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2 Elnöki üdvözlEt

A napokban az új international 
directoryt lapozgatva ismét meg-
állapítottam, ez az egyik legjobban 

használható eszköz munkánk során, hi-
szen hiteles képet nyújt a Forever living 
Productsról, vállalatunk nagyságáról, ere-
jéről, sikereiről és évtizedek óta töretlen 
elkötelezettségéről. vissza-visszatér egy 
mondat, lapozgatás közben nem hagy 
nyugodni: „Ez üzlet, nem személyes ügy.” 
nem feltétlenül vonatkoztatom ezt a 
megjegyzést a munkánkra, a siker érde-
kében igenis személyes ügyként kell ke-
zelni szinte minden feladatot.

Egy másik nagyszerű idézet, amely 
szintén jó ideje velem van: „Hagyd, hogy 
szárnyaljon a szíved, egész lényed követi 
majd.” Phoenixben, a Super Rallyn több 
mint négyezren mutatták meg, milyen 
az, amikor egy csapatnak szinte a szíve is 
egyszerre dobban. Megmutatták, milyen 
az, amikor a siker oly szenvedélyessé tesz, 
hogy mindannyiunk szíve messze a reali-

tások felett szárnyal. természetesen nem 
azt javaslom, hogy képzetlenül, meggon-
dolatlanul essünk neki az üzletépítésnek. 
kívánom, hogy úgy bánjunk mindenkivel 
magunk körül, ahogy szeretnénk, hogy 
velünk bánjanak mások. lehet, hogy egy 
kicsit többet kell majd tenni, mint ami 
kényelmes, egy kicsit több energiára és 
időre lesz szükség, hogy valóban segíteni 
tudjunk valakinek álmai megvalósításá-
ban, de mindenképp megéri.

A fenti gondolat: „hagyd, hogy szár-
nyaljon a szíved”, számomra épp ezt je-
lenti. A másokat naggyá és elégedetté 
tenni akarás képessége az, ami a sikerhez 
vezet. A termékek napról napra bizonyí-
tanak, idén is több nagyszerű dologgal 
bővült a paletta, tudom, hogy ezek mind 
a további sikerek építőkövei lesznek. Mar-
ketingtervünk szintén folyamatosan bizo-
nyít, szerte a világon szó szerint emberek 
milliói keresnek jelentős összegeket ter-
mékeink és marketingrendszerünk segít-

ségével. És nem utolsósorban a vállalat 
is bizonyít – az FlP immár 30 esztendős. 
Még nem vagyunk tökéletesek, de min-
dennap egy kicsivel jobbak leszünk, a 
kiválóságra törekvés fémjelzi majd az el-
következő évek munkáját is.

A Rally hatalmas élmény, óriási ren-
dezvény volt. tudom, hogy Phoenix, 
az FlP szülővárosa soha nem lesz már 
a régi ezután. Az egyik buszvezető el-
mondása szerint soha korábban nem 
volt Phoenixben akkora rendezvény, ahol 
egyetlen cégtől ennyi ember utaztatását 
szervezték volna, amihez ilyen nagyszá-
mú busz lett volna szükséges. Bizonyos, 
hogy amerre csak jártak disztribútoraink, 
akivel csak találkoztak szerte a városban, 
mindenkire mély benyomást tettek sze-
mélyesen is, illetve a rólunk alkotott kép 
is számunkra kedvezően alakult.

nagyon várom, hogy jövőre újra 
találkozhassunk dallasban, ahol ismét 
együtt ünnepelhetünk majd, ellátoga-



oRSzág igAzgAtói köSzöntő 3

E gyre többen érdeklődnek a környe-
ző országokból is, hogy mi az az 
ösztönzőrendszer, amely ilyen kitű-

nően működik, egyre több és több új 
munkatárs számára ad egy fantasztikus 
lehetőséget tanulásra, fejlődésre, barátko-
zásra, egy új Forever-csapat létrehozására 
és erősítésére.

néhány éve szabadult ki a gondolat, 
hogy a nagy ösztönzők mellett, mint az 
Európai Rally, a gépkocsi ösztönzőprogram, 
a Super Rally, a World Rally vagy Profit 
Sharing, létre kell hozni valami újat azok 
számára, akik épphogy belekóstoltak a 
multi-level marketing világába, épp túl 
vannak néhány liter aloe vera gél elfo-
gyasztásán, és máris kapnak ajándékot, egy 
lehetőséget a sorstól, hogy kiváló szakem-
berekké váljanak, legalábbis elinduljanak az 
úton, megtegyék az első lépéseket.

igen, ez Poreč, a Holiday Rallyn-k; 
olyan lehetőség, amelyben a legjobbak-
tól tanulhatsz, Európa és a világ legjobb 
hálózatépítőitől, olyanoktól, akik nem 
csupán elméleti szakemberek, hanem va-
lódi hálózatépítők, mindegyikőjük óriási 
hálózattal rendelkezik, és természetesen 
emellett kiváló előadó is.

Én személy szerint mindig is szeret-
tem tanulni. Mindig vágytam arra, hogy 
új tudással bővíthessem ismereteimet. 
te is légy nyitott az újra! talán ez hozza el 
számodra, hogy megváltozzon az eddi-
gi gondolkodásod; lehet, hogy épp erre 
vártál egész életedben, és most itt van. 
Ragadd meg az alkalmat!

van egy nagyon jó hírem: Poreč lesz 
jövőre is.

Az ember életét a változások befolyá-
solják, néha meg is határozzák. Ebben a 
változásban a te döntésed a meghatáro-
zó, neked kell helyesen döntened, hiszen 
a lehetőséget mi a kezedbe adtuk.

nem könnyű helyes döntést hozni. 
Hallgass az eszedre, a szívedre, és a he-
lyes úton fogsz járni.

ne keresgéld az utat, azt mutatják szá-
modra azok, akik idehoztak ebbe az üz-
letbe. Fogják a kezed, és el nem engedik, 
amíg önállóvá nem váltál.

Poreč erről szól: a felnőtté válás első 
lépése a Foreverben. Megteszed az első 
lépést, hogy naggyá válj, gondolataid-
nak szabad teret tudj engedni, és elérd 
azt a szabadságot, amely pénzben ki 
sem fejezhető.

kívánom, hogy sokan döntsetek helye-
sen, és együtt menjünk a Forever útján.

tunk az Aloe vera of America óriási te-
lephelyére, és saját szemével győződhet 
meg mindenki a gyártósorok és a ter-
mékek nagyszerűségéről. A Southfork 
Ranchra is ellátogatunk, aki pedig első 
alkalommal minősül az 1500 pontos 
Post tourra, annak olyan élményben 
lesz része, amelyet soha el nem felejt! 
A 2500 pontosok, illetve az a felett tel-
jesítők pedig egy egészen különleges 
Silver Post tourra számíthatnak.

Biztosítsa helyét a jövő évi Rallyre, ne 
mulassza el az utat! Rengeteg hely van 
még, tegye hát meg a szükséges lépése-
ket, és találkozzunk 2009-ben dallasban!

Szívből kívánom, hogy legyen időn-
ként bátor, hagyja szárnyalni szívét, hogy 
mások életében ön lehessen az álmok 
megvalósulásához az útmutató!

Poreč
Van egy egyedülálló lehetőség  

a foreveres tábor tagjainak számára, amely  
csak itt és most működik.
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T öbb száz lelkes érdeklődő 
jelenlétében külföldi ven-
dégek, helyi társadalmi és 

politikai vezetők részvételével 
megkezdődött a Forever al-
bánia grand opening meg-
nyitó műsora.

Eli Fara művésznő, nép-
szerű albán népzenei motí-
vumokkal tűzdelt, műsorának 
tapsolhattak a megjelentek.

Borbáth Mimóza és 
Varga Róbert diamond-
sapphire managerünk rend-
kívül professzionális mű-
sorvezetésével bizonyította 
fantasztikus képességeit. Kö-
szönjük egész napos kitartó 
és profi munkájukat!

Dr. Milesz Sándor or szág  
igazgató, a délkelet-európai 
régió vezetője köszöntőjében 
felvázolta azokat az óriási le-
hetőségeket és eredménye-
ket, amelyeket a régió közö-
sen elért, és most már egy új 
tag, albánia is csatlakozhatott 
a térség első számú multi-
level marketing vállalatához.

Bemutatkozott Borbáth At-
tila, a Forever Living products 
albánia és Koszovó új igazga-
tója, aki történelmi párhuzamot 
vont a jelentős magyar–albán 
történelmi események és a je-
len üzleti lehetőség között.

Lenkey Péter európai 
operációs igazgató feltárta azt 

Húsz óra utazás után a Forever 
Living Products President’s Clubja 
megérkezett Tiranába, Albánia 
fővárosába, ahol egy rendkívüli 
eseményre: vállalatunk hivatalos 
megnyitójára került sor.

A közösen elért eredmények
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A közösen elért eredmények
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az óriási potenciált, amely a 
Foreverben rejlik szerte a vi-
lágban. Bemutatta az európai 
Forever meghatározó szerepét 
a vállalatban, és felhívta figyel-
münket a legfontosabb emberi 
értékekre. Köszönjük nagyszerű 
köszöntőjét, és örülünk, hogy 
számos elfoglaltsága mellett, 
meg tudta osztani gondolatait  
hallgatóságával a Forever leg-
újabb tagországában!

Dr. Németh Endre soa ring 
manager munkatársunk, aki fo-
lyamatosan és kitartóan építi 
hálózatát albániában, megszó-

laltatott néhány albán orvos 
szaktekintélyt, akik ismertették 
első kedvező tapasztalataikat 
mind a céggel, mind a termé-
keinkkel kapcsolatban.

Dr. Samu Terézia soaring 
manager és president’s Club 
tag munkatársunk a magyar-
országi president’s Club tagjait 
kérdezte meg arról, melyek 
voltak az első tapasztalataik 
termékeinkkel kapcsolatban, 
és ez a tapasztalat meghatáro-
zóvá vált-e az évek során.

Következő pC-tagjaink ad-
ták át értékes tudásukat a kö-
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zönségnek: Krizsó Ágnes, 
Halmi István és Halminé 
Mikola Rita, Vágási Aran-
ka, Bruckner András és Dr. 
Samu Terézia, Senk Hajnal-
ka, Dominkó Gabriella, Ró-
zsahegyi Zsolt, Éliás Tibor, 
Tanács Ferenc és Tanács 
Ferencné, Varga Róbert és 
dr. Kósa L. Adolf.

Bíró Tamás senior mana ger 
munkatársunk is régi ismerős 
albániában, folyamatosan építi 
üzletét és köt barátságot albán 
munkatársainkkal. Hálózatépíté-
se során szerzett tapasztalatait 
mindig szívesen adja át minden 
új munkatársnak.

Széplaki Ferenc ma-
na ger munkatársunk is régi 

ismerős az albán térségben; 
szilárd kitartásával egyre sta-
bilabb üzletet épít, és erre 
tanítja új disztribútorait is. 
előadásában a Forever biz-
tonságáról, stabil és fejlődő 
üzleti lehetőségéről beszélt.

Hajcsik Tünde senior 
manager munkatársunk a tőle 
megszokott kedvességgel és 
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végtelen profizmussal mutat-
ta be az étrend-kiegészítőkön 
túli világot, a kozmetikai, a hi-
giéniai termékek és a Sonya 
nyújtotta lehetőségeket, és 
ezt egy látványos show-val is 
megfoghatóbbá tettük.

Vágási Aranka diamond-
sapphire managerünk a le-
hetőségek széles tárházát 
villantotta fel minden új ér-
deklődő előtt, a tőle megszo-
kott dinamizmussal adta át a 
Forevernél szerzett tudását.

Erga Halilaj albán éne-
kesnő műsora szórakoztatta a 
rendezvényen megjelenteket.

Szabó József sapphire 
manager munkatársunk, aki a 
kelet-európai piacon először 
tűzte ki a Forever zászlaját, 
most egy rendkívül szenve-
délyes műsorral nemcsak a 
Forever, hanem albánia zász-
laját is elhelyezte az emberek 
szívében.

Túri Lajos – Lui – senior 
manager munkatársunk vi-
lágslágerekkel, örökzöldekkel 
teli szenzációs produkciójával 
zárult az albán FLp hivatalos 
megnyitója.

Köszönjük minden részt-
vevőnek a rendkívüli munkát, 
a president’s Club munkatár-
sainak az odaadó és kitartó 
részvételt, az FLp Magyaror-
szág Kft. stábjának és a külsős 
munkatársainak néha ember-
feletti teljesítményüket!
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az első lépések
a szárnyalás útján
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A Forever Living Products Magyarország szeptemberi 
Success Day-ét több mint ötezer munkatársunk 
részvételével rendeztük meg a Budapest Sportarénában.

A z Android együttes mini
koncertjét és a Positive 
Force táncegyüttes gyer

mekcsoportjának közös prog
ramját élvezhették a nézők. 
köszönjük a kellemes zenét 
és a szép táncot! az együttes 

tagjai prof. Tőzsér József 
zenekarvezető és zeneszerző, 
Mező Orbán ütőhangsze
rek, Dudás János szólógitár, 
Pocsai Sándor basszusgi
tár és dr. Milesz Sándor  
billentyűsök.

Dr. Seresné dr. Pirk
hoffer Katalin és dr. Seres 
Endre sapphire managereink,  
presi dent’s clubtagok ve
zetésével egy nagyszabású  
és látványos success day vet
te kezdetét.

az első lépések
a szárnyalás útján
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Dr. Milesz Sándor or szág 
igazgató köszöntőjében az el
múlt hetek sikereiről tájékoztat
ta a Forever közönségét, majd 
Berkics Miklós gyémánt
sapphire managerünk vehette 
át a világ legnagyobb csekkjé
ért járó plakettet, illetve Szabó 
Péter senior munkatársunk
nak köszöntük meg a super 
Rallyn a magyar csapattal elért 
óriási eredményét.

Megismerkedhettünk leg
újabb oktatási anyagunkkal, az 
arcápolás új katalógusával is.

Krizsó Ágnes sapphire 
manager és president’s club

tag munkatársunk a Forever 
színpadán ünnepelte vállal
kozásának 12. születésnapját. 
előadásában megismerked
hettünk a csapatával az elért 
eredményeivel. Gratulálunk a 
szép sikerekhez!

Dr. Zsolczai Sándor ma
nager munkatársunk előadásá
ban az antioxidánsokról beszélt, 
amelyek igen fontos szerepet 
játszanak az alapvető élettani 
folyamatokban, és védelmet 
biztosítanak számunkra a külső 
káros hatásokkal szemben.

Dr. Juronics Ilona soaring 
manager munkatársunk kollé

gáinak segítségével bemutat
ta termékeink sokszínűségét. 
köszönjük elkötelezett orvos 
munkatársaink kitartó munká
ját és folyamatos sikeres kép
viseletét cégünknél!

a színpadon a júliusi és au
gusztusi supervisorok vég
telen sorának minősítése kö
vetkezett, amelyből Berkics 
Miklós diamondsapphire 
manager munkatársunk aktí
van kivette részét. köszönjük 
segítségét!

Supervisoraink fantasz
tikus minősítése után a júli
usi és augusztusi assistant 

manageri jelvények átvétele 
következett a színpadon.

Vesza Zsóka friss mana
ger munkatársunk óriási 
erővel és lendülettel adta át 
mindazon tapasztalatát, ame
lyet az elmúlt időben meg
szerzett a manageri szint el
érését jelentő út során.

Vareha Mikulás soaring 
manager munkatársunk igen 
szemléletesen mutatta be 
előadásában, hogy nemcsak 
mi, emberek, hanem az álla
tok is igen szeretik és nagyon 
jól hasznosítják termékeinket. 
elmondta: saját vállalkozását 
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már elképzelhetetlennek tart
ja a Forever segítsége nélkül.

a színpadon a Hódítók 
Klubja tagjainak minősítése 
következett: július hónapban 
Éliás Tibor soaring manager 
és president’s clubtag, míg au
gusztusban Vareha Mikulás 
soaring manager mun katársunk 
vezette az értékesítést.

success dayünk egyik 
leg látványosabb és legmeg
hittebb pillanata a ma na

gerek minősítése, majd az új 
autók tulajdonosai, a gépko
csi ösztönzőprogram részt
vevői következtek a színpa
don: Haim József és Haim 
Józsefné senior managerek, 
Térmegi Lászlóné és 
Térmegi László managerek, 
dr. Farády Zoltán és dr. 
Farády Zoltánné senior 
managerek, Jozó Zsolt és 
Molnár Judit senior man
agerek, Papp Tibor és Papp 

Tiborné senior managerek, 
Fittler Diána senior mana
ger, dr. Németh Endre 
és Lukácsi Ágnes senior 
manager munkatársaink érték 
el ezen belül is a legmaga
sabb szintű ösztönzőt.

Új senior managereink 
minősítése következett: júli
us hónapban Jozó Zsolt és 
Molnár Judit, míg augusztus 
hónapban dr. Molnár Gyula 
és dr. TóthBaranyi Zsuzsa, 
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Molnár Zoltán, Papp Ti
bor és Papp Tiborné senior 
managereink minősültek.

Dr. Németh Endre és 
Lukácsi Ágnes, Gidófalvi 
Attila és Gidófalvi Attiláné 
soaring manager munkatársa
ink elismerését és köszöntését 
láthatták az aréna nézői.

Több mint ötszáz munka
társunk érte el a Holiday Rally 
minősítéshez szükséges szin
tet. Gratulálunk munkatársa
inknak, és további sok sikert 
kívánunk!

Gidófalvi Attila új soa ring 
manager munkatársunk arról 
beszélt, hogyan és milyen kö
rülmények között találta meg a 
helyét, miért is választotta ezt 
az új utat a maga és a családja 
számára. a Forever színpadán 
még sokat fogunk attilával ta
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lálkozni. Gratulálunk a válasz
tásához, a legjobb helyen van 
közöttünk!

Berkes Gabi örökzöld 
melódiákkal köszöntötte a 
Forever közönségét, amely 
vastapssal köszönte meg gyö
nyörű előadását.

Varga Róbert diamond
sapphire managerünk a tőle 
megszokott profizmussal, len
dülettel vitte a hallgatóságot 
a diamond szint felé. előadása 
után mi is biztosak lehetünk 
benne, hogy Robinál egyenes 
út vezet a csúcs felé. Gratulá
lunk előadásához!

Lenkey Péter európai 
operációs igazgató és dr. 
Milesz sándor ország   igazga
tó közreműködésével megkez
dődött az assistant super
visorok óriási csapatának 
minősítése. Gratulálunk az első 
lépéshez a szárnyalás útján!

Hajrá, Flp Magyarország!
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Conquistador Club
2008. AUGUSZTUS HÓNAP TÍZ LEGSIKERESEBB TERMÉKFORGALMAZÓJA

A SZEMÉLYES ÉS NONMANAGERI PONTOK ALAPJÁN

Magyarország Szerbia, Montenegró
  1. Vareha Mikulas
  2. Juhász Csaba és Bezzeg Enikő
  3. Tóth Zoltán és Horváth Judit
  4. Goldfinger László
  5. Mohácsi Viktória
  6. Knisz Péter és Knisz Edit
  7. Farkas Gáborné és Farkas Gábor
  8. Kerchner Róbert
  9. Böröcz Péter
10. Léránt Károly és Lérántné Tóth Edina

  1. Janović Dragana és Janović Miloš
  2. Bunjevački Jovanka és Bunjevački Živojin
  3.  Petrović dr. Aleksandar és 

Djuknić Petrović Mirjana
  4. Kosanović Helena
  5. Aćimović Petar és Aćimović Milanka
  6. Popovac Dušica és Popovac Ratko
  7. Mitrović-Pavlović Milan és Pavlović Biljana
  8. Hrnčjar Jasna
  9. Spasić Ljubomir és Spasić Srbinka
10. Dr. Lazarević Predrag és Dr. Lazarević Biserka
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Conquistador Club
2008. AUGUSZTUS HÓNAP TÍZ LEGSIKERESEBB TERMÉKFORGALMAZÓJA

A SZEMÉLYES ÉS NONMANAGERI PONTOK ALAPJÁN

HÓDITÓK KLUBJA

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

Pavletić Nenad
  2. Orinčić Marija Magdalena
  3. Bojović Branko
  4. Lesinger Ivan és Lesinger Danica
  5. Banić Nedeljko és Banić Anica
  6. Grbac Silvana és Grbac Vigor
  7. Vukas Božica
  8. Prodanović-Belić Marija
  9. Rogić Elvisa és Rogić Jakov
10. Ban Klaudia és Ban Benjamin
 

  1. Njegovanović Vaselije
  2. Šurkovic Edin és Šurkovic Amira
  3. Varajić Savka
  4. Gegić Ismeta
  5. Medić Stana és Medić Bogdan
  6. Duran Mensura és Duran Mustafa
  7. Čolić Jasmina
  8. Vukić dr. Radenko és Vukić Radenka
  9. Marković Danijel
10. Lukač Ljubica

 1. Batista Ksenja
  2. Božnik Slavica
  3.  Sahrokova Ina és 

Sahrokova-Pureber  Alojz
  4. Zabkar Alain és Kević Zorana
  5. Smiljanić Petra és Smiljanić Marko
  6. Knez-Turnšek Lilijana és Turnšek Boštjan
  7. Obid Lidija 
  8. Cvijanović Ana és Cvijanović Božidar
  9. Novak Jožica
10. Polsak Alenka és Polsak Blaž
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FLP Magyarország, Albánia, Bosznia és Hercegovina, Horvátország, Koszovó, Szerbia, Montenegró, Szlovénia

Együtt a siker útján

Bagosi Péterné (Lukács László György)
Csontos Gábor 
(Dr. Molnár Gyula és Dr. Tóth-Baranyi Zsuzsanna)
Farkas Magdolna (Knisz Péter és Edit)
Farkas Balázs (Bachus Erika)
Fekete Zoltánné és Zoltán (Csehi Attiláné és Attila)

Goldfinger László (Vareha Mikulas)
Hegedüs Zoltán és Júliana (Vareha Mikulas)
Horváth Szilvia (Tóth Zoltán és Horváth Judit)
Kajdács Zsolt (Seres Máté)
Kerchner Róbert (Vareha Mikulas)
Kertészné Vincze Andrea és Kertész Zsolt (Böröcz Péter)

Kleinné Sipos Ágnes és Klein Miklós 
(Bársony Balázs és Bársonyné Gulyka Krisztina)
Krizsai Györgyné és György (Papp Tibor és Tiborné)
Pető Ferenc és Csapó Mária 
(Rezván Pál és Rezvánné Kerek Judit)
Steiner József (Molnár Zoltán)

Manager szintet ért el (szponzor)

Agócs Judit 
Bényei Balázs Márk
Baco Tibor
Balogh Ágnes Orsolya
Barna Beáta és Róbert
Bellabás Lászlóné és László
Bihari Tünde

Blahunka László és Blahunkáné Nádas 
Krisztina
Csörgő Ferenc és 
Györgőné Juhász Mária
Dr. Hocsi Mária
Egyed Gábor és Viktória
Farkasné Szécsényi Éva és 

Farkas István
Ingár Krisztina Tímea
Kosanović Helena
Kovács Zsuzsanna
Kovács Gábor Zsolt
Kurucz Endre
Nyári Magdolna

Nyőgér Dezső és Dezsőné
Orgován Jánosné
Patuzzi Anett
Pölöske Zoltánné és Zoltán
Radovics Mária és Albert
Radovics Gábor
Sallai Zoltán

Assistant manager szintet ért el

Acél Anna
Asbóth Nikoletta
Asztalos Éva Annamária
Bánfi Dezsőné
Bíró Anita
Baco Gyuláné
Bagi Barbara
Bagosi Péter
Bak Bernadett
Bakos Krisztián és Pál Erika
Balog Renáta
Balogné Szvetnik Margit
Baricz Dezső
Bellabás Rita és 
Géringer Gábor
Belső Róbert és 
Belsőné Födő Viktória
Benke László
Berecz György és Bereczné 
Auxner Mónika
Berkes Zsuzsanna
Bibić David
Boda Tamás
Boldizsár Antal
Borbély Gyuláné 
Bornemisza Gergelyné
Boros Zsuzsa
Bosch Mónika
Brkić Vojislav és Dimić 
Miroslava
Brkić Jibil Dragana
Bódi Józsefné

Čolić Jasmina
Csehi Réka
Ifj. Csontos Ferenc
Csontos Eszter
Décsi Erzsébet
Déri Lászlóné és László
Deák Zita
Dobai Lászlóné és László
Dobi János és Jánosné
Domažet Miljana
Dr. Bucsku Melinda
Dr. Pollák Éva
Dr. Bordás Erzsébet
Dr. Csizmadiáné 
Dr. Kovács Zsuzsanna
Dr. Hetényi Anasztázia
Dr. Juhász Ilona 
Dr. Petz Boldizsár és 
Lavati Judit
Dr. Végh Judit
Dr. Füredi Júlia és 
Dr. Németi Tamás
Drobilich Istvánné és István
Duka Slobodan
Dukić Petra
Eperjesiné Farkas Zsuzsanna
Fagyas Istvánné
Fagyas Katalin
Faragó Józsefné 
Fehér Edit
Felső Lászlóné
Ferenczné Hegedűs Anita és 

Ferencz Péter
Ficzéné Kovács Zsuzsa
Fogas László és 
Fogasné Szűcs Judit
Forrósné Ulimájer Beáta
Frissné Bodó Ágnes és 
Friss István
Futó Zsolt
Gajić Gordana és Saša
Galántainé Máté Zsuzsanna és 
Galántai Pál
Galamb László
Gecző Gabriella
Gegić Ismeta és Taip
Gera Katalin és József
Gerencsér Ferencné
Glumičić Ljiljana és Milorad
Gombosné Bánki Mária és 
Gombos Tibor András
Gulić Stanko és Vesna
Göncz Tünde
Harangozó Katalin
Harich Péter és Péterné
Havasi Éva 
Hegedűsné Rimán Tünde és 
Hegedűs Márk
Hidi Józsefné és József
Hofman Valentina
Horánszki Bernadett és 
Csuzdi Attila
Horváth Gáborné
Hot Muzafer és Dulja

Huszti Beatrix
Ifj. Baco Tibor
Ifj. Baco Gyuláné
Ilić Slobodan és Mirjana
Ilić Savka és Vitomir
Ivánné Kozma Irén
Jánik Renáta
Jánikné Szabó Éva és 
Jánik László
Jani Istvánné
Janics Lászlóné
Jozó Csaba és 
Jozóné Biró Szilvia
Józsi Csaba
Józsi Mihály György és Mihály 
Györgyné
Kaj Józsefné
Keneseiné Szűcs Annamária és 
Kenesei Tibor
Király Norbert
Kisbárnai Zsolt
Kiss Edina Ágnes
Kiss László Gyula és Kissné 
Kupa Katalin 
Koczka János
Kondi Gabriella és Péter
Korcsmár Zsófia
Koronczai-Takáts Viktória és 
Koronczai Zsolt
Kovács Erzsébet
Kovačević Milan
Kozma Krisztina

Kozma Imréné és Imre
Kulcsár Szilvia
Kun Krisztián
Kun István
Lákovics Amália
Lázárné Adorján Éva és 
Lázár Sándor
Laukó István
Lazarević Dejan
Leiter Tamás és Leiterné 
Pálfalvi Petra
Lovas Zoltán és Zoltánné
Lukácsné Deli Gabriella és 
Lukács Zoltán
Lövei Márta
Mátyus Péterné
Macz Bertalan és Bertalanné
Mankó Józsefné
Marjai Beatrix
Markovits Ádám
Matić Sanja és Aleksandar
Matić Goran és Gordana
Medan Emilija
Mihailović Violeta és Djordje
Mihajlović Nenad és Zorica
Mihalj Olja
Milivojević Zorka és Grbić Jovan
Mitić Ljiljana és Vladimir
Mitrović Milija
Molnár Mónika és Horváth 
Sándor Attila
Molnár Gyula

Supervisor szintet ért el

Dr. Molnár Gyula és Dr. Tóth-Baranyi Zsuzsa (Dr. Németh Endre és Lukácsi Ágnes)
Molnár Zoltán (Molnárné Kalcsu Klára)

Papp Tibor és Papp Tiborné (Csörsz Zalánné és Zalán)

Senior 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
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
Janović Dragana és Janović Miloš
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

Molnár Ferenc
Molnár Sarolta
Molnárné Kiss Melinda és 
Molnár Imre
Molnárné Ozsánna Beáta és 
Molnár Imre
Mosonyi Péter és Pajk Anita
Nédó Szilvia és István
Németh Zsolt
Németh Ibolya és László
Németh Mónika
Németh Lajosné és Lajos
Nagy Tamás
Nagy Gabriella
Nagy Erika
Nagy Ádám
Nagyné Tihanyi Boglárka és 
Nagy Norbert
Nešić Olga és Bugarin Miljan
Nevedel Mónika

Nikolić Smiljana és Branislav
Novak Jožica
Nyírő Csaba
Nyikuly Józsefné és Dr. 
Kniebeiszer Anna
Offner Tamásné és Tamás
Olti Lászlóné és László
Oroszné Majdán Katalin
Palancsa László és 
Springmann Andrea
Papp Gyöngyvér
Pavlović Slobodanka és 
Pavlović Marinko
Pere Hilda és Szarka Csaba
Pokol Gyula és Szabó Zsuzsanna
Poprádi Lászlóné 
Puskás Ágnes
Radvánszki Rita
Reiter Valéria
Rezes Róbert és Róbertné

Rubóczki Renáta
Rózsavölgyi Edit
Schillinger Péter
Schlekman Petra és 
Takáts László
Schoffhauser Jánosné és János
Sebestyén Lászlóné és László
Sebők Erika
Simić Mirjana és Milan
Simić Dušan
Simon Szabolcs Lajosné
Škorić Miloš és Petrešević Jelena
Stér Györgyné és György
Stevanović Dragana
Stojanov Ivana
Stojić Predrag
Szabó Edit
Szabó Nikolett
Szakács Pálné Sajtós Róza és 
Szakács Pál

Szegedi Judit
Szekerák Krisztina és Attila
Szekerka-Kardos Orsolya
Szomju Bertalanné
Szukits Krisztina és 
Kapitány Róbert
Szőke Tamás
Takács Attiláné
Tamás Sándor és Tamásné 
Kucsma Julianna
Temesvári Zoltán
Tepovac Aleksandar
Tiszekerné Császi Irén
Todorović Ruža
Tokodiné Heppenheimer 
Anikó és Tokodi Attila
Tolnainé Németh Rita
Torlaković Saša
Trajković Vladimir
Trebatički Ilonka és 

Šandor Silvester
Trencsényi Judit
Töreki Georgina
Török Lajosné
Tóth János és Tóthné Fekete 
Hajnalka
Tóth Mónika
Tóth Tamás
Tóth Béláné és Béla
Varga Nikoletta
Varga Klára
Vasić Snežana és Miodrag
Vertarics Zoltán és Vertaricsné 
Nagy Anikó
Vigh Renáta
Vincze Józsefné és József
Vinković Julijana és Zdenko
Virág Jánosné
Wéber Tiborné
Ötvös Bence
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1 szint:

Abraham Katarina
Antal Józsefné & József
Bagosi Robert Zoltán
Bakos Krisztián & Pál Erika
Bangó Zsolt & Zsoltné
Baráth Bernadett
Barna Beáta & Róbert
Bayer Attila
Beck Róbert
Békési Róbert
Bekker Zoltánné
Berecz György & Bereczné Auxner Mónika
Beregszászi Károly
Birčanin Mirjana & Aleksandar
Bolla Tibor
Bontáné Adorján Krisztina & Bonta Attila
Borné Farkas Mária & Bor László
Bornemisza Gergely
Csák Gellért & Boroznaki Marianna
Csáki István
Csapó Mária & Kása Zsolt
Csipkés Henriett
Csongrádi Jánosné
Csonka Attila & Bárkovics Tünde
Dajkáné Vírányi Rita & Dajka Attila
Deák Antalné
Deákné Bámer Gyöngyi & Deák Gábor
Dékány Ferencné & Ferenc
Dolányi Tibor & Dolányiné Segyevi Beáta
Dr. Bucsku Melinda
Dr. Mokánszki Istvánné & István
Dr. Pollák Éva

Dr. Szabó László & Kiss Márta
Dr. Zahár Ákos & Zahár Melinda
Dr. Urbancsek Hilda
Erki János & Széchenyi Edit
Faragó Ilona
Farkas Ferencné
Fehérvári Krisztina
Földesiné Tóth Katalin & Földesi István
Frei Melinda
Frissné Bodó Ágnes & Friss István
Gábor József & dr. Szőcsényi Julianna
Gidófalvi Attila & Attiláné
Gősy Nikolett Noémi
Győri Katalin & Szabadi Szabolcs
Györök Anikó
Hajdu Tamás & Györgyi
Hazuga János & Jánosné
Hegedüs Zoltán & Júliana
Herman Zsolt és Herman Mária
Hodosiné Takács Mónika
Hodžić Medina
Horváth Mihály & Marinki Krisztina
Horváthné Révai Ildikó és Horváth Győző
Horváth Tekla
Ifj. Vareha Mikulás
Ilić Slobodan Mirjana
Jakab Imre
Jánik Renáta
Juhász Edit
Juhász László
Juhász Zoltán Norbert &  
Juhászné Vasvári Krisztina
Juhász-Nagy Péter
Juhászné Koltai Éva & Juhász József

Jurenka Judit Klára
Kaj Józsefné
Kedves László
Kelemen Ferencné
Kerchner Róbert
Keresztúri Ferenc
Kertész Éva
Kiss-Papp Marcell
Koloszár Zsolt
Kosztopulu Olga
Kovács Antal
Kovács Krisztina & Lóránt
Kovács Mihályné & Mihály
Kovács Noémi
Körmendy Norbert & Norbertné
Kun Krisztián
Kusnyér Mihály & Kusnyérné Csillag Erika
Kúthi Szilárd
László Imréné & Imre
Lezsák Lászlóné & László
Magyar Győzőné
Magyarné Kalmár Nagy Enikő & Magyar Péter
Májerné Szabó Éva
Maliković Vesna & Veselin
Marić Vlastimir & dr. Marić Višnja Vera
Marosán Boglárka
Méhes Endréné & Endre
Melkvi Zoltán & Gojdácsi Ágnes
Mester Miklós
Mesterházi Annamária & István
Mészáros Ferenc & Ferencné
Mészáros-Szuharevszk Babett
Mičković Snežana & Kelemen Stjepan
Mladjenović Cveta

Molnár Erzsébet & Béla
Molnár Éva & Vincze Tibor
Molnár Mária & Ernő Csaba
Molnár Mónika & Horváth Sándor Attila
Molnárné Kiss Melinda & Molnár Imre
Mucháné Járdi Margit & Mucha Pál
Munjas Aleksandra & Mile
Nagy Katalin
Németh Lajosné & Lajos
Némethné Márk Mónika &
Németh Szabolcs
Novaković Jelica
Nyikuly Józsefné dr. Kniebeiszer Anna & 
Nyikuly József
Opra Istvánné
Orbán László
Osváth Tibor & Katalin
Papalexisz Kosztasz
Polsak Alenka & Blaž
Pőcze József & Józsefné
Pupovac Ljilja & Mirko
Ráczné Jakó Mária & Rácz János
Radović Darko & Nada
Radvánszki Rita
Rokonay Gábor
Rózsás Zsuzsanna
Rózsavölgyi Edit
Sahrokova Ina & Sahrokova-Pureber Alojz
Sallai Zoltán
Steinerné Gaál Krisztina & Steiner Lajos
Stevanović Vasilije & Branka
Sütő Katalin & Tóth Károly
Szabó László
Szakács Pálné Sajtós Róza & Szakács Pál

POREČi minősültek
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Szakács Tamásné & Tamás
Szála Ernőné
Szaniszló Zoltánné
Szekeres Judit & Izmán Nándor
Széles Anett
Szepesi Tibor & Szepesiné Holló Edina
Szili Nándorné
Szopkóné Mátrai Ilona & Szopkó József
Tátrai Csaba
Tercs Károlyné & Károly
Tercs Katalin
Tomić Mihailo & Slavica
Tóth Franciska
Tőzsér Beáta
Trebatički Ilonka & Sandor Silvester
Vágó Valéria
Vágóné Nagy Judit Délia & Vágó Sándor
Varga Károlyné
Veress Sándor Pálné
Vilus Katica & Janko
Virijević Beba
Zachár-Szűcs Izabella & Zachár Zsolt
Zalatnay Sarolta
Zarić Snežana
Zekéné Körmöndi Erzsébet & Zeke Attila
Zrilić Branka & Bašić Milan

2 szint:

Acél Anna
Asztalos Éva Annamária
Baco Gyuláné
Baco Tibor

Bagosi Péter
Bárczi Ottó
Baricz Dezső
Beck József
Belső Róbert & 
Belsőné Födő Viktória
Berkes Zsuzsanna
Bibić David
Bodnár Kristián
Boldizsár Antal
Bornemisza Gergelyné
Brkić Jibil & Dragana
Csehi Réka
Deák Zita
Déri Lászlóné & László
Domažet Miljana
Dr. Petz Boldizsár & Lavati Judit
Duka Slobodan
Dukić Petra
Felső Lászlóné
Fodor Péter & Péterné
Forrósné Ulimájer Beáta
Galamb László
Gerencsér Ferencné
Gulić Stanko & Vesna
Hofman Valentina
Huszti Beatrix
Ifj. Baco Gyuláné
Ifj. Baco Tibor
Ilić Savka & Vitomir
Janics Lászlóné
Jánikné Szabó Éva & Jánik László
Józsi Csaba
Józsi Mihály György & Mihály Györgyné 

Kisbárnai Zsolt
Kondi Gabriella & Péter
Korcsmár Zsófia
Kosanović Helena
Kovačević Milan
Kovács Erzsébet
Kovács Zoltán
Kun István
Kurjacki Mara
Kuslits Zsolt
Lákovics Amália
Lazarević Dejan
Lázárné Adorján Éva & Lázár Sándor
Légrádi Mihály
Lovas Zoltán & Zoltánné
Lukácsné Deli Gabriella & Lukács Zoltán 
Markovits Ádám
Matić Goran & Gordana
Matić Sanja & Aleksandar
Mihajlović Nenad & Zorica
Mihalj Olja
Milivojević Zorka & Grbić Jovan
Mitić Ljiljana & Vladimir
Mitrović Milija
Molnár Ferenc
Molnár Sarolta
Nagy Ádám
Németh Ibolya & László
Nevedel Mónika
Nikolić Smiljana & Branislav
Novak Jožica
Offner Tamásné & Tamás
Oroszné Majdán Katalin
Papp Gyöngyvér

Pavlović Slobodanka & Marinko
Pokol Gyula & Szabó Zsuzsanna
Reiter Valéria
Rezes Róbert & Róbertné
Simić Dušan
Simon Szabolcs Lajosné
Škorić Miloš & Petrešević Jelena
Stér Györgyné & György
Stojanov Ivana
Stojić Predrag
Szabó Nikolett
Szegedi Judit
Szekerka-Kardos Orsolya
Szőke Tamás
Szukits Krisztina & 
Kapitány Róbert
Tamás Sándor &  
Tamásné Kucsma Julianna
Temesvári Zoltán
Tepovac Aleksandar
Tiszekerné Császi Irén
Todorović Ruža
Tokodiné Heppenheimer Anikó &  
Tokodi Attila
Torlaković Saša
Tóth János & 
Tóthné Fekete Hajnalka
Trajković Vladimir
Trencsényi Judit
Vámos Friderika
Varga Nikoletta
Veres Antalné
Vigh Renáta
Vinković Julijana  & Zdenko

POREČi minősültek
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Tisztelt Forgalmazóink!
Eseménynaptár – 2008. Budapest: 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 ország igazgatói 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 
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.  

A Kereskedelmi Igazgatóság Nefelejcs utcai telefonszáma +36-1-290-0361/105, fax: +36-1-291-5478

http://www.youtube.com/user/AloePod
mailto:flpbudapest@flpseeu.hu
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Kedves munkatársak!
–  A nefelejcs utcai központi raktáráruház nyitvatartási rendje 

a továbbiakban a következők szerint alakul: 
Hétfő: 9–20, kedd-szerda-csütörtök: 8–20, péntek: 8–19

– A telecenter változatlanul minden nap 8–20-ig fogadja a hívásokat.
– A banki zárás negyedórával a záróra előtt történik.

•  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

A Kereskedelmi Igazgatóság Nefelejcs utcai telefonszáma +36-1-290-0361/105, fax: +36-1-291-5478

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. 
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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.

A Kereskedelmi Igazgatóság Nefelejcs utcai telefonszáma +36-1-290-0361/105, fax: +36-1-291-5478

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

•  81 000 Podgorica, Serdara Jola Piletića 20. Tel. +382-20-245-412, 
tel./fax: +382-20-245-402. munkaidő: hétfőn: 12.00–20.00. 
A többi munkanapon: 9.00–17.00. minden hónapban 
az utolsó szombat munkanap. munkaidő: 9.00–14.00.. 

Területi igazgató: Aleksandar Dakić

Termékmegrendelést a következő telefonszámokon bonyolíthatnak le: 
+382-20-245-412; +382-20-245-402. Fizetés áruátvételkor. Amennyiben 
a megrendelt termék értéke meghaladja az 1 pontot, az FlP magára 
vállalja a szállítás költségét.

a montenegrói szakorvos telefonszáma:
Dr. laban nevenka: +382-69-327-127
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A Kereskedelmi Igazgatóság Nefelejcs utcai telefonszáma +36-1-290-0361/105, fax: +36-1-291-5478

Az FLP TV programja 2008. október 24-től november 15-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 2008. 10. 01-től minden 
munkanap 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!

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 és 18.00 A te álmod a mi tervünk: Bevezetés az FLP-be
06.05 és 18.05 Himnusz, bemutató
06.15 és 18.15 Berkics Miklós: FLP-születésnapi show
06.25 és 18.25 Tanja Zagar: Szlovén énekesnő
06.40 és 18.40 Dr. Bakanek György: Hogy áll az egészség foreveres szemmel?
07.05 és 19.05 Dr. Milesz Sándor: Új President Club-tagok bemutatása
07.20 és 19.20 A te álmod a mi tervünk: Az FLP-termékek
07.25 és 19.25 Schlepp Krisztián: Ahogy én látom az FLP-t
07.40 és 19.40 1. rész: Supervisorok, assistant managerek minősítése
08.15 és 20.15 2. rész: Supervisorok, assistant managerek minősítése
08.45 és 20.45 O’Djila - szerb cigányzenekar: Koncert
09.00 és 21.00 Dr. Pucsok József prof.: Étrend-kiegészitők szerepe a természetes életmódban
09.25 és 21.25 Dr. Pucsok József prof.: Étrend-kiegészitők szerepe a természetes életmódban 2.
09.40 és 21.40 A te álmod a mi tervünk: Az FLP lehetőség
09.45 és 21.45 Bíró Tamás: Gépkocsiösztönző a Foreverben
10.15 és 22.15 Dr. Kósa L.Adolf: Megvalósitott álmaim és céljaim
10.40 és 22.40 Supervisorok, assistant managerek minősítése
11.10 és 23.10 Dr. Gothárd Csaba:A kommunikáció a kapcsolatteremtés eszköze
11.45 és 23.45 Miss Forever: Bevonulás sportos öltözetben
12.15 és 00.15 Miss Forever: Bevonulás estélyiben
12.45 és 00.45 Miss Forever: Döntösök kihirdetése
13.30 és 01.30 Managerek, vez. managerek
15.30 és 03.30 Kocsis Imre: Mindenkinek van egy álma
16.05 és 04.05 Managerek, vez. managerek
17.15 és 05.15 Szabó Péter és Szabóné Horváth Ilona: A hálózatépítés alapjai
17.40 és 05.40 Urbán Éva: A Holiday Rallytől a manageri szintig
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M i, magyarok 20-an vág-
tunk neki annak a több 
ezer kilométeres utazó 

rallynak, amelyet a cégünk 
azok számára indít évről 
évre, akik először teljesítik az 
1500 pontos szintet. a társa-
ságunkban üdvözölhettük a 
világ legjobb hálózatépítőjét, 
Berkics Miklóst is, aki úgy 
döntött, velünk együtt járja 
végig ezt a túrát.

busszal indultunk neki az 
útnak, észak felé, mormon 
lake lodge-ra. Túravezetőnk 
Aidan O’Hare, a cég euró-
pai elnöke volt, aki megle-
petésünkre az első nagyobb 
megállónál megkérdezte: 
„gyerekek, mit hozzak a bolt-
ból? rendeléseket kérek.” 
mint ahogy rendes nagybá-
csihoz illik, feltöltötte a busz 
tartalékait néhány karton 
nasival, rágcsával és energia-
itallal, hogy bírjuk a kiképzést. 
indul a bulijárat! Ez a figyel-
messég egész végig nem 
hagyott alább. Hihetetlen 
volt, ahogy a vezetőink hoz-
zánk viszonyultak, azt érez-
tük, hogy itt mi vagyunk a 
legfontosabbak. az első estét 
countryhangulatban töltöttük, 
s Rex is csatlakozott hozzánk.

második nap reggelinél 
kicsit kevés volt a hely, arra 
figyeltünk fel, hogy cégünk 
elnöke asztalokat hozat, te-
rít, tányérokat pakol. Sokan 
ugrottak azonnal, hogy se-
gítsenek neki, de Rex a leg-
nagyobb természetességgel 
intett, hogy ti csak reggeliz-
zetek, itt rólatok szól minden. 
megdöbbentő volt az az 
alázat, amelyről eddig csak 

történeteket hallottunk. Ti-
tokban ott bujkált mindannyi-
unk fejében, hogy ez lehet az 
„Öreg” titka, a szeretet, amely 
sugárzik belőle, és az alázat, 
amellyel az emberek felé for-
dul. mire az egyik csodával 
teljesen elteltünk volna, jött 
a következő – elindultunk a 
grand Canyonba.

a hosszú utazást Berkics 
Miki képzése gazdagította, 
mi igyekeztünk minden pilla-
natot kihasználni a tanulásra, 
folyamatosan kérdezgettük, 
piszkáltuk, hogy ne szalasz-
szuk el az alkalmat. nagyon 
irigyeltek bennünket a fran-
ciák, akikkel utaztunk, mert a 
berkics-képzés anyanyelven 
zajlott, pedig mit nem adtak 
volna érte. köszi, Miki!

„És az álmok valóra válnak.”
mint sokan mások, én is 

csak képekről ismertem a vi-
lágnak ezt a részét, és most 
ott álltam, és kérdezgettem 
magamtól, hogy kerülök ide? 
Valóság, vagy álmodom? a 
kanyon csodálatos sziklafalait, 
színeit, mélységeit látva szinte 
valószerűtlen volt a valóság. 
az itteni ebédünk is felejthe-
tetlen, mert volt szerencsém 
Navaz Ghaswalával, a cég 
egyik alelnökével ebédelni. 
Jó tanács leendő utazóknak: 
kezdjetek el angolul tanulni, 
mert az utazást még élvezete-
sebbé teszi, ha tudsz kommu-
nikálni. nekünk óriási szeren-
csénk volt, mert egy perfekt 
tolmács volt közöttünk Nagy 
Ádám személyében, állandó 
ügyeletben. köszi, Ádám!

a grand Canyonból las 
Vegas felé vettük az irányt.

„És az álmok valóra válnak.”

Ez az érzés hatotta át  
a Traditional Rally minden pillanatát 

onnantól, hogy augusztus 10-én 
délben útnak indultunk Arizonából,  

a Super Rally helyszínéről.

a buszozás alatt a csapat 
összerázódott, hiszen nem 
nagyon ismertük egymást. kí-
váncsi figyelemmel fordultunk 
egymás felé, hogy ki hogyan 
kezdte, és hogyan jutott el 
idáig. Tanulságos történeteket 
hallottunk egymástól. menet 
közben este lett, és las Vegas 
fényei köszöntöttek bennün-
ket. ahogy a Caesar’s Palace 
előtt megálltunk, néhányunk 
szemében a könnycsepp is ott 
csillogott. Este a csapat együtt 
maradt, és a kaszinókban, szál-
lodákban kóboroltunk, mindet 
szerettük volna látni. Engem 
még egy hatalmas meglepetés 
várt: a szobában a párnám alatt 
ott rejtőzködött két karikagyű-
rű, a párom ugyanis a vegasi 
éjszakán kérte meg a kezemet. 

már eddig is mesés volt ez az 
utazás, de vegasi eljegyzés a 
Caesar’s Palace-ban? még min-
dig hihetetlen, de velem tör-
ténik ez a sok csoda. ott volt 
a kérdés, hogy összeházaso-
dunk-e holnap? mert még van 
egy esténk Vegasban.

Harmadik nap hajóztunk 
a Colorado folyón. a Hoover-
dam várt bennünket, ame-
lyet szintén csak a filmekben 
láttam. a gát lábától indultak 
a csónakok, ami már nem 
meglepő, hogy forever-
tulajdonban volt a flotta. 
Először egy 20 fős csónak-
kal ereszkedtünk, fürödtünk 
a 10 fokos vízben, majd két 
óra elteltével átszálltunk egy 
gyorsabb motorcsónakba, 
amelyben csak heten vol-
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„És az álmok valóra válnak.”
tunk, és újabb két órát tom-
boltunk és buliztunk együtt. 
a Cottonwood Cove-on 
ebédeltünk, majd indultunk 
a szállodába, hiszen nekünk 
még sok dolgunk volt.

Délután félóránk volt, hogy 
kitaláljuk az esküvői megjele-
nést. Belényi Brigi megnéz-
te a bőröndjeink felhozatalát, 
és eldöntötte, hogy az ő ru-
hájában leszek. Elintéztük a 
házassági engedélyt, de úgy 
gondoltuk, hogy ezt a napot 
még káprázatosabbá tenné, 
ha a Venetian Hotelben az 
operaház fantomján is tiszte-
letünket tennénk. Este 10 kö-
rül jártunk, fogtunk egy limu-
zint (ami arrafelé nem nagy 
dolog), tizenketten betuszkol-
tuk magunkat, elvitt bennün-

ket egy kis kápolnához, ahol a 
magyar senior násznép előtt 
kimondtuk a boldogítót.

köszönöm, hogy osztozta-
tok a boldogságunkban, és a 
családunk voltatok ezekben a 
percekben. Ez a nap az álmai-
mat is felülmúlta, pedig meg-
tanultam álmodni. másnap 
reggel Rex az elsők között 
gratulált az esküvőnkhöz.

negyedik nap repülőt bé-
relt a cég, hogy las Vegasból 
átrepüljünk mcallenbe, Te-
xasba, ahol a forever aloé 
vera-ültetvényein megnéz-
tük, és kiszámoltuk, hogy van 
elég aloé, kipróbáltuk, hogy 
hogyan is kell szüretelni a 
növényt, majd a feldolgozó-
üzemet néztük meg, meg-
kóstoltuk a tényleg natúr gélt. 

Este a sok csoda után már 
nem lepődtünk meg, amikor 
egy mexikói zenekar és tán-
cosok sorfala fogadott ben-
nünket a vacsoránál.

Ötödik nap újra repültünk, 
most Dallasba, ahol az aloe 
Vera of america központját 
néztük meg. Jövőre ti is meg-
nézhetitek a legmodernebb 
palackozót, hiszen 2009-ben 
a Super rally éppen azért lesz 
itt, hogy minden flP-s láthas-
sa az új beruházást.

kora este átmentünk a 
Southfork ranchre rexszel. 
Valahogy mindig úgy alakult, 
hogy a közelünkben volt. a 
buszon elmesélte nekünk, 
hogyan vásárolta Szirákot, ho-
gyan alkudott a Southforkra. 
mi rengeteg kérdést tettünk fel 

neki, mint a gyerekek, ő pedig 
szeretettel válaszolt nekünk, 
ahogy az apák szoktak. Egy 
rodeo show-t követően meg-
néztük a legendás ingatlant, 
és egy búcsúvacsora után tán-
coltunk még egy fergetegeset, 
majd sajnálkozva, hogy vége, 
elindultunk a hotelbe.

Ezen az úton mindannyian 
többet kaptunk, mint egy lu-
xusutazást. nem a gondolko-
dásomat és a nézőpontomat 
változtatta meg, hanem az 
életemet. Új barátokat kaptam 
és egy gondolatot Bagoly 
Ibolyától: nincs keresztvonal, 
csak szeretetvonal. Hálás va-
gyok szponzoromnak, Juhász 
Csabának, hogy kitartott 
mellettem, és bízott bennem.

köszönöm Berkics Miki-
nek és Torcom Julynak, az 
1500-as csapatnak: Dominkó 
Gabinak és Géczi Lacinak, 
Csuka Gyurinak és Bagoly 
Ibolyának, Lapicz Tibinek 

és Lapiczné Lenkó Orsinak, 
Gerő Jánosnak és Gerőné 
Julikának, Rezván Palinak 
és Rezvánné Juditnak, Kö-
ves Mártinak és Vikinek, 
Miklós Istvánné Macának és 
Tasi Sándornak ezt a különle-
ges öt napot. Nagy Ádámnak 
és Belényi Brigittának örülök, 
hogy kis kincseink lettek.

köszönöm a férjem-
nek, hogy ilyen romanti-
kus esküvőnk volt, és Rex 
Maughannak, hogy mind-
ezt létrehozta és megmutatta 
nekünk, hogy mások életébe 
is elvihetjük az flP-érzést, és 
ők is átélhetik a csodát.

KLAJ ÁGI 
senior manager
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Örök szárnyalás

11 évvel ezelőtt találkoztunk az FLP-vel Halomhegyi Vilmos jóvoltából, akinek örökké 
hálásak leszünk! Nem volt más választásunk, nekiláttunk az üzletépítésnek, ugyanis 
nem használtruha-kereskedőkként akartuk leélni az életünket. 

M ivel volt igazi célunk, 
ezért jöttek is azok az 
emberek, akik hajlan-

dóak voltak dolgozni, hogy az 
életük megváltozzon. Így let-
tünk 8 hónap alatt igazgatók, 
és megcsapott bennünket a 
szabadság szele.

Hamarosan minősült az első 
igazgatónk, Varga Zsuzsa, 
akitől megtanultuk, mit jelent 
kitartani minden helyzetben! 
Jelenleg is az ő üzlete a legna-
gyobb a csapaton belül, olyan 
vezetőkkel, mint Tenke Eszti és 
király laci, dr. Debrődi mária, 
bozóné Jolika, Jobbágy Sanyi és 
Évike vagy mályi rudi és Erika.

Pár hónap múlva megszüle-
tett a második igazgatói csoport 
Gyapay Árpád és Erzsike 
vezetésével, akiktől elleshettük, 
hogy egy háromgenerációs 
család hogy tud a legnagyobb 
békében, egyetértésben és sze-
retetben együtt élni!

az indulástól számítva keve-
sebb mint két év alatt seniorok 
lettünk. azt gondoltuk, még 
egy év, és megvan a követke-
ző szint, de az idő múlásával rá 
kellett jönnünk arra, hogy sze-
mélyiségünkben még nem fej-
lődtünk eleget! Jött a tanulási 
idő, miközben élveztük az üz-
lettel járó jövedelem nyújtotta 
hihetetlen szabadságot!

néhány év múlva minősült 
a harmadik igazgatónk, Varga 
Tibi és Erika, akikre mindig 
lehet számítani, amióta ismer-
jük őket, tudjuk, hogy létezik 
igazi barát!

aztán hosszú ideig nem 
sok minden történt, nem volt 
lendület a csapatban. Hat évvel 
ezelőtt aztán Berkics Miki az-
zal állt elő, hogy mi is teljesíteni 
tudjuk a Profit Sharing progra-
mot, és ehhez meg is találta a 
nyomógombunkat: felajánlott 
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a cikkek tartalmáért a szerzők vállalják a felelősséget! minden jog fenntartva! 

Örök szárnyalás egy egzotikus utazást! kigyul-
ladt a fejünkben egy lámpa, és 
nekiláttunk! Ekkor láttuk, hogy 
nagyon sokáig nem volt meg-
felelő a cél, nem volt elég mo-
tiváló. innentől kezdve minden 
évben teljesítettük a PS Progra-
mot. az első években nem volt 
könnyű; ha az ember hosszabb 
időre leül, nagyon nehéz feláll-
ni! Egyre bátrabban mertünk 
célokat kitűzni, itt már tudtuk, 
hogy nem az a báTor, aki nem 
fél, hanem aki a félelmei ellené-
re CSElEkSzik!

Szépen növekedtek a pont-
értékek, és sorban jöttek a nagy 
utak, az elismerések. gyakran 
kerültünk be a Conquistador’s 
Clubba, nőtt az önbecsülésünk 
és változott a személyiségünk. 
lassan érkeztek a csapatunkba 
olyanok is, akik nem kifogásokat 
kerestek, hanem megoldásokat.

a tavalyi évet nagyon jól 
zártuk, már Varga Zsuzsi is tel-
jesítette a Profit ösztönző prog-
ramot. Jöttek az újévi célkitűzé-
sek, vettünk egy nagy levegőt, 
és kitűztük, hogy elérjük a 2500 
pontot. Volt még három hóna-
punk és 837 pont mínuszunk! a 
januárt nem úgy zártuk, ahogy 
szerettük volna, de nem adtuk 
fel! februárban felajánlottuk an-
nak, aki igazgató lesz, elvisszük 
Egyiptomba. felgyorsultak az 
események, március végére két 
közvetlen igazgatóval bővült a 
csapat!

Lancz Judit és Varga 
Zoltán lettek a negyedikek, 
akik a kezdetektől komolyan 
vették az üzletet, és vállalkozói 
fejjel tudtak gondolkodni, de 
hát ,,könnyű” nekik, hiszen már 
régóta működtetik saját sikeres 
vállalkozásukat!

Viki lányunk lett az ötödik, 
és ezzel óriási álmunk vált va-
lóra! Mohácsi Viki természet-

gyógyászként rengeteg em-
bernek nyújtott segítséget az 
évek folyamán, és végre elkez-
dett üzletben is gondolkodni, 
aminek meg is lett az eredmé-
nye. február 10-én hozott egy 
komoly döntést, és nem érde-
kelte, hogy csak 7 pontja volt, 
mEgCSinálTa!!

megvalósult minden, amit 
nagyon akartunk, de nem ad-
ták ingyen, megfizettük az árát!

Tudjátok, minden virág 
csodálatosan tud tündökölni, 
de csak akkor, ha van szára, le-
vele, gyökere. nekünk van egy 
olyan csapatunk, amelyre na-
gyon büszkék vagyunk, igazi 
csapatjátékosok! Ujhelyi doki 
és Klári, akik isten ajándékai 
a csapatnak, nélkülük szegé-
nyebb lenne az flP. Hamaro-
san igazgatók lesznek egy igen 
erős csapattal. Valamint a le-
endő igazgatók: Brigi, Móni, 
Attila, Gabi és Pisti, Ági és 
Szilvi vagy Zsolti barátom és 
neje, Ági, akikre mindig szere-
tettel és hálával gondolunk!

Számunkra a sikernek 5 
pontja van:
1.  Cselekvés – ne agyalj, csináld!
2.  Eredményesség – a hitnek 

igazi teremtő ereje van!
3.  Fejlődés, változás – könyvek 

CD-k, rendezvények!
4.  Vedd fel a saját szemüvege-

det! – Soha ne más szemével 
nézd a világot!

5.  Élj a mában! – Örülj minden-
nek, ami ma történik veled!

az átütő siker érdekében a 
szegénységtudatodat át kell 
alakítani gazdagságtudattá!!!

Sok sikert: 
ZSIGA MÁRTA ÉS

TÓTH ISTVÁN
soaring managerek



A 2008. június 21-i Success Day-ünk remek előadásai-
nak hanganyagát 2 részletben találhatják meg irodáinkban: 
Az 1. CD-n a marketing rendszer és az ösztönző progra-

mok fontosságáról és erejéről hallhatunk előadást sikeres 
managereinktől, Ráth Gábor manager – Marketing rendsze-
rünk első ugródeszkája c. előadása és Tóth Csaba soaring 
manager – Profit Sharingen dolgozom c. előadásában.

A CD 2. részében profi orvosi előadást kísérhetünk  
figyelemmel, majd az álmok hatalmáról szóló tanulságos elő-

adást élvezhetjük, Bárányné dr. Szabó Éva – Ortopédsebészként 
a Foreverben c. előadásában és Szász Nagy Brigitta és Kocsis 
Imre managerek – Mindenkinek van egy álma c. előadásában.

A 2008. július 19-i Success Day-en elhangzottak DVD 
formában 2 részletben vásárolhatók meg: A siker nap 1. ré-
szében a „Forever csodálatos világát” mutatják be vezető 
forgalmazóink, ahol korlátaink legyőzhetők illetve tudatos 
felkészüléssel az üzleti technikák is kitűnően elsajátíthatók, 
Zsiga Márta soaring manager – A Forever csodálatos világa 
c., Váradi Éva manager – Mire vagyunk képesek c., és Tóth 

Sándor soaring manager – Vásárlók, fogyasztók keresése, üz-
leti technikák c. előadásokból.

A DVD 2. részében az ösztönző programok gyönyörű úti 
céljait és a sikeres élet lehetőségének képeit villantják fel elő-
adóink, Bánhidy András senior manager – Poreč és Málaga c. 
és Szekér Marianna soaring manager – A siker a lételemem c. 
előadásukban.

Katalógus:
Kiváló minőségű és nagyon jól használható katalógust 

tarthatnak kezükben forgalmazóink, mely termékeink egész 
skáláját vonultatja fel az „Arcápolás” témakörében.

Uj oktatási anyagaink



A sziráki kastély a XVIII. század közepén épült. A több évszázados fák alatt megbúvó Teleki-Dégenfeld kastély hazánk egyik 
gyöngyszeme, mely a közelmúltban egy wellness központtal bŐvült; így egyre több, egészségre és szépségre vágyó utazónak vált 

pihenŐhelyévé. A lüktetŐ budapesti élettŐl mindössze 75 km-re, a Cserhát hegység lábánál, csend, nyugalom, aktív kikapcsolódás 
és keleti kényeztetés várja a felfrissülésre vágyó vendégeket. A 4****-os sziráki kastélyszálló keleti lakosztályai, exkluzív apartmanjai 

és 21 darab kétágyas szobája garanciát jelentenek a kellemes pihenésre. Akik pedig idejük egy részét tanácskozással töltenék, 
azoknak a barokk freskókkal díszített tanácstermet ajánljuk. Éttermünkben, borozónkban és csárdánkban kitűnŐ  

borok és ételkülönlegességek közül válogathatnak vendégeink. Kiállítótermünkben folyamatosan szervezzük  
bemutatóinkat a kortárs hazai és a határainkon túli magyar képzŐművészek alkotásaiból.

A kastélyszállóban a Sonya Wellness központon kívül teniszpálya, automata tekepályák várják a vendégeket.

HOTEL KASTÉLY SZIRÁK
3044 Szirák, PetŐfi út 26.

Tel: 06-32-485-300, 06-32-485-117 Fax: 06-32-485-285
e-mail: kastélyszirak@globonet.hu

web: www.kastelyszirák.hu

Barokk Romantika – japán kényeztetés



Igyon több aloét!
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