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2 ELNÖKI ÜDVÖZLET

M inden utazásom során hihetetlen 
élményekkel, tapasztalatokkal és 
csodálatos felfedezésekkel gazda-

godom. Nagyon boldog vagyok, hogy 
lehetőségem van látni ezt a sok csodála-
tos dolgot. Néha nagyon nehéz megosz-
tani azt a rengeteg élményt és azt a sok 
baráti szeretetet, amit kapok.

Mint ahogy azt sokan tudjátok, most 
tértem vissza egy háromhetes afrikai kör-
útról, amely magába foglalt egy Afrika 
Rallyt Kenyában. Micsoda ünnep, hatal-
mas siker! Hihetetlen izgalmak, elképzel-
hetetlen lehetőségek várnak minket Af-
rikában – itt ragadnám meg az alkalmat, 
hogy köszönetet mondjak azoknak, akik 
közreműködtek a csodálatos Afrika Rally 
megszervezésében. Alig várom, hogy 
láthassam jövő áprilisban a Word Rallyt 
Johannesburgban.

A rally után meglátogattuk Dél-Afriká-
ban az egyik Forever Resortunkat. Magá-
val ragadó élményekkel gazdagodtunk. 
Többek között jelen lehettünk a Forever 
Training Academy bizonyítványosztásán 
Blyde Canyonban. Izgalmas érzés, hogy 
együtt örülhetünk ezekkel a kedves fia-
talokkal, akik négy év kemény munkával 
vendéglátós és kereskedelmi diplomát 
szereztek. Szívet melengető volt, hogy a 
Forever hozzájárulhatott életútjuk alaku-
lásához. Köszönet a Forever Resort dél-
afrikai munkatársainak! Örömmel látnék 
még több fiatalt, akik az iskolánkban dip-
lomát szereznek, és tudásukkal hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy a világ jobbá váljon, 
segítsék családjukat és az embereket. Ez 
az igazi lényege a Forevernek. Ha mind-
annyian felelősségteljesebbek lennénk, 
látható lenne a különbség. Volt egy hely, 
amelyet megváltoztattunk, még ha csak 
pár napra is: Phoenix (Arizona). Több ezer 
minősült és látogató élvezhette a Forever 
szülővárosában a 30. születésnapi ren-
dezvényt. Rendkívüli élményben lehetett 
részünk. Tudom, hogy nagyon meleg 
volt, de Phoenix mindig ilyen, és akik itt 
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laknak, ezért szeretik. Tudom, hogy aki itt 
volt, magával vitte a rendezvény szelle-
mét, hogy azt megossza másokkal is.

Remélem, már mindenki beszélt a 
munkatársainak az új termékeinkről. Na-
gyon izgatott vagyok a Forever Lean ter-
mékünk bevezetése miatt, amely egy kicsi-
vel hozzájárulhat az üzleti lehetőségekhez. 
Gondolj csak bele, hogy mennyi ember 
van, aki súlyproblémákkal küszködik! És az 
új Forever Aroma Spa Collectionről még 
nem is beszéltünk. Mindenkinek ki kell 
próbálni, biztos vagyok benne, hogy meg 
lesznek vele elégedve. Az új Avocado 
Face & Body Soap már bizonyított né-
hány Forever Resortunkban, meg vagyok 
győződve arról, hogy mindenki szeretni 
fogja. Ez csak néhány a számtalan új ter-
mékből. Megjelentünk ezenkívül renge-
teg információval a You Tube Aloepod.
com oldalon, amely kompatibilis az iPods 
és iPhone mobilkommunikációs eszközzel 
– csak hogy kövessük a modern techno-

lógia lehetőségeit. Szeretném bejelenteni, 
hogy a központi irodánk egy új csapattal 
erősödött, amely az internet társadalmi, 
hálózatépítési és közösségi lehetőségeit 
használja ki. Örülök, hogy láthatom ezeket 
az új oldalakat, ez emlékeztet arra, hogy a 
Foreverben mennyi kiaknázatlan lehető-
ség rejlik. Még akkor is, ha 30 évvel ezelőtt 
kezdtük el a munkát, és ennek érvénye 
mind a mai napig tart. Mi egy társadalmi 
munkát végzünk, amelyben a hálózatba 
tartozó emberek megosztják másokkal a 
gondolataikat, a fantasztikus termékeket 
és az anyagi függetlenség lehetőségét.

Tehát amikor valakivel találkozol, és 
elmondod neki, hogy mivel foglalkozol s 
miért csinálod, ne felejtsd el megemlíteni 
azt sem, hogy mi már ezt csináljuk több 
mint 30 éve.

Még annyi mindent szeretnék el-
mesélni; például az újabb rekordeladá-
sokról, a személyes sikerekről, a Silver 
Post Rallyről, amely Mexikóban, Puerto 
Vallartában volt, vagy az Eagle Summit 
Adventure-ről a Grand Canyonban, a tra-
dicionális Post Rally Tourról – de sajnos 
erre nincs elég hely.

Mielőtt zárnám soraimat, szeretnék 
köszönetet mondani a központi irodának 
és a világ más részén lévő irodáinknak, 
amelyek időt és fáradságot nem sajnál-
va megszervezték a 2008-as Super Rallyt, 
amely nemcsak hogy a legnagyobb, de 
a legjobb volt, amin valaha részt vettem. 
Lenyűgöző volt számomra a precízen el-
végzett munka és az a sok apró részlet, 
amelyre figyeltetek, hogy a lebonyolítás 
tökéletes legyen. Tudom, hogy az a renge-
teg forgalmazó, aki a világ minden tájáról 
érkezett, mosolygós arccal távozott; a ké-
nyelmes ágy, a finom ételek és a sok él-
mény életre szóló emlék marad számukra. 
Ti vagytok a legjobbak, és alig várom már 
a következő évet, mert tudom, hogy jövő-
re még nagyobb és jobb lesz. Nagyon sok 
köszönet mindenkinek, a forgalmazókat 
sem kifelejtve, a világ minden táján.



ORSZÁG IGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 3

E lgondolkoztató ez az álla-
pot, hogy mi lehet a kö-
vetkező lépés, mit vár el 

jogosan a közvélemény, talán 
egy negyedik aranyat négy év 
múlva? 

A Forever Magyarország 
az elmúlt 11 év alatt Euró-
pa élére küzdötte magát, 

A legjobbnak lenni, 
és ezt megtartani

Csodálattal és tisztelettel néztem a pekingi olimpián 
férfi vízilabda-válogatottunk szereplését, és csak gratulálni tudok Kemény 
Dénes szövetségi kapitánynak, hogy sorozatban harmadik alkalommal is 

elhozták az aranyat az ötkarikás játékokról.

elsők vagyunk, aranyér-
mesek. A világban, az érté-
kesítésben bronzérmesek 
vagyunk, és ami az egész 
csapat szellemiségét és lel-
két jelenti, az idén ezt a dí-
jat is megnyertük; a Spirit 
Award díj első helyezettjei, 
aranyérmesek lettünk.

Mit vár el tőlünk a közvéle-
mény, a Forever közvéleménye 
a jövőben, mire kell a jövőben 
hajtanunk és gyúrnunk?

Meg kell keresnünk azokat 
a pontokat, ahol még javíta-
nivalónk van a munkánkban, 
ahol még tökéletesebbet kell 
nyújtanunk, és amit elképze-
lünk, az hamarosan valósággá 
válik az életünkben.

A megvalósítás: nagyon sok 
munka, rengeteg gyakorlás, ta-
nulás, fejlődés és újra gyakor-
lás, és sok-sok munka!

Köszönöm mindenkinek, 
aki részt vett és részt fog venni 
a Forever Magyarország arany-
érmeinek és érmeinek begyűj-
téseiben. Külön köszönöm 
azoknak a vezetőknek, tréne-
reknek és szövetségi kapitá-
nyoknak a munkát, akik igen 
jelentős energiát fektetnek 
ebbe az óriási csapatba.

Természetesen a felsoro-
lásból nem maradhat ki még 
egy arany, még egy első he-
lyezés sem: ez Berkics Miklós 
diamond-sapphire managerünk 
Profit Sharing teljesítményéhez 
fűződik, aki szintén aranyérmes 
volt ebben a kategóriában, 2008 
augusztusában a mi phoenixi 
olimpiánkon. Gratulálunk neki 
és csapatának!

Egy vállalat életében nagyon 
fontos, hogy az jól működő, 

gazdaságilag stabil, pénzügyi-
leg kifogástalan és mintaszerű 
vállalkozás legyen. Ebben az 
évben a Forever Magyarország 
pénzügyi vezetése és csapata is 
aranyérmes lett. Köszönöm az 
egész évi munkájukat!

Mi életünk legsikeresebb 
Super Rallyjét zártuk 11 éves 
fennállásunk alatt; az elvárá-
sok óriásiak a 2009-es dallasi 
rendezvénnyel kapcsolatban. 
Természetesen ott leszünk, 
győzni akarunk, és mindenkit 
hívunk ebbe a csapatba, mert 
egy bajnokcsapattal előre 
mindig nagyobb lehetőség 
számunkra az élettől.

Hajrá, FLP Magyarország!
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A Bakony Néptánc együt
tes utánpótlás csoport-
jának műsorát élvezhette 

a közönség, a székesfehérvári 
Tilinkó zenekar kíséretével. a 
látványos produkció létreho-

zásában külön köszönet Túri 
György koreográfusnak és 
Kneifel György zenekarve-
zetőnek.

Dr. Milesz Sándor or szág 
igazgató köszöntötte az aréna 

többezres közönsé gét, majd 
ismertette az előt tünk álló fan-
tasztikus rally le hetőségeket, és 
szép sikereinkről számolt be.

Zsiga Márta soaring 
manager munkatársunk elő-

adásában felvázolta azt a 
csodálatos világot, amelyhez 
új munkatársaink csatlakoz-
hatnak; vázolta a lehetőség 
kiteljesedését, amely páratlan 
a világon.

Millióknak erősíti meg a hitét
A Forever Living Products 
Magyarország termékforgalmazó 
munkatársai hangos 
tetszésnyilvánítása és tapsa közepette 
Haim Józsefné és Haim József senior 
managerek megnyitották júliusi 
Success Dayünket.
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Millióknak erősíti meg a hitét
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Siklósné dr. Révész 
Edit, dr. Kassai Gabriella,  
dr. Kozma Brigitta, dr. 
Mezősi László és dr. Né
meth Endre orvosok – mint 
az FLP Magyarország szakta-
nácsadó orvosai – beszélget-
tek az aloéről, a terméktapasz-

talataikról, azokról a kitűnő 
eredményeikről, amelyek évek 
óta megerősítik emberek mil-
lióinak hitét ebben a csodála-
tos növényben.

Dr. Németh Endre senior 
manager munkatársunk a 
tőle megszokott humorral 
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fűszerezve kérte színpadra a 
Forevert támogató orvostár-
sadalom képviselőit, és néha 
meghökkentő, de valós élmé-
nyeket hallgathattunk az aloé-
val, az aloéról.

Supervisoraink, majd 
assistant managereink 
minősülése következett a 
színpadon, a szintek ismer-
tetését, illetve a minősültek 
névsorát dr. Kósa L. Adolf 
Presidents club-tag munka-
társunk olvasta fel.

Váradi Éva új manager 
munkatársunk megmutatta 
számunkra azt az erőt és ener-
giát, amely bennünk rejlik, és 
lehetőséget nyújt arra, hogy 
bármire képesek legyünk.

Tóth Sándor soaring 
manager, President’s club tag-
munkatársunktól megtanul-
hattunk néhány üzleti fogást, 



8 success day

technikát, amely folyamatosan 
segíti hálózatépítésünket, és ez-
zel egyre nagyobb tapasztala-
tot szerezhetünk a szakmában.

Pflum Orsi és Pintér 
Tibor előadásában világslá-
gereket hallhattunk a Forever 

színpadán – külön köszönjük a 
Positive Force produkcióját.

a legjobb és legsikeresebb 
munkát a hódítói cím elnye-
résével minősítjük, majd ezek 
után új managereink mi-
nősítése, a gépkocsiösztönző 

résztvevőinek ismerteté-
se, végül pedig új senior 
manager munkatársaink 
színpadra lépése következett.

Bánhidy András új 
senior manager munkatár-
sunk az előt tünk álló legfon-

tosabb ösztön zőprogrammal, 
a pore či és a málagai rallyval 
foglalkozott előadásában. 
Megismerhettük azokat a leg-
fontosabb lépéseket, amelyek 
a rallyken való részvételt ered-
ményezik.
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Lenkey Péter európai 
operációs igazgató lépett a 
színpadra, és bemutatta a 
Forever Magyország legújabb 
diamond-sapphire munka-
társait, Vargáné Mészáros 
Máriát és Varga Róbertet. 
Gratulálunk a fantasztikus 
eredményhez!

az egyre forróbb han-
gulatban az örömköny-
nyek és nevetések után  
Szekér Marianna soaring 
manager munkatársunk elő-

adását hallhattuk, amely 
hálózatépítésünk egyik alap-
eleméről, a sikerről szólt, ami 
nélkül a mi munkavégzésünk 
elképzelhetetlen.

Gratulálunk minden előadó-
nak a fantasztikus előadásért, és 
köszönjük felkészülésüket.

Új assistant superviso
raink minősülésével zárt a Bu-
dapest sportarénában meg r en-
dezett júliusi success day-ünk, s 
lélekben mindenki már az ame-
rikai utazásra készült.
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R endezvényünk műsorve-
zetői Milenka és Petar 
Aćimović manager mun-

katársaink voltak. az aćimović 
házaspár munkája során óriási 
tapasztalatra tett szert az em-
beri kapcsolatokban, és ezt 
kiválóan tükrözi pályafutásuk 
is: az elmúlt évek során nagy 
sikereket értek el az FLP sora-
iban, és részt vettek az összes 
jelentős, az FLP által szervezett 
rendezvényen. Óriási hálával 
tartozunk nekik, és csak gra-
tulálni tudunk a júliusi success 
day műsorvezetéséért.

a jelen lévő munkatársa-
kat, vendégeket és érdeklő-
dőket Branislav Rajić, az 
FLP szerbia területi igazgatója 
üdvözölte, aki emlékeztetett 
bennünket az európai Rally 
pályázat kiírás változásaira, 
valamint azokra az időszerű 
eseményekre, amelyeket válla-
latunk szerbia területén meg-
valósít. Köszöntött mindenkit, 
aki eljött a rendezvényre, hogy 
a marketinghálózat kiépítésé-
vel kapcsolatos új tudással és 
ötletekkel gazdagodjon.

Gyakran találkozunk környe-
zetünkben szív- és érrendszeri, 
valamint cukorbetegségben, 
túlsúly miatt szenvedő embe-
rekkel. Dr. Biserka Lazarević, 
vállalatunk hivatalos orvos ta-
nácsadója, soaring manager 
munkatársunk szavai szerint az 
FLP-termékeknek feltétlenül je-
lentős szerepet kell biztosítani 
az említett betegségek meg-
előzésében. alkalmazásukkal 
hatékonyabbá tesszük a keze-
lést, s biztosra vehetjük, hogy 
az FLP-termékeket használók 
a kezelés végén elégedettek 
lesznek, és optimista világ-
szemlélettel gazdagodjon.

az új tapasztalatok mozgás-
ban tartanak bennünket, mert 
munka közben ki tudjuk javí-
tani a hibáinkat. az új tudással 
lehetőséget kapunk arra, hogy 
fejlődjünk, és egyben segítünk 
másokon is. Vállalatunk olyan 
nagyszerű továbbképzéseket 
rendez, amelyeken csodálatos 
terméktapasztalatokról hall-

A siker nem maradhat el!
Attól függetlenül, hogy javában tart az évi 
szabadságolások időszaka, mégis nagy számban jelentek 
meg hűséges és elkötelezett FLP-munkatársaink  
a rendszeres havi találkozónkon, amelyet a belgrádi 
Szakszervezetek Otthonában rendeztünk meg.



success day 13

A siker nem maradhat el!

hatunk. Mindig lenyűgöznek 
bennünket e tapasztalatok, 
amelyekről beszámolnak ter-
mékfogyasztóink és orvos 
munkatársaink. Köszönjük  
dr. Rozmaring Mirkov 
manager munkatársunk közre-
működését, aki magas szakmai 
szinten vezette le a termékta-
pasztalatokat.

a szakszervezet Otthona 
színpadán az új minősülések 

során átadtuk a megérdemelt 
supervisori kitűzőket, és gra-
tuláltunk azoknak a munkatár-
sainknak is, akik az előző időszak 
eredménye alapján minősülést 
nyertek a Hódítók Klubjába.

Nagyon érdekes volt, ami-
kor a fülünk hallatára forrt 
egybe a fiatalság, a modern 
stílus és a klasszikus zene 
gyönyörű dallama. Nagyon él-
veztük az Alektik együttes 

előadását, mert ők már sok 
éve zenélnek, olyan remekül, 
hogy az a közönség soraiból 
csakis csodálatot, hódolatot 
és elégedettséget vált ki. Még 
egyszer köszönjük újvidéki 
vendégzenészeinknek fellé-
pésüket, és reméljük, hogy 
még sokszor köszönthetjük 
őket rendezvényeinken.

a sikereket annak köszön-
hetjük, hogy munkatársaink 

naponta folyamatosan és ki-
tartóan végzik hálózatépítő 
tevékenységüket. amennyi-
ben nagy dolgokról álmo-
dunk, mozgásba hozhatjuk 
szellemünket és testünket 
egyaránt, és a munka élve-
zetével olyan képességre 
teszünk szert, hogy napról 
napra többet és hosszabban 
tudunk dolgozni. Állandó ön-
képzéssel, megbízhatósággal, 
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önmagunk és mások megbe-
csülésével, és persze marke-
tinghálózat-építéssel a siker 
nem maradhat el! – üzente 
előadásában Olivera Beršić 
manager munkatársunk.

Életünk során a sikerig ve-
zető úton számos félelemmel 
és akadállyal kell megbirkóz-
nunk, de időközben új erőt 
és kitartást nyerünk. ezzel az 
erővel és kitartással megva-
lósíthatjuk elképzeléseinket, 
és így nem vész kárba tehet-
ségünk és igyekezetünk. az 
FLP-ben végzett munkánk 
alapját képezi az emberek kö-
zötti kommunikáció és mások 
segítése. az összes képzelt és 
valós akadály bennünk rej-
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lik, és a komfortzónánkból 
ered. Romboljuk le ezeket a 
falakat, és fogadjuk el az FLP-
utazás lehetőségét, amelynek 
a végén siker vár bennünket. 
Köszönjük Pavlović Milan 
Mitrović manager munkatár-
sunk hasznos előadását!

Mindig ki kell használni 
azokat a lehetőségeket, ame-
lyeket az FLP nyújt, mert ezzel 
mindenki a jobb életet fo-
gadja el – mondta előadásá-
ban Milena Petrović senior 
manager munkatársunk. aki 
a sikert keresi, megkapja a 

Forevertől – azzal a feltétellel, 
hogy szeretne szorgalmasan 
dolgozni a világ egyik legsi-
keresebb marketingrendszerű 
vállalat-ában. amennyiben az 
FLP soraiban megvalósítják Mi-
lena receptjét, miszerint „Csak 
sikeres lehetek, más nem!”, 
akkor biztosak lehetünk abban, 
hogy magánvállalkozása és a 
munkavégzés szabadsága a 
helyes úton jár a Forever Living 
Products so raiban.

Júliusi success day-ünk 
befejező részében átadtuk az 
assistant supervisori kitű-

zőket. ez a megérdemelt kitű-
ző bizonyítja egy új pályafutás 
kezdetét, amelyen az első és 
legnehezebb minősülési lép-
csőfok legyőzése után a forgal-
mazás mellett már szabadon 
építhetjük saját munkánkat.

Branislav rajić
az FLP Szerbia területi 

igazgatója
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S uccess dayünk verőfényes 
szombati napon kezdő-
dött. az FLP-család régi és 

új tagjai örültek az újabb talál-
kozásnak. családunk kiterjedt-
ségét Tomo Brumec soaring 
manager, President’s club tag 
egy Thaiföldről szóló filmmel 
szemléltette. Magával ragadott 
bennünket e csodálatos ország 
szépsége, készen álltunk még 
magasabbra szállni, hogy elér-
jük azokat a sikereket, amelye-
ket előttünk már sokan.

az egybegyűlteket Andrej 
Kepe, a szlovén iroda igazga-
tója köszöntötte; köztük dr. 
Molnár Lászlót, a zágrábi iro-
da vezetőjét és nejét, Brankát, 
majd ismertetett néhány új-
donságot. Külön felhívta a 
termékforgalmazók figyelmét 
az ösztönzőprogramokkal kap-
csolatos új feltételekre is. Még 
egyszer szeretnénk megismé-
telni, hogy a reszponzorált ter-
mékforgalmazók eredményei 
nem számítanak bele a prog-
ramok teljesítésébe! Örömmel 
mondta el, hogy új üzletpoliti-
kánk és katalógusunk van, va-
lamint hogy – mivel a termék-
forgalmazók rendkívül lelkesen 
fogadták a sonya-kollekciót – 
2008. szeptember 27-én, kibő-
vített tartalommal, megismé-
teljük a sonya-termékekről és a 
bőrápolásról szóló előadást. eb-
ből az alkalomból Ungár Kata 
bemutatta a masszázsokat és a 
narancsbőr elleni programot is.

a nyár a napfény, a ten-
ger és a pihenés ideje. Mégis, 
ezekben a napokban oly gyak-
ran megfeledkezünk bőrünk 
védelméről! a napozásról és 
bőrünk védelméről szólt Alain 
Žabkar és Zorana Kevič elő-
adása, amelyben kitűnő útmu-
tatót kaptunk arra vonatkozó-
an, hogyan védekezhetünk a 
napsugarak káros hatása ellen, 
ugyanakkor hogyan lehet gyö-
nyörűen és ragyogóan lebar-
nulni a nyaralás alatt. alain és 
Zorana az FLP-nek szentelte 
életét, mi pedig további sok 
sikert és szárnyalást kívánunk a 
Forever útján!

A kellő kitartás eredménye
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A kellő kitartás eredménye

Hogyan lehetünk sikere-
sen a Forever-úton, és hogyan 
szárnyalhatunk még maga-
sabbra… ki is a legelhivatot-
tabb erről beszélni? a kérdés 
nem bonyolult, és előadásával 
magával ragadott bennün-
ket Tomo Brumec soaring 
manager, aki élményekkel és 
jókedvvel teli tért vissza az 
FLP-s munkával és hittel kiér-
demelt thaiföldi jutalomuta-
zásról! Tudtuk, hogy Thaiföld 
gyönyörű, azt is tudtuk, hogy 
az FLP gazdagon megjutal-
mazza az elvégzett munkát, 
hajlamosak vagyunk viszont 
megfeledkezni arról, milyen 
sok baráti szál kötődött a vál-
lalat keretén belül. Tomo meg-
mutatta a képeket, a filmet és 
az emléktárgyakat; hisszük, 
hogy csodálatos élményekben 
volt része. Persze az ilyen juta-
lom csak kellő odaadás és ki-
tartás eredményeként jár. Nem 
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fér hozzá kétség, hogy Tomo 
mindezzel rendelkezik. 

Andrej Kepe két fatáblát 
hozott magával: egy nagyot 
és egy kicsit. első ránézésre 
semmi különös. Őszintén be-
ismerte, hogy a kicsi tábla az 
ő munkájának az elismerése, a 
nagy pedig Tomo díja. aztán a 
táblán felcsillant a felírat: „Tomo 
Brumec, a 2007-es év legjobb 
termékforgalmazója.” Tomo 
szemében büszkeség, öröm és 
lelkesedés tükröződött. szívből 
gratulálunk az elért eredmé-
nyért, és kérjük, lelkesítsen ilyen 

munkára további, egyelőre rej-
tőzködő sasokat is!

el kell mondanunk, hogy 
büszkék vagyunk a szlovéniai 
termékforgalmazók munká-
jára; évről évre bővül az üzlet, 
naponta újabb és újabb forgal-
mazók csatlakoznak hozzánk, 
hogy velünk együtt terjesszék 
a mosolyt, a sikert és a büsz-
keséget! Jöjjenek önök is, higy-
gyenek bennünk, ahogy hittek 
azok is, akik ma csatlakoztak 
hozzánk, hogy munkájukért 
elnyerjék az elismerést. Átadtuk 
az új supervisor, assistant 

manager és manager mun-
katársaknak járó kitűzőket. 

Új managereink meséltek 
a manageri szintig megtett út-
jukról. Beismerték, hogy nem 
volt könnyű az út, teli volt ka-
paszkodókkal és buktatókkal, 
de éppen ezért most még 
édesebb a siker. Mindenkinek 
szívből gratulálunk! 

de ne a manageri szint le-
gyen az utolsó lépcsőfok! Maga-
sabbra kell tenni a mércét, és ép-
pen ezért örömmel gratuláltunk 
Jožica Zore, President’s club tag 
munkatársunknak, akinek egyben 
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átadtuk a senior manageri kitűzőt. 
Figyelemmel kísértük történetét, 
amely a mostani szintig vezető 
utat mutatta be. Jožica szerint las-
san, de biztosan kell járni az úton. 
Van, amikor hosszabb ideig keres-
sük a sast, amely készen áll követ-
ni bennünket, de sosem szabad 
feladni a célt. a siker nem marad 
el! És nemcsak senior manager 
lett, hanem teljesítette az autós 
program feltételeit is. Őszintén 
gratulálunk a sikeréhez! 

a rendezvény lassan vé-
géhez közeledett, mi pedig új 
munkatársainknak is átadtuk a 
sasokat. Láttuk a szemükben, 
csodálattal nézik az itt lévő 
embereket, a rendszert, a kö-
zös nagy családunkat! 

Meggyőződésem, hogy ha-
marosan a következő lépcső-
fokokon és a Hódítók Klubjá-
nak listáján találkozom velük. 
Őszintén gratulálok azoknak is, 
aki most minősültek a klubba.

Még egyszer meghívok 
mindenkit, csatlakozzon hoz-
zánk 2008. szeptember 27-én a 
sonya-napon, és persze novem-
ber 29-én, amikor már a hetedik 
gyertya ég majd a születésnapi 
tortánkon! addig pedig éljenek 
az FLP által felkínált lehetőségek-
kel, érjék el céljaikat, valósítsák 
meg álmaikat.

Andrej Kepe
FLP Szlovénia

területi igazgatója
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Conquistador Club
2008. JÚLIUS HÓNAP TÍZ LEGSIKERESEBB TERMÉKFORGALMAZÓJA

A SZEMÉLYES ÉS NONMANAGERI PONTOK ALAPJÁN

Magyarország Szerbia, Montenegró
  1. Éliás Tibor
  2. Dr. Németh Endre és Lukácsi Ágnes
  3. Juhász Csaba és Bezzeg Enikő
  4. Molnár Zoltán
  5. Halmi István és Halminé Mikola Rita
  6. Papp Tibor és Papp Tiborné
  7.  Rózsahegyi Zsoltné és 

Rózsahegyi Zsolt
  8.  Gecző László Zsoltné és Gecző László Zsolt
  9. Dr. Kósa L. Adolf
10. Vareha Mikulas

  1. Janović Dragana és Janović Miloš
  2.  Lomjanski Stevan és Lomjanski Veronika
  3.  Petrović Dr. Aleksandar és 

Djuknić Petrović Mirjana
  4. Gomilanović Snežana és Gomilanović Radoje
  5. Buljan Slobodanka és Buljan Stanislav
  6. Miškić Dr. Olivera és Miškić Dr. Ivan
  7. Mirkov Dr. Rozmaring és Mirkov Jovica
  8. Micašević Nada
  9. Ačimović Petar és Ačimović Milanka
10. Stevanovič Verica és Stevanović Rade
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Conquistador Club
2008. JÚLIUS HÓNAP TÍZ LEGSIKERESEBB TERMÉKFORGALMAZÓJA

A SZEMÉLYES ÉS NONMANAGERI PONTOK ALAPJÁN

HÓDITÓK KLUBJA

Horvátország Bosznia-Hercegovina Szlovénia
  1.  Kraljić-Pavletić Jadranka és 

Pavletić Nenad
  2. Stilin Tihomir és Stilin Maja
  3. Katić Ivan és Katić Mesaroš Mirjana
  4. Calušić Dubravka és Calušic Ante
  5. Jurović Zlatko és Jurović Sonja
  6. Stazić Julijana
  7. Miljak Rill Ivanka és Rill Rolf
  8. Leskovar Jagoda és Mrduljaš Tajmir 
  9. Grbac Silvana és Grbac Vigor
10. Lesinger Ivan és Lesinger Danica

  1. Malsori Ferid
  2. Surković Edin és Surković Amira
  3. Paleksić Slavko és Paleksić Mira
  4. Medić Stana és Medić Bogdan
  5. Glavinka Željko
  6. Džaferović Dževad és Džaferović Albina
  7. Djordjević Radmila
  8. Mladjenović Cveta
  9. Hodžić Medina
10. Vukić Dr. Radenko és Vukić Radenka

  1. Smiljanić Petra és Smiljanić Marko
  2. Cvijanović Ana és Cvijanović Božidar
  3. Arbeiter Jožica és Dr. Arbeiter Miran 
  4. Batista Ksenja
  5. Brumec Tomislav
  6. Jazbinšek Kim
  7. Dr. Herlić Srećko
  8. Božnik Slavica
  9. Kepe Andrej és Hofštätter Miša
10. Caks Olga
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FLP Magyarország, Albánia, Bosznia és Hercegovina, Horvátország, Koszovó, Szerbia, Montenegró, Szlovénia

Együtt a siker útján

Andó Zoltán és Blaskó Ildikó (Kádárné Fekete Erika és Kádár László)
Dr. Koltai-Lukács Mónika és Koltai Roland (Szabó Tímea)
Fekete Józsefné (Babidoricsné Nagy Piroska)
Gombás Csilla Anita és Gombás Attila (Boskó Hilda és Boskó Béla)
Hargitai András és Szabó Nikoletta (Molnár Zoltán)
Kepics Réka (Senk Hajnalka)
Kéri Péter és Kéri-Zsigmond Aliz (Gubisi Róbert és Rácz Zsuzsanna)

Kissné Dalanics Ildikó és Kiss Ferenc (Bertalanné Koskai Orsolya és Bertalan László)
Nagyné Szepes Éva (Greksa Zsolt és Greksáné Martin Mónika)
Olszewszki Sándorné (Gecző László Zsoltné és Gecző László Zsolt)
Oltvölgyi Béla (Halmi István és Halminé Mikola Rita)
Simitska Tímea (Fittler Diána)
Szolnoki Mónika (Jozó Zsolt és Molnár Judit)
Temesváriné Ferenczi Ágnes és Temesvári Andor (dr. Németh Endre és Lukácsi Ágnes)

Manager szintet ért el (szponzor)

Bagosi Péterné
Balla Pálné Eszter
Csík Viktória
Dági Erika
Dr. Urbancsek Hilda
Farkas László és Farkasné Hárs Jolán
Fekete Szilárd és Fekete Szilárdné
Gazsi Zsolt
Görzsöny László és 

Görzsönyné Tóth Teodóra
Hartainé dr. Benkő Ibolya
Horváth Erika
Jankovics Antalné és Jankovics Antal
Karanović Nada és Karanović Čeda
Kovács Péter
Kovács József és 
Kovácsné Mercs Mónika
Lép Istvánné és Lép István

Lasinger Ferenc és Kozma Rita
Mágocs Melinda
Mazug Mónika
Menyhártné Gábor Orsolya és 
Menyhárt Lajos
Németh-Lakatos Krisztina
Pajkos Tiborné és Pajkos Tibor
Porteleki László
Simon Károlyné

Szikszay Györgyné és 
Szikszay György
Sütő Katalin és Tóth Károly
Takács Lászlóné
Vakherda Erika és 
Vakherda Sándor
Wenczler Anikó és 
Wenczler Krisztián
Zsigmond Réka

Assistant manager szintet ért el

Antal Józsefné és Antal József
Bárczi Ottó
Baco Tibor
Balázsné Sáfár Izabella
Bangó Zsolt és Bangó Zsoltné
Baráth Bernadett
Bartusz Péter
Beck Róbert
Beck József
Bekker Zoltánné
Blaskóné Ignácz Éva és Blaskó Tibor
Bornemisza Gergely
Csibor Gyula
Dávid Szabolcs és Dávidné Szitó Beáta
Dékány Ferencné és Dékány Ferenc
Dékány Andrea
Deák Antalné
Debreceni Zoltán
Dr. Boros Csaba
Dr. Hirsch Judit és Orosz Csaba
Dr. Kerekes László és 

dr. Kerekes Lászlóné
Duday István
Džaferović Dževad és Džaferović Albina
Ehler Zsuzsanna
Erdős Sándorné és Erdős Sándor
Erdős Erika
Faragó Károly
Faragó Ilona
Farkas Albinné és Farkas Albin
Ficzere Tibor és Foczere Tiborné
Fodor Péter és Fodor Péterné
Goldfinger László
Györök Anikó
Hazuga János és Hazuga Jánosné
Hodosiné Takács Mónika
Holba Sándor
Juhász Zoltán Norbert és 
Juhászné Vasvári Krisztina
Juhász Edit
Kedves László
Kelemen Ferencné

Kelemen Csilla
Kevevári Attila és Kevevári Attiláné
Király Lászlóné
Kiss-Papp Marcell
Kocsis István
Konda Irena
Kovács Noémi
Kovács Zoltán
Kozma Anita
Krajczárné Östör Tímea és 
Krajczár Ottó
Krejterné B. Zsuzsanna
Kristóf Norbert
Kun Sándor és Kun-Király Emese
Kun Zoltánné
Kurjački Mara
Kuslits Zsolt
Légrádi Mihály
Lipovics Zoltán
Lovas Norbert és Gyurcsó Katalin
Lovkovics Zoltán

Májerné Szabó Éva
Makranczi Istvánné
Manić Slavica és Manić Jovica
Maruzsiné Holló Rita és Maruzsi János
Mesterházi Annamária és 
Mesterházi István
Micić Miroslav és Micić Vesna
Mladjenović Cveta
Németh Istváné
Nagy Róbertné
Nagy Katalin
Novaković Jelica
Nyitrainé Péter Mónika és 
Nyitrai Sándor
Opra Istvánné
Orbán László
Orosi László
Péntekné Ötvös Dorottya 
Paulovszki Józsefné
Puglits Katalin
Pöcze József és Pöcze Józsefné

Supervisor szintet ért el

Jozó Zsolt és Molnár Judit (Orosz Ilona és dr. Gönczi Zsolt)

Dr. Németh Endre és Lukácsi Ágnes (Gerő János és Gerőné Jócsák Julianna) Gidófalvi Attila és Gidófalvi Attiláné (Gidófalvi Zsanett)

Senior manager szintet ért el (szponzor)

Soaring manager szintet ért el (szponzor)
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1. szint

Ádámné Szőllősi Cecília és Ádám István
Babály Mihály és Babály Mihályné
Bakó Józsefné és Bakó József
Bakóczy Lászlóné
Balázs Nikolett
Bali Gabriella és Gesch Gábor
Balogh Anita és Süle Tamás
Bánhegyi Zsuzsa és dr Berezvai Sándor
Bánhidy András
Barnak Danijela és Barnak Vladimir
Becz Zoltán és Becz Mónika
Bodnár Daniela
Bojtor István és Bojtorné Baffi Mária
Botka Zoltán és Botka Zoltánné
Brumec Tomislav
Csepi Ildikó és Kovács Gábor
Csuka György és dr Bagoly Ibolya
Csürke Bálint Géza és Csürke Bálintné
Darabos István és Darabos Istvánné
Dobsa Attila és Dobsáné Csáki Mónika
dr Dóczy Éva és dr Zsolczai Sándor
Dragojević Goran és Dragojević Irena
dr Farády Zoltán és dr Farády Zoltánné
Fittler Diána 
Futaki Gáborné
Gecző Éva Krisztina
Gecző László Zsoltné és Gecző László Zsolt
Gulyás Melinda
Haim Józsefné és Haim József
Hajcsik Tünde és Láng András
Halomhegyi Vilmos és Halomhegyiné Molnár Anna
Hári László
Heinbach József és dr Nika Erzsébet
Hofbauer Rita és Gavalovics Gábor
Jakupak Vladimir és Jakupak Nevenka
Jancsik Melinda
Janović Dragana és Janović Miloš
Jozó Zsolt és Molnár Judit
dr Kálmánchey Albertné és dr Kálmánchey Albert
dr Kardos Lajos és dr Kardosné Hosszú Erzsébet
Kása István és Kása Istvánné
Kemenczei Vince és Tamási Krisztina
Keszlerné Ollós Mária és Keszler Árpád
Kibédi Ádám és Ótos Emőke
Klaj Ágnes
Knezević Sonja és Knezević Nebojša
Knisz Péter és Knisz Edit
Kovács Gyuláné és Kovács Gyula
Kovács Zoltán és Kovácsné Reményi Ildikó
Köves Márta
Kulcsárné Tasnádi Ilona és Kulcsár Imre
Kuzmanović Vesna és Kuzmanović Siniša
Lapicz Tibor és Lapiczné Lenkó Orsolya
dr Lazarević Predrag és dr Lazarević Biserka

Léránt Károly és Lérántné Tóth Edina
dr Lukács Zoltán és dr Lukácsné Kiss Erzsébet
Márton József és Mártonné Dudás Ildikó
Mészáros Istvánné
Mičić Mirjana és Harmoš Vilmoš
Mihailović Branko és Mihailović Marija
Miklós Istvánné és Tasi Sándor
Milanović Ljiljana
dr Miškić Olivera és dr Miškić Ivan
Molnár Zoltán
Molnárné Kalcsu Klára
Mrakovics Szilárd és Csordás Emőke
Mussó József és Mussóné Lupsa Erika
Nagy Ádám és Nagyné Belényi Brigitta
Nagy Zoltán és Nagyné Czunás Ágnes
Nakić Marija és Nakić Dušan
Oltvölgyiné Zsidai Renáta
Orosz Ilona és dr Gönczi Zsolt
Orosz Lászlóné
Ostojić Boro
Papp Imre és Péterbencze Anikó
Papp Tibor és Papp Tiborné
dr Pavkovics Mária
Perina Péter
Radóczki Tibor és dr Gurka Ilona
Ramhab Zoltán és Ramhab Judit
Ráth Gábor
Révész Tünde és Kovács László
Rezván Pál és Rezvánné Kerek Judit
Róth Zsolt és Róthné Gregin Tímea
Rudics Róbert és Rudicsné dr Czinderics Ibolya
Schleppné dr Käsz Edit és Schlepp Péter
dr Steiner Renáta
Stilin Tihomir és Stilin Maja
Sulyok László és Sulyokné Kökény Tünde
Szabados Zoltán és Szabadosné Mikus Emese
Szabó Ferencné és Szabó Ferenc
Szabó Ildikó
Szabó János és dr Farkas Margit
Szabó Péter
Szabó Péter és Szabóné Horváth Ilona
dr Szabó Tamásné és dr Szabó Tamás
Szegfű Zsuzsa és Pintér Csaba
Szeghy Mária
Székely János és Juhász Dóra
Szekér Marianna
Széplaki Ferencné és Széplaki Ferenc
Tanács Erika
Tanács Ferenc és Tanács Ferencné
Tordai Endre és Tordainé Szép Irma
Téglás Gizella
Térmegi Lászlóné és Térmegi László
Tóth Tímea
dr Tumbas Dušanka
Túri Lajos és Dobó Zsuzsanna
Ugrenović Miodrag és Ugrenović Olga

Vareha Mikulás
Varga Zsuzsa
Visnovszky Ramóna
Vitkó László
Zakar Ildikó
Zore Jožefa

2. szint

Botis Gizella és Botis Marius
Budai Tamás
Czeléné Gergely Zsófia
Császár Ibolya Tünde
Dominkó Gabriella
Gajdo Anton
Gecse Andrea
Hertelendy Klára
Illyés Ilona
Juhász Csaba és Bezzeg Enikő
Milovanović Milanka és Milovanović Milisav
Ocokoljić Daniela
dr Ratković Marija és Ratković Cvetko
Rózsahegyi Zsoltné és Rózsahegyi Zsolt
dr Schmitz Anna és dr Komoróczy Béla
Siklósné dr Révész Edit és Siklós Zoltán
Tóth Csaba
Varga Géza és Vargáné dr Juronics Ilona

3. szint

Berkics Miklós
Bíró Tamás és Orosházi Diána
Bruckner András és dr Samu Terézia
Buruš Marija és Buruš Boško
Éliás Tibor
Fekete Zsolt és Ruskó Noémi
Halmi István és Halminé Mikola Rita
Herman Terézia
Kis-Jakab Árpád és Kis-Jakabné Tóth Ibolya
dr Kósa L. Adolf
Krizsó Ágnes
Leveleki Zsolt
Lomjanski Stevan és Lomjanski Veronika
dr Németh Endre és Lukácsi Ágnes
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 István és Zsiga Márta
Tóth Sándor és Vanya Edina
Utasi István és Utasi Anita
Vágási Aranka és Kovács András
Varga Róbert és Vargáné Mészáros Mária

A személygépkocsi-vásárlás ösztönző programjának nyertesei

Ráczné Jakó Mária és Rácz János
Rešimić Marija
Rokonay Gábor
Rozsné Fekete Csilla és Rozs Péter
Rózsás Zsuzsanna
Sandrea László és Balázs Judit
Somogyi Imréné és Somogyi Imre
Stefáncsik Renáta

Steinmetz Melinda és Szabó Lajos
Steinmetzné Krypner Ilona
Szakállné Kovács Judit és 
Szakáll Tamás
Szolnoki Mária
Szöllősi Ferencné és Szöllősi Ferenc
Süli Zoltán és Süliné Guller Ágnes
Tánczos Ildikó

Temesvári István és 
Temesvári Istvánné
Tóth Judit
Tőzsér Beáta
Ulrich Tamásné és Ulrich Tamás
Urbán Tamás és Urbánné Salca Viktória
Vágóné Nagy Judit Délia és 
Vágó Sándor

Vámos Friderika
Varga Attiláné
Veres Antalné
Vilus Katica és Vilus Jankó
Virág Éva
Zekéné Körmöndi Erzsébet és 
Zeke Attila
Zsitnyánszki Tamásné
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Tisztelt Forgalmazóink!
Eseménynaptár – 2008. Budapest: Sucess Day: 2008.09.20., Sucess 
Day: 2008.10.18., Sucess Day: 2008.11.15., Sucess Day: 2008.12.20.

KEdvEs MunKatársaK!

•  A Home Office elkészítette saját Forever you Tube csatornánkat, 
melynek elérhetősége: http://www.youtube.com/user/AloePod 
FlP-s termékeket bevezető videókat, vezető managerek előadásait 
és egyéb marketingbemutatókat ajánlunk rajta különböző 
nyelveken. Hamarosan lehetőség nyílik szöveges üzenetek 
kezelésére, illetve Blackberryn is elérhető lesz.

•  Az európai országigazgatói értekezleten a forgalmazói  
internetes megjelenéssel kapcsolatban az anyacég képviselői  
a következőkre hívták fel a figyelmünket:

–  a weboldalon nem szerepelhetnek orvosi/gyógyító  
jellegű tanácsok;

–  az oldalon nem szerepelhetnek bármilyen, bevételre,  
ill. keresetre vonatkozó ígéretek;

–  a weboldalnak feltétlenül tartalmaznia kell, hogy az üzemeltető  
az FlP független forgalmazója, és az oldal nem hivatalos  
lapja az FlP-nek;

–  internetes értékesítések nem történhetnek  
a forgalmazói weblapokon.

Továbbá ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy nemzetközi 
üzletpolitikánk 14.3.3.5 pontja értelmében termékeink nem 
értékesíthetők elektronikus piacokon/árveréseken  
(pl. Vatera, Tesz-vesz, e-bay stb.) sem.

kérjük, hogy minden internetes megjelentetést a fentiek 
figyelembevételével tervezzetek, és publikálás előtt semmiképpen se 
mulasszátok el azt engedélyeztetni társaságunkkal. A honlap linkjét az 
flpbudapest@flpseeu.hu központi e-mail címre várjuk.«

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)

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 „Come in”-re kattintva. 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 
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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.

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

Orvos-szakértők telefonszámai:
Dr. kassai Gabriella   20/234-2925
Dr. kozma Brigitta  20/261-3626
Dr. mezősi lászló  20/251-9989
Dr. németh endre  30/218-9004
Siklósné dr. Révész edit 20/255-2122

Független orvos-szakértőnk telefonszáma:
Dr. Bakanek György 20/365-5959

MAGYARORSZÁGI IRODÁK KÖZLEMÉNYEI
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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 
szerződéseket 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. 



26 közlemények

SZERBIAI IRODÁK KÖZLEMÉNYEI

•  Belgrádi iroda: 11000 Beograd, Kumodraška 162., 
tel.: +381-11-397-0127. nyitva tartás 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 D. Mihajlovića 3., 
tel.: +387-55-211-784 +387-55-212-605, fax: +387-55-221-780. 
nyitva tartás munkanapokon  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 hétfő, 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. szeptember 25 - október 18-ig

HORVÁTORSZÁGI IRODÁK KÖZLEMÉNYEI

•  Zágrábi iroda: 10000 Zágráb, Trakošćanska 16., Tájékoztatjuk 
a munkatársakat és a fogyasztókat, hogy a zágrábi FlP iroda, 
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.

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

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 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. 
Telefonos rendelés esetén az árut a kódszámon szereplő címezettnek 
küldjük meg. Azoknak a termékforgalmazóknak, akik más 
termékforgalmazó nevében kívánnak árut rendelni, előzetesen be kell 
szerezniük annak a termékforgalmazónak a meghatalmazását, akinek 
a nevére az árut rendelik. A meghatalmazásokat az irodában lehet 
beszerezni. A telefonon rendelt áru szállítási ideje két munkanap!

2008. 09. 27-én Trzinben kerül megrendezésre a Sonya Kozmetikai 
nap 2. része. Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

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

www.fl pseeu.com az interneten

ALBÁN IRODA KÖZLEMÉNYEI

KOSZOVÓI IRODA KÖZLEMÉNYEI

•  Albánia, Tirana Reshit Collaku 96. Fax: +355 4230 535. 
Területi igazgató: Borbáth Attila
Irodavezető: Xhelo kiçaj, tel.: +355-4-230-535
elérhetőség: munkanapokon 9–13, 16–20-ig

•  Pristinë Rr. Uçk br. 94, tel.: +381-38-240-781, +377-44-503-911.

Lendvai iroda

06.00 és18.00 Himnusz werk 
06.05 és 18.05  Bakony Néptánc Együttes utánpótláscsapata és a Tilinkó zenekar
06.20 és 18.20  A te álmod a mi tervünk: Bevezetés az FLP-be
06.25 és 18.25  Zsiga Márta:A Forever csodálatos világa
06.45 és 18.45 Latin tánc
06.50 és 18.50 Latin tánc
06.55 és 18.55  A te álmod a mi tervünk: Az FLP termékek
07.00 és 19.00  Szaktanácsadóink: Az új szaktanácsadók bemutatkozása
07.20 és 19.20  Supervisorok, assistant man.
07.40 és 19.40  A te álmod a mi tervünk: Az FLP lehetőség
07.45 és 19.45 Maja Suput: Ének
07.55 és 19.55  Váradi Éva: Mire vagyunk képesek?
08.20 és 20.20  Bánhidy András: Poreč és Málaga
08.30 és 20.30 Maja Suput: Ének
08.45 és 20.45 Pro� t sharing csekkek
09.05 és 21.05  Berkics Miklós: Európa élén
09.35 és 21.35  Tóth Sándor: Vásárlók, termékfogyasztók keresése, üzleti technikák 
10.05 és 22.05  P� um Orsi, Pintér Tibor: Világslágerek
10.35 és 22.35 Managerek, vez. managerek
11.20 és 23.20  Csekk 4: 25 000-70 000-ig  11db
11.35 és 23.35 Csekk 5: 70 000-100 000 ig 6 db
11.50 és 23.50  Csekk 6: 100 000-150 000-ig  6 db
12.05 és 00.05  Varga Róbert: Diamond-sapphire minősülés
12.40 és 00.40  Szekér Mariann: A siker a lételemem
13.05 és 01.05  Dr.Taraczközy István: Természetes életmód - Szeresd magadat
13.20 és 01.20 Bódi Guszti: Koncert
13.40 és 01.40  Vargáné dr. Juronics Ilona: Felkészülés az őszre
14.00 és 02.00 Sonya sminkverseny 
14.40 és 02.40  Dr. Debrődi Mária: Egészségvédelem az őszi hónapokban
15.00 és 03.00 Aidan O’Hare 
15.20 és 03.20  Részletek a Dzsungel könyve c. musicalből
15.40 és 03.40 Jan Mary Lurel 
17.00 és 05.00 Poreč: Összefoglaló
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T isztán emlékszem arra a 
napra, amikor hat évvel 
ezelőtt egy hasonló cikket 

olvastam az Flp-újságban a 
super rally-élmény be számo-
lóról, és a cikk írójáról egy 

fénykép volt látható, ahol Rex 
Maughan székében ül, s el-
nökünk a kezét a vállára teszi. 
akkor vált célommá, hogy 
egyszer rólam is készüljön 
egy hasonló fotó, mint minő-

sült 1500 pontos, rex széké-
ben. ez a kép vésődött be hat 
évvel ezelőtt a fejembe, azóta 
mindennap ezzel keltem, ez-
zel feküdtem, és végre valóra 
vált az álom!

És nézzük, hogy milyen volt 
a 30. születésnapi super rally:

az új termékek bemutatá-
sával csütörtökön kezdődött 
a rendezvény. először egy 
új aromaterápiás relaxációs 

az álmok valóra válnak!
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az álmok valóra válnak!



30 super rally

készletet ismerhettünk meg, 
amely fürdősóból, fürdőzse-
léből és egy relaxáló testápo-
lóból áll, amellyel testünket 
kényeztethetjük majd. szintén 
egy higiénés termék követke-
zett a teljes testre – beleértve 
az arcot is –, az avocado szap-
pan. a hölgyek nagy örömére 
két új sonya-minipalettát és 
egy új szájfényt ismerhettünk 
meg. De talán a következő 
terméket várták a legtöbben, 
hiszen a kapszula a mai kor 
emberének egyik legnagyobb 

problémáján, az elhízáson, a 
túlsúlyon tud majd segíteni, 
neve: Forever lean. Új marke-
tinganyagokat is bemutatat-
tak: egy 2 gigás pendrive-ot, 
amely tartalmazza az új ter-
mékismertető kézikönyvet, 
ezzel gyerekjáték lesz egy ter-
mékbemutatót megtartani, és 
egy ipod, amelyen rengeteg 
hasznos anyag, film található a 
termékekről, topforgalmazók-
ról, és a műholdas frissítés kö-
vetkeztében naprakész (www.
youtube.com/aloepod). Be-

mutatták a 2009-es új termék-
katalógust is.

Majd délben buszokkal 
indultunk tovább az Flp köz-
ponti irodájába, a Home Offi-
ce-ba. Itt végigvezettek minket 
az összes irodán, még rexét is 
megmutatták, sőt aki szeren-
csés volt, és átverekedte ma-
gát a tömegen, még az elnöki 
székbe is beleülhetett. 

a második napon már iga-
zi forró hangulat uralkodott a 
rallyn, minden ország egysé-
ges ruhában jelent meg. Hihe-

tetlen lelkesedés, tombolás és 
szurkolás közepette vonultak 
fel az országok a színpadra az 
éves forgalmi adatok alapján. 
Több mint 130 országból 3200 
forgalmazó töltötte meg az 
arénát, ebből az egyik legegy-
ségesebb és leglelkesebb csa-
pat az a 230 ember volt, akik 
a magyar régiót képviselték. 
Csodálatos érzés volt ott ma-
gyarnak lenni. Nemzeti zász-
lónkat rendületlenül a fejünk 
fölött lengettük, gyönyörű volt 
az összhatás. a fair play szelle-

http://www.youtube.com/aloepod
http://www.youtube.com/aloepod
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mében minden egyes ország 
nevét külön skandáltuk és buz-
dítottuk, amikor a színpadon 
voltak, de mégis, a legtöbb-
ször a rIa, rIa, HuNGÁrIÁ-tól 
volt hangos a csarnok! a csa-
pat hihetetlen egységessége 
és lelkesedése főleg Szabó 
Péter senior managernek volt 
köszönhető, aki a rally egész 
ideje alatt el nem fogyó ener-

giával vezényelte a csapatot. 
a sorok között rohangálva pe-
dig Berkics Miklós diamond-
sapphire manager ösztönözte 
a helyükön ülőket, hogy ha 
állunk, sokkal jobban látnak 
minket a színpadról, hiszen 
a spirit award díjat szerettük 
volna megnyerni (a legegysé-
gesebb, leghangulatosabb ré-
giónak járó díjat).

Majd az estét egy elegáns 
vacsorával zártuk a szállá-
sunkon a Biltmore Hotel kü-
löntermében. egyébként a 
Biltmore Hotel phoenix város 
egyik legszebb és legna-
gyobb alapterületű szállodá-
ja, csodálatos parkokkal és 
szökőkutakkal színesítve.

a rally utolsó napján a ma-
gyar régió csapata nagyon 
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szép nemzeti viseletben je-
lent meg. Hangulatunk és 
szurkolásunk még lelkesebb 
volt, mint az előző napokban. 
a rendezvényt énekesek, ar-
tisták, bűvészek tették még 
hangulatosabbá. Újra minősí-
tették az elmúlt évben szintet 
lépett munkatársakat. Volt 
alkalmunk tombolni, hiszen a 
manageri szinttől a diamond-

sapphire manageri szintig 
bezárólag voltak magyar mi-
nősültek. De a legbüszkébbek 
akkor voltunk, amikor beje-
lentették, hogy az idei évben 
a világ legnagyobb profit 
sharing csekkjét nem más 
kapta, mint Berkics Miklós, 
534 357 euróval. És persze az 
egyik leghosszabb minősítés 
és számunkra a legkedvesebb 

a magyar régió minősülése 
volt, hiszen a mi csapatunk a 
világon a 3. legnagyobb for-
galmú régió! Majd bejelen-
tették a 2009-es super rally 
helyszínét, amely Dallas lesz. 
Természetesen a csúcspont 
számunkra az volt, amikor a 
spirit award díj győzteseként 
Magyarországot nevezték 
meg. az elmondások alap-

ján még soha nem volt ilyen 
lelkes és egységes a magyar 
régió super rallyn, mint most. 
aki ott volt az igazolhatja, 
hogy megérdemeltük, sokunk 
hagyta ott a hangját skandá-
lás közben és fogyott pár kilót 
Szabó Peti vezénylése alatt, 
megdolgoztunk érte, de meg-
érte, csodálatos élmény volt! 
szép volt, fiúk és lányok! Most 
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éreztem igazán erősen azt, 
amit rex mindig mond, hogy 
a Forever ereje a szeretet ere-
je! ez így igaz!

azt hiszem, aki részt vett 
ezen a 2008-as super rallyn, 
olyan csodálatos élmények-

kel, érzésekkel térhetett haza, 
hogy amíg él, nem felejti el, és 
még nagyobb lelkesedéssel, 
energiával dolgozhat tovább, 
hogy megvalósítsa céljait, és 
segítsen másoknak, hogy ál-
maik valóra váljanak. És kedves 

olvasó, ha te most még nem 
voltál velünk, biztatlak, hogy 
dolgozz szorgalmasabban, le-
gyél motiváltabb, hogy minél 
előbb elérd céljaidat, és velünk 
jöhess, tudod, 1500 pont. eze-
ket az érzéseket, élményeket 

képekkel és szavakkal nem le-
het átadni, ezt át kell élni! GO, 
FOreVer! Köszönjük, Rex!

LAPICZ TIBOR 
ÉS ORSI 

senior managerek
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Kedves mindenki!
Kedves érdeklődő,
kedves „régi” és új üzlettársak!

Ebben az évben 30 éves a Forever 
living, és megint, mint már annyi-
szor, megerősítettek abban, hogy 

NaGyON JÓ HelyeN VaGyuNK!
sok cég van a világban, sok cég van 

Magyarországon, de – itt van az a bizo-
nyos de!

amit az ember amerikában megélt, 
tapasztalt, azt bizonyítja, nincs olyan 
egy sem, mint az Flp; amit Rex megál-
modott, az maga az élő valóság. Nincs 
nagy flanc, viszont van hihetetlen pro-
fizmus, őszinte, tiszta, pontos és a szó jó 
értelmében egyszerű üzlet!

szeretet és érdeklődés azok iránt, akik 
először jöttek velünk – mellesleg ezt a 
szeretetet mindenki érzi, mindenkinek jut 
egy kedves szó, és ne izgulj, hogy nem 
beszéled az angolt, a szemek, a tettek is 
tudnak beszélni, így bármit megértesz. 

Komolyan gondolod, hogy üzletet akarsz, 
komolyan gondolod, hogy pénzt keresel, 
hát akkor mire vársz?

Volt ott olyan család, amely karon 
csücsülő pici babával jött; szerintem 
nem volt egyszerű sem az üzletépítés, 
sem pedig ott lenni egy babával. Hidd 
el, mindenkinek van gondja, problémá-
ja. Mindenki a saját szintjén nyomorog, 
csak te akarj másképp élni, te akarj egy 
jobb életet, mert neked jár! Furcsa, hogy 
áldozatot kell hozni azért, hogy meg-
valósuljon az álmod, a célod?! Na, erre 
az áldozatra nem mindenki hajlandó. 
Te, aki most olvasod ezt a néhány sort, 
hová tartozol?

Gondolom, ha már a kezedben az 
újság, akkor tettél egy pici lépést, na, 
most ne hagyd abba. Tudom, nem köny-
nyű – nekem sem volt az –, de a jutalom 
busásan kárpótol. Fekete Zsolt, a mi 
szponzorunk egyszer azt mondta, amikor 
még a nyűglődési fázisban leledzettünk: 
Minden eddigi fájdalmadért, kudarcodért 
a FOreVer BusÁsaN KÁrpÓTOl!

Gondolod, elhittem? persze hogy NeM.
Viszont gondolkodás nélkül megtettem, 
amit mondott. Mi a jutalom? sZaBaDsÁG!

Ne gondolkozz, tedd a dolgod követ-
kezetesen, rendszeresen, és a jutalom: leg-
közelebb velünk együtt utazol amerikába.

BAKÓ MÁRTI ÉS JÓZSI 
senior managerek

MeGINT elJÖTT a pIllaNaT, 
Kell, HOGy ÍrJaK A CSODÁRÓL!



Igyon több aloét!
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