat. 
A döntés, a tett, a munka közben 
folytatott jó viszony és a kitartás 
mindenkit eljuttat a várt siker 
küszöbéig – üzeni vendégelőadónk, 
dr. Dušan Pavlović.

Megköszöntük műsorvezetőink 
munkáját, és az assistant supervisor-
kitűzők átadásával elbúcsúztunk 
vendégeinktől. A következő 
rendezvényünket október 13-án tartjuk 
a belgrádi Szakszervezet Otthonában.

BRANISLAV RAJIĆ
Az FLP Szerbia területi igazgatója 
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  1. Dominkó Gabriella
  2. Szekér Marianna
  3.  Tóth István és 

Zsiga Márta
  4.  Nagy Ádám és 

Nagyné Belényi Brigitta
  5. Krizsó Ágnes
  6.  Csuka György és 

dr. Bagoly Ibolya
  7. Gecző Éva Krisztina
  8.  Tamás János és 

Tamás Jánosné
  9.  Dobsa Attila és 

Dobsáné Csáki Mónika
10.  Miklós Istvánné és 

Tasi Sándor

  1.  Mićić Mirjana és 
Harmoš Vilmos

  2.  Žurka Dragana és 
Žurka Radiša

  3.  Buruš Marija és 
Buruš Boško

  4.  Janović Dragana és 
Janović Miloš

  5. Nakić Marija
  6.  Buljan Slobodanka és 

Buljan Stanislav
  7. Tomić Sofija és Tomić Ljubiša
  8.  Strboja Jovanka és 

Strboja Radivoj
  9.  Davidović Svetlana és 

Davidović Mila
10.  Bunjevački Jovanka és 

Bunjevački Živojin

MAGYARORSZÁG SZERBIA, MONTENEGRÓ

CONQUISTADOR CLUB
2007. szeptember hónap legsikeresebb termékforgalmazói

MINŐSÜLÉSEK

Hódítók 
Klubja 

  
  Az első tíz 
forgalmazó 

a személyes 
és non-manageri 

pontok alapján
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  1.  Kraljić-Pavletić Jadranka és
Pavletić Nenad

  2.  Jurović Zlatko és 
Jurović Sonja

  3.  Draščić Dušan és 
Draščić Marija

  4.  Calušić Dubravka és 
Calušić Ante

  5.  Romić Meszaros Mirjana és 
Katić Ivan

  6.  Vidiček Velimir és 
Vidiček Ivka

  7.  Lesinger Ivan és 
Lesinger Danica

  8.  Culjak Marica és 
Culjak Blago

  9. Nešić Saša
10. Vukas Božica

  1.  Dragić Meliha és 
Dragić Dragan

  2.  Catić Gaibija és 
Catić Munira

  3.  Babić Mirko és 
Babić Nada

  4. Njegovanović Zoran
  5.  Duran Mensura és 

Duran Mustafa
  6.  Antić Milica és 

Antić Mićo
  7.  Stojnić Slavko és 

Stojnić Tonka
  8.  Naser dr. Nabil és 

Hadžiomerović Naser dr. Nura
  9. Medić Stana
10.  Dr. Petković Nedeljko  és

Petković Milojka

  1.  Iskra Rinalda és 
Iskra Lučano

  2. Bigec Danica
  3. Praprotnik Toncka
  4. Savski Rajko
  5. Batista Ksenija
  6. Pekosak Helena
  7.  Krejci Hrastar Marjeta és 

Hrastar Milan
  8. Begić Zemir
  9.  Kepe Andrej és 

Hofstätter Miša
10.  Zajc Simona és 

Mernik Matija

HORVÁTORSZÁG BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA  SZLOVÉNIA  

CONQUISTADOR CLUB
2007. szeptember hónap legsikeresebb termékforgalmazói

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

Együtt a siker útján
Manager szintet ért el

Assistant manager szintet ért el

Supervisor szintet ért el

Szeptember havi minőSüléSek

balázs nikolett
balogh zoltán
bodnár Daniela
Csorba anett
Fekete béla és 
Feketéné nagy Julianna
kocsis János és kocsis Jánosné

marečić Dragica
molnár imre és 
molnár imréné
móricz edit
Olasz attila
rutár Dalma laura
Staudinger József

Steigervald tímea
Szegedi mária
tomić Sofija és 
tomić ljubiša
tóth János és 
tóth Jánosné

antić milica és 
antić mićo
bajić bojana és 
bajić Slaviša
benke lászló
Daróczy márk
Dombóvári zoltán
Domby veronika és 
Domby József
Fancsik Ferenc és
Fancsikné nagy Judit
Farkas miklósné és
Farkas miklós
Farkasné kovács katalin és 
Farkas lászló
Fekete Ágnes
Forró Árpádné és 
Forró Árpád
Gáspár Gergely és 
németh tímea
Gazder Ferencné
hajdú mihály és 
hajdú mihályné
hariharan mónika
hegedűs kálmánné

hegyes péter
hervainé andrej ildikó és 
hervai Csaba
horváth norbert
iván Gézáné
Jovanović nevenka és J
ovanović vojislav
kaczor antalné és 
kaczor antal
kanovits róbert
karasz György és 
karasz Györgyné
karvalyné miklós Gyöngyi
kolozsvári Gábor
krajcsoviczné kalydi erika és 
krajcsovicz pál
kucsa Szabolcs mihály
kóródi Sándorné és 
kóródi Sándor
lajos bernadett
laskodyová katarina és 
laskody milán
lőrincz Ágnes
marečić nemanja
molnár Judit és 

kozma tibor
németh Gyuláné és 
molnár istván
nagy Judit
nikolić Jasmina
pavlov ivanov ivánné
radocaj Dragana és 
radocaj Duško
rankov Dragana 
Sándor Jánosné és 
Sándor János
Székely borbála
Szabó attiláné és 
Szabó attila
Szűcs anikó
tamás ernőné
terdikné Józsa zita Júlia
turcsányi Gáborné és 
turcsányi Gábor
tóth zsolt és tóthné 
Fedor Gabriella
tóth hajnalka
vargáné Somogyi zsuzsanna és 
varga lászló
zalainé horváth Georgina

hodžić dr. Sead
szponzor: Smajić Mevludin

horváth tibor és Csanaky tünde
szponzor: Iski Béla és Iski Béláné

A személygépkocsi-vásárlás ösztönző programjának nyertesei

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
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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
klaj Ágnes
knisz péter és knisz edit
knežević Sonja és 
knežević nebojša
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
pintér Csaba és 
Szegfű zsuzsa 
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
Szabó Ferencné és 
Szabó Ferenc
Szabó péter és 
Szabóné horváth ilona
Schleppné Dr. käsz edit és 
Schlepp péter
Szabados zoltán és 
Szabadosné mikus emese
Dr. Szabó tamásné és 
dr. Szabó tamás
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
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
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Tisztelt Forgalmazóink!
2007. évi Success Days a Budapest Sportarénában
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	honlapon	a	Forever	
folyóirat	aktuális	és	korábbi	számai	a	„forever”	jelszó	megadásával,	
fotógalériánk	pedig	a	„success”	jelszó	megadásával	érhető	el.	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	november	17-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.

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

Nyitvatartás	hétfőn,	kedden	és	csütörtökön	12,00-19,30,	szerdán	és	
pénteken	9,00-16,30	óra	között.
•		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.	
Nyitva	tartás	munkanapokon	8.00–16.00	óra	között.

Területi	igazgató:	Branislav	Rajić

–		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



28	 		 29www.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. november 17-től december 15-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	raktáráruház	címe:	Vasút	u.	14.,	9220	Lendva,	
tel.:	+386-2-575-12-70,	fax:	+386-2-575-12-71,	
e-mail:	forever.living@siol.net		
Nyitva	tartás	hétfőn	12.00–20.00,	keddtől	péntekig	9.00–17.00	óráig.	
Területi	igazgató:	Andrej	Kepe

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

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

www.fl pseeu.com  az interneten

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  Pataky 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  Pataky 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.
Fax:	+355	4230	535

Területi	igazgató:	Kálovits	Gergő	Géza,	tel.:	+36-20-5755-553

Lendvai iroda
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SASTALÁLKOZÓ

Fantasztikus dolgok történnek velünk ebben 
a gyönyörű üzletben. Olyan élményben volt részem 
néhány hete, hogy feltétlenül meg kell osztanom 

mindenkivel!

Úgy kezdődött, hogy egy szép nyár végi napon e-mailt 
kaptam Gregg Maughantól, amelyből megtudtam, hogy 
szponzorommal, Szabó Józsival és országigazgatómmal, 
dr. Milesz Sándorral, meghívást kaptunk a világ 15 
legeredményesebb FLP-forgalmazójával együtt 
a cégközpontba és személyesen Rex Maughanhoz.

A meghívás szeptember utolsó hetére szólt. Nagyon 
izgatottan érkeztünk Phoenix repterére, ahol egy óriási 
hófehér Hammer limuzin várt minket.

A második napon 200 km-t utaztunk északra, a hegyekbe. 
A Mormon Lake Lodge (FLP Resort) volt az otthonunk 
a következő napokban, ahol igazi westernkörülmények 

közt éltük túl Gregg, Aidan és Garin vendégszeretetét. 
Hatalmas túrákat szerveztek nekünk (néha mi is 
magunknak), négykerék-meghajtású quadjainkat 
alaposan leteszteltük. Aztán hatalmas sziklákat 
másztunk meg, lélekvesztő hálón keltünk át a mocsár 
fölött, kipróbáltuk a célba lövés minden fajtáját, hajót 
építettünk, és vadvizeken keltünk át.

Igazi csapattá formálódtunk! Méltóvá váltunk arra, 
hogy Rex magánéletébe és otthonába is bepillantást 
nyerhessünk! Nagy megtiszteltetés volt Rex és Ruth 
vendégszeretetét élvezni scottsdale-i otthonukban.

Igazi SAS-ként repültünk haza, megosztani 
lelkesedésünket és erőnket mindenkivel, akinek vannak 
céljai, akar és szeretne tenni a jobb jövőért, egy szebb 
holnapért!

HAJRÁ, HAJRÁ, FLP!

Sastalálkozó 2007.
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  1. Heten egy quadon
  2.   A legjobb lövő, 

dr. Milesz Sándor
  3.  Nagyon meredek! (sziklamászás)
  4. Gregg, Aidan és Gerin
  5.  Rex és Ruth szívesen fogadott minket
  6. A nappaliban
  7. Rex mindent megmutatott
  8. Jayne megcsodálta a konyhát
  9.  A német csapat az ebédlőasztalnál
10. A benzinillatú garázs
11. Fényképezkedés az udvaron
12. Gregg, mi és a Bentley
13.  Rex saját kocsiján vitt minket 

a cégközpontba
14. A kedvenc képem
15. Józsi Rex székében
16.  Gyertek velünk, irány 

a hárommilliárdos forgalom!
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KEDVES MUNKATÁRSAK!
Folyamatosan dolgozunk a 2008-as Európai 
Rallyn, és alkalmi hírlevelekkel  rendszeresen 
tájékoztatunk Titeket, íme az első!

DÁTUMOK ÉS IDŐPONTOK:
A Rally a következő napokon kerül 
megrendezésre.

2008. FEBRUÁR 22 PÉNTEK
2008. FEBRUÁR 23 SZOMBAT

Éppúgy, mint a 2007-es stockholmi Európai-, 
World Rally és Profit Share eseményein, 
a Profit Share díjkiosztása a két napos Rally 
programokba lesz beépítve. Emellett szombat 
este egy Bankett is megrendezésre kerül a Profit 
Share és a Rally minősültjei számára. Elnézést 
kérünk, de a nem minősülők sajnos nem 
vehetnek részt a Banketten.

HELYSZÍN: 
A Rally helyszíne a Papp László Sportaréna 
lesz Budapesten. Ez a korszerű aréna a Duna 
keleti oldalán, a pesti oldalon található, 
gépkocsival csupán 5-10 percre a Rally 
résztvevőit befogadó szállodáktól és csak 2 
percnyire egy fő metró megállótól.

JEGYEK: 
Egy jegy a Rally mindkét napjára szól. 
A jegyek ára nem minősülők számára 15 EUR 
lesz,- mint a 2006-os és 2007-es Rallykon.

SZÁLLODÁK: 
Az alábbi országonkénti beosztás csupán 
előzetes tervezet, a minősülési periódus 
lezárása utáni változásokról értesítést 
fogunk küldeni.

INTERCONTINENTAL BUDAPEST HOTEL
Balti Államok, Benelux államok, 
Csehország, Franciaország, Olaszország, 
Románia, Skandinávia, Szlovákia, 
Törökország, Ukrajna

KEMPINSKI HOTEL CORVINUS BUDAPEST
Izland, Írország, Izrael, Lengyelország, 
Spanyolország, Egyesült Királyság

SOFITEL BUDAPEST HOTEL
Bosznia, Görögország, Magyarország, 
Oroszország, Szerbia

LE MERIDIEN BUDAPEST HOTEL
Bulgária, Németország/Ausztria, 
Portugália, Svájc

IDŐJÁRÁS: 
Mivel a Rally télen kerül megrendezésre, 
az időjárás várhatóan hideg lesz. Budapesten 
a februári átlagos középhőmérséklet 8 és -2 OC 
között alakul. Érdemes meleg ruhát hozni!

KAPCSOLATTARTÁS:
Helyi információk tekintetében: 
Petróczy Zsuzsanna
Tel.: +36-1-269-5370/130
E-mail: flpbudapest@flpseeu.hu

VÁRJUK  KEDVES VENDÉGEINKET  BUDAPESTEN!

Kiadja: Forever Living Products  Magyarország Kft. 
Szerkesztőség: FLP Magyarország Kft. 1067 Budapest, Szondi u. 34. Telefon: (36-1) 269-5373 Fax: (36-1) 312-8455  

Főszerkesztő: Dr. Milesz Sándor
Szerkesztők: Kismárton Valéria, Veress Angéla, Petróczy Zsuzsanna, Rókás Sándor

Nyomdai előkészítés: TIPOFILL 2002 Kft.  
Tervezőszerkesztők: Teszár Richárd, Buzássy Gábor

Nyomtatás: Veszprémi Nyomda Zrt. Készült 50 250 példányban
A cikkek tartalmáért a szerzők vállalják a felelősséget!  Minden jog fenntartva!  

Fordítók, lektorok: Albán: Dr. Marsel Nallbani – Horvát: Aničić Darinka, Anić Antić Žarko – Szerb: Tóth-Kása Ottília, 
Molnár Balázs, Meseldžija Dragana – Szlovén: Novak Császár Jolanda, Biro 2000 Ljubljana

Impresszum
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Hotel Kastély Szirák**** 3044 Szirák, Petőfi u. 26.

A sziráki kastély a XVIII. 
század közepén épült. 

A több évszázados 
fák alatt megbúvó 

Teleki-kastély hazánk 
egyik gyöngyszeme, 

a közelmúltban pedig 
egy wellnessközponttal 

bővült; így egyre 
több, egészségre 

és szépségre vágyó 
utazónak, üzletembernek, 

turistának, sportolónak 
vagy éppen az arra 

cserkelő vadászoknak 
válik kedvenc 

pihenőhelyévé.

Aktuálisak ajánlataink!
Érkezéskor meglepetéssel, valamint egy 
óra lovas szekerezéssel, lehetőség szerint 
lovas szánnal!

Főépületi kétágyas szobában 
vasárnapi érkezéssel:
–  32 850 forint/2 éjszaka/2 fő részére 

reggelivel,
–  43 800 forint/3 éjszaka/2 fő részére 

reggelivel!

Szárnyépületi kétágyas fürdőszobás 
szobában szintén vasárnapi 
érkezéssel:
–  24 750 forint/2 éjszaka/2 fő részére 

reggelivel,
–  33 000 forint/3 éjszaka/2 fő részére 

reggelivel.

Pótágyazási lehetőség biztosított 3500 
forint/fő reggelivel, tízéves korig ingyenes!
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Szépségközpont a kastélyban

Várjuk szeretettel 
kedves vendégeinket!

Kitűnő környezetben tarthatják 
képzéseiket a különböző csoportok, 
egészen 70 fő elszállásolásáig. Ezek az 
oktatások, kozmetikai tanfolyamok, 
vizsgák általában egy éjszakára, 
kétnapos időtartamra szólnak. Az 
FLP-munkatársak részére rendkívül 
kedvezményes áron kínáljuk 
szolgáltatásainkat: 11 000 forint+áfa/
fő, ez tartalmazza a szállás, a reggeli, az 
ebéd és a vacsora költségét.

A termek minden esetben GRÁTISZ 
állnak rendelkezésre, teljes technikai 
felszereléssel!

Szolgáltatások: 
Térítésmentesek: SONYA SPA-
szaunák, ellenáramoltatós medencék, 
pezsgőfürdők, sókabin, teniszpálya!
Térítésesek: SONYA wellness masszázs, 
kozmetika, fodrászat, lovaglás, játékterem 
(tekepálya, biliárd, csocsó, taifunasztal).

E-mail: kastelyszirak@globonet.hu Telefon / Fax: 06-32-485-300
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