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Minap, amikor megnéztem az elmúlt négy hónap 
munkarendjét, megint átfutott agyamon a gondolat, milyen 
nagy szerencse, hogy egy ilyen csodálatos vállalkozás részesei 

vagyunk. Bár még csak 2010 első negyedévén vagyunk túl, máris 
rengeteg dolgot elértünk és teljesítettünk.
Még alig jöttünk vissza a Rally európai állomásáról. Igazán csodálatos 
volt. A londoni Wembley Aréna második alkalommal adott otthont az 
Európai Rallynek. Az esemény emlékeztetett bennünket a régi időkre, 
amikor először voltunk ott 1998-ban. Rengeteg változás történt azóta. 
Az Old Wembley Arénában körülbelül kétezren voltunk, ami akkoriban 
óriásinak számított. Ott, akkor sokan voltunk, akik boldognak éreztük 
magunkat a kétezer disztribútor között. 
Ugyanakkor emlékszem, arra gondoltam, hogy lehetünk még ennél 
sokkal többen, lehetünk sokkal jobbak is. Az járt az eszemben, hogy még 
több európai embernek kell hallania ezekről a fantasztikus termékekről 
és az üzleti tervünkről. Abban, hogy újra Londonban lehettünk, az volt 
igazán csodálatos, hogy tizenkét év után immár 10 ezer disztribútorral 
voltunk jelen. Átélni a növekedést – nemcsak számokban, hanem 
professzionalizmusban és elkötelezettségben is – ez volt az, ami 
igazán inspirációval töltött el. Remélem, Ti, akik ott voltatok velem, 
mindnyájan ugyanúgy éreztétek a FOREVER erejét. Csak annyit 
mondhatok Bob Parkernek és csapatának, hogy ez az Európai Rally 
volt mind közül a legjobb. Egy magasabb mércét állított fel. Több millió 
dollár jutalmat osztottunk ki 208 Profit Sharing-minősültnek. Több ezer 
minősülésnek voltunk tanúi, és speciális oktatás is szerepelt a kínálatban 
az európai „Gyémántoktól”. Micsoda hétvége!
Az úton hazafelé azon gondolkoztam, hogy mire is tanított bennünket 
ez a londoni élmény? Vannak pillanatok, amikor az üzletedre gondolsz, 
és azt mondod: minden rendben, minden megy a maga útján. Sokat 
keresel, élvezed azt az életstílust, amiről korábban csak álmodoztál. 
Ez így rendben is van. Viszont óvatosnak kell lennünk, nehogy 
belesüppedjünk ebbe az állapotba. Legbelül mindnyájunkban megvan 
a lehetőség valami még nagyobbra. Folytatnunk kell az elkezdett utat, 
nagyobb dolgokat kell meglátnunk, és nagyobbakat kell álmodnunk. 
Ez nem azt jelenti, hogy ne élvezzük, amit már elértünk és mindazt, 
ami a birtokunkban van.  Ám azt se felejtsük el, hogy soha nem szabad 
megállni. Ez gyakori hiba ebben az üzletben. Némelyikünk, amikor 
eléri azt az eredményt, amit kitűzött maga elé, leáll. Azokat az egyszerű 
dolgokat sem teszi meg, amelyek addig eljuttatták. Emlékezzetek: ha 
nincs növekedés, elkezdődik a hanyatlás.

A kérdés az tehát: hogyan nőhetünk?

1.Türelem – Meg kell értenünk, hogy a növekedés nem mindig mérhető 
számokban. Vannak idők, amikor megteszel mindent, de mégis úgy 
érzed, a dolgok nem működnek. Állíthatom neked, hogy ha ilyenkor nem 
adod fel, ez az időszak lesz az, amikor a legtöbbet nőhetsz. Ne feledd, 
ahhoz, hogy az eredmények mérhetők legyenek, idő kell.

2. Az ok – A te „miérted”.  Amiért dolgozol, annak nagyobbnak kell 
lennie, mint az ellenállásnak, amivel elkerülhetetlenül találkozni fogsz. 
Például ha a motivációs tényező egy meghatározott mennyiségű pénz, 
akkor amint szert teszel rá, azonnal megszűnik a motiváció, vagyis az, 
ami által addig képes voltál harcolni. Tehát a „miértjeidnek” érzelmi 
töltetűeknek és egyénközpontúaknak kell lenniük. Ez a típusú motiváció 
határok nélküli. Egy párhuzam: mennyire szereti az anya a gyermekét? 
Határok nélkül! 

Megkérdezték tőlem egy tévéműsorban, milyen személyiség kell ahhoz, 
hogy sikeres disztribútor lehessen valakiből. Ez az a kérdés, amire 
gondolkodás nélkül is tudom a választ: ha annyira foglalkozol másokkal, 
mint önmagaddal, akkor csodálatos FOREVER-disztribútor válhat 
belőled.

3. Maradj pozitív! Függetlenül attól, hogy mi történik, mosolyogj, és 
maradj derűs. Az emberek vonzódnak a pozitív személyiségekhez.

4. Lazíts és élvezd az életet! Érezd jól magad. Ha el tudod engedni 
magad, mindent elnyerhetsz, amit valaha akartál.

A Wembley Aréna szomszédságában ott a 90 ezer ember befogadására 
alkalmas Wembley Stadion. Amikor az Aréna színpadán álltam szemben 
egy közel 10 ezres közönséggel, azon gondolkodtam, hogy ez rengeteg 
disztribútor, de ez még nem elég. Mert ha a következő tíz évben úgy 
dolgozunk, mint ahogy azt az elmúlt tíz évben tettük, összejöhet akár 50 
ezer disztribútor is a szomszédos stadionban. Ugye csodálatos lenne? 
Azt mondom tehát, egy kicsit több türelemmel, pozitív hozzáállással, 
élvezettel folytatva tovább, amit eddig tettünk, igenis nőhetünk. Nemcsak 
mint disztribútorok, hanem mint vezetők is. Egy szép napon pedig Te is 
az 50 ezer közé számolhatod magad.

Rex Maughan
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2010 májusa ünnepek sorát hozza foreveres munkatársaink életében. Természetesen legfontosabb ünnepünk a 13. születésnapunk, 
melyet ebben az évben nem mással, mint a Forever Living Products alapítójával és vezérigazgatójával, Rex Maughannal és európai 
alelnökünkkel, Aidan O’Hare-rel ünnepelhetünk együtt június 6-án a Budapest Sportarénában.
Mit is jelent együtt ünnepelni Rexszel? Rex Maughan élete, tevékenysége, munkássága jelképe a Forevernek. Minden mosolyát, minden 
lépését, mozdulatát tízezrek figyelik, követik és tisztelik. Gondolatai, kijelentései milliók életét változtatták meg, és fogják megváltoztatni 
évtizedeken keresztül. Hiszen létrehozott egy olyan tökéletesen működő rendszert, amely 32 éve bizonyítottan a világ legjobb Multi Level 
Marketing rendszere. Nehéz tökéletesnek lenni, és mindamellett szerénynek, magabiztosnak maradni. Ő ezt könnyedén mosolyogva, 
nevetve, jókedvűen teszi élete minden percében. Egyénisége fantasztikus erőt és határozottságot sugároz, eltölteni vele akár csak néhány 
percet is a színpadon: óriási erőt ad az előttünk álló feladatok megoldásához. Nekem Ő a Példaképem és a Szponzorom, a legtöbbet 
Tőle tanultam és a legtöbbet Ő adott nekem. Szeretném én is viszonozni azzal, hogy tanítom másoknak, hogyan tanuljanak Rextől. 
Ám június 6-án ő maga fog tanítani minket! Halgasssuk meg őt, halljuk meg, mit üzen nekünk, és kövessük tanácsait, útmutatásait, 
mert kifinomult érzéke van az üzlethez, az emberséghez, a jósághoz és az élethez.
Májusban született Rex egyik fia is, Gregg Maughan, cégünk elnöke. Jó érzés látni, hogy Rex jegyei, jellemvonásai gyönyörűen öröklődnek, 
és méltó helyre került az elnöki cím! Boldog Születésnapot Kívánunk, Elnök Úr!
És persze májusban ünnepeljük édesanyáinkat, bár az év minden napján meg kellene ünnepelni, szeretgetni Őket!  Utoljára hagytam 
a jövőt, a legkedvesebbet, a gyerekeket! Ebben a hónapban tartjuk a Gyerekek Világnapját. Ők jelentik a továbblépést, a fejlődést, az 
összetartozást és a szeretetet!  
A mi májusunkra ebben az évben igencsak illik Rex Maughan üzenete: a Forever ereje a szeretet ereje!
Találkozzunk június 6-án a Budapest Arénában Rex Maughannal!
Hajrá FLP Magyarország!

Dr. Milesz Sándor
ország igazgató
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Igen, hosszú évek után a Forever Debrecenben ünnepli a Siker Napot. Ott, 
ahol hajdanán megvetette a lábát. Innen indulva kovácsolta testvéri egységbe 
Délkelet-Európa népeit. Jól működő, sikeres egységbe, amely például szolgál 

Európa többi régiója számára.
A színpadon egy dinamikus zenére koreografált akrobatikus tánc nyitja a műsort 
az Android Ének- és Tánc Együttes előadásában. A könnyed, humoros, ám annál 
látványosabb produkció egyre több nézőt csalogat a helyére. 

Lelkendeznek és ujjonganak a debreceni forgalmazók. A Siker 
Nap hazalátogat! – mondják. Olyan szeretetteljes büszkeséggel 
készültek erre a rendezvényre, mint ahogy messzi távolba 
szakadt, híressé vált, szeretett gyermeke látogatását várja 
otthonában az ember.

„hAzAlátOgAtáS”

SIkEr NAp ‒ DEbrEcEN
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Amikor Hajcsik Tünde és Rusák Patricia 
senior managerek színpadra vonulnak, 
hogy a rendezvény házigazdáiként 
köszöntsék a jelenlévőket, már egy 
zsúfolásig megtelt nézőtér tapsol nekik.  

Elsőként szólítják színpadra azt az embert, 
aki egy személyben motorja sikereinknek, 
aki Európa élére vezetett minket, és aki 
sikerrel őrzi e vezető szerepet: dr. Milesz 
Sándor ország igazgatót. Ő köszöntőjében 
méltatja a debreceni és Hajdú-Bihar 
megyei forgalmazók elkötelezett munkáját 
és lelkesedését, amelynek egyenes 
következménye a debreceni Siker Nap 
létrehozása. Egy ilyen alkalom jó hírekkel 
szítja tovább ezt a lelkesedést. Az igazgató 
következő bejelentése bizonyítja, hogy 
a Forevernél még a pénz is többet ér! 
Ugyanis ettől a naptól a Foreverben 265 
forint ér egy eurót. Érthető a közönség 
tomboló lelkesedése! További jó hír, hogy 
ismét kapható a népszerű „Tisztán és 
egyszerűen” című könyv. Végezetül 
vezetőnk jó szórakozást és jó tanulást kíván 
az egybegyűlteknek.
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Dr. Dezsényi Emese managert igazi segítőnek nevezik, 
akik ismerik. Orvosként és managerként is példaértékű 
karrier az övé. Szakmai előadása a tavaszi fáradtság 
leküzdésének lehetőségeit foglalja össze. Rövid, tömör és 
világos áttekintést nyújt e kellemetlen állapot kialakulásának 
okairól. Ha a Forever étrend-kiegészítőire gondolunk, a 
doktornő étrend- és életmódtanácsai pozitív kicsengést 
adnak az előadásnak.  

Dr. Schmitz Anna senior managert tizenkét évnyi 
foreveres múltja némi nosztalgiázásra ösztönzi a 
Debrecenbe hazalátogató Siker Nap okán. Felemelően 
szép élményeket elevenít fel. Aztán színpadra szólítja 
a jelen levő, egészségügyben dolgozó kollégáit, hogy a 
termékekről szerzett gyakorlati tapasztalataikat megosszák 
az érdeklődőkkel. Sok értékes és meggyőző élménnyel 
gyarapodhatunk. Különösen nagy örömet és elismerést arat 
az a beszámoló, amely egy példaértékű együttműködésről 
szól a hagyományos orvoslás és a Forever-életmód  között 
egy gyerek életének megmentése érdekében.
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Az eddigi feszült figyelem, az összpontosítás után 
most megérdemlünk egy kis szórakozást. Elsőként az 
Esztella Hastánc Stúdió táncosai lépnek színpadra, 
a csapat nemzetközi sikerekkel is büszkélkedhet. A szó 
szoros és átvitt értelmében fergeteges produkció állítja el 
a nézősereg lélegzetét. Még tapsolni is elfeledünk! Aztán 
mikor rádöbbenünk, mit is láthattunk, kitör az éljenzés. 
Hajcsik Tünde pedig házigazdai minőségben nem 
mulasztja el figyelmeztetni a debrecenieket, hogy 
Ágoston Éva táncost az  flpcsillaga@flpseeu.hu e-mail 
címre küldött szavazattal versenybe lehet juttatni a 
Forever tehetségkutató vetélkedőjében.

Enyedi Sándor és zenekara pergő ritmusú, bulizós 
számokkal fokozza a hangulatot, majd a Siker Nap 
hagyományos fénypontja, a supervisorok és assistant 
managerek minősítése követi a szórakoztató műsorszámokat. 
Kiss Tibor székesfehérvári területi igazgató szólítja színpadra 
a supervisorokat, majd az assistant managereket, hogy 
dr. Milesz Sándor ország igazgatótól átvegyék kitűzőiket.
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Dr. Németh Endre soaring manager, a Forever orvos 
konzulense ez alkalommal az üzlet építéséről beszél. 
Sajátos humorral fűszerezett, egyéni látásmódja 
különleges meggyőző erővel ruházza fel.  „A profit az 
enyém” című előadásában bemutatja annak az útnak 
az örömeit (de buktatóit is), amely ahhoz  a szép 
Profit Ösztönző csekkhez vezetett, amit legutóbb 
átvehetett. Gratulálunk, és igyekszünk követni!

Az előadás után a színpad szépségműhellyé alakul 
át. Hajcsik Tünde és Rusák Patricia senior 
managerek vezetésével kezdetét veszi a SONYA-
show. A helyszínen a SONYA Központ ügyes kezű 
oktatói – kozmetikusok, körömépítő, fodrász… – 
gyakorlatban  mutatják be a Sonya kozmetikumok 
igézően szép hatását. A házigazdák eközben a látvány 
mellé tudást is adnak. Azokat az alapvetően lényeges 
információkat, érveket és tényeket hallhatjuk, 
amelyek a SONYA termékek piacképességének 
kulcsát jelentik. Ahogy megfogalmazzák: így válik 
pontértékké a szépség.



Amíg a nézők a szépen felkészített Sonya-modelleket 
csodálhatják, az Android Ének- és Tánc Együttes 
szolgáltat táncos koreográfiával kísért dalokat.
A program ismét minősítéssel folytatódik. Ez 
alkalommal a Hódítók Klubjának tagjai, a manageri 
szintet elért, illetve a gépkocsi ösztönző programot 
teljesítő forgalmazók sorjáznak színpadra a nézőtér 
önzetlenül lelkesítő bátorításának ovációjától kísérve.

A következő előadót úgy konferálják színpadra, 
mint azt az embert, aki zafír managerként mindent 
elért, amit csak elérhetett. Utasi Istvánt saját 
bevallása szerint a tanulás, saját személyiségének 
fejlesztése motiválja. Ezért sosem szűnik meg az 
új dolgokat keresni, elsajátítani. Változás című 
előadásának rögtön a bevezetőjében tisztázza: az 
„igazi változásról” fog beszélni. Nem titkolja, hogy a 
valódi értékek megszerzése és megtartása küzdelmes.  
„Jó hír – fogalmazza meg –, hogy rajtad múlik, mit 
érsz el!”  



Szabó József zafír manager a színpadon beszél arról, 
amiről mindenki a teremben, folyosókon, az értékesítési 
helyeken sorban állva: „hazajöttem”!  Józsi – ahogy 

magunk között mindig emlegetjük – lobog, ég a 
színpadon. Hazajött, oda, ahol a szabadságot tanulta. 

Ahol megvalósította álmait, céljait… önmagát. 
Ahonnan indulva sok-sok embernek segített. Vajon 

mi az otthon az ő számára? Debrecen? A Forever? 
A szabadság? Nézem őt a színpadon, és az a 

benyomásom, hogy nem is érteni kell, hanem 
érezni, amit sugároz. Azt hiszem, érzem! 

Debrecen, a szabadság és a Forever Szabó 
Józsefnek együtt és közösen az OTTHON. 
Igen – érzem, érezzük –, a Forever  az 
EMBER lehetősége a méltó élethez, a 

szabadsághoz. Köszönjük, Szabó József!

A rendezvény assistant supervisorok minősülésével 
ér véget, ők Pósa Kálmán debreceni és Kiss Tibor 
székesfehérvári területi igazgatótól vehetik át első 
kitűzőjüket.

A résztvevők egy különleges hangulatú Siker Napról 
indulnak hazafelé. Bizonyítják ezt a beszélgetések, 
vélemények, amelyeket a kisebb-nagyobb, szedelőzködő 
csoportoktól hallani. Szinte mindenki ugyanazt fogalmazza 
meg: többször kellene Debrecenben Siker Napot tartani!
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Szeretettel és tisztelettel köszöntelek Téged, aki 
most csatlakoztál egy igazi világcéghez. Szívből 
gratulálok a döntésedhez!  Biztos jó okod volt 

rá. Tudom, hogy választhattál volna más gyártók 
termékeiből, indíthatnál vállalkozást más területen 
vagy más MLM-cégekkel is. 
Világszínvonalú termékeink minőségéről és egyedülálló 
ár–érték arányáról már biztosan meggyőződtél. Ez az 
első és legfontosabb dolog. Te már biztosan tudod azt is, 
hogy a Forevernél nem egy egyszerű vásárló vagy. Van 
szponzorod, vannak vezetőid, felsővezetőid, van területi 
igazgatód, ország igazgatód, európai igazgatód: a 
Forever amerikai alelnöke. Ott van neked a cég 
megálmodója, alapítója is, az Ember, akire milliók gon-
dolnak hálával és tisztelettel világszerte: Rex Maughan.
Szerinted van olyan cég a világon, mely név szerint 
ismeri minden egyes vásárlóját, és személyesen törődik 
vele? Van olyan vállalkozás, ahol minden egyes vezető 
szívügyének tekinti, hogy megismerje fogyasztóit, szóljon 
hozzájuk, meghallgassa őket, beszélgessen velük, tanítsa 
őket, utaztassa Európa és a világ legszebb helyeire?
Hallottál már olyan cégről, amely több mint három 
évtizede közel 150 országban minden egyes vásár-
lójának egyenlő esélyt biztosít egy hosszú távú, tervezhető és kiszámítható, biztos saját vállalkozás megalapozásához anyagi 
befektetés és rizikó nélkül?
Tudsz olyanról, hogy a vásárlóknak és üzletépítőknek csak jogaik, a cégnek viszont csak kötelezettségei vannak a tagság felé?
Tudsz-e olyan cégről, amely 30 év alatt egy napot sem késett akár a kisfogyasztóknak járó pénzbeli visszatérítések, bónuszok 
jóváírásával minden hónap 15-én, vagy a hálózatépítőknek járó százezrek és milliók kifizetésével?
Nagyon sok „találós kérdés” van még a Forever világában. Tudom, neked is vannak kérdéseid, kezdőként akár kételyeid is. 
Elismerem, túl szépnek tűnhet első hallásra. Nem kell elhinni. A tények megismerését bízd saját megtapasztalásodra. 
A legmegfelelőbb alkalom erre épp most jön el. Június 6-án Budapesten, a Papp László Sportarénában tartjuk legnagyobb, 
ünnepi, az egész Forever Délkelet-Európát vendégül látó siker napi rendezvényünket, a Forever Magyarország és a délszláv 
régiók 13. születésnapi, fergeteges exkluzív show-ját.
Óriási élmény és megtiszteltetés, hogy eljön Amerikából Aidan O’Hare és Rex Maughan! 
Gyere el, most és itt kérdezz a legjobbaktól, tapasztalj a leghitelesebbektől, adj esélyt magadnak, hogy kezet foghass 
Rex Maughannal. Nagyon sokan vagyunk, de az aréna csak 12 ezer főt tud befogadni. 
Harcolj, hogy legyen belépőjegyed! Itt és most a Te jövődről van szó.

Radóczki Tibor
területi igazgató,
 soaring manager

KedvesÚj Sas!



Dél van, mire az összetartozás önfeledt zsibongását 
az érdeklődés és figyelem csendje váltja fel. Ekkor 
tűnnek fel a színpadon a rendezvény műsorvezetői, 

Hajcsik Tünde és Rusák Patricia senior managerek. Más 
jelzővel nem tudom illetni őket: tüneményesek. A nézőtér 
osztja véleményemet, mély csend és figyelem ismeri el 
bájos kisugárzásukat. Anyanyelvükön köszöntik az ünneplő 
tömeget, majd bemutatják Tomka Ágnes tolmácsot, aki 
majd közkinccsé teszi e nap előadóinak üzeneteit.

A teremben hangulatos 
nyitózene kel versenyre az ünnepre 
gyülekezők hol vidám, hol izgatott – 
de mindenképp lelkes – zsongásával. 
Határok egyik és másik oldaláról 
származó jó barátok, kedves 
ismerősök találkoznak, rázogatják 
egymás kezét, és örvendenek a 
személyes találkozásnak.

HADD MEnjEn A sHow!

sikEr nAp ‒ szArAjEvó
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Elsőként dr. Milesz Sándort, a régió ország igazgatóját szólítják 
színpadra dr. Slavko Paleksić bosznia-hercegovinai területi igazgató 
és Enra Hadžović szarajevói irodavezető társaságában. Az ország igazgató 
elismerő szavakkal, a közönség pedig lelkes tapssal köszöni meg a helyi 
vezetőség fáradozását, amivel ezt az ünnepi hangulatot idevarázsolták.  
Dr. Milesz Sándor köszöntője vegytiszta biztatás. Előrebocsátja, hogy 
mindenkinek – még a milliomosoknak is – olyan lehetőségeket tud ajánlani, 
ami az életüket lendületbe hozza. Ezután csak sorolja, sorolja a kedvcsináló 
ösztönzőket: utazások Denverbe, Porečbe, Bécsbe, profitösztönzőn elérhető 
csekkek. Rámutat arra, hogy Európa, sőt a világ legjobb előadóitól lehet ma 
itt, Szarajevóban meghallgatni, miként lehet megvalósítani ezeket a célokat.  
Megköszöni a területi igazgatónak, dr. Slavko Paleksićnek a vendéglátást. 
„Hadd menjen a show!” – felkiáltással köszön el, és az egybegyűltek szűnni 
nem akaró üdvrivalgásától kísérve hagyja el a színpadot.

Az első szakmai előadó a Bosznia-Hercegovina legnagyobb forgalmát 
bonyolító senior managere, aki – mint kiderül – nemcsak apja, de mára 
már szponzora is mindkét gyermekének, Vaselije Njegovanović. „Miért 
vagyunk itt?” címet viselő előadásának lendületét csak az egyre gyakrabban 
felcsattanó taps próbálja megtörni – sikertelenül.

Ezt követően dr. Slavko Paleksić területi igazgató színpadra szólítja az 
utóbbi hónapban minősült supervisorokat és assistant managereket, 
hogy dr. Milesz Sándor ország igazgató kezéből vehessék át elismerő 
kitűzőiket. A közös fotóról sok megilletődötten boldog arc mosolyog!
Rusák Patricia műsorvezető személyes példaképeként mutatja be a 
következő előadót. Klaj Ágnes senior manager, a President’s Club tagja 
mindent elért és megvalósított, amit hat év alatt el lehetett érni. Előadásában 
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elmondja, hogy gyerekein kívül mindent a Forevernek köszönhet. 
Saját karrierjét állítja példának, életének képeivel illusztrálva. 
Nemcsak szavai, de tettei is döntésének nyugalmát üzenik. 
Arra ösztönöz, ne halogassuk az elhatározást, hogy 
megváltoztassuk életünk menetét.

Tóth Sándor soaring manager, a President’s Club tagja a 
türelem és kitartás élő emlékműveként lép színpadra. Tőle 
megtanulhatjuk, hogyan lehet módszeresen felépíteni ezt az 
üzletet. „Ha megteszed, amit mások nem tesznek meg, egyszer 
majd megteheted, amit mások nem tehetnek meg!” 
A magvas üzenet feldolgozásához a továbbiakban az Android 
Zene- és Táncszínház produkciója nyújt lelket üdítő szórakozást. 
A közönség lelkes ovációval, hang- és tapsviharral jutalmazza 
a magyar művészek dinamikus koreográfiáját. A produkciót 
követően serény kezek villámgyorsan alakítják át a színpadot. 
A közönségnek felocsúdni sem marad ideje, máris egy kozmetikai 
és fodrászszalonba tekinthetnek be. Hajcsik Tünde és Rusák 
Patricia senior managerek vezetésével egy különleges Sonya-
show kerül bemutatásra. Ügyes kezű fodrász, kozmetikus és 
testfestő munkatársak könnyed, laza mozdulatokkal – és nem 
utolsósorban a Forever rendkívüli minőségű termékeivel – 
szemünk előtt varázsolnak! Örülök, hogy átadhatom magam 
a puszta élménynek. Nem irigylem azokat, akik a látványtól 
elszakadva kénytelenek a jegyzetelés prózai világában maradni. 
Bár tagadhatatlanul érdemes! Rengeteg jó tanács, apró szépészeti 
trükk, üzletépítési tanács hangzik itt el. „Csináljunk márkát, és 
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csináljuk meg üzletünket!” – hangzik a show végső, motiváló  
üzenete. A bájnak és kellemnek ezen világából a szervezők 
nem egyből vezetnek vissza az üzletébe. Az Android Zene- és 
Táncszínház újabb látványos produkciójának örvendezhetünk. 
A taps, amivel elismerik fellépésüket, talán az előbbinél is 
fergetegesebb. 

A nap egyik fénypontja következik: managerek, vezető 
managerek, majd a Hódítók Klubjának és az autó ösztönző 
program minősültjeinek elismerése, miközben Eldorádó 
aranyálmairól énekel a Goombay Dance Band a háttérben.  
A minősültek az aranyálmokat homályosítják el, míg a nekik 
drukkoló-tapsoló tömeg a stúdiótechnika hangerejével kel 
versenyre. Nem esélytelenül! A minősülések ünnepélyes 
hangulatát helyi népzenei dallamok követik.

Hazai előadót üdvözöl a közönség. Safet Mustafić senior 
manager, President’s Club-tag arról beszél, hogyan 
érte el, hogy ma övé a leggyorsabban fejlődő üzletrész. 
A lelkes hangulatot egy világhírű bosznia-hercegovinai 
néptánccsoport, a Bosansko Kolo tüzeli tovább.
Vágási Aranka gyémánt-zafír manager tizenhárom év 
üzletépítő tapasztalatait osztja meg a hallgatósággal.  
„Nem szabad belenyugodni abba, hogy a siker neked 
nem jár! Jár! Meg jut is!” – fogalmazza meg a kitartás 
értelmét, majd a rendezvény az assistant supervisorok 
minősülésével ért véget.
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Minden Siker Nap egy-egy sikertörténet tehetséges emberekről, akik felvállalják 
a kihívásokat. Egy végtelen történet, amely általunk és velünk folytatódik. 
Szereplői a társadalom által megbecsült emberek, akik feladataik minőségi 
ellátásával tekintélyt és tiszteletet szereztek. Egy történet azokról az értékes és 
szorgalmas emberekről, akik mindig tettre készek, hogy elérjék kitűzött céljaikat, 
akik önzetlenül adják át tudásukat és tapasztalataikat, így segítve másokat, hogy 
ők is elindulhassanak az általuk már járt úton – a siker útján.

Siker Nap ‒ ZÁGrÁB
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A legutóbbi zágrábi Siker Nap 
háziasszonya Andrea Žantev rijekai 
manager volt, aki rendkívül lelkesen 

mesélt saját sikertörténetéről. Andreának 
volt jövőképe, amit végül valóra is váltott. 
Okleveles hajózási mérnökként végzett, majd 
számos neves kozmetikai cég képviselőjeként 
dolgozott. Szíve szerint pedig sportoló és 
természetimádó. Mint elmesélte, korábban 
nem volt megelégedve a vállalattal, amelynek 
dolgozott. De hogy tíz év vásárlói státus 
után miért éppen az FLP-t választotta? 
A kitűnő termékek érve mellett sokat 
számított annak a két házaspárnak a példája, 
akiknek felemelkedését nyomon követte, 
és példájukon felbuzdulva úgy döntött, ő 
is elindul. Sokat tanult, dolgozott, figyelte 
szponzorait. Andrea mára megváltozott, 
ahogyan az élete is – jövőképe sokkal 
világosabb lett. A londoni Rallyről visszatérve, 
további motivációval felvértezve sokkal 
magasabbra tűzte ki céljait, amelyekről az 
idén még biztosan hallani fogunk. Sok sikert 
kívánunk neki a célok elérésében!

Tina Rupčić a térség egyik legjelesebb női 
zenei hangja. Pályafutása kezdetén a Maxmett 
együttesben kezdte, majd a „Parni Valjak” 
együttes kísérőhangja volt. Tina éneke és 
Vedin gitárjátéka a népszerű Valjak csodálatos 
balladáival kápráztatott el bennünket. 
Az iroda újdonságait László Molnár 
ismertette, aki hisz abban, hogy képes 
másokat előremozdítani az életben: ez lett a 
mottója. Úgy tartja, ösztönözni jó hírekkel 
is lehet. Miután köszöntötte az előadókat és 
a vendégeket, gratulált a rijekai csapatnak 
az elért csodálatos eredményekért, mint 
mondta, munkájuk láthatóan felfelé ível. 
Köszönetet mondott Andreának a londoni 
Európa Rallyről készített beszámolóért, majd 
arra biztatta a munkatársakat, minősüljenek 
a 2010-es bécsi Európa Rallyre. És persze ott 
a poreči Holiday Rally is, amelyet az idén 
kétszer is megszervezünk: júniusban, majd 
szeptemberben. Elég, ha az assistant manageri 
szinttől csak egyetlen lépcsőfokkal lépünk 
magasabbra: a díj egy tanulással, társalgással 
és szórakozással teli, négynapos rendezvény 
lesz. De László meghívta a munkatársakat a 
Start képzésre is – ez egy új oktatási forma, 
amelyet kéthavonta szervezünk a zágrábi 
központi irodában. 

Ivan Ciler az egészséges életmód követője, 
és ezt kiválóan összekapcsolta a kitűnő 
termékeket előállító vállalattal. Véleménye 
szerint az FLP a legtisztességesebb MLM-
cég a világon, és a legjobban szervezett 
horvátországi vállalkozás. És hogy miért 
éppen az FLP aloéja a legjobb? Az 
ökológiai termesztéstől a természetes 
trágyázásig, a feldolgozástól a stabilizálásig, 
a minőségbiztosítástól a csomagolásig 
és a raktározásig – mindez hozzájárul 
ahhoz, hogy a legjobbat adjuk a piacra. 
Ivan az előadás állításait számos felvétellel, 
illusztrációval támasztotta alá, bemutatva 
a termékeket, a gyártási, raktározási és 
forgalmazási körülményeket. Ismertette 
a minőségi tanúsítványokat, az ISO és a 
HACCP szabványt, a kóser és az iszlám 
tisztasági szabványt – hiszen termékeink 
maradéktalanul megfelelnek mindezeknek.
Tina és Vedin újabb dalcsokorral röpítettek 
bennünket egy másik világba, és mi sem 
volt természetesebb, mint hogy velük 
együtt mi is dalra fakadtunk. Csodálatos 
hangjával és előadásmódjával Tina teljesen 
elvarázsolt bennünket. 

Mr. Marija Novak Ištoknak 
köszönhetően sokan megváltoztatták az 
MLM-mel kapcsolatos véleményüket. 
Megváltozott mindazok hozzáállása, akik 
úgy tekintettek a közvetlen értékesítésre, 
mint valami negatív energiákat és 
gondolatokat hordozó tevékenységre. 
Mr. Novak tudja, miről beszél. Egyetemi 
és magiszteri oklevelét marketing 
szakon szerezte. Üzleti kultúrával, 
kommunikációval, direkt marketinggel 
foglalkozik, MLM-szemináriumokkal, 
projektekkel, tankönyvekkel tölti az idejét. 
Mai előadásában arról beszélt, hogyan 
hívjunk meg másokat a bemutatóra. 
Hiába a vágy, az energia, az álmok, a 
névlista, e nélkül nem lehetünk sikeresek. 
Marija rávilágított a valóságra: ha nem 
értékesítünk, nem kapunk jutalékot, 
megrendelés nélkül nincs értékesítés, 
értékesítési tárgyalás nélkül nincs 
megrendelés. No és természetesen 
meghívás nélkül nincs értékesítési 
tárgyalás. Minden ezzel, a legfontosabb 
lépéssel kezdődik. Érdekes és tanulságos 
előadást hallottunk. 
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Rendkívül fontosak a felhasználói 
terméktapasztalatok, hiszen cégünk sikere 
a termékek minőségére épül. A vállalat 
a világ 146 országában van jelen, és 
minden országba e terméktapasztalatok 
által jutott el. Az, hogy terjedt a jó 
hír a termékek hatékonyságáról, 
másokat is fogyasztásra ösztönzött. A 
terméktapasztalatok ismertetését dr. 
Branka Molnár Stantić orvos, senior 
manager munkatársunk vezette. Dr. 
Molnár komoly szakmai tekintéllyel és 
gazdag szaktudással rendelkezik, ezáltal 
jól ismeri az FLP-termékek hatásait is. 
Szemléletesen mutatta be, mit jelent FLP-
termékhasználónak lenni.

Az előadást követően a Molnár házaspár 
átadta az új supervisoroknak, assistant 
managereknek és managereknek járó 
kitűzőket. Kihirdették a forgalmazói 
pontok alapján legjobbnak bizonyult tíz 
munkatársunk nevét. A színpadon együtt 
örültek a minősültek és szponzoraik, és 
persze azok a munkatársak is, akiket a 
minősültek vontak be a munkába. 

Bojana Pavić assistant manager 
meggyőződése, hogy noha elindult a 
siker útján, még csak az elején tart. 
„Nem számít, mennyi ideje vagyunk 
a cégnél, nem számít, milyen szintet 
értünk el, mindig mindenki az elején tart, 
hiszen az FLP mindig új lehetőségeket 
kínál” – magyarázta. Kozmetikusként és 
masszőrként elvarázsolták a termékek, 
idővel aztán megértette, hogy ez a munka 
jó keresetet is biztosíthat neki. Lányával 
és férjével, Antéval – aki támogatja a 
munkában – rendkívüli eredményekre 

számítanak. Bojana szólt az indulásról, 
arról, hogy mi ösztönözte, hogyan sikerült 
a férjét is „megfertőznie”. Életében először 
állt a színpadon, de mindenkit elvarázsolt 
előadásmódjával és egyszerűségével. Sok 
sikert kívánunk Bojanának!

Vendégelőadónknak, Biró Tamásnak 
mindig volt bátorsága megtenni az újabb 
lépéseket. Mi pedig mindig örömmel 
tanulunk a sikeres emberektől. Tamás 
elmondta, hogy a nehéz élethelyzetek 
ellenére mindig bízott magában, és 
élt az FLP által felkínált lehetőséggel, 
vagyis az átlagembereknek kínált átlagon 
felüli lehetőségeket. Elindult céljai felé, 
és egyetlen percre sem adta fel álmait.  
Feleségével, Dianával jelenleg a soaring 
manageri szinten tart, de hát mindnyájan 
az elején kezdjük. Csak az állandó tanulás 
visz előre, ehhez pedig a Turbo start az 
egyik indulási lehetőség. Mi hírvivők 
vagyunk, elmondjuk az igazságunkat, 
büszkék vagyunk a cég vezetőire és 
azokra az ismeretekre, amelyek hihetetlen 
lehetőségeket biztosítanak számunkra. 
Köszönjük, Tamás, az ösztönző előadást, 
amely tanulásra és együttlétre biztatott 
bennünket, amely újabb lendületet adott 
nekünk.

Ahogyan mindig, ezt a Siker Napot is 
azzal zártuk, hogy köszönetet mondtunk 
a műsorvezetőnek és az előadóknak, 
majd átadtuk a sas kitűzőt az új assistant 
supervisoroknak. Reméljük, hogy az 
elhangzott előadások és az előadók 
személyisége kellő ösztönzést adott nekik 
ahhoz, hogy megváltoztassák életüket, és 
kövessék az elődök sikerének útját. 



Turnusok:
2010. 06. 21.–06. 25.
2010. 06. 28.–07. 02.
2010. 07. 19.–07. 23.
2010. 07. 26.–07. 30.
2010. 08. 02.–08. 06.
2010. 08. 09.–08. 13.

A tábor 5 nap/4 éj turnusokban kerül lebonyolításra, helyszíne 
a Sziráki Kastélyszálló lovardája és egyéb, hozzá tartozó területei. 

 
A lovas táborba 9 és 16 év közötti gyerekek jelentkezését várjuk. 

A programok reggel 9 órától 16 óráig tartanak. Napközben a résztvevők kétszer 
ülhetnek lovon, továbbá aktívan részt vehetnek a lovak körüli teendőkben.
Egyéb programlehetőségek: wellness- és teniszpálya-használat, asztalitenisz, 

tollaslabda, lengőteke. 
 

A  napközis lovas tábor ára oktatóval, ellátással, wellnesshasználattal: 
3900 Ft/fő/nap.  Bentlakással: 35 000 Ft/fő/turnus 

(Az árak az áfát tartalmazzák.)

 Az egyes turnusokat minimum 6 fő jelentkezése esetén indítjuk! 
Üdülési csekket elfogadunk!

 

További információ: Telefon: 06-32-485-300 Web: www.kastelyszirak.info

A nyari szunetben ismet 

lovas taborok a 
sziraki kastelyszalloban



Szirák 2010. 06. 05.

ManagerTalálkozó

11.00 Érkezés, gyülekező
11.45 Horthy–Teleki-kiállítás 
 megnyitója
12.00 Ebéd

13.00 World Rally-beszámoló  

14.00 Köszöntő – Aidan O’Hare európai alelnök 

13.00 Köszöntő – dr. Milesz Sándor 

Lenkey Péter európai operációs igazgató, Berkics Miklós gyémánt-zafír manager, 
Lomjanski Veronika és Lomjanski Stevan gyémánt managerek, Kósa L. Adolf zafír manager, Brumec Tomislav és Brumec Andreja 

soaring managerek, valamint Gidófalvi Attila és Gidófalvi Attiláné gyémánt-zafír managerek

15.00  A Forever klasszikusai 
„A Profit Sharingben is dobogón” – Vágási Aranka gyémánt-zafír manager és Kovács Botond manager

 „Szeretek vezető lenni” – Berkics Miklós gyémánt-zafír manager
 „Legyetek gyémántok!” – Lomjanski Veronika gyémánt manager

19.00 VACSORA 

 Rex Maughan, a Forever Living Products alapítója és vezérigazgatója



13. születésnapi

  Hajcsik tünde senior, Biró Diána soaring 
és Rusák patrícia senior managerek

 műsorvezetők 

android 

Nyári egészségvédelem – dr. Vargáné dr. Juronics ilona soaring manager

Csillagok

Terméktapasztalatok – orvos szakértőink

aidan O’Hare
európai alelnök

Supervisorok, Assistant Managerek minősítése

A Forever klasszikusainak előadása:
Csapatépítés felsőfokon  –  Dr. Kósa l. adolf zafír manager

EU Rallyre és Holiday Rallyre készülünk – Halmi istván zafír manager

Sonya – Android

Managerek minősítése, rendszámtáblák átadása, vezető managerek minősítése, 
Business Builders, Super Rally és Holiday Rally minősítése 

A Profit Sharing értéke – Vágási aranka gyémánt-zafír manager

Csillagok

Új munkatársat keresek – Varga Róbert gyémánt-zafír manager
Gyémánt leszek – Berkics Miklós gyémánt-zafír manager

Gyémánt klub tagjaiként – lomjanski Veronika gyémánt manager

Csillagok – eredményhirdetés

 Assistant Supervisorok minősítése

Köszöntő
dr. Milesz sándor 

ország igazgató

Szeretettel várunk mindenkit, 10.00 órai kezdéssel a Budapest Sportarénában (1143 Budapest, Stefánia út 2.) 

Köszöntő
lenkey péter 

Európai operációs 
igazgató

pROGRaM

2010. Június 6.



1.   SiklóSné dr. révéSz Edit        
      SiklóS zoltán

2.   nagy ádám       
      nagyné BElényi Brigitta

3.   éliáS tiBor 

4.   VisnoVszky Ramóna 
      BognáR gáBoR

5.   szaBó Bálintné
      szaBó Bálint

6.   VáRadi éVa 

7.   göRBics oRsolya Judit
      demcsák l. miklós

8.   Rigó laJos
      Rigóné sándoR lenke

9.   lapicz tiBoR
      lapiczné lenkó oRsolya

10. dR. seResné dR. piRkhoffeR katalin
      dR. seRes endRe

      

MAGYARORSZÁG SZERBIA

1.   violEta Pujović 

2.   miodrag ugrEnović
      olga ugrEnović

3.   gordana vukajlović

4.   dR. maRiJa RatkoVić         

5.   milanka miloVanoVić
      milisaV miloVanoVić

6.   BoRos gyeVi tiBoR 

7.   suzana petRoVić
      dRagan petRoVić

8.   dR. sonJa JoVić RandJeloVić
      dRagan RandJeloVić

9.   aleksandaR RadoVić
      dana RadoVić

10. sloBodan antoniJeVić
      BilJana antoniJeVić
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BOSZNIA-HERCEGOVINAHORVÁTORSZÁG SZLOVÉNIA

2010. MÁRCIUS HÓNAP 
TÍZ LEGSIKERESEBB TERMÉKFORGALMAZÓJA

A SZEMÉLYES ÉS NON-MANAGERI PONTOK ALAPJÁN

1.   Zlatko Jurović
       SonJa Jurović

2.   nedelJko Banić
      anica Banić

3    JaSminka Petrović
      mirko Petrović

4.   TIHOMIR STILIN
      MAJA STILIN

5.   ANdREA ZANTEv

6    ELvISA ROGIć
      JAKOv ROGIć

7    dUBRAvKA CALUšIć
      ANTE CALUšIć

8.   IvAN LESINGER
      dANICA LESINGER

9.   JASNA KvATERNIK JANKOvIć
      IvICA JANKOvIć

10. IvANKA MILJAK RILL
      ROLF RILL

1.   JoŽefa Zore

2.   rinalda iSkra
      lučano iSkra

3.   StaniSlava vinšek

4.   BRIGITA MOHORIć

5.   dR. SREćKO HERLIć

6.   LOvRO BRUMEC

7.   dANICA GOdEC

8.   JUSTINA KUdER
      vINKO KUdER

9.   KARMEN SLIBAR

10. NAdJA KRIZMAN
      FRANC KRIZMAN
    

1.   muStafić SuBhiJa
      muStafić Safet 

2.   Zečir crnčević
      Samira crnčević

3.   dŽevad dŽaferović
      alBina dŽaferović

4.   dR. GORAN FRANJIć

5.   dR. NEdIM BAHTIć
       BELMA BAHTIć

6.   SvETLANA NJEGOvANOvIć

7.   ZORAN NJEGOvANOvIć

8.   ZORAN vARAJIć
      SNEžANA vARAJIć

9.   GAIBIJA ćATIć
      MUNIRA ćATIć

10. dANIJEL MARKOvIć
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  AssistAnt mAnAger 
   szintet értek el

Nedjeljko Banić & Anica Banić
Máthé Zsolt & Horváth Éva
Meggyesi Imre 
& Meggyesiné Kántor Tamara
Violeta Pujović
Szemenyei Ervinné

                supervisor szintet 
                 értek el

Badurina Edvard
Balatincz Balázs
Birta László & Birta Lászlóné
Bóta Gábor & Bóta Gáborné
Csehné Nádudvari Katalin
Csendes Sándor
Davis Erika
Dr. Jurij Volkov
Farkasovszki Viktor
Gaál Varga Jolán & Gaál Imre
Hambek Anita
Kántor Attiláné
Ljubica Katava
Katona Gézáné
Katona Zsolt & Hircsu Nóra
Kecsedi Gyula
Kiss Lászlóné
Kovács János Péter
Kreicsik-Csordás Tünde
Alen Lipovac & Dolores Lipovac

Durda Lukić
Judita Majorosova & Jacint Majoros
Németh Bence
Nagyfejeő Péterné & Nagyfejeő Péter
Péntek Józsefné & Tóth Zoltán
Suzana Petrović & Dragan Petrović
Románné Dornek Ildikó
Somogyi Józsefné
Szadainé Szécsényi Szilvia & Szadai Zsolt
Tollár Nóra
Varga Gábor

           
       

A személygépkocsi-
vásárlás ösztönző        

progrAmjánAk nyertesei

1. szint

Ádámné Szőllősi Cecília 
& Ádám István
Bakó Józsefné 
& Bakó József
Balázs Nikolett
Balogh Anita & Süle Tamás
Bánhidy András
Becz Zoltán 
& Becz Mónika
Bodnár Daniela
Botka Zoltán & Botka Zoltánné

Czeléné Gergely Zsófia
Csepi Ildikó & Kovács Gábor
Csuka György 
& dr. Bagoly Ibolya
Csürke Bálint Géza 
& Csürke Bálintné
Dobsa Attila 
& Dobsáné Csáki Mónika
Goran Dragojević 
& Irena Dragojević
Éliás Tibor
Dr. Farády Zoltán 
& dr. Farády Zoltánné
Farkas Gáborné & Farkas Gábor
Fittler Diána
Anton Gajdo & Olivia Gajdo
Gecző Éva Krisztina
Gecző László Zsoltné 
& Gecző László Zsolt
Gecse Andrea
Haim Józsefné & Haim József
Hajcsik Tünde & Láng András
Halomhegyi Vilmos
Heinbach József & dr. Nika Erzsébet
Hofbauer Rita & Gavalovics Gábor
Illyés Ilona
Jancsik Melinda
Jozó Zsolt & Molnár Judit
Dr. Kálmánchey Albertné 
& dr. Kálmánchey Albert
Dr. Kardos Lajos 
& dr. Kardosné Hosszú Erzsébet
Kása István & Kása Istvánné
Kemenczei Vince & Tamási Krisztina
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MÁRCIUS HAVI MINŐSÜLÉSEK

Rigó Lajos & Rigóné Sándor Lenke
(Szponzoraik: Szabó Bálintné és Szabó Bálint)

„Az FLP megadta számunkra azt a lehetőséget, hogy egy másfajta vállalkozásban 
is sikereket érhessünk el, és kitűzött céljainkat megvalósíthassuk. Nagyszerű érzés 
olyan csapatban dolgozni, ahol mindenkinek vannak álmai, céljai, és ezért közösen, 
egy emberként tudunk dolgozni. Köszönet szponzorainknak, akik szóltak erről 
a fantasztikus lehetőségről.
Köszönjük Varga Róbertnek az iránymutató szavakat, Német Sándornak és feleségének, 
Editnek az eredményeink eléréséhez nyújtott segítséget és nem utolsósorban csapatunk 
minden tagjának, hogy hozzájárultak sikereinkhez.”

             mAnAger szintet értek el

 



25FOREVER  2010/05

EGYÜTT a sikER úTján
M a G Y a R O R s z á G ,  a l b á n i a ,  b O s z n i a - H E R c E G O V i n a ,  H O R V á T O R s z á G                                k O s z O V ó ,  s z E R b i a ,  M O n T E n E G R ó ,  s z l O V é n i a

MáRciUs HaVi MinŐsÜlésEk

keszlerné Ollós Mária 
& keszler árpád
kibédi ádám & ótos Emőke
kis-jakab árpád 
& kis-jakabné Tóth ibolya
klaj ágnes
sonja knežević & nebojša knežević
knisz Péter & knisz Edit
kovács Gyuláné & kovács Gyula
köves Márta
jadranka kraljić Pavletić 
& nenad Pavletić
kulcsárné Tasnádi ilona 
& kulcsár imre
lapicz Tibor 
& lapiczné lenkó Orsolya
Dr. Predrag lazarević 
& dr. biserka lazarević
léránt károly 
& lérántné Tóth Edina
lipp szilvia & Molnár Mihály
lukács lászló György
Dr. lukács zoltán 
& dr. lukácsné kiss Erzsébet
Major istván 
& Majorné kovács beatrix
Mayer Péter
Mészáros istvánné
branko Mihailović 
& Marija Mihailović
Miklós istvánné & Tasi sándor
Mirjana Mičić & Vilmoš Harmoš
Mohácsi Viktória
Molnárné kalcsu klára
Mrakovics szilárd & csordás Emőke
Mussó józsef & Mussóné lupsa Erika
nagy ádám & nagyné belényi brigitta
nagy Gabriella & Márkus józsef
nagy zoltán & nagyné czunás ágnes
Marija nakić & Dušan nakić
Oltvölgyiné zsidai Renáta
Orosz ilona & dr. Gönczi zsolt
Orosz lászlóné
Papp imre & Péterbencze anikó
Papp Tibor & Papp Tiborné
Dr. Pavkovics Mária
Radics Tamás & Poreisz éva
Radóczki Tibor & dr. Gurka ilona
Ramhab zoltán 
& Ramhab judit
Ráth Gábor
Rezván Pál & Rezvánné kerek judit
Róth zsolt 
& Róthné Gregin Tímea

Rudics Róbert 
& Rudicsné dr. czinderics ibolya
Rusák józsef & Rusák Rozália
Rusák Patrícia
Dr. steiner Renáta
Dr. surányi katalin 
& Gazdig sándor
Tihomir stilin & Maja stilin
Sulyok László 
& Sulyokné Kökény Tünde
szabados zoltán 
& szabadosné Mikus Emese
szabó ildikó
szabó Péter
Dr. szabó Tamásné 
& dr. szabó Tamás
szeghy Mária
székely jános & juhász Dóra
szekér Marianna
széplaki Ferencné 
& széplaki Ferenc
Tanács Erika
Tanács Ferenc 
& Tanács Ferencné
Tasnády beáta & Vörös zoltán
Téglás Gizella
Térmegi lászlóné 
& Térmegi lászló
Tordai Endre 
& Tordainé szép irma
Tóth Tímea
Dr. Dušanka Tumbas
Túri lajos 
& Dobó zsuzsanna
Miodrag Ugrenović 
& Olga Ugrenović
Vareha Mikulas
Varga zsuzsa
Visnovszky Ramóna 
& bognár Gábor
Vitkó lászló
zakar ildikó
jožefa zore

2. SzinT

botis Gizella & botis Marius
császár ibolya Tünde
Dominkó Gabriella
Hertelendy klára
Dragana janović 
& Miloš janović
Milanka Milovanović 
& Milisav Milovanović

Daniela Ocokoljić
Dr. Marija Ratković
Révész Tünde 
& kovács lászló 
Rózsahegyi zsoltné 
& Rózsahegyi zsolt
siklósné dr. Révész Edit 
& siklós zoltán
szépné keszi éva 
& szép Mihály
Tóth csaba
Varga Géza 
& Vargáné dr. juronics ilona

3. SzinT

berkics Miklós
biró Tamás & biró Diána
bruckner andrás 
& dr. samu Terézia
budai Tamás
Marija buruš 
& boško buruš
Fekete zsolt 
& Ruskó noémi
Halmi istván 
& Halminé Mikola Rita
Herman Terézia
juhász csaba 
& bezzeg Enikő
Dr. kósa l. adolf
krizsó ágnes
leveleki zsolt 
& leveleki anita
stevan lomjanski 
& Veronika lomjanski
Dr. németh Endre 
& lukácsi ágnes
zoran Ocokoljić
senk Hajnalka
Dr. seresné dr. Pirkhoffer katalin 
& dr. seres Endre
szabó józsef 
& szabó józsefné
Tamás jános 
& Tamás jánosné
Tóth istván 
& zsiga Márta
Tóth Sándor 
& Vanya Edina
Utasi istván & Utasi anita
Vágási aranka 
& kovács andrás
Varga Róbert 



ÖSZTÖNZŐ PROGRAMOK
2009. áprilisban indult az ALOE 
TRAVEL SERVICE (ATS), egy 
különleges, zártkörű utazási klub. 
Ennek tagjaként a forgalmazók akár 
20-50%-kal olcsóbban is igénybe 
vehetnek utazásokat.
– A 2cc vagy afölötti szintet elért 
forgalmazók az FLP irodáiban 
vásárolhatják meg a tagsági kártyát. 
Belépési díj 49 €/fő/év.
– 2009. október 22-től a korábbi 
Travel Pack helyett a 2,000 cc-os Travel 
Touch csomagot értékesítjük. 
Ez az új egységcsomag az ATS vásárlási 
jog mellett exkluzív ajándékokat is tar-
talmaz, melyekhez eddig csak a Forever 
Resorts üdülőkben juthattunk hozzá!
– A bejelentkezéshez egy egyszerű 
űrlapot kell kitölteni, amelyen a forgal-
mazó adatai és e-mail címe szerepel.
– A forgalmazó a tagsági kártyával 
regisztrálhat az ATS honlapján, és ezzel 
egy online utazási klub tagja lesz.
– Az ATS a legnagyobb nyugat-európai 
utazási irodák válogatott, 4, 5, 6 
csillagos ajánlatait közvetíti.
Úgy gondoljuk, tagságunk aktív 
tagjai megérdemlik, hogy az FLP-n 
keresztül igénybe vehető, különleges 
kedvezményű, szenzációs utazásokban 
részesüljenek.
Elérhetőség: (+36-70) 434-3843
E-mail: register@aloetravel.com

ÚJRASZPONZORÁLÁS
Az újraszponzorálás szabályai a Nem-
zetközi Üzletpolitika 12. fejezetében 
találhatók meg. Fontos tudnivaló, hogy 
az újraszponzorálás nem automatikus 
folyamat, hanem csak a meghatározott 
formanyomtatványok (reszponzorálási 
nyilatkozat, új jelentkezési lap) benyúj-

tása után, a feltételeknek való megfelelés 
ellenőrzését követően léphet életbe. Az 
Üzletpolitikában leírtak ellen vét, aki a 
már egyszer regisztrált termékforgalmazó 
munkatársat másodszorra is belépteti az 
újraszponzorálási eljárás mellőzésével.

INTERNET
Tájékoztatjuk Tisztelt Forgalmazóinkat, 
hogy Társaságunk két honlapján 
kaphatnak információkat.
Az egyik honlap a www.flpseeu.com, 
régiónk honlapja és magyarországi 
webáruházunk elérhetősége. 
A webáruház használatához szükséges 
belépőkódjukat lekérhetik irodáink-
ban. A honlapon a Forever folyóirat 
aktuális és korábbi számai a „forever” 
jelszó megadásával érhetők el.
A vállalat központi honlapja, közkeletű 
nevén az „amerikai honlap” – a www.
foreverliving.com – a világ FLP-
híreiről, a nemzetközi elérhetőségekről, 
más hasznos információkról ad tájékoz-
tatást. Erre a címre minden érdeklődő 
beléphet, miután a kezdőlap bal felső 
sarkában megjelenő listából kiválasz-
totta a kívánt országnevet. A disztribú-
tori oldalra Ön a „DISTRIBUTOR 
LOGIN”-re kattintva léphet be. Itt 
megtekintheti napi ponteredményeit 
is. A belépéshez szükséges felhasználó-
nevét (LOGIN ID) és jelszavát 
(PASSWORD) havonta kézhez kapott 
bónuszelszámolása (vállalkozói díjelszá-
molás) utolsó részében megtalálja.

Bónuszelszámolás honlapunkon 
Minden, jelszóval rendelkező munkatárs 
számára elérhetők havi bónuszelszá-
molásaik az interneten. A szolgáltatás 
használatáról a foreverliving.com honlap 
disztribútori kezdőoldalán olvashatnak.

Forever You Tube 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 mindez 
Blackberryn is elérhető lesz.

A forgalmazói internetes 
megjelenéssel kapcsolatban az 
anyacég képviselői a következőkre 
hívják fel az Önök figyelmét:

− a weboldalon nem szerepelhetnek 
orvosi/gyógyító jellegű tanácsok;
− az oldalon nem szerepelhet bármi-
lyen, bevételre, ill. keresetre vonat-
kozó ígéret;
− a weboldalnak feltétlenül 
tartalmaznia kell, hogy az 
üzemeltető az FLP-nek független 
forgalmazója, és az oldal nem 
az FLP hivatalos lapja; 
− internetes értékesítések nem történ-
hetnek a forgalmazói weblapokon. 
Továbbá ismételten felhívjuk a 
figyelmet, hogy Nemzetközi Üzlet-
politikánk 14.3.3.5 pontja értelmé-
ben termékeink nem értékesíthetők 
elektronikus piacokon/árveréseken 
(pl. Vatera, Tesz-vesz, E-bay stb.) 
sem. Kérjük, hogy minden internetes 
megjelentetést a fentiek figyelembevé-
telével tervezzenek, és publikálás előtt 
semmiképpen se mulasszák 
el azt engedélyeztetni Társaságunkkal. 
A honlap linkjét az flpbudapest@
flpseeu.hu központi e-mail címre 
várjuk.

KÖzPONTI        KÖzLEMéNYEK



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!

HaSznOS InFORMáCIÓK
Társaságunk több lehetőséget is biztosít Forgalmazóinknak napi forgalmi adataik, pontjaik lekérdezéséhez:
– Interneten: az erről szóló tájékoztatót a Közlemények INTERNET című részében találják.
– A több év óta sikeresen működő SMS-rendszeren keresztül is kérhetnek pontinformációt.
– Budapesti központi irodánk telefonos ügyfélszolgálatának munkatársai is készséggel tájékoztatják Önöket aktuális 
forgalmi adataikról. Pontértékeiket magyarországi termékforgalmazóink a +36-1-269-53-70-es és +36-1-269-53-71-es 
telefonszámokon, horvátországi, bosznia-hercegovinai, szlovéniai, szerbiai és montenegrói termékforgalmazóink pedig a 
+36-1-332-55-41-es telefonszámon kérdezhetik meg.
Kérjük Önöket, hogy csak saját pontértékeik, saját vállalkozásuk iránt érdeklődjenek!

Kérjük Tisztelt Termékforgalmazóinkat, hogy a jövőben is fordítsanak figyelmet a formanyomtatványok helyes kitöltésére, 
különös tekintettel a forgalmazói jelentkezési lapra, amely a forgalmazó és az FLP között létrejött szerződés! 
Javított és alá nem írt jelentkezési lapot és termékrendelő nyomtatványt a tévedések kizárása érdekében nem 
tudunk elfogadni! Csak a saját kezűleg aláírt szerződéseket fogadjuk el! 
Minden egyéb aláírás közokirat-hamisításnak minősül!

Név- vagy címváltozás bejelentéséhez nem elegendő azt a termékrendelő lapra beírni. Erre a célra 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 közvetlenül az FLP-től. Regisztrált 
forgalmazóvá azonban csak első vásárláskor válik korábban leadott és lepecsételt jelentkezési lapja 2. példányának 
bemutatásával.

A rendezvényeinken készült fotók megtekinthetők itt: www.foreverphoto.eu, jelszó: success

KÖzPoNTI        KÖzLEméNyEK

Helyesbítés

Áprilisi lapszámunk londoni tudósításából technikai okok miatt kimaradt dr. Németh Endre & Lukácsi Ágnes, 
dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin & dr. Seres Endre, valamint Botis Gizella & Botis Marius Profit Sharing minősültek 

fotója, akiktől ezúton kérünk elnézést, és munkájukhoz további sok sikert kívánunk!



ÚJDONSÁGOK
A Telecenter ZÖLD számmal is rendelkezik: 
06-80-204-983. A szolgáltatás munkanapokon, 
12h és 16h között üzemel, és díjmentesen hívható. 
Természetesen a bevezetett régi számokon továbbra 
is elérhető a Telecenter:  +36-1-297-5538, +36-20-
456-8141, +36-20-456-8149

ESEMÉNYNAPTÁR
BUDAPEST – Success Day: 2010. 05. 22.; Suc-
cess Day: 2010. 07. 24.; Success Day: 2010. 09. 
11.; Success Day: 2010. 10. 16.; Success Day: 
2010. 11. 20.; Success Day: 2010. 12. 18. 

TERMÉKRENDELÉS
Azok a vásárlóink, akik a termékeket nem sze-
mélyesen vagy meghatalmazott útján szerzik be 
képviseleteinken, megrendeléseiket a következő 
módon adhatják le: – Telefonon, ahol munka-
társunk pontos információt ad a megrendelés 
összegéről, pontértékéről és a kiszállítási díjról: 
+36-1-297-5538, +36-1-297-5539.
– Mobil: +36-20-456-8141, +36-20-456-8149.
Zöld szám: +36-80-204-983 (díjmentesen hívható 
munkanapokon, 12 és 16 óra között).
– SMS-ben a 06-20-478-4732 telefonszámon.
– Interneten a www.flpseeu.com honlapon!
A legkényelmesebb és legbiztonságosabb meg-
oldás – nemcsak a közvetlen termékvásárlás, de a 
rendelések nyilvántartása szempontjából is. Kiváló 
eszköz a termékajánlás során is, hiszen valameny-
nyi érdeklődő számára csábító a kínálat. Minden 
rendelés pontértéke 24 órán belül a naprakész 
értékhez adódik. Internetes áruházunk közvetlenül 
is elérhető a www.flpshop.hu címen, a pontértékek 
alakulása pedig figyelemmel kísérhető a www.
foreverliving.com honlapon.

ENGEDMÉNYES VÁSÁRLÁS
Magyar állampolgársággal rendelkező partnereink 
jutalékuknak a személyes vásárlásaik után járó 
részét engedmény formájában is igénybe vehetik. 
Az engedményt kérésükre levonjuk vásárlási 
számláik összegéből, így Önöknek az engedmény 
összegével kevesebbet kell fizetniük. 
Az engedményes vásárlás folyamata a következő:
1. Nyilatkozat. Ha Ön élni akar ezzel a 
lehetőséggel, arról egy erre szolgáló formanyom-
tatvány kitöltésével kell nyilatkoznia.
2. Vásárlás. A rendszer automatikusan levonja az 
engedményt a számla végösszegéből. Ez az összeg 
azonban vásárlásonként nem haladhatja meg a 
számla nettó végösszegének 35%-át. Ha az Ön 

nevére összegyűjtött engedmény nagyobb ennél 
az összegnél, a fennmaradó összeget a következő 
vásárláskor számítjuk be, ismét az újabb számla 
végösszegének 35%-ig, majd ez a folyamat tovább 
ismétlődik. Engedményes vásárlás esetén szük-
séges az Ön vagy meghatalmazottja személyi 
azonosságának igazolása fényképes igazolvánnyal.
3. Információadás. Az igénybe vehető összeghez 
minden hónap 15-én adjuk hozzá az előző havi 
vásárlások után keletkezett újabb engedményeket. 
Engedményük aktuális összegéről munkatársaink 
Önöknek vagy meghatalmazottjuknak csak sze-
mélyesen, fényképes igazolvány bemutatása után 
adnak információt. További részletekről szponzo-
ruknál vagy munkatársainknál érdeklődhetnek.

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
Szeretnénk felhívni magyarországi forgalmazóink 
szíves figyelmét cégünk csomagkiszállítási szol-
gáltatására. Ezzel Önök maximum 2 nap alatt 
– időpont-egyeztetéssel – megkapják az ország 
bármely pontján a leadott megrendeléseiket, 
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 Társaságunk átvállalja.

HASZNOS INFORMÁCIÓK
Kérjük Tisztelt Termékforgalmazóinkat, hogy 
jelentkezési lapjuk mellé a jövőben is adják le 
vállalkozói igazolványuk másolatát, visszamenőleg 
is! A jövőben csak ennek megléte esetén tudjuk 
a jutalékokat utalni! Magyarországi partnereink 
közül azok, akik vásárlásaikról saját tulajdonuk-
ban levő cégük nevére kérik kiállítani a szám-
lát, 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.

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

A Forever Living Products termékeit a Magyar 
Természetgyógyászok Szövetségének ajánlásával 
forgalmazzuk.

KÉPVISELETEINK – Forever Living Products
• Oktatási Központ:
1067 Budapest, Szondi utca 34.
tel.: +36-1-332-5956, +36-20-253-3614
Projektgazda: dr. Gothárd Csaba
A Szondi utcai raktár nyitva tartása márc. 1-jétől 
megváltozott: H–P: 10:00–21:00 
• Budapesti Központi Igazgatóság:
1183 Budapest, Nefelejcs u. 9–11.
E-mail: flpbudapest@flpseeu.hu
Tel.: + 36-1-291-8995, + 36-20-465-6280
Ország igazgató: dr. Milesz Sándor 
Gazdasági igazgató: Kádas Rudolf  
Tel.: + 36-1-291-8995/103-as mellék
Pénzügyi igazgató: Rókásné Véber Gabriella 
Tel.: + 36-1-291-8995/171-es mellék
Controlling igazgató: Suplicz Zsolt 
Tel.: + 36-1-291-8995/181-es mellék
Nemzetközi, elszámolási és számítástechnikai 
igazgató: Ladák Erzsébet
Tel.: + 36-1-291-8995/160-as mellék
Telepvezető (személyzeti és biztonsági ügyek): 
Huszti Bernadett Tel.: +36-1-291-8995/194 mellék
Központi Igazgatóság (Titkárság): 
Gerő Zsuzsa +36-1-291-8995/158-as mellék, 
mobil: + 36-20-593-8205 
Kismárton Valéria 107-es mellék, 
mobil: + 36-20-572-2964
Petróczy Zsuzsanna 106-os mellék, 
mobil: + 36-20-230-9759
Vida Mónika 159-es mellék,  
mobil: + 36-20-200-3303
• Debreceni Területi Igazgatóság:
4025 Debrecen, Erzsébet u. 48.
tel.: +36-52-349-657, +36-20-914-2945
Területi igazgató: Pósa Kálmán
• Szegedi Területi Igazgatóság:
6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 25.
tel.: +36-62-425-505, +36-20-251-1712
Területi igazgató: Radóczki Tibor
• Székesfehérvári Területi Igazgatóság:
8000 Székesfehérvár, Sóstói út 3.
tel.: +36-22-333-167, +36-20-467-8603 
Területi igazgató: Kiss Tibor
Forever Resorts
• Hotel Kastély Szirák 3044 Szirák, Petőfi u. 26. 
tel: +36-32-485-300, fax: +36-32-485-285 
Szállodaigazgató: Király Katalin 
Honlap: www.kastelyszirak.info

A MAGYARORSZÁGI KÉPVISELETEK KÖZLEMÉNYEI

FOREVER  2010/0528



FOREVER  2010/05 29

2010. május 28-tól június 6-ig

06:00 és 18:00 Himnusz
06:05 és 18:05 Rolf Kipp
  Munkamódszerek, 
  munkaeszközök
06:45 és 18:45 Tasnádi Lajosné Ilike  
  Mit jelent nekem 
  a manageri szint? 
07:15 és 19:15 Császár Ibolya Tünde 
  Egy szép év President’s Club-  
  tagként
07:50 és 19:50 John Curtis 
  Te is g0yémántként 
  ragyoghatsz
08:50 és 20:50 Varga Róbert  
  Lendületben
09:20 és 21:20 Bárányné dr. Szabó Éva  
  Ortopédsebészként 
  a Foreverben
09:40 és 21:40 Tóth Csaba
  Profit Sharingen dolgozom
10:30 és 22:30 Michael Strachowitz
  A siker alapkövei: attitűd,  
  motiváció, technika
11:30 és 23:30 Siklósné dr. Révész Edit
  Az aloe vera 
  egészségmegőrző hatása
12:00 és 00:00 Varga Róbert
  Célok, belső motiváció 
12:35 és 00:35 Vágási Aranka 
  A felépítés fontossága 
12:55 és 00:55 Fekete Zsolt
  Megszervezem 
  a munkámat
13:30 és 01:30 Hajcsik Tünde  
  NDP, még többet érdemelsz
14:15 és 02:15 Tonk Emil Vezetőképző
  A vállalkozás érték – Hogyan 
  képviseljünk értékeket?
14:55 és 02:55 Tonk Emil
15:25 és 03:25 Vágási Aranka
   A siker legyen veled!
15:45 és 03:45 Dr. Kósa L. Adolf
  Megvalósított álmaim 
  és céljaim
16:15 és 04:15 Jan Mary Lurel
17:25 és 05:25 Diana Page
17:40 és 05:40 Berkics Miklós
  Háromszor nyolc

2010. június 11-tôl június 17-ig

06:00 és 18:00 Himnusz werk
06:05 és 18:05 Dr. Marija Ratković 
  Miért fontos az 
  FLP termékhasználata 
  a mindennapokban? 
  – 100% terméktapasztalat
06:40 és 18:40 Dr. Schmitz Anna  
  Az étkezés hatása a betegségek  
  kialakulásánál
07:10 és 19:10 Tóth Csaba 
  A hálózat alapjai
07:40 és 19:40 Dr. Németh Endre 
  A profit az enyém
08:05 és 20:05 Utasi István  
  A változás jó
08:30 és 20:30 Szabó József  
  Hazajöttem
08:55 és 20:55 Safet Mustafić 
  Önként… felelősségteljesen
09:25 és 21:25 Klaj Ágnes
  Mikor, ha nem most?
10:00 és 22:00 Szilágyi Zoltánné Ilike
  A kor nem számít
10:30 és 22:30 Lipp Szilvia és Molnár Mihály 
  Hódítók lettünk, 
  avagy a siker útján
10:55 és 22:55 Berkics Miklós 
11:25 és 23:25 Gidófalvi Attila 
  és Berkics Miklós
  Mit akarsz ettől az élettől?
12:20 és 00:20 Android zenekar 
  és Miss Sonya verseny  
13:30 és 01:30 Michael Strachowitz
  A siker három kulcsa
14:20 és 02:20 Dr. Seres Endre
  Stuttgartból indultam 
  – Élő bejelentkezés 
  Németországból
14:45 és 02:45 Szabó József
   A siker legyen veled!
15:25 és 03:25 Hajcsik Tünde  
  Hogyan élsz vele? 
15:55 és 03:55 Dr. Schmitz Anna
  Mit és hogyan nyáron?
16:20 és 04:20 Katrin Bajri
17:20 és 05:20 Siklósné dr. Révész Edit
  Természetes antioxidánsok 
  a megelőzésben és 
  a gyógyításban

www.flpseeu.com

2010. június 7-tôl június 10-ig

success Day non stop

2010. június 18-tól július 1-jéig

06:00 és 18:00 Himnusz-bemutató
06:15 és 18:15 Összefoglaló  
07:20 és 19:20 Tonk Emil
  Vedd komolyan!
08:00 és 20:00 Vágási Aranka 
  és Kovács András  
  Cogito Ergo FLP
08:30 és 20:30 Tordai Endre 
  és Tordainé Szép Irma 
  Új álmok, új célok, 
  új ösztönzők
09:00 és 21:00 Dr. Gothárd Csaba  
  A siker ára
09:20 és 21:20 A. J. Christian
  Kommunikáció, 
  kapcsolatépítés
09:45 és 21:45 Aidan O’Hare
  Az FLP Európa
10:45 és 22:45 Rex Maughan
  Előadás felirattal  
11:20 és 23:20 Jozó Zsolt és Molnár Judit 
  Ösztönzőelemek az FLP-ben 
11:45 és 23:45 Papp Tibor és Papp Tiborné
  A csapatmunka
12:15 és 00:15 Dr. Németh Endre  
  Szeretem a 
  marketingrendszerünket
12:40 és 00:40 Gidófalvi Attila
  Megtaláltam a helyem
13:25 és 01:25 Szekér Mariann
  A siker a lételemem
13:50 és 01:50 Váradi Éva
   Mire vagyunk képesek?
14:15 és 02:15 Rex Maughan
  Előadás 
14:50 és 02:50 Heinbach József 
  és dr. Nika Erzsébet
  Senior managerek lettünk
15:15 és 03:15 Császár Ibolya Tünde  
  Egy szép év President’s Club-  
  tagként
15:45 és 03:55 Dr. Bakanek György 
  Hogy áll az egészség 
  foreveres szemmel?
16:15 és 04:15 Schlepp Krisztián 
  Ahogy én látom az FLP-t
16:30 és 04:30 Dr. Gothárd Csaba
  A kommunikáció 
  a kapcsolatteremtés eszköze
17:10 és 05:10 Berkics Miklós 
  Háromszor nyolc
17:30 és 05:30 Veronika Lomjanski 
  Én is voltam supervisor

mûsora az interneten
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2010. augusztus    12‒14.

KontaKt

Repülőjegy: Gerő Zsuzsa, e-mail: rally@flpseeu.hu • Super Rally szervezés: Petróczy zsuzsanna, e-mail: flpbudapest@flpseeu.hu
a minősülés automatikusan nem jelent részvételt. 

Kérjük a részvételi szándékot legkésőbb május 20-ig jelezni az flpbudapest@flpseeu.hu e-mail címen.

RaLLY-HELYSZÍn

Denver Convention Center • 700 14th Street, Denver, CO 80202

PRogRam

Augusztus 12. csütörtök „Fly like an Eagle” tréning és Új Termékek Bemutatója
Augusztus 13. péntek Super Rally 1. & Miss Sonya (nappali smink) verseny

Augusztus 14. szombat Super Rally 2. & Miss Sonya (éjszakai smink) verseny és eredményhirdetés

• 1500 cc: repülőjegy két személy számára, négy éjszakára szállás, két Rally-belépő és egy Rally-csomag
• 1000 cc: szállás három éjszakára és két Rally-belépő

• 750 cc: szállás egy éjszakára és két Rally-belépő
• 500 cc: két Rally-belépő
• 250 cc: egy Rally-belépő

SUPER & SILVER PoSt RaLLY- 
mInŐSÜLtEK
7500 cc
Berkics Miklós 
Szabó József & Szabó Józsefné

5000 cc
Gidófalvi Attila & Gidófalvi Attiláné
Krizsó Ágnes 
Stevan Lomjanski & Veronika Lomjanski

2500 cc
Varga Róbert 
Dr. Kósa L. Adolf 
Halomhegyi Vilmos 
Herman Terézia 
Halmi István & Halminé Mikola Rita 
Botis Gizella & Botis Márius 
Leveleki Zsolt & Leveleki Anita 
Vágási Aranka & Kovács András 
Tóth Sándor & Vanya Edina 
Budai Tamás & Budai Schwarcz Éva 
Biró Tamás & Biró Diána 
Bruckner András & dr. Samu Terézia 
Fekete Zsolt & Ruskó Noémi 
Senk Hajnalka 

SUPER RaLLY-mInŐSÜLtEK
1500 cc
Juhász Csaba & Bezzeg Enikő 
Utasi István & Utasi Anita 
Dr. Németh Endre & Lukácsi Ágnes 
Hertelendy  Klára  

Tihomir Stilin & Maja Stilin
Marija Buruš & Boško Buruš
Dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin 
& dr. Seres Endre 
Kis-Jakab Árpád & Kis-Jakabné Tóth Ibolya 
Szegfű Zsuzsa & Pintér Csaba 
Varga Géza & Vargáné dr. Juronics Ilona 
Rózsahegyi Zsoltné & Rózsahegyi Zsolt 
Lapicz Tibor & Lapiczné Lenkó Orsolya 
Dr. Kovács László & dr. Kovács Lászlóné 
Szépné Keszi Éva & Szép Mihály 
Gergely Zsófia & dr. Reindl László 
Dr. Marija Ratković
Gecse Andrea 
Illyés Ilona 
Kibédi Ádám & Ótós Emőke 
Klaj Ágnes 
Dr. Pavkovics Mária 
Becz Zoltán 
Dragana Janović & Miloš Janović
Éliás Tibor  
Tóth Csaba 
Siklósné dr. Révész  Edit & Siklós Zoltán 

1000 cc
Tanács Ferenc & Tanács Ferencné 
Nagy Ádám & Nagyné Belényi Brigitta 
Tanács Erika 
Tóth István & Zsiga Márta 
Székely János & Juhász Dóra 
Haim Józsefné & Haim József 
Papp Imre & Péterbencze Anikó 
Ádám István 

Balogh Anita & Süle Tamás 
Kása István & Kása Istvánné 
Knisz Péter & Knisz Edit 
Sebők Judit 
Hajcsik Tünde & Láng András 
Zlatko Jurović & Sonja Jurović
Csuka György & dr. Bagoly Ibolya 
Jadranka Kraljić-Pavletić 
& Nenad Pavletić
Mayer Péter 
Dr. Farády Zoltán 
& dr. Dósa Nikolett 
Gerő János 
& Gerőné Jócsák Julianna Katalin 
Tomislav Brumec & Andreja Brumec
Halminé Kajdi Mónika & Halmi Tamás 
Dr. Keresztényi Albert 
Jožefa Zore  
Bakó Józsefné & Bakó József 
Tamás János & Tamás Jánosné 
Oltvölgyiné Zsidai Renáta 
Orosz Ilona & dr. Gönczi Zsolt
Szekér Marianna
Molnárné Kalcsu Klára 
Csürke Bálint Géza & Csürke Bálintné 
Tasnády Beáta & Vörös Zoltán 
Dr. Molnár László 
& Branka Stantić Molnár
Mirjana Mičić & Vilmoš Harmoš
Bali Gabriella & Gesch Gábor 
Dr. Schmitz Anna & dr. Komoróczy Béla
Rex Alexander 
Visnovszky Ramóna & Bognár Gábor
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750 cc
Vanyáné Dánffy Beáta & Vanya László
Kovács gyuláné & Kovács gyula
Dr. steiner Renáta
Darabos István & Darabos Istvánné
Horváth andrásné
sulyok László & sulyokné Kökény tünde
Hári László 
Léránt Károly & Lérántné tóth Edina
Miklós Istvánné & tasi sándor
Nagy Katalin 
Bakóczy Lászlóné 
Vitkó László
Bánhegyi zsuzsa & dr. Berezvai sándor
Lipp szilvia & Molnár Mihály
gecző László zsoltné & gecző László zsolt
Kincses János & Kincses Jánosné
Heinbach József & dr. Nika Erzsébet
Koródi Kovács Elizabetta & Koródi József
Mészáros Istvánné
schönfeld szilvia
Dr. Kiss Ferenc & dr. Nagy Ida
Fittler Diána
Manda Korenić & Ecio Korenić
Révész tünde & Kovács László
Boskó Hilda & Boskó Béla
Futaki gáborné 
Dr. Olivera Miškić & dr. Ivan Miškić
Váradi Éva 
goran Dragojević & Irena Dragojević
Kovács gábor & Csepi Ildikó
Hofbauer Rita & gavalovics gábor
Menkó Éva 
Orosz Lászlóné
Vaselije Njegovanović
Perina Péter & Rumpler Viktória
Bánhidy andrás
Marija Nakić  
Papp tibor & Papp tiborné
Hegedűs Árpád & Hegedűsné 
Lukátsi Piroska Marietta
Varga Józsefné 
Németh sándor & Némethné Barabás Edit
Köves Márta 
Hegedűs Ervin & Hegedűsné Ponyi tímea
Dr. Pásztorné Császár Ibolya tünde
Kardos zsolt & Kardos anita
Miodrag ugrenović & Olga ugrenović

500 cc
gecző Éva Krisztina
tóth andrea 
Rinalda Iskra & Lučano Iskra
Dominkó gabriella & géczi László

Vladimir Jakupak & Nevenka Jakupak
Bognárné Maretics Magdolna 
& Bognár Kálmán
gulyás Melinda 
sebők attila 
Dr. Kardos Lajos & dr. Kardosné 
Hosszú Erzsébet
Muladi annamária 
Wehliné Mezei aranka & Wehli Péter
Keszlerné Ollós Mária & Keszler Árpád
Jozó zsolt & Molnár Judit
tóth zoltán & Horváth Judit
Oláh gábor 
sonja Knežević & Nebojša Knežević
Kárpáti zoltánné & Kárpáti zoltán
Vesna Kuzmanović & siniša Kuzmanović
Babály Mihály & Babály Mihályné
subhija Mustafić & safet Mustafić
szabó zoltánné & szabó zoltán
Bodnár zoltán & Bodnárné tóth Ágota
Futaki Ildikó 
Olajos andrás 
térmegi Lászlóné & térmegi László
Jozica arbeiter & dr. Miran arbeiter
zachár-szűcs Izabella & zachár zsolt
Dr. aleksandar Petrović 
& Mirjana Djuknić Petrović
Mrakovics szilárd & Csordás Emőke
Bársony Balázs 
& Bársonyné gulyka Krisztina
Rácz zoltán & Rácz gabriella
anna Darkecco-spasojević 
& Dario Darkecco-spasojević
Lukács László györgy 
Dr. Rokonay adrienne 
& dr. Bánhegyi Péter
Lantos István & Juhász Renáta
Róth zsolt & Róthné gregin tímea
Király Krisztina 
Dr. Dušanka tumbas
Daniela Ocokoljić
strifler Lászlóné & strifler László
szabó Ildikó 
Dobsa attila & Dobsáné Csáki Mónika
Milan Mitrović Pavlović & Biljana Pavlović
tóth Róbert László & tóth Róbert Lászlóné
Milanka Milovanović 
& Milisav Milovanović
siposné Hirsch Judit & sipos Ernő
Máté Kiss Imre 
schubertné zsákai Ágnes 
Boro Ostojić & Mara Ostojić
szabados zoltán & szabadosné 
Mikus Emese

szeles Róbert & Weigand Ágnes
géringer Ágnes & Ifj. Lukács gábor
Erdős attila & Bene Írisz
Balogh tünde 
Dr. Karácsony sándorné 
Ferencz László 
Dr. Csisztu attila 
Mussó József & Mussóné Lupsa Erika
Bojtorné Baffi Mária & Bojtor István
Mentes gábor & Mentesné tauber anna
Kovács zoltán & Kovácsné Reményi Ildikó
Botka zoltán & Botka zoltánné
abonyi tóth István 
Dr. surányi Katalin és dr. gazdig sándor
Margareta Šukser & Marijan Šukser
Dr. Debrődi Mária & Vágott sándor
Hajdu Veronika 
Haraszi Pálné & Haraszi Pál
Hollóné Kocsik Judit & Holló István
szabó Péter 
Kemenczei Vince & tamási Krisztina
Dr. Predrag Lazarević 
& dr. Biserka Lazarević
Juhász gusztávné & Juhász gusztáv
Fehérvári antal & Fehérváriné 
Kovács zsuzsanna
túri Lajos & Dobó zsuzsanna
Dr. Lukács zoltán 
& dr. Lukácsné Kiss Erzsébet
garáné Réh sylvia & gara Pál
Ivan Katić & Mirjana Mesaroš Katić
Jancsik Melinda
Ivanka Miljak Rill & Rill Rolf
Vesza Erzsébet 
Németh antal & Németh antalné
zoran Ocokoljić
Mester Miklós 
Rusák Rozália Erzsébet & Rusák József
Dr. Kálmánchey albertné 
& dr. Kálmánchey albert
gáspár József & Hegedűs Judit
Birkás attila 
Dobai Lászlóné & Dobai László
Ferencz  Lászlóné & Ferencz László
Mezőfiné Jakab Ildikó & Mezőfi Emil
Molnár zoltán 
simon János 
Czakó Csaba 
temesváriné Ferenczi Ágnes 
& temesvári andor
Damásdi Ildikó 
Kota Izabela Barbara 
abuczki attila & abuczkiné Kiss Ágnes
Kontra József 



Nagyné Ország Beatrix 
Varga Zsuzsa 
Gombás Csilla Anita & Gombás Attila
Veres Zoltán & Veresné Csernák Mónika
Tiszavölgyi Gabriella & Zsíros László
Dr. Sonja Jović Randjelović 
& Dragan Randjelović
Dr. Vörös Mariann & Sámoly Ferenc
Szentgyörgyi János 
Dr. Rédeiné dr. Szűcs Mária 
& dr. Rédei Károly
Csillag Adrienn & Lányi Roland
Szabó Roland & Szabó Anita
Szakál Istvánné & Szakál István
Kovács Anna Mária & Gottwald László
Hartmann Ádám 
& Hartmann-né Semsei Katalin
Kárpátiné Novák Ágnes & Kárpáti József
Fövényi Istvánné 
Bertók M. Beáta & Papp-Váry Zsombor
Oszbach Tiborné & Oszbach Tibor
Tordai Endre & Tordainé Szép Irma
Hanyecz Edina 
Rajnai Éva & Grausz András
Vesna Brence Jović & Dušan Jović
Seresné Bathó Mária & Seres János

250 cc
Szolnoki Mónika 
Németh Andrea 
Tóth Tímea 
Vargáné Házi Ildikó & Varga Mihály 
Székely Borbála 
Bernáth Annamária
Szigetvári Ferenc & Szigetvári Ferencné
Burger Katalin
Csetfalvi Attila 
Vejtey Miklós
Réfi Lászlóné
Kulcsárné Tasnádi  Ilona & Kulcsár Imre
Szép Margit & Till György
Jávorszky  László & Jávorszky Lászlóné
Rokaly Sándor & Barazsuly-Czintus 
Magdolna Adél
Téglás Gizella
Ifj. Szepesi István 
T. Nagy Sándorné & T. Nagy Sándor
Kovács György & Kovácsné N. Bernadett
Vargáné dr. Fekete  Valéria & Varga István
Kékesi Gábor
Szeghy Mária
Jasminka Petrović & Mirko Petrović
Kompp Rezsőné Czervá Ibolya & 
Soltész József
Hubacsek Ágota
Kiss Istvánné & Kiss István
Major István & Majorné Kovács Beatrix
Rusák Patrícia 
Petrinjac Željka & Predrag Petrinjac
Sebők Andrea

Zoran Runjajić & Jasna Runjajić
Tóth János
Strboja Jovanka & Strboja Radivoj
Dr. Fábián Mária 
Micašević Nada
Schleppné dr. Kasz Edit & Schlepp Péter
Széplaki Ferencné & Széplaki Ferenc
Kernya Brigitta
Majoros Éva
Slobodan Antonijević & Biljana Antonijević
Nadica Marić Jahno & Aleksa Jahno
Kun Gábor & Kunné Páger Judit
Seres Máté & Seres Linda
Dr. Botos Mária 
Keneseiné dr. Milics Margit 
& Kenesei Gyula
Dubravka Calušić & Ante Calušić
Fersch Mártonné & Fersch Márton
Zrinka Vranes
Savka Varajić
Ljiljana Pantić-Milanović  
Dr. Horváthné Ollrám Tünde & 
dr. Horváth István
Ruszbachné Szarvas Mária
Szabó Péter & Szabóné Horváth Ilona
Markó Mária & Markó Antal
Balázs Krisztina 
Futó Lászlóné & Futó László
Zsolnay Zsuzsanna & Berecz Zoltán
Siniša Blašković  
Dragana Žurka  & Radiša Žurka
Vígh Sándorné & Vígh Sándor
Sitkei Zoltán & Sitkei Tímea
Matos Katalin 
Marica Kalajdžić
Fejszés Ferenc & Fejszésné Kelemen Piroska
Milena Petrović & Milenko Petrović
Dušan Draščić & Marija Draščić
Csontos Mariann 
Szentesi Anna 
Kúthi Szilárd
Rezván Pál & Rezvánné Kerék Judit
Tímár János & Tímár Jánosné
Dr. Dezsényi Emese 
Milan Milutinovic  
Andrea Zantev  
Nagy Eszter 
Rusvai Miklósné & Rusvai Miklós
Kasza Katalin & Kasza Csaba
Kőrössy Zoltán & Kőrössyné Behán Rozália
Kurta Péterné & Kurta Péter
Mila Davidović & Dragan Matić
Borbély Gáborné 
Hartyányi Julianna 
Pere Hilda & Szarka Csaba
Minorits Péter & Minoritsné Bogár Andrea
Móricz Edit 
Kleinné Sipos Ágnes & Klein Miklós
Thuri Nagy Lajos & Oláh Henrietta
Gyurik Erzsébet & Sándor József

Almásiné Menyhárt Mónika & Almási Zsolt
Keneseiné Szűcs Annamária 
Ilovai Tamás & Ilovai Krisztina
Dr. Erdei Péterné & dr. Erdei Péter
Gelegonya Klára Judit & dr. Ujhelyi János
Farkas Balázs & Farkasné Szivér Anita
Jasna Hrnčjar  
Márton József & Mártonné Dudás Ildikó
Nagy Zoltán & Nagyné Czunás Ágnes
Rácz Edit & Holczer Tibor
Rózsáné Takács Tímea & Rózsa Imre
Ksenja Batista  
Balogh Attila & Baloghné Ardai Zsuzsanna
Pakocs Yvett 
Bekk Zoltánné & Bekk Zoltán
Kepe Andrej & Miša Hofštätter
Jagoda Leskovar  & Tajmir Mrduljaš
Verica Stevanović  
Altmann  László 
Stojanka Paligorić & Aleksander Paligorić
Vizsnyai  Róza 
Greksa Zsolt & Greksáné Martin Mónika
Kovács Mihályné & Kovács Mihály
Dr. Molnár Erzsébet 
Snežana Lozajić Dimitrovski & Hristo 
Dimitrovski
Farkas Gáborné & Farkas Gábor
Kunkli Imréné & Kunkli Imre
Szántó József 
Gallai Attila & Gallainé Bóka Viktória
Sárffyné Gutmann Zsuzsa & Sárffy János
Hargitai András & Szabó Nikoletta
Orbán Tamás 
Ramhab Zoltán & Ramhab Judit
Csiki Jánosné & Csiki János
Balázs Tamás 
Varga Attila & Papp Krisztina
Czap Anita 
Toldi Lászlóné & Toldi László
Selyutina Karina 
Benedeczki Mihályné & Benedeczki Mihály
Silvana Grbac & Vigor Grbac
Slavica Marić
Becker Péterné 
Dušica Popovac & Ratko Popovac
Csiki Józsefné & Csiki József
Dr. Szabóné Matusek Edit & dr. Szabó János
Petrovai Tamásné & Petrovai Tamás
Svetlana Njegovanović
Tatjana Nikolajević & Bogdan Nikolajević
Varga Tiborné & Varga Tibor
Danica Bigec
Czifra Istvánné & Czifra István
Bata Orsolya & Holló Szilárd
Ráth Gábor 
Váradi Nikoletta 
Raj Lajosné & Raj Lajos
Pardi Zoltán 
Horváth Lászlóné & Horváth László
Dr. Lovasné Tóth Ottilia 
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Keszthelyi Gábor & Keszthelyi Erika
Patkós Györgyi & Patkós Péter
Puskás Zsolt & Palásti Mária
Mályi Rudolfné & Mályi Rudolf
Zvezdana Jovanović
Dr. Sziberth László & dr. Sziberth Lászlóné
Slavisa Ilić & Ljiljana Ilić
Golub Vasilija 
Zeitz Mária & Boros Miklós
Czuczi Bernadett & Varga András
Kilián Jánosné & Kilián János
Pápai Zita 
Boban Zečević & Dušanka Zečević
Horváthné Gabrovits Sarolta & Horváth 
László Miklós
Makai István & Makai Istvánné
Kocsis Dánielné 
Stahlmayer Sándor 
Torma Károly & Tormáné 
Boldog Zsuzsanna
Bakura József 
Torcom Julia
Slobodanka Buljan & Stanislav Buljan
Ifj. Bekk Zoltán 
Oberst László 
Ujj Zoltán & Solner Józsefné
Erdődi István & Erdődiné Molnár Zsófia
Kálmán Zsolt 
Borbáth Attila & Borbáth Mimóza
Nagy Gabriella & Nagy Ervin
Vajda Lászlóné & Vajda László
Ivan Ciler  
Kiss Józsefné & Kiss József
Dr. Mokánszki  Istvánné 
& dr. Mokánszki István
Pataki Zsolt & Pataki Éva
Mitró Attila 
Dr. Sági Vincéné & dr. Sági Vince
Takács Tamás & Takács Tamásné
Zoran Njegovanović
Böröcz Péter & Böröczné Ölbei Katalin
Tanja Jazbinšek
Bánki László & Bánkiné Takács Márta
Bodnár Józsefné & Bodnár József
Csontos Gábor 
Biró Attiláné & Biró Attila
Jobbágy Sándorné & Jobbágy Sándor
Ružica Dimitrić & Živorad Dimitrić
Görbics Orsolya Judit & Demcsák L. Miklós
Ljiljana Šaf & Vladimir Šaf
Nagy Tímea & Varga László
Stegena Éva 
Ingár Tibor & Haga Anikó
Glavinka Željko & Glavinka Nedeljka
Csáthyné Hengán Ágnes & Csáthy András
Orosi Gergely 
Jassek Beáta
Dr. Dóczy Éva & dr. Zsolczai Sándor
Mészárosné Varga Márta & Mészáros István
Skáfár István & Skáfárné Vásár Amália

Nádhera Roland & Nádhera Rolandné
Evica Nužda & Milan Nužda
Kovácsné Csóka Bernadett 
& Kovács Péter
Szikszay István Zoltánné 
& Szikszay István Zoltán
Kovács Ágnes 
Börcsök József 
& Börcsökné Monostori Ibolya
Horváth Zoltán & Horváth Zoltánné
Podmaniczkiné Molnár Brigitta 
& Podmaniczki Péter
Szabó Ferencné & Szabó Ferenc
Tóth Antal & Tóth Antalné
Antalné dr. Schunk Erzsébet & Antal Gyula
Bocskainé Makó Enikő & Bocskai Krisztián
Darabos Tamás 
Jozó Antalné 
Magyar Győzőné 
Dr. Rozmaring Mirkov & Jovica Mirkov
Zóka Margit 
Bötkösné Molnár Erzsébet 
Dr. Bozó Melinda 
Csuti Róbert 
Sreten Nikolin & Ilona Nikolin
Jordan Aleksov & Ljubica Aleksov
Szepesi Tibor & Szepesiné Holló Edina
Kondi Gabriella & Kondi Péter
Csürke Elek & Csürke Elekné
Szilágyi Zoltánné & Vojisláv Konstantinović
Pesáné Nagy Katalin 
Kurucz Levente & Kurucz Leventéné
Tábit István & Tábitné Csányi Anna
Branko Bojović
Móczárné Putnoki Zita & Móczár Béla
Dr. Goran Franjić
Kovács Gábor Zsolt 
Dr. Szabó Tamásné & dr. Szabó Tamás
Dr. Saáry Zoltán 
& dr. Saáryné dr. Peszleg Pálma
Gerencsér József  
& Gerencsérné Bakos Erzsébet
Czomba Lajosné 
Barócsik András & Barócsik Gabriella
Katarina Sredojević & Milutin Sredojević
Kátai Tamás 
Fekete Józsefné
Háhn Adrienn
Pálos Cs. Zoltán
Kapitány Mátyás & Kapitány Mátyásné
Dr. Kertész Ottó 
& dr. Kertészné Szabó Erzsébet
Balázs Nikolett 
Dr. Végh Judit
Pittenauer Menyhértné 
& Pittenauer Menyhért
Dr. Francia Boglárka & Jónis Attila
Ifj. Rékasi János & Sisa Zsóka
Horváth Mihály & Unghy Ibolya
Mensura Duran & Mustafa Duran  

Csehi Attiláné & Csehi Attila
Kovács Zsuzsanna
Meliha Dragić & Dragan Dragić
Fülöp Dániel
Daróczy Márk
Ozmicz Sándorné 
Óvári Krisztián
Kiss Zoltán & Kissné Szalay Erzsébet
Seres-Szuharevszki Babett 
Vas Viktória Rita 
Borbély István & Borbély Istvánné
Steiner Imre 
Berta Lászlóné & Berta László
Tóth  László & Tóthné Péczer Erika 
Németh-Lakatos Krisztina & Németh Zsolt
Busák Franciska 
Göncz Éva
Hutóczki Melinda & Hutóczki Ferenc
Szabóné Jakab Mária 
Koledich Antalné & Koledich Antal
Gara Balázs
Radics Tamás & Poreisz Éva
Marosfalvi József & Marosfalvi Józsefné
Dr. Lőrinczi Ilona
Csobánné Szabó Edit & Csobán Lajos
Aleksandra Petković & Bogdan Petković
Olasz Nikoletta 
Csapó Mária & Kása Zsolt
Dr. Jelena Vujašin & Dragoljub Vujašin
Barta Csabáné & Barta Csaba
Dr. Gáncsné Braun Andrea & 
dr. Gáncs László
Rézműves József Árpádné 
Laslo Cipe & Vesna Cipe
Schulhof Ernőné
Wippelhauser Zsolt 
Horváth Patrícia
Dušanka Bakša & Željko Bakša
Kostyál Katalin
Zoran Varajić & Snežana Varajić
Czuczor Aranka 
Bertalan László 
& Bertalanné Koskai Orsolya
Mészáros Csaba & Gulyás Tímea
Kürtös Annamária & Kürtös László
Bicskei Brigitta & Zsibrita Balázs
Krébeszné Bártfai Orsolya & Krébesz János
Hajdu Kálmán & Hajdu Kálmánné
Oltvölgyi Béla
Hódi László & Hódiné Vlasits Imelda 
Zámbó Ádám 
Kocsis Imre & Száraz-Nagy Brigitta 
Szanyi Imre 
Pongrácz Erika 
Zorica Filić & Dragan Filić
Szabics Dániel 
Stér Györgyné & Stér György 
Acél Anna 
Soós István & Soósné Zelei Mária 
Varga Áronné 
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Tudtam, hogy megéri  

Csupán öt éve dolgoztál az üzletben, 
amikor megkaptad a legerősebb Profit 
Sharing bónuszodat. Számítottál rá? 
Nem, fogalmam sem volt, hogy mi vár ránk. 
Nagyon kevesen támogattak induláskor, 
kevesen hitték, hogy meg lehet csinálni, hogy 
meg fogom csinálni. De hajtottak az álmok. 

Mit diktáltak? 
Hogy időben kell véghezvinnem, amit 
elterveztem. Gyönyörű életet álmodtam 
a lányaimnak. Be akartam fejezni a házat, 
a medencét, amíg a lányaim kicsik. Meg 
akartam tanítani őket értékelni az életet. 
Olyan hétköznapi dolgokra, hogy hogyan 
kell bánni a pénzzel, hogyan kell segíteni 
egy idősebb embernek, egy Mercédesszel 
megállni, és átengedni a gyalogost az úton… 
Mielőtt megkaptuk a bónusz csekket, 
behívtam Ágit és Esztert a szállodai szobába. 
Mondtam, nem tudom, mit fogunk kapni, 
de szeretném megköszönni, hogy én lehetek 
az édesanyjuk. Arra voltam a legbüszkébb, 
hogy mindketten ott álltak velem a színpa-
don. Abban a hármas összekapaszkodásban 
benne volt minden. Nem mondom, hogy 
könnyű FLP-s szülőnek lenni, de biztos, 
hogy ma már ők sem tudnák elképzelni az 
életüket a Forever Living nélkül. 

Pedig egykor te is nélküle képzelted…
Eredetileg egészségügyi szakközépiskolába 
szerettem volna menni, de nem vettek fel 
túljelentkezés miatt. Férfiruha-készítőnek ta-

nultam, aztán kereskedelmi-gazdasági iskolát 
végeztem, és egy ékszerüzletben kezdtem dol-
gozni. De 1997 szeptemberében gyökeresen 
változott meg minden, amikor elkezdtük a 
vállalkozást az FLP-ben.  Köszönöm Szabó 
Józsinak, a szponzoromnak, aki biztatott, 
hogy induljak el ezen az úton. Ő hitt ben-
nem egyedül. (Azóta közgazdasági diplomát 
is szereztem.)

És így végül mégis az egészség 
szolgálatába álltál.
Nagy rendező az élet. 

De néha ír kevésbé jó jeleneteket is…
Ez igaz, hiszen én sem egyedül kezdtem. 
Családi vállalkozásnak indult az üzlet, 
és nem vagyok büszke arra, hogy nem 
sikerült a házasságom. De annál nagyobb 
dolognak érzem, hogy három év után 
egyedül is továbbfejlesztettem mindent. 
Életformát, életmódot, példát akartam 
mutatni a lányaimnak, ahogyan az én 
példaképem, Rex Maughan és Aidan 
O’Hare. 

Kik támogattak az induláskor?
A családom, az édesanyám, a munka-
társaim. Köztük a személyes közvetlen 
segítőmet, Benke Anitát szeretném 
kiemelni. Ő az, aki ha jól, ha rosszabbul 
mentek a dolgaink, ott volt mellettünk. 
Így van ez ma is, és úgy érezzük, így is 
fog maradni, mert egy kikovácsolódott, 
összetartó kapcsolatról van szó…  
nélkülük nem sikerült volna sem elérni a 
sikert, sem együtt élni vele. Hiszen a szele 
rengeteg embert megérintett előttünk 
is, mellettünk is, utánunk is, de hiába: 
sokak életében még sincs egyensúly. A 
nagy sikerkarrierek hatalmas házakban, 
autókban, befektetésekben nyilvánulnak 
meg, pedig az igazi eredmény az ember 
lényéből, belülről kell, hogy fakadjon.

Az egyik legkeményebb, 
legtudatosabb, egyben a 
leglágyabb szívű hálózatépítő, 
akivel sorozatunk indulása óta 
találkoztunk. Ellentmondás? 
Krizsó Ági segít feloldani. És a 
végére kiderül, hogy így is lehet 
csinálni. Vagy csak így lehet 
igazán? 
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Mi az, amit te máshogy csináltál?
Mindig kivártam, amit kellett, és nem 
értem be közbülső állomásokkal. Bizal-
mat szavaztam az embereknek, és ők 
meghálálták, ha számíthattak rám. Nem 
érdekből, hanem mert így éreztük. 

Érdekből… ezek szerint találkoztál 
érdekemberekkel is. Tudsz valakinek 
újra bizalmat szavazni? 
Ez a remény üzlete, hitet adunk, 
elsősorban példával. De aki egyszer 
becsapott, azt fenntartásokkal foga-
dom, hiszen a bizalmat kölcsönkapja az 
ember, addig van, amíg nem törik össze. 
Minden új embert nyitottan fogadok. 
Szeretem az időseket, de jó érzés a fiatal 
generációval is dolgozni, segíteni nekik 
a céljaik tervezésében. Amint leülsz 
valakivel, te szinte megszűnsz, és csak 
ő létezik. Én részese lehetek a másik si-
kereinek, de csak a szükséges mértékben. 
Minden embert hagyok a maga egyéni-
ségében kibontakozni, a vadhajtásokat 
finoman el lehet távolítani, ami sokszor 
fáj, de el kell bírnod ezt a felelősséget. És 
bár fárasztó lehet, az aznapi nyolcadik 
megbeszélésnek ugyanolyannak kell len-
ni, mint az elsőnek. Egy első találkozást 
nem lehet megismételni.

Változtál-e a te „első találkozásod” óta? 
Természetesen, hiszen bár nemzetközi 
üzletet vezetek, és büszke vagyok a part-
nereimre, hogy több ezer kilométerről is 
önállóan dolgoznak, nem állhatok meg. 
Fejlődik az üzlet, és én is, hiszen minél 
több embere kvalifikál magasabb szintre, 
egy vezetőnek a hálózatában annál töb-
bet kell tanulni. Óvatosan kell bánni 
ezzel a törékeny sikerrel. 

Mi a legnagyobb kihívás ebben? 
Hogy az életed „színpadon” zajlik a 
hétköznapokon is. Én jobban érzem 
magam, ha nem kell szerepelnem, de 
ezt ma már nem tudom kikerülni. Nagy 
fegyelmet igényel, ha minden körül-
mények között meg akarsz maradni 
embernek. Fontos, hogy lássam a sorok 
között azokat, akiknek mi segítettünk 
célba érni. 

Volt-e ára mindennek?
Hogyne. Sokáig párhuzamosan vittem a két 
munkámat. Éjszaka terveztem, napközben 
varrtam, délután pedig bemutatót tartot-
tam. Volt, hogy autóban aludtam, mert 
bezárt a benzinkút. Máskor akkora volt a 
hó, hogy nem értem haza, mire iskolába, 
óvodába kellett indulni. De tudtam, hogy 
megéri. Semmi értelme nem lett volna, ha 
menet közben feladom. 

A lányok is ezt mondanák?
Bízom benne, hogy igen. Bár nem mindig 
én vittem őket különórára, ahogy más 
szülők. A vasárnapi ebéd helyett sokszor más 
családokhoz mentem, és ezt nem lehet pó-
tolni, de olyan gyerekkoruk volt, hogy min-
dig számíthattak rám. Mára felelősségteljes 
személyiséggé váltak. Nem lehet vissza-
forgatni az időt, de épp ezért kell minden 
lépésre vigyázni. És azért volt olyan periódus 
is, amikor a munka szorult háttérbe, mert 
nem lehet, hogy mindig a gyerekek vár-
janak. Van, hogy dönteni kell, és én semmi 
pénzért nem csinálnám másképpen. 

Ági és Eszter követ majd téged az úton?
Számukra egyelőre a továbbtanulás az 
első. De nagyra értékelik a céget, szeretik a 

termékeket. Ha egyszer úgy döntenek, hogy 
belevágnak, onnantól másik fejezet kezdődik 
majd az életükben. A szalonunk, az ő 
nevüket viseli: „Anna-Laura Szépségszalon”.

Az utak néha visszafelé kanyarodnak. 
Abban az épületben nyitottál a közelmúlt-
ban oktatócentrumot, ahol annak idején 
szakmát tanultál…
Úgy gondolom, nem dolgozhatok csak 
magunkért: maradandót szeretnék alkotni, 
átadni a következő generációnak azt, amit 
megtanultam. Meseszerű ajándék az élettől, 
hogy azt a házat sikerült megvásárolnom 
Székesfehérvár történelmi belvárosában, 
ahol 14 évesen tanuló voltam, ahol huszár-
ruhát, díszmagyar-öltözéket és hófehér 
öltönyöket szabtunk annak idején. 

Nemcsak oktatócentrumot működtetsz, 
de nagy irodát szépségszalonnal, komplex 
szolgáltatópalettával. Még a Foreverben 
sem gyakori ez az átfogó gondolkodásmód.
A hálózatépítés lényege az elején nehezen 
kézzel fogható, hiszen láthatatlan dolgokra, 
kapcsolatokra épül. Szerettem volna átlagos 
iroda helyett olyan környezetet, amely 
demonstrálja, milyen világba kerül az, aki 
minket választ. Tudtam, hogy kell egy bázis, 
amely biztonságot nyújt.

Nagyívű beruházásokról beszélünk. 
Volt-e benne kockázat?
Óriási, hiszen annak idején hitel segítségével 
vásároltam az ingatlanokat. Maximalista 
vagyok: bevállaltam, hogy megcsinálom. 
Amikor 2001-ben a sidneyi opera színpadán 
álltam a magyar zászlóval, és Rex Maughan 
azt mondta: „Ágnes, go for gold”, vagyis 
keresd az aranyat, keresd az igaz embert, 
akkor tudtam, hogy a világon a lehető 
legjobb helyen vagyok, ha erre teszem fel az 
életemet.

A veled dolgozók is „hozzák” ezt 
az elszántságot? 
Bármennyire úgy tudjuk, hogy Magyaror-
szágon az emberek képtelenek az összetar-
tásra, eljött az idő erre. De ehhez kell egy 
vezető… Nálunk, a közvetlen környezetem-
ben, a napi rutinfeladatok mellett a legfon-
tosabb az őszinteség és az összetartás. 
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„A léleknek is van bája, 
mely a szív ékessége, a szellem 
ünnepe. Ám nem mindenki 
rendelkezhet vele, mert felté-
tele a belső nagyság. Első lépés 
jót mondani ellenségünkről, a 
második jót tenni vele. A bosszú 
lehetőségét kihasználatlanul 
hagyni, a győzelem pillana-
tát nagylelkűséggé változtatni. 
Az erény sohasem színlel, nem 
ölt magára díszes ruhát, nem 
ármánykodik, és nem aláz meg 
senkit. Az élet legegyszerűbb és 
legbonyolultabb pillanataiban is 
az marad, ami volt: erény.”



És a szabadnapokon mi a program?
Szeretek lovagolni, sétálni, olvasni, zene 
mellett elmerengeni, szépíteni a kertet. Ha 
munkanap van, beleadunk mindent, de ha 
szabadságról van szó, akkor hagyunk időt 
magunknak. 

Egy tudatos, olykor szigorú vezetőt látok, 
mellette egy érzékeny nőt, akinek csillogni 
kezd a szeme, ha a hozzátartozóiról beszél. 
Hogy jönnek ki egymással? 
Hihetetlen nehéz kihívás volt egy ekkora 
birodalmat felépíteni.  Összesen hétszer 
kaptam Profit Sharing bónuszt. 2006-ban 
tizenhárman léptük át a 7500 kreditpontos 
határt. Ez nem egyszerű. Irányítani meglett 
embereket, tudatosítani bennük, hogy ne 
a női szerepre koncentráljanak… bizonyos 
távolságtartásra szükség van. De mindig 
tiszteltem azokat a férfiakat, akik magabiz-
tosak, és tudják kezelni a helyzetet. Nagyon 
köszönöm azoknak a hálózatépítőknek a 
munkáját, akik hasonló elveken építik az 
üzletüket, ahogyan megmutattam nekik. 
Köszönöm, hogy összetartanak velem Ma-
gyarországon és külföldön egyaránt.

A segítők mellett kiemelt szerep jut az 
életedben egy bizonyos férfinak…
Valóban, találtam társat, az élet elrendezte 
ezt is: egymás mellett volt a standunk 
egy kiállításon. Nagyon büszke vagyok 
rá, hogy mellette lehetek nő, családanya, 
vezető. A párom jó érzésű, nagyon őszinte 
ember, akinek fontos a mi boldogságunk. 
Az ember egyedül nem érhet el mindent, 
de mi nem fél emberként támaszkodunk 
egymásra, hanem egész emberként tá-
mogatjuk egymást a magánéletünkben és a 
munkánkban is. 

Csupa szép dologról, sikerről mesélsz, 
de közben tudjuk, hogy nem sikerülhet 
minden. Hogyan dolgozod fel ezt te, aki 
mindig magasra helyezed a lécet?
Azt el kellett fogadnom, hogy nem lehet 
valakit felrángatni erre a szintre. Fej fej 
mellett kell haladni, tanulni, fejlődni, és 
ha ez nem megy… ez az üzlet vagy egyesít, 
vagy idő előtt elszakít. A másik veszteség 
még fájdalmasabb. Akkor lettem felnőtt, 
amikor édesapám meghalt balesetben, és 

megéreztem, hogy az élet milyen törékeny. 
És hogy nem az a siker, ha gyönyörű 
dolgok között élsz, hanem ha a szeretteid 
ott vannak veled, és örülnek az eredmé-
nyeidnek.

Nemigen szokták elhinni, hogy 18 és 21 
éves lányaid vannak, igaz? 
Nem… ez alkatilag a szüleimnek 
köszönhető, és annak, hogy szeretem a ter-
mészetes dolgokat. A jó külső fontos, hogy 
óvjuk magunkat de, nemcsak kívülről, 
hanem belülről is. Ha nőnek születtünk, 
érezhessük annak magunkat tetőtől talpig: 
erről szól az egész szalon. „Válj elég naggyá 
ahhoz, hogy másokat szolgálhass” – ez a 
kedvenc mottóm.

Működik ez a mostani, nem éppen könnyű 
gazdasági helyzetben is?
Bárhol a világban, ha valaki igazán meg 
akar valósítani dolgokat, felépíteni ön-
magát, és vannak céljai, akkor mindegy, 
hogy milyen a helyzet pillanatnyilag. Az 
számít, hogy az illető hogyan nézi azt a 
bizonyos helyzetet. Az életed a tiéd, és te 
felelsz érte. 

Sosem kételkedtél magadban? 
Amikor első osztályba mentem, olyan 

apró voltam, hogy nem bírtam el az 
iskolatáskát. Később nagy bátorság kellett 
ahhoz, hogy elinduljak egy ilyen komoly 
úton. Felnőttként az egyik legnagyobb 
kihívást, a hálózatépítést vállaltam fel. Egy 
dolog vitt előre: mindegy, mi történik, 
őszintének kell maradni, nem érdekből 
cselekedni, soha nem becsapni senkit. 

Merre lehet fejlődni? 
Személyesen az a célom, hogy példakép 
maradjak anyai minőségemben is a 
lányaim részére. Méltó a szüleimhez, és 
emberi vezető. Akikkel együtt dolgo-
zom… olyan érzelmi energia van köztünk, 
amit semmi nem tud megbontani. Őket 
nem fogják a sikereik megváltoztatni, ezt 
tartom a legfontosabbnak. 

Sok-sok tárgyat te tervezel magad körül. 
A bútorokat, a ruhákat… és kicsit mindig 
az antik felé húz a szíved. 
Minél idősebb egy fa, minél nagyobb 
viharokat élt át, annál erősebb a kisugár-
zása. Ezekben a darabokban benne van a 
készítőjük lelke, melegséget sugároznak. 
Ha én tervezem őket, akkor a környezet, 
amiben élek, a belső lényemet tükrözi. Így 
bárki könnyen eldöntheti, választ-e egy 
ilyen világot.
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Belgrádi iroda: 11000 Beograd, Kumodraška 162.  
tel.: +381 11 397 0127 
Nyitva tartás hétfőn, kedden és csütörtökön 12.00–19.30, 
szerdán és pénteken 9.00–6.30 óra között
Nisi 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 Horgoš, 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, átvételekor kell fizetni.
– A postaköltségeket az NBS Szerbia aznapi árfolyama szerint 
kell kifizetni, akkor, amely napon a kézbesítés megtörtént, 
de azt csak abban az esetben téríti meg az FLP Belgrád, ha 
az 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. 

Orvos szakértők:
Dr. Biserka Lazarević és dr. Predrag Lazarević:  
+381 23 543 318
Kedden 13.00–16.00 és pénteken 14.00–16.00 óra 

SZERBIA

Podgoricai iroda: 81000 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.

Orvos szakértő:
Dr. Laban Nevenka: +382 69 327 127

MONTENEGRÓ

Lubljanai iroda: 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: 9220 Lendava, Kolodvorska14.
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 

Területi igazgató: Andrej Kepe

– Telecenter száma telefonos rendelés esetén: +386 1 563 7501 
Telefonos rendelés esetén az árut a kódszámon szereplő címzett-
nek küldjük meg. Azoknak a termékforgalmazóknak, akik más 
termékforgalmazó nevében kívánnak árut rendelni, előzetesen 
be kell szerezniük annak a termékforgalmazónak a meghatal-
mazását, akinek a nevére az árut rendelik. 
A meghatalmazás nyomtatványokat az irodában lehet beszerezni. 
A telefonon rendelt áru szállítási ideje két munkanap!

Orvos szakértő:
Dr. Miran Arbeiter:  +386 142 0788 

SZLOVÉNIA

DéLKeLeT-eURóPAi       iRoDáK KözLeMéNyei
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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 (Új forgalmazók 
bejelentése telefonon keresztül nem lehetséges)

Területi igazgató: Dr. Slavko Paleksić 

Szarajevói iroda: 71000 Sarajevo, 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 (Új forgalmazók bejelentése telefonon 
keresztül nem lehetséges)
Minden hónap utolsó szombatján (munkanap) mini Siker Na-
pot tartunk az FLP irodájában. 

Irodavezető: Enra Hadžović

Orvos szakértő:
Dr. Nišić Esma +387 62 367 545
Munkanapokon 18.00–21.00 
– Orvos szakértő-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.

HORVÁTORSZÁG

Zágrábi iroda: 10000 Zagreb, Trakošćanska 16.
tel: +385 1 3909 770; Fax: +385 1 3909 771
Nyitva tartás: hétfő és csütörtök: 09.00–20.00,  
kedd, szerda és péntek 09.00–17.00

Rijekai iroda: 51000 Rijeka, Strossmayerova 3/A 
tel: +385 51 372 361,  +mobil: +385 91 455 1905 
Nyitva tartás: hétfő és csütörtök: 12.00–20.00, 
kedd, szerda és péntek 09.00–17.00

Területi igazgató: Dr. Molnár László

– Telefonos rendelések: +385 1 39 09 773, 
+385 1 39 09 775 
Amennyiben a rendelés értéke meghaladja az 1 pontot, 
a kiszállítás költségét az FLP Horvátország átvállalja. 
– Termékismereti oktatások: hétfő, kedd és szerda 17.00.
– Lehetőség van a termékek árának két-három részletben 
történő kiegyenlítésére Diners Club kártyával, amennyiben 
a vásárlás értéke meghaladja az 1500 kunát. 

Orvos szakértő:
Dr Ljuba Rauški Naglić
mobil: +385 91 51 76 510
Páratlan napokon 16.00–20.00

BOSZNIA-HERCEGOVINA

Pristinai iroda: Pristinë Rr. Uçk br. 94. 
tel.: +381 38 240 781, +377 44 50 3911

Márciusi 
lapszámunkban 
technikai okból 
nem megfelelő 
módon közöltük 
Daniela Ocokoljić 
fotóját, akitől 
ezúton kérünk 
elnézést.

KOSZOVÓ

Tiranai iroda: Tiranë, Reshit Çollaku 36. 
Tel./Fax: +355 42230 535 

Területi igazgató: Borbáth Attila 

Irodavezető: Xhelo Kiçaj, tel./fax: +355 694066 811 
Elérhetőség: munkanapokon 9–13, 16–20-ig 
e-mail: flpalbania@abcom.al

ALBÁNIA

DéLKELET-EURóPAi       iRODáK KöZLEMéNyEi
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Magyarország

A Club tAgjAi 
A 2009. április 1. és 2010. márCius 31. 

közti minősülési időszAkbAn elért 
eredményeik AlApján:

manager munkatársaink részére indítjuk 
a business builders Club/üzletépítők klubját április 1-jétől március 31-ig.

A business builders Club olyan forgalmazók csoportja, akik napi szinten dolgoznak, így tájékoztatást tudnak 
nyújtani és javaslatokat tehetnek a cég sikeres jövőjének felépítése érdekében. ugyanakkor ez a módja annak is, hogy 
új vezetők fejlődhessenek ki a cégen belül. A business builders Club nyelvek szerinti csoportokból áll, így a tagok 
azokat a speciális kérdéseket vitathatják meg, amelyek az adott piac fejlődését segítik. A business builders Club-tagok 

évente minősülnek, a president's Club-tagok azonban nem minősülhetnek e csoport tagjaiként.

1.  Aktív minden hónapban.
2.  minden hónapban minősül a Vezetői bónuszra.
3.  legalább 8 új assistant supervisort szponzorál.
4.  legalább 150 kartonpontot produkál az új.
     forgalmazóktól, akiket a minősülési periódusban szponzorált.
5.  minimum 600 teljes csoport kartonpontot produkál.
6.  legalább 15 százalékkal növeli a teljes kartonpontot az előző
     évi teljes kartonpontokhoz képest.

minősülések: a forgalmazókat az éves kartonpontok alapján választják ki mindegyik nyelvi piacról, 
s a minősülési periódusban az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:

Boskó Hilda & Boskó Béla 

ocokoljić daniela

szerbia  HeinBacH józsef & dr. nika erzséBet



Állíts össze csomagot te is sonya kiegészítőkből! 
lepd meg magad, vagy ajÁndékozd meg szeretteidet különleges termékeinkkel!

útitárs
 KI 131  Csúcsos kabuki ecset
 KI 119  Behúzható ajakecset
 KI 135  Úti fogkefe

3000 Ft

csábítás
 KI 134  Manikűrkészlet
 KI 132  Kicsi kabuki ecset   
              rollban
 KI 130  Kövekkel díszített 
              rúzsszelence

5000 Ft

csillogás
 KI 128  Kövekkel díszített  
             névjegykártyatartó
 KI 130  Kövekkel díszített 
             rúzsszelence 
 KI 132  Kicsi kabuki ecset 
             rollban 
 KI 139  Sonya félhold alakú 
             pirosító ecset
 KI 118  Sonya elegáns úti tükör
 KI 72    Sonya ceruzahegyező

10 000 Ft

ragyogás
 KI 127  Kövekkel díszített  
             Sonya doboz/tükör
 KI 119  Behúzható ajakecset
 KI 130  Kövekkel díszített 
             rúzsszelence 
 KI 138  Mini 6 db-os ecset- 
              készlet rollban 
 KI 139  Sonya félhold alakú 
              pirosító ecset
 KI 114   Sonya köves kabuki ecset
 KI 115   Tükör – szívek és csillagok

15 000 Ft
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A cikkek tartalmáért a szerzők vállalják a felelősséget. minden jog fenntartva!
www.flpseeu.com

A vidáman gömböc Nap egy kedves kis 
sugara besütött a kitárt ablakon, és 
pajkosan játszadozott a frissen meglocsolt 
hortenzián üldögélő vízcseppekkel.
Vizsgavirág, így ismerik sokan. A legtöbb 
tanító ezt a cserepes növényt kapja 
ajándékba áldozatos munkájának 
elismeréseként pedagógusnapra. 
A neves alkalom 1952-ben vált hivatalos 
állami ünneppé. Eleinte oklevéllel 
jutalmazták a kimagasló oktatói, nevelői 
munkát, mára az esemény személyesebb 
jelleget öltött. Ebben az évben június 6. 
ez a nap, a hónap első vasárnapja, amely 
arról szól, hogy a tanítványok köszönetet 
mondanak a tanítóknak. Nehéz ilyenkor 
elszakadni a gyerekkori emlékektől, a 
TANÍTÓ NÉNI sugárzóan kedves képétől, 
ahogyan mesterien vezet be minket a 
betűvetés rejtelmeibe. 

Éppen itt tartottam gondolatban a Nefelejcs 
utcai központunkban a Sonya-házikóból a 
főépület felé mendegélve, amikor észrevettem 
egy nénit. Előttem haladt, lábán tornacipő, 
hátán hatalmas hátizsák. Hirtelen 
megfordult, összeakadt a tekintetünk. 
A portásfülkéhez ment, kérte, hogy letehesse 
a zsákot. Néhány perccel később találkoztam 
vele ismét. Kedves mosollyal, átható, simogató 

tekintettel nézett rám, és megkérdezte, 
tudnék-e segíteni neki: kék kupakos aloe 
ivólére lenne szüksége. Az árukiadóban 
leültünk a kényelmes fotelokba, és kicsit 
beszélgettünk. Katalógust mutattam, ő 
azt mondta, ismeri a termékeinket, de 
kisnyugdíjas tanító, fontossági sorrendet tart a 
vásárlásban.  
Elmesélte, hogy szórólapokat cipel a 
hátizsákjában, családi házakból álló terület az 
övé, 600 szórólap postaládába helyezéséért kap 
1100 Ft-ot. Ezzel keresi meg a kék kupakos 
termékünk árát. Kell az ivólé, ez biztosítja 
számára az elasztikus mozgás örömét. Már 
négy éve fogyasztja, előtte otthon ült, fájt 
minden lépés. 
Irma néni. Ő is az első osztályos tanító nénije 
volt valakinek, valakinek, aki most hálás 
szívvel gondol rá.
Ez a beszélgetés elgondolkodtatott. 
Óhatatlanul párhuzamot vontam: mennyibe 
kerül ma egy cserép hortenzia? Vajon lehet-e 
egy ajándék olyan személyes, mint az említett 
kék kupakos? Vajon tudna-e Irma néni örülni, 
ha egy tanítványa ezzel lepné meg? Vajon ha 
választhatna, melyiket kérné?
Elmegyünk a szeretteink, ismerőseink 
mellett egy személytelen ajándékkal, vagy 
változtatunk, és személyre szabottan olyat 
ajándékozunk, ami hasznos? 

Érdekelt a válasz, így néhány nappal később 
meglátogattam őt egy átlátszó celofánba 
csomagalt krémmel. Átadtam neki ajándékba 
azon – számomra ismeretlen – gyerekek 
nevében, akiket megtanított írni-olvasni. 
A választ a legördülő könnycsepp adta meg. 

Június 20. ebben az évben Apák napja! 
Az apaságot és a szülői szerepet tiszteljük 
meg ilyenkor. Nálunk még kevesen ülik meg 
ezt az alkalmat, amely Amerikából jutott át 
kontinesünkre. Mi, foreveresek egy amerikai 
céget képviselünk, talán törvényszerű, hogy a 
mi apáink, nagyapáink már ünnepelt férfiak!
1909-ben egy hölgy arra kérte a papot, 
mondjon imát az ő kivételes édesapjáért, 
aki hat gyereket nevelt fel egyedül. 
A szentmise június harmadik vasárnapjára 
esett. Ettől kezdve egyre többen és többen 
ünnepelték édesapjukat ezen a napon, végül 
Amerikában 1972-ben törvénybe iktatták, 
mint havatalos ünnepet. Magyarországon 
1994-ben Miskolcon indult el a mozgalom 
az apák napja meghonosításáért. Mi igazán 
kedvező helyzetben vagyunk a tekintetben, 
mivel is lephetjük meg a szeretett családtagot. 
Vásárolhatunk neki borotválkozás utáni 
arcápolót, amely lággyá, selymessé teszi a bőrét, 
és még védelmet is jelent a nap folyamán. 
Vagy meglephetjük egy csodás illattal, a 
Forever Parfümmel! Mellé persze ott a puszi, 
a simogatás, a kedvenc étel, és máris 
egy vidám, boldog napnak 
nézünk elébe!
Használjuk ki a 
termékpalettát a 
megfelelő ajándék 
kiválasztására, 
és ne feledjük: 
a legjobb 
meglepetéseknek 
– azon túl, hogy 
őszinte örömöt okoznak 
– még pontértékük is van!

Ungár Kata 
manager

AKTuáLIs



         ToTal ponTok alapján

 
 1.   Berkics Miklós
 2.   Szabó József & Szabó Józsefné
 3.   Varga Róbert
 4.   Stevan Lomjanski & Veronika Lomjanski
 5.   Krizsó Ágnes
 6.   Herman Terézia 
 7.   Dr. Kósa L. Adolf
 8.   Leveleki Zsolt & Leveleki Anita
 9.   Senk Hajnalka
 10.  Vágási Aranka & Kovács András
 11.  Halmi István & Halminé Mikola Rita
 12.  Tóth Sándor & Vanya Edina
 13.  Juhász Csaba & Bezzeg Enikő
 14.  Budai Tamás & Budai Schwarcz Éva
 15.  Tihomir Stilin & Maja Stilin
 16.  Siklósné dr. Révész Edit & Siklós Zoltán
 17.  Dr. Németh Endre & Lukácsi Ágnes
 18.  Bruckner András & dr. Samu Terézia
 19.  Utasi István & Utasi Anita
 20.  Biró Tamás & Biró Diána
 21.  Dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin & dr. Seres Endre
 22.  Fekete Zsolt & Ruskó Noémi
 23.  Nagy Ádám & Nagyné Belényi Brigitta
 24.  Éliás Tibor
 25.  Hertelendy Klára
 26.  Marija Buruš & Boško Buruš
 27.  Kis-Jakab Árpád & Kis-Jakabné Tóth Ibolya
 28.  Lapicz Tibor & Lapiczné Lenkó Orsolya
 29.  Varga Géza & Vargáné dr. Juronics Ilona
 30.  Rózsahegyi Zsoltné & Rózsahegyi Zsolt
 31.  Gecse Andrea
 32.  Gergely Zsófia & dr. Reindl László
 33.  Zlatko Jurović & Sonja Jurović
 34.  Szépné Keszi Éva & Szép Mihály
 35.  Illyés Ilona
 36.  Dr. Pavkovics Mária
 37.  Németh Sándor & Némethné Barabás Edit
 38.  Jadranka Kraljić Pavletić & Nenad Pavletić
 39.  Kibédi Ádám & Ótós Emőke
 40.  Jožefa Zore  

       SzemélyeS éS non-manageri
        ponTok alapján

 1.   Siklósné dr. Révész Edit & Siklós Zoltán
 2.   Nagy Ádám & Nagyné Belényi Brigitta
 3.   Éliás Tibor
 4.   Visnovszky Ramóna
 5.   Szabó Bálintné & Szabó Bálint
 6.   Váradi Éva
 7.   Görbics Orsolya Judit & Demcsák L. Miklós
 8.   Németh Sándor & Némethné Barabás Edit
 9.   Rigó Lajos & Rigóné Sándor Lenke
 10. Juhász Csaba & Bezzeg Enikő
 11. Tanács Ferenc & Tanács Ferencné
 12. Senk Hajnalka
 13. Zlatko Jurović & Sonja Jurović
 14. Lapicz Tibor & Lapiczné Lenkó Orsolya
 15. Jadranka Kraljić Pavletić & Nenad Pavletić
 16. Dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin & dr. Seres Endre
 17. Tóth István & Zsiga Márta
 18. Varga Józsefné
 19. Subhija Mustafić & Safet Mustafić
 20. Dr. Kósa L. Adolf
 21. Dr. Németh Endre & Lukácsi Ágnes
 22. Dr. Aleksandar Petrović & Mirjana Djuknić Petrović
 23. Ilovai Tamás & Ilovai Krisztina
 24. Lipp Szilvia & Molnár Mihály
 25. Zecir Črnčević & Zamira Črnčević
 26. Futaki Ildikó
 27. Jožefa Zore
 28. Varga Géza & Vargáné dr. Juronics Ilona
 29. Oltvölgyiné Zsidai Renáta
 30. Léránt Károly & Lérántné Tóth Edina
 31. Fehérvári Antal & Fehérváriné Kovács Zsuzsanna
 32. Kúthi Szilárd
 33. Szemenyei Ervinné
 34. Zachár Szűcs Izabella & Zachár Zsolt
 35. Tóth Sándor & Vanya Edina
 36. Temesváriné Ferenczi Ágnes & Temesvári Andor
 37. Dobai Lászlóné & Dobai László
 38. Túri Lajos & Dobó Zsuzsanna
 39. Oláh Gábor 
 40. Heinbach József & dr. Nika Erzsébet
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Bőrápolás

Kényeztesse érzékeit az új, háromrészes Aroma 
fürdőkészlettel: a Relaxáló Fürdősóval, a Relaxáló 
Tusfürdő Géllel és a Relaxáló Masszázskrémmel. 
Használhatja külön-külön vagy együtt: élvezni 
fogja az aromaterápia jótékony hatását kényelme-
sen, otthoni körülmények között.

Használati útmutató:
Első lépés
Oldja fel a legendás holt-tengeri sót, levendulát és 
egyéb esszenciális olajokat tartalmazó Relaxációs 
Fürdősót a fürdővízben.

Második lépés
Tisztítsa meg bőrét a Relaxációs Tusfürdő Géllel, 
a fürdéshez használjon luffát, hogy bőre simává 
váljon.

Harmadik lépés
Hidratálja bőrét a lágyító, aromatikus Relaxáló 
Masszázs Lotionnal, hogy tökéletesen fejezze be a 
házi relaxációs fürdőkúrát.

Az aroma fürdőkészlet tartalma:
Relaxáló Fürdősó 350 g (13,3 Fl. oz.)
Relaxáló Tusfürdő Gél 192 ml (6,5 Fl. oz.)
Relaxáló Masszázs Lotion 192 ml (6,5 Fl. oz.)

(A termékek külön is kaphatók.)

•  Használja együtt vagy külön-külön, hogy 
    megteremtse magának a házi relaxációs 
    fürdőkúra élményét!

•  Levendulát tartalmaz, amely jótékony 
    nyugtató hatásáról ismert.

Aroma Spa Collection

PRODUCT #285
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