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2 Elnöki üdvözlEt

A tavasz az egyik legcsodá-
latosabb időszak. Olyan, 
mintha az élet ilyenkor 

– kibújva a tél szorításából – 
táncra perdülne. Bizonyára 
ismerősen cseng a kifejezés: 
„tavaszi nagytakarítás”. ilyenkor 
mindenki érzi, itt az idő kiszel-
lőztetni a tél fáradt levegőjét, 
megtisztítani az ablakokat, 
az ágyak alatt is kitakarítani, 
megmetszeni a növényeket 
és felfrissíteni a talajt, hiszen 
hamarosan itt pompázik majd 
a tavasz, változatos színekben 
tündökölve. itt az ideje leporol-
ni az üzenetrögzítőn felejtett 
üzeneteket, a megválaszolat-
lan leveleket, sőt a névlistát is. 
Szakmánkban a névlista elen-
gedhetetlen eszköze a mun-
kának. Fontos gondoskodni 
arról, hogy ez az adatbázis 
mindig naprakész és aktuális 
legyen. Gondoskodni kell arról, 
hogy az új ismerősök a listára 
kerüljenek, hogy aztán egy ké-
sőbbi alkalommal felvehessük 
velük a kapcsolatot. Mutassuk 
meg nekik is a termékeket, és 
derítsük ki, alkalmas-e az idő-

pont az életükben arra, hogy 
elkezdjünk együtt dolgozni a 
Forever vállalkozáson.

A március egyúttal az első 
negyedév végét is elhozza, 
remek alkalom nyílik tehát 
arra is, hogy áttekintsük, mire 
jutottunk a januári várakozá-
sokhoz képest. vizsgáljuk meg 
a tervekhez viszonyított ered-
ményeket, majd végezzük el a 
szükséges igazításokat, változ-
tassunk azon, amin kell.

A 2008-as év már több je-
lentős dolgot hozott a Forever 
életében. A minap érkeztünk 
haza a legelső észak-ameri-
kai Rallyről, ahol a kontinens 
legsikeresebb disztribútorait 
ünnepeltük. Gratulálok Elvira 
és Roberto Ruiznak, akik 2007-
ben ismét elnyerték az „Év 
disztribútora” címet. Gratulálok 
John és katie Millernek, akik a 
legjobb eredményt hozták a 
személyes és non-manageri 
kategóriában. Alig várom, 
hogy a World Rallyn, thaiföl-
dön újra találkozhassunk.

A napokban zártunk egy 
sikeres projektet egy amerikai 

vállalatokat és ügynöksége-
ket képviselő társasággal, s az 
együttműködés során bemu-
tathattuk a Forever livinget 
és a Forever Resortsot több 
mint százezer embernek az 
amerikai nemzeti Futball-liga 
döntőjében, az úgynevezett 
Szuperkupán (Super Bowl). 
Hatalmas siker volt! nagyszerű 
látni, mennyi ember örül a le-
hetőségnek, amit felajánlunk.

köszönöm az elkötelezett 
munkát mindenkinek, aki ki-
tartóan dolgozik álmai meg-
valósításán, közös munkánk 
eredményeként forgalmunk 
töretlenül növekszik. vállalkozá-
sunk harminc esztendeje alatt 
a legnagyszerűbb disztribú-
torokkal és a legnagyszerűbb 
termékekkel olyan magaslatok-
ban szárnyal üzletünk, amiről 
korábban csak álmodhattunk. 
Boldog vagyok, hogy ide tarto-
zom! többször mondtam ko-
rábban: ez a világ legnagyobb 
lehetősége, aki a mélyére néz, 
meglátja, sőt megérzi!

Rex Maughan

Éledezik a természet,  
végre itt a tavasz – 
legalábbis itt, az északi 
féltekén. Tudom,  
a délen élők számára  
a március nem a tavasz 
közeledtét jelenti, náluk 
épp a tél kopogtat. Ezúttal 
elsősorban azokhoz 
szólok, akiknek ez a hónap  
a tavaszt, a melegséget, 
a természet újjászületését 
jelenti.
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Óriási a siker szinte 
elmondhatatlan, leírhatatlan, 
hogy 11 év kitartó, naponta 
megújuló erőfeszítése révén 
több mint 600 ezer család 
elkötelezett munkájának 
köszönhetően a magyar és 
délkelet-európai régió első 
helyen végzett az európai 
értékesítési versenyben.

E z valóban egy igazi verseny volt, egy nagyon 
szép verseny. Megmérettettük magunkat és 
győztünk.

Érdemes volt dolgozni, érdemes volt 11 éven 
keresztül lépegetni előre és előre. Érdemes volt 
neked, Szabó Józsi elhozni Magyarországra 1995 
decemberében azt az első touch of Forever do-
bozt, érdemes volt neked, Berkics Miki éveken át 
dolgozni a profit ösztönző rendszeren és végül 
elvinni Európa legnagyobb csekkét. Érdemes volt 
a President’s Club tagjainak napról napra egyre 
több energiát befektetni a vállalkozásukba, és főál-
lásként felvállalni a Forevert. Érdemes volt veroni-
ka és Stevo lomjanskinak gyémántként ragyogni 
elsőként kelet-Európában.

Ha bekapcsolunk egy bármilyen kereskedel-
mi vagy közszolgálati televíziót, csak rossz híreket 
hallhatunk, botrányokról esik szó. Ha a Forever te-
levízióra kapcsolunk, akkor mintha nem is ebben 
az országban élnénk. Bizony lehet jó dolgokról is 
beszélni, meghallgatni sikeres embereket, kelle-
mes műsorokkal tölthetjük az időnket és termé-
szetesen, közben még tanulhatunk is.

több mint tíz év alatt itt felépült egy telje-
sen más világ, teljesen más Ország. Eleinte so-
kat gondolkoztam azon, hogy miért is nevezik a 
Foreverben a vállalat vezetőjét ország igazgató-
nak? Most már tudom és most már érzem: több 
mint egymillió vásárlónknak és hálózatépítőnk-
nek köszönhetően létrejött a Forever egy olyan 

országa, amely semmihez sem hasonlítható. itt 
mindenki azért tevékenykedik, azért siet valahová, 
vagy éppen gondolkodik, hogy hogyan tehetne 
valami jót a többiekkel, hogyan segíthetne nekik, 
hogyan könnyíthetné meg a mindennapi munká-
jukat. Ugye ilyen ország valóban nem létezik? va-
lóban nem, csak nálunk a Foreverben, és néhány 
napra, néhány pillanatra megláthattuk a Forever 
Európát is, annak egy kis szeletét, mely együtt 
örült együtt nevetett és örömkönnyekkel együtt 
hatódott meg velünk.

köszönjük az Európai Forevereseknek, hogy el-
jöttek hozzánk, átadták tudásukat, megosztották 
velünk tapasztalataikat, és együtt örültek velünk a 
színpadon és nézőtéren egyaránt.

köszönjük Rex Maughannak, Gregg 
Maughannak, Aidan O’Harenak és Lenkey 
Péternek, hogy bíztak bennünk és egy fan-
tasztikus lehetőséget adtak a Forever Magyar-
ország kezébe.

A visszajelzések alapján nyugodtan elmond-
hatjuk, hogy szervezésből is kitűnőre vizsgáztunk. 
köszönet ezért a Forever Magyarország minden 
munkatársának.

nagyon fontos a jelen és nagyon jó ez az ér-
zés, de tovább kell lépnünk és koncentrálnunk kell  
a jövőre, és ezzel az elhivatottsággal és kitartással 
kell lépésről lépésre haladnunk előre, mert a világ-
ranglistán még két ország előttünk áll.

Hajrá FlP Magyarország!

ORSzáGiGAzGAtói köSzöntő 3

Európa élén
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Forever Eagles’ Nest
Kissé kalandos utazás után csütörtökön hajnali három órakor landolt ferihegyen Rex Maughan ve-
zérigazgatónk gépe, majd rövid pihenés után a forever living products inc. vezetősége meglátogat-
ta a budapesti nefelejcs utcai termékközpontot.

a látogatás során Rex Maughan, Gregg Maughan, Aidan O’Hare, Lenkey Péter és dr. Milesz 
Sándor közösen átadták a termékforgalmazók számára az Eagles’ nest éttermet, amely a világon 
a második a vietnami éttermünk után.
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Munkatársaink nagy örömmel 
vették birtokba ezt a vidéki stí-
lusú, kb. 70 fő egyszeri étkezte-
tésére alkalmas, kétszintes, a leg-
modernebb konyhával felszerelt, 
európai uniós minősítésű ötcsilla-
gos éttermet. 

Kívánjuk, hogy mindenki érezze 
jól magát az étteremben a kel-
lemes ételek és italok mellett, 
legyen sok új termékforgalmazó 
kedvenc törzshelye, illetve egy 
rendkívüli lehetőség az üzlet bő-
vítésére is.

sasfészEK éttErEM
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Sziráki látogatás

nógrád megye festői szépségű tájain átha-
ladva, csütörtök délután 17.00-kor érkeztünk 
a sziráki kastélyba, amely az Európai rally előtt 
otthont adott egyrészt a Miss Európa verseny 
jelöltjeinek a felkészülésre, másrészt az európai 
országigazgatók értekezletére.
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Rex Maughan, kihasználva az értekezletig még hátralévő szabad óráját, néhány új 
befektetési tervvel lepte meg kísérőit.

Ezt követően az ország igazgatók értekezlete után megismerkedtünk az európai 
szépségekkel, akik valóban méltó módon képviselték országukat ezen az igen 
rangos versenyen.
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a gépkocsikonvoj Budapest felé vette útját, hogy mindenki fel tudjon készülni a következő napra, az Európai rallyra.

Megtekintettük a felújított 
istállót és környezetét is, 
amelyben már a lovak is 
a szálloda színvonalának 
megfelelő ellátást kapnak, 
így bárki bármikor magával 
hozhatja négylábú kedven-
ceit, ha aktív pihenéssel kí-
vánja eltölteni szabadságát 
a kastélyban. 

természetesen a sonya 
központ meglátogatása 
sem maradhatott ki a prog-
ramból.
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Európai Rally és 
Profit Sharing
2008
P éntek dél körül már igen hangos volt a Budapest sportaréna 

környéke, hiszen a buszok folyamatosan szállították vendége-
inket a helyszínre, majd a forever himnuszának elhangzása 

után néhány perccel a 70 évek zenéjével elkezdődött a 8. Euró-
pai Rally és Profit Sharing.

a rally zenekarát olyan 
egyéniségek alkották, mint 
Rex Maughan vezérigaz-
gató, a zenekar vezetője, 
Gregg Maughan, új elnö-
künk, aki a doboknál ült, 
Aidan O’Hare európai alel-
nök, aki a húrokat pengette 
és Lenkey Péter európai 
operációs igazgatónk, aki a 
szaxofonjával járult hozzá 
az együttes zenei színvona-
lának emeléséhez.
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Gergg Maughan rövid köszöntője után dr. Milesz Sándor 
országigazgató felelevenítette azt a 11 évvel ezelőtti pillanatot, 
amikor először találkozott Moszkvában Rex Maughan vezér-
igazgatóval.
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Rex Maughan, Gregg 
Maughan és Aidan 
O’Hare irányításával 
megkezdődött az or-
szágok elismerése a 
színpadon, amíg fo-
lyamatosan el nem 
érkeztünk a három leg-
nagyobb értékesítést 
elérő nemzethez.
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Ekkor az Európai sonya szépségverseny első 17 résztvevője lépett teniszruhában a 
zsűri elé. a zsűri tagjai: Sebők Sándor, a CiB vezérigazgató-helyettese, Pataky At-
tila rocksztár, Dragana Ilić, a szerb Kozmetikai szövetség képviselője, Miki Šarac 
szlovén művész, Bodor László zsűrielnök, a Miss Internet Hungary tulajdonosa 
és Peterbencze Anikó, a zsűri titkára voltak.



Európai rally és profit sharing 2008 15

Aidan O’Hare előadásában az Európai rally minősülés 
új kedvezményeiről beszélt, majd a profitösztönző rend-
szerrel kapcsolatos változásokat ismertette a közönség-
gel, amely ujjongva fogadta a változtatásokat.
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a hölgyek látványos bemuta-
tója után először a skandináv 
országok vehették át a iii. he-
lyezettnek járó díjat, német-
országé és ausztriáé lett a ii. 
hely, és több mint tíz év kitartó 
munkája után a magyar csapat 
örülhetett az i. helyezésnek, 
amelyet valóban megérdemelt 
a többévi stabil fejlődése miatt. 

gratulálunk minden egyes 
csapattagunknak!
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az időgép bekapcsolása után a 70-es évek után a forever mérföld-
köveinek bemutatása, a profitösztönző csekkek kiosztása kezdődött: 
68 db csekk bemutatását látta közel 12 ezer munkatársunk.
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aidan o’hare az országok minősülése után a nap házigazdáit hívta a 
színpadra. Détár Enikő és Magnus Gunnarsson izlandról fergeteges 
hangulatban, óriási jókedvvel és tudásuk legjavát adva vezették a rally 
rendezvényét.

Újra a munkatársaké és a csekkeké lett a fő szerep, ekkor 45 db, 10 000 
euróig szóló csekk jelent meg a színpadon, majd a 80-as évek zenéje 
után az új managereket köszöntették a színpadon.
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a Miss forever Európa szépségverseny újabb 17 versenyzőjének felvonulása 
kezdődött, amíg Sasvári Sándor és csapata rendkívüli produkcióval szórakoz-
tatta a nézőközönséget. Miután szemrevételeztük az európai szépségeket, az új 
managerek köszöntése folytatódott a színpadon.
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Ezután Bogdan Pocanzo román 
mana ger munkatársunk mesélt érzése-
iről, a kibontakozó lehetőségeiről eb-
ben az új üzletben.

a senior, majd a soraing mana ge rek 
köszöntése következett a színpadon, ezt 
az 54 darab, 25 ezer euróig terjedő csek-
kek zenés-táncos felvonulása követte. a 
műsort a Naplegenda táncegyüttes 
fantasztikus produkciója zárta.
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Miközben a nézőtér megtelt, munkatársainkkal 
a szombat délelőtti program kezdésére már az 
flp tV előtt is több ezren az élő közvetítést vár-
ták. a műsorvezetők először öt munkatársunkat 
tesztelték, hogy van-e náluk flp-vel kapcsola-
tos termék vagy éppen jelentkezési lap; termé-
szetesen a győzteseket megjutalmaztuk.

az időgép ekkor a 90-es évekre ugrott, és 
Berkics Miklósnak és barátainak, Orosházi 
Diának, Hertelendy Klárának és Bánhidy 
Andrásnak a heall the World c. zenés produk-
ciója következett, amellyel ámulatba ejtették a 
forever többezres csapatát.
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az új sapphire manage rek köszöntése következett a színpa-
don, a kivetítőn keresztül megismerkedhettünk rövid történe-
tükkel, majd elkezdődött egy 11 szeletes profit sharing torta, 
amely 71 ezer euróig tartalmazott tortaszeleteket.
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a torta elfogyasztása után Diana Page manager munkatársunk 
lépett színpadra az Egyesült Királyságból, s értékelte azt a le-
hetőséget, amelyet a forever nyújtott számára. Ekkor 6 db, 100 
ezer euróig kiállított csekk talált gazdára, ezeket egy születésna-
pi lufiba helyezték el.
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a csekkek átvételét követően megkez-
dődött az Miss Európa sonya szépség-
verseny 17 versenyzőjének felvonulása a 
színpadon; a programot Sasvári Sándor, 
Csengeri Ottília, Makó Andi és Nádasi 
Veronika előadása gazdagította.
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rex Maughan a forever living products inc. vezér-
igazgatója lépett a színpadra, akit állva és vastaps-
sal köszöntött több mint 11 ezer munkatársa, meg-
köszönve neki ezt a kimeríthetetlen energiát, amit 
termékforgalmazói tevékenységének érdekében, 
nap mint nap fáradhatatlanul végez. 

az időgép ekkor már a jövőt mutatta: Laser Man 
lépett fel egy látványos lézershow-t bemutatva. a 
látványos előadást követően 6 db, 150 ezer euróig 
szóló csekk találta meg gazdáját.

a színpadon Európa tíz legnagyobb forgalmazó-
ja vehette át rextől, greggtől és aidantól az elis-
merést. az első helyen Rolf Kipp dupla diamond 
munkatársunk végzett németországból; örömmel 
köszönthettük Berkics Miklóst a 9. és Szabó Jó-
zsefet a 6. helyen.
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Ekkor egy ismerőst köszönthettünk 
az aréna színpadán: dr. Kósa L. 
Adolf sapphire manager hívta fel 
a figyelmünket arra, hogy nagyon 
jó helyen vagyunk, és ha pontosan 
tesszük a dolgainkat és figyelünk 
a szponzorainkra, akkor hatalmas 
eredményeket érhetünk el.

a méltán nagy elismerést arató 
előadás után a Miss Európa sonya 
szépségverseny 17 versenyző-
jének felvonulását csodálhatták 
meg mind az aréna, mind az flp 
tV nézői.
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Egyre fokozódott a hangulat az 
arénában, amikor a bronzcsekkek 
bemutatása, majd a Miss Európa 
sonya szépverseny eredményhirde-
tése következett. Külön köszönjük 
a CiB Banknak, az air partner irodá-
nak, az Eurovan Miskolc Kft.-nek, 
a főtaxinak, a power shieldnek, a 
sziráki kastélynak, a Márton Végső 
tervezőpárosnak, a pesti ez a Di-
vatnak az általuk felajánlott értékes 
ajándékokat.
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a iii. helyen Miss franciaország, 
Lauret Corine végzett, a ii. helyért 
járó díjat régiónkból vehette át 
Miss Bosznia-hercegovina, Miljana 
Vulović, az i. helyen pedig Miss tö-
rökország, Cigdem Erten vehette át 
rextől az Európa legszebbjének járó 
koronát.

Miután Miss Európa egy cabrióban 
elhagyta az aréna színhelyét, követ-
kezett az ezüstcsekkek bemutatása, 
majd napjaink slágereit idézte fel a 
Positive Force táncosaival a rally 
zenekara.

Végül a nap fénypontját a legna-
gyobb aranycsekk bemutatása zárta, 
amelyet nagy örömünkre Berkics 
Miklós vehetett át rextől, és együtt 
ünnepelhetett fantasztikus profit 
sharing csapatával. gratulálunk min-
den résztvevőnek és minősültnek!
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Egy rövid videobejátszással bejelentették az új Európai rally helyszínét, Mál-
agát, és a spanyolországi igazgató, Luis Medina Montoya Hellgren átve-
hette a stafétát a színpadon a rendező magyar országigazgatótól. Ebben az 
évben a spirit award díjat Írország szerezte meg, míg a pride award díjat 
Románia lelkes csapata vihette haza. gratulálunk nekik!
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Az Európai rally és profit sharing minősültjei a gyönyörűen be-
rendezett syma csarnokba érkeztek a bankett estélyén, ahol 
több száz fős személyzet segítette, hogy zökkenőmentesen 

élvezhessük a rally utolsó perceit is.
az ízlésesen megválasztott terítéstől egészen a rendkívül han-

gulatos zenét szolgáltató Bergendy együttesig minden a mun-
katársak kényelmét szolgálta.

az este folyamán több ezer munkatársunk perdült a táncpar-
kettre és találta meg a ritmust, amelyet Tanja Žagar szlovén elő-
adóművész műsora is fokozott.

a bankett műsorát két munkatársunk, Szász Attila és 
Branislav Rajić műsorvezetése tette még színesebbé.

természetesen vezérigazgatónk népszerűsége fantasztikus 
volt; amatőr fényképészek százai vették folyamatosan körbe, és 
egymás után készültek a pillanatfelvételek erről a felejthetetlen 
eseményről. Mága Zoltán világhírű hegedűművészünk és az An-
gyalok produkciója gazdagította a műsort, ezzel a szép előadás-

Bankett
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sal ajándékozva meg rex Maughan vezérigazgatót. a bankett kellemes táncmulatsággá alakult, 
majd búcsút intettünk egymásnak: találkozunk 2009-ben, Málagában! 

Még egyszer köszönjük, hogy házigazdái lehettünk ennek a felejthetetlen három napnak. 
Külön köszönöm az flp Magyarország és délszláv iroda munkatárasainak a munkáját a rally 
egész ideje alatt; a visszajelzésekből úgy érzem, hogy munkájukkal tökéletesen megfeleltek az 
elvárásoknak.
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Conquistador Club
2008. JANUÁR HÓNAP ELSŐ TÍZ LEGSIKERESEBB TERMÉKFORGALMAZÓJA

A SZEMÉLYES ÉS NON-MANAGERI PONTOK ALAPJÁN

Magyarország Szerbia, Montenegró
Tóth István és Zsiga Márta
Dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin és 
Dr. Seres Endre
Nagy Ádám és Nagyné Belényi Brigitta
Csuka György és Dr. Bagoly Ibolya
Oltvölgyiné Zsidai Renáta
Szakál Istvánné és Szakál István
Thuri Nagy Lajos és Oláh Henrietta
Kovács Gyuláné és Kovács Gyula
Tóth Zoltán és Horváth Judit
Hajcsik Tünde és Láng András

Nakić Marija
Milovanović Milanka és 
Milovanović Milisav
Djukić Dragica és Djukić Bogomir
Vujičić Verica
Rajić Branislav és Rajić Ana
Rakovac Radmila és Rakovac Budimir
Micašević Nada
Dr. Ratković Marija és Ratković Cvetko
Aleksov Jordan és Aleksov Ljubica
Aleksandar Dakić
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Conquistador Club
2008. JANUÁR HÓNAP ELSŐ TÍZ LEGSIKERESEBB TERMÉKFORGALMAZÓJA

A SZEMÉLYES ÉS NON-MANAGERI PONTOK ALAPJÁN

HÓDITÓK KLUBJA

Horvátország Bosznia-Hercegovina Szlovénia
Draščić Dusan és Draščić Marija
Lesinger Ivan és Lesinger Danica
Jurović Zlatko és Jurović Sonja
Katić Ivan és Katić Mesaroš Mirjana
Vukas Božica
Orinčić Marija Magdalena
Matek Zdenko és Matek Mira
Zic Nives
Grbac Silvana és Grbac Vigor
Sirola Borjan

Njegovanovic Vaselije
Catic Gaibija és Catic Munira
Duran Mensura és Duran Mustafa
Kudeimati Ali Abdullatif
Dr. Smajlovic Mirsada
Varajic Zoran és Varajic Snezana
Dr. Katanic Brano és Katanic Biljana
Crncevic Zecir
Dr. Petkovic Nedeljko és Petkovic Milojka
Hodžić Medina

Iskra Rinalda és Iskra Lučano
Bigec Danica
Batista Ksenja
Krejci Hrastar Marjeta és Hrastar Milan
Cvijanović Ana és Cvijanović Božidar
Kepe Andrej és Hofštäetter Miša
Mohorić Brigita
Zabkar Alain és Kević Zorana
Dr. Herlić Srećko
Krizman Nadja és Krizman Franc
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FLP Albánia, Magyarország, Bosznia és Hercegovina, Horvátország, Szerbia, Montenegró, Szlovénia

Együtt a siker útján

Soaring manager szintet ért el

Senior manager szintet ért el

Sapphire manager szintet ért el

Aleksandar Dakić
Djukić Dragica és Djukić Bogomir
Dr. Fehér Éva és dr. Fehér Károly
Dr. Kis Judit és 
Grózinger Csaba

Dr. Vályi Péterné
Fehérvári Éva
Kálmán Mónika
Lesinger Ivan és Lesinger Danica
Lipcseiné Horváth Gréte és 

Lipcsei Zsolt
Nagy János
Rajić Branislav és Rajić Ana
Seres Máté
Szórád Ottóné

Tóth Levente és 
Tóthné Kopasz Emese
Tóth Imre és 
Tóthné Domán Anikó
Vujičić Verica

Tamás János és Tamás Jánosné

Bárányné Dr. Szabó Éva és Bárány István

Dr. Milesz Sándor Dr. Seres Endre és Dr. Seresné Dr. Pirkhoffer Katalin

Manager szintet ért el 

Buczkó Andrea és Szlávecz József
Böszörményi Albertné
Czutorné Gecsei Mária
Dollmayer Máté

Dr. Cserhalminé Demeter Edina és 
dr. Cserhalmi Tamás
Dr. Szlovenszki Adrienn
Frisch Mihály és Frisch Mihályné

Gulyás Istvánné és Gulyás István
Maksimović Slavica
Merkel Tímea és Kovács Tibor
Nyári Ilona

Radics Józsefné
Rutzui Mónika és 
ifj. Kecskeméti János
Szlovenszki Lászlóné

Assistant manager szintet ért el

Bach Attila
Balázs Róbert
Balázsné Kapuszta Anikó és 
Balázs Gergely
Balogh Sándorné és Balogh Sándor
Baranyai Andrea
Barta László
Boczor László
Bogdány Tibor
Bognár Csilla
Borbély István
Bradács Zoltán
Čanović Vesna és Čanović Danilo
Csák Imre és Csákné László Krisztina
Czelleng Rita
Dr. Vajda László
Dr. Varga Katalin
Endrődiné Fodor Judit
Enyedi Ágnes
Fancsali Ferenc és Fancsali Ferencné
Fehér Károly Richárd
Fodor Levente

Gaál Istvánné és Gaál István
Glancz Mária és Glancz István
Gyurján Zsuzsanna
Hamar Márta
Hamvas Kinga
Horváth-Fészki Hajnalka és 
Horváth Gyula
Hoványi Ferenc és Hoványiné Járdán Rita
Hurtony István és 
Hurtonyné Haller Éva
Ilovai Tamás és Ilovai Krisztina
Jung Tibor
Kaim Andrea Éva és Kaim András
Kanjuh Zorica és Kanjuh Željko
Kebić Svetlana
Kemény Zsuzsanna és Kemény Péter
Kleinné Sipos Ágnes és Klein Miklós
Kocsordiné Lugosi Klára Erika
Kola Tímea
Kremser Edit
Kustos Istvánné és Kustos István
Lőrincz Veronika

Manojlović Vesna és 
Manojlović Zoran
Minorits Károly és 
Minoritsné Várszegi Hajnalka
Mokánszki Roland
Molnár Andrea és Vasas Zoltán
Mušicki Vera és Mušicki Miroslav
Nagy Csaba Lajos
Nagy Istvánné
Nagy Róbert és Nagy Róbertné
Nemcsicsné dr. Szigetvári Beatrix és 
Nemcsics Csongor
Oláh Emese
Papp Lászlóné
Paróczai Gábor
Pataki János
Patkás Julianna és Farkas Tibor
Paurócai Zoltánné
Pavičević Natalija
Popovics Jánosné
Prelević Sonja
Pőcze Istvánné és Pőcze István

Rádi Józsefné és Rádi József
Dr. Réz Miklósné
Schwarcz Zoltán
Stanković Daniela
Szabó Zsolt
Szalóki Ágnes
Szalóki Gézáné
Szeberényi Zoltán
Sör Károlyné
Sóvári Zsuzsa
Tadić Dragoslav és Petrović-Tadić Slavica
Takács Judit
Tuli Lajosné és Tuli Lajos
Tóth Sándorné és Tóth Sándor
Ughoro Anette
Varga Józsefné
Varga Károly Gábor és 
Vargáné Maruzs Anna
Vendéghegyi Gézáné
Vojtilláné Szabó Zsuzsanna
Vujošević Danijela és Vujošević Blažo
Völgyesi Beáta

Supervisor szintet ért el
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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
Balogh Anita és 
Süle Tamás
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
Dobsa Attila és 
Dobsáné Csáki Mónika
Darabos István és 
Darabos Istvánné
Davidović Mila és 
Davidović Goran
Dr. Csisztu Attila és 
Dr. 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
Gecző László Zsoltné és 
Gecző László Zsolt
Gecző Éva Krisztina
Gulyás Melinda
Hajcsik Tünde és 
Láng András
Halomhegyi Vilmos és 
Halomhegyiné Molnár Anna
Hofbauer Rita és 
Gavalovics Gábor

Molnár Anna
Haim Józsefné és 
Haim József
Hanyecz Edina
Hári László
Heinbach József és 
dr. Nika Erzsébet
Jakupak Vladimir és 
Jakupak Nevenka
Jancsik Melinda
Janovic Dragana és 
Janovic Milos
Dr. Kardos Lajos és 
dr. Kardosné Hosszú Erzsébet
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 Gyuláné és 
Kovács Gyula
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 
Dr. Lazarevic Biserka
Léránt Károly és 
Lérántné Tóth Edina
Dr. Lukács Zoltán és 
Dr. Lukácsné Kiss Erzsébet
Mussó József és 
Mussóné Lupsa Erika
Mayer Péter
Márton József és 
Mártonné Dudás Ildikó
Miklós Istvánné és 
Tasi Sándor
Milanović Ljiljana
Molnár Attila
Molnár Zoltán
Nakić Marija
Mihailovic Branko és 
Mihailovic Marija
Milovanovic Milanka és 
Milovanović Milisav
Mićić Mirjana
Miškić Dr. Olivera és 
Miškić Dr. Ivan
Mrakovics Szilárd és 
Csordás Emőke
Nagy Ádám és 
Nagyné Belényi Brigitta
Nagy Zoltán és 
Nagyné Czunás Ágnes
Dr. Németh Endre és 
Lukácsi Ágnes

Németh Sándor és 
Némethné Barabás Edit
Orosz Ilona és 
Dr. Gönczi Zsolt
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 
Rezván Pál és 
Rezvánné Kerek Judit
Révész Tünde és 
Kovács László
Pintér Csaba és 
Szegfű Zsuzsa
Ramhab Zoltán és 
Ramhab Judit 
Ráth Gábor
Róth Zsolt és 
Róthné Gregin Tímea
Rudics Róbert és
Rudicsné dr. Czinderics Ibolya
Dr. Steiner Renáta
Stilin Tihomir és 
Stilin Maja
Sulyok László és 
Sulyokné Kökény Tünde
Szabó Ferencné és 
Szabó Ferenc
Szabó Ildikó
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
Varga Zsuzsa
Vitkó László
Zakar Ildikó

II. szint

Botis Gizella és 
Botis Marius
Budai Tamás
Császár Ibolya Tünde

Czeléné Gergely Zsófia
Dominkó Gabriella
Gecse Andrea     
Hertelendy Klára
Illyés Ilona     
Juhász Csaba és 
Bezzeg Enikő
Milovanovic Milanka és 
Milovanovic Milisav
Ocokoljić Daniela 
Papp Imre és 
Péterbencze Anikó
Ratkovic Marija és 
Ratkovic Cvetko
Rózsahegyi Zsoltné és 
Rózsahegyi Zsolt
Dr. Schmitz Anna és 
Dr. Komoróczy Béla
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
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
Senk Hajnalka
Dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin és 
dr. Seres Endre
Szabó József és 
Szabó Józsefné
Szépné Keszi Éva és 
Szép Mihály
Tamás János és 
Tamás Jánosné
Tóth Sándor és 
Vanya Edina
Utasi István és 
Utasi Anita
Varga Róbert és 
Vargáné Mészáros Mária
Vágási Aranka és 
Kovács András

A személygépkocsi-vásárlás ösztönző programjának nyertesei
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Tisztelt Forgalmazóink!
Eseménynaptár – 2008: manageri találkozó: 2008.05.09, 
Sucess Day: 2008.05.10., Sucess Day: 2008.06.21., Sucess Day: 
2008.07.19., Sucess Day: 2008.09.20., Sucess Day: 2008.10.18., 
Sucess Day: 2008.11.15., Sucess Day: 2008.12.20.

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. 
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•  Budapesti központi iroda: 1067 Budapest, Szondi utca 34., 
tel.: +36-1-269-5370. 

•  Budapesti raktáráruház: 1183 Budapest, Nefelejcs u. 9–11., 
tel.: +36-1-291-8995. 
kereskedelmi igazgató: Dr. Gothárd Csaba

•  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

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

Sziráki közlemények:
Hotel kastély Szirák, 3044 Szirák, Petőfi u. 26.
Tel: +36-32-485-300, fax: +36-32-485-285
Szálloda igazgató: király katalin

MAGYARORSZÁGI IRODÁK KÖZLEMÉNYEI
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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.
kedden 13.00–16.00 és pénteken 14.00–16.00 óra között 
konzultációra várja hívásaikat.
Dr. kaurinović Božidar szerdán és csütörtökön 12 és 14 óra között 
konzultációra várja hívásaikat a +381-21-636-9575-ös telefonszámon.
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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. Irodavezető: 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.: +382-081-245-402, tel./fax: +382-081-245-412. 
Területi igazgató: Aleksandar Dakić.

Montenegrói orvos szakértőnk telefonszáma:
Dr. laban nevenka: +382-69-327-127
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Az FLP TV programja 2008. február 28-től április 4-ig

HORVÁTORSZÁGI IRODÁK KÖZLEMÉNYEI

•  Zágrábi iroda: 10000 Zágráb, Trakošćanska 16.,  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. 

Tájékoztatjuk a munkatársakat és a fogyasztókat, hogy a zágrábi FlP iroda, 
Trakošćanska ulica 16. nyitva tartási idejét meghosszabbítottuk: hétfő és 
csütörtök: 09:00 – 20:00; kedd, szerda és péntek 09:00 – 17:00.  
Tel: 01/ 3909 770; Fax: 01/ 3704 814. Telefonos rendelések: 01/ 3909 773. 
Az 1 pont értéket meghaladó rendelések esetében, a szállítási díjat az FlP 
fizeti. A termékekről és a marketingről szóló előadásokat hétfőn, kedden, 
szerdán és csütörtökön, 17 órától, a központi irodában szervezzük. 

A spliti iroda, križine 19. Tel: 021 459 262 nyitva tartási ideje változatlan: 
hétfő 12:00 – 20:00; kedd, szerda, csütörtök és péntek 09:00 – 17:00.
A Sikernapot 2008. március 15-én, 10 órai kezdettel tartjuk a Teatar 
exit-ben, Ilica 208. A központi irodaházban működő, kozmetikai-
képzőközpontunk, az FlP tagoknak, rendkívül kedvező áron kínálja 
szolgáltatásait. A központ nyitva tartása: hétfő és csütörtök 12:00 – 20:00, 
kedd és szerda 11:00 – 19:00, valamint péntek 09:00 – 17:00. Időpont 
egyeztetés a 01/ 3909 773-es telefonszámon.

FOnTOS közlemény: március 1-jétől, amennyiben több mint 1500 
kuna összegért vásárol termékeket, illetve használja a kozmetikai szalon 
szolgáltatásait, DC kártyával, részletben is fizethet (2-3 részlet).
éljen a kedvezményes vásárlás lehetőségével. A részletekért érdeklődjön 
szponzoránál, illetve az iroda alkalmazottjainál.

Horvátországi orvos szakértőink telefonszáma:
Dr. ljuba Rauski naglić: +385-9151-76510 
(páratlan napokon, 16.00 és 20.00 óra között)
Dr. eugenija Sojat marendić: +385-9151-07070

SZLOVÉNIAI IRODÁK KÖZLEMÉNYEI

•  1236 Trzin-Ljubljana, Borovec 3., tel.: +386-1-562-3640.
nyitva tartás: 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

18.00 és 06.00 150 tagu Golgota Gospel kórus Ünnepi hangverseny
18.25 és 06.25 Összefoglaló
18.28 és 06.28 Europa Rally&Pro� t Sharing 2008 budapest
18.30 és 06.30 John Curtis – Te is Gyémántként ragyoghatsz
19.25 és 07.25 Pomesteen 
19.30 és 07.30  Császár Ibolya Tünde – Egy szép év 

President Club tagként
20.00 és 08.00 Keresztes Ildikó és Pataki Attila – Ünnepi koncet
20.25 és 08.25 Shampoo
20.30 és 08.30  Szabó József – Tíz év-egy dátum, 

egy történet mely rólad is szólhat
21.00 és 09.00 Szekér Mariann – Riporter: Lenkey Zsuzsa

21.25 és 09.25 Lui Koncert
21.45 és 09.45 Gecző Éva Krisztina – A csapatmunka sikere
22.10 és 10.10 nature 18
22.15 és 10.15 Dr.Bakanek György – Egészséges gyerekek
22.35 és 10.35 aloe 2 go
22.37 és 10.37 Europa Rally&Pro� t Sharing 2008 budapest
22.40 és 10.40 Eva Zimmermann – Célok, víziók, jövőkép
23.20 és 11.20 Gödöllői asszonykórus – Ünnepi vidám műsor
23.30 és 11.30 Perina Péter – Riporter: Fekete Kata
00.05 és 12-05 manager tal.2006 – Összefoglaló
01.00 és 13.00 EDDA Koncert
01.30 és 13.30 Europa Rally&Pro� t Sharing 2008 budapest

01.35 és 13.35  Dr.Gothárd Csaba – A hálózatépitő 
ősellenségének legyőzése

01.45 és 13.45 Növénytől a termékig
01.55 és 13.55 Az FLP marketing terve
02.15 és 14.15 Michael Strachowitz – ABC Módszer
03.05 és 15.05 Gyergyószentmiklósi Step Dance Club Koncert
03.30 és 15.30 Alan Pease – Kérdezés technika
04.45 és 16.45 Krizsó Ágnes – Meggyőződés
05.10 és 17.10 Tóth Aladár I� úsági kórus Koncert
05.35 és 17.35 Europa Rally&Pro� t Sharing 2008 budapest
05.40 és 17,40 Aidan O’Hare 

ALBÁN IRODA KÖZLEMÉNYEI

•  Albánia, Tirana Reshit Collaku 96. Villa Forever 36. 
Fax: +355 4230 535

Irodavezető: Xhelo kiçaj, tel.: +355-4-230-535
elérhetőség: munkanapokon 9–13, 16–20-ig

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, Petróczy zsuzsanna, 
Pósa Kálmán, Rókás Sándor • Nyomdai előkészítés: TIPOFILL 2002 Kft. • Tervezőszerkesztők: Teszár Richárd, Buzássy Gábor 
• Nyomtatás: Veszprémi Nyomda Zrt. Készült 50 250 példányban. • 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. 
A cikkek tartalmáért a szerzők vállalják a felelősséget! minden jog fenntartva! IMPRESSZUM
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