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2 2009/2 Forever predsedniŠki pozdrav

Z ačnimo naštevanje z afriko. do zdaj je 
bilo upravljanje afriškega trga v rokah 
predsednika Forever Gregga Maug-

hana. Gregg je z neverjetno energijo in 
s predanostjo pristopil k razvoju afriškega 
trga, vzpostavil je odlično sodelovanje z 
afriškimi državnimi direktorji. vendar je 
Gregg pred kratkim ugotovil: »prišel je čas, 
da predam upravljanje afriškega trga dru-
gemu človeku, da bi lahko več energije 
posvetil zadevam, ki so v interesu svetov-
ne organizacije Forever«. afriške posle bo 
prevzel nihče drug kot nekdanji marketin-
ški direktor našega podjetja in regionalni 
komercialni direktor v Houstonu, Teksas, 
Gary Shreeve. z vestnim delom in s te-
snim sodelovanjem z distributerji je vodil 
eno najuspešnejših severnoameriških ob-

močij. ve vse, kar je treba vedeti o tem 
poslu; Forever afrike bo tudi v prihodnje 
v pravih rokah. Čestitamo Garyju k imeno-
vanju za afriškega podpredsednika in mu 
želimo veliko uspehov na novi poti.

z veseljem najavljamo imenovanje 
Jacksona Adagale na funkcijo afriške-
ga operativnega direktorja. prej je bil 
vodilni knjigovodski revizor vzhodnoa-
friške regije FLp; marsikdo se ga spomi-
nja z afriškega relija 2008, saj je bil eden 
izmed gostiteljev prireditve v nairobiju. 
v prihodnje bo Jackson v sodelovanju 
z Garyjem podpiral delovanje v afriških 
državah. Jackson, čestitamo ti in ti želi-
mo veliko uspehov pri delu!

v luči zgoraj navedenega je jasno, da 
je treba okrepiti naš marketinški oddelek. 

v družini Forever z veseljem najavljamo 
našega novega direktorja za marketing, 
tj.Paul Muehlmann. paul že dolga leta 
dela v industriji MLM in ima bogate iz-
kušnje v brand menedžmentu oziroma v 
spletnem upravljanju celostne podobe. 
Želimo mu veliko uspehov!

prav tako z veseljem najavljam, da 
je bil Dave Hall imenovan na funkcijo 
finančnega podpredsednika seniorja. 
dave je že dolga leta dragocen in ugle-
den član naše skupine; želimo mu uspe-
šno delo, v okviru katerega bo poseben 
poudarek namenil vodenju in podpori 
dela vseh držav, med drugim tudi južno-
afriške skupine Forever resorts.

vendar pa ni dave edini podpredse-
dnik, ki je napredoval v podpredsednika 

Leto 2008 je bilo odlično leto!

Veseli nas, da smo močnejši, kot smo bili kadar koli do zdaj.  
Gospodarska kriza je resno prizadela vsa področja, mi pa imamo to srečo,  

da rastemo in da smo uspešni. Krasno je, ko lahko, zahvaljujoč  
skupnemu delu, skupnim naporom in predanosti, izkazujemo rast v vseh  
regijah Forever. Razvoj pa seveda pomeni tudi izzive in konec preteklega  

leta smo uspešno odgovorili nanje.
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seniorja. Funkcijo je dobil tudi dolgoletni 
član našega predsedstva Carl Zander, 
ki je postal ameriški komercialni pod-
predsednik senior. Carl je že leta opra-
vljal delo komercialnih vodij v severni 
ameriki. z napredovanjem bo pristojen 
za celoten ameriški trg.

naj vam predstavim tudi novega čla-
na evropskega vodstva Yvesa Hamo-
na. Yves je dolga leta opravljal naloge 
finančnega direktorja v francoskem sre-
dišču Forever. Čestitamo mu za imeno-
vanje na funkcijo evropskega direktor-
ja za notranjo revizijo. pod vodenjem 

dava Halla bo opravljal notranjo revizijo 
evropskih držav Forever.

za konec naj še ponosno povem, da 
smo uspešno leto 2008 sklenili tudi v 
Forever resort. z velikim veseljem poz-
dravljamo naša nova regionalna pod-
predsednika Scotta Golda in Matta 
Harveyja. oba že dolga leta delata kot 
generalna direktorja v Mormon Lake 
Lodgeu oziroma v Fun Country Marine 
in sta odprta za vse nove izzive.

od samih začetkov si štejemo za svo-
jo najpomembnejšo nalogo zagotoviti 
zdravje in blagostanje vam, distributer-
jem. danes v sto petintridesetih državah 
sveta deluje 9,25 milijona distributerjev. 
Hvala vam, hvala vsem, da lahko še več 
ljudem predstavimo priložnost za sreč-
nejše in bolj zdravo življenje, ki ga za-
gotavljamo z našimi odličnimi izdelki in 
poslovno dejavnostjo. 

z večno hvaležnostjo
Rex Maughan

Gary Shreeve

Jackson Adagala

Paul Muehlmann

Dave Hall

Carl Zander

Yves Hamon

Scott Gold

Matt Harvey
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Podobno kot ob drugih vprašanjih 
zahteva tudi to vprašanje previden 
odgovor. podati moramo preprosto 

in seveda razumljivo razlago našega pritr-
dilnega odgovora. zakaj da?

Lahko bi našteli stotine, tisoče, mogo-
če celo milijone primerov iz sveta Forever, 
kjer nedvomno deluje, še več, ta sistem 
deluje odlično; našim prihodnjim sode-
lavcem daje edinstveno svetovno prilo-
žnost za uspeh. 

kako prepričati druge, da gre za resnič-
no popoln marketinški sistem, ki so ga 
razvijali in izpopolnjevali skozi desetletja. 
Mi, ljudje, najbolj zaupamo lastnim očem 
in verjamemo v obstoj tistega, o čemer se 
prepričamo tudi sami.

prava priložnost za predstavitev naše-
ga živega marketinškega sistema so naši 
dnevi uspeha. To je kraj, kjer se srečujejo 
člani različnih skupin, ki se medsebojno 
ne poznajo, vendar skupaj gradijo celoto, 
skupnost Forever, velikanski marketinški 
sistem. Tega dne distributerji srečujejo 
sodelavce iz drugih skupin, ki so dosegli 
podobno raven kot oni sami in ki se lah-
ko na lastne oči prepričajo, da se meseč-
no na prvo raven marketinškega sistema, 

tj. na raven assistant supervisorja, uvrsti 
več tisoč distributerjev. 

dolga vrsta distributerjev čaka, da bi 
prevzela svojo priponko od državnega 
direktorja, naredijo skupni posnetek, pred 
odrom pa jih slavijo sodelavci.

Gre za nepozabno doživetje v družbi, 
kjer moralnega priznanja skoraj ne pozna-
jo, mogoče živi le še v družinah, kjer starši 
pohvalijo svoje otroke za kakšen dosežek, 
mogoče družinski člani pohvalijo drug 
drugega za okusno kosilo ali za organiza-
cijo lepega družinskega izleta. 

ob dnevu uspeha si lahko naši as-
sistant supervisorji v živo ogledajo 
delovanje marketinškega sistema, ga 
občutijo v svojem napredovanju, saj 
si vsi prizadevamo za naslednjo raven, 
za raven supervisorja, ki se iz meseca v 
mesec v vse večjem številu zbirajo na 
prireditvenem odru.

na oder prihajajo sodelavci s cve-
tjem in z darili, slavje poteka ob srčnem 
navijanju sodelavcev uvrščenih in čla-
nov drugih skupin. Gre za prekrasno, 
nepozabno doživetje. na naši naslednji 
prireditvi prisrčno pričakujemo vse, ki 
tega še niso doživeli in občutili. doživeli 

bodo nekaj nepozabnega; čudovito je 
stati na odru, medtem ko ti vsi navduše-
no ploskajo. zakaj delajo umetniki, pre-
davatelji, pevci, rokovske zvezde? Tako 
je, za ploskanje, priznanje, spodbudne 
besede, za solze sreče!

za vse je čudovito doživetje stopiti na 
slavnostni oder. Gre za korak, ki se ga bo-
ste spominjali vse življenje, o katerem bo-
ste pripovedovali svojim otrokom, vnu-
kom, prijateljem. in na tem odru se stalno 
vrstijo assistant managerji in managerji, 
prihaja stotine in tisoče senior manager-
jev; zgodba se nikoli ne konča.

naš marketinški sistem, ki ga je ustva-
ril in dodelal naš predsednik, tj. generalni 
direktor Rex Maughan, na odru postane 
realnost, beseda postane kri in meso. po-
stani tudi ti del tega čudeža, prepričaj se, 
da deluje tudi pri tebi; le od tebe je odvi-
sno, ali boš spremenil svojo miselnost, ali 
se boš odločil in užival v uspehu na odru.

naprej, FLp Madžarske!

Dr. Milesz sánDor
državni direktor

Živi marketinški načrt

Ob našem vsakdanjem delu nas  
sodelavci začetniki pa tudi tisti, ki se 
zanimajo za našo dejavnost, večkrat 

sprašujejo, ali resnično deluje naš 
marketinški načrt in ali bi 

zadeva delovala tudi v njihovem primeru.



2009 Lake Tahoe

International Super Rally

7.-9. avgust 2009. 
Dallas, Texas
Medtem ko so 

lanskoletni uvrščeni 
obiskali osrednjo pisarno 
v Scottsdalu v Arizoni, si 

bodo letošnji uvrščeni 
ogledali novo tovarno 
Aloe Vera of Amerika, 
povabili pa jih bomo 

tudi na znameniti  
Southfork Ranch, ki je 
v lasti verige Forever 
Resorts. Dobimo se 
leta 2009 na super 

reliju v Dallasu!

SILVER 
POST RALLY TOUR

Z velikim veseljem najavlja-
mo, da bo Silver Post Rally 
2009 organiziran v prekra-
snem kraju Lake Tahoe. 
Prenočišče uvrščenih bo v 
mondenem hotelskem kom-
pleksu Montbleu Resort, 
kjer bodo na voljo: razkošno 
zdravilišče, šest restavracij, 
štiri elegantna zabavišča in 
prenovljen kazino velikosti 
štiri tisoč kvadratni metrov. 
Do jezera Tahoe pridemo s 
kratkim sprehodom. Na voljo 
bo veliko priložnosti za oddih 
in zabavo: alpinizem, golf, ja-
hanje, terensko kolesarjenje, 
čolnarjenje, jadranje, vožnja 
s kajakom, ribolov, wakebo-
ard. Gotovo boste našli prilo-
žnost za zabavo! Za udeležbo 
morate od 1. aprila 2008 
do 31. marca 2009 doseči le 
2.500 cc.  Upamo, da boste 
avgusta med nami.
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Na odru Arene 
je nastalo pravo 
slavnostno vzdušje, 
ko se je ob zvokih 
Lesliejeve 
kitare začel naš 
decembrski Dan 
uspeha.

Pomen skupne 
graditve mreže
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D a bi skupaj s Forever poz-
dravil prihajajoče novo leto, 
se nam je ob slavnostni pri-

ložnosti pridružil tudi umetnik 
violinist Zoltán Mága. 

tradicionalne prireditve ob 
koncu leta, ki sta jo povezovala 
Csaba Juhász in Enikő Bez-
zeg, se je udeležilo pet tisoč 

naših sodelavcev. Naš sodelavec 
senior manager László Hári 
je s svojo prijazno družino spet 
poskrbel za to, da nas je tudi le-
tos obiskal miklavž.

državni direktor dr. Sán-
dor Milesz je v svojem poz-
dravnem nagovoru, v katerem 
je povzel dogodke in dosežke 

preteklega leta, poudaril pomen 
gradnje skupine ter se članom 
president’s kluba zahvalil za ak-
tivno in odlično delo ter preda-
nost v letu 2008.

Naš sodelavec diamantno-
safirni manager Miklós Ber-
kics je zelo nazorno predstavil 
pomen našega novega moti-

vacijskega programa, ki smo ga 
poimenovali business 20; gre 
za novo spodbudo pri gradnji 
mreže, ki v veliki meri spodbuja 
in podpira dejavnost naših gra-
diteljev mreže. 

Naša sodelavka senior ma-
nagerka dr. Anna Schmitz je 
na svojstven način in na teme-
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lju svojih izkušenj predstavila 
nove izdelke našega podjetja, 
in sicer aroma Spa collection in 
milo z avokadom.

Naša sodelavca soaring ma-
nagerja dr. Terézia Samu in 
András Bruckner se ob bo-
žični praznični prireditvi tradi-
cionalno pogovarjata z otroki 
o tem, kaj zanje pomenijo naši 
izdelki, kakšno vlogo imajo v 
njihovem življenju, ali jih imajo 
radi; z zanimivimi, vendar resni-
mi pripombami nam ti malčki 
vedno pričarajo nasmeh na 
ustnice. Hvala otrokom in se-
veda tudi njihovim staršem za 
aktivno sodelovanje.

Na odru je sledila ena najpo-
membnejših točk našega dneva 
uspeha, tj. uvrstitev naših novih 
supervisorjev. Supervisorjem 
so že po tradiciji sledili assistant 
managerji, ki so od državnega 
direktorja prejeli priponko pri-
znanja, njihovi sodelavci pa so 
jih pozdravljali z navdušenim in 
dolgotrajnim ploskanjem.

Naša sodelavka manager-
ka Ilike Lajosné Tasnádi nas 
je presenetila z ugotovitvijo, 
da je v našem poslu veliko  
mladostnega zanosa, energije 
in prihodnosti. Njena vztraj-
nost in dosežki so lahko vzor  
tudi drugim; upamo, da so ji 
poleg njenih vrstnikov prisluh-
nili tudi preostali.

med novembrskimi uvršče-
nimi v Klub osvajalcev se je 
na prvo mesto uvrstil naš safir-
ni manager Mikulás Vareha. 
V nadaljevanju so se na odru 
zvrstili naši novi sodelavci ma-
nagerji, ki so prevzeli priponko 
in se na kratko tudi predstavili. 
Seveda pa tudi tokrat ni šlo 
brez novih uvrščenih avto-

mobilskega programa; če-
stitamo novim lastnikom vozil. 
Naša sodelavca Endre Tordai 
in Irma Szép Tordainé sta 
postala seniorja, zasluženo pri-
ponko je prejel tudi naš novi 
soaring manager Tamás Bu-
dai, ki se je zahvalil svojemu 
sponzorju in članom svoje sku-
pine, ki so mu bili v pomoč pri 
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doseganju tega fantastičnega 
dosežka.

Zahvaljujoč Attili in Katiki 
Gidófalvi, je bila na odru Fo-
rever predstavljena nova vizija 
Forever, tj. nov pogled na našo 
dejavnost. predavanje je bilo 
prežeto z neverjetno profesi-
onalnostjo, s samozavestjo in 
predanostjo, sodelavci pa so ju 
pozorno poslušali in ju nagradili 
z dolgotrajnim ploskanjem. Če-
stitamo za odlično predavanje!

Lilla Polyák je s svojim ču-
dovitim glasom očarala udele-
žence dneva uspeha in prispe-
vala k temu, da jim bo ta dan še 
dolgo ostal v spominu.

Naša sodelavka senior mana-
gerka Tünde Hajcsik je pred-
stavila božične ideje, s katerimi 
lahko sodelavci uspešno pospe-
šijo svojo prodajo. predavanje, ki 
je šlo v najmanjše podrobnosti, 
nam je predstavilo veliko zani-
mivih prijemov, ki bodo gotovo 
prispevali k naši uspešnosti.

Naša sodelavca soaring ma-
nagerja Márta Zsiga in István 
Tóth sta atraktivno, razumljivo 
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in poučno spregovorila o ene-
mu najpomembnejših moti-
vacijskih programov, tj. o profit 
Sharingu. 

Neodvisni predavatelj A. J. 
Cristian je v predavanju pred-
stavil komuniciranje v povsem 
novi luči in spregovoril tudi o 
bistvu navezovanja stikov.

Zadnji dan uspeha Forever 
Living products madžarske v 
letu 2008 smo sklenili z uvrstitvi-
jo naših novih assistant super-
visorjev, ki so naredili enega 
najpomembnejših korakov na 
poti uresničevanja samega sebe.
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O dkar sem neodvisna dis-
tributerka tega podjetja, 
veliko razmišljam o stav-

kih, pojmih, ki jih nekoč nisem 
marala, mogoče jih nisem niti 
razumela pa tudi potrudila se 
nisem, da bi jih razumela ali 
sploh razmišljala o njih. Ker pa 
mi (ki delamo v tem) v nekaj 
letih doživljamo tisto, kar se 
drugim – na drugih delovnih 
mestih – dogaja v štirih dese-
tletjih, obstaja kar nekaj zadev, 
o katerih lahko meditiram. 
Dana mi je priložnost srečeva-
ti ljudi z različnimi usodami in 
vrednostnim sistemom; tako 
lahko zbiram veliko doživetij 
in izkušenj. 

Kot pedagoška delavka sem 
se že v šoli naučila, da smo mi, 
učitelji, tisti, ki moramo najti 
pot do otrok, saj so ta majhna 
bitja različna. In do vsakega člo-
veka vodi pot; le od moje iznaj-
dljivosti, človečnosti in od zna-
nja je odvisno, ali bom našla to 
pot. Enako deluje pri odraslih, 
le da stvar ni tako čista. Steze, 
ki vodijo do ljudi, je marsikje že 

prerasel plevel ali pa rastline, ki 
ne sodijo tja. Tudi kot sponzor 
imam to nalogo! Iskati pot do 
sodelavcev, vendar nikoli ne 
prestopiti meje polja pošteno-
sti, iskrenosti in spoštovanja!

Tudi pot do mene ni bila ne 
preprosta ne kratka. Porušiti je 
bilo treba zidove, ki so zrasli v 
moji duši, odstraniti opeko za 
opeko, da bi znova prepozna-
la moč in znanje, ki se skriva v 
meni, da bi začutila ljubezen do 
sebe. Ali si predstavljaš, kakšna 
čustva so se sprožila v meni? 
Poznaš veselje otroka, ki opazi 
svoje starše? Ko mu na obrazu 
prepoznaš veselje in srečo, saj 
je ugotovil, da so to Oni! In se 
nasmehne. Pri meni je kar tra-
jalo, da sem to spoznala, danes 
pa je v moji duši nasmeh. Kaj 
pa me je gnalo naprej? Najprej 
so mi dali moč izdelki, da sem 
se hitro opomogla po operaciji 
hrbtenice in spet zaživela pol-
no življenje. Potem so v mojem 
življenju sledila obdobja, ko so 
me okoliščine prisilile, da sem 
postala nezaupljiva do tega 

ČUSTVA – VREDNOTE
Kaj mi pomenita ti besedi? Moj 
kratek odgovor bi se glasil: Vse. 
Čeprav je res, da v današnjem svetu, 
ko vse govori o denarju, ni lahko 
ohranjati vrednosti čustev. 
Ampak poglejmo daljši odgovor.

posla. Čeprav je stvar pri drugih 
delovala. Kaj me je gnalo v tem 
poslu? Vse več sem se učila, 
pridobila sem kupce, sodelav-
ce, za katere sem postala od-
govorna. Kazati sem jim morala 
pot. Kakšen občutek? Podoben 
kot takrat, ko otrok naredi prve 
korake, sicer negotove, vendar 
kljub težavam uživa v vsakem 
trenutku. Tudi če kdaj pade. 
Znova vstane, znova in znova 
nadaljuje. Medtem sem se pre-
pričala, da hodim po pravi poti, 
da je to MOJA POT!

Hoja po tej poti je polna iz-
zivov. Kako naj bi bila verodo-
stojna in iskrena pri predaji svo-
jih izkušenj sodelavcem, če tudi 
sama ne bi prehodila te poti, 
saj so vse izkušnje drugačne; 
tudi sodelavci niso enaki. Lju-
dem FLP pomeni različne stva-
ri in tudi iščejo različne stvari v 
FLP. Med mojimi sodelavci so 
tudi taki, ki jim je najpomemb-
nejše dokazati se svoji sredini, 
da so samostojne osebnosti, s 
posebnimi vrednotami. Neka-
tere vodijo cilji in iskanje same-
ga sebe. Druge je očaralo dej-
stvo, da tu štejemo kot ljudje, 
da sta pomembna naše delo, 
naša pojavnost. Lahko bi še na-
števala primere, vendar upam, 
da že razumeš, kaj mislim, ko 
govorim o čustvih in vredno-
tah. Pravi izziv je pomagati dru-
gim najti pot, ki je samo njiho-
va. Pomagati tako, da nisi šef, si 
pa vodja! Prekrasna naloga!

In potem še nisem omeni-
la finančne strani, ki prav tako 
predstavlja vrednoto, saj je 

sredstvo za naše preživetje. V 
vsakdanjem življenju potrebu-
jemo denar. V tem poslu lahko 
dosežeš oboje, gmotno pri-
znanje in odkrivanje samega 
sebe. Obseg obeh lahko pre-
seže vsa pričakovanja, le od 
nas samih je odvisno, o čem 
vse upamo sanjati in kaj bomo 
storili za to, da bi se naše sanje 
tudi uresničile.

Čeprav sem odrasla v druži-
ni, kjer so, zahvaljujoč staršem, 
čustva predstavljala vrednoto, 
kjer je pomembneje dati in po-
magati drugim kot pričakovati 
pomoč od drugih, je na mojih 
prejšnjih delovnih mestih moj 
pogled začel malce bledeti. 

Hvaležna sem Beáti Ta-
snády, ki je z neverjetno po-
trpežljivostjo in znanjem za-
čela odstranjevati to mreno z 
mojih oči in tako razčistila moj 
pogled. Hvala, da mi je poka-
zala delovno mesto, kjer lahko 
poleg razvoja in pridobitve fi-
nančne varnosti na prvem me-
stu še vedno ostaja družina. In 
nikoli ne pozabi!

»To, kar je za teboj, in to, 
kar je pred teboj, je nič proti 
tistemu, kar je v tebi.« 

(Robin Sharma)

TÜNDE GOMBOS ANTAL-
NÉ IN ANDRÁS ANTAL

assistant managerja



Dve noči v dvoposteljni sobi v glavni stavbi: namesto 26.500 Ft/oseba 21.320 Ft/oseba  
Tri noči v dvoposteljni sobi v glavni stavbi: namesto 39.750 Ft/oseba 31.980 Ft/oseba
Dve noči v dvoposteljni sobi v krilu stavbe: namesto 19.900 Ft/oseba 15.550 Ft/oseba
Tri noči v dvoposteljni sobi v krilu stavbe: namesto 29.850 Ft/oseba 23.330 Ft/oseba

V ceni je zajet zajtrk ter uporaba savne in slana celice, protitočnega bazena in biserne kopeli.
V naši restavraciji vrhunskega razreda (ki je odprta od 12. do 22. ure) so na voljo jedi po naročilu oziroma penzionske storitve.

Cena polpenziona je  3.900.- Ft /oseba/dan, polnega penziona pa  7.600.-Ft/oseba/dan.

Nadaljnje storitve:
solarij, frizerski salon, kozmetika, masaža, kegljišče, igralnica.

Distributerjem FLP so te storitve dosegljive s 50 odstotnim popustom.
Za te storitve se je potrebno predhodno naročiti.

Upamo, da vam je všeč naša ponudba in vas bomo lahko pozdravili med svojimi gosti!

HOTEL KASTÉLY SZIRÁK
3044 Szirák, Pető�  út 26.

Tel.: +36-32-485-300, +36-32-485-117
E-pošta: kastelyszirak@globonet.hu 

UGODNA PONUDBA  2009

HOTEL DVOREC SZIRÁK
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P oklonili smo se spominu 
našega sodelavca, safir-
nega managerja Cvetka 

Ratkovića, ki je sodil med 
najboljše, vendar nas je veli-
ko prezgodaj zapustil. bil je 
priden, pošten, tih človek z 
veliko dušo. Vsi ga zelo pogre-
šamo. Spominjali se ga bomo 
s hvaležnostjo in spoštova-
njem. Življenje je pač takšno 
– velikokrat daje, vendar nam 
včasih tudi vzame. Kljub temu 
ne smemo obstati; svoje delo 
moramo opravljati še bolj 
energično, še bolj odločno.

našo prireditev sta z ve-
liko mero profesionalnosti 
in zagnanosti povezovala 
Meliha Dragić in Gaibija 
Ćatić. Od prvega trenutka  

sta zagotovila izjemno do-
bro vzdušje. To so cenili tudi  
naši distributerji, ki so se v bi-
jeljini zbrali v največjem števi-
lu do zdaj. 

bosanski regionalni direktor 
dr. Slavko Paleksić je poz-
dravil zbrane regionalne direk-
torje in spregovoril o preteklih 
osmih letih našega podjetja v 
državi. Povedal je, da se prav-
zaprav nič ni spremenilo: izdel-
ki so odlični, Rexov marketinški 
načrt je čudovit, spoštujemo 
poslovno politiko našega pod-
jetja, izplačila bonusov priha-
jajo redno, cene izdelkov so 
nespremenjene, pridobili pa 
smo veliko novih prijateljev, 
koristnih izkušenj in nasmeja-
nih obrazov. S FlP smo postali 

Najbolj obetavno 
podjetje

Prvo druženje v FLP smo organizirali v soboto, 4. decembra 
2000, v Bijeljini. Leta so minila, kot bi trenil. Po osmih letih smo se spet  

zbrali v soboto, tokrat 6. decembra 2008, v isti dvorani,  
s starimi znanci, prijatelji in s številnimi novimi obrazi.
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boljši ljudje, je končal pozdrav-
ni nagovor dr. Paleksić.

naš najdražji gost, regional-
ni direktor dr. Sándor Mile-
sz, je izjavil, da se med nami 
počuti kot doma. V pozdrav-
nem nagovoru je poudaril, da 
naše podjetje deluje odlično 
v mirnejših časih in v času go-
spodarskih težav, novi izdelki 
in motivacijski programi pa za-
gotavljajo stalen razvoj. Česti-
tal je za naše dosežke, zbrani 
pa so z dolgotrajnim ploska-
njem pozdravili vizijo in način 
vodenja Rexa Maughana in dr. 
Milesza ter uspehe, ki smo jih 
dosegli z njuno pomočjo.

na naši prireditvi smo lahko 
celo dvakrat pozdravili plesno 
skupino »Grupa 101« iz bije-

ljine. V odličnem programu so 
nastopili najmlajši člani skupi-
ne, občinstvo pa je z navduše-
njem sprejelo razigrane otroke, 
ki so s svojim igrivim plesom 
dvorano napolnili z veliko po-
zitivne energije.

naša sodelavka senior ma-
nagerka dr. Olivera Miškić 
je v predavanju spregovorila o 
pravilni prehrani, ustni in zobni 
higieni ter o tem, kako pridobi-
ti lep, sijajen nasmeh pa tudi o 
tem, kako zagotoviti pogoje za 
zdravo življenje. Prisrčno je pri-
poročila naše izdelke kolegom 
zobozdravnikom in seveda 
tudi sodelavcem. Zahvaljuje-
mo se doktorici Miškićevi, ki je 
v svojem predavanju povezala 
prijetno s koristnim.
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naš sodelavec soaring ma-
nager Boro Ostojić o svojem 
delu zmeraj spregovori s to-
plimi in z iskrenimi besedami. 
bora življenje ni razvajalo. V 
kratkem filmu je predstavil, 
kako mu je vse vzela vojna 
vihra, pokazal pa nam je tudi, 
kako se je njegovo življenje 
spremenilo na boljše. »Skoraj 
vsega imam več, kot potrebu-
jem! FlP je podjetje prihodno-
sti! nikoli ne obupaj, sestavi 
poimenski seznam prijateljev 
in znancev, izdelaj svoj načrt, 
priložnost pa predstavi čim 
več ljudem. Tako se bo tvoj 
trud kmalu povrnil; pravzaprav 
boš dobil veliko več, kot boš 
vložil!« je končal svoje pre-
davanje. Zahvaljujemo se za 

motivacijo, ki je vela iz vsake 
njegove besede.

O izkušnjah z izdelki so 
spregovorili naši sodelavci 
zdravniki, gospodinje, profe-
sorji in predstavniki drugih 
poklicev. Ta del programa je 
povezovala naša sodelavka 
managerka Sanja Ljuboje-
vić iz bijeljine, ki je poudarila, 
da ljudje verjamejo v tisto, kar 
slišijo o nas, vendar so najbolj 
pristne lastne izkušnje.

naše podjetje vsem so-
delavcem zagotavlja enake 
možnosti. To dokazuje tudi 
primer naše sodelavke ma-
nagerke Zrinke Vraneš. 
Zrinka je s toplimi beseda-
mi, kot prava mati, sprego-
vorila o skrivnostih uspeha. 
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»Govorite o naših izdelkih, 
vendar ne pozabite omeniti 
tudi možnosti za izboljša-
nje gmotnega položaja, saj 
drug brez drugega ne delu-
je. dajte upanje novim sode-
lavcem, vpeljite jih v posel, 
spodbujajte njihovo dejav-
nost, predstavite jim napake, 
ki ste jih vi naredili, da jih oni 
ne bi ponavljali. Prestavite 
jim uspešne sodelavce, teh 
pa je v FlP resnično veliko. 
jaz sem zaupala svojim so-
delavcem in sem uspela!« 
je končala svoje predavanje 
prekrasna sarajevska dama. 

naš sodelavec senior ma-
nager Safet Mustafić nas 
je z zanimivim predavanjem 
navdušil že v Poreču, na Holi-
day reliju. Zelo nazorno je pri-

povedoval o tem, kako lahko 
v kratkem času dosežemo ra-
ven supervisorja ali celo višje 
ravni. Spregovoril je o obrav-
navanju ugovorov in prema-
govanju težav. Predstavil nam 
je pot, ki ga je v FlP pripeljala 
do uspehov. »Zahvaljujoč FlP, 
sem svoji družini zagotovil 
brezskrbno življenje! Tudi vi 
ga lahko zagotovite sebi in 
svoji družini!« je strnil svoje 
misli ob koncu predavanja. 
Prepričan sem, da mu mora-
mo verjeti, saj je kljub težki 
usodi ostal vzor za vztrajnost, 
poštenost in za uspešnost. 
Prisotni so se od Safeta po-
slovili z željo, da bi čim prej 
dosegel še višje ravni. 

naša sodelavka senior 
managerka Marija Nakić 

je v predavanju spregovo-
rila o marketinškem načrtu 
in pomenu tega, da je treba 
mesečno doseči štiri toč-
ke. Poudarila je, da je uspeh 
usojen vsakomur, ki bo sledil 
poslovni politiki in marketin-
škemu načrtu našega podje-
tja. To je dokazala z uspešno 
kariero. Zdaj nam je že po-
polnoma jasno, zakaj ji zau-
pa toliko ljudi, zakaj se tako 
hitro razvija njena skupina. 
Prisrčne čestitke za odlično 
predavanje!

Vodje programa sta našo 
sodelavko diamantno mana-
gerko Veroniko Lomjanski 
najavila z naslednjimi bese-
dami: »Mislili smo, da vemo 
vse o Veroniki in Stevu.  
Motili smo se. Onadva  
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kot lokomotiva uspeha ne-
zadržno vlečeta vlak, na ka-
terem sedimo.«

»ne smete le brezdelno 
sedeti! Tudi vi morate vleči 
kompozicijo! Tudi midva sva 
začela z dvema točkama in 
meniva, da sva še vedno na 
začetku poti. Hvala Rexu in 
Sándorju! Midva sva postala 
uspešna v tem čudovitem 
podjetju FlP, ker sva izkori-
stila bogate priložnosti. Mid-
va greva naprej! nimate kaj 
čakati! Pridružite se nama! 
Čaka vas vaša kompozicija! 
Hitro vstopite!« Tako je Ve-
ronika spodbujala prisotne. 
Hvala vama, Veronika in Ste-
vo! novouvrščenim sodelav-

cem smo predali zaslužene 
priponke in nagradili naj-
boljše. novi »orleki« so prišli 
v številne roke. Želimo, da bi 
vsak orel poletel čim višje.

nastop skupine »KUM i 
KUM« na odru hotela drina 
je bil zagotovilo za dobro 
razpoloženje in zabavo vseh 
prisotnih.

Dr. Slavko PalekSić, 
regionalni direktor

FLP Bosne in Hercegovine

Foto: Foto tomić
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Presidents' Club 
2009.

MADŽArsKA

Tibor Éliás
Total CC 2158,847;  Personal & Non-manager CC: 1631,298

»Slediti najlepšim ciljem, z najboljšo skupino, 
z najbolj koristnimi informacijami, z najbolj korektnim 
podjetjem… Vse do zvezdnatega neba!
Finance - Ljubezen - Prijateljstvo = to je FLP”

Csaba Juhász & Enikő Bezzeg 
Total CC: 2865,464; Personal & Non-manager CC: 1506,934
»To je življenje, to je najin poklic.«

István Tóth & Márta Zsiga 
Total CC:2351,846; Personal & Non-manager CC: 1406,187
»Če želiš spremeniti svoje življenje, moraš spremeniti svoja dejanja.«

Tünde Hajcsik & András Láng 
Total CC: 1792,769; Personal & Non-manager CC: 1193,763

»Za naju je FOREVER LIVING svoboda izbire. Ta naziv pomeni kakovost, 
ki je prisotna na vseh področjih najinega življenja. Naše poslanstvo je, čim več 
ljudem predati to PRILOŽNOST!«
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Róbert Varga 
Total CC: 5885,240; Personal & Non-manager CC: 1140,153

»Vrednost posameznika je odvisna od tega, kolikim lahko služi!«

Miklós Berkics 
Total CC: 7411,206; Personal & Non-manager CC: 804,282
»Vedno naredi več, kot pričakujejo od tebe.«

Ágnes Krizsó 
Total CC: 5526,888; Personal & Non-manager CC: 734.798

»Spadamo k najbolj odličnemu podjetju na svetu. Podjetje Forever Living Products 
nas poplača za dosežke, do katerih pomagamo drugim. Zadovoljna in srečna sem, 
ker je ta naloga postala moj življenjski program.«

István Halmi & Rita Mikola Halminé
Total CC: 4236,114; Personal & Non-manager CC: 893,353
»Običajno pravijo, najprej delo in šele potem zabava. Mi pravimo, da je najprej 
družina potem pa delo, vendar je to delo zabava!«

Dr. Adolf L. Kósa 
Total CC: 4081,928; Personal & Non-manager CC: 1077,680
»Ponosen oče dveh otrok in najboljši vodja v FLP. Nekdanja televizijska in radijska 
zvezda, odvetnik, danes svoboden človek.«

Aranka Vágási & András Kovács 
Total CC: 3336,284; Personal & Non-manager CC: 618.359
»Dajemo luč, upanje, smo ambasadorji in sluge te miselnosti.  
To je naš življenjski moto.«
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ČrNA GOrA

srBiJA

Dragana Janović & Miloš Janović 
Total CC: 1630,634; Personal & Non-manager CC: 768,818
Dragana je diplomirana ekonomistka, bila je svetovalka ministra za gospodarstvo 
za mednarodne gospodarske zadeve Miloš je diplomirani inženir strojništva in bil 
zaposlen v Frigostroju.Od leta 2002 sta »le« še distributerja FLP. »Že več let sva 
člana PC, nadalje uvrščena na Profi t Sharing, na Evropski reli in Super reli. Program 
avtomobilske motivacije 2. raven.«

Stevan Lomjanski & Veronika Lomjanski 
Total CC: 5622,549; Personal & Non-manager CC: 727,967
»Biti član President’s kluba je rezultat stalnega dela, predanosti do posla in 
lojalnosti do podjetja, ki nam zagotavlja vse. Za naju je to pravi izziv, motivacija, 
čast in odgovornost do sebe in do tistih, ki nama sledijo.«

Marija Buruš & Boško Buruš 
Total CC: 3103,088; Personal & Non-manager CC: 722,738
»ZADOVOLJNA UPORABNIKA IN DRAGOCENA SODELAVCA FLP! PONOSNA 
SPONZORJA USPEŠNE SAFIRNE SKUPINE!«

Marija Nakić 
Total CC: 1336,452; 
Personal & Non-manager CC: 1336,452
»Zame je posebna čast biti članica 
President’s kluba. Enajsto leto sem že 
zadovoljna uporabnica izdelkov, z velikim 
veseljem popolnoma predana FLP, z željo, da 
bi ti odlični izdelki prišli v vsako hišo.«

Aleksandar Dakić 
Total CC: 112,930; 
Personal & Non-manager CC: 112,930
»Najprej naj povem, da sem kot črnogorski 
regionalni direktor resnično vesel, da imamo 
tudi mi člana v President’s klubu FLP. Moje 
članstvo v President’s klubu je zame čast in 
veselje, saj lahko s kolegami iz regije skupaj 
izvajamo naloge, ki izhajajo iz članstva v 
President’s klubu. 
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sLOveNiJA BOsNA & HerCeGOviNA

HrvAtŠKA

Jožefa Zore 
Total CC: 1408,252;  Personal & Non-manager CC: 688,76

Bila je prva v Sloveniji in od samih začetkov, vzorno 
vodi svojo skupino, ki stabilno deluje že osem let, kar 
kaže na to, da svoje sodelavce podpira s predanostjo 
in vztrajnim delom.

Tomislav Brumec 
Total CC: 1385,723: Personal & Non-manager CC:388,287

Bil je prvi, ki je sledil začetnici v Sloveniji, svoj posel 
je gradil z neverjetno količino energije in predanosti, 
zanj vsekakor velja: »Pomagaj drugim in boš pomagal 
tudi sebi – zanj je prvi človek, šele potem sledi posel.

Jadranka Kraljić-Pavletić & Nenad Pavletić 
Total CC: 1109,445; Personal & Non-manager CC: 738,027

»Znamo uživati v življenju, vendar pa v dnevih uživamo le še ob Forever.«

Tihomir Stilin & Maja Stilin 
Total CC: 1825,540; Personal & Non-manager CC: 455,996
Maja in Tihomir Stilin, senior managerja iz Reke s svojo mlado skupino FLP – s 
hčerami Teo, Leo in Eni ter sodelavci, ki so jim pomagali do uglednega članstva v 
President’s klubu.

Meliha Dragić & Dragan Dragić 
Total CC: 426,287; Personal & Non-manager CC: 378,913
Svojo bosansko mrežo sta zgradila in razvila v izjemno 
težkih okoliščinah. Njun promet stalno in dinamično 
raste. Sta lojalna in odgovorna, v veliko pomoč sta 
tudi pri organizaciji seminarjev in predstavitev FLP. Sta 
stalna člana President’s kluba.

Vaselije Njegovanović 
Total CC: 956,973; 
Personal & Non-manager CC: 226,458
Senior manager iz Sarajeva. Naš prvi distributer in 
manager je razvil družinsko podjetje, tudi hči in sin 
sta že managerja. Dela v več državah, je zanesljiv in 
zelo aktiven na naših Dnevih uspeha in seminarjih. Je 
stalni član President’s kluba.



GER
INC

GER
INC

CONQUISTADOR  CLUB

26 2009/2 FOREVER UVRSTITVE

KLUB 
OSVAJALCEV

Madžarska
  1. Rusák Patrícia
  2. Tóth Csaba
  3. Haim Józsefné in Haim József
  4. Révész Tünde in Kovács László
  5. Fekete Zsolt in Ruskó Noémi
  6. Rusák József in Rusák Rozália
  7. Szanyi Imre
  8. Wehliné Mezei Aranka in Wehli Péter
  9. Ádámné Szőllősi Cecília in Ádám István
10. Sulyok László in Sulyokné Kökény Tünde

Deset najuspešnejših distributerjev meseca decembra 
2008 osebne in nemanagerske točke

Srbija, Črna gora
    1. Rakovac Radmila in Rakovac Budimir

  2. Dr. Petrović Aleksandar in Djuknić Petrović Mirjana
  3. Munjas Aleksandra in Munjas Mile
  4. Marić Vlastimir in Dr. Marić Višnja Vera

  5. Dr. Miškić Olivera in Dr. Miškić Ivan
  6. Tintar Ivona

  7. Čoček Biljana in Čoček Aleksandar
  8. Žurka Dragana in Žurka Radiša

  9. Stevanović Verica in Stevanović Rade
10. Strboja Jovanka in Strboja Radivoj
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Hrvaška
  1. Kraljić-Pavletić Jadranka in Pavletić Nenad
  2. Dr. Molnár László in Dr. Molnár-Stantić Branka
  3. Jurović Zlatko in Jurović Sonja
  4. Brence-Jović Vesna in Jović Dušan
  5. Orinčić Marija Magdalena
  6. Calušić Dubravka in Calušić Ante
  7. Miljak Rill Ivanka in Rill Rolf
  8. Katić Ivan in Katić Mesaroš Mirjana
  9. Grbac Silvana in Grbac Vigor
10. Banić Nedjeljko in Banić Anica

Bosna-Hercegovina
   1. Ilijić Zdravka in Ilijić Filip

  2. Varajić Savka
  3. Medić Stana in Medić Bogdan

  4. Varajić Zoran in Varajić Snežana
  5. Marić Slavica

  6. Njegovanović Vaselije
  7. Šaf Ljiljana in Šaf Vladimir

  8. Marković Danijel
  9. Džaferović Dževad in Džaferović Albina

10. Lukač Ljubica

Slovenija
  1. Smiljanić Petra in Smiljanić Marko
  2. Jazbinšek Kim
  3. Batista Ksenja
  4. Božnik Slavica
  5. Cvijanović Ana in Cvijanović Božidar
  6. Novak Jožica
  7. Žabkar Alain in Kević Zorana
  8. Kuder Justina in Kuder Vinko
  9. Polšak Alenka in Polšak Blaž
10. Lončarić Erika in Lončarić Franc
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Klub osvajalcev 
2008

Madžarska:
Vareha Mikulas (Top Total 1607, 60 500)
Juhász Csaba in Bezzeg enikő
Dr. Németh endre in Lukácsi Ágnes
Klaj Ágnes 
Olajos András
Budai tamás 
Oltvölgyiné Zsidai renáta
Farkas Gáborné in Farkas Gábor
Major istván in 
Majorné Kovács Beatrix
Bánhidy András
Gáspár József in Hegedűs Judit
Kemenczei vince in tamási Krisztina
Futaki ildikó 
Molnár Zoltán 
térmegi Lászlóné in térmegi László
Dr. Horváthné Ollrám tünde in dr. Horváth istván
senk Hajnalka 
Csillag Adrienn in Lányi roland
veres Zoltán in veresné Csernák Mónika
Abuczki Attila in Abuczkiné Kiss Ágnes
tóth róbert László in tóth róbert Lászlóné
Dr. rokonay Adrienne in dr. Bánhegyi Péter
váradi Éva
Bodnár Daniela
rusák Patrícia 
takács Andrea 
Hegedűs ervin  in Hegedűsné Ponyi tímea
Bársony Balázs in Bársonyné Gulyka Krisztina
Futó Lászlóné in Futó László
Mohácsi viktória
Balázs Nikolett
Keneseiné dr. Milics Margit in Kenesei Gyula
Hollóné Kocsik Judit in Holló istván
Damásdi ildikó
seres Máté 
Boskó Hilda in Boskó Béla
réfi Lászlóné 
Dr. rédeiné dr. szűcs Mária  in dr. rédei Károly
Kovács tímea 

Péter Gabriella in Péter Zsolt
Makai istván in Makai istvánné
Mészáros istvánné           
Futaki Gáborné 
Csehi Attiláné in Csehi Attila
simon János
siposné Hirsch Judit in sipos ernő
szabó Péter
Pápai Zita
Lukács László György
Oláh Gábor 
Mrakovics szilárd in Csordás emőke
Kárpáti Zoltánné in Kárpáti Zoltán
rácz Zoltán in rácz Gabriella
Dr. Kiss Ferenc in dr. Nagy ida
túri Lajos in Dobó Zsuzsanna
Jozó Zsolt in Molnár Judit
Mentes Gábor in Mentesné tauber Anna
Greksa Zsolt in Greksáné Martin Mónika
Mészárosné varga Márta  in Mészáros istván
Németh sándor in Némethné Barabás edit
Fittler Diána 
Horváth Lászlóné in Horváth László
varga Andrea
téglás Gizella 
Kárpátiné Novák Ágnes in Kárpáti József
vargáné Házi ildikó  in varga Mihály
Vanyáné Dánffy Beáta in Vanya László 5562.1%
Gerő János in Gerőné Jócsák Julianna Katalin

Srbija:
Dr. Petrović Aleksandar in Djuknić Petrović Mirjana

Hrvaška:
Kraljić-Pavletić Jadranka in Pavletić Nenad
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A je to res tako? In če je, zakaj 
tega ne počnejo vsi?
Ja, mogoče pa tega ni 

sposoben vsak. Toda Ti si! Pa-
radoks? Mogoče, a komu mar? 
In kaj bi rad/-a zdaj slišal/-a? 
Da Tebi ne bi uspelo? Pa prav, 
tu imaš: TI TEGA NE ZMOREŠ! 
Si zdaj zadovoljen/zadovoljna? 
Zakaj to govorim? Zato, ker si 
prej tudi sam/-a želel/-a pove-
dati, da tega pač TI ne zmoreš. 
Dobil/-a si, kar si hotel/-a; kaj bi 
še rad/-a? Pojdi, listaj rumeni 
tisk, delaj nekaj, kar je Zate!

Si užaljen/-a? To je dobro, 
potem ta prvi del ni namenjen 
Tebi! Začnimo znova.

Torej zmoreš. To smo razči-
stili. Kje je potem ovira za to, da 
bi se dvignil/-a na raven, kjer so 
Józsi Szabó, Miki Berkics, 

Robi Varga, Aranka Vágási 
ali Adolf L. Kósa? Še preden 
se bo znova oglasil hudiček: 
Na začetku je bil poleg le Józsi 
Szabó, drugi ne! Adolf je bil 
80.000. na Madžarskem, zdaj je 
med top 10!

Joj, ne prihajaj mi s tem, da 
je bil On znan in uspešen! Po 
eni strani zato, ker bi bil/-a to 
lahko tudi Ti, če bi naredil/-a 
vse, kar je naredil On, po dru-
gi strani pa zato, ker Njemu vsi 
govorijo: jaz nisem tako uspe-
šen kot Ti, jaz to ne bi znal po-
četi! In tu se razum, mreža … 
zaustavijo.

Poslušaj! Kaj bi bilo, ko bi 
začasno pozabil/-a na svoje 
izgovore, na svoje dvome in 
prisluhnil/-a le temu, kar go-
vorim? Če hočeš vedeti, če te 

resnično zanima, Ti bom pove-
dal, kako stvar deluje.

Skratka, moral/-a bi se odlo-
čiti, ZAKAJ bi to sploh počel/-a, 
če bi dejansko začel/-a posel. 
Ali si že razmišljal/-a o tem, 
koliko bi moral/-a zaslužiti z 
mrežnim marketingom, da bi 
se bil/-a pripravljen/-a učiti in 
delati? In zakaj bi potreboval/-a 
prav toliko? Bi pustil/-a službo? 
Ali bi moral/-a zamenjati avto-
mobil, stanovanje? Ali hladilnik, 
pralni stroj? Le do sem seže 
tvoj pogled? Nič zato! Tudi ža-
rometi avtomobila v mraku 
svetijo le 100 m, le tako daleč 
vidiš, ko se zvečer voziš domov! 
Veš, ZAKAJ in veš, ZA KAJ!

S KOM bi rad delal/-a? In 
KDO bi bili tvoji »kupci«? Po 
mojem bi rad/-a delal/-a s prija-

telji, z nekaterimi sorodniki, do-
bro stoječimi znanci. Mogoče 
pa si oni tega ne želijo … Ali ni 
popolnoma vseeno, kdo bi po 
tvojem sploh kupoval izdelke 
FLP? Nimam veliko sovražnikov 
– vsaj upam, da ne –, toda tudi 
če bi »bili pri meni vsi«, komu 
mar! Da bi izvedel, KOGA sploh 
zanima, je najbolj preprosto, 
da vprašaš. Največja neumnost 
se je odločati namesto dru-
gih. In o čem bi Ti sploh lahko 
odločal/-a? Da ga ne bodo vr-
gli iz službe? Da ne bodo ukinili 
delovnega mesta? Tega niti On 
sam ne ve, od kot bi to vedel 
Ti? Da ima njegov otrok aler-
gijo, dedek sladkorno? Da bi 
mogoče rad začel nekaj nove-
ga? Da bi bil rad bogat, kot sta 
Attila in Kati Gidófalvi? Le 

Marsikdo si zastavlja vprašanje: 
Ali zmorem zgraditi posel 

FLP?Odgovor je jasen: 
Seveda, saj zmore vsak!

Kdo, če ne TI?
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počasi, to ni Tvoja zadeva! Le 
seznam sestavi in kreni, pogo-
vori se, pogovorite se z Njimi!

Veš, kaj? POVABI JIH na pri-
jateljski pogovor v kavarno ali 
k sebi domov. Lahko jih pova-
biš več. To bo šlo, kajne? Kajne, 
da si znal/-a povabiti ljudi na 
poroko, na domačo zabavo, v 
kino? Ja, to je lahko, saj imajo 
ljudje to radi, ali ne? Zakaj, ali 
misliš, da ne želijo zdravja, oz-
dravljenja, stabilnih gmotnih 
razmer? Kajti mi jih vabimo 
prav na to, samo da veš …

Govori jim o poslu, izdelkih, 
o možnostih, PREDSTAVI jim, 
kako je na začetku! Praviš, da 
tega ne znaš? Počakaj, poizku-
sil Ti bom pomagati. Jaz bi na 
Tvojem mestu povedal/-a, da 
sem vesel/-a, ker je prišel, in 
da sem prepričan/-a, da bomo 
pametno izkoristili čas, ki ga 
bomo prebili skupaj. Obstaja 
namreč ameriško podjetje, ki 
je vodilno na trgu prehranskih 
dopolnil. Njihov glavni izdelek 
so napitki iz zdravilne rastline 
aloje vere, imajo pa tudi druga 
prehranska dopolnila, izdelke 
za higieno, kozmetične izdel-
ke in dekorativno kozmetiko. 
Aloja zato, ker je to najbolj 
kompleksna zdravilna rastlina 
na Zemlji; prepričan sem, da je 
to znano tudi Tebi. Če ne, pa 
ti povem, da vsebuje približno 
240 življenjsko pomembnih 
sestavin. Vitamine, minerale, 
aminokisline ipd. Kot to pravi 
ena najboljših zdravnic FLP, dr. 
Terézia Samu, čisti, hrani or-
ganizem in normalizira življenj-
ske funkcije. To je v sodobnih 
razmerah, ob današnjih pre-
hranskih in življenjskih nava-
dah nepogrešljivo in prepričan 
sem, da je to znano tudi Tebi. 
Pomembno je ohraniti zdravje, 
saj sam poznam veliko bolnih, 
ki so bili predtem, preden so 
postali bolni, zdravi. Če pa je 
nekdo bolan, zanj ni vseeno, s 
čim se ob zdravniškem nadzo-
ru prehranjuje! Tu je katalog in 
če boš imel/-a kakšno vpraša-
nje glede katerega koli izdelka, 
se bova pogovorila. Ali se stri-
njava, da je veliko bolnih ljudi 
in veliko takih, ki se nepravilno 
prehranjujejo? Prepričan sem, 
da tudi Ti uporabljaš gel za 
tuširanje, zobno pasto, dezo-

dorant, kozmetiko, jemlješ kake 
vitamine. Preizkusi naše, saj so 
najvišje kakovosti in še po prija-
teljski ceni jih dobiš. Če so do-
bri, pomagaj svojim prijateljem, 
znancem, sorodnikom, da bi jih 
spoznali tudi Oni. Ni treba, če 
nočeš. Če pa boš pomagal/-a, 
bo to ameriško podjetje na 
ameriški način poplačalo tvoje 
delo za reklamo in marketing! 
Če te zanima, Ti rade volje po-
vem, kako so lahko izdelki celo 
zastonj oziroma kako lahko za-
služiš od več deset tisoč do več 
milijonov forintov mesečno. 
Lahko je to celo pasivni priho-
dek v obliki nagrade. Mimogre-
de: ali te bolj zanima denar ali 
zdravje? Mogoče oboje? 

Če ti samemu ne gre PRED-
STAVITEV – na začetku to niti ni 
nujno –, prosi za pomoč svoje-
ga »sponzorja«.

Predstavi Ga prijateljem, 
ZAŽENI STVAR, potem pa pu-
sti, da deluje zate, za vas. Saj je 
tudi v njegovem interesu, želi ti 
dobro, želi si skupnega uspeha! 

Ne bodi oz. ne bodite pre-
dolgi, rajši predajte zgoščen-
ko in katalog z izdelki, dogo-
vorita se, kdaj mu boš lahko 
odgovoril/-a na porajajoča se 
vprašanja, kdaj naj ti naj vrne 
CD in takoj k naslednjim! 

Ko se bosta v dogovorje-
nem času znova srečala in se 
pogovarjala o tem, KAKO NA-
PREJ, ponovno vprašaj, kaj mu 
je bilo všeč, zdravje ali denar, in 
zakaj bi bil ta program zanj lah-
ko sploh zanimiv.

Prijatelj, ali zmoreš vse 
to narediti? Če zmoreš, po-
tem boš lahko uspešen 
pri nas! Če pa se boš še 
UČIL/-A, poslušal/-a posnet-
ke, obiskoval/-a usposabljanja, 
uspeh gotovo ne bo izostal!

Ali bi te zanimalo, če bi ti re-
kel, da ti bom na začetku pre-
dal uspešno podjetje, da bom 
sam prevzel vsa bremena, ves 
sistem delovanja – prevoz, 
skladiščenje itd. –, ti pa moraš 
spoštovati le nekaj pravil, da bi 
postal bogat? Toliko.

Toda če si še vedno v dvo-
mih, naj tvoje dvome odpravi 
nekaj, na kar si lahko ponosen!

Vedi, moj prijatelj, TI mo-
goče dvomiš o sebi, toda svet 
spoštuje nas, Madžare. Največji 
naj imajo za največje, Tebe, Nas!

Pisatelj znanstvene fantasti-
ke ISAAC ASIMOV je rekel: »V 
Ameriki se govori, da sta na Ze-
mlji dve inteligentni vrsti: ljudje 
in Madžari.«

Italijanski atomski fizik ENRI-
CO FERMI je na vprašanje, ali 

verjame v živa bitja v vesolju, 
odgovoril: »So že tu, imenuje-
mo jih Madžari!«

Dramski pisec GEORGE 
BERNARD SHAW je rekel: 
»Pogumno lahko izjavim, da 
sem po letih proučevanja ma-
džarskega jezika prepričan: če 
bi bila madžarščina moj mater-
ni jezik, bi bila moja dela veliko 
več vredna.«

Švedski zdravnik in prevaja-
lec OVE BERGLUND je izjavil: 
»Zdaj, ko imam nekaj pojma o 
strukturi jezika, menim nasle-
dnje: madžarski jezik je vrhu-
nec človeške logike.«

Prijatelj! Kateri jezik ti govo-
riš? Kako moliš, kako sanjaš? In 
prav TI, da tega ne bi vedel/-a? 
Prav tega, da ne bi vedel/-a? PA 
KDO, ČE NE TI?

MADŽARI SO IZUMILI PA-
DALO, VETRNO TURBINO, 
SAMOTEŽNI MLIN, ROVO-
KOPAČ, DINAMO, VERIŽNI 
MOST, VZPENJAČO, VODNO 
TURBINO, PARNO TURBINO, 
AVTOMOBIL NA BENCINSKI 
MOTOR, TORZIJSKO NIHA-
LO, ELEKTRONSKI VŽIGALNI 
SISTEM, ELEKTRIFIKACIJO 
ŽELEZNICE, AVTOMATSKI 
MENJALNIK, PROSTOTEČNI 
MENJALNIK, GRAMOFONSKO 
PLOŠČO BAKELIT, PORCELAN, 
TELEFONSKO CENTRALO, RA-
ČUNALNIK, KEMIJSKI SVINČ-
NIK, VŽIGALICE, HELIKOPTER, 
REAKTIVNO LETALO, BREZ-
PILOTNO LETALO, SVETLEČO 
DIODO, HOLD-RADAR, ZVOČ-
NI FILM, TELEFOTOGRAF, HO-
LOGRAM, KOLO, LONČARSKO 
VRETENO, MLEKO V PRAHU, 
ROČAJ, GUMB, LOK, SPODNJE 
PERILO, SAVNO, CENTRALNO 
KURJAVO, BAKER, JEKLENO 
VZMET, KOČIJO …

KAJ PA TI ČAKAŠ? KDO, ČE 
NE TI? KDAJ, ČE NE ZDAJ? PO-
KAŽI TUDI TI, DA SI DOSTO-
JEN NAŠIH PREDNIKOV! TO 
OD TEBE PRIČAKUJEJO TVOJA 
DRUŽINA, TVOJI PRIJATELJI IN 
TUDI JAZ!

Želim ti veliko uspeha: 
ISTVÁN HALMI 

ponosen, svoboden in Madžar
safirni manager
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Spoštovani distributerji!
Pomembni dogodki 2009: success 

Day: 28. 03. 2009, success Day: 23. 05. 2009, 
success Day: 20. 06. 2009, success Day: 18. 
07. 2009, success Day: 19. 09. 2009, success 
Day: 17. 10. 2009, success Day: 21. 11. 2009, 
success Day: 19. 12. 2009 

SPoštovani Sodelavci!
•  Home office je izdelal naš lasten kanal 

Forever You tube, ki je dosegljiv na sple-
tnem naslovu: http://www.youtube.com/
user/aloePod. Priporočamo vam ogled 
posnetkov o uvajanju novih izdelkov FlP, 
predavanj vodilnih managerjev in drugih 
marketinških predstavitev, ki potekajo v 
različnih jezikih. Kmalu bo mogoče ure-
jati tudi besedila sporočil oziroma bo do-
stopen tudi po blackberry-ju.

 •  Na evropskem srečanju državnih direk-
torjev so predstavniki matičnega podje-
tja v zvezi s spletno predstavitvijo opo-
zorili na naslednje:

 
–  na spletnih straneh se ne smejo objavlja-

ti zdravniški/zdravilni nasveti
–  na spletnih straneh se ne smejo objavlja-

ti obljube povezane s prejemki oziroma 
zaslužki

–  spletne strani morajo obvezno vsebo-
vati podatek, da je lastnik spletne strani 
neodvisen distributer FlP ter da ne gre 
za urad-no stran FlP

–  na distributerskih spletnih straneh se ne 
sme izvajati spletna prodaja

 
Nadalje vas znova opozarjamo, da v 

skladu s 14.3.3.5 točko naše mednarodne 
poslovne politike ni dovoljena prodaja na-
ših izdelkov na elektronskih tržnicah/draž-
bah (npr. vatera, tesz-vesz, e-bay ipd.).

 Prosimo, da zgoraj navedeno upošte-
vate pri vseh spletnih objavah ter da pred 
objavo zaprosite za dovoljenje pri naši 
družbi. Povezave spletnih strani pričaku-
jemo po elektronski pošti na naslov flpbu-
dapest@flpseeu.hu.

naročajte izdelke po spletni strani 
www.flpseeu.com.

Je najbolj udobna in varna rešitev – ne 
le zaradi neposrednega nakupa temveč 
tudi zaradi evidence naročil. Je odlično 
sredstvo tudi pri priporočanju izdelkov, saj 
je taka možnost mamljiva za vse zaintere-
sirane. vrednost točk slehernega naročila 
se v roku 24 ur prišteje k aktualni vredno-
sti, po spletu lahko v vsakem trenutku 
preverite stanje vaših točk (www.forever-

living.com). Plastične grosistične kartice 
lahko prevzamete v pisarnah našega pod-
jetja vsak delavnik v tednu!

svojim distributerjem zagotavlja 
naše podjetje več načinov za pridobitev 
informacij o podatkih oziroma doseže-
nih točkah:

–  Mesečni obračun bonusa (v zadnji vrstici 
podjetniškega obračuna {obračun pro-
vizije}) boste našli svoje uporabniško ime 
(loGiN iD) in geslo (PassWoRD) za ogled 
ameriške podjetniške spletne strani (www.
foreverliving.com). Na tej strani boste našli 
povezavo za Madžarsko, kjer si lahko ogle-
date aktualno število svojih točk.

–  informacije o točkah lahko pridobite 
tudi v sistemu sMs, ki uspešno deluje 
že več let.

–  Prijazno vas pričakujejo tudi naši sode-
lavci telefonske informativne službe v 
osrednji pisarni v budimpešti. 

–  o svojih osebnih točkah lahko sodelav-
ci iz Madžarske vprašate na številkah 
+36-1-269-53-70 in +36-1-269-53-71, 
sodelavci iz Hrvaške, bosne in Hercego-
vine, srbije in Črne gore pa na številki 
+36-1-332-55-41. 

Sodelavce prosimo, da sprašujejo le 
po vrednosti svojih točk oziroma o svo-
jem poslovanju!

internetinfo 
Našim spoštovanim distributerjem spo-

ročamo, da so informacije dosegljive na 
dveh domačih straneh našega podjetja. 
Na spletni strani naše regije „www.flpse-
eu.com” so dosegljive tudi naše spletne 
prodajalne. Za dostop do teh strani ozi-
roma za spletni nakup pridobite vstopno 
kodo v naših pisarnah. aktualna in bivše 
številke našega časopisa Forever so dose-
gljive z geslom „forever”, fotogalerija pa z 
geslom „success”. osrednja domača stran 
podjetja oziroma tako imenovana „ame-
riška domača stran” je www.foreverli-
ving.com. Prinaša novice iz sveta FlP, 
o mednarodnih dosegljivostih ter druge 
pomembne informacije in tudi dnevno 
sveže podatke o doseženih točkah posa-
meznega sodelavca. ta naslov je dosegliv 
s klikom na „Come in”. Dostop do distribu-
terske spletne strani je mogoč s klikom na 
„distributor login”. vaše uporabniško ime 
je vaša distributerska stevilka (brez veza-
jev). Geslo najdete na dnu vašega meseč-
nega obračunskega lista. 

tudi v prihodnje prosimo cenjene 
distributerje za pravilno izpolnjevanje 
naročilnic in drugih obrazcev. Da bi se iz-
ognili nesporazumom, ne sprejemamo 
popravljenih (podatki naročnika in spon-
zorja) in nepodpisanih naročilnic. Prav 
tako vas prosimo za pravilno in čitljivo 
izpolnitev prijavnic: s tiskanimi črkami, s 
črnilom črne ali modre barve. v primeru 
spremembe podatkov, prosimo, upora-
bljajte ustrezne obrazce! 

Če želite pridobiti informacije o bo-
nusih preko pooblaščene osebe, mora 
ta imeti pri sebi osebno izkaznico. to je 
potrebno upoštevati iz varnostnih razlo-
gov. Na temelju mednarodne poslovne 
politike pridobi vsak distributer, ki pod-
piše prijavnico (pogodbo), pravico do 
izdelkov po veleprodajnih cenah nepo-
sredno iz pisarne. Registrirani distributer 
postanete s prvim nakupom ob predlo-
žitvi že prej predane in z žigom opre-
mljene prijavnice (2. primerek) in izpol-
njene naročilnice. 

Proti Pravilom
nikoli ne kupujte oziroma proda-

jajte izdelkov po drugih elektronskih 
kanalih oziroma maloprodajnih eno-
tah. Po pravilih forever living Pro-
ducts namreč različni kanali elektron-
skih medijev štejejo za maloprodajne 
enote. Po veljavni poslovni politiki 
flP je strogo prepovedana distribu-
cija oziroma razstavljanje izdelkov ali 
tiskovin v maloprodajnih enotah. ele-
ktronska distribucija izdelkov je do-
voljena izključno preko splet-ne stra-
ni www.flpseeu.com.

obveščamo vas, da sprejemamo 
izključno lastnoročno podpisane po-
godbe! vsak drug podpis šteje za po-
narejanje dokumentov!

reSPonzoriranje! 
opozoriti vas želimo na pravila v zvezi 

s „ponovnim sponzoriranjem”, ki jih naj-
demo v 12. poglavju Poslovne politike. 
Pomembno je vedeti, da možnost respon-
zoriranja ni samodejni proces, temveč ga 
je možno uveljavljati izključno z izpolnitvi-
jo in predajo določenih obrazcev (izjava 
o responzoriranju, nova prijavnica) ter ob 
preverjanju, ali prosilec ustreza postavlje-
nim pogojem. Za kršitev Poslovne politike 
šteje, če kdo ponovno vključi že registrira-
nega distributerja, ne da bi opravil posto-
pek responzoriranja.

Telefonska številka komercialne uprave v ulici Nefelejcs: + 36-1-290-0361/105, faks: +36-1-291-5478

http://www.youtube.com/user/AloePod
http://www.youtube.com/user/AloePod
mailto:flpbudapest@flpseeu.hu
mailto:flpbudapest@flpseeu.hu
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SPoštovani Sodelavci!

sporočamo vam nov delovni čas pro-
dajnega skladišča v ulici Nefelejcs: Pone-
deljek: 9–20, torek-sreda-četrtek: 8–20, 
petek: 8–19. telecenter tudi v prihodnje 
pričakuje vaše klice med 8. in 20. uro. 
bančni zaključek se izvaja četrt ure pred 
zaključkom delovnega dne.

•  osrednja pisarna v budimpešti: 1067 
budapest, szondi utca 34, 
tel.: +36-1-269-5370.

•  Prodajno skladišče v budimpešti: 
1183 budapest, Nefelejcs u. 9–11, 
tel.: +36-1-291-8995. 
Komercialni direktor: Dr. Csaba Gothárd 

•  Pisarna v Debrecenu: 4025 Debrecen, 
erzsébet u. 48, tel.: +36-52-349-65 7. 
Regionalni direktor: Kálmán Pósa 

•  Pisarna v szegedu: 6721 szeged, tisza 
lajos krt. 25, tel.: +36-62-425-505. 
Regionalni direktor: tibor Radóczki

•  Pisarna v székesfehérvárju: 8000 
székesfehérvár, sóstói út 3, 
tel.: +36-22-333-167. 
Regionalni direktor: attila Fődi

izdelke forever living Products 
distribuiramo s priporočilom zveze 
madžarskih zdravilcev.

Cenjeni distributerji! Prijavnici tudi 
v prihodnje priložite kopijo podjetni-
ške izkaznice, tudi za nazaj; podjetja naj 
priložijo tudi kopijo prijave dejavnosti 
davčnemu uradu. Provizijo vam v bo-
doče lahko nakažemo le ob predložitvi 
teh dokumentov. Madžarski partnerji, ki 
želijo izstavitev računov za nakupe na 
ime lastnega podjetja, lahko storijo to 
le v primeru, če bodo naši pisarni posre-
dovali vse potrebne izpolnjene obrazce 
oziroma kopije poslovnih dokumentov, 
s katerimi dokazujejo lastništvo v podje-
tju. Podrobne informacije so na razpola-
go na oglasnih deskah naših pisarn ozi-
roma osebno pri naših sodelavcih. 

informacije o nakupu z ugodnostmi
Za enostaven nakup z ugodnostmi, 

prosim, upoštevajte naslednja pravila: 

1.  izjava: Prosimo, pozorno in točno iz-
polnite vsako rubriko izjave. Naši sode-
lavci pri osebnem prevzemu preverijo 
točnost podatkov, vendar pa v primeru 
pošiljanja po pošti to ni mogoče. Prav 
zaradi tega prosimo, pozorno preverite 

svoje podatke, saj v primeru napačne 
izpolnitve izjave sistem ne bo odobril 
nakupa z ugodnostmi. 

2.  nakup: Pri nakupu bo sistem avtoma-
tično ponudil maksimalni znesek popu-
sta vsem, ki so ustrezno izpolnili izjavo. 
Nakup pomeni ugodnost oziroma iz-
plačilo bonusa, zato je pri osebnem na-
kupu potrebno predložiti osebni doku-
ment. sodelavci bodo naročilo sprejeli 
le, če bodo izpolnjeni vsi navedeni po-
goji. brez osebne identifikacije oziroma 
veljavnega pooblastila tudi za osebe, ki 
so podpisale izjavo, ne bo mogoče iz-
polniti naročil!

3.  informacije: sodelavci v prodajnih 
skladiščih posredujejo informacije o 
aktualnem znesku popusta na temelju 
osebne predložitve osebnega doku-
menta in pooblastila. 

tisti, ki že imajo izjavo, ter sodelavci, ki 
želijo bonuse dvigniti tudi v obliki računa, 
dobijo informacije o točnih zneskih v bu-
dimpešti, v szondi u. 34.

informacija našim madžarskim distri-
buterjem v zvezi z možnostjo paketne 
dostave naših izdelkov. Na ta način bomo 
našim spoštovanim distributerjem na-
ročilo izpolnili v največ dveh dneh – na 
temelju uskladitve časa dobave na katero 
koli točko v državi. blago se mora prevzeti 
v 48 urah, sicer bomo račun in pripadajo-
če točke stornirali. Cena naročenih izdel-
kov in dostavni stroški se poravnajo ob 
prevzemu. v primeru nakupa v vrednosti 
nad eno točko prevzame stroške dostave 
naše podjetje. 

naČin Predaje vašeGa naroČila:

–  po telefonu, kjer boste od našega sode-
lavca dobili točne informacije o vredno-
sti naročila, o številu točk in dostavnih 
stroških. telefonske številke: 061-297-
5538, 061-297-5539, mobil: 06-20/456-
8141, 06-20/456-8149

– preko spletnega naslova www.flpshop.hu,
–  in sedaj že tudi po sMs na številki 

0620-478-4732.

oBveSTILA IZ SZIrÁKA:
Hotel Kastély szirák, 
3044 szirák, Petőfi u. 26. 
tel: +36-32-485-300, faks: +36-32-485-285. 
Direktorica hotela: Katalin Király

oBveSTILA MADŽArSKIH PISArN

Telefonska številka komercialne uprave v ulici Nefelejcs: + 36-1-290-0361/105, faks: +36-1-291-5478

program 
od 19. februarja do 28. marca 2009 

na internetu

18.00 in 06.00 Tvoje sanje naš načrt: Uvod v FLP
18.05 in 06.05 Leslie Szabó  
18.15 in 06.15 Dr. Anna Schmitz: Novi izdelki
18.35 in 06.35  Tvoje sanje naš načrt: Izdelki FLP
18.40 in 06.40 Supervisorji, assistant managerji
19.00 in 07.00  Hajnalka Senk: 

Začetek novega leta
19.20 in 07.20  Managerji, 

senior managerji, osvajlci
20.45 in 08.45  Tvoje sanje naš načrt: 

Priložnost FLP
20.50 in 08.50 Miklós Berkics: Vsak dan božič
21.00 in 09.00  Dr. Terézia Samu: Praznične 

izkušnje z izdelki z otroci
21.35 in 09.35  Klára Hertelendy in 

Diána Orosházi: 
Na odru Super relija

21.55 in 09.55 Emil Tonk: Usposabljanje vodij
22.20 in 10.20 Lepi dečki 
22.40 in 10.40 Čeki Pro� t Sharing 
22.55 in 10.55 Miklós Berkics: Vsak dan božič
23.05 in 11.05 Lilla Polyák: Glasbena predstava
23.25 in 11.25 Supervisorji, assistant managerji
23.45 in 11.45  Attila Gidófalvi: 

Sa� rna uvrstitev - predavanje
00.55 in 12.55  A.J.Christian: Komunikacija, 

vzpostavljanje stikov
01.30 in 13.30  Managerji, 

senior managerji, osvajlci
02.30 in 14.30  Károly Rékasi: 

Negovan moški v Forever
02.55 in 14.55  Dr. Csaba Gothárd: 

Komunikacija, kot sredstvo 
povezovanja

03.30 in 15.30 Guszti Bódi: Koncert
03.55 in 15.55 Tünde Hajcsik: Božič Forever
04.20 in 16.20 Gábor Oláh: Motivacija
04.40 in 16.40  Márta Zsiga  in István Tóth: 

Sredi pro� tne motivacije
05.05 in 17.05  John Curtis: Tudi ti lahko blestiš 

kot diamant

TeLeFoNSKe ŠTevILKe ZDrAvNIKov 
SveTovALCev:
Dr. Kassai Gabriella  20/234-2925
Dr. Kozma Brigitta  20/261-3626
Dr. Mezősi László  20/251-9989
Dr. Németh Endre  30/218-9004
Siklósné dr. Révész Edit 20/255-2122

TeLeFoNSKA ŠTevILKA ZDrAvNIKA 
NeoDvISNeGA SveTovALCA:
Dr. Bakanek György 20/365-5959
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                    NUTRI -LEAN

294 Nutri Lean PAK W/Van & Gel

296 Nutri Lean PAK W/Choc & Gel298 Nutri Lean PAK W/Van & BNP

302 Nutri Lean PAK W/Van & Nectar

Forever Nutri-LeanTM smo izdelali, da bi vam podali 
podrobna znanja o tem, kako živeti brez jojo-diet, kako 

se znebiti nepravilnih prehranjevalnih navad oziroma 
zmot ki so povezane s prehrano in dobrim počutjem. 

Ta program pomeni spremembo samega življenjskega 
sloga. Pomaga nam kreniti po poti ki nas privede do 

ravnovesja in vseživljenjskega zdravega načina življenja.

V primeru zgornjih ugotovitev ne gre za strokovno mnenje Državnega zavoda za zdravila.

Ultra/Vanilla-lite® 2 kosa
Aloe Vera Gel® 3 kosi
Forever LeanTM 1 kos
Garcinia Plus® 1 kos
Forever Aloe Probiotic® 1 kos

Ultra/Vanilla-lite® 2 kosa
Aloe Vera Gel® 3 kosi
Forever LeanTM 1 kos
Garcinia Plus® 1 kos
Forever Aloe Probiotic® 1 kos

Ultra/Vanilla-lite® 2 kosa
Aloe Bits ‘n Peaches 3 kosi
Forever LeanTM 1 kos
Garcinia Plus® 1 kos
Forever Aloe Probiotic® 1 kos

Ultra/Vanilla-lite® 2 kosa
Aloe Berry Nectar® 3 kosi
Forever LeanTM 1 kos
Garcinia Plus® 1 kos
Forever Aloe Probiotic® 1 kos
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                    NUTRI -LEANTM

300 Nutri Lean PAK W/Choc & BNP

304 Nutri Lean PAK W/Choc & Gel

Forever Nutri-LeanTM 
vsebuje: 
Aloe Vera Gel® *
(tri litrske plastenke)
Forever Lite Ultra®
Vanilja ali čokolada
Forever Garcinia Plus®
(70 želatinskih kapsul)
Forever LeanTM

 (120 tablet)
Forever Active Probiotic®
(30 kapsul)
Merilni trak

* Lahko izbiramo med gelom aloje vere, Aloe Berry 
Nectar ali Bits’n Peaches

Izdelki niso namenjeni za terapije in zdravljenje bolezni.

* Lahko izberete tudi Aloe Berry Nectar 
ali Bits n’ Peaches

** Tega ni v paketu Nutri-Lean

Obroke lahko prilagodite odvisno od tega ali želite 
ohraniti težo ali pa shujšati.

Preden začnete s to ali katero drugo dieto 
oziroma programom vadbe, se obvezno 
posvetujte s svojim zdravnikom ali dietetikom!

Zajtrk Forever Lite Ultra®
 Sadje
Malica Aloe Vera Gel*
  Lahki prepečenec z 

maslom
Kosilo Forever Lean™
 Forever Garcinia Plus®
 Forever Lite Ultra®
  Presna zelenjava z 

humusom (namaz 
iz čičerike) ali lahkim 
prelivom

Popoldanska Aloe Vera Gel*
malica Fast Break Ultra**
Večerja Forever Lean™
 Forever Garcinia Plus® 
 Forever Active Probiotic®
 

Obrok z malo kalorije

Ultra/Vanilla-lite® 2 kosa
Aloe Vera Gel® 3 kosi
Forever LeanTM 1 kos
Garcinia Plus® 1 kos
Forever Aloe Probiotic® 1 kos

Ultra/Vanilla-lite® 2 kosa
Aloe Vera Gel® 3 kosi
Forever LeanTM 1 kos
Garcinia Plus® 1 kos
Forever Aloe Probiotic® 1 kos
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OBVESTILA SRBSKIH PISARN

•  Pisarna v Beogradu: 11000 Beograd, Kumodraška 162,  
tel.: +381-11-397-0127
Delovni čas: ponedeljek, torek in četrtek od 12.00 do 19.30, 
ostale delavnike od 9.00 do 16.30.

•  Pisarna v Nišu: 18000 Niš, Učitelj Tasina 13/1. 
tel.: +381-18-514-130, +381-18-514-131. 
Delovni čas: ponedeljek in petek od 11. do 19. 
ure, ostale delavnike od 9. do 17. ure.

•  Pisarna v Horgošu: 24410 Horgoš, Bartók Béla 80,  
tel.: +381-24-792-195. Regionalni direktor: Branislav Rajić. 
Delovni čas: vsak delavnik od 9. do 17. ure.

–  Forever Living Products Beograd vam ponuja naslednje storitve: 
naročanje blaga preko telefona – Telecenter. Blago lahko naroči-
te na naslednjih številkah: 011/309-6382. Delovni čas Telecentra: 
ponedeljek, torek in četrtek od 12.00 do 19.30, ostale delavnike 
od 9.00 do 16.30. V primeru telefonskega naročila se blago po-
šlje naslovniku, ki je naveden na kodni številki. Plačilo se izvede 
ob prevzemu blaga. 

–  Poštni stroški se obračunajo po tečaju Narodne banke Srbije na 
dan predaje pošiljke. Poštne stroške povrne FLP Beograd le v 
primeru, če vred-nost naročila pod eno kodno številko presega 
vrednost 1 točke. 

–  Preko telefona ni možno včlaniti novih članov. 
–  Pri telefonskem naročilu upoštevamo le naročila, ki so bila od-

dana do 25. v mesecu, po tem datumu lahko naročila oddate le 
osebno v naših pisarnah. 

–  Tudi v naših pisarnah v Nišu in Horgošu lahko kupite propagan-
dno gradivo in obrazce za spreminjanje podatkov.  

TELEFONSKA ŠTEVILKA NAŠIH SRBSKIH ZDRAVNIKOV 
SVETOVALCEV 
dr. Biserka Lazarević in dr. Predrag Lazarević:  +381-23-543-318
Konzultacije v torek od 13. do 16. ure in v petek od 14. do 16. ure.
Naš zdravnik svetovalec, dr. Božidar Kaurinović pričakuje vaše kli-
ce ob sredah in čertrtkih med 12. in 14. uro na telefonski številki 
+381-21-636-9575.

OBVESTILA HRVAŠKIH PISARN

•  Pisarna v Zagrebu: 10000 Zagreb, Trakošćanska 16. Obveščamo 
sodelavce in uporabnike izdelkov, da je pisarna FLP v Zagrebu,  
Trakošćanski ulici 16 podaljšala svoj delovni čas: ponedeljek in 
četrtek: 09:00 – 20:00; torek, sreda in petek od 09:00 – 17:00.  
Tel: 01/ 3909 770; Faks: 01/ 3704 814. Telefonska naročila: 01/ 3909 773.

•  Pisarna v Splitu: 21000 Split. Križine 19, tel.: +385-21-459-262. 
Delovni čas: ponedeljek od 12. do 20. ure.; torek, sreda, 
četrtek in petek od 9. do 17. ure. Regionalni direktor: dr. László Molnár

–  Stroške dostave za naročilo katere vrednost presega eno točko, 
plača FLP. 

–  Predavanja o izdelkih in marketingu se organizirajo ob ponedelj-
kih, torkih, sredah in četrtkih od 17. ure, v osrednji pisarni. 

–  Delovni čas pisarne v Splitu, Križine 19. Tel: 021 459 262 je nespremenjen: 
ponedeljek 12:00 – 20:00; torek, sreda, četrtek in petek 09:00 – 17:00. 

–  Kozmetično–izobraževalni center, ki deluje ob naši osrednji pisarni, čla-
nom FLP ponuja svoje kozmetične storitve po izredno ugodnih cenah. 

–  Delovni čas centra: ponedeljek in četrtek od 12:00 – 20:00, torek 
in sreda od 11:00 – 19:00 in petek od 09:00 – 17:00. Rezervacije 
termina na tel:  01/ 3909 773.

VAŽNO OBVESTILO: za nakupe izdelkov oziroma storitev koz-
metičnega salona, katerih vrednost presega 1500 kun, je od 01. 
marca 2008 mogoče obročno odplačevanje (2-3 obroka) s kartico 
DC. Telefonska številka naše zdravnice svetovalke dr. Ljube Rauški 
Naglić: 091 5176 510 – vsak neparni datum od 16.00 – 20.00.Izkori-
stite možnosti ugodnega nakupa. Za podrobnosti vprašajte svoje-
ga sponzorja oziroma sodelavce pisarne.

TELEFONSKE ŠTEVILKE NAŠIH HRVAŠKIH SODELAVCEV 
ZDRAVNIKOV
dr. Ljuba Rauski Naglić:  +385-9151-76510
dr. Eugenija Sojat Marendić:  +385-9151-07070

OBVESTILA ČRNOGORSKE PISARNE

•  81000 Podgorica, Serdara Jola Piletića 20., 
tel. +382-20-245-412, tel/fax: +382-20-245-402 . 
Delovni čas: ponedeljek: 12: 00 – 20: 00. 
Ostali delavniki: 9: 00 – 17: 00. Vsaka zadnja sobota v mesecu je 
delovni dan. Delovni čas: 9: 00 – 14: 00

Regionalni direktor: Aleksandar Dakić 

–  Izdelke lahko naročate na naslednjih telefonskih številkah: +382-20-
245-412; +382-20-245-402. Plačilo po povzetju. V kolikor vrednost 
naročenih izdelkov preseže 1 točko, plača stroške prevoza FLP.

TELEFONSKA ŠTEVILKA ČRNOGORSKEGA ZDRAVNIKA 
SPECIALISTA:
Dr. Laban Nevenka:  +382-69-327-127

Obvestila jugovzhodno 
evropskih pisarn
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OBVESTILA NAŠIH PISARN V BOSNI IN HERCEGOVINI

•   Pisarna v Bijeljini: 76300 Bijeljina, Trg. D  Mihajlovića 3, 
tel.: +387-55-211-784, + 387-55-212-606, 
faks: + 387-55-21-780. Delovni čas ob delavnikih: od 9. do 17. ure. 

OBVESTILA SLOVENSKIH PISARN

•  1236 Ljubljana Trzin, Borovec 3, tel.: +386-1-562-3640.
Delovni čas ob ponedeljkih in četrtkih od 12. do 20.,  
v torek, sredo in petek od 9. do 17. ure. 

•  Naslov prodajnega skladišča v Lendavi: Kolodvorska 14, 9220 Lendava. 
tel.: +386-2-575-12-70, fax: +386-2-575-12-71, e-mail: forever.living@
siol.net. Delovni čas: ponedeljek od 12. do 20.; torek, sreda, četrtek in 
petek od 9. do 17. ure. Regionalni direktor: Andrej Kepe

–  Številka Telecentra za naročanje po telefonu: + 00 386-1-563-7501 
Ob telefonskem naročilu se blago pošlje naslovniku, ki je naveden 
na kodni številki. Distributerji, ki želijo naročati v imenu drugega di-
stributerja, morajo imeti za to izpolnjeno pooblastilo distributerja, 
za katerega naročajo. Pooblastila se dobijo v pisarni. Rok za dostavo 
naročenega blaga po telefonu je dva delovna dneva!

TELEFONSKE ŠTEVILKE SLOVENSKIH ZDRAVNIKOV SVETO-
VALCEV 
dr. Miran Arbeiter:  +386-4142-0788
dr. Olga Čanžek:  +386-4182-4163

OBVESTILA ALBANSKE PISARNE

OBVESTILA KOSOVSKE PISARNE

•  Albanija, Tirana Reshit Collaku 36. Tel./Fax: +355 42230 535 
Regionalni direktor: Attila Borbáth, Vodja pisarne: Xhelo Kiçaj
tel./fax: +355 694066 811, 
Kontakti: ob delavnikih od 9. do 13. ure, od 16. do 20. ure
e-pošta: flpalbania@abcom.al

•  Pristinë Rr. Uçk br. 94, tel.: +381-38-240-781, +377-44-503-911.

Albanska pisarna 

Pisarna v Lendavi

•  Pisarna v Banja Luki: 78 000 Banja Luka, Duška Koščica u. 22, 
tel.: +387-51-228-280, faks: +387-51-228-288.  
Delovni čas ob delavnikih: od 9. do 16.30. ure. 
Regionalni direktor: dr. Slavko Paleksić. 

•  Pisarna v Sarajevu: 71000 Sarajevo, Akita Šeremeta do št. 10, 
telefon: +387-33-760-650 oziroma +387-33-470-682, 
faks: +387-33-760-651. Delovni čas: 9:00 – 16:30, 
ob sredah: 12:00 – 20:00. Vsaka zadnja sobota v mesecu 
je delovna, in vsako zadnjo soboto imamo v pisarni FLP 
v Sarajevu Mini Dan uspeha. Vodja pisarne: Enra Hadžović. 

–  V  primeru telefonskega naročila v bosanskih pisarnah Forever 
Living Products kličite naslednje številke (ni možna registracija 
novih distributerjev po telefonu): +387-55-211-784 v Bijeljini in 
+387-33-760-650 v Sarajevo.

OBVESTILO SARAJEVSKE PISARNE FLP:
–  Delovni čas ob sredah v sarajevski pisarni: od 17. do 19.30. ure
–  V primeru telefonskega naročila se blago plača po povzetju. 

Če vrednost naročila ne dosega 1 točke, plača stroške dostave 
distributer.

Pisarna v Bijeljini
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FLP Madžarska, Albanija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Srbija, Črna gora, Slovenija

Skupaj na poti uspeha 

Boros János
Cocek Biljana in Cocek Aleksandar
Czuczi Bernadett in Varga András

Dr. Dezsényi Emese
Haim Beáta
Kalapos György

Kondor Jánosné in Kondor János
Szanyi Imre
Tintar Ivona

Bagi Károlyné in Bagi Károly
Balk Henrietta
Beéry Imréné
Beéry Réka
Besze Józsefné
Bogdanović Jela in Bogdanović Miloš
Csonka József Lászlóné in 
Csonka József László
Csusz Peter in Csuszova Maria
Cvetković Violeta in Cvetković Dejan
Despotović Zoran in 
Despotović Sladjana
Dr. Berkovits Csaba
Dr. Francia Boglárka
Dr. Hornyák András in 
Csiki Lászlóné
Dr. Szelei Nóra
Fodor Valéria
Forgács Éva
Gáspár László
Georgievska Jelena
Hafnerné Berta Ildikó
Haim Csaba
Hajdu Zoltán
Halász Zoltán
Herold Györgyi Ilona
Jeszenszki Györgyné
Kern Béla in Kern Béláné

Kiss Zsolt
Kiss Richárd in 
Varga Renáta Annamária
Kovács Andrea
Kovács Péter
Kovács Erika
Krstić Jasminka
Lakatos Ildikó
Lazókné Rózsás Klaudia in 
Lazók Norbert
Leelőssy Miklós
Leszkovich Szilvia
Lukács Éva
Lőrinczné Kis Andrea Anita
Megyeriné Szilágyi Katalin
Milanović Olivera in 
Milanović Branislav
Mokánszki Milán
Mozsolics Judit
Munjas Borislav
Munkácsiné Vincze Edit in 
Munkácsi László
Nikolić Zdravko in Petrović Dragica
Parezanović Biljana
Petik Istvánné in Petik István
Popovics László
Rácz Tamásné in Rácz Tamás
Ragats Krisztina

Ragatsné Pusztai Julianna
Rozgonyi Istvánné
Seprényi Zoltán
Somoskői Péter
Svébis Renáta
Szabadi Attiláné in Szabadi Attila
Szabics Dániel
Szabó Judit Zsuzsanna
Szabó-Nagy László
Szlányi Istvánné in Szlányi István
Szöllősi Sándorné
Tasić Dušica in Tasić Tugomir
Teta Mimoza in Teta Bekim
Todorović Dejan
Tomić Ana
Trajkovski Biljana
Tóth Zsuzsanna in 
Markó Tamás Dezső
Varga István
Vlasits Tamás in Wlasits Tímea
Winkler Attila
Zilahi János in 
Zilahiné Csáthy Ildikó
Őzse Mihály in Brandt Mária

Raven soaring managerja sta dosegla (sponzor):

Raven senior managerja je dosegla (sponzor):

Raven managerja so dosegli (sponzor):

Raven assistant managerja so dosegli:

Raven supervisorja so dosegli:

Haim Józsefné in Haim József (Berkics Miklós)

Rusák Patrícia (Knisz Péter in Knisz Edit)

Dr. Mokánszki Istvánné in dr. Mokánszki István 
(Bodnár Józsefné in Bodnár József)
Kiss István (Haim Józsefné in Haim József)
Marić Vlastimir in dr. Marić Višnja Vera (Rakovac Radmila in Rakovac Budimir)
Melcherné Nagy Bernadett in Melcher Zsolt (Rusák Patrícia)

Munjas Aleksandra in Munjas Mile (Burus Marija in Burus Bosko)
Nagy Lajosné in Nagy Lajos (Albert Ilona)
Nagy Erika (Wehliné Mezei Aranka in Wehli Péter)
Radics Tamás in Poreisz Éva (Dr. Kósa L. Adolf)
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Ádámné Szőllősi Cecília in Ádám István
Babály Mihály in Babály Mihályné
Bakó Józsefné in Bakó József
Bakóczy Lászlóné
Balázs Nikolett
Bali Gabriella in Gesch Gábor
Balogh Anita in Süle Tamás
Bánhegyi Zsuzsa in dr. Berezvai Sándor
Bánhidy András
Barnak Danijela in Barnak Vladimir
Becz Zoltán in Becz Mónika
Bodnár Daniela
Bojtor István in Bojtorné Baffi Mária
Botka Zoltán in Botka Zoltánné
Brumec Tomislav
Csepi Ildikó in Kovács Gábor
Csuka György in dr. Bagoly Ibolya
Csürke Bálint Géza in Csürke Bálintné
Czeléné Gergely Zsófia
Darabos István in Darabos Istvánné
Dobsa Attila in Dobsáné Csáki Mónika
dr. Dóczy Éva in dr. Zsolczai Sándor
Dragojević Goran in Dragojević Irena
Éliás Tibor
dr. Farády Zoltán in dr. Farády Zoltánné
Farkas Gáborné in Farkas Gábor
Fittler Diána 
Futaki Gáborné
Gajdo Anton in Gajdo Olivia
Gecse Andrea
Gecző Éva Krisztina
Gecző László Zsoltné in Gecző László Zsolt
Gulyás Melinda
Haim Józsefné in Haim József
Hajcsik Tünde in Láng András
Halomhegyi Vilmos in 
Halomhegyiné Molnár Anna
Hári László
Heinbach József in dr. Nika Erzsébet
Hofbauer Rita in Gavalovics Gábor
Jakupak Vladimir in Jakupak Nevenka
Jancsik Melinda
Jozó Zsolt in Molnár Judit
dr. Kálmánchey Albertné in 
dr. Kálmánchey Albert
dr. Kardos Lajos in dr. Kardosné Hosszú Erzsébet
Kása István in Kása Istvánné
Kemenczei Vince in Tamási Krisztina
Keszlerné Ollós Mária in Keszler Árpád
Kibédi Ádám in Ótos Emőke
Klaj Ágnes
Knezević Sonja in Knezević Nebojša
Knisz Péter in Knisz Edit
Kovács Gyuláné in Kovács Gyula
Kovács Zoltán in Kovácsné Reményi Ildikó
Köves Márta
Kulcsárné Tasnádi Ilona in Kulcsár Imre
Kuzmanović Vesna in Kuzmanović Siniša
Lapicz Tibor in Lapiczné Lenkó Orsolya

dr. Lazarević Predrag in dr. Lazarević Biserka
Léránt Károly in Lérántné Tóth Edina
dr. Lukács Zoltán in 
dr. Lukácsné Kiss Erzsébet
Mayer Péter 
Márton József in Mártonné Dudás Ildikó
Mészáros Istvánné
Mičić Mirjana in Harmoš Vilmoš
Mihailović Branko in Mihailović Marija
Miklós Istvánné in Tasi Sándor
Milanović Ljiljana
dr. Miškić Olivera in dr. Miškić Ivan
Mohácsi Viktória
Molnár Zoltán
Molnárné Kalcsu Klára
Mrakovics Szilárd in Csordás Emőke
Mussó József in Mussóné Lupsa Erika
Nagy Ádám in Nagyné Belényi Brigitta
Nagy Gabriella in Márkus József
Nagy Zoltán in Nagyné Czunás Ágnes
Nakić Marija
Oltvölgyiné Zsidai Renáta
Orosz Ilona in dr. Gönczi Zsolt
Orosz Lászlóné
Ostojić Boro
Papp Imre in Péterbencze Anikó
Papp Tibor in Papp Tiborné
dr. Pavkovics Mária
Perina Péter
Radóczki Tibor in dr. Gurka Ilona
Ramhab Zoltán in Ramhab Judit
Ráth Gábor
Révész Tünde in Kovács László
Rezván Pál in Rezvánné Kerek Judit
Róth Zsolt in Róthné Gregin Tímea
Rudics Róbert in Rudicsné dr. Czinderics Ibolya
Rusák Patrícia
Schleppné dr. Käsz Edit in Schlepp Péter
dr. Steiner Renáta
Stilin Tihomir in Stilin Maja
Sulyok László in Sulyokné Kökény Tünde
Szabados Zoltán in Szabadosné Mikus Emese
Szabó Ferencné in Szabó Ferenc
Szabó Ildikó
Szabó János in dr. Farkas Margit
Szabó Péter
Szabó Péter in Szabóné Horváth Ilona
dr. Szabó Tamásné in dr. Szabó Tamás
Szegfű Zsuzsa in Pintér Csaba
Szeghy Mária
Székely János in Juhász Dóra
Szekér Marianna
Széplaki Ferencné in Széplaki Ferenc
Tanács Erika
Tanács Ferenc in Tanács Ferencné
Tordai Endre in Tordainé Szép Irma
Téglás Gizella
Térmegi Lászlóné in Térmegi László
Tóth Tímea
dr. Tumbas Dušanka
Túri Lajos in Dobó Zsuzsanna

Ugrenović Miodrag in Ugrenović Olga
Vareha Mikulás
Varga Zsuzsa
Visnovszky Ramóna
Vitkó László
Zakar Ildikó
Zore Jožefa

2. raven

Botis Gizella in Botis Marius
Budai Tamás
Czeléné Gergely Zsófia
Császár Ibolya Tünde
Dominkó Gabriella
Gajdo Anton
Gecse Andrea
Hertelendy Klára
Illyés Ilona
Janović Dragana in Janović Miloš
Juhász Csaba in Bezzeg Enikő
Milovanović Milanka in Milovanović Milisav
Ocokoljić Daniela
dr. Ratković Marija in Ratković Cvetko
Révész Tünde in Kovács László
Rózsahegyi Zsoltné in Rózsahegyi Zsolt
dr. Schmitz Anna in dr. Komoróczy Béla
Siklósné dr. Révész Edit in Siklós Zoltán
Szépné Keszi Éva in Szép Mihály
Tóth Csaba
Varga Géza in Vargáné dr. Juronics Ilona

3. raven

Berkics Miklós
Bíró Tamás in Orosházi Diána
Bruckner András in dr. Samu Terézia
Buruš Marija in Buruš Boško
Éliás Tibor
Fekete Zsolt in Ruskó Noémi
Halmi István in Halminé Mikola Rita
Herman Terézia
Juhász Csaba in Bezzeg Enikő
Kis-Jakab Árpád in Kis-Jakabné Tóth Ibolya
dr. Kósa L. Adolf
Krizsó Ágnes
Leveleki Zsolt
Lomjanski Stevan in Lomjanski Veronika
dr. Németh Endre in Lukácsi Ágnes
Ocokoljić Zoran
Senk Hajnalka
dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin in 
dr. Seres Endre
Szabó József in Szabó Józsefné
Szépné Keszi Éva in Szép Mihály
Tamás János in Tamás Jánosné
Tóth István in Zsiga Márta
Tóth Sándor in Vanya Edina
Utasi István in Utasi Anita
Vágási Aranka in Kovács András
Varga Róbert in Vargáné Mészáros Mária

Dobitniki programa za spodbujanje nakupa osebnega avtomobila:



TOP 2008

Madžarska 
Berkics Miklós

NAJUSPEŠNEJŠI DISTRIBUTERJI

Slovenija
Jožefa Zore

Bosna in Hercegovina
Njegovanović Vaselije

Srbija
Lomjanski Stevan in Lomjanski Veronika

Hrvaška
Stilin Tihomir in Stilin Maja

Založnik: Forever Living Products  Magyarország Kft. • Uredništvo: FLP Magyarország Kft. 1067 Budapest, Szondi u. 34. Telefon: (36-1) 269-5373 Faks: (36-1) 312-8455 • Glavni urednik:  
Dr. Sándor Milesz • Uredniki: Valéria Kismárton, Zsuzsanna Petróczy, Kálmán Pósa, Sándor Rókás • Tiskarska dela:  Tipofill 2002 kft. Tehnična urednika: Richárd Teszár, Gábor Buzássy Foto: Béla
Kanyó Tiskarna:  Veszprémi Nyomda Zrt. Izide v 30 000 izvodih • Prevajalci, lektorji: albanski: Dr. Marsel Nallbani – hrvaški: Darinka Aničić, Žarko Anić Antić – srbski: Ottília Tóth-Kása, Balázs Molnár, Dragana 
Meseldžija – slovenski: Jolanda Novak Császár, Biro 2000 Ljubljana
Pisci člankov nosijo vsakršno odgovornost za svoje članke. Vse pravice pridržane!

www.flpseeu.com KOLOFON



Pričakujemo vas z dnevno bogato izbiro  
menijev in jedi po naročilu! 

Naša restavracija je pravo mesto za prireditve,  
družinska srečanja ter poslovna kosila in večerje. 

Pričakujemo vaše posamične oziroma skupinske najave!
Odprto: vsak dan od 10.00 do 21.00. ure

1183 Budapest, Fonal utca (izza skladišča v ulici Nefelejcs) • Telefon: +36-1-291-5474
E-pošta: sasfeszek@foreverliving.t-online.hu 

mailto:sasfeszek@foreverliving.t-online.hu
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Szirák, 7. marca 2009
Z namenom ohranjanja in vzpostavitve tradicije organizira Forever Living Products Madžarske  
7. marca 2009, že šesti “Madžarski ples” in sicer v enem izmed najlepših zgodovinskih  
spomeniških zgradb na Madžarskem, v dvorcu Szirák..

19:00 otvoritev vrat, prihod gostov
19:30  sprejem z glasbo v avli nastop skupine glasbene šole Krónikásének, ki jo  

je ustanovila Kamilla Dévai Nagy 
20:00  pozdravni nagovor v slavnostni dvorani Dr. Sándor Milesz, gostitelja plesa:  

Anita Ábel in Zsolt Frenkó 
20:05  Mónika Sáfár in Sándor Sasvári nastop z odlomki iz rock oratorija Madžarska maša, 

avtor László Tolcsvay, otvoritveni valček – plešeta: baletna umetnika Judit Szamosi  
in Csaba Sebestyén ter plesalci Operetnega gledališča iz Budimpešte

20:25 v e č e r j a – ob glasbeni spremljavi harfistke Kláre Bábel 
22:00  ples v slavnostni dvorani (po valčkih in polkah rock&roll) igra skupina  

Babicsek Band 
11:45  v pivnici igra Gyula Fehér s svojo cigansko glasbeno skupino  

(člani svetovno znane skupine Rajkó), mlada umetnika Operetnega  
gledališča iz Budimpešte, Barbara Bódi in Dávid Szabó nas bosta  
zabavala z znanimi operetnimi napevi

23:30  Odlomki iz muzikalov v izvedbi Mónike Sáfár in  
Sándorja Sasvárija na harmoniki igra Bernát Babicsek 

23:45  Kronanje kraljice in kralja plesa v slavnostni dvorani 
opolnoči ognjemet pred dvorcem 

do 02:00 ure  lahko v slavnostni dvorani zaplešemo ob glasbi 
skupine Babicsek Band  

do 03:00 ure  nas bo v jedilnici zabaval Gyula Fehér svojo cigansko 
glasbeno skupino
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