


A sasok nem csak repülnek, hanem lebegnek is. Egész 
lényükben fenségesek, és nemcsak a merészség, hanem a 
bátorság szimbólumai is. Amikor azon elmélkedsz, hogy mit 
értél el a Forever üzletedben, akkor azt szeretném, ha egy 
sasra gondolnál.

Azért a sast választottuk a Forever jelképének, majd később 
az Eagle Manager Program szimbólumának, mert rájöttünk, 
hogy minden, amit teszünk, visszatükröződik a Forever Üzleti 
Partnereinknél. Minden Forever Üzleti Partner, különösen 
azok, akik elérték az Eagle Manager szintet, a sas jellemét 
hordozzák magukban.

Ti vezetők vagytok. Magasan lebegtek, és másokat is 
erre ösztönöztök. Tevékenyek vagytok és bátrak. Elengeditek 
a félelmeiteket, és megragadjátok a lehetőségeket. 
A sasok ereje megmutatta magát, amikor láttam az Eagle 
Managerek arcát Cancúnban. A sikertörténeteitek, és az, 
ahogyan segítetek másokon, nagyon inspiráló. Minden 
egyes alkalommal élvezem, amikor hasonló történeteket 
hallhatok tőletek.

Minden évben új arcok után kutatok az Eagle Manager 
Találkozón, ugyanakkor jó érzéssel tölt el, ha ismerőssel 
találkozom. Közületek vannak, akik ötszörös Eagle 
Managerek, akik bizonyították, hogy nem csak új 
magasságokban képesek lebegni, hanem évről évre további 
fantasztikus eredményeket tudnak elérni.

Gratulálunk az idei Eagle Managereknek és az ötszörös 
Eagle Managereknek, akiknek a teljesítménye tükrözi azt az 
elhivatottságot, ahogyan másoknak segítenek szárnyalni. 

Várom, hogy találkozzak veletek és az újakkal 2016-ban, 
Görögországban. Miközben sikeresen építitek az üzleteteket 
és segítetek másoknak a jobb közérzet és szebb kinézet 
érdekében, jusson eszetekbe ez a pár szó:
 
Amíg a legtöbb madár menedéket keres 
a viharban, addig a sasok a vihar fölé 
emelkednek. Legyél te is sas és szárnyalj 
magasan!

Örök tisztelettel:

Legyél Te is
Eagle!

Rex Maughan
az igazgatóság elnöke, 
vezérigazgató



Bizonyára sokan már tanulmányoztátok, és folyamatosan nyomon követitek 
az agykutatás legújabb eredményeinek lehetséges felhasználását saját munká-
tokban. Figyelve a legújabb szakirodalmi közleményeket, többen is találkozhat-
tatok Roger Dooley nevével. Ő ennek a területnek az egyik legnagyobb szak-
embere az Egyesült Államokban. Az a megtiszteltetés érte a Forever magyar 
és balkáni Nagy Csapatát, hogy Roger júniusban, az első budapesti Gyémánt 
Holiday Rally-n meglátogat bennünket, és előadást tart az agy és a marketing 
kapcsolatáról. Hasznos tippeket kapunk tőle arról, hogyan építsük még jobban 
és korszerűbben az üzletünket. Megismertet minket azokkal a kutatási ered-
ményekkel, amelyek bizonyítottan hasznosíthatók foreveres jövőnkben.
Természetesen az elmélet mellett nagyon fontos a mindennapi cselekvés, 
vagyis a tudás átültetése a gyakorlatba, hiszen így valósíthatjuk meg Rex 
Maughan és Gregg Maughan vizióját, azt, hogy harmóniában és jólétben éljünk. 
Ezért mindennap tenni, cselekedni kell, a lehetőség mindenki számára adott, 
nem szabad elmenni mellette!
Valósítsuk meg ezt az egységet mind a nyolc országunkban, hiszen kitűnő 
vezetőink, oktatóink vannak! Kérdezzük őket minden nap, ha elakadunk, hiszen 
az elmúlt tizenkilenc évben rengeteg tapasztalat gyűlt össze. Aknázzuk ki ezt, 
figyeljünk a Szponzorokra és a Mentorokra, és semmi sem állíthat meg végső 
célunk elérésében!
Hamarosan közösen ünnepelhetjük vállalatunk megálmodójának és ala-
pítójának születésnapját. A legnagyobb ajándék Rex Maughan számára, ha 
Téged, mint Üzleti Partnerét boldognak lát. Tégy érte!
Mindenkinek békét, nyugalmat, harmóniát, anyagi biztonságot és függetlenséget 
kívánok!

Hajrá Forever Magyarország!   

PhD. dr. Milesz Sándor
  ország igazgató



Örömmel mutatjuk be a Global F.I.T. csapaToT!
 
Ezek a fantasztikus sportolók a Forever Living Products nagykövetei, és 
az egész világon képviselik az egészséges életmód, sport fontosságát. 
Történeteiket hamarosan meg fogják osztani velünk. Gratulálunk 
mindannyiuknak! Szabó Péter manager – nem kis büszkeségünkre – is 
tagja ennek a fantasztikus csapatnak, vele beszélgettünk. 
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F O R EV E R

Hogyan zajlott a kvalifikáció?
A magyarországi központon keresztül 
elküldtem az önéletrajzomat és kitöltöt-
tem tesztet, ami sok szempontból 
kérdezett rá az értékrendemre, szemé-
lyiségemre. Többszörösen szűkítették 
a jelentkezők körét, mindig kaptam a 
hírt, hogy újra és újra továbbjutottam, 
míg végül közölték, hogy a csapat tagja 
vagyok. Úgy érzem, hogy a sportmúltam, 
a jelenlegi munkám, az eredményeim, a 
hitelességem mind egybecsengtek a F.I.T 
programmal. Százhatvan országból, sok 
millió ember közül, egyedüli magyarként 
bekerülhettem a kiválasztott tizenhárom-
ba, hogy az egész világon képviselhessem 
a cég programját.

Milyen feladatok várnak rád?
Bár a részletek még alakulóban vannak, 
annyit tudok már, hogy havi rendszeres-
séggel, megadott szempontok szerint, 
blog formájában fogok kommunikálni az 
olvasókkal, valamint találkozókon fogom 
népszerűsíteni a programjainkat. Ez egy 
teljesen új dolog, nincsenek még hagyo-
mányai a cégen belül, nagy izgalommal és 
alázattal várom a feladatokat.

Közeledik az év vége, gondolom te is 
számot vetsz az eddigi eredményeiddel. 
Hogy áll a mérleged?
A mögöttem lévő kilenc év nem volt 
összesen olyan eredményes, mint az idei 
év eddig: pontokban, munkatársakban, 
minősülésekben, minőségben. Úgy látszik, 
megértem erre a feladatra. 

Mik a terveid a jövőre nézve?
Azt gondolom, hogy huszonöt embernek 
méltósággal segíteni úgy, hogy közben az 
életük részévé válok, egy jó cél. Gyémánt 
minőségű embernek érzem magam, és 
azzá akarok válni a Forever üzletben is!

  
     Global F.I.T. TeaM: 

alena Prochazkova 
Szlovák Köztársaság

annika Sjöö 
Svédország

barbara Filiou 
Görögország

Deborah Comer 
Egyesült Királyság

Jake Coyle 
USA

Jonelle Casino 
Egyesült Arab Emirátusok

Marcus leach 
Egyesült Királyság

Mike butterworth 
Egyesült Királyság

Neil Slater 
Dél-Afrika

Nick Söderblom 
Svédország 

Panagiotis Kotronaros 
Görögország
Szabó Péter 

Magyarország
Rellu Pats 

Egyesült Arab Emirátusok



EMR15 CanCun 
GLT-s szEMMEL

A Global Leadership Team a Forever Living  cég azon vezető Forever Üzleti Partnereinek csoportja, akiknek 
az éves forgalma legalább 7.500 CC. Ezért a teljesítményért a cég még egy külön jutalomban részesít min-
den évben. Idén a Cancúnban, Mexikóban megrendezett Eagle Manager Találkozót megelőző három napon 
vehettünk részt olyan külön találkozón, melynek exluzivitását elsősorban az adja, hogy ezt az időt szemé-
lyesen Gregg Maughan elnökkel és a cég  alelnökeinek társaságában tölthettük. 
A helyszín az Öt Gyémánt Díjjal elismert Fairmont Mayakoba luxusszálloda, tele különböző díjakat nyert 
éttermekkel, SPA központtal, közvetlen tengerpart és esőerdő-hangulat egyben.
A délelőttök a munka jegyében teltek, megismerhettük a cég következő évben várható fejlesztéseit. Délu-
tánonként a tengerparton folytatódott a nap: strandolással, napozással, strandröplabdával és sokféle egyéb 
programmal, este pedig fergeteges beach-party. Persze volt szabadprogram is, amit mi a városban töltöt-
tünk: vásárolgatás egy igazi mexikói piacon, és plázatúrán. Zárásként pedig különleges vízitúrás, quados, 
kalandtúrás nap várt ránk. És mindez mindvégig együtt cégünk vezetőivel, Greggel, Aidannel, Garyvel, 
Garinnel, Jean Baptiste Amichiával és az ő különleges figyelmességükkel irántunk. 

Csatlakozz hozzánk! Megéri!!!
Gidófalvi Kati és Attila

Gyémánt Managerek, GLT tagok



Minden Forever Üzleti Partnernek lehetősége van egyre több 
országban dolgozva egyre nagyobb összegű Chairman’s 
Bonushoz jutni.

2015-ben a szingapúri Global Rally-n összesen 24,488,586 dollár értékben 
osztottunk ki Chairman’s Bonus csekkeket. Örömmel jelentjük be, hogy a Forever 
történetében először a 2016 Global Rally-n (#FGR16) Chairman’s Bonus partit rendezünk. 
Ezen a különleges estén felfedjük néhány rendkívüli Chairman’s Bonus csekk titkát. 
Kérjük, figyeljétek a részleteket a későbbiekben!

Bármi is az álmod, megvalósulhat!

Minősülési feltételek megtekinthetők itt: 
www.foreverliving.com és a Nemzetközi Üzletpolitikában.



Egy mEgújult képzés, az I. gyémánt HolIday Rally két év opatIjában tEtt kItéRő 

után visszatért a Holiday rally-k korábbi Helyszínére, az isztriai félsziget nyu-

gatI Részén fEkvő poREcsRE. E fEstőI váRos - mElyEt nyugodtan nEvEzHEtünk 

a HoRvát adRIa gyöngyszEménEk - látta vEndégül RégIónk üzlEtI paRtnEREIt.
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1. nap – MegszívlelendO 
tanácsOk a legjObbaktól
Az első nap házigazdái dr. Milesz 
sándor ország igazgató, a Magyar 
Természetgyógyászok Szövet-
ségének alelnöke, életműdíjas 
természetgyógyász, hat gyermek 
édesapja, Zafír Manager, valamint 
berkics Miklós Gyémánt  
Manager voltak. Elsőként méltatták 
a nyitó produkciót, Edvin Marton 
hegedűművész és Tamási Zsolt 
gitárművész zenei párbaját, majd 
pedig köszöntötték a jelenlévő,  
tanulni vágyó minősülteket, akik 
nem kevesebb, mint tizenhárom 
országból érkeztek erre a képzésre. 

bevezetO gOndOlatOk az 
üzletépítés rejtelMeibe
Elsőként vágási aranka Gyémánt-
Zafír Manager lép színpadra, aki 
már tizennyolc éve van párjával a 
cégnél. Közös sikerüket hatalmas 
csapatuknak, valamint a családi 
összefogásnak köszönhetik. 
Elengedhetetlenül fontos, hogy a 
Supervisorok lépésről-lépésre 
haladjanak, hisz ha az eddigi 
munkájukat még négy családdal 
megismételve el tudják végezni, 
akkor máris Managerekké válnak. 
“Kemény munkával meg tudod 
csinálni! Legyen meg már a hónap 
első hetében a 4 pontod, hogy 
utána nyugodtan és intenzíven tudj 
haladni!” A céljaink és az álmaink 
eléréséért naponta kell tenni, de ha 

igazán hiszünk bennük, akkor menni 
fog. A kérdés az, hogy mit viszünk 
haza erről a rendezvényről, melyik 
lesz az a mondat, amelyik betalál a 
szívünkbe.

A következő előadó, Halmi istván 
Gyémánt-Zafír Manager tizenöt 
éve kötelezte el magát az FLP-nek, 
mivel belátta, hogy a hőn áhított 
szabadságot és gazdagságot csak 
ennek az üzletnek a segítségével 
tudja elérni. Feleségével, Ritával ma 
már hatalmas, nemzetközi üzletük 
van. „A Forevernek köszönhetően 
sok érték van az életünkben, ami 
azonban nem csak az anyagiakat 
jelenti. Ilyen például a kisebb fiunk, 
Bajnok születése és a nagyobb fiunk, 
Bence sakksikerei a világban.” Egy 
szülő feladata, hogy megteremtse 
a feltételeket gyermekei álmainak 
beteljesüléséhez. Az FLP által ez 
mind lehetségessé válik. „Ebben 
az üzletben nagyszerű barátokra 
is leltünk, akiknek a segítségére 
bármikor lehet számítani.” 

varga róbert Gyémánt-Zafír 
Manager feleségével, Tímeával 
az FLP üzletben ismerkedett 
meg öt évvel ezelőtt, és mára 
két fantasztikus gyermekük 
van. „Az FLP üzletépítés nem 
túl bonyolult, nem kell hozzá 
különleges képzettség, csak merni 
kell nagyot álmodni. Minden más 
adott.” Gondolkodj nagyban! A 
siker nemcsak munka, hanem 

egy gondolkodásmód is, ezért 
először nem a vállalkozást, hanem 
magadat kell felépítened. Az 
akadályozó tényezőket, a negatív 
hatásokat lapátold ki az életedből!” 
Egy hagyományos munkahelyen 
negyven év alatt egy Gyémánt 
munkájának a többszörösét végzik el 
az emberek, csak ott nem Gyémánt 

bónuszt kapnak érte. Senki 
sem születik vezetőnek, menet 
közben válnak azzá. A vezető az, 
aki hatással van az emberekre, 
akit követnek. „Soha ne add fel, 
mert nem tudhatod, milyen közel 
van a cél! Fejlődj, képezd magad, 
járj rendezvényekre! A félelem 
nem létezik, csak a fejünkben!” 

arany gOndOlatOk 
a gyéMántOktól
rolf kipp Dupla Gyémánt 
Manager, executive GLT tag húsz 
évvel ezelőtt kezdte el építeni a 
Forever üzletét, mert már akkor 
tudta, hogy a szabadság, amelyre 
vágyik, csak így érhető el saját 
maga és a családja számára. 
„A mi üzletünkben a jövőt a 
növekedés jelenti, ami csak az 
újakon keresztül lehetséges. 
Ezért nagyon fontos minden 
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egyes Supervisor jelenléte, aki ma 
itt van ezen a képzésen. A pénzügyi 
függetlenség mellett a legszebb, 
hogy emberként évről-évre tudunk 
fejlődni. Sehol nem tanulsz annyit 
az emberekről és önmagadról, mint 
ebben a vállalkozásban. Nekünk 
vannak a világon legegyszerűbb és 
a legjobb termékeink, nem beszélni 
kell róluk, hanem használni őket, 
hisz több százmillió vásárlója van 
világszerte több mint 80%-os 
újravásárlási aránnyal. Én több 
mint húsz éve napi egy liter aloe 
gélt iszom és havonta több mint 
12 pontnyi terméket fogyasztunk 
el a családommal együtt. Egyszer 
olvastam egy könyvet az aloe 
veráról és ez a tudás elég volt 
ahhoz, hogy világelső legyek.” Ez 
egy ajánlásos üzlet, egyszerűen 
naponta lelkesedéssel kell ajánlani 
a termékeket és az üzleti modellt. 
Mindenki a világon naponta teszi 
ugyanezt különböző dolgok 
ajánlásával, csak míg itt a cég egy 
hat számjegyű jövedelmet utal 
át ezért, addig általában mások 
nem kapnak érte semmit. A siker 
semmi másból nem áll, mint a 4 
pont havonkénti ismétléséből és 
egy Gyémánt üzlet sem követel 
meg ennél többet tőlünk. Nem az 
a kérdés, hogy képesek vagyunk-e 
erre, hanem hogy akarjuk-e, és 
hajlandók vagyunk-e a sikernek 

az árát megfizetni? Mindenkinek 
olyan mélysége van, amilyet 
megérdemel. A legfontosabb, hogy 
az összes ember közül csak arra a 
huszonötre van szükségünk, akikkel 
a marketing tervben a legmagasabb 
szintet el tudjuk érni. „Mi egy 
olyan üzletben vagyunk, amit az 
emberekkel és az emberekért 
teszünk. De nem azok vagyunk, 
akik olyan embereket akarnak 
megváltoztatni, akik nem 
akarnak változást.”

lomjanski veronika Gyémánt 
Manager az FLP üzletet férjével 
a balkáni háború kellős közepén 
kezdte el építeni, és Stevan a mai 
napig erős támasza az életben és 
a munkában egyaránt. “Nektek 
egyszerűen két szinten kell 
teremteni. Először gondolatban, 
hogy mit kívántok elérni, és aztán 
a cselekedeteitekkel bebizonyítani, 
hogy az lehetséges.” Valóban el kell 
képzelni, hogy gazdagok vagyunk, 
és mindennap összpontosítanunk 
kell erre a gondolatra, hogy ezt 
igenis meg fogjuk valósítani. 
Igazából mindenki akarja ezt az 
üzletet, csak van, aki még nem 
tudja magáról és tőlünk függ, hogy 
ezek az emberek belássák ezt. “Én 
függetlenül attól, hogy gyémánt 
vagyok, minden hónapban 60 

non-manageri pontot érek el, mert 
onnantól kezdve, hogy egyszer már 
elértem ezt a teljesítményt, nem 
adhatom alább.” A pontok nem is 
fognak gyűlni, ha a bemutatókon 
azokra, és nem az emberekre 
gondolunk, mert ez rögtön látszik 
rajtunk. Az emberekkel ne a 
saját, hanem az ő érdekükben 
beszéljünk, és akkor majd jönni 
fognak a pontok is. Nem mást kell 
okolni, ha nem keresünk eleget, 
hisz saját magunk tehetünk a 
legtöbbet az üzletünk bővítéséért. 
“A következő célom, hogy havi 
100 bemutatót tartsak, és akkor 
az én kezemben lesz a saját 
üzletem növekedésének a kulcsa.” 
A rendezvényeken figyelni és 
tanulni kell a már nálunk nagyobb 

sikereket elért vezetőktől. Csak 
a szponzorunkra hallgatva 
tudunk igazán jó pozíciót elérni 
az FLP üzletben. A nagy számok 
törvényének értelmében az összes 
hozzánk csatlakozott tíz százaléka 
lesz hosszútávon aktív, de ha 
a velünk maradt emberekhez 
emberként viszonyulunk, akkor ők 
még akár tíz év múlva is ott lesznek 
velünk. “Mindig törekedjetek az 
álmaitok megvalósítására! Legyen 
ugyanolyan étvágyatok a céljaitok 
eléréséhez, mint nekem, és 
legyetek Gyémántok!” 
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gidófalvi kati Gyémánt Manager 
és GLT-tag férjével, Attilával hét 
éve páratlan dinamikával építik FLP 
üzletüket. „Mindnyájan Gyémántok 
vagytok, csak még nem jártátok 
végig az utat.” Ez az üzlet egy 
egyszerű lehetőség egyszerű 
embereknek, amivel nagyon 
különleges eredményt lehet elérni, 
csak ne féljünk ettől! Bármilyenek 
tudunk lenni, amilyenek csak 
akarunk „Ez az üzlet arról szól, hogy 
az ember eldönti, hogy sikeres akar 

lenni. Az is egy döntés kérdése, hogy 
holnaptól mit csinálsz. Ugyanúgy 
éled az életed, ahogy eddig, vagy 
inkább változást viszel bele?” 
A változáshoz azonban fel kell 
venni azokat a szokásokat, amikre 
szükség van a siker eléréséhez. A 
legtöbb új csatlakozó félelme, hogy 
egyszer csak elfogy a névlistája, és 
nem lesz kit megkeresnie ezzel a 
lehetőséggel. De ez alaptalan, mert 
mindig lesznek új emberek álmokkal, 
lendülettel és elkötelezettséggel. „A 
csoda abban rejlik, hogy valakinek 
van egy álma. Neked milyen álmod 
van? A te döntésed, hogy milyen 
életet akarsz élvezni.” Ezen a 
hétvégén azért vagyunk itt, hogy 
közösen álmodjunk, hogy elhiggyük 
magunkról, hogy többre vagyunk 
képesek. Mi emberek nagyon 
egyszerűen gondolkodunk. Csak 
akkor mozdulunk meg valamiért, 
ha meglátjuk annak az értelmét, 
hogy ezáltal jobb és könnyebb lesz 
az élet. Mindenki úgy élhet, ahogy 
szeretne, ha ezt az üzletet felépíti 
magának a megfelelő szintre, hisz 
mindenki csak saját magát tudja 
sikeressé tenni. Mindenkinek meg 
kell harcolni saját magával, hogy félre 
tudja tenni a problémákat, és hogy 
fókuszálni tudjon az álmaira. „Ebben 
a vállalkozásban semmi mást nem 
kell csinálni, mint írd és bővítsd a 
névlistád, hívd az embereket, mutasd 
az üzletet és egyszer csak megtalál 
a siker.” A Forever cégnek van a 
legjobban fizető marketingterve 
és már az alapok teljesítése után 
is luxus utakkal ajándékoz meg. 
„Legyél győztes, aki következőként 
felforgatod a Forever világot! Legyél 
Gyémánt, mert megérdemled!”

gidófalvi attila Gyémánt 
Manager és GLT tag igazán 
szókimondó és erős akaratú 
üzletember, aki feleségével, 
Katival szinte a semmiből indulva 
építette fel birodalmukat. „Ez 
az üzlet nagyon egyszerű. A 4 

ponttal, egy attitűddel és veled 
kezdődik.” Többet kell gondolnunk 
magunkról, és merni nagyban 
álmodni. A sikerünk az álmainkon 
múlik, és azon, hogy hiszünk-e 
magunkban vagy sem. A vezetés 
ott kezdődik, hogy mi vagyunk a 
példa. A névlista bővítéséhez, a új 
kapcsolatok felvételéhez ma már 
megkerülhetetlen a közösségi 
média, a Facebook, azonban nem 
mindegy, miként néz ki az oldalunk, 
hogy miket osztunk meg. Legyen 
üzleties, és derüljön ki belőle, hogy 
kik vagyunk mi, de ne akarjunk annál 
többnek látszani. 
Mi a Forevert képviseljük, és rajtunk 
keresztül fogják megítélni a céget. 
Meg kell tanulni magunkat eladni. 
Felkelthetjük az érdeklődést a 
vállalkozásunk iránt úgy is, hogy 
készítünk egy rövid bemutatkozó 
videót, és azt töltjük fel. Konkrét 
célcsoportra is rá tudunk keresni, 
akiknek el tudjuk küldeni a 
videónkat, amikor például egy új 
városba megyünk marketinget 
tartani. Nem félni kell a közösségi 
oldalaktól, hanem meg kell tanulni 
használni őket. Tudni kell örülni a 
másik sikerének is. Zsebre kell vágni 
az egót, és csapatban kell dolgozni. 
„Neked kell tudni, hogy kivel tudsz 
azonosulni, hogy milyen embereket 
keresel az üzletedbe. Én úgy lettem 
gyémánt, hogy a sok ezer közül volt 
huszonöt jó estém, amikor álmot 
tudtam adni. Az üzleted csak akkor 
tud majd tőled szétrobbanni, ha látják 
az emberek, hogy mész valahova, ha 
érzik azt, hogy érdemes veled menni, 
és elhiszik neked, amit közvetíteni 
akarsz.” Ha ugyanazzal a dologgal 
foglalkozunk évekig és nem jön az 
eredmény, akkor változtatni kell a 
módszereinken és bizony nekünk 
magunknak is változni kell.

Hűbér Tünde
Forever TV

Decemberi lapszámunkban folytatjuk a 
beszámolót a második nap összefoglalójával.



Péter: Idén szeptemberben a 
cég meghívott minket a világ 
egy egészen különlegesen 
szép helyére, Cancúnba. Sokan 
döntöttünk úgy, kicsit hamarabb 
elutazunk, hiszen a maya 
történelem és kultúra egészen 
egyedülálló! Így összesen két 
hetet voltunk ott, ami nem csak 
a minket körülvevő környezet 
miatt volt óriási élmény, hanem 
mert ezeket az élményeket 
olyan emberekkel együtt éltük 
át, akikkel a közös célokon kívül 
barátság is összeköt!
Testileg, lelkileg és szellemileg is 
meghatározó volt ez a két hét.
Egy hihetetlenül gyönyörű helyen 
tudtunk pihenni, beszélgetni, 
sportolni, szórakozni, EGYÜTT 
lenni. Képet kaptunk a csodás 
és titokzatos maya kultúráról, és 
úsztunk delfinekkel is! Soha el 
nem felejthető pillanatok!
A rendezvény, az Eagle 
Manager Retreat (EMR) egy 
elképesztően jól megszervezett, 
és hihetetlen tartalmas két nap 
volt. Új információkat, gyakorlati 
anyagokat, útmutatásokat 
kaptunk a másolható 
üzletépítéshez.
Ilyenkor a cégvezetés elsősorban 
azoknak ad szót, akiknek az 
elmúlt időszakban kiemelkedőek 
voltak az eredményeik – így 
most legtöbbet az angolok 
beszéltek. Óriási érzés volt 
mindegyikünknek, amikor 

Munka, kitartás, 
jutalom. Nem tudom, 
kinek mi jut eszébe 
ezekről a szavakról, 
nekünk a Forever, 
az Eagle manageri 
minősülés és 
Mexikó!



kezdett összeállni a kép arról, 
mit és hogyan csinálnak, 
miért tudnak most ők jobb 
eredményeket produkálni. 
4 alappillére van az általuk 
oktatott rendszernek:
- másolhatóság
- 4 pont
- online technikák 
- gondolkodásmód (mindset) 

Mindent igyekeznek a végletekig 
leegyszerűsíteni, hogy bárki 
számára másolható legyen. A 
fókusz a 4 ponton van (mindent 
a 4 pontra bontanak le), és mint 
eszközt használják az online, 
a közösségi média nyújtotta 
lehetőségeket. 
Ugyanakkor elmondták újra 
és újra: „A sikerünk kulcsa a 
megfelelő gondolkodásmód, 
a pozitív beállítottság, a 
jó attitűd! A napirendbe 
beépített hanganyagok, 
könyvek, tréningek 
eredményeként hihetetlenül 
motiváltakká, pozitívakká, és 
megingathatatlanokká válunk!”
Egy kiválóan működő rendszert 
építettek fel – ez azonban 
minden ízében másolható, 
adaptálható a hazai viszonyokra.

Adrienne: Mit adott nekem 
Cancún?  Egy olyan viziót, ami 
eddig nem volt!  Voltak álmaim, 
céljaim, de igazán komoly vízióm 
nem... pedig nem így hittem! Ez 
a rendezvény most úgy hatott 

rám, mint még soha egyetlen 
nemzetközi találkozó sem. 
Azóta alig tudok aludni, későn 
fekszem, korán kelek, mert jár 
az agyam, jönnek a jobbnál 
jobb ötletek, sikerült feltüzelni 
az egész csapatot, pörögnek 
az események!  Óriási extra, 
hogy ezen a vezetőknek szóló 
találkozón a szponzorainkkal 
együtt voltunk ott, dr. Nagy 
Idával és dr. Kiss Ferenccel, így 
a lelkesedést, a tüzet és a hozzá 
tartozó új technikákat együtt 
hoztuk haza a csapatnak, az 
élményeket együtt élhettük át! 
A rendezvény másnapján az 
ebédszünetben nem mentem el 
enni a jobbnál jobb falatokból, 
hanem visszavonultam, 
és a szobánkból küldtem 
hangüzeneteket néhány 
munkatársamnak, mert úgy 
éreztem, hogy azonnal át 
kell adnom nekik azt, amit 
tapasztaltam, amit érzek! 
Eldöntöttem, hogy változtatok, 
hiszen azokra a csodákra, 
amikre a világ számos Forever 
Üzleti Partnere képes, biztos 
vagyok benne, hogy én is képes 
vagyok! Most már kristálytiszta 
a jövőképem, tudom, hogy 
mit akarok, és tapasztalom, 
hogy a vonzás máris működik! 
Ahogy hazaértünk, az egyik, 
még meglévő reumatológiai 
rendelésemet lemondtam, 
elkezdtem tanulni az online 
technikákat. (Éppen most 

is webinariumot tartottunk, 
melyen százhárom résztvevő 
volt! Eddig ez elképzelhetetlen 
volt, hogy egy “szimpla” szerda 
este ennyi embernek beszéljünk 
egyszerre...) Beiratkoztam 
angol tanfolyamra is, mert 
többszörösére nőtt a megfelelő 
angol tudás iránti vágyam. 
Kitágította a tudatomat a cancúni 
eagle találkozó, megváltoztatta 
az online világhoz való 
hozzáállásomat, és belém égett, 
hogy soha nem akarok egyetlen 
ilyen eseményről sem hiányozni, 
mert az, aki nincs ott, el sem 
tudja képzelni, hogy mit hagy 
ki, mennyire segíti a sikerhez 
szükséges győztes attitűdöt. Ez 
a találkozó egy kuriózum, hozzá 
foghatót máshol nem találsz. 
Dolgozz érte, mert százszorosan 
megéri!

Dr. Rokonay Adrienne és 
dr. Bánhegyi Péter
Eagle Managerek

5-szörös EAglE MAnAgErEk





Hova tuDsz
eljutni az 
üzleteDDel?

Az Eagle Manager Találkozó nagyszerűen teljesítő és ambiciózus
Forever Üzleti Partnereket hoz össze egy inspiráló környezetben, hogy 
megoszthassák egymással a legjobb üzleti praktikákat. Ezekre a csodálatos 
személyiségekre négy napos kaland során hihetetlen tréningek, szabadidős 
programok várnak a Forever top vezetőivel egy lélegzetelállító helyszínen.

Magasan szállni.

Minősülési feltételek: foreverliving.com



FBO TRENING

Po dolgem vročem poletju je 
prišel čas, da prestavimo v 
višjo hitrost in pospešimo 

proti zastavljenim Forever ciljem 
v letu 2015. Tako smo se ponovno 
srečali na dvodnevnem seminarju 
v Mengšu. Tokratna tematika je 
bila strogo ciljno usmerjena – k 
rezultatom.

Vse navzoče je uvodoma 
pozdravil regionalni direktor 
Andrej Kepe, ki je navzočim 
podrobno predstavil spremembe 

in novosti, ki prihajajo v zadnjem 
delu letošnjega leta. 

Ker je čas pomemben, ga je 
potrebno najbolje izkoristiti. Cilj 
je jasen - ne želimo tratiti časa, 
temveč želimo novo znanje in 
sposobnosti, kot tudi nadgradnjo 
tistega znanja in sposobnosti, ki 
ga morda že imamo.  Če nekoliko 
poenostavimo, da lahko zgradite 
temelje uspeha za Vaš posel.... 
potem je potrebno poskrbeti, 
da je izobraževanje usmerjeno 

v Vaše potrebe. Na koncu pa so 
pomembni doseženi rezultati. 

Slednjega se izjemno dobro 
zavedata tudi tokratna 
predavatelja, ki sta se v 
nadaljevanju pridružila številnim 
udeležencem seminarja. V 
prvem delu je predavanje vodila 
Dragica Korenjak, ki je odločno 
prevzela vajeti in pripravila 
izjemen program.  Tematike 
so bile preudarno in smiselno 
razdeljene. Osredotočili smo se na 

25. in 26. September 2015
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FBO TRENING

pristop, ustvarjanje lastne mreže, 
komunikacijo in samostojnost 
pri Forever poslu. Prednost 
tovrstnega izobraževanja pa 
je v tem, da ne temelji zgolj na 
predaji teoretičnega znanja. Tudi 
tokrat je bilo izvedenih kar nekaj 
praktičnih vaj in predstavitev.  

V nadaljevanju programa se je 
Marko Korenjak na izjemen in 
inovativen način lotil sistema 
kako odpravljati blokade pri 
posamezniku. Tovrstna tematika 

je bila za številne udeležence 
novost in izjemno dobro sprejeta. 
V nadaljevanju seminarja smo se 
osredotočili na cilje in rezultate. 
Brez ovinkarjenja. Postavili smo 
si merljive cilje, zadali rok za 
izvedbo in planirali aktivnosti. 
Vzdušje v dvorani je bilo izjemno 
pozitivno, odločno in fokusirano. 
Dogodek je resnično prinesel 
dobro mero motivacije in 
zagona za nove izzive.

Ponovno se je izkazalo, da je 

Forever priložnost lasten posel 
vsakega posameznika, v katerem 
pa nikoli niste sami. Leto 2015 
počasi stopa v svoj zadnji del, 
kar pa ne pomeni, da se je že 
zaključilo.

Prihodnjič se nam pridružite 
tudi vi! Prihaja namreč največji 
dogodek leta – Success Day (14. 
rojstni dan), ki se bo tokrat odvil 
na Štajerkem. 

Povejte naprej – vidimo se 
21.11.2015 ob 11:00 Hotelu 
Habakuk v Mariboru!

Naprej Forever Slovenija!

25. in 26. September 2015 SLOVeNijA  



Success Day Zagreb

Naši domaćini Zlatko 
Jurović, safirni manager 
i Nenad Pavletić, senior 

manager, nadahnuto su i veselo 
vodili ovaj naš današnji program.

Hrvatski direktor mr. sc. László 
Molnár i naš zemaljski direktor 
dr. Sándor Milesz čestitali su 
nam  rođendan uz želju da se 
još mnogo godina nalazimo u 
ovakvom raspoloženju i u još 
većem broju.

Naši predavači  bili su dr. 
Branislav Rajić, koji je sa nama 
podijelio svoje iskustvo i znanje o
Foreverovim paketima i životnim 
navikama. Izuzetno poučno 
predavanje koje nas je potaknulo 

na  razmišljanje što sve možemo 
napraviti za naše zdravlje.
Dr. Draško Tomljanović također 
nas je educirao kako očuvati svoje 
zdravlje i preventivno djelovati sa 
Foreverovim dodatcima prehrani. 
Celijakija je sve učestalije 
oboljenje koje muči sve veći broj 
populacije. Od dr. Tomljanovića 
smo dobili mnoge korisne savjete.

Zabavni blok bio je rezerviran 
za našu Sanju Doležal. Sanja je 
naš član od osnivanja Forevera 
u Hrvatskoj i korisnik je naših 
proizvoda. Njen nastup bio  je 
poklon svim Foreverovcima. 
Zahvaljujemo Sanji koja nas je 
raspjevala i podignula na noge.
Naši eaglovi vratili su se iz 

Cancuna gdje su proveli 
nezaboravan tjedan u zabavi, 
druženju i učenju. Kako je bilo 
na Eagle samitu riječju i slikom 
približile su nam Maja Stilin, 
Jadranka Kraljić Pavletić, Andrea 
Žantev i Snježana Beloša. Dragi 
naši eaglovi nadamo se da ćemo 
vam se pridružiti sljedeće godine 
u Grčkoj.

A da proslava našeg rođendana 
bude što svečanija – pobrinuli 
su se mnogi suradnici koji su u 
proteklom periodu osvojili razine 
– u nizu. Mnogi supervizori, 
asistenti managera i veliki broj 
managera slavio je sa svojim 
sponzorima na pozornici. 
Fotografije će nam reći mnogo 

Forever Hrvatska proslavila je svoj 16 rođendan u prekrasno uređenoj 
dvorani almeria. svečano uređena dvorana u licitarskim srcima i domaćini u 
Hrvatskim narodnim nošnjama pridonijeli  su rođendanskom ugođaju. 
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više od onoga što bismo riječima 
mogli opisati. Uspjeh svojih 
managera slavili su i novi senior 
manageri, a kao vrhunac slavlja 
– slijedilo je proglašenje prvih 
sapphire managera u Hrvatskoj, 
bračnog para Sonje i Zlatka 
Jurovića. Oni su svojim predanim 
radom uspjeli napraviti nešto 
neopisivo veliko. Veselje i suze 
radosnice izmjenjivale su se na 
pozornici. Svi su željeli čestitati 
našim sapphirima. Dijelili su se i 
pokloni. Letjele konfete, svirao je i 
plesao se sirtaki. 

I prije našeg zadnjeg gosta svoje 
eagle značke dobili su naši novi 
članovi koji su na početku svog 
eagle leta. Nadamo se da su dobili 
vjetar u krila koji će ih gurnuti u 
visine poput njihovih prethodnika 
i sponzora.

Rođendanski dan zaključili smo 
predavanjem diamond sapphire 
managera Roberta Varge. 

Pričao nam je o mogućnostima 
koje daje Forever. O odluci koju 
moramo donijeti sami. Mnoge 
je motivirao pričom o svojim 
počecima. A Forever mu je 
donio neizrecivo mnogo. Posao, 
zaradu, ali i još nešto. Mnogo 
važnije. Predivnu ženu, sa kojom 
je proslavio 5 godina braka i 
dobio dvoje nasljednika koje 
voli najviše na svijetu.Forever 
ispunjava sve želje, ukoliko 
ste otvoreni i spremni primiti 
– poručio je Robert kojemu se 
zahvaljujemo na predivnim 
riječima i motivaciji.

Hvala izvrsnim voditeljima 
programa, hvala predavačima, 
organizatorima, osvajačima. Do 
neke sljedeće proslave Forevera.

17. 10. 2015.        Rođendanski  Dan uspješnosti
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Örömmel mutatjuk be 

Minősülési időszak:
2015. november 1. - 2015. november 30. 

Minősülési feltételek:
a minősülési időszakban, egy hónapon belül mozgasd meg az alsóvonaladat! 

Vedd fel a kapcsolatot a saját csapatodban bármely mélységben azzal a személlyel, aki legalább 6 hónapja 
vásárolt utoljára, érd el, hogy hívja fel a központunkat munkaidőben adategyeztetésre (cím, telefonszám, 
e-mail) és nevezzen meg téged, hogy tőled hallott erről a lehetőségről. természetesen ebben az esetben 

küldünk számukra ajándékba egy 2015 forever termékkatalógust és egy termékmintát.
telefonszámok: + 36 1 269 5370/123. vagy 125. mellék, 

+ 36 70 436 4212, + 36 70 436 4215 vagy + 36 70 436 4278 mobilszámok.

Minden hónapban a legjobb szponzort jutalMazzuk, akit a legtöbben neVeztek Meg. 

díjak:
    
    2 belépőjegy a 2016. évi diamond holiday rally-re
    
    

    2 buszjegy a 2016. évi diamond holiday rally-re
    

    
    szállás 2 személy részére porecsen teljes ellátással a 
    2016. évi diamond holiday rally-n (három éjszaka)
 

kezdd el már ma az alapozó munkát, és segítségképpen kérd az egy-, illetve tízgenerációs listádat az 
flpnk@flpseeu.hu e-mail címen!

kiegészítés:
az ösztönző a forever Magyarország, albánia, bosznia-hercegovina, horvátország, koszovó, Montenegró, szerbia
és szlovénia saját ösztönző programja. az ezekben az országokban regisztrál forever üzleti partnerek számítanak 
bele az ösztönzőbe. a díjak másra át nem ruházhatóak. dupla/tripla minősülés porecsre nem lehetséges, és nem jár 
plusz jutalommal. a holiday rally-n 14 év alatti gyermekek (az üzletpolitikának az ösztönző utazásokra vonatkozó 

7.03 (a) pontjában leírtakkal összhangban) nem vehetnek részt.

DIAMOND 
HOLIDAY RALLY

DIAMOND 
HOLIDAY RALLY

DIAMOND 
HOLIDAY RALLY



Klára és férje Szegeden 
élnek, harmincas létükre 
mindketten iskolában ké-
pezik magukat. Hat éves 
kisfiuk, és három éves kis-
lányuk van, hagyományos 
vállalkozásuk vezetése, és 
aktív sport mellett építik 
Forever üzletüket.

Szponzor: 
Muladi Annamária

Felsővonal: 
Dobsa Attila és Dobsáné 
Csáki Mónika, Haim 
József és Haim Józsefné

Mivel férjeddel tapasztalt vállalkozók vagytok, arra 
tippelek, hogy a pénzügyi lehetőség volt az, ami vonzott 
benneteket a Forever Üzleti Partnerségben.
Ez így van. 2015 májusában szólított meg minket nagyon régi 
barátunk, Muladi Annamária. Elmondta, miről szól a Forever, és 
mi egy ideig hezitáltunk a férjemmel: merjük? Ne merjük? 

Mertétek. 
Igen, de mint megfontolt üzletemberek, először osztottunk-
szoroztunk: mérlegeltük, mennyi idő alatt milyen megtérülésre 
számíthatunk. Aztán azt mondtuk: miért ne próbálnánk 
meg? Régóta éreztük, hogy kellene valami plusz, ami segíti 
csökkenteni a költségeinket. Ezen kívül vágytunk a sikerre. 

Hogyhogy? Intézményeket láttatok el higiéniai szerekkel, és 
úgy tudom, ebben a munkátokban sikeresek voltatok. 
De jóformán csak mi tudtuk ezt. Nem volt, akitől elismerést 
kaptunk volna. Ezen kívül én szerettem volna egy olyan 
tevékenységet, ami főként az enyém. A Forever termékpalettája 
igencsak passzol az életmódunkhoz, merthogy férjemmel a sport 
az életünk. Edzőteremben tartunk súlyzós edzéseket, amelynek 
során nagyon jól tudjuk alkalmazni ezeket a termékeket. Nemrég 
indultam egy versenyen is, ami inkább csak afféle erőpróba 
volt számomra. Kizárólag FLP-s termékekkel készültem fel, így 
kipróbálhattam, mire vagyok képes, de azt is, hogy a termékek 
mit tudnak. Első lettem, és innentől nem volt kérdés, hogy ezt kell 
csinálni. Az már csak ráadás, hogy másoknak is tudunk segíteni.

Ki Kell adni 
a jelet az 
univerzumnaK

MuCSi-MárKuS 
KlárA 
MAnAger
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A „matekozás” helyét tehát átvette a lelkesedés. 
A kettő összefügg. Felállítottuk az üzleti tervet; az 
elsődleges célunk az volt, hogy minél hamarabb 
Managerek legyünk, és ez augusztus 31-re sikerült is. 

Pontosan hogyan? 
„Minőségi” embereket tudtunk beépíteni magunk alá, 
olyanokat, akikkel egymást segítve tudunk előre haladni. 
Két nagyon agilis párról van szó. Egyikük vállalkozó, aki 
szintén az elismerést hiányolta – a legtöbb magánzónak 
ez hiányzik, mert általában nincs, aki megveregesse 
a vállukat. Így ha fel tudjuk vázolni nekik, hogy ebből 
mennyi pénzt lehet keresni, boldogan mondanak igent. A 
másik pár alkalmazotti gondolkodású, de most már velük 
is közös terveket építünk. Eltérő a két gondolkodásmód, 
de nincs gond egyikkel sem, legfeljebb valaki később érik 
meg a csatlakozásra. A termékek viszont mindenkinek 
azonnal elnyerték a tetszését. 

Ebben sokat számíthat, hogy a Forever természetes 
alapanyagokat használ. 
Hogyne, hiszen étrend-kiegészítői más cégeknek is 
vannak. A férjem huszonöt éve testépítő, folyamatosan 
használta ezeket. Aztán problémái adódtak és kiderült, 
hogy a szervezete egyszerűen telítődött a szintetikus 
anyagokkal. A Forever termékeiben viszont nincs olyan 
alkotórész, ami az egészségnek nem jó, úgyhogy teljesen 
átállítottuk az életünket. A gyerekek kicsit még ugyan 
ódzkodnak a géltől, de a vitamint kettesével eszik. 

Hogyan telik a munkahét, miként osztjátok meg a 
feladatokat? 
Hétfőn egyeztetjük az időpontokat és állítjuk össze a 
heti tennivalókat. Szerda és csütörtök a kiszállítási nap a 
korábbi vállalkozásunkban, ezen kívül napközben az én, 
esténként a férjem megbeszélései zajlanak, vagyis együtt 
dolgozunk a foreveres sikerekért is. Kedden, csütörtökön 
és szombaton edzünk, a vasárnap pedig csakis a családé: 
kirándulunk, meglátogatjuk a nagymamákat. Az idővel 
néha van gondunk, de mindez csak jó szervezés és előre 
tervezés kérdése.

Mindössze három hónapot vett igénybe a Managerré 
válásotok. Könnyűnek lehet nevezni eddig az 
utatokat? 
Az eleje nem volt az, mert nekem el kellett hinnem, 

hogy ezek a dolgok nekem járnak, és meg tudom őket 
szerezni. A siker, a pontok, az aktivitás... Mikor elhittem, 
nem görcsöltem rá, onnan már könnyen ment: hihetetlen, 
mennyire jöttek a pontok. Én hiszek abban, hogy ki kell 
adni a jelet az univerzumnak, és a megoldás megérkezik.

Spirituális gondolat egy racionális vállalkozótól. 
Két éve volt egy mélypontunk a férjemmel. Akkor 
rájöttünk, hogy ha ezen az úton haladunk tovább, nem 
fogunk sehova sem jutni. Személyiségfejlesztésbe 
kezdtünk, agykontroll-tanfolyamra jártunk, nagyon sok 
könyvet elolvastunk. Egymást felépítve jutottunk feljebb 
és feljebb. Ha megmaradtunk volna azon a szinten, most 
nem lennénk itt, és ennek a felismerésnek köszönhető, 
hogy a másik vállalkozásunkban is elindult egy felfelé 
ívelő folyamat.

A manageri minősülés mérföldkő. Változtatott a 
szemléletmódodon?
Nem tekintek magamra másként azért, mert vezető 
lettem. Jó érzés, hogy igenis elértem, pontosabban 
közösen értük el a férjemmel, akire nagyon büszke 
vagyok. Ha el vagyok kenődve, hihetetlenül tud 
motiválni… De ettől az eredménytől nem tekintek 
magamra úgy, mintha másik ember lennék. Bizonyos 
eredményekhez alázatra is szükség van. 

Mik lennének a következő lépések?
Április 30-ig teljesítjük az Eagle kihívást, az nagyon jó, 
hogy itt utazni is lehet. Mindenképp nagy csapatot 
szeretnénk építeni, a 2016-os évet ezzel kezdjük: 
szélesítünk és mélységben is építkezünk. Szeretnénk 
barátságokat is kötni, meggyőződésünk, hogy, úgy 
lehet sokra vinni ebben a cégben, ha szeretünk a 
többiekkel nemcsak dolgozni, de időt eltölteni is.

Ha a magánéleteteket nézzük, mik a legfőbb 
vágyaitok?
A nyugodt élet. Hogy ne kelljen agyalni az árakon, ha 
megtetszik valami. A gyerekeknek magas szintű oktatás, 
edzés; egy egészséges határon belül mindent megadni 
nekik. A férjem nagy álma pedig a passzív jövedelem. 

Mihez kezdenétek a felszabaduló idővel? 
Kicsit élveznénk az életet, több időt töltenénk mindazzal, 
amit igazán szeretünk.
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Csak tettem
a dolgomat



Tizennyolc éve ott voltál a kezdeteknél, és idén 
ünnepelted az Eagle minősítésedet. Hosszú idő telt el. 
1997 novemberében regisztráltam. Nagy lendülettel 
indultam el az üzletben, imádtam ezt a munkát, így nagyon 
gyorsan Managerré váltam. Olyan gyorsan, hogy kissé 
váratlanul is ért a siker. Hirtelen ott álltam Managerként, és 
kissé talán megrettentem a felelősségtől. Nem segített az 
sem, hogy hosszú egyedüllét után találkoztam valakivel, 
akivel a magánélet jól alakult, de az illető nem támogatott 
a Foreverben végzett munkámban. Hátat fordítottam a 
hálózatépítésnek, évekre termékfogyasztóvá váltam.

Ennyit számít egy társ…
Nagyon sokat – akár segít, akár hátráltat. Persze dönthettem 
volna másként, de ezek nehéz választások. Aztán úgy alakult, 
hogy ismét egyedül maradtam. Magányomban a csapatomhoz 
fordultam, ahol szeretettel fogadtak, s rengeteg erőt kaptam 
tőlük. Időközben óriási csapattá fejlődött Varga Géza és 
dr. Juronics Ilona hálózata. Láttam a profizmusukat, az új 
munkamódszerüket, és az új termékeket. Nyitott voltam és 
kíváncsi. Rengeteget tanultam, egyetlen rendezvényt sem 
hagytam ki, mert fel akartam nőni a saját mércémhez, vissza 
akartam kapni az önbecsülésemet. Bontogattam ugyan a 
szárnyaimat, de a sikerek még nem jöttek. Amikor a legnagyobb 
erőt éreztem magamban az újrainduláshoz, a sors az élet 
legnagyobb terhét tette rám: műtét, hosszan tartó kezelések 
sora következett. Egy pillanatra omlottam csak össze, de 
tudtam, ebből csak akkor van kiút, ha felállok. Rengeteget 
tettem a felépülésemért. Minden tartalékomat feléltem, tudtam, 
hogy az életem a tét. A környezetemben sokan hitetlenkedtek, 
de én mindig erős akarattal rendelkeztem. 

Nyilván a munkából is kiestél.
Bár dolgozni nem tudtam abban az évben, a munkatársaim 
tették a dolgukat. Éreztem, hogy jó közöttük lenni, erőt és 
bíztatást kaptam tőlük. Végül a csapat ereje segített át a 
nehézségeken, és újra - immár másodszor - nekilendültem a 
hálózatépítésnek. Bővítettem a névlistámat, kerestem az újabb 
és újabb embereket, minden lehetőséget megragadtam arra, 
hogy hozzam az üzleti szintemnek megfelelő eredményeket. 
Mindenhol azt tanultam, hogy az új emberek hozzák a 
lendületet, a stabilitást pedig az eredmények. 

És új dimenzióba került az életed…
Én csak tettem a dolgomat, és egyszer csak azt tapasztaltam, 
hogy jönnek az eredmények. Minden megvalósíthatóvá vált, 

Szponzor: dr. Samu Terézia 
és Bruckner András

Felsővonal: Krizsó Ágnes, 
Szabó József

MenKó ÉvA  
eagle Manager

Éva Nagycenken él. Fia ma 
már felnott ember, akit nyolc 
éves korától egyedül nevelt. 
Harminchét éve dolgozik az 
egészségügyben, a soproni 
gyermekosztályon, húsz éve 
vezeti fonovérként a koraszülött 
osztályt. mint mondja, a hálózat-
építéssel egy másik világ nyílt 
meg számára. Itt élhette meg, 
hogy a céltudatosság átsegít a 
legnehezebb élethelyzeteken, 
egészséget, sikert, elismerést, 
csapatot kovácsol, melynek 
jutalma a biztonság. számára 
jelenleg a legfontosabb a családi 
boldogság, melyet három és fél 
éves unokái koronáznak meg.



minden álmom közel került hozzám. Elértem az autóösztönzőt, 
és Eagle Managerré váltam. Jövőre ezerötszáz pontosként 
utazom Johannesburgba, majd jöhet a Chairman’s Bonus és a 
folyamatos Eagle-ség.

Mindezt úgy, hogy közben nem hagytad el eredeti pályád: 
egy koraszülöttekkel foglalkozó osztály főnővére vagy. 
Szinte hihetetlen, hogy ez a két dolog megfér egymás 
mellett.
Sokszor mérlegeltem, hogy váltanék, de nem tudok elszakadni 
ettől a hivatástól sem, a munkatársaimtól sem. Ők is egy 
kiváló csapat, példaértékű emberek, akikkel a kezdetektől 
összekovácsolódtunk. Sok nehézséget és örömöt éltünk át 
együtt a húsz év alatt.

Ugyanolyan vezető vagy főnővérként mint 
hálózatépítőként?
Mindkettőben tudnunk kell, hogy mit akarunk. A csapattal 
együtt, egymásért kell gondolkodnunk. Az összefogás 
mindkét esetben a legfontosabb. Csak együtt lehet nagyszerű 
eredményeket elérni.

Tudod-e alkalmazni ott azt, amit itt tanulsz? 
Természetesen. Megváltozott a kommunikációm. Régen inkább 
a főnöki szigor vezérelt, ma igazi vezetővé váltam ott is. A 
Foreverben tanultam meg, hogy hitet és reményt kell adni a 
munkatársaimnak, s éreztetnem kell, hogy mögöttük állok, hogy 
velük együtt győzzük le az akadályokat.

Vannak-e munkatársaid az egészségügy területéről? 
Igen, például dr Juronics Ilonával együtt dolgoztunk 
húsz évvel ezelőtt a gyermekosztályon. Ám amikor őt 
megszólítottam, nem az orvost, hanem az embert szólítottam 
meg. Termékfogyasztóim közül is nagyon sokan dolgoznak az 
egészségügyben.

Mi az, amit megtanultál a hosszú évek alatt?
A legfontosabb, hogy olyan célt tudjunk állítani, amiért égő 
tűzzel, eltántoríthatatlanul tudunk küzdeni. Ez a legnehezebb 
feladat, amit hosszú ideig tanulnom kellett, de csak ez hozza 
meg a sikert.

 Pontosan mit jelent számodra a siker?
Azt, hogy merek álmodni, és itt a Forever vállalkozásban 
határtalan álmokat szőhetünk. Az egész életemet 
végigdolgoztam, sok éjszakát töltöttem a kis betegek 
között. Tudom, eljön az idő, amikor pihenésről, utazásról 
és szabadságról is álmodhatok majd. Nem maradhat ki az 
életemből, hogy meglássam a Grand Canyon szépségét, 
monumentalitását. Ábrándozom egy kis családi házról is, ahol a 
családommal, unokáimmal sok boldog, minőségi időt tölthetek 
el együtt. Ahogy a kedvenc idézetem szól: „Nincs szükségem 
tökéletes életre, egyszerűen csak boldog akarok lenni, körülvéve 
magam olyan emberekkel, akik szeretnek olyannak, amilyen 
vagyok.”

Mit nyújtott neked az Eagle 
szint?
Először is egy csodálatos 
élményt. Cancún megmutatta 
számomra, milyen 
perspektívát nyújt a Forever. 
Egész életemben hálás leszek 
Tecának és Andrásnak, hogy 
elhozták az életembe azt az 
értéket, amit a Forever nyújt. 
Büszke vagyok a csapatomra, 
és azokra az eredményekre, 
melyet Ilona és Géza 
vezetésével értek el. Ők az a 
házaspár, akik a non-manageri 
pontok tekintetében évek óta 
az elsők.

Mit tanácsolsz annak, aki a közeljövőben akar Eagle 
Manager lenni?
Ha valaki elhatározza, hogy eléri, az tervezzen. Egy éve van 
rá, tehát ne hagyja a második félévre a munkát, hanem az 
első pillanattól kezdve fókuszáljon a célra. A marketingterv 
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fantasztikus, hiszen egy adott teljesítmény többféle kiírásba is 
beszámít. Folyamatosan keresni kell az üzlettársakat, azokat, 
akik tenni akarnak a saját életükért. Közülük kerülnek ki majd 
azok, akik hozzásegítenek az Eagle-szint eléréséhez.

Most, hogy sorra jönnek az eredmények a hálózatodban, 
egyre több, vagy egyre kevesebb a munkád az üzlettel?
Amikor bármilyen minősülést tűzünk ki célul, mindig többet 
dolgozunk. Utána viszont jönnek a „jutalomidők”, de akkor is 
minden nap foglalkozunk a Foreverrel. Ez a munka az életem 
része, örömmel tölt el, hogy sok embernek tudok segíteni. 

Eredeti szakmád miatt különösen hiteles lehetsz a 
termékajánlásban.
Mindig az az ember hiteles, aki használja a termékeket, és így 

képviseli azt, amiről beszél. 
Ezekkel a termékekkel 
pedig érdemes dolgozni, 
segíteni másoknak, 
mert biztonságosak, és 
a prevenció területén 
nélkülözhetetlenek. 
Nagy megtiszteltetés volt 
számomra, hogy a Forever 
orvos-szakmai képzésén 
előadónak kértek fel 
„Babavárás” témában.

Mi a kedvenc kommunikációs tereped? 
Az 1/1-ek. Nagyon szeretem, mert akkor arra az egy emberre 
tudok koncentrálni, és vannak, akik négyszemközt jobban meg 
tudnak nyílni. Mindig az a célom, hogy a beszélgetés végén 
a másik akarjon együttműködni velem. Számomra fontos a 
kérdések megválaszolása, a pontos termékajánlás és a követés. 

Mik voltak az elmúlt évek legjobb pillanatai?
A sikeres pillanatok. A Managerré válás, és utána az összes 
minősülés. A legnagyobb boldogságot azok a helyzetek adták, 
amikor a csapatból munkatársak, barátok érik el álmaikat, 
céljaikat. Leírhatatlan az az érzés, amikor ott állnak a színpadon, 
és látom örömkönnyeiket. Az elismerés minden ember számára 
nagyon fontos, de a hétköznapi életben ez ritkán adatik meg. 
És persze felejthetetlen pillanatok a Foreverrel való utazások 
is csodálatos helyeken, csodálatos emberekkel. Mindezekért 
hálás vagyok Rex Maughannak azért, hogy megálmodta a 
céget, amely emberek millióinak ad egészséget, biztonságot, 
boldogságot és végtelen szabadságot.
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Ápold 
a boröd 
télen is! 

Ahogyan változik az idojárás, a 
homérséklet csökken, úgy a borödön is 
történnek változások.

A hidegebb idő a bőr vérkeringésének lassulását, és a 
hajszálerek tágulását eredményezheti. A következmény: 
viszkető, száraz vagy érzékeny bőr. Sőt, télen a megszokott 
bőrtípus is más lehet! A zsíros bőr vegyessé, a vegyes 
bőrtípus szárazzá válhat, míg a száraz bőr kipirosodhat. Annak 
érdekében, hogy bőrünk egészségét megőrizzük a kemény 
téli hónapokban is, újítsuk meg bőrápolási rutinunkat a változó 
időjáráshoz igazítva!

Íme, néhány egyszerű lépés, ami segíthet abban, hogy bőröd 
épségben megússza a telet:

Radírozz!
Furcsának tűnhet, de a gyengéd hámlasztás valóban 
segíthet abban, hogy a testápolók és krémek hatásosabbak 
legyenek. Bőrünk folyamatosan termel új sejteket, amelyek 
az elhalt hámsejtek távozásával tudnak a felszínre törni. 
Amennyiben az elhalt hámsejtek a bőr felszínén maradnak, 
elzárhatják a hidratálók útját a lejjebb lévő sejtek felé. A 
Sonya® Aloe Deep Cleansing Exfoliator bőrradír mélytisztító, 
mégis kímélő készítményünk aloe verával és természetes 
jojobagömböcskékkel tökéletes tisztítást biztosít. Bőrünk lágy és 
puha lesz, miközben az aloe tökéletesen hidratál, a jojoba pedig 
megtisztítja a pórusokat. Olyan kímélő, hogy hetente kétszer is 
alkalmazható.
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Ápold 
a boröd 
télen is! 

Frissítsd a hidratálód!
Sokunknak krémesebb arc- és testhidratálóra van szüksége 
télen. Még akkor is, ha általában lágy krémeket használsz, 
előfordulhat, hogy a téli hónapokban kicsit gazdagabb 
krémet igényel a bőröd. Az arcodra használd a Sonya® Aloe 
Balancing Cream-et és Sonya® Aloe Nourishing Serum-ot 
az optimális reggeli és esti hidratálás érdekében!

Fürdés után azonnal hidratálj!
Tanulmányok kimutatták, hogy a legjobb, ha a testápoló-
krémet a fürdés után három percen belül használjuk, így 
a hidratáló gyorsabban beszívódik. Az Aloe Lotion és 
Aloe Moisturizing Lotion is 100 %-os stabilizált aloe 
vera zseléből készült, amely hozzásegít ahhoz, hogy 
a bőr hidratált, és lágy tapintású legyen. Mindkét krém 
kollagént és elasztint is tartalmaz, amelyekkel a bőr megőrzi 
a rugalmasságát és simaságát. Mindkét termék remek 
választás a száraz, berepedezett, valamint a szélnek és az 
időjárás viszontagságainak kitett bőr számára. Ha finomabb 
állagú krémre vágysz, akkor az Aloe Lotion-t javasoljuk, 
amely egyedi bőrpuhító hatású. Ha gazdag, sűrű állagú 
krémet szeretnél, akkor használd az Aloe Moisturizing 
Lotion-t. Mindkét hidratáló kiváló döntés a bőr elveszett 
nedvességtartalmának pótlására, és a bőr puhaságának, 
selymességének megőrzésére.

Ne hanyagold az ajkak ápolását!
Előfordulhat, hogy ajkaink repedezetté, szárazzá válnak télen, 
sokan ráadásul tetézik ezt a száj gyakori nyalogatásával, hogy 
így próbálják helyreállítani a bőr nedvességtartalmát. Csakhogy 
a hideg levegő elfújja a nedvességet, és az ajkak még inkább 
kiszáradnak. Próbáld ki a Forever Aloe Lips®-et, hogy elkerüld 
ezt a hatást! A Forever Aloe Lips® megnyugtatja és hidratálja 
a repedezett, száraz ajkakat. 

Használj egy kis színt!
A legtöbb ember hideg időben több időt tölt bent, mint a 
szabadban. Ez azt jelenti legtöbbünk esetében, hogy veszítünk 
“természetes ragyogásunkból”. Eggyel több ok arra, hogy 
kipróbálj egy színezett hidratálót! Az Aloe BB crème könnyű, 
aloéval dúsított BB krém, amely hidratál, és nap elleni védelmet 
nyújt a bőrnek, mely így lágy fényűvé, természetessé és 
hibátlan benyomásúvá válik. Klinikailag tesztelt növényi 
kivonat segíti elő, hogy a bőr ragyogónak, és simának tűnjön, 
miközben a korszerű összetétel csökkenti a vékony ráncokat, 
és bőrhibákat. Az olívalevél-kivonat gyengéden tökéletesíti a 
bőr tónusát, és textúráját.

Ezeket az egyszerű tippeket és változtatásokat alkalmazva máris 
felvértezted magad a téli hónapokra, és megőrizheted bőröd 
ragyogását még a legrövidebb és legsötétebb napokon is.

Sonya® Aloe Deep-Cleansing Exfoliator I 278
Sonya® Aloe Nourishing Serum I 281
Sonya® Aloe Balancing Cream I 280

Aloe Moisturizing Lotion I 063
Aloe Lotion I 062

Aloe BB crème 
Nude 371, Sandy 372, Cocoa 373

Forever Aloe Lips® I 022
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Társaságunk www.foreverliving.com címen elérhető honlapján Forever 
Üzleti Partnereink a „Forever Üzleti Partneri Bejelentkezés”- re kattintva 
(a belépéshez szükséges jelszót és felhasználónevet az it@flpseeu.hu címre 
küldött e-mail-ben kérhetik) többek között az alábbi hasznos információkat 
érhetik el: napi ponteredményeik, internetes áruház, havi bónuszelszámolás. 
Egyéb marketinganyagok, információk is találhatók a honlapon: folyóiratunk, 
eseménynaptár, ösztönző programjaink leírása, letölthető formanyomtatványok, 
oktatási anyagok, katalógusok, nemzetközi üzletpolitikánk. Nemzetközi YouTube 
csatornánkat a www.youtube.com/user/AloePod címen érhetitek el.

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS, REKLÁMOZÁS
Termékeink és marketinganyagaink továbbértékesítése tilos internetes 
felületeken. Üzleten vagy irodán belül bemutathatók és értékesíthetők a ter-
mékek a Nemzetközi Üzletpolitikánk 16.02 (h), (i), (j) és (k) pontja alapján. 
Forever Üzleti Partneri tevékenységgel kapcsolatos reklámozási és saját 
honlap készítésére vonatkozó szabályok a 16.02. (h), illetve a 17.10 pontban 
találhatók.
FORGALMI ADATOK lekérdezésére az alábbi módokon van lehetőség:
– interneten: a www.foreverliving.com honlap Forever Üzleti Partnereinknek 
fenntartott részében
– a Forever Telefon szoftveren, 
– az FLP360 internetes szolgáltatással, 
– és központjainkban: magyarországi partnereink a +36-1-269-5370-es számon, 
régiónk többi országából pedig a +36-1-332-5541-es számon.

Budapesti Központi Főigazgatóság: 
1184 Budapest, Nefelejcs u. 9–11. E-mail: flpbudapest@flpseeu.hu 
Tel.: +36-1-269-5370, +36-70-436-4288, -4289, +36 1 297 1995
Levelezési cím: 1439 Budapest, Pf.:745.
Ország igazgató: dr. Milesz Sándor: +36 1 297 1995, mobil: +36 70 316 0002
Főigazgató: Ladák Erzsébet: tel.: +36-1-269-5370/160-as mellék, 
mobil: +36-70-436-4230;
Főigazgató-helyettes: Kismárton Valéria: 130-as mellék, 
mobil: + 36 70 436 4273
Belföldi és nemzetközi kommunikáció: Szecsei Aranka: 136 mellék, 
mobil: +36 70 436 4229; 
Csábrádi Ottilia: 135 mellék, mobil: +36 70 436 4227
Kommunikációs osztályvezető: Petróczy Zsuzsanna Oxána: 157-es mellék, 
mobil: +36-70-436-4276
Oktatás és Fejlesztési Osztály (FLP TV): Berkes Sándor, 133. mellék, 
mobil: + 36 70 436 4213, dr. Karizs Tamás, mobil: +36 70 436 4271
Pontérték nélküli termékek:
Nagy Adrienn, mobil: +36 70 436 4272
Teremfoglalás/rendezvények:
Szigeti Brigitta, rendezveny@flpseeu.hu, +36 70 436 4285

INGYENES KÉPZÉS a Nefelejcs utcában, a Sonya házikóban kedden
és csütörtökön 10h-kor. Jelentkezés Forever flottatelefonon: Ungár Kata 
+36 30-331-1883.

TERMÉKRENDELÉS
Telefonon, telecenterünknél: 
Hétfőn: 8:00-19:45-ig; keddtől - csütörtökig: 10:00-19:45-ig; 
pénteken: 10-17:45-ig hívható számaink:
Tel./Mobil: +36-1-297-5538; +36-70-436-4290; +36-70-436-4291
Díjmenetesen hívható vezetékes (“zöld”) szám: +36-80-204-983
Hétfőn: 8:00-19:45-ig; keddtől - péntekig: 10:00-17:45-ig 
hívható számaink: Tel.: +36-70-436-4294; +36-70-436-4295
A telecenter e-mail címe: telecenter@flpseeu.hu

Internetes áruházunkban
www.foreverliving.com  vagy www.flpshop.hu
Az internetes áruház ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
tel: +36-1-269-5370, 110-es és 111-es mellék
e-mail: webshop@flpseeu.hu

A telecenter és az internetes áruház működtetéséért
felelős csoport vezetője: Kiss Tibor

A telefonon vagy interneten megrendelt termékeket futárszolgálattal 
két napon belül – időpont-egyeztetéssel – házhoz szállítjuk. Az 1 cc vagy 
afeletti értékű vásárlás szállítási költségét társaságunk átvállalja.

foreverphoto.eu honlapunkon megtekinthetitek rendezvényeink fotóit, 
jelszó: success

Ügyvezető Igazgatóság: 
1184 Budapest, Nefelejcs u 9-11. Tel.: + 36 1 297 1704 +36-70-436-4288, -4289
Ügyvezető igazgató: Lenkey Péter: mobil: +36 70 436 4279
Asszisztens:  Sztanyó Szilvia, tel.: 192. mellék, mobil: +36 70 436 428164
Asszisztens: Vékás-Kovács Mónika, tel.: 191-es mellék, +36-70-436-4239
Pénzügyi igazgató: Rókásné Véber Gabriella: tel.: +36-1-269-5370/171-es
mellék, mobil: +36-70-436-4220
Pénzügyi recepció: mobil: + 36 70 436 4256
Controlling igazgató: Suplicz Zsolt: tel.: +36-1-269-5370/181-es mellék,
mobil: +36-70-436 4194,

Nefelejcs utcai vevőszolgálatunk és raktárunk nyitvatartási rendje: 
H-CS: 10-19:45, P: 10-17:45, minden hónap utolsó hétköznapi munkanapján 
minden esetben 8-20 óráig,
Felelős vezető: Kiss Tibor, mobil: +36 -70-436-4170

Debreceni Területi Igazgatóság: 4025 Debrecen, Erzsébet u. 48.
Tel.: +36-52-349-657, mobil: +36-70-436-4287, fax: +36-52-349-187
Nyitva tartás: H: 12-20 óráig, K – P: 10-18 óráig (a számlázás zárás előtt
30 perccel befejeződik).
Területi igazgató: Pósa Kálmán, mobil: +36-70-436-4265

Szegedi Területi Igazgatóság: 6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 25.,
Tel.: +36-62-425-505, fax: +36-62-425-342 Nyitva tartás:
H: 12-20 óráig, K – P: 10-18 óráig (a számlázás zárás előtt 30 perccel
befejeződik). Területi igazgató: Radóczki Tibor

Székesfehérvári Területi Igazgatóság: 8000 Székesfehérvár, Várkörút 17.
Tel.: +36-22-333-167, +36-70-436-4286, +36-22-500-020, fax: +36-22-503-913
Nyitva tartás: H: 12-20 óráig, K – P: 10-18 óráig (a számlázás zárás előtt 30
perccel befejeződik). Területi igazgató: Kiss Tibor

Rendkívüli nyitva tartás: Termékárusítás illetve termékrendelés 
magyarországi képviseleteinken és telecenterünknél minden olyan hónap 
utolsó szombatján, amely után abban a hónapban már nincs munkanap: 12-20 
óráig. Ezen alkalmak pontos időpontját honlapunkon és képviseleteinken 
minden alkalommal meghirdetjük.  
2015. december 19-én, szombaton rendkívüli nyitva tartás 
magyarországi képviseleteinken 12.00-tól 19.30-ig.

Forever Resorts Teleki-Degenfeld Kastélyszálló, 3044 Szirák, Petőfi u. 26., 
tel.: +36-32-485-300, fax: +36-32-485-285 www.kastelyszirak.hu

Sasfészek Étterem, tel.: +36-1-291-5474, www.sasfeszeketterem.hu.
A Forever Resorts magyarországi intézményeinek ügyvezető igazgatója 
Lenkey Péter, operatív igazgató Király Katalin.

Orvos szakértőink: Siklósné dr. Révész Edit, a Forever Magyarország
Orvos Szakmai Bizottságának elnöke, dr. Hocsi Mária: 70/882-3495, 
dr. Kertész Ottó: 70/418-7233, Szabóné dr. Szántó Renáta: 70/612-2486, 
dr. Samu Terézia: 70/627-5678

MAGYARORSZÁG

KÖZPONTI KÖZLEMÉNYEK
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Beogradska kancelarija: 11010 Beograd, Kumodraška 162.
tel.: +381-11-397-0127, fax: +381-11-397-0126,
imejl: office@flp.co.rs
Predaja narudžbi: narucivanje@flp.co.rs
Radno vreme: ponedeljak, utorak i četvrtak 12:00-20:00,
sreda i petak 09:00-17:00, svake poslednje subote u mesecu
i tokom Dana uspeha 9:00-13:00
telecentar: +381-11-309-6382
Sonya salon lepote 065 394 1711

Niška kancelarija: 18000 Niš, Učitelj Tasina 13/1,
tel: +381-18-514-131; fax: +381-18-514-130, 
imejl: officenis@flp.co.rs
Radno vreme: ponedeljak i četvrtak 11:00-19:00,
Utorak, sreda i petak 9:00-17:00
Svake poslednje subote u mesecu 9:00-13:00

Horgoška kancelarija: 24410 Horgos, Bartok Bela 80.
tel./fax: +381-24-792-195,
imejl: tinde.szolnoki@flp.co.rs
Radno vreme: ponedeljak - petak 8:00-16:00.
Svake poslednje subote u mesecu 9:00-13:00.

Regionalni direktor: dr. Branislav Rajić
Medicinski stručnjaci: dr Biserka Lazarević
i dr Predrag Lazarević: +381-23-543-318
Utorkom i petkom 14:00-16:00 

Dani uspeha: 29.11.,

  Podgorička kancelarija: 81000 Podgorica, 
Ulica Serdar Jola Piletića 20. Poštanski fah 254, 
tel: +382-20-245-402, fax: +382-20-245-412
Radno vreme ponedeljkom: 12:00–20:00
ostalim radnim danima: 9:00–17:00 
Svakog meseca poslednja subota je radni dan, 
radno vreme subotom: 9:00–14:00 

Medicinski stručnjak, dr Nevenka Laban: +382-69-327-127
imejl: flppodgorica@t-com.me

Ljubljanska pisarna: 1236 Ljubljana Trzin, Borovec 3,
tel.: +386 1 562 3640, faks: +386 1 562 3645 
Naročanje izdelkov:  mobilni telefon: +386 40 559 631, 
tel: +386 1 563 7501. Naročanje po elektronski pošti: 
narocila@forever.si. Informacije po e-pošti: info@forever.si 
Delovni čas: Ponedeljek in četrtek od 12:00-20:00 in torek, 
sreda in petek od 09:00-17:00

Lendavska pisarna: 9220 Lendava, Kolodvorska 14, 
tel.: +386 8 205 40 75, Delovni čas: ponedeljek–petek 
od 9. do 17. ure. E-naslov: lendva@forever.si 
webshop: http://sl.flpshop.hu/

Direktor: Andrej Kepe
Zdravnik svetovalec: dr. Miran Arbeiter: +386 41 420 788
Usposabljanja: odprta predavanja in usposabljanja vsak četrtek 
- Forever Info točka Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta 20 

Dnevi uspeha: 21. 11., 

FBO trening 25.-26.09.2015. Prijave in informacije dobite na 
marketing@forever.si

Zagrebački ured: 10000 Zagreb, Trakošćanska 16
Telefon: + 385 1 3909770; 3909773 ili 3909775; 
Faks: + 385 1 3909 771
Otvoreno: ponedjeljak i četvrtak od 09:00 do 20:00
utorak, srijeda i petak od 09:00 do 17:00

Riječki ured: 551000 Rijeka; Strossmayerova 3a. , 
Tel: + 385 51372 361; Mob: + 385 91 4551 905, 
Otvoreno: ponedjeljak i četvrtak 12:00 - 20:00,
utorak, srijeda i petak 09:00 - 17:00

Područni direktor. Mr.sc. László Molnár
Naručivanje e-mailom: foreverzagreb@gmail.com
Medicinski stručnjaci: Dr. Ljuba Rauški Naglić, 
mob: + 385 91 5176 510 - neparni datumi 17:00 -20:00., 

Edukacije u uredima Zagreb i Rijeka: ponedjeljak i četvrtak od 18:00h
Web adresa: www.foreverliving.com - birajte hrvatski jezik 
Na stranici www.foreverliving.com možete napraviti web 
narudžbu proizvoda

Telefonski liječnici: Dr. Zoran Vrcić: + 385 91 5176510 
– ponedjeljak od 16:30 do 18:30 Četvrtak od 16:30 do 19:30
Dr. Draško Tomljanović: + 385 91 4196101 – utorak od 14:00 do 17:00

Zyra e Tiranës: Tiranë, Fuat Toptani 1/5.
Tel./Fax: +355 44 500 866
Hapur: ditët e punës 9.00-13.00 dhe 16.00-20.00

Drejtor Rajonal:  Attila Borbáth
cel: +355 69 40 66 810, +36 70 436 4293
Shef Zyre: Xhelo Kiçaj: Cel: +355 69 40 66 811,
e-mail: flpalbania@abcom.al

Zyra e Prishtinës: Pristinë  Rr. Azem Hajdari br. 32.
tel.:+377 44 50 3911
hapur gjatë ditëve të punës: 10.00-16.00.
Derjtor rajonal: Attila Borbáth
Cel: + + 355 69 40 66 810
 
flpkosova@kujtesa.com

Bijeljinska kancelarija: 76300 Bijeljina, Trg D. Mihajlovića 3.
tel.: +387-55-211-784, +387-55-212-605, fax: +387-55 -221-780 
Radno vreme, radnim danima: 9:00–17:00 
Imejl adresa: forever.flpbos@gmail.com
Regionalni direktor: dr. Slavko Paleksić 

Sarajevska kancelarija: 71000  Sarajevo, 
Džemala Bijedića 166 A. 
tel.: +387-33-760-650, +387-33-470-682,  fax: +387-33-760-651 
Radno vreme: ponedeljak, četvrtak, petak 09:00–16:30, 
utorak, sreda 12:00–20:00 
Imejl adresa: flpm@bih.net.ba
Rukovodilac ureda: Enra Ćurovac-Hadžović

 SRBIJA

SLOVENIJA

 CRNA GORA
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Csomagár tartalma :
3 éjszaka szállás reggelivel  

Félpanziós ellátás – Büfé vacsorák 
éttermünkben

szilveszter este retro buli
Éjfélkor pezsgős koccintás

1 X 25’ Aloe frissítő masszázs
1 X 30’ lovas szolgáltatás -

lovaskocsizás/-szánozás - forró tea, 
forralt bor, pálinka kíséretében 

1 x 30’ tekepálya használat
A programokhoz érkezéskor időpont egyeztetés szükséges!

sonya Health Beauty & Wellness 
Központ korlátlan használata

(2 beltéri ellenáramoltatású medence, 
pezsgőfürdő, szauna, sókabin, 

wellness pihenő)
Fürdőköpeny használat

Játszószoba
Wattay-teleki- Degenfeld kiállítás

Korlátlan Wifi használat
Díjmentes őrzött parkoló

( 4 nAp/3 Éj )

FoglAlhAtó : 2015.12.29 – 2016.01.01.

SzobAtípuS                                          CSomAgár / Fő / 3 Éj 
 
Superior SzobA 
Kastély főépületében 61.350 Ft
Kastély szárnyépületben 57.450 Ft 

DeluXe  lAkoSztály
Kastély főépületében 75.650 Ft

egyágyas felár : 9000 Ft / fő / éj
pótágy : 7400 Ft / fő / éj

teljes panzió : + 4000 Ft / fő / éj

Gyermekkedvezmény szülővel egy szobában 
való elhelyezéssel 0-6 éves korig ingyenes

7-14 éves korig 50% kedvezmény

Áraink az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák, melynek mértéke 
18 év felett 300 Ft/fő/éj.

Szállodánk SZÉP kártya elfogadóhely
Hitelkártya elfogadás



Forever Living 
Products 
Hungary

Január 16. 
success day, 

Budapest

Február 26. 
diamond Ball,

szirák

Március 12. 
success day,

Budapest

Július 16. 
success day, 

Budapest

november 26. 
christmas success day, 

Budapest

szeptember 10. success 
day, Budapest

szeptember 30. – október 
1. diamond Holiday rally, 

Porec

Május 21. Birthday 
success day, Budapest 
Május 22. regional F.i.t. 

Manager meeting, Budapest

Június 10-11. 
diamond Holiday rally, 

Budapest 

szeptember 18-26. eagle 
Manager retreat 2016 
greece, costa navarino 
(2 csoportra osztva: a minősülési 

periódus után derül ki, melyik ország 
kerül az időpont 1. illetve  2. felére)

október 29.
Birthday success day, 

Bijeljina

október 22. 
Birthday success day, 

opatija

Április 15-25. 
global rally 

Johannesburg

április 30. 
success day 

sarajevo

gLoBaL events
Forever Living 

Products Bosnia & 
Herzegovina

Forever Living 
Products 

Montenegro

Forever Living 
Products 

serBia

Forever Living 
Products 
sLovenia

Forever Living 
Products 

croatia 

EsEménynaptár   2016

Január 23. 
success day, 

zagreb

Január 24. 
success day, 

Belgrad

Február 6. 
success day, 

Podgorica

Február 13. 
success day, 

Ljubljana

Április 16. 
success day, 

Podgorica

Március 19. 
success day, 

opatija

Március 20. 
success day, 

Belgrad

november 12.
 success day, 

Podgorica

november 19. 
Birthday success day, 

Ljubljana

december 4. 
Birthday success day, 

Belgrad

szeptember 3. 
success day, 

Podgorica

szeptember 18. 
success day, 

Belgrad

Május 14. 
success day, 

zagreb

Június 11. 
success day, 

Podgorica

 június 25 
success day, 
arandjelovac

Június 18. 
success day, 

Ljubljana



Mennyire fontosak számodra a rendezvények, és milyen 
érzés előadóként rengeteg ember előtt színpadra lépni?
Én is csak egy vagyok a tizenkétmillió üzlettárs közül, akik 
rendszeresen járnak a különböző rendezvényekre, így át 
tudom élni, amit ők éreznek a nézőtéren, és természetesen 
minden előadásom előtt izgatott vagyok. Már napokkal előtte 
felkészülök és jegyzetelek arról, hogy mit szeretnék elmondani 
és azt kívánom, hogy a Holiday Rally és a hasonló rendezvények 
egyre nagyobbak legyenek.

Nemrég érkeztél vissza Cancúnból, az Eagle Manager 
Találkozóról, most Porecsen vagy a Holiday Rally-n, de 
holnap már egy német Siker Napon fogsz előadást tartani 
Frankfurtban. Hogy bírod ezt a tempót?

Azért vagyok ennyire jó állapotban, és azért tudom magam 
ennyire terhelni, mert mindennap a Forever termékeit 
fogyasztom, és hajtanak a céljaim, amiket még az FLP 
segítségével szeretnék elérni. Emiatt ez igazán nem is stressz, 
hanem lelkesedés.

Mennyire vagy büszke az eredményeidre és mi az, ami 
még motivál egy olyan dupla gyémánt managert, aki már 
bizonyított?
Az eddigi eredményeimre azért vagyok büszke apaként, mert 
általuk megadhatom a gyerekeimnek azokat a lehetőségeket, 
amikkel élnek, nekem ugyanis nem volt olyan szerencsém, 
hogy úgy nőjek fel, mint ahogy ma ők. Nagyon büszke vagyok 
arra, hogy a két és négy éves gyerekeim már öt nyelven 

Kicsit 
többet 
tenni, 
mint 
másoKdupla gyémánt manager, 

executive glt tag
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a rendkívül sikeres úriember 1995-ben 
kezdte el építeni Forever vállalkozását, 
melyet a világ legszebb üzletének érez. 
Kitartó munkájának köszönhetően övé 
a világelsőség a cégnél. monacóban 
él feleségével, dominique-kal és két 
gyermekükkel. rendszeresen tart 
motivációs előadásokat világszerte 
az Flp hálózatépítésről, legutóbb a 
gyémánt Holiday rally főelőadója volt 
Horvátországban.



beszélnek, a legjobb nemzetközi iskolákba járnak, és hogy 
Monacóban, egy gyönyörű helyen lakunk. Férjként pedig 
csodás érzéssel tölt el az, hogy a feleségemnek bármit 
megadhatok, amire csak szüksége van. A további motivációm 
inkább eszmei, mintsem anyagi: a Forever termékeket 
szeretném a világ összes háztartásába eljuttatni. A célom az, 
hogy minden ember legalább egyszer lehetőséget kapjon 
az életében, és ehhez arra van szükség, hogy a jelenlegi 
csoportom legalább a tízszeresére nőjön. 

Egy olyan elfoglalt ember, mint te, hogyan osztja be az 
értékes szabadidejét?
A szabadidőm jó részét természetesen a családommal, a 
feleségemmel és a gyerekeimmel töltöm. Van több hobbink is, 
sokat sportolunk, majdnem mindennap úszunk, triatlonozunk, 
kerékpározunk és kick-box edzésre járunk. Egyik szenvedélyem 
a motorozás, ahogy felülök a Harley Davidsonomra és 
elmegyek túrázni, rögtön ki is tudok kapcsolni. 

Szabó József, ma már Zafír Manager  felsővonalaként 
tulajdonképpen téged tarthatunk régiónk „kereszt-
apjának.” Te hogy viszonyulsz azokhoz az országokhoz, 
ahol tudod, hogy neked köszönhetően vert gyökeret a 
Forever cég?
Sok olyan ország van, ahol rajtam keresztül indult be az üzlet, 
de köztük is intenzív kapcsolatom van Magyarországgal. Az 
egyik csodálatos vezetője ennek a régiónak Szabó József, aki 
a kezdetekkor több tízezer kilométert utazott Németországba 
és vissza, hogy az országát elláthassa termékekkel, és 
hónapról-hónapra hozott magával új üzlettársakat. Az 
egyik Berkics Miklós volt, aki mára Gyémánt Managerként 
egy hatalmas csapatot felépítve sokak számára vált igazi 
példaképpé. Szabó Józsival a kezdeti lépések azért is voltak 
nagyon meghatározóak, mert még én is az üzletem elején 
voltam, így különleges szeretet köt a magyarokhoz.

A csapatodban egy új stratégiát, a „Du 5 Coach 5”-ot
alkalmaztatod. Mesélnél erről nekünk egy kicsit 
bővebben?
Egy éve hoztuk létre ezt a módszert, amit a Supervisor 
szint után kezdünk el, és azt szeretnénk ezzel elérni, hogy 
Supervisoraink kicsit többet tegyenek, mint mások. Ez annyit 
jelent, hogy a hónap első napján bevásárol magának, így 
teljesít már egy személyes pontot, azért, hogy a következő 
29 vagy 30 napban legyen elegendő ideje arra, hogy két új 
embert 2 ponttal behozzon az üzletbe. Ez nem a 4, hanem 
az 5 pont ismétlése, másolása. Ha valaki ezzel a módszerrel 
következetesen dolgozik a csapatában, akkor legkésőbb 5-6 
hónap után eléri a manageri szintet, 8 hónap után pedig 
már Soaring Manager lesz, és valahol 7-12 ezer euro közt fog 
keresni. Hihetetlen gyorsító tényező az üzletben az, hogy az 
elvárt felett egy ponttal teljesítünk.

Szingapúrban, a Global Rally-n 15000 pont feletti 
teljesítményeddel világelsőként, a legnagyobb 
Chairman’s Bonust átvéve ismét te bizonyultál a 
legjobbnak, Cancúnban kineveztek executive GLT 
tagnak, amely a több mint 12.500 pontot elért GLT 
tagok kiemelt, szűk csapata. Ezek az elismerések 
tovább ösztönöznek, vagy inkább tehernek érzed 
a szint tartását?
Körülbelül tizenhárom éve vagyok világelső, egy megfelelő 
távolság van a második helyezett és köztem, de egészen 
őszintén ez semmit nem jelent. Számomra a legfontosabb, 
hogy jó munkám van, rengeteg embernek tudok segíteni 
azzal, hogy kinyitom a szemüket, de természetesen az 
eredmény miatt jobban figyelnek rám. De nagyon remélem, 
hogy belátható időn belül valaki utol fog érni engem és meg 
is fog előzni. 

Mit tanácsolsz az újaknak, hogy lehet a 
leghatékonyabban bevonzani valakit az üzletbe, és 
miért érdemes egyáltalán belevágniuk ebbe a 
vállalkozásba?
Mindenkinek megvan a saját nyomógombja, amit meg 
kell találni, van, akinél a termék, és van, akinél az üzlet az.
Ez pedig csak kérdésekkel tisztázódik. Ha valóban érdekelnek 
minket az emberek, szeretünk ismerkedni, akkor át fogjuk 
tudni adni az információt. Amikor én húsz évvel ezelőtt 
elindultam egy telefonnal és egy fax készülékkel, akkor 
csak egy bizonyos körben tudtam építkezni. Ma már az 
internet segítségével a közösségi oldalakon az egész 
világon tudunk dolgozni, és attól függően, hogy mik a 
céljaink, nagyobb lehet az eredményünk is. A network 
marketing jelenti a jövőt, ennek révén megvalósíthatjuk 
a céljainkat, az álmainkat, és azt az életet élhetjük, amit 
valóban megérdemlünk.

Hűbér Tünde
Forever TV
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282  Sonya Skin Care Kit

423  Luscious Lip Colour

  – Double Diamond

424  Luscious Lip Colour

  – Orange Glow

425  Luscious Lip Colour 

  – Party Purple

426  Luscious Lip Colour

  – Perfect Pink

427  Luscious Lip Colour 

  – Capuccino

371  Aloe BB Créme Nude vagy

372  Aloe BB Créme Sandy vagy 

373  Aloe BB Créme Cocoa

419  Liquid Eye Liner

  
  + ajándék

  CC 1,282

A csomagok összetétele és az ajándék változhat.

Karácsonyi szépség Hozd a legjobb formád! érzéKeK világa forever KedvenceK

473  Forever Argi+ Stick Pak

064  Aloe Heat Lotion

205  Forever Aloe MSM Gel

055  Aloe Body Toning Kit

462  Aloe Sun Lips

  + ajándék

  CC 0,866

512  Essential Oils – Tri-Pak

510  Essential Oils –  DEF.

285  Aroma Spa Collection

511  Essential Oils – SOOT.

509  Essential Oils – At Ease

209  25th Edition for Men vagy 

208  25th Edition for Women

  + ajándék

  CC 0,984

238  Aloe Scrub

063  Aloe Moisturizing Lotion

051  Aloe Propolis Crème

200  Aloe Blossom Herbal Tea

022  Aloe Lips

187  Alpha-E Factor

  + ajándék

  CC 0,471



A csomagok összetétele és az ajándék változhat.

forever KedvenceK

Ajándékozz Forevert!

Állítsd össze 
sajÁt tOUCH 

CsOmagOdat! 
vásárolj legalább 15 féle 
terméket egyszerre, és 

megajándékozunk 
egy exkluzív 

my Touch 
táskával!

mY tOUCH #maradjitthonmegeri

A karácsonyi időszak sok mindent jelképez – idő együttlétre, ünneplésre, vissza- és 

előretekintésre. Hiszünk benne, hogy a legszebb ajándék az, ha segítünk másokat a jobb 

közérzet, szebb kinézet elérésében, valamint abban, hogy azt az életet  élhessék, amiről ál-

modtak.  Az aloe által ihletett ünnepi katalógusunkban megtalálható néhány a kedvenc ter-

mékeink közül, és az ezekből összeállított karácsonyi csomagok is,  amelyeket tudjuk, hogy 

szeretettel ajándékoztok. 
238  Aloe Scrub

063  Aloe Moisturizing Lotion

051  Aloe Propolis Crème

200  Aloe Blossom Herbal Tea

022  Aloe Lips

187  Alpha-E Factor

  + ajándék

  CC 0,471




