




Csak a jövőre gondolok. Bármikor, ha a Forever 
jut eszembe,  szinte a másodperc minden 
töredék részében csak ezzel foglalkozom, 
minden nap. Amikor felébredek, az első dolog 
ami az eszembe a jut, a jövő. Hogyan tovább, 
milyen lehetőségeink vannak? Ebben mindig 
segítségemre van az élet is.  Minap Lenkey 
Péter kollégám nagy örömmel hívott, hogy 
ajándék érkezett a Home Office-ból. Az áll rajta: 
“Magyarország 30.000 pontos”, és hogy: 
“képesek vagyunk megcsinálni”. Nincsenek 
véletlenek az életemben, minden egyes pontja 
gyönyörűen fel van építve, és ez a 30.000 cc-s, 
jelzésértékű ajándék illeszkedik ebbe a 
rendszerbe. Arizonából jelzik nekünk, hogy ez a 
teljesítmény benne van a Foreverben, benne van 
ebben a kis csapatban. Benne van az új 
generációban, akik fantasztikus energiával 
dolgoznak, építkeznek.

Egyre többet foglalkozom az online marketing-
gel, az ebben dolgozó fiatalokkal. Rettenetesen 
tetszik az a felfogás, ahogy ők szemlélik a 
munkát: gyakorlatilag az egészet “játéknak” 
fogják fel. Játszanak ugyan, de nagyon komoly 
játékot űznek. Például, ha este 11.30-kor küldök 
egy üzenetet (hiszen én is látom a Facebookon, 
hogy ki van még fenn, ki dolgozik), akkor csak 
visszajeleznek, hogy “igen-igen, lassan lejár a 
munkaidőm, búcsúzom”, és örülnek, hogy két 
mondatot válthattunk egymással. 

Ez valami nagyon-nagyon új számomra. Nagyon 
érdekes, nagyon hasznos, és egy új iparág 
kezdetét jelzi a jövő generációja számára. Ez a 
Forever onlinemarketing-iparág, ha tetszik, ha 
nem. Ez már létezik, itt van. 

20.000cc 
30.000cc
40.000cc…

Egész életemben a fiatalokat, a gyerekeket 
támogattam, ezért úgy döntöttem, hogy 
szervezek egy szimpóziumot, azaz egy kisebb 
kongresszust a Forever legjobb online 
üzletépítőinek. Tudnotok kell, hogy már meg is 
kezdtük összerakni ennek alapjait.

A mi életünkben nagyon fontos, hogy mindenki a 
saját hazájában találja meg annak lehetőségét, 
hogy jól érezze magát – ott, vagy ahhoz közel, 
ahol született. Én Beregszászon születtem, 
nekem költöznöm kellett ahhoz, hogy megtalál-
jam a lehetőséget, de ma nem szeretném, ha a 
gyerekeknek is költözniük kellene ezért. Sőt, azt 

kívánom, hogy azok, akik elmentek, és most 
Londonban, Párizsban vagy épp Brüsszelben 
élnek, inkább jöjjenek haza! Az internettel 
megtalálják annak lehetőségét, hogy egy 
hatalmas Forever üzletet építsenek fel, és 
ennek segítségével egy nagyon komoly 
egészségmegőrző, jóléti tevékenységet 
hozzanak létre.  

Miért mondom ezt? Tegnap Taraczközy 
doktorral, a Magyar Természetgyógyászok 
Szövetségének elnökével beszélgettem. A jövő 
évi természetgyógyász-kongresszus anyagát 
állítottuk össze, amin majd “MLM, jólét, 
egészség” címmel tartok előadást.  Ugyanis az 
MLM jelenleg a legnagyobb iparág, ami a 
megelőzésben, az emberek felvilágosításában, 
az egészséges életmódban a legtöbbet adja 
ennek az országnak. Ahogy a Forbes Magazin is 
írta: sokan vagyunk Magyarországon. Bár az is 
igaz, hogy nem vagyunk még elegen. Még 
többen kell, hogy csatlakozzanak, de ez az 
iparág  lesz a 21. század meghatározója. Erről 
már öt éve olvastam egy, akkor még csak 
angolul elérhető könyvet, melynek a legfonto-
sabb megállapítása az volt, hogy a wellness-
iparág és a kapcsolódó iparágak a 21. század 
meghatározói lesznek. Egy háromtrilliárdos 
üzlet. Hittem ebben a vízióban, és ma már látom 
is, hogy valóban így van. 

Hajrá, Forever!

PhD. dr. Milesz Sándor
ország igazgató  
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Életem legjobb döntése volt, hogy 
a Forevert választottam. Akár egy 
élőkép, mindig itt van körülöttem, és 
folyton arra sarkall, hogy a maximu-
mot teljesítsem a családom, a cso-
portom és önmagam felé is, hisz itt 
a bizonyítás nem kényszer, hanem 
egy korlátok nélküli lehetőség. Itt 
nem kérdés, hogy nőként egyszerre 
építhetem a karrierem, és közben 
családanya is lehetek. A gyerekeink 
még kisiskolások voltak húsz éve, 
belenőttek a foreveres életérzésbe. 
Számunkra a család a legfonto-
sabb egység. “Minden sikeres nő 
mögött ott áll egy férfi” – aki az én 
esetemben kevésbé láthatóan, 
de egyenrangúként áll mellet-
tem. Kovács Andrással több, mint 
negyven éve alkotunk egy párt. A 
szabadság felsőfokon valósul meg 
a Foreverben. Szabadidő, hasznos 
idő, családi idő: a te döntésed, hogy 
mennyi jut. Emlékszem, tanárként 
három-négy helyen dolgoztam 
párhuzamosan, folyamatosan 
túlterhelt voltam, de az sem volt 

elég.  Kerestem a lehetőségét an-
nak, hogy a szorgalom és a kitartás 
juttasson eredményhez. “Addig 
nyújtózkodj, ameddig a takaród 
ér!”- tartja a közmondás. Felis-
mertük, hogy a takarót kell meg-
hosszabbítani, az adja meg a sza-
badságot. Így talált ránk a Forever 
Berkics Miki személyes ajánlatával. 
Küldetésünknek éreztük akkor, és 
ma is azt, hogy minél több embert 
megszólítsunk az egészség és az 
anyagi biztonság lehetőségével. 
Nem vagyunk egyformák, minden-
kinek más a tempója az előreju-
tásban. Itt nincs semmi rád eről-
tetve, pont ezért hihetetlen ener-
giákat tudsz mozgósítani. Ez nem 
munka, itt felszabadultan élhetsz a 
szenvedélyednek. Sokszor halljuk, 
hogy a fiatalok azért nem felelnek 
meg a munkaadóknak, mert még 
tapasztalatlanok, az idősebbekkel 
pedig gyakran nem számolnak. 
A Foreverben mindig megvan a 
“munkahelyed”, senki nem küldhet 
el. Ha átmenetileg úgy alakul az 
életed, hogy nem tudsz teljesíteni, 
akkor is visszavárnak, nem kell újra 
minősülnöd. Vétek kihagyni ezt a 
fantasztikus marketingajánlatot!

Még hogy család és karrier nem 
működik együtt?! Attól függ, hol! 
A Foreverben például kiválóan 
megfér egymással az anyai és a 
vállalkozói szerepkör. Három ki-
emelkedően sikeres Üzleti Partnert 
mutatunk be, mindhárman itt 
találták meg a számításukat. 

VÁGÁSI ARANKA  (63)

Gyémánt-Zafír Manager 

testnevelő tanár, 
atlétika szakedző,

három felnőtt gyermek 

édesanyja



 
NŐI KARRIER A FOREVERBEN

KRIZSÓ ÁGNES  (50)

Zafír Manager
Férfiruha-készítő, 

közgazdász vállalkozó,

két felnőtt gyermek 

édesanyja, egyszeres 

nagymama

Két lány édesanyjaként, és mára 
boldog nagymamaként valósítom meg 
önmagam a Foreverben - immár két 
évtizede. Életem során folyamatosan 
tanultam, a diplomám megszerzése 
után is hajtott a vágy a fejlődésre. 
Közgazdászként is az emberek életének 
jobbá tételéhez akartam hozzájárulni. A 
lányaim születése alaposan felforgatta 
az életemet, de azóta megértettem, hogy 
a világon nincs lehetetlen, mindent el 
lehet érni, ha akarjuk.Feladatot adtam 
magamnak, nem kicsit, hisz álmodtam 
egy olyan életet, ahol érdemes jónak 
lenni, ahol a teljes mértékű időbeosztás 
a saját választásom lehet.
Ebben a világban nem mindig 
egyértelmű, hogy megéri úgy élni, 
hogy csak adni érdemes, csak kitartani 
szabad. Dolgozni kell azon, hogy 
következetesen tegyük a napi rutin 
mellett a feladatainkat, és ne az áldozat 
szerepét töltsük be. A Foreverben üzletet 
építeni, fogyasztóinkat gondozni, és a 
rendszerben megmaradni édesanyaként, 
nőként, sikeres vállalkozóként nem 
is nagy kihívás. Azért állítom ezt, 

mert ha az ember tiszteli önmagát, 
mer a becsületességére alapozni, 
akkor az érzelmi intelligencia, és a 
tanult intelligencia egymást erősítheti, 
nagy dolgokra tesz képesé. Életem 
meghatározó alappillére a bizalom, az, 
hogy számítani lehet rám, hogy érde
mes bízni bennem. A Foreverben élni 
azt jelenti számomra, hogy nem karriert 
építek, hanem a hivatásomnak élek, 
és az önmegvalósítás útján haladok 
egy életen át. Hátranézve csak azt 
tudom mondani, hogy minden megérte, 
amit végigcsináltam ahhoz, hogy 
idáig eljussunk. Szeretnék köszönetet 
mondani a családomnak, a lányaimnak 
a szeretetükért, a csapatomnak, a 
segítőimnek az együttműködésükért. 
Külön köszönöm hozzáállását támo-
gatómnak, akivel megbízhatunk 
egymásban. A Foreverben az embe-
riséget szolgáljuk a hiteles életünkkel. 
Boldog vagyok, hogy a világ legkiválóbb 
vállalatának lehetek Üzleti Partnere. 
Személyes küldetésem az, hogy 
továbbvigyem, átörökítsem ezt 
a boldogságot.

VÁGÁSI ARANKA  (63)

Gyémánt-Zafír Manager 

testnevelő tanár, 
atlétika szakedző,

három felnőtt gyermek 

édesanyja

Amikor elkezdtem ezt a vállalkozást, az a 
kép jelent meg előttem, hogy a Foreverrel 
biztosítani tudom az óriási célokkal megáldott, 
akkor tíz éves lányom felnevelését, tanít-
tatását. Be akartam bizonyítani magamnak, 
hogy képes vagyok sikerre vinni valamit. Úgy 
gondoltam, hogy egyedül, anyaként, nőként 
helyt tudok állni a Foreverben.A hasonló 
a hasonlót vonzza: vezetőket kerestem a 
csoportomba, olyan embereket, akik képesek 
önállóan, a másolódás szabályait követve 
dolgozni. Korábban csecsemő- és gyermeká-
polóként, majd hagyományos vállalkozóként 
dolgoztam. Az volt a célom, hogy a szak-
mámból adódó odafordulási, segítségnyújtási 
lehetőséget ötvözzem a vállalkozói életforma 
adta szabadsággal, annak kockázata és 
farkastörvényei nélkül. A Foreverben nincs 
konkurencia, csak egészséges verseny. Itt 
csak az ember elképzelése és a tervezéshez 
való bátorsága szabhat határt. Mikor már 

le mertem írni a céljaimat, és megtanultam 
fókuszban tartani azokat, öt év alatt minden 
tervem valósággá vált.Anyaként sokkal 
több, értékes időt tudtam a gyermekemmel 
tölteni, a rugalmas munkavégzés lehetővé 
tette, hogy személyesen támogathassam a 
gyermekemet a felvételi vizsgáján.Meg kell 
vallanom, eleinte én is félve vágtam bele a 
Forever vállalkozásomba. Attól tartottam, 
hogy a megszokott, mindennapi ritmusunkat 
felborítja majd a munka. De azt tapasztal-
tam, hogy egy varázslatos, kényelmesebb 
élet váltotta fel a korábbi rutint. Ma már 
különösen így van, hiszen az online világban 
akkor dolgozhatsz, mikor a gyereked alszik, 
vagy iskolában, óvodában van. Sokaknak, 
így nekem is lelkiismeret-furdalásom volt, 
amikor egy-egy bemutató miatt másra hagy-
tam a gyermekemet. Amikor aztán kezébe 
vette az orvosi diplomáját, azt mondta, hogy 
a közösen hozott áldozatok nélkül ma nem 
lenne orvos, és nem jutottunk volna el szám-
talan, gyönyörű helyre a világon.

HERMAN TERÉZIA  (50)Soaring Manager
Csecsemő- és gyermek-
gondozó, ápoló, egy felnőtt gyermek édesanyja
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Szponzorom, Kompp Rezsőné 
lelkesen invitált a Forever 
Magyarország 20. születésnapi 
ünnepével egybekötött két napos 
programjára, mégis nehezen 
mondtam igent. Vonakodtam, mert 
ott volt bennem a ki nem mondott 
kérdés: mit is keres egy kis, két 
pontos munkatárs egy ilyen nagy 
rendezvényen, ahol a jól végzett 
munka eredményeként a sikeres 
munkatársak, vezetők elismerése, 
ünneplése zajlik? Jó, hogy engedtem 
vezetőm meggyőző szavainak, s így 
utólag elmondhatom, örülök annak, 
hogy részese lehettem ennek a 
különleges hangulatú, élményekben 
bővelkedő, ugyanakkor nagyon 
tartalmas két napnak.
Különleges születésnap volt, mert 
itt a vendégek üres kézzel mentek 
a szülinapost köszönteni, mégis 
mi, a vendégek voltunk azok, akik 
ajándékkal tértünk haza. Magunkkal 
vihettük ennek a két napnak a 
Forever-varázsát, csodálatos 
emberek megismerésén keresztül 
új példaképekkel, és rengeteg mély 
gondolattal, erkölcsi megerősítéssel 
gazdagodva.
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SZÜLETÉSNAPI 

    ÉLMÉNYVARÁZS
Fesztiválhangulat fogadott 
bennünket a Forever Magyarország 
20. születésnapjának ünneplésén 
vasárnap, a Nefelejcs utcában. 
Sokszínű programmal, élménnyel és 
kihívásokkal várták itt a résztvevőket. 
Tíz órára megtelt a rendezvénysátor, 
volt akinek csak állóhely jutott, de 
mindenki jókedvűen, érdeklődve 
várta a programot, az előadókat, 
vendégeket. A rendezvény, a 
születésnap jelentőségére utalt a 
magas rangú vendégek meghívása 
is. Újra körünkben üdvözölhettük 
Gregg Maughan elnököt, és Aidan 
O’Hare ügyvezető alelnököt. 
A céget születésnapján Nyitrai 
Zsolt országgyűlési képviselő, 
miniszterelnöki megbízott is 
köszöntötte. 

Gregg Maughan szűnni nem 
akaró taps mellett köszöntötte a 
Forever Magyarország csapatát. 
Ahogy fogalmazott: “A Forever a 
szabadságról szól. Ez a szabadság 
azt jelenti, hogy eldönthetjük, kivel 
akarjuk elérni a céljainkat, hogyan 
akarunk élni, hol akarjuk élni az 
életünket.”
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A rendezvénysátorban egymásnak adták a mikrofont az orvosszakmai, 
természetgyógyászati és motivációs témák előadói: Herman Terézia Soaring 
Manager, Vágási Aranka Gyémánt-Zafír Manager, dr. Seres Endre Zafír 
Manager, dr. Németh Endre Soaring Manager, Maja Stilin Senior Manager, 
Utasi István Zafír Manager, Zsiga Márta Soaring Manager, Klaj Ágnes Soaring 
Eagle Manager, Balogh Anita Senior Eagle Manager, Hajcsik Tünde Senior 
Manager, dr. Keresztényi Albert Senior Manager, Szépné Keszi Éve Soaring 
Manager, Tomislav Brumec Zafír Manager, Siklósné dr. Révész Edit Soaring 
Manager,  dr. Marija Ratkovic Zafír Manager, Halmi István Gyémánt-Zafír 
Manager valamint dr. Taraczközi István, dr. Csicsor János és Szalai Csaba 
Koppány előadását hallgathattuk meg, akik a Magyar Természetgyógyászok 
Szövetségétől érkeztek. A műsorvezető páros Fekete Zsolt Zafír Manager 
és Márton Mónika Manager  voltak, akik fáradhatatlanul konferálták fel az 
előadókat, és a F.I.T. verseny résztvevőit. Számomra a nap egyik meghatározó 
élménye az élelmiszer segélycsomagok csomagolása volt, ami nem kis 
próbatétel elé állított bennünket... No, nem maga a csomagolás, hanem az oda 
vezető út, amíg megküzdöttünk azért, hogy sikerüljön a csomagolóbrigádba 
bejutni. Háromszor álltunk sorban, mire végre sikerült. Mi az utolsó brigádban 
dolgoztunk, s nagy várakozással és izgalommal vetettük bele magunkat a 
munkába: vajon sikerülni fog-e az eltervezett harmincezer adag élelmiszer 
becsomagolása? 
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Az elején hasznos tanácsokat hallottunk, hogyan lehetne legészszerűbben, 
legegyszerűbben megoldani a csomagolást Néhány mellényúlás, majd egyre 
gyorsuló, begyakorlott mozdulatok mellett olyanná vált az egész terem, 
mint egy jól szervezett hangyaboly. Elfogyott a zacskó! Kinek van még 
cimkéje? Rizst kérek! Van még szója? - ilyen kérdések  szálltak az éterben. 
Igen, a közös munka segít csapattá kovácsolni az embereket. Amikor a 
segélycsomagok célba érnek, nagyon jó érzéssel tölt el majd bennünket 
is, hogy a cég által nyújtott anyagi támogatáshoz mi is hozzátehettük a 
munkánkat.  
A Forever cég támogatásával, és a mi csoportunk munkája eredményeként 
is, étel kerülhet olyan éhező gyermekek, családok asztalára, akik „csak 
álmodják, vagy azt játsszák, hogy vacsoráznak”.
Mit is mondhatnánk a születésnap zárásaként dr. Milesz Sándor kérdésére 
válaszolva?
Gyerekek, jó volt a buli!

Összeállításunk Hirt Erika Assistant Supervisor 
beszámolójának felhasználásával készült.
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SZŰRŐVIZSGÁLATOK
A Magyarország Átfogó 
Egészségvédelmi 
Szűrőprogram 2010-2020 
keretében a szűrőkamion 
is egész nap fogadta az 
érdeklődőket. Több száz 
mérést és vizsgálatot 
végeztek el körünkben.

VÉRADÁS
A Magyar Vöröskereszt véradást hirdetett 
erre a napra.  61 Forever Üzleti Partner vett 
részt az akcióban, közülük 23-an új véradók 
voltak, olyanok, akik életükben először 
vettek részt ilyen programban.
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SHOW
Rendezvényünkön fellépett Pápai Joci, 
aki nemrégiben nagy sikerrel képviselte 
hazánkat az Euroviziós Dalfesztiválon, 
majd az Edda Művek fantasztikus 
unplugged koncertje zárta a napot.

F.I.T. KÖZÉPDÖNTŐ
Az idei Mr. és Ms. F.I.T. Beauty Forever 
versenyre Magyarországon 45 női és 13 férfi 
versenyző jelentkezett. Az előválogatóról 
a vasárnapi középdöntőbe 13 nő, és 6 férfi 
versenyző jutott be. Ez a mezőny egészült 
ki a 17 külföldi indulóval. Közülük – a 
verseny tisztaságát szavatoló közjegyző 
közreműködése mellett – a zsűri 8 nő, 
és 4 férfi versenyzőt választott a porecsi 
döntő részvevői közé. Velük októberben, 
a Holiday Rally-n találkozunk ismét, ahol 
megválasztásra kerül a jövő évi Mr. és Ms. 
F.I.T. Beauty Forever.
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RISE AGAINST HUNGER – KÜZDELEM AZ ÉHEZÉS 
ELLEN PROGRAM ÉLELMISZER-CSOMAGOLÁS
400 önkéntes öt turnusban teljesítette az előzetesen 
kitűzött célt, a harmincezer adag étel csomagolását.
A turnusok másfél órás váltásban történtek, amelyből 
15 perces bemutatkozás és a folyamat ismertetése után 
45 perc állt rendelkezésre az egyes munkafolyamatok 
csoportjainak a csomagolásra. Az első két műszak 9.00, 
illetve 10.30 órakor kezdődött, majd a szünet után 13.00, 
14.30 és 16.00 órakor indult a három délutáni turnus.
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Szerveink víztartalma más és más, a szem üveg-
teste például 99 százalék vizet tartalmaz, májunk 
84, vérünk 83, agyunk 78, szívünk 77, izmaink 
75, csontjainknak pedig 22 százaléka víz.

TUDTAD?

A LEGFONTOSABB 
SZABÁLY: HELYES 

FOLYADÉKFOGYASZTÁS
Akár a hűvös szobában pihe-

nünk, akár a forró nyári szellőben 
sétálgatunk, érdemes időnként 

kortyolgatni!
Az emberi test 65-70%-a víz, vagyis 
egyértelmű, hogy a víz fontos szerepet játszik 
szervezetünk működésében. Biztosítja a 
vér megfelelő összetételét, a vérkeringést, 
szabályozza a vérnyomást, lehetővé teszi a 
tápanyagok, a salakanyagok és gázok oldását 
és szállítását, biztosítja a szervezet állandó, 
belső hőmérsékletét, elősegíti az ízületek 
megfelelő mozgását. Testünk működése akkor 
kiegyensúlyozott, ha a szervezetbe bejutó, 
valamint az onnan eltávozó víz mennyisége 

egyensúlyban van. Ezt az egyensúlyi állapo-
tot befolyásolják külső tényezők (például 
aktív sporttevékenység, fizikai megterhelés, 
éghajlat, külső hőmérséklet, szaunázás, a 
táplálékkal a szervezetbe jutó konyhasó 
mennyisége, a szervezet megváltozott ál-
lapota (például láz, hasmenés), amelyek 
fokozzák a víz kiürülését a szervezetből.
A szomjúságérzet kialakulásakor már 
nagyfokú folyadékhiányunk van, mert 
testünk viszonylag „későn” jelzi, hogy 
folyadékra van szüksége. Éppen ezért 
fontos, hogy napi 2-2,5 l-t a nap folyamán 
elosztva, szomjúságérzet kialakulása 
nélkül elfogyasszunk – télen is. Nyári 
időben ennek a duplája is szükségessé 
válhat. Sokan tartjuk a mennyiséget, de a 
folyadék minősége legalább ennyire fontos. 
Általánosságban érdemes a folyadék nagy 
részét alacsony ásványanyag-tartalmú 
(500mg/l) vízzel pótolni, amennyiben 
az izzadás fokozott, esetleg extrém 
mértékű verejtékezés esetén 1800mg/l 
ásványianyag-tartalmú vízzel. Fontos, hogy 
a szervezet számára még a forró nyári 
napokon is a testhőmérsékletű folyadék 
a legjobb, és hogy magas cukortartalmú 
folyadékok nemcsak nyáron kerülendők. 
Különösen figyeljünk a gyermekekre, 
mert sokkal hamarabb veszítenek nagy 
mennyiségű vizet, és a játék hevében 
sokszor inni is elfelejtenek. 

Dobjuk fel a víz színét és ízét! 
Tegyünk hozzá citromlevet, 

narancslevet, gyümöl-
csökkel, mentával, 
gyömbérrel ízesített 
jégkockát.

SZÉP nyári     NAP
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AZ ELSŐDLEGES SZABÁLY:  
NAPVÉDELEM
Számtalan helyről halljuk nap mint nap, hogy 
mennyire fontos bőrünk védelme, különösen a 
nyári hónapokban. Rengeteg ajánlást kapunk, 
hogyan óvjuk bőrünk szépségét és egészségét. 
Hogyan is tegyük ezt és válasszunk fényvédőt? 
Az egyik legfontosabb alapelv, hogy a nap 
sugarai 11 és 16 óra között sokkal vékonyabb 
levegőrétegen hatolnak át, mint a reggeli és esti 
órákban, ezért fontos ebben az időszakban a ha-
tékony védelem. A napfény kb. 95%-a számunkra 
ártalmatlan látható fényből (50%) és infravörös 
sugárzásból (45%) áll. Mindössze 5%-a UV 
(ultraviola) sugárzás, mely három részből áll. 
Az UVA sugárzás nem barnít, de a legmélyeb-
ben hatol a bőrbe, és okoz károsodást.  Az UVB 
sugárzás adja a barnaságot, de a leégést is, ezzel 
károsítva a bőrt. Az UVC sugarakat a légréteg 

kiszűri. Fitzpatrick sorolta be a bőrtípusokat, 
ennek függvényében érdemes faktorszámot 
választani, és a krém használatának napi gya-
koriságát betartani. 
A fényvédőfaktor (SPF= sun protection factor) 
melletti szám arra utal, hogy hányszorosan több 
időt tölthetünk a napon leégés nélkül a naptej 
használatával. Ha például fényvédő krém nélkül 
3 perc alatt leégünk, akkor egy 30 faktoros 
fényvédő krémmel ez az idő 30x3 percre, 
azaz kb. 90 percre tolódik ki. 
SPF15 az UVB sugarak 93%-át 
szűri meg. SPF30 az UVB 
sugarak 97%-át,  SPF50 az 
UVB sugarak 98%-a ellen 
véd. Tehát egy 50, vagy an-
nál nagyobb faktorszámú 
napozó nem nyújt arányosan 
nagyobb védelmet, mint egy 
15-ös, viszont a bőrt sokkal 
jobban terheli. 
Az UV filter kialakulása 20-30 
perc alatt történik, tehát ennyivel 
a napozás előtt kenjük fel a krémet!  
Vízben gyakrabban használjuk! Kü-
lönösen védjük a szemünket, szánkat! 

A nyár egyik leg-
mozgalmasabb idő-
szaka a július, ezért 
különös figyelmet 
kell fordítanunk arra, 
hogy megőrizzük vi-
talitásunkat ebben a 
hónapban is. Számta-
lan lehetőség, utazás, 
élmény és izgalom vár 
ránk. Éljük át mindezt 
úgy, hogy betartjuk a 
nyár „szabályait”. Ezek 
egy kis odafigyeléssel 
és jó szokások kialakí-
tásával egyszerűvé és 
mindennapivá válnak, 
a szervezetünk pedig 
meg fogja hálálni ezt. 

SZÉP nyári     NAP
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A „LEGKEVESEBBET 
BESZÉLÜNK RÓLA” SZABÁLY: 
TÁPLÁLÉK-KIEGÉSZÍTÉS
Nyári időszakban is ugyanolyan 
fontos a megfelelő vitamin-, 
ásványianyag- és nyomelem-pótlás. 
Ma már nem mondható el, hogy 
a nyáron nagyobb mennyiségben 
fogyasztott zöldségek és gyümölcsök 
fedezni tudnák a szükségletünket 
olyan mértékben pedig biztos nem, 
hogy raktározzunk is a téli időszakra. 
Ilyenkor kifejezettebben a bőr 
vitaminjaira és az ásványi anyagokra 
kellene a legjobban figyelnünk. 
Egyrészt a bőr kapja a legnagyobb 
védelmi szerepet a nyár folyamán 
(nap, vizek, izzadás, sérülések), 
másrészt az állandó verejtékezés-
sel nemcsak vizet, hanem életfon-
tosságú ásványokat is veszítünk. 
A bőr legfontosabb vitaminjai: a 
B-vitamin komplex (B2-riboflavin, 
B3-niacin, B5-pantoténsav), 
biotin, C-vitamin és az A-vitamin, 
E-vitamin, D3-vitamin.
Ezek a vitaminok abban segítenek, 
hogy folyamatosan keletkezzen 
egy egészséges hámréteg, mely 
folytonos, védőrétege egészséges, 
faggyútermelése és szőrnövekedése 
kiegyensúlyozott, ellenálló a fertő-
zésekkel szemben, amennyiben ká-
rosodás éri (égés, kiázás, sérülés) 
mihamarabb vissza tudja állítani 
a teljes védelmet a bőr felületén. 
Az izzadással a víz mellett nát-
riumot, magnéziumot, káliu-
mot és kálciumot veszítünk. 
Extrém esetben kifejezetten 
sokat. Érdemes pótolni ezeket, 
hiszen hiányuk fáradtságot, 
a koncentrációképesség 
csökkenését, ingerültséget, 
izomfájdalmakat, izomgörcsöket 
okozhat. Ha csak vízzel pótoljuk 
a folyadékveszteséget, sokszor 
nagyobb kárt tehetünk, hiszen az 
ásványok koncentrációját tovább 
csökkentjük. 

A LEGJOBB SZABÁLY:  
KÖNNYŰ ÉTKEZÉS
Meleg időben általában a szervezet 
a könnyű, gyorsan emészthető, 
nem puffasztó, nem terhelő ételeket 
kívánja. Használjuk ki a szezonális 
zöldségeket (friss salátának, sütve, 
húsokkal töltve, nyersen, rakott 
finomságokként), gyümölcsöket 
(nyersen, fagylaltban, hideg 
levesnek), a téli finomságokból 
(banán, narancs, mandarin) 
kevesebbet fogyasszunk. 
Együnk zsírszegényebb és 
kalóriaszegényebb húsokat, 
köreteket és figyeljünk rá, hogy 
az öntetek is könnyebbek 
legyenek. Ezt nem csak 
az emésztésünk és 
szervezetünk hálálja 
meg, hanem alakunk 
is, hiszen meleg 
időben akár 15%-kal 
is csökkenhet az 
energiaigényünk. 

A LEGENERGIKUSABB 
SZABÁLY:   
TESTMOZGÁS
Nyári időszakban ugyanúgy kell 
folytatni a sportolást, mint a hide-
gebb hónapokban. Figyeljünk arra, 
hogy ne a legnagyobb melegben 
fogjunk hozzá, gondoskodjuk a 
megfelelő izotóniás folyadékról, 
a napvédelemről! Két órán túli 
sportolásnál ebben az időszakban 
extrém magas a folyadék- és 
elektrolitvesztés aránya. Sporto-
lás közben a szél hűti valamelyest 
a bőrt, ezért nem vesszük észre 
az égési tüneteket. Izzadással a 
fényvédők is hamarabb leolvad-
nak, ezért használjunk vízálló 
naptejet, illetve gyakrabban 
kenjük be magunkat! Ilyenkor 
érdemes előnyben részesíteni a 
vízi sportokat.
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  ÍGY VÉSZELD ÁT A  
  HŐSÉGET! 
Ha nagy a kánikula, nemcsak a folyadékok esnek 
jobban hidegen, de a lédús gyümölcsöket, almát, 
répát is behűthetjük. 

Megszoktuk, hogy ha meleg van, nincs levegő egy 
szobában, akkor kinyitjuk az ablakot. Harminc fok 

felett azonban ez már nem működik: a lakásban inkább 
csak melegebb lesz. Érdemes kizárólag hajnalban és este 

szellőztetni, nappal tartsuk zárva az ablakokat, sőt, lehúz-
va a redőnyt, függönyt!

A hőség is kellemetlen, de a párás hőség még inkább. Ha 
párásító zöld növényeink vannak a lakásban, ilyenkor 
inkább költöztessük ki őket!

Ilyenkor a kávé, tea is jobban esik hidegen. A mediterrán 
országokban a presszókban is kérhetjük így kedvenc ita-
lunkat, nálunk azonban ez nehézkes, főként, ha nem akar-
juk azt cukorral, tejjel édesíteni. Otthon viszont megtehet-
jük, hogy előre lefőzünk egy palacknyit a kedvencünkből, 
és mélyhűtőbe, hűtőbe tesszük. 

Aki azonban jobban hisz az arab országok lakóinak, ihatja a 
forró italokat ilyenkor is forrón. A tea hosszú távon jobban 
hűsít így, méghozzá a fokozott verejtékezésen keresztül. 

A zuhanyzás ilyenkor nemcsak tisztít, de frissít is. 
Amikor már elviselhetetlen a meleg, egyszerűen álljunk 
be a hideg zuhany alá, vagy tekerjünk vizes ruhát a csuk-
lónkra, homlokunkra!

Az erkélyt, teraszt árnyékoljuk! Már akár egy vékony, fe-
hér vászonanyag is több fokkal képes csökkenteni a helyi 
hőmérsékletet. 

Sziesztázz még inkább, mint télen! Ha megteheted, dőlj 
le ebéd után egy fél órácskára. Dolgozni úgysem lenne 
energiád!

Alkalmazkodj a fényviszonyokhoz! Feküdj később, kelj 
korábban! Kellemesebb időben mindent szívesebben 
csinálsz majd. 

Ha vizet iszol, tegyél bele néhány szelet citromot vagy 
uborkát: így jobban hűsít. 

Elsőre kellemesnek tűnik ilyenkor egy hideg fagylalt, ám 
ha émelyítően édes ízt választunk, csak még szomjasab-
bak leszünk. Maradjunk a citromnál, és a gyümölcsök sor-
bet változatainál! Ilyenkor a koktéljainkat is készíthetjük 
fagyival.

Éjszakára nem lesz szükség paplanra, még a vékonyabb 
takaróra sem. Bőven elég lesz egy lepedő vagy huzat. 
Muszáj kimozdulni a hűvös szobából ügyintézés miatt? 
Ha elmúltál hatvan éves, netán kisgyermekkel kell mo-
zognod, tedd ezt a reggeli órákban!

Napvédelemre nemcsak a strandon kell gondolni, hiszen a 
nap egy egyszerű séta közben is ugyanúgy sugárzik. 

Dr. Kézsmárki Virág
Senior Eagle Manager

Belgyógyász



“Nagy reményekkel vágtam bele a 
Forever vállalkozásba, mert szüleim, és 
férjem szülei is rengeteget dolgoznak 
a napi megélhetésért. Egy mókuskerék 
az életük, ami nekünk felnőtt fejjel is na-
gyon rossz, hiszen alig látjuk őket. Nem 
szeretném, ha az én gyerekeim is úgy 
nőnének fel, hogy a szüleik állandóan 
dolgoznak, sosem vagyunk velük. 

Terveim között szerepel egy Forever 
iroda nyitása is a közeljövőben.
Jelenlegi csoportom tagja – nagy 
örömömre – a férjem is, és mellette kis-
gyermekes anyukák az ország különböző 
részeiről, akikkel a távolság miatt 
leginkább online dolgozom. 

Számomra lényeges, hogy mit eszik a 
családom. Ez akkor tudatosult bennem, 
amikor elvégeztem a C9 programot, 
és ezzel párhuzamosan sok ismeretet 
szereztem az egészséges táplálkozás fon-
tosságáról. A gyerekek imádják a tésztát, 
korábban gyakran került nálunk is az 

asztalra, és bizony a csoki és a nyalóka 
sem volt tiltólistán. Most már azonban 
arra törekszem, hogy különlegesebb, 
egészséges alapanyagokból is főzzek, 
például a kuszkuszt nemrég vezettem 
be a konyhámban. Fontos változás, hogy 
elhagytuk a cukrot, amit természetes 
édesítőszerrel helyettesítünk. A süti nagy 
kedvenc, és ha cukor nélkül készül, még 
egészségesebb is! Szerencsére a gyere-
kek egyáltalán nem válogatósak, bármit 
szívesen kipróbálnak, különösen úgy, 
ha segíthetnek a főzésben, így az együtt 
készült étel nekik is könnyen elfogad-
ható. Minden édesanya tudja azt, hogy 
az együtt készített étel sokkal finomabb!

A C9 programot már kétszer 
teljesítettem, és elértem vele a kívánt 
állapotot. Az Ultra Lightot beépítettem 
a mindennapjaimba, vízzel higítva, 
most épp egy kis málnával, vagy eperrel 
“megbolondítva” fogyasztom vacsora 
helyett. A csokis ízesítésű shake málnával 
nagyon finom, de alig várom, hogy 

megérjen a barack a kertünkben, hogy 
azzal is kipróbálhassam. Férjemmel 
a nyáron együtt vágunk bele az F15 
programba, a saját kondigépeinkkel 
itthon tervezzük a napi edzéseket 
végrehajtani. 

Ezúttal azért esett a választásom a 
cézársalátára, mert még soha nem 
kóstoltam, és nyitott vagyok az új dolgok 
felfedezésére. Nem csalódtam, igazán 
remek étel. Ajánlom mindenkinek, 
hogy házi majonézzel készítse, amiben 
sem ízfokozók, sem tartósítószer, sem 
semmilyen mesterséges adalékanyag 
nem található.”

E HAVI VENDÉGLÁTÓNK NOVOZÁNSZKINÉ ALMÁSI 
ZITA SUPERVISOR, AKI PÁRJÁVAL ÉS KÉT KISGYER-
MEKÉVEL MARTONVÁSÁRI OTTHONUKBAN LÁTTA 
VENDÉGÜL A FOREVER MAGAZIN MUNKATÁRSAIT. 
AZ F15 KÖZÉPHALADÓ PROGRAM FŐÉTKEZÉSRE 
AJÁNLOTT ÉTELEI KÖZÜL A CÉZÁRSALÁTÁT MU-
TATJA BE AZ OLVASÓKNAK.



Zita kedvenc receptje : GRILLEZETT CSIRKÉS CÉZÁRSALÁTA
Hozzávalók:
20 dkg csirkemell (hölgyeknek 10 dkg)egy marék spenótlevél1/2 evőkanál olívaolaj1/2 evõkanál alacsony zsírtartalmú majonéz1 evõkanál parmezán sajt 3/4 evőkanál citromlé1/4 evőkanál apróra vágott fokhagymaegy marék római salátasó és bors ízlés szerinti mennyiségben1 alma

Az öntethez egy tálban keverjük össze a citromlevet, az olívaolajat, az alacsony 

zsírtartalmú majonézt és a fokhagymát. A csirkemellet enyhén sózzuk, majd 

mindkét oldalát 4-6 percen át grillezzük! Amikor a csirke megsült, vágjuk fel apró 

darabokra. Keverjük össze a salátát és a spenótot az öntettel, a csirkemell-darabokat 

helyezzük rá, majd szórjuk meg parmezán sajttal! Díszíthetjük paradicsommal, és 

fogyaszthatunk mellé almát is.





Azt mondják, hogy a hálózatépítéshez nem kell szerencse.  
Ezzel nem teljesen értek egyet! 
Igenis kell szerencse hozzá, mégpedig az, hogy felkerülj a szponzorod listájára, hogy 
legyen elég bátorsága ahhoz, hogy meghívjon, és ahhoz, hogy a szponzorod foreveres 
legyen. Ehhez szerencse kell, mégpedig nagy!
 
Innentől kezdve azonban a szerencsével kezdődő dolgok tárháza bezárul, és csak 
rajtad múlik a siker. Csak rajtad áll, hogy “szerencséssé dolgozd” magad!
 
Miért is vagyunk mi szerencsések azért, hogy a Forever talált meg minket? 
Azért, mert a termék zseniális?
Azért, mert itt a legbőkezűbb a marketingterv?
Igen, ezek ott vannak az okok között, de számomra a legfontosabb dolog egy 
hálózatban mindig a tulajdonos.
Miért? 
Mert Ő FIZET!
Ő TARTJA ÉLETBEN A HÁLÓZATOT, ÉS A HÁTTÉRTÁMOGATÓ CÉGET.
AZAZ TŐLE FÜGG A JÖVŐD.
 
Nekünk itt van Rex Maughan, és a fia, Gregg Maughan.
 
Ők olyan emberi nagyságot és tisztaságot képviselnek, ami biztosítja számunkra, 
és a gyerekeink számára azt, hogy a Forever tényleg olyan jövőt jelentsen, ami soha 
nem ér véget.
 
Hogy honnan tudom? Onnan, hogy ismerem őket. Beszélgettem velük. Elmondták 
a céljaikat, és megmutatták a szenvedélyüket a cégükkel kapcsolatban. 
Közel húsz éve minden évben találkozom velük, minden évben barátként 
üdvözölnek, tudják a nevemet, és megköszönik a munkámat.
 
Szóval, Barátom, SZERENCSÉS vagy, hogy foreveres vagy! Legyél rá nagyon 
büszke! Ne feledd, ha már az élet ilyen kegyes volt hozzád, hogy a jó szerencse a 
Forever családjába hozott téged, használd ki a lehetőséget; teremts magadnak és a 
családodnak olyan jövőt, amit a Forever megálmodója, Rex Maughan kínál neked!

Leveleki Zsolt 
Soaring Manager

REX MAUGHAN
Az én

sztorim



LÁTOGATÁS A 

FOREVER DIRECTBEN
2017 januárjában a jubileumi év 
meghirdetésével, a duplázódással 
és számos egyéb fantasztikus 
ösztönző program elindításával új 
fejezet kezdődött a Forever életében. 
A cég nekünk, Üzleti Partnereknek 
találta ki ezt a rendszert, hogy ezzel 
is segítse a munkánkat, bőkezűen 
és nagyvonalúan még többet 
adhasson munkatársainak illetve 
„kényeztethessen mindenkit, aki a 
kiírásnak megfelelően - a legtöbb 
Novus Customer (új vásárlói) pontot 
gyűjtötte a januártól áprilisig tartó 
időszakban.

Mindezért cserébe három, igazán 
élménydús és meghatározó napot 
tölthettünk Amszterdamban.
Már reggel, a reptéren vidám han-
gulatban várta az indulást a hét fős 
magyar csapat. Mindössze két órás 
repülés után a belváros egyik legjobb 
szállodájába vittek minket egy kis 
luxusbusszal. Röviddel érkezésünk 
után indult az első nagy kaland: 
nyeregbe pattantunk, és a cég alap-
termékéhez hűen sárga színben 
pompázó kerékpárokkal indultunk 
felfedező körutunkra.Még gyakorlott 
biciklistársaink számára is óriási 
élmény volt, ahogy a várost minden 
irányban átszelő kiépített utakon, 
sőt még a járdákon is keresztül-ka-
sul, szinte követhetetlenül cikázó 
kerékpárosok, motorosok és gya-

logosok között próbáltunk haladni 
túravezetőnk után. Sok tanulsággal 
szolgált a közlekedés az első pil-
lantásra áttekinthetetlennek tűnő 
kavalkádban. Jó volt látni, mennyire 
figyelmesek és türelmesek itt az em-
berek, vigyáznak egymásra, egyet-
len hangos szót sem hallottunk 
tőlük. Utunk során számos híres 
épületet is megcsodáltunk, például 
az Anne Frank egykori házánál 
megnyitott múzeumot. Miután 
leadtuk a kerékpárokat, gyalogos 
üzemmódba kapcsolva élveztük a 
város lüktetését.

A vacsora során a cég ismét elké-
nyeztetett bennünket: helyi speciali-
tásokat kóstolhattunk meg. Szeren-
csére ezzel nem ért véget az esténk, 
hiszen a város utcáin hömpölygő 
tömeget követve „belevetettük ma-
gunkat” a fergeteges amszterdami 
éjszakába, megcsodálva a külön-
leges fényeket.
A második napon, reggeli után 
csapatunk kiegészült a régió három 
minősült szerb munkatársával. Nyolc 
óra körül elindultunk a fő úti célunk 
felé, a Forever Directbe. A központ 
Roosendaal-ban, Amszterdamtól 
136 km-re található. 
Már érkezéskor lenyűgözött minket 
az épület nagysága és stílusa. A re-
cepciónál a Forever Direct igazgató-
ja, Martin Zegers munkatársaival 

együtt nagy szeretettel fogadta „kis 
küldöttségünket”. Rögtön frissítővel 
kínáltak, és egy hatalmas tárgyaló-
terembe invitáltak bennünket, és 
további finomságokkal halmozták 
el csapatunkat. Az egyik legstíluso-
sabb darab mindannyiunk szerint a 
FOREVER-feliratú süti volt. 
Az igazgató úr ezt követően ismer-
tette látogatásunk menetrendjét, 
melyből azonnal kitűnt, hogy na-
gyon vártak minket, és minden apró 
részletre figyeltek, hogy a lehető 
legtöbbet tudjuk meg a munkájukról, 
a Forever Direct életéről. 
Zegers úr bemutatta a központ 
születésének történetét, elmondta, 
hogy Rex szabad kezet adott neki a 
raktár és az elosztórészlegek meg-
tervezésekor, az épület kiszolgáló 
egységeinek kialakításakor valamint 
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FOREVER DIRECTBEN
a belsőépítészeti megoldások terén.
Nagy csodálattal hallgattuk lelkes 
beszámolóját arról, hogyan tervezte 
illetve szervezte meg a komplexum 
létrejöttét, mely hűen tükrözi a Forever 
nagyságát, szellemiségét és arcu-
latát.   A 2013. május 18-i megnyitó 
ünnepségről készült videófilm is nagy 
benyomást tett ránk. Sajnáltuk, hogy 
nem lehettünk jelen személyesen 
ezen a különleges eseményen. 
Megtudtuk, hogy a Forever Direct 
létrejötte előtt a raktárok közvetlenül 
az USA-ból kapták a termékeket. Mi-
vel több, mint tíz ország jelenleg sem 
üzemeltet önálló lerakatot, az Üzleti 
Partnerek közvetlenül a cég központ-
jából rendelik meg a szükséges áru-
kat. Rex Maughan ezért úgy döntött, 
hogy létrehoz egy nagy elosztó köz-
pontot Európa kapujában, ahonnan a 
termékek eljutnak a fogyasztókig.

 
Martin és munkatársai ezt követően 
bevezettek minket az üzem terüle-
tére, ahol egy lépcsőfordulóban fel-
fedeztük a magyarországi képviselet 
nyitóünnepségre küldött ajándékát: 
Nagy Eszter ötletes művészi alko-
tását, amely FAB-es dobozokból 
virágot mintázva, igazán kreatív 
módon fejezi ki cégünk környezetvé-
delem iránti  elkötelezettségét. 
Az óriási raktárban a teljes munka-
folyamatot részletesen bemutatták 
nekünk a hollandiai szakemberek: 
a speciális igényeket kielégítő 
dobozgyártást, a dobozoknak 
a számos futószalagon történő 
továbbítását , a munkatársak aktív 
közreműködésével végzett termék-
kiválasztást illetve a  rendelés végső 
ellenőrzését mind-mind végig-
követhettük.  A csomagolás szinte 

minden fázisa automatizált, ám 
a munkatársak is rendkívül fontos 
szerepet töltenek be, hiszen ők teszik 
dobozba a termékeket. A cég szinte 
családtagként tekint dolgozóira, és 
szociális érzékenységét bizonyítva 
sok megváltozott munkaképességű 
munkatársat foglalkoztat, akik 
kedvesen, mosolyogva fogadtak 
minket. Igazi megtiszteltetésben 
volt részünk, hiszen az Igazgató 
úr körbevezetett bennünket saját 
irodájában is, ahonnan tökéletesen 
rálát az egész raktárra.  
A finom ebéd elfogyasztása után 
még kérdéseket tehettünk fel, és 
mielőtt elbúcsúztunk volna, egy kis 
ajándékcsomaggal is kedveskedtek 
nekünk.  Délután következett máso-
dik kalandtúránk: hajóra szálltunk, és 
Amszterdam csatornáin csodálhat-
tuk meg a város további részeit. 

Az emelkedett hangulatú búcsú-
vacsorát a nap élményeinek hatása 
alatt költöttük el .
Utunk utolsó napján délelőtt még 
egy gyors  ajándékvásárlásra is 
lehetőség volt, majd indultunk  
haza.
Ferihegyre érkezve meglepetésként 
ért bennünket, hogy a Forever 
TV-stábja várt ránk, és egy rövid 
interjút adtak a csapat tagjai. 
Mindannyiunk nevében hálásan 
köszönöm a Forever Magyarország 
és a balkán régió vezetőinek, 
dr. Milesz Sándornak, amiért ezt 
az ösztönző  programot kiírták, 
és az elvégzett munkánkat egy 
ilyen élmény- és programdús 
utazással jutalmazták! Köszönet 
illeti a csapatunk útját végig segítő, 
koordináló, tolmácsoló Altrichter 
Anettet is!
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 MAGYARORSZÁG
Budapesti Központi Főigazgatóság: 
1184 Budapest, Nefelejcs u. 9–11. E-mail: flpbudapest@foreverliving.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
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
Rendezvényszervező: Altrichter Anett, rendezveny@foreverliving.hu, 
mobil: + 36 70 436 4240
Teremfoglalás: marketing@foreverliving.hu

TERMÉKRENDELÉS 
Telefonon, telecenterünknél: Hétfőn: 8:00-17:45-ig; kedden: 8:00-19:45-ig, 
szerdán, csütörtökön, pénteken: 8:00-17:45-ig hívható számaink:
Tel./Mobil: +36-1-297-5538; +36-70-436-4290; +36-70-436-4291
Díjmenetesen hívható vezetékes hálózatból (“zöld”) szám: +36-80-204-983

Internetes áruházunkban www.foreverliving.com vagy www.flpshop.hu
Ügyfélszolgálat (telecenter, webshop) e-mail: ugyfelszolgalat@foreverliving.hu
tel.: +36 1 269 5370, 110. és 111. mellék. 
Vevőszolgálati vezető: Kiss Tibor

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

Budapest,  Nefelejcs utcai vevő- és ügyfélszolgálat és raktár 
nyitvatartási rendje:
H: 10-17:45, K: 10-19:45, Sz-P: 10-17:45,
minden hónap utolsó hétköznapi munkanapján minden esetben 8-20 óráig,
Számlázási és vevőszolgálati csoportvezető: 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
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: 6726 Szeged, Pillich Kálmán u. 1., 
Tel.: +36 62 555 444, mobil: +36 70 436 4175 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: 10-16 óráig. Ezen alkalmak pontos 
időpontját honlapunkon és képviseleteinken minden alkalommal meghirdetjük.  

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, dr. Bakanek György: 30/942 8519

 SRBIJA
Beogradska kancelarija: 11010 Beograd, Kumodraška 162
tel.: +381 11 3970 127, fax: +381 11 3970 126, Email: 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: 9:00-13:00 i tokom Dana uspeha
Telecentar: +381 11 3096 382
Radno vreme: ponedeljak, utorak i četvrtak: 12:00-18:30
sreda i petak: 9:00-16:30, svake poslednje subote u mesecu
Sonya salon lepote 065 394 1711
Forever Srbija internet prodavnica je non-stop dostupna na www.flpshop.rs <http://
www.flpshop.rs> 
Stranica je u režimu održavanja radnim danima od 8 do 9 ujutru, kao i poslednjeg
dana u mesecu kada se kraj radnog vremena internet prodavnice poklapa sa radnim
vremenom koncelarije u Beogradu.
Direktor: dr Branislav Rajić
Lekari konsultanti: dr Biserka Lazarević i dr Predrag Lazarević: +381 23 543 318
Utorkom i petkom 14:00-16:00

 CRNA GORA
Podgorička kancelarija: 81000 Podgorica, Serdara Jola Piletića 20. Poštanski fah 25
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: 9:00-14:00
Lekar konsultant: dr Nevenka Laban +382-69-327-127
Email: flppodgorica@t-com.me

 SLOVENIJA
Ljubljanska pisarna: 1000 Ljubljana, Stegne 15, Ind.cona Stegne
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 

 HRVATSKA
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
Područni direktor: Mr.sc. László Molnár
Naručivanje e-mailom: foreverzagreb@foreverliving.hr
Edukacije u uredima Zagreb : ponedjeljak i četvrtak od 18:00h
Web adresa: www.foreverliving.com - birajte hrvatski jezik 
Na stranici www.foreverliving.hr možete napraviti web narudžbu proizvoda
Sve vaše prijedloge, želje i obavijesti možete slati na e-mail adrese: 
vgolub@foreverliving.hr, ili na korisnickapodrska@foreverliving.hr
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, 
petak od 14:00 do 16:00

 SHQIPËRIA
Zyra e Tiranës: Rr. Selim Brahja 110. Sank Vjetër – Tirana 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@tring.al

 KOSOVA
Office Adress: Rr. HILMI RAKOVICA Nr 13 Prishtina-KOSOVA
E-mail: foreverkosovo@gmail.com
Office employee: Agim Berisha, Mob: 00 377 44 264 000
Area Manager: Borbáth Attila

 BOSNA I HERCEGOVINA
Bijeljinska kancelarija: 76300 Bijeljina, 76300 Bijeljina, T.M.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,  
imejl: forever.flpbos@gmail.com

KÖZLEMÉNYEK   SAOPŠTENJA  OBAVJEŠTENJA  OBVESTILA  NJOFTIME



MAGYARORSZÁG ÁTFOGÓ EGÉSZSÉGVÉDELMI SZŰRŐPROGRAMJA 2017.
Büszkék vagyunk arra, hogy immáron hatodik éve a „Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 

2010- 2020” akció fő támogatói vagyunk, és egyetlen MLM cégként a Forever Living Products Magyarország Kft. 
kizárólagos jogot kapott az ARGI+ és a Forever Ginkgo Plus termékek népszerűsítésére.  

Idén ismét lehetőségetek nyílik arra, hogy a Forevert személyesen Ti képviseljétek a programnapokon 
(rendezvényenként maximum két fő). Ez egy hatalmas lehetőség nektek, hogy a Forever termékeit népszerűsítsétek,
 továbbá lehetőség üzletetek továbbépítésében. Amennyiben felhívásunk felkeltette érdeklődésed, és szívesen lennél 

Te az, aki a Forevert képviseli, várjuk jelentkezésed a rendezveny@foreverliving.hu  e-mail címre. 

Minden időponthoz legfeljebb két fő jelentkezését tudjuk elfogadni érkezési sorrendben. Kérjük, a jelentkezésben 
tüntesd fel az esemény időpontját, Forever Üzleti Partneri kódszámod, és a személyi igazolvány-számod. 

Részvételi díj: 5000Ft+Áfa/rendezvény/nap/fő 

IDŐPONTOK ÉS HELYSZÍNEK AUGUSZTUS 1. – SZEPTEMBER 1. KÖZÖTT:

      

Jelen országos útvonal a Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogram 2010-2020/2017. évad 
tervezett útvonala. A változás jogát a program fenntartja a rendezvények, rendezvényszervező cégek 

működése, és a helyszíni parkolási viszonyok technikai paramétereinek függvényében.
A program honlapja: www.egeszsegprogram.eu

LÉGY AZ ELSŐK KÖZÖTT, 

NEHOGY LEMARADJ! 

2017.08.01. Gyöngyös
2017.08.02. Mezőkövesd
2017.08.03. Mezőkövesd
2017.08.04. Mezőkövesd
2017.08.05. Budapest
2017.08.08. Mátészalka
2017.08.09. Mátészalka
2017.08.10. Mátészalka
2017.08.11. Mátészalka
2017.08.12. Debrecen
2017.08.15. Vaskeresztes
2017.08.16. Vaskeresztes
2017.08.17. Vaskeresztes
2017.08.18. Vaskeresztes
2017.08.28. Budapest
2017.08.30. Nagykanizsa
2017.08.31. Siófok
2017.09.01. Siófok

KEDVES MUNKATÁRSAK!

A Forever Living Products Magyarország a “Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020” kiemelt 
támogatójaként rendkívüli lehetőséget kap 2018-ban. A kamion három alkalommal végez szűrést az általunk kiválasztott 
helyen!  Ezt az esélyt felajánljuk a három legaktívabban dolgozó csapatnak.

HOGYAN LEHET A TE CSAPATODÉ A HELYSZÍN KIVÁLASZTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE? 
A 2017 július – decemberi időszakban: 

- értékesítsétek  három mélységben a legtöbb Touch of Forevert , vagy

- értékesítsétek három mélységben a legtöbb C9 illetve F15 csomagot, vagy

- értékesítsétek három mélységben a legtöbb V5 csomagot!

Várjuk azon Üzleti Partnereink jelentkezését, akik úgy döntöttek, hogy neveznek erre a kihagyhatatlan lehetőségre! 

Jelentkezés: marketing@foreverliving.hu



Minden sikeres tevékenységben 
megtalálható az a személy, illetve 
személyek csoportja, akik kiérde-
melték az üzletépítéshez csatla-
kozók tiszteletét és bizalmát. Így 
van ez a mi üzletünkben is. Fontos 
a kölcsönös megbecsülés és a bi-
zalom. Ez pedig úgy érhető el, hogy 
először közvetlen kapcsolatokat 
alakítunk ki azokkal, akikkel remé-
nyeink szerint együtt építjük majd 
az üzletet. Ugyanis ha a siker bevált 
mintáját követjük, és folyamatosan 
fejlesztjük saját képességeinket, az 
eredmény biztosan nem marad el. 
A rendezvény műsorvezetője 
Andreja Brumec, karizmatikus 
Senior Manager volt, aki az első 
perctől az utolsóig számos meglepe-
téssel készült. Nyitásnak megismer-
hettük a zenei tehetségét, amellyel 
ellazított és felkészített bennünket 
erre a különleges napra. 

Andrej Kepe területi igazgató 
köszöntőjében szintén felhívta 
figyelmünket arra, hogy mennyire 
fontos a szívélyesség és az egyéni 
attitűd. 

A siker nem marad el. A siker 
ugyanis nem az akadályok 
hiányát, hanem elsősorban azt 
jelenti, hogyan tudjuk legyőzni 
azokat. 

Látogatásával ez alkalommal 
is megtisztelt bennünket 
dr. Milesz Sándor ország 
igazgató, aki köszöntőjében 
ismertette a jövőre vonatkozó 
terveket, és a Szlovéniában, a 
múltban elért eredményeket. A 
folytatásban Hevesi Anna tánc- 
és balett művésznő csodálatos, 
mindnyájunkat elragadó 
produkcióját láttuk. 

A lelkesedést csak fokozta Jožica 
Zore Senior Manager előadása, aki 
a rá jellemző tömörséggel ismer-
tette a Forever nyújtotta lehetőség 
előnyeit. Az egyre melegebb napok 
több szabadtéri tevékenységet 
tesznek lehetővé azoknak, akik 
a Forever F.I.T. program mellett 
döntöttek. Minderről Ignac Šilec 
Supervisor rendkívül szemléletes 
előadásában hallhattunk. Megtud-
hattuk, hogy valóban egy kitűnő 
program áll rendelkezésünkre, 
valamint azt, hogy az útmutató 
követésével és az új alkalmazások 
felhasználásával eleve adott a siker. 
Ráadásul az a rendkívüli megtisz-
teltetés ért bennünket, hogy ren-
dezvényünkön Balogh Tamás, az 
aktuális Mr. F.I.T. is ízelítőt 
adott tudásából. 

Sikeresnek lenni – ez a célja mind-
azoknak, akik komolyan veszik 
a Forever üzlet által felkínált 
lehetőségeket. 
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Ezzel kapcsolatos tapasztalatait 
Jožica Arbeiter tapasztalt Senior 
Manager osztotta meg velünk. 

Vendégelőadónk Boštjan Romih 
neves médiaszemélyiség, kitűnő 
retorikájú személy előadásának 
célja volt a jelenlévőkkel megis-
mertetni a sikeres kommunikáció 
összes fogását. Hangsúlyozta, hogy 
a kommunikáció nem azt jelenti, 
hogy csak mi beszélünk, hanem 
hogy meghallgatjuk azt is, mit 
mond a másik ember. 

Az első szórakoztató blokk ven-
dége Saša Lendero énekesnő 
volt. Mivel azonban az idei év 
a duplázás jegyében zajlik, egy 
másik vendégelőadónk is volt, 

és pedig Siklósné dr. Révész Edit 
elismert magyar orvos, a Forever 
Magyarország Orvos Szakmai 
Bizottságának elnöke. Előadásának 
témája az eredmények sikeres meg-
duplázása volt. 

Dr. Milesz Sándor és Andrej Kepe 
igazgatók kitűzőkkel és elismerés-
sel jutalmazták a minősülteket, akik 
újabb kitűnő eredményekkel büsz-
kélkedhetnek. Ugyanakkor arra 
biztatták a résztvevőket, tegyenek 

újabb lépéseket Forever-útjukon. 
Teljesen új és kivételes előadással 
lepett meg bennünket Tomislav 
Brumec Zafír Manager, aki nagyon 
sok energiát fektetett abba, hogy 
megértsük az aloe vera szerepét, 

és azt, hogy miért fontos, hogy 
mindenki megismerje e növény 
jótékony hatásait. 
Egy fantasztikus esemény 
részesei lehettünk, amely során 
megismerhettük a sikerig vezető 
összes lehetőséget. A Forever a 
rendkívüli erő és összetartozás 
szinonimája. Ennek az erőnek, 
a termékeknek és az üzleti 
lehetőségnek a megosztása pedig 
valóban kedvezően befolyásolhatja 
sok-sok ember életét. 

Mi, emberek vagyunk a Forever. 

Hajrá Forever!
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A Ljubljanában tartott idei első 
Siker Napunkat teljes egészében az 
idei év globális Forever-vezérelvnek, 
a DUPLÁZÓDÁSNAK szenteltük. 
Duplázzuk meg az eredményeket! 
Duplázzuk meg a fogyasztást! 

SUCCESS DAY   LJUBLJANA
2017. 03. 18.



Szponzor: 
Bélész Ákosné

Felsővonal: 
Barna Krisztina, Büki Eszter 
és Büki Attila, Pelsöci Lászlóné, 
Gulyás Melinda, Szépné Keszi 
Éva és Szép Mihály, Gergely 
Zsófia és dr. Reindl László, 
Vágási Aranka és dr. Kovács 
András, Berkics Miklós, 
Szabó József, Rolf Kipp

Az új Manager Aszódon 
él férjével, Dáviddal, és 
kislányukkal, Emmával. 
Húsz hónapja Üzleti Partnere 
a Forever Living Products 
vállalatnak.

Annamária korábban egy 
biztosítótársaságnál dolgozott, 
ám két hónapja felmondott, mert 
Managerként a Forever kiszámítható 
jövedelmet és jövőt biztosít neki 
és családjának. De hogyan sikerült 
eljutni idáig?

Először kilenc éve regisztrált 
egy Touch dobozzal, lelkesen 
fogyasztották a termékeket. Férjével 
éveken keresztül feltöltődni jártak 
a Siker Napokra, ám az üzletépítés 
lehetősége nem vonzotta. 
Gyermekkorától az alkalmazotti 
magatartást látta a családi 
modellben. „Mint sokan mások, én is 
azt a nevelést kaptam, hogy legyen 
egy fix állásod, a biztosat nem adjuk 
fel a bizonytalanért” – mondja erről.

SZÉPLAKI ANNAMÁRIA 
MANAGER
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Amikor 2015-ben kislányuk egyéves 
lett, elhatározták, hogy nem megy 
vissza korábbi munkahelyére. 
Keresték a lehetőséget, hagyományos 
vállalkozásban gondolkodtak. 

Egy aszódi, „Hölgyek Napja” elnevezésű, 
külső rendezvényen találkozott ismét 
a Forever-termékekkel, ahonnan 
már konkrét tervekkel ment haza. 
„Rácsodálkoztam, milyen sokféle 
készítmény létezik, azokon kívül, 
amiket addig ismertem. Főleg a 
testsúly-kontroll program fogott meg. 
Mindig is imádtam a testmozgást, 
annak idején tornásznak készültem, 
sportgimnáziumba akartam menni, de 
akkor nem indulhattam el ezen a pályán. 
Férjem biztatására azóta ezt a gyerekkori 
álmot is megvalósítottam. Ekkor már 
elmúltam harminc éves, ebből is látszik: 
sosincs késő az álmok útjára lépni”. 

Annamária 2009-től számos edzői ké-
pesítést szerzett (aerobikedző, kickbox 
aerobik-edző, get fit tréner, személyi 
edző). Ezen a rendezvényen megismerte 
a C9, az F15 és a V5 csomagokat, 
melyeket kiválóan tud használni edzői 
munkájában, és a Forever alapmunka-
programokban. „Sorban kaptam a 
jeleket, hogy a Forevernek helye van 
az életünkben. Úgy döntöttem, ez lesz 
az én utam. Éreztem, hogy hitelesen 
tudom képviselni a céget, lelkesen 
beszéltem a jelenlegi és korábbi 
terméktapasztalatainkról”.

A fiatal nő mindig hálás szívvel gondol 
mentoraira (Barna Krisztinára, Gulyás 
Melindára és Szépné Keszi Évára). „Nekik 
köszönhető, hogy megkaptam a hitet 
magamban és az üzletben, valamint 
Melinda iránymutatásai inspiráltak 
a folyamatos szakmai, és személyes 
fejlődésre.” Hamar nagy törzsvásárlói 
bázis épült ki körülötte - a Supervisor 

szint ebből született meg -, de 
üzlettársak közel egy évig nem jelentek 
meg az életében. Ennek ellenére 
töretlenül járt az orvosi előadásokra, a 
keddi nyílt bemutatókra, képezte magát 
szakmailag és mentálisan egyaránt.

Annamáriánál is egy konzultáción 
hangzott el az a mondat, amely 
meghozta az áttörést. Szépné Keszi Éva 
útravalója: „Ancsa, értékeld fel magad!”

„Több havi tanulás és tapasztalatgyűjtés 
kellett hozzá, hogy megértsem, mit is 
jelent ez, és azóta is folyamatosan a 
fülemben cseng”.  Ezen megerősítés 
hatására több új üzlettárssal kezdődött 
meg a munka, megtették az első 
lépéseket a Managerré válás útján. Egy 
véletlen telefonhívásnak köszönhető 
a legaktívabb üzleti partnere, Surman 
Adrienn és férje érkezése az üzletbe. A 
közös munkák, a mentori támogatások 
Adrienn sikerét is segítették. A lelkes 
csapathoz csatlakozott Kertészné 
Venczel Katalin, többgyermekes 
családanya, aki hatalmas lelkesedéssel 
vetette bele magát a munkába. 
Kata üzletébe megérkezett Ecseri 
Zsuzsanna, aki az Egyesült Királyságban 
is elindította üzletét. „Megható érzés 
látni hétről-hétre, hónapról-hónapra, 
hogy egyre sikeresebbé válnak az Üzleti 
Partnereink, és együtt haladhatunk, 
tanulhatunk, járhatjuk a Forever 
sikerútját.

A komoly emberi döntéseknek, a 
folyamatos alapmunkának köszönhetően 
Annamária három hónap alatt érte el a 
Manager szintet. Barna Krisztinával az 
alsóvonalban közösen végzett munka 
eredményeképp a csapatban új üzleti 
szintek születtek meg. 

„Az elismerés fontos szerepet játszik 
az életemben, ami az alkalmazotti 

szférában nem jellemző. A Forever 
vállalkozásomban csatlakozásom 
óta folyamatosan megkapom a 
vezetőimtől, a cégtől a motivációt és az 
elismeréseket. Ennek megkoronázása 
volt a jubileumi Siker Nap. Micsoda 
érték, hogy a Forever alapítójának fiától, 
Gregg Maughan elnöktől, illetve Aidan 
O’Hare ügyvezető alelnöktől vehettük át 
az elismeréseket! Hálásan köszönjük.”

A tanulással eltöltött egy év más síkon 
is meghozta a gyümölcsét, hiszen 
az új Manager több rendezvényen, 
a felsővonal által szervezett szakmai 
napon tartott előadást, adta át 
tapasztalatait.

Ahogyan Annamária haladt előre 
az üzletben, úgy tanulta meg egyre 
inkább beosztani az idejét. És bár 
többen is kritizálták amiatt, hogy nem 
tölt elegendő időt a kislányával, ő azt 
mondja, igenis összeegyeztethetők a 
különféle szerepek. „Emma imádja a 
bölcsit. A férjem, valamint a nagyszülők 
sok feladatot átvesznek tőlem: a 
kislányom maximális figyelmet és 
szeretetet kap. Dávid nagyon elismert 
a szakterületén, a napi tíz óra munkája 
után a lehető legtöbb terhet vette 
le a vállamról, hogy teljes fókusszal 
az üzletre tudjak koncentrálni. 
Mindamellett óriási segítséget jelent, 
hogy Dáviddal a kezdettől fogva egy 
irányba nézünk, együtt gondolkodunk, 
együtt haladunk. Együtt vagyunk igazán 
jó csapat!”

Még sokat kell fejlődnünk és tanul-
nunk, de klasszisokkal jobbak vagyunk, 
mint másfél éve. A pozitív visszajelzések 
megerősítenek, hogy igenis értéket kép-
viselünk, lehetünk példa mások számára. 
Szeretnénk férjemmel, Dáviddal a Network 
Marketing szakmát méltón képviselni és 
Eagle Managerként minősülni.
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Dr. Kardos Lajos & Dr. Kardosné Hosszú Erzsébet
Majoros Éva
Tóth Zsolt & Tóthné Borza Eszter
Varga Géza & Vargáné Dr. Juronics Ilona
Varga Róbert & Varga-Hortobágyi Tímea
Szabóné Dr. Szántó Renáta & Szabó József
Sonja Jurovic & Zlatko Jurovic 
Dr. Rokonay Adrienne & Dr. Bánhegyi Péter
Hegedűs Árpád 
& Hegedűsné Lukátsi Piroska Marietta
Szabó Péter
Csuka György & Dr. Bagoly Ibolya
Anastasia Delitsa
Tanács Ferenc & Tanács Ferencné
Donkó Zoltánné & Donkó Zoltán
Fekete Zsolt
Dobai Lászlóné & Dobai László
Manda Korenic & Ecio Korenic
Nagy Tímea
Krasznai Cintia
Köves Márta
Predrag Arbanas
Adrian Buzo a & Klodian Buzo

Heinbach József & Dr. Nika Erzsébet
Éliás Tibor
Zsidai Renáta
Rajnai Éva
Hajdu Ildikó Rózsa & Hajdu Kálmán
Berkics Miklós
Hollóné Kocsik Judit & Holló István
Stevan Lomjanski & Veronika Lomjanski
Dr. Rédeiné Dr. Szűcs Mária & Dr. Rédei Károly
Tóth Tamás & Bostyai Emília
Kiss Zoltán & Kissné Szalay Erzsébet
Márton Mónika
Dr. Kolonics Judit
Háhn Adrienn
Gidófalvi Attila & Gidófalvi Kati
Zsiga Márta
Hajcsik Tünde & Láng András
Marosné Dr. Takács Ágnes & Maros Ervin Péter
Tóth Sándor & Vanya Edina
Barna Beáta & Barna Róbert
Dr. Berezvai Sándor & Bánhegyi Zsuzsa
Dr. Fábián Mária
Orbán Tamás

Dr. Seresné Dr. Pirkhoffer Katalin & Dr. Seres Endre
Almási Gergely & Bakos Barbara

Rusák Patrícia
Brumec Andreja

Zachár-Szűcs Izabella & Zachár Zsolt
Klaj Ágnes

Ferencz László & Dr. Kézsmárki Virág

2017. 05.



Angyal-Kadinger Anett Barbara
Balogh Andrea
Bazsó Árpádné

Beg Morina
Tihana Bedenikovic

Nebojsa Bosnjak
Flutura Dega
Deme Attila

Dragana Dimitrov
Ermira Drici

Ike Elezi
Gönye Szabina Anna

Hutás Ildikó
Nexhmije Hysa
Kalmár Zoltán

Kasza Zsolt
Klara Kliba

Laura Lepojevic
Markó Nikolett

Ljiljana Masirevic
Nagy-Magyar Viktória

Németh Nikoletta
Nyergesi Tímea

Ócsai Anita
Pataki Tímea

Siklós Katalin & Nagy Sándor
Szűcs Edina Délia

Takács Attila & Takács Mariann
Takácsné Síró Hajnalka

Virovecz Angelika

Predrag Arbanas 
(szponzor: Sonja Jurovic 

& Zlatko Jurovic)

Szovák Ferenc 
(szponzor: Gidófalvi Attila 

& Gidófalvi Kati)

„A család és szponzor 
támogatásával és 

szeretetével, minden 
lehetséges.”

„A lehetőségek 
határtalanok, csak 
ki kell használni őket...”

NEW QUALIFICATIONS 2017. 05.

Luljeta Ajazi & Muhamet Ajazi 
(szponzor: Adriana Buzo & Klodian Buzo)

Vid Arbanas
 (szponzor: Predrag Arbanas)

Milic Pesic
 (szponzor: Rada Pesic)

Valentina Tafa 
(szponzor: Luljeta Ajazi & Muhamet Ajazi)

Török Nikoletta
 (szponzor: Almási Vivien)



a

Minden okunk megvan a 
büszkeségre, Montenegróban 
ugyanis a Forever a közel 
négy évtizede működő 
vállalat hagyományaira 
alapozva építi az üzletet. 
Új arcok, új minősülések 
jönnek, a termékek 
rendkívüli minőségűek, 
a munkatársak pedig 
elégedettek. A montenegrói 
Forever előtt fényes jövő áll.  

Az idei célunk a forgalom megduplázása, amit a 
vállalat a juttatások és bónuszok duplázásával 
fog díjazni. És noha a társadalmi trendek 
változnak, a Forever követi ezeket a változásokat. 
Az üzleti partnerek a legjobb lehetőségeket 
ragadják meg, hogy tevékenységüket, akár a 
hagyományos módszereket követve, akár a 
modern kommunikációs eszközök al-
kalmazásával és a közösség hálók használatával 
magasabb szintre emeljék. Bármelyik 
lehetőséget választják, a Forever mindig 
támogatja munkatársait - mondta köszöntőjében 
dr. Branislav Rajić, a Forever szerbiai területi 
igazgatója. 

A Forever üzleti rendszerben a siker kulcsa a 
szabadidőben van, és a rutin nem illik a 
kihívásokhoz. A Forever Living Products a 
legjobb hely azoknak, akik rendelkeznek kellő 
szabadidővel, és készen állnak elfogadni a 
kihívásokat. A Forever a szórakozás, a határok 
leépítése, az üzleti szabadság világa, és saját 
álmaink kivetítése - üzeni mindenkinek Ana 
Lomjanski újvidéki Manager. Ez az üzlet egy 
különleges verseny, amelyben mindenki ugyanar-
ról a rajtvonalról indul, majd törekvésünkkel, 
munkával és odaadással hosszú távon érjük el 
fontos céljainkat. A pozitív terméktapasztalatok 
után megérkezett az egyeseknek szerénynek, 
másoknak nagynak tűnő siker! Biljana Mirković 

SUCCESS 
DAY

elérte a supervisori szintet, és megosztotta 
velünk tapasztalatait. Voltak felemelkedések és 
kudarcok, de mindig ott volt a szponzor, és 
segített a talpra állásban. Ebben az üzletben 
fontos a csapatszellem, a csapat mindig 
támogatást biztosít, majd együtt örülünk az 
egyéni és a közös sikereknek. Minden elis-
merésünk a kitartásért!

A Forever csak lélekkel végezhető üzlet. A 
történelemből és a kultúrából ismerjük a japán 
„GIRI“ szót, amely annyit jelent, hogy a jó és 
minőségi információt tovább kell adnunk saját 
környezetünknek. A Forever valójában egy 
„GIRI“, mondta Milan Mitrović Manager. Üzleti 
rendszerünk alapját a „használd-ajánld-al-
kalmazd“ szabály képezi, és ehhez kapcsolódik 
a 4 pont szabálya. Pontosan ez a két szabály 
tette lehetővé elégedett felhasználók millióinak, 
hogy saját vállalkozásba kezdjenek. Az életben 
sok mindent meg kell tennünk, kezdetnek tehát 
eldönthetnénk, hogy azt tegyük, ami nélkülözhe-
tetlen! Például megtanítjuk csapatunk tagjait, 
hogyan érhetik el a 4 pontot. Ily módon a csapat 
nagyon hamar fejlődik – szélességben és 
mélységben is!

Az életben és az üzletben nem igazán az számít, 
ki honnan indult el, hanem az, hogy mit ért el. A 
Forever Living Products önmagában is egy igazi 
márka, és most jött el az idő, hogy mi is 
kialakítsuk saját védjegyünket. Fektessünk hát 
időt és pénzt a márka alakításába, építsük ki 
üzleti hálózatunkat, aztán legyünk türelmesek, 
hiszen a siker nem egyik napról a másikra érkezik 
– hangsúlyozta előadásában Irfan Fijuljanin 
Manager. Követni kell a modern trendeket és 
folyamatokat, alkalmazni az újdonságokat az 
üzletben, de maradhatunk akár a hagyományos 
üzleti módszereknél is. Az online és az offline 
összeadva maga a SIKER. 

Ebben az üzletben önmagunknak tűzzük ki a 
határokat, és ami fontos: sose feledkezzünk meg 
a kezdeti időszakról, amikor teli voltunk lendület-
tel, lelkesen dolgoztunk, és üzleti célokat tűztünk 
ki magunknak. Ránk amúgy is jellemző, hogy 
földhözragadtak vagyunk, ugyanakkor gaz-
daságilag fejlettebb térségekre jellemző 
bevételekről álmodozunk. Pedig az emberek 
mindenütt egyformák, hasonló gondok, 
kifogások, prioritások és kívánságok vannak jelen 

– mondotta Sonja Knežević Senior Manager. 
Fontos a szilárd elhatározás, a pozitív energia, a 
nagy üzleti BUMM… és törekvéseinket siker 
övezi. Merjük ezt állítani, mert egyszer már 
megéltük mindezt!

A kommunikáció eredménye a félreértések 
elkerülése, viszont fontos, hogy ez a kommu-
nikáció kétirányú, rendszeres és teljes legyen. A 
technológia fejlődésének hála, napjainkban a 
kommunikációhoz modern eszközöket és 
formákat használunk. A napi minőségi kommu-
nikáció folyománya az akció, az akció pedig 
eredményekkel jár. Nebojša Knežević Senior 
Manager időt és pénzt nem sajnálva, mindig 
készen áll teljes mértékben támogatni az új 
munkatársakat, hiszen tudja, hogy önmagáért, és 
saját üzleti sikereiért is teszi ezt. Köszönjük a 
kommunikáció kiváló mesterének a hasznos 
tanácsokat és az útmutatást, hogyan tudjuk üzleti 
sikereink érdekében fejleszteni kommunikációs 
képességeinket. 

Amikor nem adtuk fel, bárhogy is éreztük 
magunkat egy adott pillanatban, amikor próbára 
tettük saját fegyelmezettségünket, amikor 
kitartóak voltunk, akkor sikerült valami 
különlegeset megteremtenünk. A kitartást ebben 
az üzletben sem az adottságaink, sem 
zsenialitásunk, sem képzettségünk nem pótolja. 
A kudarc egyik fő oka mindig a kitartás hiánya. 
Így van ez a mindennapi életben, és a mi 
üzletünkben is - hangsúlyozta előadásában dr. 
Marija Ratković, kitartó Zafír Manager. A kitartó 
emberek immunisak a kudarcra, mert 
folyamatosan ápolják saját szellemi 
frissességüket, és nem engedik meg senkinek, 
hogy elhatározásukban megingassa őket. 
Mihelyt elhatározzuk, hogy a kihívások ellenére 
sem adjuk fel, mihelyt igazán kívánjuk az üzleti 
sikert, a kitartásunk lesz az, amelynek 
segítségével a lehető leghamarabb el is érjük azt. 

Dr. Branislav Rajić
területi igazgató Forever Living Products Szerbia 

2017. 05. 13. 
Podgorica
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16. születésnapi rendez-
vényünknek a Radon Plaza 
szálloda kongresszusi terme 
adott otthont. Még 
áprilisban, rendkívül 
hűvösen indult a nap, de ez 
sem zavarta vendégeinket, 
akik örömmel jöttek 
Szarajevóból és más 
bosznia-hercegovinai 
városokból, sőt a szom-
szédos országokból is. 

Bosznia-Hercegovinában már tizenhat éve 
van jelen a Forever üzlet, amely a Balkán 
térségben a legnagyobb forgalomnövekedést 
tudhatja magáénak. Így mutatott be 
bennünket dr. Milesz Sándor, Magyarország 
és a délszláv régió ország igazgatója. 
Központunk Magyarországon van. Az ottani 
munkatársak mindenben segítenek, 
megtesznek mindent annak érdekében, hogy 
elégedettek legyünk, és élvezzük a 
munkánkat. 

A rendezvény során Hevesi Anna tánc- és 
balettművész vendégünk produkciója 
mindenki tetszését elnyerte. 

A Forever újdonságairól dr. Slavko Paleksić 
bosznia-hercegovinai területi igazgató számolt 
be, aki a kezdetektől vezeti a bosznia-
hercegovinai Forevert. Minden elismerésünk 
neki!

Nem könnyű Managerré válni, közben pedig 
segíteni a munkatársakat, és kétgyermekes 
anyaként a szarajevói irodát is vezetni. Enra 

SUCCESS 
DAY

Ćurovac Hadžovićnak - aki esküszik a 
csapatmunkára -, mégis sikerült. Egy japán 
közmondás szerint külön-külön senki sem 
annyira okos, mind amennyire közösen 
vagyunk azok. Ennek a sikeres vállalkozások 
is tudatában vannak, nem véletlen, hogy 
folyamatosan erősítik csapataikat. 

Átadtuk az elismeréseket az új 
Supervisoroknak és Assistant Managereknek, 
és tudjuk, hogy hamarosan újabb szinten 
köszönthetjük őket. Bátraké a szerencse!

A következő "Önkéntesen, de felelősen" című 
előadást a nagy motivátor, a Forever lojális 
vezetője, képzéseinken mindig örömmel látott 
vendég Pölhe Zsolt, horvátországi Manager 
tartotta, aki szólt az üzlet és az önmagunk 
iránti felelősségről. Annak ellenére, hogy ezt 
az üzletet mindenki önkéntesen végzi, nem 
viselkedhetünk felelőtlenül, mert így a siker is 
elmarad.

A bosznia-hercegovinai Forever igencsak 
sikeres volt az elmúlt időszakban, 60cc+ 
teljesítményt elérőkkel, és új Managerekkel 
büszkélkedhetünk, akiknek őszintén 
gratulálunk. 

A Forever Magyarország és a délszláv régió 
már évek óta megszervezi a Miss és Mr. F.I.T. 
versenyt, amelynek célja az egészséges 
életmód népszerűsítése. Balogh Tamás, a 
Forever Mr. F.I.T. programjának győztese 
szemléltette, hogy mit lehet elérni a Forever 
termékekkel, és vállalatunk életfilozófiájával.

Rendszeres vendégünk, kezdetben Assistant 
Supervisor, majd Supervisor, most pedig már 

a régió komoly és elismert vezetője, Refik 
Camić Manager Novi Pazar városból érkezett. 
Előadásának témája pedig a Forever 
csapatépítés volt.

A folytatásban kiosztottuk a "sasfiókákat" a 2 
pontot teljesítő munkatársaknak, valamint a 
manageri pontokért járó díjakat. Gratulálunk 
minden új Assistant Supervisornak az első 
győzelemhez, hiszen megtették a Forever 
marketingtervének legfontosabb, első lépését.

A kitűzők átadását egy különleges magyaror-
szági vendég kitűnő előadása követte. Szabó 
Péter Eagle Manager igazi harcos, birkózóbaj-
nok.  Egyszer már vendégül láttuk ő Szaraje-
vóban, de úgy éreztük, fontos újra meghall-
gatni a Duplázás című előadását. Szabó 
Pétertől megtudhattuk, hogyan lehet legyőzni 
saját egónkat, és hogyan válhatunk sikeressé 
ebben az üzletben. Köszönjük a bajnoknak!

Köszönetet mondunk ezen túl mindenkinek, 
aki velünk volt a képzésünkön, és azoknak is, 
akik velünk maradtak a fergeteges és 
felejthetetlen Siker napi bulin!

Következő találkozónk 2017. október 28-án, 
Bijeljinában lesz. 
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2017. 04. 22. Szarajevó



     Ez egy 
ÉLET-
SZÉPÍTŐ 
tevékenység
ZSIDAI RENÁTA    
Senior Eagle Manager
ZSIDAI RENÁTA    
Senior Eagle Manager

Szponzor: 
Tóth Sándor és Vanya Edina

Felsővonal:  Balogh Anita és 
Süle Tamás, Berkics Miklós, 
Szabó József, Rolf Kipp

Szponzor: 
Tóth Sándor és Vanya Edina

Felsővonal:  Balogh Anita és 
Süle Tamás, Berkics Miklós, 
Szabó József, Rolf Kipp



Nagyon örültél az interjúnak. 
Igen, még mindig megtiszteltetésnek tartom, hogy van 
egy hely, ahol elismerik a munkámat. Ezekkel a sztorikkal, 
életutakkal közelebb tudjuk vinni az emberekhez a 
hálózatépítést. Vagyis a Forevert nemcsak, mint termékeket, 
hanem mint életmegváltoztató lehetőséget. 

Te mennyire láttál tisztán ebben annak idején, amikor 
megkaptad a döntési lehetőséget?
Nem volt egyszerű. Ez pontosan tíz éve, 2007-ben történt. 
Korábban már ismertem egy másik MLM vállalatot, ott is a dolog 
személyiségfejlesztő része tetszett leginkább. Ám szerencsére 
nem maradtam le gyermekkori barátnőm, Vanya Edina és párja, 
Tóth Sándor névlistájáról. Szimpatikus volt, hogy finoman 
adagolták az információkat. Hol egy hűtőmágnest kaptam, hol 
egy képeslapot a céges utazásaikról. Egy idő után azt vettem 
észre, hogy a hűtőajtóm tele van az ő élményeikkel. Megérintett 
az életük, de akkor még nekem is csak a szokásos kifogásaim 
voltak: ők időben kezdték, én nem tudnám ezt csinálni, mert 
nem vagyok „olyan”... Egészen addig így volt ez, amíg nem jöttek 
kihívások az életem minden terén, sorban. És tudod, utólag 
visszanézve végig látom a jeleket, de korábban nem értettem 
őket. Ha valaki szólt volna tizennégy éves koromban, hogy 
„ne fusd le a felesleges köröket, tanulhatsz, lehet hivatásod, 
sok helyen dolgozhatsz, de mondunk egy céget és egyből oda 
menj!” - nem hittem volna el. Pedig ebben a vállalkozásban 
mindent megtaláltam, ami az életemben valaha is fontos volt. 
Emberileg, anyagilag, erkölcsileg: bárhogyan. 

Mesélj kicsit a korábbi „körökről”! Milyen pályát jártál be 
addig, amíg rád talált a Forever? 
Mindig segítő hivatást képzeltem el magamnak. Tanítani 
szerettem volna, vagy az egészségügyben dolgozni – végül 
az utóbbit választottam. A kis, háromszáz lakosú faluból, ahol 

születtem, elkerültem Salgótarjánba, a megyei kórházba. 
Minden célom az volt, hogy bejussak a műtőbe, ezért 
továbbképeztem magam, és hét évig aneszteziológus-
asszisztensként dolgozhattam. A gyermekvállalás után nem 
mentem vissza a kórházba, annak reményében, hogy egy 
váltással, más szakmában megtalálom az anyagi biztonságot.  
Eközben folyamatosan tanultam, képeztem magam az 
értékesítés és a marketing területén. Felvettek a Szombathelyi 
Főiskolára pr- és marketingmanager szakra, így a másik 
gyerekkori álmom is megvalósult. Területi képviselő lettem, de 
valójában luxusrabszolga. Amikor az óvodában az volt a feladat, 
hogy a gyerekek rajzolják le az anyukájukat, a kislányom, Zsófi 
egy céges autóban ülve ábrázolt engem. Ekkor érett meg 
bennem a gondolat, hogy valamin változtatnom kell.

Mondhatjuk, hogy nehezített pályán, hiszen ezek épp 
a gazdasági világválság évei voltak. Hogyan tudtad 
megőrizni a hitedet, és energiát mozgósítani ebben a nem 
túl könnyű időszakban?
Mindennél erősebb volt bennem a túlélési ösztön. Amint az 
ember megérzi, hogy ez lehet az ő útja, ami végre mindent 
megad, onnan nem szabad letérni róla. Engem az édesanyám 
úgy tanított, hogy a tisztesség és a becsület az egyetlen, ami 
hosszú távon nyugalmat, biztonságot ad, és hogy csak így 
érdemes élni. Nekem ezért nem furcsa ezen elvek alapján 
dolgozni a Foreverben, hiszen mindig is így tettem. Sokan 
gondolják, hogy egy ilyen lehetőséghez szerencse kell vagy 
pénz. Én inkább azokat tudom megérinteni, akik nem félnek 
a munkától, változtatni akarnak, és szorgalmasan, kitartóan 
hajlandóak dolgozni.

Több szempontból is új életet kellett építened. Hogyan 
sikerült mindezt koordinálni?
A legnagyobb erőt, hitet és motivációt a lányom adta. 
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Háromszáz fős kis faluból, 
majd egy salgótarjáni 
albérletből indult, ahol még 
széket is a szomszédból 
kellett kölcsönkérni az első 
családi bemutatókra. Reni 
ma azt csinálja, ami mindig is 
az álma volt: egészségesebb 
életmódhoz juttatja, és 
tanítja az embereket. Néha 
pedig Dubajban piheni ki a 
fáradalmakat.



Kezdetben segített a termékajánlásban, 
és minden nap végén megkérdezte: 
„Anya, mikor leszel már Manager?” Azt 
tanácsolom mindenkinek,  beszélgessen 
sokat a gyerekével, ő az, aki mindig tudja 
motiválni. Mi együtt olyan karriert jártunk 
be a Foreverben, amiről nem is álmodtam 
volna. Zsófi ma huszonegy éves, és tavaly 
saját döntése nyomán csatlakozott a 
céghez. 

Meg tudod erősíteni azt, hogy 
a hálózatépítés környezeti 
adottságoktól függetlenül működik? 
Igen, abszolút, hiszen ma már globálisan 
dolgozunk, több mint tíz országban 
vannak üzleti partnereink. Hála a technika 
fejlődésének és a Forever folyamatos 
innovációinak, már nem számít, ki hol él. 
A legfontosabb továbbra is az, hogy ki 
vagy, és mit akarsz. 

Mit jelent számodra az Eagle 
minősülés?
Valójában Eagle Managerként 
gondolok magamra, amióta csak a 
Forever tagjaként építem az üzletem. 
Attól kezdve, hogy 2007 nyarán 
megígértem magamnak, hogy 
Manager leszek, egyetlen dologra 
törekedtem: fejleszteni a csapatot, és 
folyamatosan szélesíteni. Vagyis Eagle 
Managerként képviseltem a Forevert 
már akkor, amikor a cégnél még nem 
is működött ez az elismerés. Ennek 

eredményeképpen az első hivatalos 
Eagle-minősültek közt szerepeltem 
Bécsben. A kövezkező cél a Senior szint 
volt, és 2011-ben meg is valósult. Aztán 
egy stabil Senior Eagle Manager szint 
elérése lett a célom. Óriási hála van a 
szívemben, mert ez 2016-ban sikerült. 
Nem gyorsan és elhamarkodottan, 
hanem végérvényes elköteleződéssel, jó 
emberi hozzáállással, segítőkészséggel, 
törődéssel, figyelemmel: mindazzal, ami 
csapatot tud kovácsolni. 

Közvetítéseddel két intézmény is 
támogatást kapott a közelmúltban 
a Forever Kids Gyermek Egészséges 
Életmód Program keretében. 
Hol látod ennek hasznát akár a 
gyermekintézmények szempontjából, 
akár a hálózatépítésben?
Ez a cég mindig kiemelkedő volt a 
prevenciós munkában, az egészséges 
életmóddal kapcsolatos felvilágosításban, 
amit mindig is a hivatásomnak 
éreztem. Az átlagember azonban 
nem ezt látja, hanem gondol „valamit” 
a hálózatépítésről. A Kids program 
lehetőséget ad arra, hogy újabb 
kommunikációs csatornák nyíljanak meg. 
Mint egészségügyis, eddig is sok helyen 
tartottam előadásokat táplálkozásról, 
mozgásról, egészséges életmódról, de 
sokkal könnyebb ezt úgy tenni, hogy még 
egy ilyen kivételes támogatási formát 
is kilátásba helyezhetünk. Nagy öröm 

számomra, hogy a mi környezetünkben 
is többen nyertek már ezen a 
pályázaton. Úgy gondolom, nekünk 
felelősségünk van a hazai egészségügyi 
intelligencia növelésében. Mások 
úgy mondják ezt rólam: Reni ma 
már nem altatja a betegeket, hanem 
ébresztgeti az embereket. Ez persze 
lassúbb folyamat, de hihetetlenül 
felemelő érzés. Az üzletem fejlődését 
azok az emberek adják, akiket sikerül 
felébreszteni. 

Az idei Global Rally, a Forever 
nemzetközi találkozója már 
hónapokkal ezelőtt lezajlott, de 
még mindig ott látom a rendezvény 
karszalagját a csuklódon. Talán nem 
csak feledékenységből maradt ott.  
Jól gondolod, képtelen vagyok levenni, 
olyan hatalmas élményt jelentett ez 
a mostani világtalálkozó. Hihetetlen 
víziót kaptam Dubajban. Felismertem 
és elhittem, hogy a lehetetlen nem 
létezik. Több száz magyarral együtt, 
egységben töltöttük a rally minden 
pillanatát. Elhittem, hogy újra Európa, 
és a világ élén állhatunk majd. Arról 
nem is szólva, micsoda inspirációt 
jelentettek a gyönyörű csekkek, amiket 
átvehettünk! Most minden este hálával 
a szívemben fekszem le, tudom, mit 
fogok csinálni holnap, tele vagyok 
tervekkel. Aki nem próbálja, soha nem 
tudja meg, milyen kalandból marad ki. 
Ez egy életszépítő tevékenység. 

Említetted, hogy Dubajban víziót 
is kaptál. Mi ez pontosan?
Mivel a duplázódás éve van, a 
következő Global találkozóra kétszer 
ennyien megyünk a csapatunkból. 
Minden vezetőnkkel azon dolgozunk, 
hogy az illető Eagle Manager, és 
Chairman’s Bonus-minősült legyen. 
Számomra ez egy életforma, nem 
munka, hanem hivatás. Elkötelezett 
egészségügyi szakemberként, és 
lojális Forever Üzleti Partnerként a 
legnagyobb vízióm mégis az, hogy 
reményt, hitet és egy csodálatos 
jövőképet mutassak a körülöttem lévő 
átlagos életet élő embereknek. Akár 
egy átlagon felüli élet lehetőségét.
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III. MINŐSÜLÉSI PERIÓDUS: 
2017. május 1-től 2017. augusztus 31-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 kvalifikálni. Reszponzoráltak és azok is részt vehetnek, akik az Új Vásárlókra

vonatkozó 6 hónapos szabály alapján új szponzort választottak.

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,
hogy abból legalább 1 cc saját kódszámon történik) a belépésed hónapját követő első teljes
hónaptól (azaz, ha például 2017. május 15-én léptél be, akkor június 1-jétől)! Ha a minősülési időszak 
előtti belépő vagy, akkor a minősülési periódus  mind a négy hónapjában teljesítened kell az aktivitást 
függetlenül attól, mikor lépsz szintet.

3. Minősülési időszakban történt szintlépésed után a szintednek megfelelő oldaltartásod
legyen meg a szintlépésed utáni hónaptól egészen 2017. augusztus végéig, függetlenül attól,
hogy az I., a II. vagy a III. minősülési időszakban léptél szintet!
 
A) ha Manager, vagy afeletti szinten állsz: 25 cc oldaltartásod teljesüljön minden hónapban!
B) ha Assistant Manager vagy, 12 cc (4 cc aktivitás + 8 cc) minden hónapban!
C) ha Supervisor vagy, 8 cc (4 cc aktivitás + 4 cc) minden hónapban!
 
Örömmel értesítünk Benneteket, hogy a globális szintlépést figyelembe vesszük, viszont
a minősüléshez kapcsolódó oldaltartást régiónkban kell teljesíteni.

 
 FONTOS VÁLTOZÁSRA SZERETNÉNK FELHÍVNI A FIGYELMETEKET:

Bármelyik periódusban történt a szintlépés (1.2.3.), a szintnek megfelelő oldaltartást
 augusztus végéig tartanod kell a minősüléshez!

 Amennyiben valamelyik hónapban az oldaltartásodban hiány keletkezett, de egy másik 
hónapban a minimális követelménynél többet teljesítettél, és így összességében elérted 

a szükséges pontszámot, úgy minősülhetsz. 

DIAMOND HOLIDAY RALLY HELYSZÍN ÉS IDŐPONT:
Porecs, Horvátország, 2017. október 13-14.

 

FIGYELEM,  V
ÁLTOZÁS!



      BUDAPEST                                        SZERBIA    HORVÁTORSZÁG       SZLOVÉNIA           BOSZNIA

2017 ESEMÉNYNAPTÁR
szeptember 30. 

Szülinapi

október 21. 
Zágráb Szülinap

október 18.
Pristina 

október 13-14. 
Diamond Holiday 

Rally, Porecs

október 28. 
Bijeljina

november 26. 
Belgrád

GLOBAL ESEMÉNYEK
OKTÓBER 1-5. EAGLE MANAGER RETREAT

ALBÁNIA 
KOSZOVÓ

     

                             

   szeptember 23.                                   

                            

       

    december 16. 

Azon aktív Managereinknek, akik januárban nem 
teljesítették a 25 pont személyes és non-manageri 
feltételt, lehetőséget biztosítunk a porecsi minősülésre. 
Ők, amennyiben februárban teljesítették a legalább 25 
CC (személyes+ non-manageri) feltételt, és az azt követő 
időszakban augusztusig azt is teljesítik, hogy a februári 
eredményüket két hónapban is megduplázzák, szintén 
minősülnek.

AZ ELSŐ DUPLÁZÓDÁS MEGTÖRTÉNT 2017-BEN! 
KÉTSZER ANNYIAN ÉRDEKLŐDTÖK PORECS IRÁNT, MINT EDDIG BÁRMIKOR. EZÉRT  

A NAGY ÉRDEKLŐDÉSRE VALÓ TEKINTETTEL A PORECS PLUSZ ÖSZTÖNZŐNKET 
AZ ALÁBBI KIÍRÁSSAL EGÉSZÍTETTÜK KII

Szeretnétek Ti is a csapatotokkal Porecsen ünnepelni? Volt legalább 25 CC személyes 
és non-manageri pontotok januárban? Ha igen, akkor nektek szól a Porecs Plusz 
ösztönzőnk. Februártól augusztusig duplázd meg legalább két hónapban a januári 
(személyes + non-manageri) teljesítményed, és ezzel minősülsz a porecsi Diamond 

Holiday Rally-re.



DUPLÁZÓDÁS NYÁRON IS!
A legnagyobb melegben is segítünk a duplázódáson tartani a fókuszt.  Ajándék 
hűtőtáskáink egyikében a vízparton is veled lehetnek kedvenc Forever-termékeid.

MIT KELL TENNED EZÉRT?
Vásárolj legalább 15 különböző terméket egy alkalommal (beleszámítanak a 
Touch (#001V, #075, #076), valamint a C9 (#475, #476), F15 (#528, #529, #532, 
#533,#536, #537) és V5 (#454-#459) csomagok is, de azok egy-egy terméknek 
felelnek meg)! 

NE FELEDD: 2017 A DUPLÁZÓDÁS ÉVE!   
Az akció  július 10-től július 31-ig tart.




