


William Arthur Ward egyszer azt mondta: 
„A kimondatlan köszönet olyan, mint a 
becsomagolt, de soha át nem adott ajándék.”

Az évnek ebben az időszakában, amikor elkezdünk készülni a 
Hálaadásra, arra az ünnepre, amit minden évben megtartunk az 
Amerikai Egyesült Államokban, a családok egyre több időt töltenek 
azzal, hogy megemlékeznek az együtt eltöltött értékes pillanatokról.

Egyre többször hangzik el a „hála” szó.  Erre összpontosítunk, és 
elmerengünk azokon a dolgokon, amikért hálát érzünk. De miért 
csak egyszer fordul ez elő évente? Ha a hála kifejezése olyan 
egyszerű, akkor miért nem tesszük minden nap?

A hála a legapróbb dolgokban is fellelhető. Rámosolyogni valakire 
az utcán, tartani az ajtót valakinek, vagy néhány percet eltölteni azzal, 
hogy megkérdezzük, milyen napja volt a másiknak. A hálaadás egy 
egyszerű módja annak, hogy fejleszd az életed, az egészséged és a 
jómódodat.

Rengeteg dolog van, amiért nap mint nap hálás vagyok. Megtisztelő, 
hogy segíthetek megválasztani másoknak az útjukat, megtalálni a 
szabadságot, egészséget és életre szóló barátságokat. Ezért, és még 
sok más dolog miatt szerepel a hála a Forever értékei között.

Bátorítalak benneteket, ne sajnáljátok az időt arra, hogy hálásak 
legyetek, és legyen ez napi szintű rutinotok! Osszátok meg 
másokkal minden nap, hogy mit jelent számotokra a barátságuk, 
és a jókívánságaik. Ha időt szánunk arra, hogy megosszuk ezeket a 
gondolatokat, mosolyt csalhatunk mások arcára.

Áldott ünnepeket kívánok nektek és családtagjaitoknak! 
Köszönöm, hogy ennyi okot adtok, amiért hálás lehetek!

Örök tisztelettel:

Adj 
hálát!

Rex Maughan
az igazgatóság elnöke, 
vezérigazgató



Elérkeztünk az év utolsó napjaihoz. Mielőtt elkezdődnek az ünnepek, még egy utolsó roham, hajtás, rohanás, majd öröm 
és boldogság, hogy végre a kiérdemelt pihenésnek adjuk át magunkat. Mindnyájan álmok, célok megvalósítását végezzük, 
valójában rohanunk a boldogságunk felé. “Minden ember boldog akar lenni” - énekelte nemrég, a Forever színpadán is 
sokat szereplő Harangozó Terike. Valóban: a boldogság jár mindenkinek, csak sokszor meg kell küzdenünk érte, akár a 
vállalkozásunkban, akár a magánéletünkben.
“Boldogság, gyere haza!” - az egyik legnépszerűbb dalunk, közel ötmillióan hallgatták meg a YouTube szerint Cserháti Zsuzsa 
tolmácsolásában. Ám sokat kell tennünk azért, hogy valóban meg is érkezzen hozzánk. A boldogság elsősorban egymás 
szeretetének a békéje, nyugalma, harmóniája. Rex Maughan sokszor megfogalmazta a Forever erejét, ami a szeretetben rejlik. 
Az ünnepekhez közeledve még erőteljesebben kell hatnia ezen gondolatoknak. Ha szeretettel fordulsz a környezetedhez, 
előbb-utóbb a környezeted is így tesz majd, csak elég kitartónak, elkötelezettnek kell lenned az iránt, amit képviselsz, amit 
szeretnél megvalósítani az életedben. Nagyon fontos, hogy amit szeretnél átadni mások számára, az hasznos, jótékony, 
segítőkész legyen a Föld lakóinak. A Forever ezt adja.
A szeretet erejét ne erőltesd, légy mértékletes, de rendkívül elkötelezett, és meglátod eljön mindenki boldogsága, mely erősebbé 
teszi a Földet, és védettebbek leszünk. Tégy a boldogságért még ma, gondold át a napjaidat, mit kellene változtatni rajta! 

Szeretni egyszerűbb, mint bármi mást tenni a világon. Kövesd a könnyebb utat, és az elvezet a boldogsághoz.

Áldott Ünnepeket, és Szeretetben Gazdag Boldog Új Évet kívánok!

  

PhD. dr. Milesz Sándor
  ország igazgató

BOLDOGSÁG



2014 februárjában csatlakoztam a céghez. 
Szponzoromnak, Kovács Angéla Zsuzsannának 
köszönhetően karrierem egy Firsttel indult. Rá fél évre 
már a Manager szintet ünnepelhettük. Mindannyian 
kiválasztottak vagyunk – érezd át ennek a jelentőségét! 
A szponzorod kiválasztott, látott benned fantáziát, erőt, 
lelkesedést ahhoz, hogy hozzásegítsd a céljaihoz. A jó 
hír az, hogy addig ez nem megy neki, amíg nem segít 
neked a céljaid elérésben. Köszönöm Angélának, hogy 
felírt a névlistájára, és ezzel megváltoztatta az életem!

A Foreverhez való csatlakozásom idején még 
rendőrként dolgoztam. Nagyon sokat köszönhetek 
azoknak az éveknek, de hamar rájöttem, hogy nem 
onnan fogok nyugdíjba menni. A már akkor több mint 
tízéves sportmúltam miatt kézenfekvő volt, hogy az én 
utam az egészséges életmód, és a mozgás területére 
vezet. Emiatt kezdtem el 2011-ben edzői karrieremet 
építeni másodállásban. Már akkor sem volt idegen 
tőlem az, hogy küzdjek azért, amit megálmodtam. Egy 
tíz négyzetméteres garázsból indulva jelenleg a saját 
edzőtermemet üzemeltetem Szolnokon, több mint 
háromszáz négyzetméteren. És ez sem a végállomás!
2015 februárjában leszereltem, és megalapítottam a 
saját cégem. Ehhez nagyban hozzájárult a Forever, 
mert ezekkel a termékekkel kezdtem el dolgozni. Hogy 
miért a Forever? Több mint tízéves étrend-kiegészítő 
használat után jutottam el ezekhez a termékekhez, 
amik gyökeresen megváltoztatták addigi nézeteimet. 

MINOSÉGI 
ALAPOK, 
LÁTVÁNYOS 
FITNESZ-
EREDMÉNY!

˝



Kiadja: Forever Living Products Magyarország Kft.  Szerkesztőség: FLP Magyarország Kft.  1184 Budapest, Nefelejcs u. 9-11.  Tel: (+36 1) 269 53 70 Fax: (+36 1) 297 1996
Főszerkesztő: Petróczy Zsuzsanna Szerkesztők: Kismárton Valéria, Pósa Kálmán

 Layout, nyomdai előkészítés: Crossroad Consulting Kft. Fordítás, lektorálás: Mimoza Borbáth,  (albán), Babity Gorán Vladimir, 
Anić Antić Žarko (horvát), Babity Gorán Vladimir, Dragana Meseldžija (szerb), Novak Császár Jolanda, Biro 2000 Ljubljana (szlovén) 

Nyomtatás: Palatia Nyomda és Kiadó Kft. Készült 30 500 példányban. A cikkek tartalmáért a szerzők vállalják a felelősséget. 
Minden jog fenntartva! www.foreverliving.com

Az FLP kiemelt fi gyelmet fordít környezetünk védelmére.  A Forever Magazin környezetkímélő, újratelepített erdőgazdálkodásból származó, FSC minősítésű papíron jelenik meg.

Kiadja: Forever Living Products Magyarország Kft.  Szerkesztőség: FLP Magyarország Kft.  1184 Budapest, Nefelejcs u. 9-11.  Tel: (+36 1) 269 53 70 Fax: (+36 1) 297 1996
Főszerkesztő: Petróczy Zsuzsanna Szerkesztők: Kismárton Valéria, Pósa Kálmán

Layout, nyomdai előkészítés: Crossroad Consulting Kft. Fordítás, lektorálás: Mimoza Borbáth,  (albán), Babity Gorán Vladimir, 
Anić Antić Žarko (horvát), Babity Gorán Vladimir, Dragana Meseldžija (szerb), Novak Császár Jolanda, Biro 2000 Ljubljana (szlovén) 

Nyomtatás: Palatia Nyomda és Kiadó Kft. Készült 30 500 példányban. A cikkek tartalmáért a szerzők vállalják a felelősséget. 
Minden jog fenntartva! www.foreverliving.com

Az FLP kiemelt fi gyelmet fordít környezetünk védelmére.  A Forever Magazin környezetkímélő, újratelepített erdőgazdálkodásból származó, FSC minősítésű papíron jelenik meg.

F O R EV E R

Egyszerűen rájöttem, hogy a lehető legjobb 
termékekkel találkoztam, és a tanítványaimnak is a 
legjobbat akartam és akarom azóta is. 

Így vezettem be a F.I.T. programokat az edzőtermi 
protokollba is. Szakmailag kifogástalan, és 
tudományosan is a mai ismereteknek megfelelő 
programokról van szó. Korábban is hasonló elveket 
használtam a tanítványok étrendjének összeállításánál, 
átmeneti böjtidőszakokat alkalmazva, így könnyedén 
tudtam azonosulni a rendszer felépítésével. Az elért 
eredmény azonban sokszorosa a korábbiaknak 
az egymás hatását erősítő étrend-kiegészítőknek 
köszönhetően. Letesszük a minőségi alapokat a C9-cel, 
ezután sokkal könnyebben érjük el a céljaikat. 
Csak egy optimális állapotra hozott szervezettől 
várhatunk el megfelelő eredményt, legyen szó 
bármilyen fi tnesz-célról, fogyásról, izomtömeg-
növelésről vagy teljesítményfokozásról. Az egyik híres 
magyar zenei fesztiválhoz hasonlítom ezt a periódust. 
Az első kilenc nap a fesztivál nulladik napjának felel 
meg: ráhangolódunk, alapozunk, és csak ezután jön az 
igazi fesztivál, a F.I.T. 1 és a F.I.T. 2: a sztárvendégek a 
nagyszínpadon. 

De még mielőtt belekezdenél a fenti pontok 
alkalmazásába, gondold át, mi a te miérted? Cél nélkül 
a F.I.T. programok is csak olyan eszközök, amik hiába 
vannak, nem fogsz velük eredményt elérni. Találd 
meg a célod, amiért megmozdulsz, amiért többet 
teszel minden egyes nap, mert e nélkül ezeket az 
eszközeidet nem tudod kihasználni maximálisan.

Légy első és utolsó!
Első, aki felkel, utolsó, aki lefekszik.
Első, aki megismeri a kihívásokat, utolsó, aki elrejtőzik 
előlük.
Első, aki tanul a hibáiból, utolsó, aki kifogásokat keres.
Első, aki követeli a győzelmet, utolsó, aki megelégszik 
a vereséggel.
Első, aki megizzad céljaiért és megszenved azokért, 
és végül te leszel az utolsó, aki talpon marad a hegy 
tetején, amit úgy hívnak: eredmény.

Oláh László
Manager

HOGYAN TUDOD FELPÖRGETNI 
AZ ÜZLETED A F.I.T. PROGRAMOKKAL?

1. Csináld végig fegyelmezetten a C9-et, legyen 
egy használható eredményed, amivel felkelted a 
környezeted érdeklődését!

2. Dokumentáld az eredményeket precízen! 
(Mérések, fotók) 

3. Használd offl ine az eredményed! Beszélj 
ismerőseidnek lelkesen arról, hogy mibe kezdtél, 
hogy életmódot váltottál, fontos döntést hoztál! 
Sugározzon ez rólad!

4. Használd online az eredményed! Oszd 
meg közösségi oldalakon, és az érdeklődőket 
tájékoztasd arról, milyen nagyszerű 
életmódprogramokról van szó, és igényeik 
felmérése után tudasd velük, hogy ez a 
legmegfelelőbb program, amibe belekezdhetnek!

5. Ehhez nem kell edzőnek lenned, de törekedj a 
maximális hitelességre! Ismételd ezt a könnyedén 
másolható módszert minden fogyasztódnál és 
munkatársaid fogyasztóinál, és irány a F.I.T Top 10!
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A FOREVER CÉG MEGÚJULT KÉPZÉSE, AZ I. GYÉMÁNT HOLIDAY RALLY EZÚTTAL ISMÉT 
PORECSEN LÁTTA VENDÉGÜL RÉGIÓNK NYOLC ORSZÁGÁNAK ÜZLETI PARTNEREIT. A 
MŰSORVEZETŐK, LAPICZ TIBOR SOARING MANAGER ÉS JADRANKA KRALJIC-PAVLETIC SE-
NIOR EAGLE MANAGER MÁR JÓL ÖSSZESZOKOTT PÁROSKÉNT ZÖKKENŐMENTESEN KON-

FERÁLTÁK FEL A VÁLTOZATOS PREZENTÁCIÓKAT TARTÓ ELŐADÓKAT.



Elsőként Siklósné dr. Révész Edit 
Soaring Manager, az FLP ma-
gyarországi Orvos Szakmai Bizott-
ságának elnöke tartott tájékoztatót az 
illóolajokról, melyek a legrégebbi és 
legősibb anyagok a földön, hisz már 
az ókori civilizációk is használták 
Rómától Kínáig. „Apró, molekuláris 
méretűek, ezért jól felszívódnak a 
bőrön, természetes módon stimu-
lálják érzékeinket és segítenek abban, 
hogy jobban érezzük magunkat. Min-
den olaj egyedi, tartalmazza az aktív, 
jellegzetes keverékű összetevőket. 
Próbáld ki mindegyiket, és tudni 
fogod, hogy az aktuális lelki és fi zikai 
állapotodnak megfelelően melyik 
illóolajra van épp szükséged!” 

Dr. Samu Terézia Soaring Manager 
tizenhét éve erősíti a Forever orvos 
csapatát. „Európában nálunk él a 
legtöbb túlsúlyos ember, ám az FLP 
programjának segítségével fi tté 
tudunk válni. Amit eszünk, az szén-
hidrátban szegény legyen, folyadék-
ként teát és vizet ajánlott fogyasz-
tani, és naponta minimum harminc 

percnyi testedzés szükséges.” A C9 
program első két napja a tisztítás, a 
3-9. nap ennek folytatása. Ezután 
következik a F.I.T. 1, majd pedig a 
F.I.T. 2 csomag! Ha már elértük a 
célunkat, legyen az jobb életminőség 

vagy fogyás, akkor őrizzük is meg 
a vitalitásunkat a Vital5 csomaggal. 
„Egy döntést kell csak hoznod, hogy 
megváltoztatod az életed, még-
pedig úgy, hogy fi tt leszel, és az is 
maradsz!” 

Simon Janó Eagle Manager több 
mint kilenc éve építi foreveres vál-
lalkozását. „Egyetlen dolog állandó 
az életben, ez pedig a változás. Ma 
már a network marketing sem az, 
mint pár éve volt: fel kell építeni ön-
magunkat online is. „Építs önmagad-
ból egy brandet, legyél te magad a 
márkád! Az oldaladon mutasd meg 
magad, képviselj valami olyat, ami te 
vagy, és amire kíváncsiak lehetnek 
az emberek.” Keressünk potenciális 
jelölteket, lépjünk velük kapcsolatba, 
és amikor már tudjuk, hogy mi az, 
amire megoldást keresnek, akkor 
jöhet a jól bevált foreveres marke-
tingprezentáció. „A Foreverrel és a 
21. század adta technikai háttér-
rel bárki bárhonnan megteremthet 
egy szabad életet önmagának és a 
családjának.”

Szabó József Zafír Manager 1997-
ben honosította meg a termékeket, 
ami által az FLP magyarországi tör-
ténelme elindult. „Régen több száz 
kilométert kellett utazni ahhoz, hogy 
embereket toborozzunk az üzletbe, 

elvigyük hozzájuk a lehetőséget. 
Így is nagy eredményeket értünk 
el, csak sokkal lassabban. „Csak 
idő, szorgalom és kitartás kér-
dése, hogy a mai egzisztenciádat 
gyökerestül megváltoztasd, és új 
alapokra helyezd az életed.” 
Pontértékben mérik az eredményt, 
pénzért csináljuk ezt az üzletet, 
de csak a pénzért nem fogod 
tudni megcsinálni! De meg tudod 
csinálni a hitedért, a becsületedért, 
a korrekt emberi hozzáállásodért. 
„Elsősorban az emberi értékekről 
szól ez az üzlet. Nem arról, hogy 
behozzuk, hanem, hogy benntart-
suk őket.”

Krizsó Ágnes Zafír Manager 1997 
óta építi FLP üzletét. „Tegyél egy 
olyan ígéretet, amit én tettem annak 
idején, amivel valóra válthatod az 
álmodat!” Minél fi atalabb emberek 
jönnek el az Forever rendezvényeire, 
annál nagyobb ígéreteket fognak 
maguknak tenni. Amikor egy gyer-
mek felnőtté válva sikeres lesz, akkor 
nemcsak az ő teljesítményéhez kell 
gratulálnunk, hanem a szüleiéhez is. 
Aki igazi vezetővé akar válni, az en-
nek szenteli minden idejét, 
és mindent elkövet azért, hogy 
folyamatosan fejlődve egyre jobb 
emberré váljon. „Én az első pillanat-
tól kezdve tartottam az ígéretemet. 
A hitelesség mindennél többet ér, 
és ezért minden egyes ember saját 
maga felel. A leghosszabb út is az 
első lépéssel kezdődik, úgyhogy 
tegyél egy ígéretet, és kezdjél el 
magadon dolgozni!”
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Belosa Stjepan Senior Eagle Manager feleségével együtt 
építi üzletét Horvátországban. „Három évvel ezelőtt én 
is itt hoztam egy döntést, hogy Manager leszek, és húsz 
napon belül az is lettem. A következő évben eldöntöt-
tük, hogy Seniorok leszünk, és azok is lettünk. Az idei 
rendezvényre Soaringok szerettünk volna lenni, de nem 
értük el a kitűzött célt.” Az, hogy az ember nem tudja 
teljesíteni, amit tervezett, nem jelenti azt, hogy nem 
dolgozott eleget, csak azt, hogy valamin változtatnia 
kell. Ma már a Facebooknak köszönhetően nincsenek 
határok. Készítsünk egy rövid felvételt itt, mutatva, hogy 
a Forever cég jóvoltából éppen Porecsen vagyunk, és a 
végén legyen egy üzenet, hogy aki látja és változtatni 
szeretne az életén, az forduljon hozzánk. „Ha most Su-
pervisorokként eldöntitek, hogy belefogtok az üzletbe, 
ezzel a módszerrel két hónap alatt Managerek lehettek!” 

Fijuljanin Irfan Manager két és fél éve csatlakozott 
a Foreverhez Szerbiában. „Az igazi munkánk nem a 
termékekkel, hanem az emberekkel kapcsolatos. Minél 
többet kommunikálunk, annál jobb lesz az eredmé-
nyünk.” Fontos, hogy akár egy otthoni bemutatót is üzleti 
öltözetben tartsunk meg, hisz csak akkor vagyunk ko-
molyan vehetőek és hitelesek, ha tényleg elhiszik rólunk, 
hogy a segítségünkkel akár Gyémántokká válhatnak. 
Naponta olvassunk legalább fél órát, vegyünk részt min-
den rendezvényen a saját régiónkban! Amit teszünk, azt 
látják a munkatársaink, azt fogják lemásolni. „Tűzz ki egy 
olyan erős célt, ami folyamatosan ott tud majd lebegni 
a szemed előtt, ami segít tovább menni még akkor is, 
amikor nehéz vagy fájdalmas az előrejutás!” 

Jurovic Zlatko Zafír Manager feleségével a horvátorszá-
gi piacnyitástól az FLP tagja, és azóta is közösen építik 
üzletüket. „Én azért értem el a Zafír szintet, mert nagy 
szerencsém volt az emberekkel. Jó csapatjátékosnak kell 
lenni ahhoz, hogy igazán sikeresek tudjunk lenni ebben 
az üzletben.” A multi level marketingről sokaknak rossz 
a véleménye, ezért nem mindig könnyű bevonzanunk új 
embereket. Ezt úgy is megtehetjük, hogy először nem a 

marketingtervről tájékoztatjuk őket, hanem pozitív ter-
méktapasztalatban lesz részük. Ha igazán foreveresek 
vagyunk, akkor 100%-os termékhasználók is vagyunk 
egyben. Ha pedig valaki elkezd érdeklődni a termékek 
iránt, akkor el tudjuk neki mondani, miként tud olcsób-
ban hozzájutni, aztán pedig azt, hogyan tud még többet 
profi tálni a segítségünkkel.

Brumec Andreja Eagle Manager Szlovéniában építi 
hálózatát. „Sokan úgy gondolják, hogy a siker a hata-
lomhoz és a vagyonhoz fűződik, szerintem viszont 
abból ered, hogy odaadóan, alázattal, jókedvűen és 
segítőkészen dolgozunk az emberekkel.” A siker az, 
amikor a munkánkra alapozva, a hibáinkból tanulva 
kitartóan dolgozunk mindaddig, amíg következetesen el 
nem érjük a korábban kitűzött célunkat. Ha saját ma-
gunkat szeretnénk fejleszteni, akkor rendkívül fontos 
a fegyelem, a jellem, a kitartás és az akarat. „Minden 
emberben ott van a jó is meg a rossz is, és az fog fejlődni, 
amit táplálunk.” Sokan már az első kudarcnál feladják, 
pedig azok is fontosak, hisz általuk fejlődünk tovább. „Az 
egyetlen oka, ha nem sikerül elérni a nagy célokat, hogy 
jelentéktelen dolgokra vesztegetjük az időnket.” 

Ferencz László Eagle Manager 2005-ben találkozott az 
FLP lehetőségével. „Egy ösztönző program sokkal töb-
bet tud nyújtani az emberek számára, mint a pénz, mert 
az ember igazán elismerésért tud csak dolgozni, és a 
Forevernek zseniális ösztönzői vannak. Ezen ösztönzök 
teljesítése által biztosan forgalmat tudsz majd növelni, 
és elismerésben fogsz részesülni. Saját magad csak a 
munkád által tudod felépíteni. Ha látják, hogy sokszor 
fent vagy a színpadon, és hogy egy nagy csapat vesz 
körül.” Az ösztönzök legnagyobb előnye, hogy egymásra 
épülnek, meg lehet tervezni a következő teljesítéséig 
szükséges feladatokat és ezt le tudják másolni a csapat-
ban. „A csapatod a jövőd! Ne őket presszionáld, hanem te 
csináld meg a dolgodat, és akkor menni fognak utánad!” 

Dr. Kiss Ferenc és Dr. Nagy Ida Senior Eagle Manager-
ek 2000-ben történő regisztrálásuk után csak négy év-
vel kezdték el építeni közösen az üzletüket, viszont ezu-
tán már fél év alatt Managerek is lettek. „Az ösztönzők 
turbósegítséget adnak, 
ugyanis fogaskerekek 
módjára felpörgetik az 
üzleted.” Nagyon fontos 
a 4 pontos aktivitás, 
hisz ezt mindenképp 
teljesíteni kell az összes 
kiíráshoz. „Állíts fel 
egy célt, csináld meg 
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az alapmunkát, legyél kulcsember, teljesítsd a 4 pontot, 
kezdj el hajtani a Supervisor szintre, és rögtön itt találod 
magad Porecsen, egy fantasztikus képzésen.” Ha a tudás 
és a szeretet együtt van, márpedig ebben az üzletben 
együtt van, akkor azzal mindent el lehet érni. 

Dr. Dósa Nikolett Senior Eagle Manager tizenhat éve 
ismerte meg a lehetőséget. „A rendezvényeken mindig 
lelkesek vagyunk, de a jövő ott dől el, hogy ki az, aki az 
itt elhangzott tennivalókat beírja a naptárjába, és utána 
sorra kipipálja őket.” Amit profi  szintre akarunk emelni, 
abba rengeteg időt kell tennünk nemcsak ma, hanem 
a jövőben is, ezért el kell döntsük, hogy miben akarunk 
profi k lenni. Ehhez tudnunk kell, hogy mik a gyengesé-
geink és az erősségeink, de nem a gyengeségeinket kell 
kiküszöbölni, hanem megtalálnunk azt, hogy mi a legna-
gyobb erősségünk. „A te időd az, amit magadra szánsz, 
amikor felteszed magadnak a kérdést: miben vagyok én 
jó és mit tudok adni a világnak.” 

Rajnai Éva Eagle Manager több mint tíz éve mondott 
igent a Forever üzletre. Fontos, hogy az emberben legyen 
valami tűz a mindennapokban a technikán, a meghívá-
son és a napi rutinon kívül. Sokszor érezzük, hogy 
ugyan beleteszünk mindent, megcsináljuk a megfelelő 
mennyiségű meghívást, a hogyan tovább találkozókat, de 
valahogy mégsem jön az eredmény. „Hiába kérsz, vágysz 
rá, ha közben negatív érzelmeid vannak. Ilyenkor mindig 
az érzésednek megfelelő eseményt fogod bevonzani.” 
Tudjuk, csak adnunk kell az energiát és az majd vissza is 
fog jönni. Azonban be is kell tudni engedni, amit kapunk. 
Fogadjuk el a bókokat, a dicséretet és örüljünk neki. Min-
dent megkaphatnánk, csak sokszor mi vagyunk a saját 
magunk korlátai, mert a görcsös akarástól pont a lényeget 
nem vesszük észre. „Ha a tudati állapotod rendben van, a 
legmagasabb szintű erőkkel kapcsolódsz össze.” 

Hajdu Ildikó Rózsa és Hajdu Kálmán Eagle 
Managerek közel tíz éve a Forever család tagjai. 
„A kép, amit magadról elképzelsz, tett azzá, aki ma 
vagy. Ha megváltoztatod a képet, akkor a képpel együtt 
te is megváltozol.” Ha együtt dolgozunk a párunkkal a 
közös célokért, fantasztikus eredményeket érhetünk 
el. „Az élet lényege az önmegvalósítás, a belső fejlődés, 
ami a boldogságot meghozza. De ehhez fel kell állni a 
komfortzónából, mert csak a célokon keresztül vezet 
ide az út.” Ez az üzlet úgy működik, hogy amit te akarsz 
kapni tőle, azt először oda kell adnod. Ha időt akarsz 
kapni, akkor időt kell adnod érte, ha pénzt akarsz, akkor 
pedig be kell fektetned. „Itt fel tudod építeni jobb kivitelű 
változatod, a marketingterv üzleti szintjei a lépcsőfokok 
ebben. Supervisorként megtanulsz áldozatot 

hozni emberekért, és legyőzöd önmagad. Assistant 
Managerként és Managerként pedig megtanulsz 
felelősséget vállalni önmagadért és a csapatodért.” 

Vargáné dr. Juronics Ilona és Varga Géza Soaring 
Managerek 1997 óta sikeres hálózatépítői az FLP-nek. 
Minden nap, minden gondolatunk befolyásolja az életün-
ket. „Neked győztesnek kell lenni. Képzeld el, hogy mivé 
válhatsz! A döntést te hozod meg.” Egyetlen dolgunk van: 
hidakat építeni az emberek felé, amelyeken áramoltatjuk 
az információt. Ne meggyőzzük, hanem értsük meg 
őket! A döntés a legfontosabb a mindennapokban, és az, 
hogy pozitívak legyünk. Képezzük magunkat, végezzünk 
el minden munkát, amely majd hozza azt az eredményt. 
„Eljöttél ide, mert többet akarsz, ezért arra kérlek, tartsd 
meg ezt a tüzet, mert ettől fogsz lángra lobbanni akkor 
is, amikor innen hazamész.” A cél nem elég, céltuda-
tosság is kell. „Itt nem versengeni kell, hanem együtt 
nagyot letenni az asztalra, megmutatva a világnak, mek-
kora erő van bennünk.” 

A nap záró előadását Berkics Miklós Gyémánt Mana-
ger tartja. Mindenkinek kell egy szponzor és egy csapat. 
A csapat azonban nem te és az alsóvonalad, hanem a 
csapat az te és a szponzorod vagy. Csapatjátékosnak kell 
lenni, mert nem az a lényeg, hogy ki rúgja a gólt, hanem 
az, hogy győzzön a csapat. „Ahhoz, hogy új emberként 
mehess innen haza, értékeld az életed, milyen irányba 
mentél eddig, mi történt veled, milyen emberekkel voltál 
kapcsolatban, hogyan bántál velük.” Életünk utolsó 
percében a megbánás gyötör minket. Megkísért min-
den, ami nem voltunk, mindenki, akit cserbenhagytunk, 
minden, amit megváltoztatnánk, ha lenne még rá időnk. 
„Az élet hosszú, még van időnk, még bármi lehetséges. 
Nincs titok, csak csinálni kell minden nap, rendszeresen, a 
megfelelő személyiséggel, és akkor olyan életet fogsz élni, 
amilyet mindig is szerettél volna!” 

Hűbér Tünde  - Forever TV



A magyarországi elo- és 
középdöntot követoen a 
porecsi Gyémánt Holiday 
Rally közönsége elott zajló 
döntot megnyero Mr.és 
Miss Forever F.I.T. Beauty 
bemutatkozik a Forever 
Magazin olvasóinak.

1. Miért jelentkeztél a Forever F.I.T. versenyre?
Kila Márk, egykori szaktársam keresett meg a dologgal, én pedig azt 
gondoltam: „Persze, miért ne! Egy lehetőség ez is, hogy elérjek valami 
„nagyot” az életben!” Motivált az, hogy megnyerjem, és nem utolsó 
sorban az, hogy megmutassam az embereknek saját sportágamat, 
önmagamat. 

2. Mennyit készültél a verseny egyes fordulóira?
Ha már három éve benne vagy a Street Workout világában, és űzöd is 
a sportot rendszeresen, akkor egy „lazább” bemutatót simán lenyomsz.  
A verseny első két fordulójára ez volt inkább a jellemző. De a döntőre 
akartam valami mást, amit még nem látott a zsűri.  Verseny előtt két 
héttel raktuk össze a gyakorlatot Tamási Patrikkal, barátommal és 
edzőpartneremmel. Erősségeimre építkeztünk, így tudtuk, hogy a 
produkciót két részre kell majd osztani: egy statikusabb, és egy dinamikus 
részre. 

3. Mennyire volt erős a mezőny, mennyire érezted nehéznek?
Nem nagyon gondolkodtam a mezőny erősségén, azzal voltam 
elfoglalva, hogy a maximumot hozzam ki magamból mindvégig arra 
koncentrálva, hogy én nyerem meg a versenyt. 

4. Milyen terveid vannak Mr. F.I.T.-ként?
Nagy lehetőséget kaptam most az élettől, a Forevertől, olyat, amivel 
élni kell. Tervem, hogy Pécsen elterjesszük a Street Workoutot, átadjuk 
a tudást, amit megszereztünk, kiépítsünk egy „extra” közösséget 
barátommal, Patrikkal. Pár éve ismerjük csak egymást, de egy húron 
pendülünk, egy a célunk, egy az eszménk. 

5. Milyen terveid vannak a Forever üzlettel?
Eljuttatni a termékeket mindenkihez, akihez csak lehet. Természetesen 
a Manager szint az, amit kitűztem magam elé első lépésnek, de az 
egyetemet sem szoríthatom a háttérbe, így tanulmányaim befejezése után, 
mikor már nem azon kell törnöm az agyam, hogy mikor van szabadidőm 
és mikor nincs, teljes erőbedobással haladunk, míg el nem érjük a kitűzött 
célokat.

6. Ki segített a felkészülésben? 
Bárkányi Erzsébettel, Böbével beszéltük meg, mit is szeretnék bemutatni. 
Böbe zöld utat adott nekem, mivel tudta, hogy otthonosan mozgok a 
sportágban. Nem hagyhatom ki Patrikot sem, aki mindig mellettem állt, 
inspirált, és sok pluszt adott.

7. Miért ezt a sportágat választottad?
Bár sokmindent kipróbáltam már, a saját testsúlyos Street Workout az, 
amiben leginkább kibontakozhat a személyiségem.

8. Mivel töltöd a szabadidődet?
Nem sok szabadidőm van, de szinte minden adandó alkalmat az edzésre, 
és a barátokra fordítok. 

9. Van-e példaképed?
Konkrét példaképem nincs. Több és jobb akarok lenni, minden egyes nap 
elteltével. 

10. Mik a kedvenc Forever termékeid?
Két terméket említenék, mindkettő a rendszeres sportolásban segít. 
Az ARGI+ energizál, pörget. Versenyeken használom, jobban bírom vele a 
megmérettetést. A „zöld krém” pedig a tenyeremet hozza helyre, így nem 
kell háttérbe szorítanom az edzést, naprakészen markolhatom a vasat!
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Név: Rozs Gergely Bence

Életkor: 24 éves
Lakhely: Pécs
Tevékenység/képzettség: 

PTE-TTK - Testnevelő-edző



1. Miért jelentkeztél a Forever F.I.T. versenyre?
Mindig is arra vágytam, hogy a szépségipar után más területen, például 
egy fi tneszversenyen is kipróbálhassam magam. Családom és barátaim 
ösztönzésére vágtam bele.  

2. Hogyan, mennyit készültél a verseny egyes fordulóira?
Elsősorban szeretném kiemelni tanárnőmet, Súlyok Virágot, aki rengeteget 
segített a produkcióm összeállításában.  Táncos múltamnak köszönhetően 
egyértelmű volt, hogy egy táncshow-t fogok előadni. Úgy gondolom, jól 
sikerült, a zsűrit is meggyőzte, hisz továbbjutottam a porecsi döntőbe.  Arra 
a fordulóra táncostársam, Kendik Péter segítségével készültem. Egy több 
stílusból álló koreográfi át állítottunk össze, ami végül nagy közönségsikert 
aratott.

3. Mennyire volt erős a mezőny, mennyire érezted nehéznek?
Erősnek bizonyult, ugyanis minden lány csinos volt, és remek műsorokkal 
készültek. Szerencsére sok új emberrel megismerkedtem, és köztük 
barátokra is leltem.  A sors úgy hozta, hogy Gergővel, a másik nyertessel 
már az elődöntőn megismertük egymást, és a verseny folyamán végig 
szorítottunk a másikért.    

4. Milyen terveid vannak Miss F.I.T.-ként?
Nagy büszkeséggel tölt el, hogy egy ilyen kiváló céget képviselhetek. 
Személyesen is megismerhetem a példaképeimet, ezek nagyon motiváló 
dolgok számomra. Terveim közé tartozik, hogy a velem hasonló korúak 
számára át tudjam adni az egészség és a sport fontosságának gondolatát.  
Úgy gondolom, Gergővel példát mutathatunk kitartásunkkal és 
szorgalmunkkal.

5. Milyen terveid vannak a Forever üzlettel?
Jelenleg kétpontos vagyok az üzletben, most a Supervisori szintet tűztem ki 
célul, de úgy gondolom, ez nem a végső állomás. Szeretnék egy gondtalanabb 
életet, és az álmaimat elérni, amelyben segítségemre van szponzorom, 
édesapám, Márk Tamás, és egyre bővülő kis csapatunk.  

6. Ki segített a felkészülésben?
A döntőre való komoly felkészülésben személyi edzőm, Keszei Miklós 
segített. Ezúton is szeretném megköszönni neki! Családom is motivált 
arra, hogy be tudjam tartani azt a kemény diétát, amit Miklós előírt nekem. 
Rengeteget kardióztam, és emellett heti négyszer jártam edzésre.  

7. Mit sportolsz?
Versenyszerűen űztem a társastáncot tizenkét évig a szombathelyi Savaria 
TSE-ben. Csapatban versenyeztem, rengeteg díjjal büszkélkedhetünk, köztük 
egy világbajnoki hetedik helyezéssel is.  Sajnos versenytáncos pályafutásom 
véget ért, de különböző rendezvényeken máig vállalok fellépéseket.  

8. Mivel töltöd a szabadidődet?
A verseny után sem hagytam abba a kondizást, a mai napig rendszeresen 
járok edzeni és futni. Ha tehetem, szabadidőmben kirándulok, vagy az 
üzletemet építem a csapatommal. 

9. Van-e példaképed?
Igen, elsősorban az édesapám, Márk Tamás. Rajta kívül még egy remek Eagle 

Managerre nézek fel, és sokat tanulok tőle. Orbán Tamás akár egy-két szóval 
is képes motiválni engem, nagyon örülök, hogy az ő csapatába tartozhatok. 

10. Mik a kedvenc Forever termékeid?
Sok terméket kipróbáltam már, de az örök kedvencem az ARGI+. Emellett 
még az A-Beta-CarE, ami a hajam egészségét szolgálja, a First, ami már sok 
helyzetben segítségemre  volt valamint a Royal Jelly, ami vizsgaidőszakokban 
húz ki a bajból.

10  KÉRDÉS  –  10 VÁLASZ

Név: Márk Angelika
Életkor: 21 éves
Lakhely: SzombathelyTevékenység/képzettség: Kereskedelmi és Vendéglátói Szakközépiskola – idegen-forgalom szak, Nyugat-Magyarországi Egyetem – tanító szak



15 ROĐENDAN FOREVERA U BIH 

U Bijeljini smo 31.10.2015 godine proslavili veliki jubilej 
-15 godina Forevera u Bosni i Hercegovini.

Dobri predavači, mnogo razdraganih saradnika i divan 
ambijent Etno sela ¨Stanišić“ doprinijeli su da događaj 
bude nezaboravan .

Direktor FLP BiH Slavko Paleksić je istakao da je 
Forever u ovoj zemlji uvijek poslovao pozitivno, rušio 
sve predrasude i spajao ljude. Pozdravio je goste iz 
Mađarske , Srbije, Hrvatske i drugih zemalja regije.

Dr. Šandor Miles,  regionalni direktor govorio 
je o značaju seminara, edukacije i novinama u 
programu Flp –paketima kao sredstva za rad , novim 

informacionim tehnologijama sa neograničenim 
mogućnostima i primjerima koje trebamo slijediti , 
posebno o viziji Rex Mona koja nas vodi kroz ovaj 
posao.

EAGLE  menadžer Stjepan Beloša iz Hrvatske 
je dočarao jedan svoj radni dan . „Počinjem u 06  
završavam u 22. Radim sa zadovoljstvom preko ličnih 
kontakata, društvenih mreža i seminara. Nije teško i 
sigurno se isplati. Učim od uspješnijih od sebe i slijedim 
njihov put.“

Poručio je da je to način da se uspije. Vjerujemo mu, 
jer je on dobar primjer za to. Irfan Fiuljanin, menadžer 
iz Srbije gradi mrežu i na Kosovu i u BiH. Istrajnost je 
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15 ROĐENDAN FOREVERA U BIH 
njegova vrlina. Ima plan i drži ga 
se.  Samo tim može do pobjede, 
a on će biti dijamant, obećao je. 
Sretan ti put Irfane, jer ti to možeš.

U pauzi nas je božanskim glasom 
oduševila mlada umjetnica 
VALENTINA MEC. Sa kakvim 
samopouzdanjem nastupa, uskoro 
ćemo je vidjeti na velikim scenama 
u regiji.

Šta reći o dr. Nicku-Nikoli Čanku, 
komunikologu  i stručnjaku 
za ljudske resurse. Govorio je 
o zdravom životu i mentalnoj 
higijeni. Istakao je važno mjesto 
Forevera na tom polju i dao mnogo 
savjeta kako bi svako od nas imao 
veće znanje, više zdravlja i novca.
Fenomenalno predavanje . Dr. 
Nick, kao i uvijek stručan, duhovit i 
zanimljiv.

Senior menadžer Safet Mustafić 
je veliki borac, radnik, motivator. 
Objasnio je svoj put do menadžera. 
Posebno se osvrnuo na šanse u 
poslu koje nam daju Vital5, Clean 
9 , F.I.T. programi. „Ako vidiš 

prepreku, preskoči je i nastavi 
dalje“, istakao je .

Vrlo uspješno  se predstavio 
Vitomir Nešić, menadžer iz Srbije. 
On je pravi vođa tima , smatra 
da bez seminara nema uspjeha. 
Njegova grupa je uvijek najbrojnija. 
Kazao je da traži ljude koji su 
slični njemu, koji su pozitivni  i koji 
nikada ne odustaju. Odskora on 
gradi mrežu u BiH , sigurni smo da 
će uspjeti.

„Kako je to nekada bilo , a kako 
je sad ?“ Ovo pitanje je postavio 
senior menadžer Vaselije 
Njegovanović. Izveo je scenski 
prikaz svojih i Foreverovih 
početaka u BiH, bez mob. telefona, 
bez dostave proizvoda i društvenih 
mreža. „Probudimo se, iskoristimo 
sve prednosti novog doba! Tada 
smo bili uspješni, danas možemo 
biti puno bolji!“
Od osnivanja Flp u BiH Vaso je broj 
1. u BiH i zaslužuje sve čestitke .

Veliki čovjek, sjajan organizator, 
vrhunski lider. Sve to je prvi 
dijamant u regiji Veronika 
Lomjanski . Presretna je 
činjenicom  da je sala bila puna 
novih, mladih članova. Pozvala ih 
je da se oslobode „okova“ i krenu 
u svijet Forevera. Svako je tvorac 
svoje sudbine, kad sam mogla ja, 
zašto to ne biste i vi, zapitala je.

Dodijelili smo priznanja zaslužnim 
i slavili do kasnih sati.

Doviđenja, dogodine, sa novim 
uspjesima!

Slavko Paleksić 
Area Manager

Foto „Tomić“ Bijeljina                                                                  
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tokratni dogodek 
je bil izjemen 
od začetka do 
konca. Namreč 
to je bil prvi 
rojstni dan, ki 
smo ga skupaj 
praznovali v 
Mariboru. izjemna 
je bila tudi otvoritev 
dogodka, kjer sta 
vse prisotne z dodelano točko in 
plesom, ki ga je izvedla vrhunska 
plesalka in balerina Anna Hevesi, 
presenetila državni direktor 
dr. Milesz Sándor in regionalni 
direktor Andrej Kepe. V dvorani 
je bilo čutiti navdušenje. Sledil 
je pozdrav in uvodni govor obeh 
direktorjev, ki sta prisotne dodatno 
navdušila in povezala energijo v 
dvorani. poleg našega rojstnega 
dne smo skupaj praznovali rojstni 
dan še ene osebe. to ni nihče drug, 
kot naš dragi Rex Maughan – 
duša podjetja in človek z vizijo. 
V njegovo čast sta direktorja 
nazdravila z njegovim najljubšim 
napitkom – Aloe Vera Gel. izjemen 
je bil tudi tokratni voditelj dogodka, 
prijeten in zabaven Tin Vodopivec 

je ob uvodnem 
nastopu 
pozdravil vse 
prisotne. Kot se 
za vsak rojstni 
dan spodobi, 
je imel tudi 

tokratni lepo 
število gostov iz 

tujine. Sledila so 
predavanja in med 

prvimi nas je izobraževal gostujoči 
predavatelj Sapphire Manager dr. 
Seres Endre. Njegovo strokovno 
predavanje je bilo odlično in celotna 
dvorana je pozorno spremljala 
vsako podrobnost. V prvem 
glasbenem premoru so nastopili 

akustična skupina Kvatropirci, ki 
so dvorano hitro spravili na noge. 
Managerka Danica Bigec je za 
to posebno priložnost pripravila 
popolnoma novo predavanje, ki 
je govorilo o izdelkih in moških 
srednjih let. Marsikdo od prisotnih 
se je z lahkoto poistovetil s 
tematiko. Sledilo je še eno poučno 
in podrobno predavanje o Forever 
eteričnih oljih, ki so novost v 
Forever naboru izdelkov. Vse 
podrobnosti nam je v predavanju 
razkrila Supervisorka Marija Šilec. 
Sledil je drugi glasbeni del, kjer 
so Kvatropirci skupaj s celotno 
dvorano prepevali najlepše pesmi. 
ob koncu nastopa pa smo vsi 
skupaj s pesmijo pričakali čudovito 
torto za naš 14. rojstni dan. tako so 
Dr. Milesz Sándor in Andrej Kepe s 
soprogo Mišo, slavnostno zarezali 
v torto. V nadaljevanju programa je 
Senior Managerka Jozica Arbeiter 
pripravila usmerjeno motivacijsko 
predavanje o ciljih in kako jih 
doseči. prišel je čas za priznanja 
vsem, ki so v preteklem obdobju 
napredovali po marketinškem 
načrtu podjeta. Direktorja dr. 
Milesz Sándor in Andrej Kepe sta 
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Leto je naokoli in ponovno je prišel čas za rojstni dan Forever 
Slovenije. Pravimo, da nam čas hitro beži. Zrela leta prinesejo 
tudi nekaj predvidljivosti, rutine, spremembe nas ne čakajo 
več na vsakem vogalu. Leto se vse preveč hitro obrne naokoli 
in že so tu novoletni prazniki. Ob rutini čas hitreje mine, 
enkratni, nepozabni dogodki pa ga upočasnijo. Čeprav nam 
prva daje določeni občutek varnosti in zanesljivosti, zaradi 
nje, v naši glavi, čas hitreje beži. Zato smo se vsi, ki želimo 
upočasniti svoj ritem življenja in vsake toliko časa stopiti na 
zavoro, srečali na nepozabnem dogodku – Success Day, 14. 
rojstni dan Forever Living Products Slovenija.

SloVENijA jE prAzNoVAlA 14. rojStNi DAN

je ob uvodnem 
nastopu 
pozdravil vse 
prisotne. Kot se 

je imel tudi 

ˇ



podelila značke in priznanja, ter 
jih spodbudila za nove korake na 
njihovi Forever poti. Sledilo je še 
eno odlično strokovno predavanje 
o življenjskih navadah in Forever 
paketih izdelkov, ki ga je izvedel 
gostujoči predavatelj, direktor 
pisarne v Srbiji in Manager 
dr. Branislav Rajic. Motivacija za 
doseganje kvalifikacij v različne 
nivoje je vedno pomembna, zato 
sta nam Eagle Managerka Andreja 
Brumec in Sapphire Manager 
Tomislav Brumec v svojem 
predavanju poslala jasno sporočilo 
– vse zmoremo, če to hočemo. 
Dodatno motivacijo so prejeli tudi 
vsi, ki so tokrat dobili svoje prvo 
priznanje za doseženi dve točki. 
Novi orli so vedno v ponos vsem 
nam. V zadnjem delu programa 
je Diamond Managerka Veronika 
Lomjanski vsem zbranim 
povedala mnogo podrobnosti o 
svoji Forever poti. Vsak ima svojo 
pot, pomembno pa je, da vztrajamo 
in ponosno hodimo po njej. 

Bili smo priča izjemnem dogodku, 
ki je uspešno presekal rutino. 
Bili smo priča izjemni energiji in 

povezanosti. Skupaj smo stopili na 
zavoro, se skupaj veselili in družili 
na ta izjemen dan. Forever smo 
ljudje. Naprej Forever!

Andrej Kepe
regionalni direktor
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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





I. MINŐSÜLÉSI PERIÓDUS:
2016. január 1-től 2016. április 30-ig

KIK MINŐSÜLHETNEK?
Minden új belépő illetve régi üzleti partner, aki a meglévő szintjéhez képest legalább 
egy szinttel feljebb kerül a marketingtervben. Új Vásárló (Novus Customer) szintről 
csak supervisor szintre minősüléssel lehet kvalifi kálni. Reszponzoráltak és NDP 
fejlesztettek is részt vehetnek.

MELYEK AZ ÖSZTÖNZŐ PONTOS MINŐSÜLÉSI FELTÉTELEI?
• 1. Lépj szintet! A meglévő üzleti partneri szintedhez képest lépj egy szintet a 
marketingtervben! Az Új Vásárló (Novus Customer) szinten lévők érjék el legalább 
a supervisor szintet. 

• 2.  A minősülési periódus során légy aktív (4cc személyesnek elismert vásárlás 
feltéve, ha abból legalább 1 cc saját kódszámon történik) a belépésed hónapját 
követő első teljes hónaptól, azaz, ha például 2016. január 15-én léptél be, akkor 
február 1-jétől. 

• 3. Minősülési időszakban történt szintlépésed után a szintednek megfelelő 
oldaltartásod legyen meg a szintlépésed utáni hónaptól!  

  A) ha Manager vagy afeletti szinten állsz: 25 cc oldaltartásod 
  teljesüljön minden hónapban.
  
  B) ha Assistant Manager vagy 12 cc (4cc aktivitás + 8 cc) minden 
  hónapban
  
  C) ha Supervisor vagy 8 cc (4cc aktivitás + 4cc) minden hónapban

Ha a minősülési időszak előtti belépő vagy, akkor a minősülési periódus minden 
hónapjában teljesítened kell az aktivitást függetlenül attól, mikor lépsz szintet.

ELHELYEZÉS
4 csillagos szállodában három éjszakára. Utazás busszal. Péntek/szombat esti 

gyémánt partikra belépőjegyet is biztosítunk a minősültek számára.

MIKOR ÉS HOL LESZ A GYÉMÁNT HOLIDAY RALLY?

2016. június 10-11.
Syma Csarnok, Budapest





2015. OKTÓBER

60cc+

Varga Géza & Vargáné Dr. Juronics Ilona
Géró István

Zachár-Szűcs Izabella & Zachár Zsolt
Nguyen Van Tho

Balázs István
Pham Thuy Giang

Tóth János
Máté Ildikó
Éliás Tibor

Kőmives Benjamin
Csuka György & Dr. Bagoly Ibolya

Hollósy Endre András
Seres Linda & Seres Máté

Tímárné Németh Ildikó & Tímár Károly
Fijuljanin Irfan & Fijuljanin Vasvija

Gönczi Tünde & Szabó Péter
Tanács Ferenc & Tanács Ferencné

Molnár Ferenc & Molnárné Horváth Ildikó
Hegedűs Árpád & Hegedűsné Lukátsi Piroska Marietta 

Pénzeli Kornél
Dr. Rokonay Adrienne & Dr. Bánhegyi Péter

Rajnai Éva & Grausz András
Szolnoki Mónika

Gáspárné Lakatos Erzsébet
Sebestyén Csaba

Heinbach József & Dr. Nika Erzsébet
Tóth Zsolt & Tóthné Borza Eszter

Darida Andrea
Almási Gergely & Bakos Barbara

Varga Róbert & Varga-Hortobágyi Tímea
Tóth Sándor & Vanya Edina

Sziklainé Bán Hajnalka & Sziklai Gábor
Dr. Kolonics Judit

Golcs Józsefné
Dr. Seresné Dr. Pirkho� er Katalin & Dr. Seres Endre

Lomjanski Stevan & Lomjanski Veronika
Zsidai Renáta

Mussóné Lupsa Erika & Mussó József
Dr. Kiss Ferenc & Dr. Nagy Ida

Ferencz László & Dr. Kézsmárki Virág
Korenic Manda & Korenic Ecio

Oláh László & Balogh Zsó� a
Székely Szilvia
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A mindössze huszon-
egy éves manager 
Sopron mellett, Fertő-
szentmiklóson él 
szüleivel, és a Nyugat-
Magyarországi Egyetem 
pénzügy-számvitel 
szakán tanul. 

Szponzor: 
Varga Géza és Vargáné 
dr. Juronics Ilona

Felsővonal: 
Menkó Éva, 
Bruckner András 
és Dr. Samu Terézia

Kevesen vannak a Foreverben, akik ilyen � atalon érik el a 
manager szintet. Mikor kellett ehhez elkezdened a munkát?
Két és fél éves koromban találkoztam először a termékekkel, 
azóta fogyasztó vagyok. Kiskorom óta a szüleimmel jártunk 
Siker Napokra, itt kaptam meg azt a szikrát, hogy nekem ezt 
el kell kezdenem, szükségem van erre az üzletre.

Ezek szerint te egy igazi Forever-baby vagy, egyike 
azoknak, akik a kezdetektől itt vannak.
Igen, szinte fogalmam sem volt még semmiről, de már itt 
voltam a rendezvényeken. Aztán tizenhét éves koromban 
jött az a bizonyos szikra, alig vártam, hogy betöltsem a 
tizennyolcat, a születésnapomon azonnal regisztráltam.

LEHET BOLDOGULNI 
ITTHON IS

KÖMIVES BENJAMIN 
MANAGER
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Hogy kezdtél neki a munkának?
Nagyon szabadon, nem igazán izgultam azon, 
hogy kit szólíthatok meg ezzel a lehetőséggel. Nem 
foglalkoztatott, hogy ki mond nemet, hisz tudom, 
hogy egy idő után a legtöbben igent mondanak úgyis. 
Így jutottam el Ildikóékhoz (Molnárné Horváth Ildikó és 
férje Molnár Ferenc, Benjamin első managerei, akikkel 
együtt minősült a szintre – a szerk.). Ők egy sikeres 
vállalkozó házaspár, úgy gondoltam, nekik elsősorban 
egészségmegőrző termékekre van szükségük. 
Időközben Ildikó meglátta az üzleti lehetőséget is, 
aminek mostanra érett be a gyümölcse.

Kik segítették a munkádat?
Ilonáéktól (Varga Géza és Vargáné dr. Juronics Ilona, a 
szponzorok – a szerk.) nagyon sok segítséget kaptam, 
és a szüleim is támogattak, csak azt kaptam tőlük, hogy 
„csináld, csináld”! A terméktapasztalat már addigra 
„kézben volt”, azt kellett megtanulnom, hogy hogyan 
hívjak meg embereket, hogyan ajánljam tovább 
a Forevert. Ebben nyújtottak hatalmas segítséget 
Ilonáék: a különböző termékbemutatókon keresztül 
tanulhattam ezt meg,

Kiket kerestél meg az ajánlatoddal?
Elsősorban a baráti kört. A családi vállalkozásunk 
ügyfeleivel elbeszélgettem: akik jöttek hozzánk, azokat 
beinvitáltam, és megkérdeztem, hogy hallottak-e már a 
Foreverről.

Kikből áll most a csapatod?
Nagyon � atalok, öt-hat aktív tagból áll, a többiek a 
fogyasztói kör.

Mi motivál ebben a munkában?
Ebben a pillanatban az, hogy szeretnék egy motort 
venni, a kisebb robogómat szeretném nagyobbra 
cserélni. Másrészt, az eredményeimmel szüleimnek 
szeretném meghálálni, hogy bevezettek a Forever 
világába. Szeretném nekik visszaadni mindazt a 
támogatást, amit kaptam és kapok tőlük ma is.

A korosztályod egy jelentős része egyáltalán nem 
lát a maga számára perspektívát Magyarországon. 
Mi erről a véleményed?

Azt gondolom, hogy nem hallottak még a 
Foreverrről. Mindenki azt viszi tovább, amit 
otthonról kap. A családunk is példa arra, hogy 
lehet boldogulni itthon is. A környékünkre 
jellemző, hogy az emberek jelentős része 
Ausztriában dolgozik. 

Hogy lesz alternatíva a Forever mondjuk 
egy ausztriai pincér állással szemben?
Egy pincér esetében ez a legkönnyebb, ugyanis 
hiába keres sokat külföldön, semmi ideje sincs. 
Szinte minden ünnepen dolgozik, nem lehet a 
családjával. Lehet, hogy ez fiatal korban még nem 
nagy trauma, de ha már valakinek családja van, 
és nem lehet a gyerekeivel karácsonykor, azt már 
problémának érzi. Itt jön a Forever, ami meg tudja 
adni a több időt, és idővel a több pénzt is.

Mik a távolabbi céljaid?
Szeretnék a Foreverben minél magasabbra 
jutni. Az motivál, hogy elérjem azt a szintet, 
amit a szponzoraim felépítettek, ez a minimum. 
Ha üzleti szintben kell megfogalmazni, akkor 
ez a soaring manager, és a Forever 2Drive 
programot is szeretném teljesíteni, minimum 
kettes szinten.

Mik benned azok a tulajdonságok, amik 
segítenek elérni a céljaidat?
Lazán teszem a dolgomat, egyszerűen ez jön 
belőlem. Nem töröm magam azon, hogy 
görcsösen mondjam el valakinek a lehetőséget. 
Tudok örülni mások sikerének: elismeréssel tekintek 
a munkatársaimra, ha ők is elérnek valamit. Az 
nem baj, ha azonos szinten vannak velem, hisz 
az egy újabb motiváció arra, hogy előre jussak. 
Jellemző rám a küzdeni akarás és a kitartás is, amit 
édesanyáméktól kaptam.

Miben kell még fejlődnöd?
A legtöbbet a vezetői szerepben. Számomra ebben 
is a szponzoraim a példák. Hatalmas alázat van 
bennük, félelmetes, hogy mennyire örülnek mások 
sikereinek, mennyire tudják a munkatársaikat 
motiválni, és velük együtt küzdeni.

LEHET BOLDOGULNI 
ITTHON IS

KÖMIVES BENJAMIN 
MANAGER
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          ASSISTANT MANAGERS  

Áldozó László
Balla Zoltán
Berisha Kimete
Dobos Ferenc
Fehér Krisztián
Fodor Kata Cintia
Horváth Róbert
Horváthné Lovász Anita
Hoti Valentina
Juhász Gábor László
Kara Szilvia
Kereszthegyi Béla
Király Lívia
Királyháziné Tisza Andrea
Kochnyákné Dr. Kemenczky Márta
Koczka Edina
Kormos Dóra
Kun Márta

Magos Éva
Mező�  Richard
Müller Viktória
Németh László
Nagy Emese
Pllana Afrim
Révész Nóra & Révész Zoltán
Révész Bálint
Rexha Fetije
Soós Anna
Subics Mária
Szép Melinda & Bércesi László
Szabó Eszter
Szabó Zoltán & Szabóné Rakonczai Krisztina
Szabó Elvira
Szanyiova Maria
Tóth Tünde

    SUPERVISORS

Kömives Benjamin 
(szponzor: Varga Géza & 
Vargáné Dr. Juronics Ilona)
 
"Mindegy mekkora akadály áll előtted, 
ha kitartó vagy nincs lehetetlen!"

                                                      

2015. OKTÓBERFOREVER

Ademovic Irfan & Ademovic Alma
Camic Re� k
Gáspárné Lakatos Erzsébet
Golcs Józsefné
Lakota Hajrudin & Lakota Fatima
Mehovic Edin & Mehovic Irma
Mihályik Attila
Pénzeli Kornél
Pénzeli Evelin
Ramcic Muamera
Ramovic Na� ja & Ramovic Fazlija
Sebestyén Csaba
Skrijelj Almedina & Suljovic Admir
Suljovic Ferid & Suljovic Zlata
Tahirovic Jasmina & Tahirovic Samir
Turcsányi András
Vatic Almir & Vatic Mersiha

2015. 10. PERSONAL & NON-MANAGER CC

Molnár Ferenc & Molnárné Horváth Ildikó  
(szponzor: Kömives Benjamin)

"Ne azt kívánd, hogy minden könnyen 
menjen, kívánd azt, hogy legyen erőd 
legyőzni a nehézségeket!" 
                                                            Bruce Lee
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2015. 09. 

Máté Ildikó  
(szponzor: Mező Éva)
 
"Ahhoz, hogy a sikereket értékelni 
tudjuk, rengeteg kudarcot kell
átélni, de kódolva van, hogy a 
'nemek' után csak az 'igenek'
következnek. Ehhez pedig a kitartás 
elengedhetetlen. Vallom, hogy az 
alázat, a hála, a hit, a szeretet és az 
egymás segítése az igazi motor az 
életben. Mindenkinek kitartást, és a
céljai elérését kívánom!"

                                                      

Pham Thuy Giang  
(szponzor: Nguyen Van Tho)

"Az élet szép"

                                                      



1. SZINT
Ádám Edit & Farkas István
Bajkánné Vitéz Krisztina & Bajkán Zoltán
Balázs István
Becz Zoltán & Kenesei Zsuzsanna Viktória
Stjepan Beloša & Snježana Beloša 
Bostyai Emília & Tóth Tamás 
Bruckner András & Dr. Samu Terézia
Andreja Brumec
Marija Buruš & Boško Buruš
Csuka György & Dr. Bagoly Ibolya
Darida Andrea 
Dobai Lászlóné & Dobai László
Dr. Dósa Nikolett
Éliás Tibor
Fekete Zsolt & Ruskó Noémi
Ferencz László & Dr. Kézsmárki Virág
Olivia Gajdo
Haim Józsefné & Haim József
Hajdu Ildikó Rózsa & Hajdu Kálmán 
Hegedűs Árpád 
& Hegedűsné Lukátsi Piroska Marietta
Heinbach József & Dr. Nika Erzsébet
Vladimir Jakupak & Nevenka Jakupak
Dragana Janović & Miloš Janović
Kis-Jakab Árpád & Kis-Jakabné Tóth Ibolya

Dr. Kiss Ferenc & Dr. Nagy Ida
Klaj Ágnes
Alen Lipovac & Dolores Lipovac
Manda Korenić & Ecio Korenić
Jadranka Kraljić-Pavletić & Nenad Pavletić
Kúthi Szilárd
Lapiczné Lenkó Orsolya & Lapicz Tibor
Mázás József
Menkó Éva
Mentesné Tauber Anna & Mentes Gábor
Muladi Annamária
Nagy Ádám & Nagyné Belényi Brigitta
Dr. Németh Endre & Lukácsi Ágnes
Orbán Tamás 
Patkós Edina Anna
Patkós Györgyi & Patkós Péter
Dr. Marija Ratković
Dr. Rokonay Adrienne & Dr. Bánhegyi Péter
Szabados Zoltán 
& Szabadosné Mikus Emese
Tanács Ferenc & Tanács Ferencné
Tóth János
Utasi István & Utasi Anita
Zachár-Szűcs Izabella & Zachár Zsolt
Andrea Zantev 
Jožefa Zore

2. SZINT
Tomislav Brumec & Andreja Brumec
Budai-Schwarcz Éva
Herman Terézia
Sonja Jurović & Zlatko Jurović
Leveleki Zsolt & Leveleki Anita
Orosházi Diána
Dr. Seresné Dr. Pirkho� er Katalin 
&  Dr. Seres Endre
Siklósné Dr. Révész Edit & Siklós Zoltán
Tihomir Stilin & Maja Stilin
Tóth Sándor & Vanya Edina
Vágási Aranka & Kovács András
Varga Géza 
& Vargáné Dr. Juronics Ilona

3. SZINT
Berkics Miklós
Halmi István & Halminé Mikola Rita
Krizsó Ágnes
Stevan Lomjanski & Veronika Lomjanski
Szabó József 
Varga Géza & Vargáné Dr. Juronics Ilona
Varga Róbert 
& Varga-Hortobágyi Tímea

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VÁSÁRLÁS ÖSZTÖNZŐPROGRAMJÁNAK RÉSZTVEVŐI  –  FOREVER2DRIVE

1. Varga Géza & Vargáné Dr. Juronics Ilona
2. Zachár-Szűcs Izabella & Zachár Zsolt
3. Tóth János
4. Éliás Tibor
5. Kömives Benjamin
6. Csuka György & Dr. Bagoly Ibolya
7. Hollósy Endre András
8. Seres Linda &  Seres Máté
9. Tímárné Németh Ildikó & Tímár Károly
10. Gönczi Tünde & Szabó Péter

MAGYARORSZÁG

1. Irfan Fijuljanin & Vasvija Fijuljanin 1. Manda Korenic & Ecio Korenic

HRVATSKASRBIJA, CRNA GORA

2015. OKTÓBER
2015. 10. PERSONAL & NON-MANAGER CC
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Pham Thuy Giang  
(szponzor: Nguyen Van Tho)

"Az élet szép"

                                                      



Rácalmásról vált 
naggyá az a házaspár, 
aki vallja: minden 
elonye a hátrányából 
származott, mert az 
élet osztotta pofonokból 
tudtak igazán erot 
meríteni. Ez azonban 
kevés lett volna a 
sikerhez: amíg maguk 
nem voltak hajlandók 
a változásra, nem lett 
meg az áhított Eagle 
Manager minosítés. 



Úgy tudom, azok közé tartoztok, akik bár regisztráltak a 
Forever Living Products rendszerében, nem vettetek rögtön 
lendületet.
Tamás: Igen, a regisztráció 2005-ben történt. Akkoriban takarító 
vállalkozásunk volt közel száz alkalmazottal és túl jól is ment ahhoz, 
hogy meghalljam az ajánlatot. A személyiségem akkor még nem 
engedte közel az információkat. 2009-ben azonban egyik pillanat-
ról a másikra elveszítettük a megbízásaink hetvenöt százalékát, 
ami teljesen megingatott és veszélybe sodorta családfenntartó 
szerepemet. Két lányunk van, Lilike tizenhat, Izabella tizenegy éves, 
és bennem még az a program él, hogy egy férfi nak el kell tudni 
tartani a családját.
Emília: Szüleink egyszerű dolgos emberek, akik jó példát mu-
tatva tanítottak a tisztességes munkára. Fiatalon sikerült jó életet 
teremtenünk, családi házzal, autókkal, utazásokkal. 2009-ben 
dönthettünk volna úgy is, hogy mindent eladunk, és lejjebb adjuk 
az igényeinket. Ám úgy gondoltuk, hogy ha egyszer már meg tud-
tuk ketten teremteni mindezt, akkor keresünk egy olyan bevételi 
forrást, amivel meg is tudjuk tartani. Itt kaptuk meg a legnagyobb 
célunkat.
Tamás: Ekkor történt egy „jó helyen, jó időben” beszélgetés, 
aminek eredményeként elmentünk egy Siker Napra. Mint sokan 
mások, mi is a hátsó sorban kezdtünk, de szponzoraink, Rita és 
Tamás a Manager-minősüléskor nem a büfébe hívtak minket, ha-
nem a színpad elé, és akkor fordult át bennem valami. Azt éreztem, 
hogy ezt én is el tudom érni. Ma már értem, hogy ez a lehetőség 
komolyabb, mint amire százból kilencvenkilenc ember gondol. 

És jöttek az új álmok…
Tamás: Most már bátrabban álmodunk, de először csak az volt 
a cél, hogy meg tudjuk tartani azt, amit addig elértünk, vissza-
fi zessük a hiteleket, stabilizáljuk az életszínvonalunkat. A nagy 
vezetőknél látjuk, hogy igazán nagy pénzügyi veszteség kell 
ahhoz, hogy az ember ne csak elinduljon, hanem végig is járja az 
utat. Első szakmám esztergályos. Ha abban dolgoznék, kétszázezer 
forintnál többet nem tudnék hazavinni. Milliós nagyságrendű havi 
nyereséghez pedig egy hagyományos vállalkozásban is több évre 
van szükség, és nekünk erre nem volt időnk. A Forever nekünk 
kényszerpálya volt, és ez lett a szerencsénk. 

Kiket szólítottatok meg az első körben?
Tamás: Minden közeli ismerőst megkerestünk, de vegyes volt a 
fogadtatás. Nekem nem volt időm vitatkozni, hogy drága a termék 
vagy nem, piramisjáték vagy nem, működik vagy nem, telített 
a piac vagy nem… Egyszerűen közöltem, hogy ezzel fogunk 
foglalkozni. Sokan nem tudnak még túllépni saját korlátaikon. Van 
olyan is, aki saját jó tapasztalata ellenére kitart amellett, hogy ez 
nem működik. Sokan a kényelmesebbnek látszó utat választják és 
mindent megtesznek, hogy ne kelljen változtatni.  Ugyanakkor van 
példa csodálatos életpályamodellre: a szponzorom takarítónő volt 
a vállalkozásomban, ma pedig jogdíjakból él. 

Hat hetetekbe tellett a supervisori szint elérése.
Emília: Először is egy fogyasztói kört építettünk, majd a fogyasz-
tók közül szinte kiválasztódtak azok, akiket az üzleti lehetőség is 

Szponzor: Takács Tamásné Rita 
és Takács Tamás

Felsővonal: Fehérváriné Kovács 
Zsuzsanna, Strifl er Lászlóné és 
Strifl er László, Darabos István 
és Darabos Istvánné, Dr. Samu 

Terézia és Bruckner András, 
Krizsó Ágnes, Szabó József

BOSTYAI EMÍLIA
ÉS TÓTH TAMÁS 

Senior Managerek, 
Eagle Managerek

EZ EGY 
ÉLETÉPÍTO 
TÁRSASJÁTÉK

˝



érdekelt. Sokat köszönhetünk Dr. Samu Teréziának, aki, miután 
elértük a Manager szintet, mentorált minket.  A pontforgalom az 
elégedett fogyasztón múlik,  hosszú távon gondolkodunk.

Mennyire adnak ehhez jó alapot a termékek?
Emília: Táncpedagógusként korábban nem tanultam az 
egészségmegőrzésről. Azt gondoltam, elég jók a génjeim, 
ezért az elején nem is értettem, egyáltalán miért kellene étrend-
kiegészítőket ennünk. Azóta  rengeteget tanultam, és megvál-
tozott a gondolkodásom, most már tudom, milyen kincs van a 
kezünkben.
Tamás: Szebb vagy, mint hat évvel ezelőtt!
Emília: Mindenki szebb a családban, mint hat évvel ezelőtt…

Megvan még az eredeti vállalkozásotok? 
Tamás: Egy apró maradéka, de mire az újság megjelenik, 
már az sem lesz. Hobbiból nem lehet hálózatot építeni. Talán 

menedzser szintig el lehet jutni, de onnan továbblépni: 
ahhoz változtatni kell. Ha visszanézünk, minden szintlépés 
új regisztrációkkal és induló munkatársakkal történt. Aki 
növekedni akar, az csak így fogja tudni megtenni, ezt 
nem lehet megspórolni. 2010-ben Managerek lettünk, de 
ahhoz, hogy a következő szintet „megkapjuk”, ismét fejlődni 
kellett. Izgalmas, hogy a hatvan pont havi forgalom egy év 
különbséggel teljesen más vonalakról érkezik.  

Emília: Megérte váltani, mert cserébe szinte mindent meg-
kaptunk a Forevertől, pedig még az út elején vagyunk. Ez 
egy életépítő társasjáték, amiben sokkal közelebb kerül-
tünk lelkileg egymáshoz a párommal, a gyerekekkel. Olyan 
személyiségfejlődésen mentem keresztül, hogy csodálkozom 
magamon. Megtanultam, mi az önbecsülés, önbizalom, kitartás, 
mit jelent adni, kapni, elfogadni… Tulajdonképp valamikor így 
kezdtük az életünket, csak a mókuskerék bedarált minket. 

Tamás, a te feladványod mi volt?
Tamás: Én elég zárkózott ember voltam, hiszen sikeres vál-
lalkozóként nem akartam senkinek megfelelni, mások  
igyekeztek ezen. Én viszont nem kedvezhettem mindenkinek, 
így inkább bezárkóztam. Csakhogy ez egy másik szakma, ezt 
nem lehet remeteként felépíteni, így ki kellett nyitnom magam 
az emberek felé, és elfogadni őket olyanoknak amilyenek. Ettől 
én is jobban érzem magam, és ma már nem vagyok büszke a 
korábbi hozzáállásomra. 

Ekkoriban jutottatok el a céggel az első fontos utazásokra.
Tamás: 2012-ben ott voltunk az utolsó Super Rally-n, Phoenix-
ben. A rendezvényre minősültünk, de azt az utazást még mi 
finanszíroztuk. Meghatározó élmény volt, megerősített minket, 
hogy jó az irány. Ellátogathattunk a Home Office-ba, és olyan 
vezetőket ismerhettünk meg, akiknek évtizedek óta a szeretet 
a meghatározó energia. Én úgy éreztem, hogy ők ötven, száz 
évben gondolkodnak. A világ fejet hajthat előttük! A következő 
hatalmas ösztönzést egy Go Diamond rendezvényen kaptuk, 
2013-ban, Várnában. Azt, hogy erre a rendezvényre elme-
hettünk, Gidófalvi Attilának és Katikának köszönhetjük. Azt az 
érzést nem lehet leírni, amit kaptunk! Nagyon tiszteljük őket. 
Úgy érkeztünk haza, hogy valami megváltozott. Emília nagyon 
erős hitben, de nekem ez még hiányzott, csak ott kaptam meg. 
A hitet magamban, az emberekben, a Foreverben és abban, 
hogy elérhetem azt, amit akarok.

2014-ben nagyon kevés ponttal maradtatok le az Eagle 
Manager szintről. Ez egyfajta pofon volt? 
Emília: Inkább tanítás. Akkor eldöntöttünk, nem bízzuk ma-
gunkat senkire, mi fogjuk megcsinálni a hiányzó részt. Elkezdtünk 
koncentrálni, és eszerint dolgozni, így a többiek is erőt kaptak.
Tamás: Most már úgy gondoljuk, mi dolgoztunk keveset. Itt 
minden kudarcért magunk vagyunk a felelősek, mi vállaljuk az 
eredményt is. Másfél éve indult be nálunk az igazi csapatjáték, 
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amikor az eredményeinket már nemcsak mi 
akartuk, hanem olyan emberek is, akik felis-
merték, hogy az ő sikerük egyetlen módja az, 
ha csapatjátékosok lesznek és hajlandóak egy 
magasabb szinten gondolkodni és hajtani egy 
csapat céljáért. Felismerték és megtapasztalták, 
hogy így saját céljaik is hamarabb megvaló-
sulnak. Nagy ajándék a cég részéről minden 
ösztönző kiírás. Ezek segítenek célokat állítani 
és motiválni a csapatot. Így lett meg idén az 
Eagle szint, az autóösztönző, és most érezzük 
a potenciált a csapatban ahhoz, hogy tovább 
tudjunk lépni. 

Emília: Különösen jó tudni, hogy nem trükköztünk, nem vettünk 
szintet, csupán kiterjedt fogyasztói körökkel jutottunk idáig. Nincs 
nagy üzletünk, de stabil, rengeteg vásárlásból épült lépésről 
lépésre. Van, akinek ehhez két év kell, van, aki sosem jut el a 
fejlődés ezen szintjére, de nekünk az Eagle most is messze kész 
van időarányosan, pedig hol van még május!

Managerből Eagle Manager: mi a különbség a két életérzés, 
életforma között, az, amiért megéri dolgozni?
Emília: Mindenki az elismerésért dolgozik, meg a pénzért. 
Amit egy Eagle-utazás nyújt, azt mindenkinek át kellene élnie 
egyszer. Sokat utaztunk ezelőtt is, ahova akartunk, eljutottunk, 
de más az, amikor a saját és csapatunk munkájának jutalmaként 
kapjuk meg ugyanezt. Nem szabad elfelejteni, hogy ott is a csa-
patot képviseljük, az ő munkájuk is benne volt az eredményben.
Tamás: A mi felelősségünk olyan emberré válni, ami a munka-
társainkat is arra ösztönzi, hogy akarják az Eagle szintet. 

Ti ketten hogyan egészítitek ki egymást, mint munkatársak?
Emília: Tamás nagyon jól kezeli az embereket, jól látja a dolgo-
kat minden oldalról, én pedig könnyebben bánok a fogyasztók-
kal, türelmesebb, megértőbb vagyok. 
Tamás: Én az eredményekre vagyok a legérzékenyebb, de meg 
kellett tanulnom beengedni az érzelmeket is. Hogy ne csak a 
tényekre, miértekre és hogyanokra fókuszáljak, hanem arra is, 

hogy jól érezze magát az, aki úgy döntött, hogy velünk dolgozik, 
hiszen csak akkor fogja tudni ezt az értékrendet közvetíteni. 
Megértettem, mit jelent az, hogy nem a terméket áruljuk, 
hanem hírt viszünk arról, hogy van egy lehetőség ma a világban, 
amivel egy ember képes a körülmények ellenére eljutni odáig, 
hogy egyszerre legyen pénze, egészsége és ideje - erre más 
receptet nem ismerünk.

Min lehet elcsúszni?
Emília: Ha akarunk valamit, nem megy egyik napról a másikra, 
kell tudni dolgozni egy távolabbi célért. Aztán… az igazat kom-
munikálni, tájékozódni, tanulni és minden rendezvényen részt 
venni…
Tamás: Hiba lehet, ha valakinek nincs pontosan körülhatárolt, 
megfogalmazott célja. Korábban mi is csak akartunk valamit, 
de ez kevés: minden reggel eszünkbe kell jusson, hogy miért 
csináljuk. Emellett fontos a felsővonal, keresztvonalak tisztelete; 
aki „túl okos” az képes tönkretenni saját üzletét egy pillanat alatt. 
Olyan egyszerűnek kell meghagyni, amilyen, akkor marad  
könnyen másolható.
Emília: Sok ember nem hiszi el magáról, hogy ez neki működne. 
Félnek a változástól, azt gondolják, hogy a változás az csak rossz 
lehet. De a mi esetünkben minden változás jól sült el. Hiszünk 
benne, hogy gyermekeinknek olyan példát tudunk mutatni, 
amit érdemesnek tartanak arra, hogy továbbvigyék és meg 
tudják valósítani álmaikat.
Tamás: Dolgozunk magunkon, hiszünk magunkban, 
vezetőinkben, a termékekben, a Foreverben, és bízunk abban, 
hogy személyiségünk nem fog megakadályozni minket abban, 
hogy igazán jó példa lehessünk az embereknek.
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BŰBÁJOS SZÉPSÉGTIPPEK AZ ÜNNEPEKRE

Megtanítjuk, hogyan készítsd el a tökéletes füstös szemeket!

A füstös szem az egyik leglenyűgözőbb, de ijesztő 
technikának tűnhet, ha saját magadnak szeretnéd 
elkészíteni. Az ünnepekre ez a tökéletes választás, 
és a Flawless by Sonya segítségével megvalósíthatod. 
A Forever márka nagykövete, Nicoline Artursson 
megosztja veled az egyszerű, hat lépésből álló 
technikáját, ahogyan ő készíti el a tökéletes füstös 
szemet.

Nicoline Artursson 
a Forever brand-nagykövete

1.lépés: Kezdd tökéletes – Flawless – arcszínnel!
Először is kezdj a Sonya® Aloe Nourishing Serummal, az előkészületek után pedig 
jöhet a Concealer Duet. A kétvégű korrektorceruzával minden tökéletlenséget 
elfedhetünk, akár a szemünk alatti sötét karikákat is. Használd a kedvenc alapozódat, 
végül a Flawless púderecsettel vigyél fel egy kevés fedőpúdert!

Sonya® Aloe Nourishing Serum 281
Concealer Duet 416, 417, 436

2. lépés: A felso szemhéjadra sötétebb árnyalatú 
szemhéjfestéket használj!
A Flawless satírozó ecset segítségével nyomd rá a Perfect Pair Eyeshadow sötétebb 
színárnyalatát a felső szemhéjadra!

3. lépés: Használj sötétebb árnyalatú szemhéjfestéket a 
szemed alá!
Ugyanennek az ecsetnek a hegyét használva vidd fel ugyanazt a sötét színárnyalatot 
a szemed alá, az alsó szemhéj vonalára, a belső szemzugtól kifelé haladva!

4. lépés: Használj világosabb árnyalatú szemhéjfestéket 
a felso szemhéjadra!
A Flawless szemhéjecset segítségével vidd fel a világosabb árnyalatú Perfect Pair 
Eyeshadowt a felső szemhéjadra a szemredőtől a szemöldökig!

Perfect Pair Eyeshadow – Sand Dune 397

5. lépés: Használj fekete szemceruzát!
A fekete Defi ning Eye Pencil tökéletes módja a szem hangsúlyozásának. Kövesd a 
szemhéjvonalat végig az egész szemeden – a felső és alsó szemhéjadon egyaránt. 

Defi ning Eye Pencil 418

Szakértői tipp: Az árnyalat 
elhelyezése vagy nyomása 
pontosan oda, ahova 
szeretnéd (ahelyett, hogy 
ecsetelnél) megakadályozza 
azt, hogy a por a szemedbe 
hulljon.

Szakértői tipp: Extra 
csillogást úgy érhetsz 
el, hogy a Sand Dune 
világosabb árnyalatából 
felviszel egy keveset 
közvetlenül a szemöldököd 
alá kiemelésként.

˝

˝
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BŰBÁJOS SZÉPSÉGTIPPEK AZ ÜNNEPEKRE

Megtanítjuk, hogyan készítsd el a tökéletes füstös szemeket!

6. lépés: 
Használj 
szempillaspirált 
két rétegben!
Kezdd a fekete Volumizing 
Mascarával, amely nagy és ívelt 
szempillát varázsol! A szempillák 
végére használj Lenghtening Mascarát, mely 
hosszú pillákat kreál, és gyönyörű tekintetet.

Most már készen állsz, 
hogy mindenkit elvarázsolj az 
ünnepek alkalmával!

Kérdések és válaszok

Bármelyiket! A füstös szem 
olyan technika, amelyet a 
Perfect Pair Eyeshadow 
bármelyik színével 
elérhetünk.

Milyen színek használatát 
javaslod?

Ez teljesen rajtad múlik, 
az intenzitást te irányítod. 
A füstös szem lehet erős 
és sötét, vagy világos és 
fi nom. Minél sötétebbet 
alkalmazol, annál drámaibb 
hatást érsz el.

Mennyire kell sötétítenem 
a színt?

Igen! Igazán szórakoztató, 
ahogyan felfedezed saját 
stílusodat. 

Mindenkinek jól áll a 
füstös szem?

Az ünnepek alkalmával telje-
sen rád van bízva, hogyan 
tökéletesíted a mosolyodat 
akár sötétebb színnel is, mint 
például a Sonya® Delicious 
Lipsticks Cherry Red vagy Wa-
termelon árnyalata. (403, 408).

Sötét szájszínt is 
használhatok?
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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@fl pseeu.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: fl pbudapest@fl pseeu.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@fl pseeu.hu, +36 70 436 4285

INGYENES KÉPZÉS a Nefelejcs utcában, a Sonya házikóban kedden
és csütörtökön 10h-kor. Jelentkezés Forever fl ottatelefonon: 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@fl pseeu.hu

Internetes áruházunkban
www.foreverliving.com  vagy www.fl pshop.hu
Az internetes áruház ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
tel: +36-1-269-5370, 110-es és 111-es mellék
e-mail: webshop@fl pseeu.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
Sztanyó Szilvia, tel.: 192. mellék, mobil: +36 70-436- 42-64
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 10.00-tól 17.30-ig. 
2015. december 31-én magyarországi képviseleteink zárva tartanak.

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: offi ce@fl p.co.rs
Predaja narudžbi: narucivanje@fl p.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: offi cenis@fl p.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@fl p.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 

  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: fl ppodgorica@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.fl pshop.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 

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: fl palbania@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
 
fl pkosova@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.fl pbos@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: fl pm@bih.net.ba
Rukovodilac ureda: Enra Ćurovac-Hadžović

 SRBIJA

SLOVENIJA

 CRNA GORA
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KÖSZÖNTŐ  DR. MILESZ SÁNDOR  ország igazgató

MŰSORVEZETŐK:  ALMÁSI GERGELY & BAKOS BARBARA  Managerek

SUPERVISOROK, ASSISTANT MANAGEREK, GYÉMÁNT BÁL MINŐSÜLTJEI, HÓDÍTÓK KLUBJA, MANAGEREK MINŐSÍTÉSE,

 FOREVER2DRIVE, VEZETŐ MANAGEREK MINŐSÍTÉSE, GLOBAL RALLY MINŐSÜLTEK, ASSISTANT SUPERVISOROK MINŐSÍTÉSE 

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT 10.00–16.00 ÓRÁIG  A SYMA CSARNOKBAN  (1145 BUDAPEST, DÓZSA GYÖRGY ÚT 1.) 

DR. TARACZKÖZI ISTVÁN, a Magyar Természetgyógyászok Szövetségének elnöke:  XXI. SZÁZAD – ELHÍZÁSJÁRVÁNY

DR. BENKO SZILVIA  mikrobiológus: AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS ÚTVESZTŐJÉBEN

MOLNÁR FERENC & MOLNÁRNÉ HORVÁTH ILDIKÓ Managerek: KITARTÁS A SIKER KULCSA

EGYED VIKTOR Senior Manager, Eagle Manager:  ELSŐ LÉPÉSEK A MANAGERRÉ VÁLÁS ÚTJÁN 

KATRIN BAJRI  Dupla Gyémánt Manager: GYÉMÁNT ÉLETSTÍLUS 

˝



SZENVEDÉLY

Hiszünk abban, hogy segíteni másoknak valóra 
váltani az álmaikat, szebben és jobban érezni 
magukat a bőrükben valóban a világon a 
legnagyszerűbb feladat!

2.
ok, amiért 
szerethetőek vagyunk
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HOZD LÉTRE SAJÁT 
WEBOLDALADAT AZ 
FLP360 SEGÍTSÉGÉVEL!
Képzeld el, hogy üzletedet bárhonnan, bármikor fi gyelemmel kísérheted és ellenőrizheted. Az FLP360-nal 
ezt megvalósíthatod, és így folyamatosan kézben tarthatod üzletedet! Létrehozhatod, saját professzionális 
weboldaladat, mellyel új partnereket szerezhetsz, nyomon követheted alsóvonalaid aktivitását egy interak-
tív térkép segítségével, folyamatosan motivációt meríthetsz álomkönyvedből és lépést tarthatsz üzleti part-
nereiddel csoportos e-mail küldéssel – mindez elérhető az FLP360 mobil- és webalkalmazásán keresztül. 
Lendítsd fel üzleted a legújabb és leginnovatívabb fejlesztésünkkel!

A Google-on és a Salesforce-on keresztül az 
FLP360 kiterjedt háttértámogatást nyújt e-mail 
küldési lehetőségeivel, határidőnapló- és 
üzleti partner kezelő szolgáltatásával, valamint 
riportrendszereivel és személyre szabható 
weboldalaival, annak érdekében, hogy üzletedet 
még tovább fejleszthesd!

Négy különböző, személyre szabható weboldalon 
keresztül mutathatod be üzletedet az online 
világban. Weboldalaidon keresztül lehetséges üzleti 
partnereket gyűjthetsz és irányíthatsz közvetlenül 
saját FLP portálodra, nyomon követheted oldalaid 
látogatottságát és megoszthatod saját Forever 
történetedet. 

Az induláshoz hozd létre saját FLP360 fi ókodat. 
Ezután klikkelj a Saját weboldalaim gombra a 
képernyő felső részén. Itt találhatod a weboldalakat 
és férhetsz hozzá az Oldalkezelőhöz, ahol 
weboldalaid elemeit szerkesztheted. 

Weboldal varázslónk segít könnyen használható 
és mindenféle szempontból személyre szabott 
weboldalakat létrehozni. Ezt rögtön kezdheted azzal, 
hogy kiválasztod saját fl p domain nevedet, mely által 
Forever üzleted egyedi lesz. Ezután válaszd ki a 
neked legjobban tetsző sablont. Miután elvégezted 
ezeket a lépéseket, készen állsz az indulásra!

Minden személyre szabható a kapcsolati 
információktól a bannerekig. Az Oldalkezelőben 
weblapod összes oldalát és elemét megtalálhatod a 
bal oldali sávban.
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HOZD LÉTRE SAJÁT 
WEBOLDALADAT AZ 
FLP360 SEGÍTSÉGÉVEL!

KÉPEK
Könnyedén tölthetsz fel képeket vagy 
választhatsz a számos Forever Living 
kép közül a Könyvtárból. A Könyvtárat az 
FLP360 Oldalkezelő jobb sarkában talál-
hatod. Minden egyes kép, melyet Könyv-
táradon keresztül kiválasztottál, az oldal 
minden egyes pontján felhasználhatóvá 
válik.

TERMÉKEK
Kedvenc termékeid közül hetet kiemelhetsz 
weboldaladon. Személyre szabhatod 
a termékfotókat és a termékleírást, így 
népszerűsítve azokat saját stílusodhoz 
igazítva.

OLDALANALITIKA
Weboldalad a Google Analitikával dolgozik együtt, annak 
érdekében, hogy folyamatosan naprakész információk 
álljanak rendelkezésedre. Az Oldalkezelő bal oldali 
sávjában található Oldalanalitikára kattintva könnyedén 
beállíthatod fi ókodat a webszerkesztő által felajánlott 
lépéseken keresztül. Miután ezzel elkészültél, nyomon 
követheted oldalad látogatóinak számát, az oldalon 
eltöltött időt és további statisztikákat, melyek a Google 
Analitikában elérhetők.

AZ FLP360 ÚJ WEBSZERKESZTŐJE KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ, MODERN ÉS LETISZTULT. AZ FLP360 
REGISZTRÁCIÓ EGYSZERŰ, AZ ELŐFIZETÉSHEZ PEDIG KÉT VÁLASZTHATÓ FIZETÉSI MÓDOT BIZTOSÍTUNK.

foreverliving.com 



MI VEZET 
TÉGED?

Az autód akár egy 
csillogó ékszer, 

akár egy eszköz a 
mindennapjaidban, 

érezd jól magad benne!

Már több ezer Forever Üzleti Partner 
minősült a Forever2Drive ösztönző 
programra. Ha Te szeretnél lenni a 

következő, a minősülési feltételeket itt 
megtalálod: foreverliving.com/Ösztönzők/

Forever2Drive, vagy kérdezd meg a 
felsővonaladat, hogyan érheted el!



Örömmel mutatjuk be Örömmel mutatjuk be 

MINŐSÜLÉSI IDŐSZAK:
2015. december  1.-31. 

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 
fl pnk@fl pseeu.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

FIRST MINUTE POREC 2016 - Légy Te a legjobb szponzor!




