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      Skozi čisto šipo
Verjetno vsi poznate rek: Ura teče, nič ne reče. Zame to še posebej 

velja. Odkar pomnim, nikoli nisem imel dovolj časa. Kot otrok 
sem si želel, da nikoli ne bi prišel večer. Danes pa si želim, da bi 

imel veliko več časa, ki bi ga lahko preživel s svojimi distributerji izdelkov. 
Verjetno nisem osamljen primer, saj je na svetu veliko ljudi, ki jim stalno 
primanjkuje časa, in nedvomno ste med temi tudi vi, ki bi radi malce 
zaustavili čas, ki leti. Vem, da so izjeme, na primer: če imaš pet let in 
prihaja božič, potem komaj čakaš, da bo končno prišel Božiček. 

Podobno kot v številnih drugih državah po svetu je februar tudi pri nas, v 
Ameriki, mesec, ko slavimo praznik ljubezni. Mi mu pravimo valentinovo. 

Našim ljubljenim kupujemo cvetje, voščilnice, sladkarije. Zahvalimo se jim, ker so pomemben del našega življenja. V 
življenju bomo resnično uživali le, če bomo hvaležni za vse, kar imamo. Hvaležnost je temelj vsega. To te potrebno tudi za 
uspeh v Forever. Nikoli ne boste srečni in uspešni, če ne boste cenili tistega, kar ste dosegli, kar imate. 

Poznam nesrečne milijarderje. V čem je razlog njihove nesreče, zakaj niso srečni? Žal niso sposobni ceniti in spoštovati 
svojih zmag, svojih dosežkov, ljudi, ki so jim pomagali na poti, ki je pripeljala do uspeha. Živijo za jutri in pozabijo ceniti 
današnji dan, zdajšnji trenutek. To načelo velja tudi za vaše poslovno življenje. Vzemite si čas in negujte osebne stike s člani 
svoje skupine. Vse to pa mora temeljiti na zaupanju in spoštovanju. Še tako trda »poslovna duša« se omehča, če mu izrečeš 
hvaležnost in izraziš sočutje. Posebno pomembno je to ob konicah. 

Ko srečamo osebo, ki potrebuje Forever kot poslovno priložnost oziroma naše izdelke, začnemo tipičen pogovor, ki mu pravijo 
tudi pogovor 1/1. Načelno sploh ni pomembno, kje ta pogovor poteka, saj se to lahko zgodi doma ali na avtobusu. Pomembno 
je, da si v tem primeru zavestno prizadevamo nekaj doseči. Glede na to, kaj mora oseba slišati od nas, lepo po vrsti zložimo 
vsebine v vrsto. Ta naloga ni lahka. Moramo biti zelo disciplinirani, da bi lahko podrli svoj dnevni red in se podredili 
nečemu ali nekomu drugemu. Mogoče boste rekli: to sploh ni težko, pač prisluhneš drugemu. Pa dajmo, poglejmo, kako 
delujejo zadeve. Postanite za trenutek in opazujte pogovor dveh oseb. Ugotovili boste, da sploh ne gre za komunikacijo, saj 
oba komaj čakata, da bi drugi končal, in potem sam povedal tisto, kar ima povedati. Poskusite nekomu postaviti samo takšna 
vprašanja, ki se nanašajo le nanj. Kako si kaj? Kaj pa družina? Kaj je novega v službi? Poskusi v pogovoru ne govoriti o sebi. 
Niti malo. Verjemi mi, ni lahko. Vendar se najboljši predavatelji naučijo, kako se temu streže. So pravi mojstri molčanja 
in poslušanja svoja nadaljnja vprašanja postavljajo izključno na temelju odgovorov. Neverjetno, kaj lahko dosežejo s tem 
znanjem. 

Rad imam naslednjo zgodbo; spominja me na to, da se moramo znebiti svoje vsakdanje rutine. 

Mlada zakonca sta se preselila v prestižno naselje. Nekega jutra pogleda soproga skozi okno in vidi starejšo gospo, ki obeša 
sveže oprano perilo. »To perilo se mi ne zdi preveč čisto. Zdi se, kot da ne zna pravilno prati, mogoče bi se morala odločiti za 
kakšen boljši pralni prašek, ker ta očitno ne opere čisto,« pravi soproga svojemu dragemu. Moški se ozre skozi okno in nič ne 
reče. Ta pogovor se ponavlja vsakič, ko starejša gospa pride na dvorišče in začne obešati sveže oprano perilo. Mine mesec 
dni in nekega jutra mlada gospa presenečeno ugotavlja, da je oprano perilo, ki ga obeša starejša gospa, sijajno belo. »Poglej, 
naučila se je prati. Končno si je privoščila pravi pralni prašek.« Soprog nekaj časa molči, potem pa reče le toliko: »Danes sem 
vstal prej in sem očistil naša okna!« V življenju se dogaja podobno. To, kar vidimo ali slišimo pri drugem, je odvisno od tega, 
kako čisto je naše okno, skozi katerega gledamo druge. 

Želim vam veliko sreče, da bi med delom postali tudi dobri poslušalci. Vedno si vzemite dovolj časa, da bi ljudje, ki vam 
veliko pomenijo, začutili, koliko vam pravzaprav pomenijo. 
                                     Z ljubeznijo 

Rex Maughan, CEO
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Ne dogaja se pogosto, da lahko gostimo nekoga izmed vodilnih osebnosti našega podjetja. Leto 2010 se je tudi v tem pogledu 
dobro začelo, saj je bil 22. januarja v Budimpešti, 23. pa v Beogradu naš gost, podpredsednik Forever Living Products 
International Aidan O’Hare. Bilo nas je tri tisoč, ki smo popolnoma zadržali dih ob poslušanju njegovih poučnih zgodb, 

v katerih je poudarjal pomen odprtosti do spreminjanja. Prepričan sem, da nam bodo v ušesih še dolgo zvenele njegove besede. 
Navada je železna srajca. Bojimo se sprememb, čeprav nam je jasno, da so spremembe življenje samo. Drug naziv za kruh v 
madžarski pusti je življenje. Kruh pa dobimo iz pšenice, ki naraste iz drobnega semena, v katerem se že skriva priložnost, ki pa 
se uresniči s pomočjo sprememb. Da bi sprememba pomenila tudi pravo priložnost, moramo najprej spoznati svojo preteklost in 
svoje vrednote. V naših državah še kako potrebujemo nacionalen ponos, ki ne izključuje, ki ne odklanja, ampak sprejema druge, 
ki se naslanja na razumevanje in ljubezen do drugih. Kot je povedal Aidan, je ljubezen pravzaprav ČAS, čas, ki ga preživimo 
z najdražjimi, pri tem pa nam je v pomoč Forever. Naši fantastični izdelki, naš marketinški načrt, ki že več kot tri desetletja 
dokazuje, da je najboljši, naši odlični didaktični pripomočki resnično služijo temu namenu. 
Februarja se začenja sezona plesov, hkrati pa nam februar prinaša tudi čudežno valentinovo. Gre za čudež, ki ga napaja 
čarobnost časa, ki ga v ljubezni preživimo drug z drugim. Svoje življenjske partnerje razvajamo s simboličnimi darili in jim tako 
zagotavljamo, da je ta dan namenjen izključno njim. Pri nas so vam na voljo vsa sredstva, s katerimi boste ta dan naredili popoln. 
Naši izdelki vrhunske kakovosti, naši profesionalni maserji in kozmetiki vas pričakujejo! Izkoristite priložnost! Imejte radi sebe, 
svoje družinske člane, svoje sodelavce, Forever!

Zmagali bomo z močjo ljubezni! Naprej, FLP Madžarske!

dr. Sándor Milesz 
državni direktor

OdličeN začetek
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Prikupno okrašen oder s podobami 
iz balona nam je že na prvi pogled 
pričaral vzdušje bližajočega se 
božiča. Izza odra se že od zore čutijo 
pozitivne vibracije. Forever je na ta 
dan organiziral pravi božični sejem in 
slavnostni program. 

Kronika slavnostnega 



Vloženega je bilo veliko dela, časa in potrpljenja, 
zato je jasna želja organizatorjev, da bi prireditev 
res potekala tako, kot so si jo zamislili: naj preseže 

vse dozdajšnje. Nestrpni pogledi izza zaves opazujejo: »Ali 
prihajajo?« Nekaj po pol deveti nekdo sporoči veselo novico, 
da je na hodniku, med stojnicami, že tisoč udeležencev.

Slavna pretekloSt, lepa prihodnoSt
Žuborenje glasov občinstva zamre v trenutku, ko se zaslišijo 
krasni glasovi otroškega pevskega zbora Tóth Árpád, njim 
sledi pianist Kossuthov, nagrajenec Béla Szakcsi Lakatos.



Gostitelja prireditve, soaring managerja Tamás Biró in Diána Biró, 
prisrčno pozdravita zbrane, nato pa na oder povabita državnega 
direktorja dr. Sándorja Milesza, ki ga na oder pospremi glasno in 
pristno ploskanje udeležencev. V pozdravnem nagovoru spomni 
na dosežke pred kratkim končanega leta. Na oder povabi člane 
President’s kluba in svoje neposredne sodelavce. Vsem se zahvali za 
vztrajno in disciplinirano delo, s katerim smo tudi sredi gospodarske 
in družbene krize dosegli prav zavidljive izide. V nadaljevanju 
spregovori o načrtih za prihodnost in predstavi najnovejše 
spremembe, ki bodo v pomoč pri našem še učinkovitejšem delu. 
Potem pa najavi madžarskega kralja violine in na oder stopi Zoltán 
Mága. Njegova igra je igrivost življenja. Preprosto nas očara. 
Gledam občinstvo in vidim na licih, da jih je popolnoma prevzel 
glas njegove violine. 
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»Priložnost nam 
je dana na pladnju. 
Zagrabimo jo!«
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Evropski operativni direktor Péter Lenkey predstavi tudi 
mednarodne razsežnosti naših dosežkov. Svoj nagovor sklene z 
besedami Istvána Széchenyija: »Imejmo pogum postati veliki!« in 
vsem zaželi srečno novo leto. 

majhni in veliki
Prvo strokovno predavanje smo slišali od managerke dr. Gabrielle 
Kassai, ki je spregovorila o sonaravnem načinu ohranjanja zdravja 
v zimskem letnem času. Soaring managerja dr. Terézia Samu in 
András Bruckner sta zelo vešče povezovala predstavitev izkušenj z 
izdelki. Resnično sta obvladala vse skrivnosti odrskega nastopanja, 
občinstvo pa je z zanimanjem spremljalo njun pogovor z večjimi in 
manjšimi otroki. 



Žirija v stiski
Naslednja točka je bila prava paša za oči. Ob glasbeni 
spremljavi ansambla Android in plesni koreografiji 
so nastopile finalistke izbora MISS SONYA. Žirija 
ni imela lahke naloge. Sledil je nastop priljubljenega 
pevca zabavnih melodij; Tóni Solymos, je resnično 
očaral občinstvo s priljubljenimi melodijami. 
Ob nesebičnem in navdušenem ploskanju polne 
dvorane smo program nadaljevali z uvrstitvami 
supervisorjev in assistant managerjev. 

Diamantna managerka Veronika Lomjanski se 
je zahvalila ustanovitelju Forever Living Products 
International Inc. Rexu Maughannu za priložnost, ki 
so jo dobili stotisoči, kaj stotisoči, milijoni po svetu. 
Njena zahvala je hkrati tudi sporočilo: priložnost nam 
je dana na pladnju. Zagrabimo jo.

V nadaljevanju so kot pričevalci uspešnosti na oder 
prihajali naši novi managerji, senior in soaring 
managerji ter uvrščeni na prvo, drugo in na tretjo 
raven motivacijskega programa za nakup osebnega 
avtomobila. Po uvrstitvah se od nas poslovi Glas 
Forever, komercialni direktor dr. Csaba Gothárd 
in skupaj z državnim direktorjem dr. Sándorjem 



Mileszom najavita ustanovitev 
Poslovne akademije Forever; od 1. 
januarja 2010 je vodja tega projekta 
dr. Csaba Gothárd. 

Uglašeni in skUpaj
Zoltán Nyíri in Krisztián Hackl sta 
priznana avtorja in predavatelja, ki 
uživata velik ugled v krogih Forever. 
Njuno predavanje o marketinških 
prijemih je tudi ob tej priložnosti 
poželo veliko uspeha. 

György Korda in Klári Balázs sta 
zvezdi stalnici madžarskega estradnega 
življenja; občinstvo je z veseljem in 
navdušenjem pospremilo njun kratek, 
vendar zelo atraktiven nastop. 

Dr. Renáta Steiner je bila prava božična 
dobra vila, ki z verodostojnostjo kariere 
senior managerja predaja sporočilo 
o pomenu osebne odločitve. Sledi 
ji druga zvezda Forever s posebno 
pesmijo, ki jo je posvetil prav Forever. 
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Róbert Szeles se predstavi kot FLP oziroma 
Fini Lepi Poba. 

Krog strokovnih predavateljev skleneta diamantno-
safirna managerja, živi legendi, Attila Gidófalvi in 
Miklós Berkics. Njun nastop je tako prefinjen, tako 
izdelan, kot da bi dnevno skupaj vadila. To pa zato, 
ker dnevno skupaj vadita. Mogoče se nahajata in 
delata na različnih koncih sveta, vendar ju povezujejo 
vera, vzor in rezultat: odločila sta se in naredila. Svetu 
sporočata: vsak lahko naredi, le odločiti se mora.
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Prireditev smo tudi tokrat sklenili z uvrstitvijo novih 
assistant supervisorjev, ki so na oder prihajali v dolgi 
strnjeni koloni, da bi prevzeli svojo prvo priponko. 
Želimo jim veliko uspehov in vztrajnosti na poti, ki 
vodi k uspehu.

Prisluhnimo nasvetu naših predavateljev, ustvarimo 
zase srečno novo leto, Forever Madžarske!



Prav nestrPni 
stojimo Pred Posebno 
novico: naš center 
se bo iz ulice szondi 
Preselil v ulico 
nefelejcs, Po Prenovi 
stavbe Pa jo bodo 
v uPorabo dobili 
graditelji mreže.

Potem pa je prišla težko pričakovana vest, da bo 18. januarja opoldne 
dr. Sándor Milesz slovesno predal nam, distributerjem, zgradbo v ulici 
Szondi. Prav veseli smo bili te novice, ki pomeni, da lahko že drugič 

začenjamo uporabljati naš center.
V začetku februarja 1999, torej pred enajstimi leti, smo ob veliki zabavi in 
slavju odprli naš center v ulici Szondi. V njej so bile velika predavalnica, dve 
manjši sejni sobi in znamenita dvorana Sonya®2, skladišče in pisarne. Po 
preselitvi iz ulice Bajza se nam je zdelo, da smo prišli v nebesa. 

In tu se je začela nevsakdanja zgodba o uspehu FLP. Leta 2010 smo prispeli 
do novega mejnika, vračamo se k naši izhodiščni točki, sodobno prenovljena 
stavba v ulici Szondi je znova naša. Vodstvo madžarskega Forever je sredi krize, 
leta 2009, sklenilo, da nam bo za usposabljanje prepustilo sedež podjetja v ulici 
Szondi!

Ob odprtju nas je dr. Sándor Milesz ponosno popeljal po popolnoma 
prenovljeni in preurejeni stavbi. Kjer so bile nekoč pisarne, so zdaj 
predavalnice, urejena je prava sobana, kjer lahko v »kraljevskih« razmerah vsak 
večer predstavimo genialno in odlično priložnost, ki nam jo ponuja Forever. 

Naj se rodi upaNje v tebi, ki vstopaš!
Spet doma! Sprejema nas naš stari dom, ki je popolnoma prenovljen, olepšan in 
veliko prostornejši. V našem drugem skladišču v Budimpešti, ki je v pritličju v 
osrčju mesta, nas pričakujejo s popolno ponudbo izdelkov in učnega gradiva. 

Prav očarani smo nad prekrasno prenovljenimi prostori, sodobno opremljenimi 
učilnicami, predavalnicami. V štirih predavalnicah različnih velikosti so: 

Dobrodošli spet doma!
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projektor, ozvočenje, oder in razsvetljava, ki omogoča odlične 
tehnične pogoje za predstavitve in usposabljanja. Na vsakem 
koraku se pozna skrbno in premišljeno izvedeno delo.

Sándor je znova dokazal, kako ceni uvrščene v program 
profitne motivacije in člane President’s kluba, saj so zanje 
uredili tri posebne sejne sobe. Tudi atrij pričakuje distributerje, 
ki prihajajo na poslovne pogovore v starem sijaju in prijaznem, 
sodobnem vzdušju. Bio bife, kjer je postrežba na ravni, nas 
razvaja z napitki iz aloje, osvežilnimi pijačami, izvirsko vodo 
Sirona, s sendvičem in solatami. Deluje hišni telefon, kjer 
lahko elegantno naročate, postregli pa vam bodo kar v sejni 
sobi (profit in prezident), tj. skoraj kot hotelski zajtrk v sobi.

Eden biserov stavbe je predavalnica Sonya®. Edinstveno 
razkošno opremljena je dostojno mesto za predstavitev 
odličnih izdelkov Sonya®. To morate videti!

Pomislite, dragi Prijatelji! 
Medtem ko je veliko drugih podjetij v preteklem letu 
nazadovalo, bilo ukinjenih in so odpuščali zaposlene, FLP 
investira, gradi, se širi in ustvarja nova delovna mesta, saj 
verjame v prihodnost, verjame v nas!

Naše podjetje vlaga v distributerje, v ljudi! Fantastično! In še 
toliko tega nas čaka v tem letu!

Dragi kolegi uporabniki, distributerji in graditelji mreže!
Pridite, oglejte si predavalnice, spoznajte nove izdelke in nov 
sistem NDP, uporabljajte nove možnosti nakupa, preskusite 
izdelke v predavalnici Sonya®! 

Sándor si želi, da bi bila hiša vedno polna življenja. 
Ponesite sloves našega središča Szondi, povabite čim več ljudi, 
pokažite jim slog FOREVER, predstavite jim priložnost 
FOREVER! Verjemite mi, očarani boste.
Imamo vse pogoje, da bo leto 2010 resnično dobro leto!
Vedite, da smo na najboljšem mestu! Nič več izgovorov!
Izkoristite vse priložnosti, delajte tako, da bo naša madžarska 
južnoslovanska skupina uresničila naše skupne sanje: mi smo 
najboljši v svetu FOREVER! 
Želiva vam veliko dela in uspehov!
Z ljubeznijo

              Éva Keszi szépné 
           in mihály szép 
           soaring managerja
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Pred dvajsetimi leti so z južne meje 
prihajale skrb vzbujajoče novice. V 
Romuniji se je začela revolucija. Na 
Madžarskem so ljudje spremljali novice, 
bili polni upanja in zaskrbljenosti. Bili pa 
so tudi taki, ki se niso obotavljali, ampak 
so pripravili potovalko in krenili, da bi 
pomagali. Med njimi je bil tudi lastnik 
bifeja v Debrecenu József Szabó. Čez pet 
let so na Madžarskem začeli spoznavati 
ime aloje vere. 
Kje pa se te zadeve srečajo? Naj povemo 
tistim, ki tega še ne vedo.

V FOKUSUV FOKUSU

Gradil Sem StOlp
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Sem in bom ostal graditelj mreže



»Vse moje življenje je prevevala želja po 
svobodi,« začenja svojo pripoved József 
Szabó, ki je pobudnik ideje Forever Living 
Products na Madžarskem. Sanje seveda 
niso bile vedno tako razkošne: začelo se je 
z nekaj plastenkami kreme in prehranskih 
dopolnil pa z nekaj hladnimi nočmi na 
parkirišču deponije v Frankfurtu. 

»Živeti svobodno, pomeni, da delam, 
kar hočem, delam s tistimi, s katerimi 
hočem, sam določam svojo pot in 
discipliniram sebe.« 

Ali je vedno bilo tako? 
»Kje pa! Človek konča šolo in se odpravi 
v življenje ter pričakuje, da bo vse lepo. 
Potem pa dobivaš zaušnice z leve in 
desne; začnemo delati, pa se nam zdi, 
kot da bi vedno imeli oblečen številko 
manjši telovnik. Vedno sem iskal mesto, 
kjer bom našel tudi sebe. Imel sem vzor: 
moji starši, preprosti tovarniški delavci, 
so morali veliko delati, da bi vzgojili 
naju s sestro. Pozneje sem kot direktor 
velike blagovne hiše videl veliko krivic in 
se nisem hotel postaviti v vrsto.« 

Želeli ste si več? 
»Jasno. Imel sem šestindvajset let, 
videl sem, da iz te plače ne bom mogel 
zgraditi hiše na vogalu. Jaz pa sem si 
želel kakovostnejšega življenja; zase in 
za poznejšo družino sem želel ustvariti 

veliko več. Ko sem se poročil, so temelji 
hiše že bili postavljeni. Pri gradnji so 
mi pomagali prijatelji, en konec tedna 
so oni pomagali pri gradnji moje hiše, 
naslednji konec tedna sem jaz delal pri 
njihovi.« 

Danes si težko predstavljamo 
kaj takega …
»Če čuvamo plamen, ni nemogoče. 
Že petnajst let si prizadevam pomagati 
vsem, ki želijo izkoristiti priložnost, 
ki ji pravimo Forever. Nikoli nisem 
tehtal, kaj kdo hoče doseči v tem poslu, 
kolikokrat išče mojo pomoč, vedno sem 
se odzval, nikoli nisem zavrnil nobenega 
povabila za predavanje. Ponosen sem 
na to, lepo je tako živeti in skoraj bi 
pozabil: še plačilo dobim za ta način 
življenja.« 

Verjetno je bilo do končne postaje kar 
nekaj vmesnih postaj …
»Rodil se je moj sin Tamás, potem pa 
še hčerka Laura in se je moje življenje 
popolnoma spremenilo. Družbene 
spremembe se še niso začele, jaz pa sem 
hotel postati podjetnik in sem prvi v 
županiji odprl zasebni bife.« 

Saj sploh niste imeli gostinske 
izobrazbe …
»Res ne, vendar sem vedel nekaj:  
kako je treba mene postreči, da bom 

zadovoljen. In tako sem pristopal h 
gostom. Uspeh ni izostal; velikokrat je 
bila tudi terasa polna in so ljudje sedeli 
na pločniku …«

Kljub temu pravite, da ste dolgo iskali 
svoje mesto …
»Točno do svojega osemintridesetega 
leta. Odprl sem slaščičarno, poskusil to 
in ono … ampak nekje sem čutil, da 
nisem dosegel tistega, kar sem si želel.« 

Rešitev je prišla v obliki telefonskega 
klica. Kot verjetno že marsikdo pozna 
zgodbo, poklical me je Anton Gajdo 
iz  Mannheima in mi ponujal izjemno 
poslovno priložnost. Po naključju se je 
József prav takrat nahajal v Nemčiji.  
Kljub temu … Gospod Szabó je trikrat 
zavrnil ponudbo, potem pa se je vdal. 
Kot pravi, zanimal ga je sam pojav, 
videl je, kako privlači ljudi, da govori o 
svobodi, ni pa dojel, kje se v tem poslu 
skriva denar. Kmalu pa je tudi to postalo 
jasno. Seveda ne kar tako: v naslednjem 
letu je József več kot tridesetkrat 
prepotoval razdaljo med Debrecenom 
in Frankfurtom, velikokrat je spal na 
parkirišču pred deponijo. Velikokrat so ga 
zavrnili, tudi sam je bil negotov, vendar 
se je vedno našel kdo, ki je preskusil 
katerega izmed izdelkov. In izdelki so se 
pokazali kot odlični; korak po korak se je 
proces razvijal. 

V FOKUSUV FOKUSU

GRaDIL Sem STOLP
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»Dolge mesece je trajalo, da sem 
uspel nagovoriti Mikija Berkicsa, naj 
se mi pridruži, potem pa sem spet 
čakal na pritrdilni odziv Ági Krizsó, 
pravo doživetje pa je bilo, ko se nam 
je po letu dni nagovarjanja pridružila 
prva zdravnica, distributerka na 
Madžarskem, dr. Gabriella Kassai. 

Potem pa so začele stvari bliskovito 
razvijati. Ali ste pomislili, da boste v 
petnajstih letih prišli tako daleč?
»Nekje v sebi sem slutil, da smo 
sposobni, vendar še pomislil nisem, 
da bomo tako uspešni. Prepričan pa 
sem bil, da se nam bodo pridružili, če 
se bom držal etičnosti, če bom pošten 
in vztrajen. Vedel sem, da pot Forever 
ne more biti drugačna. In ostali so 
tisti, ki so sledili tem načelom,  le taki 
so pognali korenine.«

Vendar ne morejo biti vsi uspešni …
»Vsak bi lahko bil uspešen, le za 
spremembe moramo biti odprti.«

Ste se tudi vi morali spremeniti? 
»Močno. Ta posel ti nalaga previdnost 
in modrost, danes sem veliko bolj 
premišljen, veliko bolj potrpežljiv in 
svet vidim v pozitivni luči. Če boste 
tako delali, boste slej ko prej uspeli, 
torej je vsak lahko uspešen. Seveda pa 
so potrebne žrtve. Vzeti si je treba čas 
za premagovanje težav.« 

Kdo so bili vaši spremljevalci na poti?
»Šestindvajset let sem živel v zakonu, 
od tega je bilo dvanajst let, ko sva 
bila v Forever. Vsem, ki ste poročeni, 
svetujem, takoj pritegnite svojega 
partnerja. Velikokrat se spomnim 
napisa na hrbtni strani moje čitanke 
za osmi razred. Bil je odlomek iz 
pesmi, ki jo je napisal Attila József: 
»Le tisti zna ceniti delo drugih, ki 
tudi sam dela«. Torej je treba skupaj 

hoditi, sicer bo eden zaostal, to pa 
lahko pripelje do ločitve.« 

József, otroci so izbrali drugo pot: sin ima 
danes 26 let in je doštudiral na IBS, hčerka 
pa je študentka univerze Corvinus. József si je 
prizadeval, da bi jima predal svoje temeljno 
življenjsko načelo: dobiti  ali uloviti ribo 
ni isto. »Tega učimo svoje sodelavce in to 
sem želel dopovedati tudi svojim bližnjim,« 
razlaga. 

Čeprav se v njegovem zasebnem življenju 
ni vse zgodilo tako, kot si je želel, je posel 
resnično cvetel. In kot pravi gospod Szabó, 
pravzaprav ni začel zato.  »V začetku nisem 
videl denarja v tem poslu, všeč pa mi je 
bil izziv, motivirala me je želja potovati 
po svetu. Potem se je odprl madžarski trg 
in je Rex Maughan v hotelu Hyatt rekel, 
da nas v prihodnjem letu vabi v New 
York na svetovno srečanje. Bilo je izjemno 
doživetje.« 

Niste si želeli še višje in še višje? 
»Nisem imel takih ambicij. Sem in bom 
ostal graditelj mreže. To je skupinsko 
delo, v tem velikem stroju ima vsak svojo 
posebno vlogo. »Sive eminence« graditelji 
mreže so temelj, pomembni pa so tudi tisti, 
ki služijo tej mreži, in sicer z dr. Sándorjem 
Mileszom na čelu. Vesel sem, da sem 
ga srečal; z njim smo dosegli neverjetne 
uspehe v srednjeevropski regiji.« 

Kaj pa vaš osebni uspeh?
»Najpomembnejše se mi zdi da živim 
tako kot mi vest narekuje, svobodno. Če 
odštejem manjše težave, sem prepričan, da 
sem prav to hotel doseči v življenju. Danes 
imam več kot milijon partnerjev po Evropi 
– sedemdeset odstotkov jih osebno seveda 
ne poznam – in ta številka je vedno višja. 
Trg ni omejen, prihajajo nove generacije, 
18-, 20-letniki, ki so se igrali v peskovniku, 
ko sem sam začenjal. Bistvo je le, da 
ostanemo vedno stalna, zanesljiva točka.« 
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V FOKUSUV FOKUSU

Seveda pa so tudi »stalne točke« priča 
velikih sprememb.
»Pred kratkim sem se vrnil iz 
Romunije, kjer sem imel tri 
predavanja. Gostiteljica me 
je namestila v hotelu s petimi 
zvezdicami. To je bila gospa, ki je 
pred dvanajstimi leti, polna težav, s 
tremi otroki začela ta posel. Usode 
se spreminjajo 
pred našimi očmi 
… Spomnil sem 
se tudi, ko sem 
šel pred desetimi 
leti v Bukarešto, 
da bi tam imel 
predavanje. 
Vozil sem šeststo 
kilometrov tja in 
šeststo nazaj, pa 
nihče ni prišel. 
V primerjavi s 
tem me je zdaj 
poslušalo dvesto 
ljudi. Prepričan 
sem, da uspehov 
ne moremo doseči čez noč, lahko pa 
iz leta v leto dosegamo velike uspehe 
v Forever.« 

Večkrat smo poskušali izvedeti, 
kaj József Szabó dela, ko ne dela. 
Ampak, kot da ni razumel vprašanja. 
»To kar ni delo?« sprašuje. »Kaj 
razumete pod delom? Kar nekaj časa 
traja, da dojamemo, da svoje dni 

ne deli na delo in »nekaj drugega«. 
Saj Forever ni običajno delo, ampak 
življenjski slog. Potem pa se spomni 
svojega priljubljenega konjička. 
Čeprav je res, da le lahko tudi zanj 
zahvali Forever …«

»Če kdaj ne potujemo s podjetjem 
po svetu, potem se poberemo in 

gremo sami – pravi 
in že našteva:  v 
Novi Zelandiji 
sem se vozil z ladjo 
le sto metrov od 
tjulenjev. Bil sem 
na Japonskem, na 
Filipinskih otokih, 
tako belega peska 
še v življenju nisem 
videl … Nazadnje 
pa sem s »Prijatelji 
zunaj Forever« 
potoval po Turčiji!« 
pravi distributer. 
Komaj verjamemo: 
ali je še kdo, ki ga  

József Szabó še ni uspel prepričati?

»Prizadevati si moramo pritegniti 
zanimanje drugih ljudi, spoštovati 
pa moramo tudi to, če nam ne 
uspe. Kljub temu nas bo vse več. 
Mi bomo nekoč odšli; življenje ima 
svojo pot in se bomo »obrabili«, 
ampak Forever in miselnost, ki ji 
sledimo, nas bosta preživeli. 
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Vseskozi smo 
delali isto, le vedno 

na višji ravni. 
Danes imam več kot 
milijon partnerjev po 
Evropi – sedemdeset 
odstotkov jih osebno 
seveda ne poznam 
– in ta številka je 

vedno višja.



Dvanajstega decembra 2009 smo proslavljali deveti rojstni dan FLP Bosne in 
Hercegovine. Bijeljino so napolnili gostje, ki so prišli iz Bosne inHercegovine, 
Srbije, Slovenije, Hrvaške, Kosova in iz Albanije. 

Začetek slavja je bil resnično pravi. 
Program je povezoval naš dober 
prijatelj in sodelavec Tibor 

Radóczki, ki se je ozrl po začetkih FLP 
Bosne in Hercegovine, tj. na leta, ko je tudi 
sam sprejel pomembno vlogo. Njegovo 
povezovanje programa je bil pravi zadetek in 
smo vsi uživali v njem. 

Regionalni direktor FLP Bosne in 
Hercegovine dr. Slavko Paleksić je 
pozdravil udeležence, se jim zahvalil za 
lojalnost in poudaril pomen skupinskega 
dela ter skupinskega duha. 
Ob spremljavi prisrčnega ploskanja smo 
svojo zahvalo poslali tudi Rexu in Greggu 
Maghanu ter Aidenu O’Hari.

PONOSNI NA SVOJO 
PRETEKLOST –PRIČAKUJE NAS 
ŠE LEPŠA PRIHODNOST



Poroči se z menoj – na odru
Državni direktor dr. Sándor Milesz je poudaril pomen sodelovanja 
med državami in korektnega odnosa med sodelavci, obenem pa se je 
zahvalil za zaupanje, ki smo ga pri našem delu deležni prek vodilnih 
distributerjev in novih članov. 

Čudne so poti usode. Dr. Goran Franjić in dr. Nedim Bahtić sta bila 
sošolca, ki ju je ločila vojna. Znova sta se našla v krilu FLP in zdaj že 
skupaj gradita mrežo. V svojem zanimivem, strokovnem in razumljivem 
predavanju sta duhovito spregovorila o naših izdelkih. Izrekamo jima 
iskreno priznanje.

Senior managerja Safet in Subhija Mustafić sta v svojem duhovitem 
predavanju ob uporabi odrskih pripomočkov predstavila prvo srečanje 
med sponzorjem in novim sodelavcem. Safetovi argumenti so vsak 
izgovor spreobrnili v pozitiven odgovor. Njegovo predavanje je tako 
očaralo njegovo soprogo Subhijo, da ga je zaprosila, naj ponovno 
skleneta zakon. Njun šov se je končal s pravim »happy endom«. 
Odlično predavanje, iskrene čestitke!

novi obrazi med nami
O svojih izkušnjah z izdelki so poročali zadovoljni uporabniki izdelkov, 
ki so oder napolnili do zadnjega kotička. Ta del programa je povezovala 
senior managerka dr. Branka Molnár Stantić, ki ima bogate strokovne 
izkušnje. 

Sledile so uvrstitve novih supervisorjev, assistant managerjev in 
managerjev, ki jih je bilo več kot kdaj koli prej. Tudi ta uspeh živo 
govori o tem, da smo vedno boljši.
Vzdušje v dvorani se je kar razvnelo ob kratkem in učinkovitem 
nastopu skupine KUM in KUM; vstali smo in skupaj zaplesali. 

PONOSNI NA SVOJO 
PRETEKLOST –PRIČAKUJE NAS 
ŠE LEPŠA PRIHODNOST



Sledil je vrhunec večera, in 
sicer nastop skupine Android, 
ki jo vodi dr. Sándor Milesz. 
Popolnoma nas je očarala njihova 
prijetna glasba, polna odličnih 
učinkov. Na odru so se zvrstile 
tekmovalke izbora Miss Sonya 
iz južnoslovanske regije; videli 
smo harmonijo lepote, bajnosti 
in dobre glasbe, seveda pa so 
bili zraven tudi plesalci, ki so 
zaplesali v baletnem slogu oziroma 
predstavili tudi break dance. 
V žiriji smo videli same znane 
obraze. Bilo je čudovito, skoraj 
neverjetno lepo doživetje. 

Za zmagovalko je bila izbrana 
(čeprav so bila vsa dekleta 
»najlepša«) srbska managerka 
Aneta Dimitrovski, ki bo 
zastopala našo regijo na 
londonskem Evropskem reliju. 

Senior manager Vasilije 
Njegovanović je v svojem 
predavanju z naslovom Gremo 
naprej spregovoril o poti, ki jo je 
prehodil skupaj s svojimi otroki 
(prav tako managerji), in se ozrl 
po zgodbi o uspehu FLP Bosne 
in Hercegovine. Znova smo se 
prepričali, da ni naključje, da je 
Vaso stalni član President’s kluba.

Za konec naše prireditve sta 
nastopila prav velika voditelja: 
safirni manager József  Szabó in 
diamantna managerka Veronika 
Lomjanski.

Govorimo isti jezik
Ob odličnem tolmačenju 
Tiborja Radóckija je József 
Szabó spregovoril o pomenu 
spreminjanja. Poudaril je, da 
smo vsi enaki, zato medtem 
ko letimo vse višje in višje, ne 
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smemo pozabiti tistih, ki hodijo 
za nami oziroma poleg nas. 
»ne pozabite, vsi smo člani iste 
skupine! Med nami ni največjih, 
saj za opravljeno delo vsi zaslužijo 
priznanje.«

slišali smo predavanje, polno 
spodbujanja in čustev. Bilo je tako 
razumljivo, kot da bi govoril naš, 
bosanski jezik. Čutili smo, da se je 
že zaradi tega predavanja izplačalo 
narediti več tisoč kilometrov. 

Prva diamantna managerja 
naše regije Veronika lomjanski 
je na zanjo značilen, iskren in 
energičen slog povabila vse, naj 
se nam pridružijo. spregovorila 
je o realnosti in uresničevanju 
sanj. Vsakič, ko vidimo in slišimo 
Veroniko, se nam zariše nova 
vizija, saj izžareva profesionalnost 
in pravo iskreno materinsko 

ljubezen. Hvala vama, Veronika in 
stevo! Za nas sta pravi svetilniki, 
ki nam kaže pot!

našo prireditev ob rojstnem 
dnevu smo sklenili z uvrstitvijo 
novih assistant supervisorjev, kar 
je najpomembnejša stopnička na 
poti, ki vodi k višjim ravnem.

Verjetno vas zanima, kako smo 
slavili v hotelu. jasno, da vam tega 
ne bomo zaupali, potrudite se in 
bodite z nami prihodnje leto, pa 
se sami prepričajte. 

dr. Slavko Paleksić 
regionalni direktor 

FLP Bosne in Hercegovine



1.   Edit Révész dR. siklósné
      zoltán siklós

2.   PétER MayER 

3.   istván HalMi        
      Rita Mikola HalMiné

4.   Zsolt Fekete 
      Noémi Ruskó

5.   Csaba JuhásZ
      eNikő beZZeg

6.   sZilvia lipp 
      mihály molNáR

7.   DR. kataliN suRáNyi
      sáNDoR gaZDig

8.   istváN utasi
     aNita utasi

9.   istváN tóth
      máRta Zsiga

10. baláZs mayeR
      

Madžarska srbija

1.   Ružica diMitRić 
      živoRad diMitRić

2.   Milka BRanković 
      novak BRanković

3.   dR. dušanka tuMBas

4.   eliZabeta koRoDi kovač
      JožeF koRoDi

5.   miRJaNa JovaNović 
      milaN JovaNović

6.   vlaDimiR Jakupak
      NeveNka Jakupak

7.   bobaN Zečević
      DušaNka Zečević

8.   aleksaNDRa petković
      bogDaN petković

9.   goRDaNa šuNDović
      pReDRag šuNDović

10. JasNa hRčNJaR
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Bosna-HercegovinaHrvaška slovenija

Deset najuspešnejših Distributerjev
izDelkov Decembra 2009

osebne in nemanagerske točke

1.   Dubravka ČaluŠiĆ
       anTO ČaluŠiĆ

2.   bOjana PaviĆ
      anTO PaviĆ

3.   TihOmir STilin
      maja STilin

4.   margareta sukser 
      marijan sukser

5.   jasminka petroviĆ 
      mirko petroviĆ

6.   nela čop 

7.   anDrea Žantev

8.   ivanka rill miljak 
      rolf rill

9.   elvisa rogiĆ 
      jakov rogiĆ

10. natalija mirkoviĆ

1.   jOŽefa ZOre

2.   PeTra SmiljaniĆ 
      markO SmiljaniĆ

3.   jOŽica arbeiTer
      Dr. miran arbeiTer

4.   ana cvijaniĆ
      boŽiDar cvijaniĆ 

5.   Daša hofstÄtter
      marko jazbar

6.   Danica bigec

7.   karmen šlibar

8.   anDrej kepe
     miša hofstÄtter 

9.   marjeta hrastar krejči 
      milan hrastar

10. aljoša v. cvijanoviĆ 
      Danijel v. cvijanoviĆ
    

1.   ZDravka ilijiĆ
      filiP ilijiĆ

2.   Subhija muSTafiĆ
      SafeT muSTafiĆ 

3.   Dr. franjiĆ GOran

4.   snezana zečeviĆ 

5.   zoran njegovanoviĆ 

6.   Dr. neDim bahtiĆ
      belma bahtiĆ

9.   mirko babiĆ
      naDa babiĆ

8.   amina aliĆ 
      fuaD aliĆ

9.   miljka bosniĆ

10. raDojka jovanoviĆ 
      Žarko jovanoviĆ
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László Hódi in Imelda Vlasits Hódiné 
(Szilvia Lipp in Mihály Molnár)

»S pomočjo FLP sva postala del skupine kjer skupaj delamo in si pomagamo dosegati 
pomembne cilje. Hvaležna sva svojim sponzorjem ki so nama zaupali in nas spodbu-
jali, hvaležna sva tudi najinim distributerjem, brez njih ne bi prišli v cilj. Posebej naju 
veseli da sva se prav zahvaljujoč skupnemu delu uvrstila istočasno z najinimi sponzorji, s 
prijateljem s katerim sva dosegla pomembno športne dosežke in z njegovo soprogo. To je 
pravi uspeh!«
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UVRšČEni MESEca dEcEMbRa

Orsolya Judit Görbics in Miklós L. Demcsák
(Józsefné Haim in József Haim)

»Prisrčen pozdrav vsem. že tri leta živiva v Szegedu, v harmonični zvezi. najina sponzorja 
sta zakonca Haim. józsi; Forever together. naša lojalnost do podjetja oziroma izdelkov 
Forever je brezmejna. Veliko je tistih ki jim dolgujeva zahvalo, vsekakor pa moramo ome-
niti karizmatično osebnost Mikija berkicsa. Zavezana sva temu kar nas poučuje, nova 
znanja si prizadevava uresničiti tudi v praksi.« 

             RaVen ManaGeRJa sO DOseGLI (spOnzOR)
             
             
             József Andriska 
            (Zsolt Fekete in Noémi Ruskó) 

andrásné Mikola
(István Halmi in Rita Mikola Halminé)

»Pravijo, najprej delo šele potem počitek. naš vrstni red je družina, zabava in potem delo. krasno je, 
da nam FLP omogoča dovolj časa za družino in zabavo, pa še delo nam ni v breme. Z veseljem ga 
opravljamo!«



              Raven assistant 
              manageRja so dosegli

Réka Bakai 
Milka Branković in Novak Branković
Dr. Boglárka Francia
Dr. Csilla Nagy in Ferenc Zsebe
Rita Rózsavölgyi Karczagné
in Tamás Karczag
Réka László
Balázs Mayer
Zita Putnoki Móczárné
in Béla Móczár
Bojana Pavić in Anto Pavić
Karmen Šlibar
Antal Spolár in Mária Nagy Bollókné

                Raven supeRvisoRja
                 so dosegli

László Adamóczki 
László Andó in Viktória Bradics Andóné
Szandra Éva Bercsényi in Tamás Sándor 
Erika Éva Dobos in Gábor Zsuga
Jánosné Domonkos
Dr. Julianna Tóth
Dr. Mária Szunai 
Sarolta Emődi in Márton Czebe
Istvánné Fodor
Dóra Gazdig
Márton Gazdig
Tijana Gomilanović
Gáborné Gömöri
Enikő Gömöri
Gyöngyi Hegedűs
Sándor Huszák in Nikolett Huszák-Palotás
János Józsefné Izsvák 
Mirjana Jovanović in Milan Jovanović
József Kertenics
Attila Kiss
Zoltán Kiss
István Kothencz in Istvánné Kothencz
István Kurucz in Mónika Kurucz-Dékány  
Zsuzsanna Kurucz in László Kupás Deák  
Zsuzsanna László in Balázs László
Beáta Lakatos 
Imréné Magda in Imre Magda
Annamária Maklári
Attila Maklári-Tót
Natalija Mirković

Edit Szabó Nádasdiné 
Gyöngyi Gecse
István Pápai 
László Pomázi
Slavica Popović in Nenad Popović
Gábor Rácz
Dr. Predrag Radivojević 
Erzsébet Sasvári 
Edit Morzsányi Schlaferné 
József Schmidt in Józsefné Schmidt
Mónika Sulyok in László Rácsay
Gordana Šundović in Predrag Šundović
Gabriella Judith Szász in Levente Mihály
Milija Tomsić
Katalin Tanoss Tripsigalcné 
in Dimitrov Tripsigálcz 
Julianna Csik Tógyerné
Viktória Tóth
István Tóth in Judit Varga  
Zoltán Krisztián Tóth
Erzsébet Árvai Tóthné in Gábor Tóth
Mária Tarr Vargáné
László Varga in Margit Rémai
Irén Ádám Attiláné Virág in Attila Virág
Ágnes Kaló Virágné         

            

Zmagovalci pRogRama     
Za spodbujanje nakupa 

osebnega vtomobila

1. Raven

cecília szőllősi Ádámné és istván Ádám
Józsefné Bakó in József Bakó
Nikolett Balázs
Anita Balogh in Tamás Süle
András Bánhidy
Zoltán Becz in Mónika Becz
Daniela Bodnár
Zoltán Botka in Zoltánné Botka
Zsófia Gergely Czeléné
Ildikó Csepi in Gábor Kovács
György Csuka in dr. Ibolya Bagoly
Géza Bálint Csürke in Bálintné Csürke
Attila Dobsa in Mónika Csáki Dobsáné
Goran Dragojević in Irena Dragojević
Tibor Éliás

Dr. Zoltán Farády in dr. Zoltánné Farády
Gáborné Farkas in Gábor Farkas
Diána Fittler
Gajdo Anton in Gajdo Olivia
Éva Krisztina Gecző 
László Zsoltné Gecző in László Zsolt Gecző
Andrea Gecse
Józsefné Haim in József Haim
Tünde Hajcsik in András Láng
Vilmos Halomhegyi
Rita Hofbauer in Gábor Gavalovics
Melinda Jancsik
Zsolt Jozó in Judit Molnár
Albertné dr. Kálmánchey
in dr. Albert Kálmánchey
Dr. Lajos Kardos in 
dr. Erzsébet Hosszú Kardosné 
István Kása in Istvánné Kása
Vince Kemenczei in Krisztina Tamási
Mária Ollós Keszlerné in Árpád Keszler
Ádám Kibédi in Emőke Ótos
Árpád Kis-Jakab in Ibolya Tóth Kis-Jakabné
Ágnes Klaj
Sonja Knežević in Nebojša Knežević
Péter Knisz in Edit Knisz
Gyuláné Kovács in Gyula Kovács
Márta Köves
Kraljić Pavletić Jadranka in Pavletić Nenad
Ilona Tasnádi Kulcsárné in Imre Kulcsár
Tibor Lapicz in Orsolya Lenkó Lapiczné 
Dr. Predrag Lazarević in dr. Biserka Lazarević
Károly Léránt in Edina Tóth Lérántné
szilvia lipp in mihály molnár
László György Lukács
Dr. Zoltán Lukács in 
dr. Kiss Erzsébet Lukácsné
István Major in Beatrix Majorné Kovács 
Péter Mayer
Istvánné Mészáros 
Mihailović Branko in Mihailović Marija
Istvánné Miklós in Sándor Tasi
Mirjana Mičić in Vilmoš Harmoš
Viktória Mohácsi 
Klára Kalcsu Molnárné 
Szilárd Mrakovics in Emőke Csordás
József Mussó in Erika Lupsa Mussóné
Ádám Nagy in Brigitta Belényi Nagyné
Gabriella Nagy in József Márkus
Zoltán Nagy in Ágnes Czunás Nagyné
Marija Nakić in Dušan Nakić
Renáta Zsidai Oltvölgyiné 
Ilona Orosz in dr. Zsolt Gönczi 
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Lászlóné Orosz
Imre Papp in Anikó Péterbencze
Tibor Papp in Tiborné Papp
Dr. Mária Pavkovics 
Tamás Radics in Éva Poreisz
Tibor Radóczki in dr. Ilona Gurka
Zoltán Ramhab in Judit Ramhab
Gábor Ráth
Pál Rezván in Judit Kerek Rezvánné
Zsolt Róth in Tímea Gregin Róthné
Róbert Rudics in dr. Ibolya Czinderics
Rudicsné
József Rusák in Rozália Rusák
Patrícia Rusák
Dr. Renáta Steiner
Dr. Katalin Surányi in Sándor Gazdig
Stilin Tihomir in Stilin Maja
László Sulyok in Tünde Kökény Sulyokné
Zoltán Szabados in Emese Mikus Szabadosné 
Ildikó Szabó
Péter Szabó
Dr. Tamásné Szabó in dr. Tamás
Szabó Mária Szeghy
János Székely in Dóra Juhász
Marianna Szekér
Ferencné Széplaki in Ferenc Széplaki
Erika Tanács
Ferenc Tanács in Ferencné Tanács
Beáta Tasnády in Zoltán Vörös
Gizella Téglás 

Lászlóné Térmegi in László Térmegi
Endre Tordai in Irma Szép Tordainé
Tímea Tóth
Dr. Dušanka Tumbas
Lajos Túri in Zsuzsanna Dobó
Ugrenović Miodrag in Ugrenović Olga
Mikulas Vareha
Zsuzsa Varga
Ramóna Visnovszky in Gábor Bognár
László Vitkó
Ildikó Zakar
Zore Jožefa

2. RAVEN

Gizella Botis in Marius Botis
Tünde Ibolya Császár
Gabriella Dominkó
Klára Hertelendy
Ilona Illyés
Janović Dragana in Janović Miloš
Milanka Milovanović in
Milisav Milovanović
Daniela Ocokoljić
Dr. Marija Ratković
Tünde Révész in László Kovács
Zsoltné Rózsahegyi in Zsolt Rózsahegyi
dr. Edit Révész Siklósné in Zoltán Siklós
Éva Keszi Szépné in Mihály Szép
Csaba Tóth

Géza Varga in dr. Ilona Juronics Vargáné

3. RAVEN 

Miklós Berkics 
Tamás Biró in Diána Biró
András Bruckner in dr. Terézia Samu
Tamás Budai
Marija Buruš in Boško Buruš
Zsolt Fekete in Noémi Ruskó
István Halmi in Rita
Mikola Halminé 
Herman Terézia
Csaba Juhász in Enikő Bezzeg
Adolf L. Kósa Dr. 
Ágnes Krizsó
Zsolt Leveleki in Anita Leveleki
Stevan Lomjanski in Veronika Lomjanski
Dr. Endre Németh in Ágnes Lukácsi
Zoran Ocokoljić
Hajnalka Senk
Dr. Katalin Pirkhoffer Dr. Seresné
in dr.  Endre Seres
József Szabó in Józsefné Szabó 
János Tamás in Jánosné Tamás
Tóth István in Zsiga Márta
Tóth Sándor in Vanya Edina
Utasi István in Utasi Anita
Vágási Aranka in Kovács András
Varga Róbert 

2010. március 20.

Részletes program:  www.kastelyszirak.info

VII. Magyar Bál 

»Eleganca, prilagojena današnjim zahtevam«

IZbERItE IZ NAšE poNuDbE, 
IZREžItE KupoN 

IN boStE DELEžNI 
popuStA V VREDNoStI 

10.000 Ft!
spletna stran: www.kastelyszirak.info  •  Telefonska št.: 06 32 485-300  •  E-naslov: info@kastelyszirak.info

Izrežite ga in prinesite s seboj!
Kupon lahko izkoristite ob uporabi veljavnih paketov hotela dvorca 
Szirák. Pri enem paketu lahko uporabite le en kupon; ugodnosti 
ni mogoče združevati z drugimi akcijami. Pozanimajte se za 
podrobnosti. 

Ponudbo paketov boste našli na naši spletni strani.

KUPON 10.000 FT

Spletna stran: www.kastelyszirak.info
E-naslov: info@kastelyszirak.info
Telefonska št.: 06 32 485-300

Velja do 28. februarja 2010.



MISS SONYA

Izdelki FLP so najprej pomagali moji mami in prav to me je navdušilo, da sem 
začela delati z njimi,« pripoveduje o svojih začetkih madžarska zmagovalka tekmo-
vanja Miss Sonya, Viktória Czinkota. Dekle bo kmalu krenilo v London, kjer se bo 
pomerilo z lepoticami iz drugih držav. Vendar pa v tem primeru ne šteje le lepota, 
ampak nastop, nadarjenost in veščina uporabe kakovostne dekorativne kozmetike. 
Ni naključje, da je Viktória usmerjena prav na to področje, saj hodi v šolo za 
kozmetičarke, poleg tega pa se ukvarja s tetoviranjem trajnega ličenja. »Mogoče 
malce drugače gledam na izdelke kot drugi,« pravi, »resnično so mi všeč in tudi od 
uporabnikov dobivam le pozitivne odzive.« 
Uporabniki seveda ničesar ne tvegajo, saj je njeno lice najboljša referenca. Viktória 
pove, da je veliko tistih, ki pridejo na predstavitev, potem pa vidijo, kako je naličena in 
začnejo spraševati. Potem pa se lahko tudi praktično prepričajo o tem, da zadeva deluje. 
Iz izkušenj vem, da tisti, ki enkrat preskusijo naše izdelke, nikoli več ne kupijo drugih. 
Viktória pravi, da nima priljubljenih barv; kako se bo naličila, je vedno odvisno od 
njenega razpoloženja. Na decembrskem dnevu uspeha je uspeh prinesla vijolična 
barva: žirija se je odločila, da je najlepša prav Viktória. »Obožujem ličenje, vendar se 
zadeve s tem šele začenjajo. Mislim, da je veliko pomenil nasmeh. Moram priznati, 
da nisem navajena nastopov, zato sem se smehljala, ker mi je bilo malce nerodno. 
Seveda pa ni nič narobe, če mi je to prineslo prednosti.«
Upajmo, da bo Viki s tem uspela tudi v Londonu. Mlado dekle se resnično veseli 
potovanja; še nikoli ni bilo v angleškem glavnem mestu. »Krasno je, da sem zmagala, 
vedno sem si želela v London in sem zdaj dobila priložnost. Rada imam izzive in 
pustolovščine. Seveda pa bi rada zmagala tudi na tem tekmovanju, ker bi mi to 
prineslo potovanje v Ameriko!«
In če ste pomislili, da je Viki po tem dosežku resnično zadovoljna ženska, se motite. 
Pravi, da so tudi na njej stvari, ki jih pravzaprav ne mara. »Ker hočem vedno popol-
nost, se nikoli ne vidim kot popolno. Ampak s tem ni nič narobe,« pravi, »saj sem 
prav zaradi tega vedno čutila, da bi lahko bila še boljša: to večno nezadovoljstvo nas 
pelje naprej v življenju. Čutim, da je še veliko stvari, ki se jih moram naučiti, kljub 
temu pa upam, da sem na pravi poti. Letos bi rada imela več predstavitev ličenja, 
rada bi izpopolnila svoje znanje in še boljše delati z vso svojo energijo. S tem bo še 
več ljudi spoznalo naše izdelke, sama pa bom lahko stopila na višjo raven.« 
Kaj pa življenje sicer, s čim se ukvarja poleg distribucije izdelkov? 
Prihodnje leto bo Viktória končala šolo in načrtuje, da bo pomagala tistim, ki 
resnično potrebujejo pomoč strokovnega kozmetika in kozmetične tetovaže. »Veliko 
je ljudi, ki so prestali resne operacije in je treba pozneje »narisati«, povrniti ali na 
novo kreirati poškodovano površino kože. »Prepričana sem, da si ti bolniki resnično 
zaslužijo, da se ukvarjamo z njimi. Prava nagrada zame bo, če bom uspela tudi na 
tem področju.«
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Šele leto dni je distributerka FLP, pa je že dosegla pomemben 
uspeh. Tudi v poslu lepo napreduje, pravo priznanje pa je pred 
kratkim dobila za svojo zunanjost in občutek za lepoto. In ker je 
vedno zadovoljna le s popolnostjo, se seveda ne bo ustavila. 

VIKtóRIA CzINKOtA zMAgOVALKA 
tEKMOVANjA MISS SONYA

Pravi uspeh



MOTIVACIJSKI PROGRAMI
Aprila 2009 je začel delovati 
poseben zaključeni potovalni klub 
ALOE TRAVEL SERVICE (ATS). 
Distributerji, člani tega kluba, imajo 
pravico od 20 do 50 odstotkov popusta 
pri potovanjih.
– Distributerji, ki so dosegli vsaj 2 cc 
ali višjo raven, lahko člansko kartico 
kupijo v pisarnah FLP. Članarina na 
osebo je 49 evrov letno.
– Od 22. oktobra 2009 prodajamo 
namesto Travel Pack paket Travel 
Touch v vrednosti 2,000 cc. Ta nov 
paket poleg pravice nakupa ATS 
vsebuje tudi ekskluzivna darila, ki 
so vam bila do zdaj na voljo samo v 
letoviščih Forever Resorts!
– Za prijavo je treba izpolniti preprosto 
prijavnico, kamor vpišete podatke in 
naslov e-pošte distributerja.
– Distributer se na spletni strani ATS 
registrira s člansko kartico in tako 
postane član online potovalnega kluba.
– ATS je izbiral med ponudbami s 4, 
5 oziroma s 6 zvezdicami največjih 
zahodnoevropskih potovalnih agencij. 
Menimo, da si naši aktivni člani 
zaslužijo, da jim FLP omogoči 
senzacionalna potovanja po izjemno 
ugodnih cenah.
Podatki Aloe Travel Service za stik: 
telefon: +36-70-434-3843
e-naslov: register@aloetravel.com

RESPONZORIRANJE 
Pravila responzoriranja so na voljo v 12. 
poglavju naše Mednarodne poslovne 
politike. Pomembno je vedeti, da 
responzoriranje ni samodejni proces, 
ampak se lahko izvaja le po predložitvi 
določenih izpolnjenih obrazcev (izjava 
o responzoriranju, nova prijavnica) 

oziroma po tistem, ko je ugotovljeno, 
da so izpolnjeni vsi pogoji za 
responzoriranje. V nasprotju s poslovno 
politiko ravna tisti, ki brez postopka 
responzoriranja ponovno prijavi 
sodelavca, ki je že registriran distributer.

INTERNET
Spoštovane distributerje obveščamo, 
da lahko do informacij pridejo na dveh 
spletnih straneh naše družbe.
Spletna stran www.flpseeu.com je 
stran naše regije in stran za vstop v 
madžarsko spletno trgovino. Geslo za 
vstop v spletno trgovino boste dobili 
v naših pisarnah. Na spletni strani so 
dosegljive aktualne in starejše izdaje 
našega časopisa, do katerih pridete z 
geslom »forever«, naša fotogalerija pa je 
dosegljiva z geslom »success«.
Osrednja spletna stran časopisa – tako 
imenovana ameriška spletna stran www.
foreverliving.com – poroča o novicah 
iz FLP, mednarodnih povezavah in o 
drugih koristnih informacijah. Na to 
stran lahko zainteresirani vstopajo s 
klikom na »Come in«, na distributersko 
stran pa lahko vstopite s klikom na 
»DISTRIBUTOR LOGIN«. Tu si 
lahko ogledate aktualne podatke o vaših 
točkah. Uporabniško ime (LOGIN ID) 
in geslo (PASSWORD), ki sta potrebna 
za vstop na to stran, najdete v spodnjem 
delu mesečnega obračuna bonusov 
(podjetniški obračun provizije). 

Obračun bonusov na naši domači 
strani.  
Vsem sodelavcem, ki so pridobili geslo, 
je mesečni obračun bonusov dosegljiv 
tudi na spletu. O uporabi storitve 
lahko preberete na distributerski 
začetni strani foreverliving.com. 

Forever You Tube. Home Office je 
izdelal naš kanal Forever You Tube, ki 
je dosegljiv na naslovu http://www.
youtube.com/user/AloePod. Na njem 
najdete videoposnetke o uvajanju 
izdelkov FLP, predavanja vodilnih 
managerjev in marketinške predstavitve 
v različnih jezikih. Kmalu bo odprt 
tudi za urejanje besednih sporočil 
oziroma dosegljiv tudi na blackberryju.

V povezavi s spletno podobo 
distributerjev vas predstavniki 
matičnega podjetja opozarjajo na 
naslednje:

− na spletnih straneh se ne smejo 
objavljati zdravniški/zdravilni 
nasveti; 
− na spletnih straneh se ne smejo 
objavljati obljube, povezane s 
prejemki oziroma z zaslužki; 
− spletne strani morajo obvezno 
vsebovati podatek, da je lastnik 
spletne strani neodvisen distributer 
FLP in da ne gre za uradno 
stran FLP;
− na distributerskih spletnih straneh 
se ne sme izvajati spletna prodaja. 

Nadalje vas znova opozarjamo, 
da skladno s točko 14.3.3.5 naše 
Mednarodne poslovne politike ni 
dovoljena prodaja naših izdelkov 
na elektronskih tržnicah/dražbah 
(na primer Vatera, Tesz-vesz, E-bay 
ipd.). Prosimo, da zgoraj navedeno 
upoštevate pri vseh spletnih objavah 
in da pred objavo zaprosite za 
dovoljenje pri naši družbi. Povezave 
spletnih strani pričakujemo 
po elektronski pošti na naslov 
flpbudapest@flpseeu.hu.

Preprosta rezervacija letalskih vozovnic za poljubne 
svetovne destinacije! 24 ur in vse dni v tednu.
Najugodnejše cene in brezplačna rezervacija.
Rezervirajte svojo letalsko vozovnico po ugodni ceni pri PHŐNIX-u!

NAŠA PONUDBA: LONDON: od 11700 Ft RIM: od 21700 Ft 

OSREDNJA        OBVESTILA



Proti Pravilom!  
Nikoli ne kupujte oziroma prodajajte izdelkov po drugih elektronskih 
kanalih oziroma maloprodajnih enotah. Po pravilih Forever Living 
Products namreč različni kanali elektronskih medijev štejejo za 
maloprodajne enote. Po veljavni poslovni politiki FLP je strogo 
prepovedana distribucija oziroma razstavljanje izdelkov ali tiskovin v 
maloprodajnih enotah. Elektronska distribucija izdelkov je dovoljena 
izključno prek spletne strani www.flpseeu.com!

KoriStNE iNFormaCiJE
Svojim distributerjem naše podjetje zagotavlja več načinov za 
pridobitev informacij o podatkih o dnevnem prometu oziroma 
stanju zbranih točk:
– Internetne informacije so vam na voljo v poglavju INTERNET 
rubriki Obvestila.
– Informacije o točkah lahko dobite tudi v sistemu SMS, ki 
uspešno deluje že več let.
– Prijazno vas pričakujejo tudi sodelavci naše telefonske 
informativne službe v osrednji pisarni v Budimpešti, ki vam bodo 
prav tako radi posredovali podatke o zbranih točkah. Sodelavci iz 
Madžarske lahko o svojih točkah vprašate po telefonu +36-1-269-
53-70 oziroma +36-1-269-53-71, klic sodelavcev iz Hrvaške, Bosne 
in Hercegovine, Slovenije, Srbije in iz Črne gore pa pričakujejo po 
telefonski številki +36-1-332-55-41.
Prosimo vas, da sprašujete le po svojih točkah oziroma o 
poslovanju vašega podjetja!

Tudi v prihodnje prosimo spoštovane distributerje izdelkov 
za pravilno izpolnjevanje obrazcev; še posebno to velja za 
distributersko prijavnico, ki je dejansko pogodba, sklenjena 
med distributerjem in FLP! Da bi se izognili nesporazumom, ne 
sprejemamo popravljenih in nepodpisanih prijavnic in naročilnic! 
Sprejemamo le lastnoročno podpisane pogodbe! Vsak drug 
podpis šteje za ponarejanje javnega dokumenta!

Ni dovolj, če spremembo imena ali naslova vpišete na naročilnico. 
V ta namen uporabite obrazec o spremembi podatkov!

Če se o podjetniški proviziji zanimate prek pooblaščene osebe, 
prosimo, da ta zaradi varnosti finančnih zadev predloži osebni 
dokument!

Na temelju mednarodne poslovne politike vsak distributer, ki 
podpiše prijavnico (pogodbo), pridobi pravico do nakupa izdelkov 
po veleprodajnih cenah neposredno od FLP. Registriran distributer 
postanete s prvim nakupom ob predložitvi predhodno predanega in 
z žigom opremljenega 2. primerka prijavnice. 

Februar
Spored od 22.02. do 22.03.2010

18:00 in 06:00 Himna
18:15 in 06:15 Dr. Ida Nagy in dr. Kiss Ferenc
  Varovanje  organizma 
  v zimskih mesecih
18:40 in 06:40 Dr. Katalin Pirkhoffer 
  dr. Seresné in Endre Seres
  Pomladanska utrujenost
19:10 in 07:10 Supervisorji, assistant 
  managerji
19:25 in 07:25  Managerji, senior managerji
20:10 in 08:10 Bela Lakatos Szakcsi 
20:25 in 08:25 Tvoje sanje, naš načrt 
  Uvod v FLP
20:30 in 08:30 Veronika Lomjanski 
  Hvala, Rex!
20:45 in 08:45 Katrin Bajri
21:45 in 09:45 Android koncert in Miss Sonya
22:40 in 10:40 Zoltan Nyíri in Krisztian Hack
  Mojstrski prijemi v marketingu
23:00 in 11:00 Supervisorji, assistant 
  managerji
23:20 in 11:20 Managerji, senior managerji
00:15 in 12:15 Tóni Solymos
00:30 in 12:30 Tvoje sanje, naš načrt
  Izdelki FLP
00:35 in 12:35 Dr. Renata Steiner
  Tvoje življenje, tvoja odločitev
00:50 in 12:50 István Halmi
  Širi
01:40 in 13:40 Tvoje sanje, naš načrt
  Priložnost FLP
01:45 in 13:45 Róbert Szeles   
  Zvezde FLP
01:50 in 13:50 Dr. Edit Révész Siklósné  
  Naravni antioksidanti 
  v preventivi in zdravljenju
02:30 in 14:30 Zoltan Nyíri in Krisztian Hackl 
  Prednosti in priložnosti 
  tipov osebnosti
03:30 in 15:30 Klári Balázs in György Korda
04:00 in 16:00 Ágnes Klaj
  Kdaj, če ne zdaj?
04:20 in 16:20 Klára Hertelendy 
  Vse višje
04:50 in 16:50 Gonoszok in Zagyva Koncert
05:05 in 17:05 Attila Gidófalvi in Miklós Berkics 
  Kaj pričakuješ od življenja?

www.flpseeu.com

WWW.PHONIXREPJEGY.INFO

OSREDNJA        OBVESTILA



NOVOSTI
Naš telecenter ima novo ZELENO 
številko: 06-80-204-983.
Storitev je na voljo ob delavnikih med 12. 
in 16. uro; klic je brezplačen.
Seveda pa lahko naš telecenter kličete tudi 
na že znane številke: +36-1-297-5538, 
+36-20-456-8141, +36-20-456-8149

KOLEDAR PRIREDITEV
BUDIMPEŠTA:  - Success Day: 20. 02. 
2010; Success Day: 13. 03. 2010; Success 
Day: 22. 05. 2010; Success Day: 24. 07. 
2010; Success Day: 11. 09. 2010.; Success 
Day: 16. 10. 2010; Success Day: 20. 11. 
2010; Success Day: 18. 12. 2010 

NAROČANJE IZDELKOV
Kupci, ki se odločijo, da izdelkov ne 
bodo nabavljali osebno oziroma po 
pooblaščencu, lahko izberejo naslednje 
načine naročanja:
– po telefonu, kjer vam bo naš sodelavec 
podal točne informacije o vrednosti 
naročila,  številu točk in o stroških 
dostave: +36-1-297-5538, 
+36-1-297-5539,
mobilni telefon: +36- 20-456-8141, 
+36-20-456-8149,
zelena številka: +36-80-204-983 
(brezplačen klic ob delavnikih med 12. in 
16. uro)
– v SMS-u na številko 0620-478-4732 
– internetu na spletni strani 
www.flpseeu.com
Najpreprostejša in najzanesljivejša 
rešitev ne le v pogledu neposrednega 
nakupa izdelkov, ampak tudi glede 
evidence naročil. Je odličen instrument 
za priporočanje izdelkov, saj je ponudba 
privlačna za vse zainteresirane. Vrednost 
točk posameznega naročila se v roku 24 
ur pripiše k zbiru vrednosti točk. Našo 
spletno trgovino lahko obiščete tudi 
neposredno na naslovu www.flpshop.hu, 
vrednost vaših točk pa lahko spremljate na 
spletni strani www.foreverliving.com.

NAKUPI Z UGODNOSTMI
Naši partnerji, ki so madžarski državljani, 
lahko provizijo, ki jim pripada po 
osebnem nakupu, uporabijo kot bonus pri 
nakupu. Na vašo željo se ta bonus odšteje 

od končnega zneska računa, tako da se 
vrednost računa zmanjša za znesek bonusa 
in tako plačate manj.

Postopek nakupa z bonusom:
1. Izjava. Če želite izkoristiti možnost 
te vrste nakupa, morate podati izjavo na 
posebnem obrazcu.
2. Nakup. Sistem bo vrednost bonusa 
samodejno odštel od končnega zneska 
računa. Vendar pa ta znesek ne more 
preseči 35 odstotkov vrednosti končnega 
zneska računa pri posameznem nakupu. 
Če je vrednost bonusov, ki ste jih zbrali na 
vaše ime, višja, bomo razliko upoštevali 
pri naslednjem nakupu, prav tako do 35 
odstotkov vrednosti računa; ta proces 
se bo tako nadaljeval. Pri nakupovanju 
z bonusom se morate vi oziroma vaša 
pooblaščena oseba identificirati z osebnim 
dokumentom.
3. Informiranje. K znesku, ki ga lahko 
izkoristite, bomo 15. v mesecu dodali 
bonuse, ki izhajajo iz nakupov preteklega 
meseca. O aktualnem stanju bonusov boste 
vi oziroma vaša pooblaščena oseba dobili 
informacijo le ob predložitvi osebnega 
dokumenta. O podrobnostih vprašajte 
svojega sponzorja oziroma naše sodelavce.

DOSTAVA NA DOM
Obveščamo naše madžarske distributerje 
o možnosti dostave paketa na dom. V 
tem primeru boste vaše naročilo prejeli v 
največ dveh dneh – ob dogovorjenem času 
– kjer koli po državi. Če paketa ne boste 
dvignili v 48 urah, bomo račun stornirali 
in brisali pripadajoče točke. Vrednost 
naročenih izdelkov in stroški dostave se 
plačajo ob prevzemu. Če vrednost naročila 
presega 1 točko, naše podjetje prevzame 
stroške dostave.

KORISTNE INFORMACIJE
Prosimo spoštovane distributerje izdelkov, 
da k prijavnici tudi v prihodnje priložite 
kopijo podjetniške izkaznice – tudi za 
nazaj – in kopijo potrdila o registraciji 
podjetja pri davčni upravi! Provizijo bomo 
v prihodnje nakazovali le, če boste priložili 
zahtevane dokumente! Naši madžarski 
partnerji, ki zahtevajo izstavitev računa 
na lastno podjetje, to lahko storijo le, 

če nam pošljejo potrebne dokumente 
oziroma kopijo izpiska iz sodnega registra. 
Podrobnejše informacije boste našli na 
oglasnih deskah v naših pisarnah in tudi 
sodelavci vam bodo radi odgovorili na vsa 
vprašanja.

Telefonske številke zdravnikov 
svetovalcev:
Dr. Gabriella Kassai  20/234-2925
Dr. Brigitta Kozma  20/261-3626
Dr. László Mezősi  20/251-9989
Dr. Endre Németh  30/218-9004
Dr. Edit Révész Siklósné  20/255-2122

Telefonska številka našega 
neodvisnega zdravnika svetovalca:
Dr. György Bakanek  
20/365-5959

Izdelke Forever Living Products 
tržimo s priporočilom Zveze 
madžarskih zdravilcev.

NAŠA PREDSTAVNIŠTVA 
Forever Living Products
• Center za usposabljanje:
1067 Budapest, Szondi utca 34.
tel.: +36-1-332-5956, +36-20-253-3614
Nosilec projekta: dr. Csaba Gothárd
• Komercialna uprava Budimpešta:
1183 Budapest, Nefelejcs u. 9–11.
tel.: +36-1-291-8995, +36-20-465-6280
Komercialni direktor: Attila Fődi
• Regionalna uprava Debrecen:
4025 Debrecen, Erzsébet u. 48.
tel.: +36-52-349-657, +36-20-914-2945
Regionalni direktor: Kálmán Pósa
• Regionalna uprava Szeged:
6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 25.
tel.: +36-62-425-505, +36-20-251-1712
Regionalni direktor: Tibor Radóczki
• Regionalna uprava Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár, Sóstói út 3.
tel.: +36-22-333-167, +36-20-467-8603 
Regionalni direktor: Tibor Kiss

Forever Resorts
• Hotel Kastély Szirák 3044 Szirák, 
Petőfi u. 26. tel: +36-32-485-300, 
fax: +36-32-485-285 , 
Direktorica hotela: Katalin Király  
Spletna stran: www.kastelyszirak.info

OBVESTILA MADŽARSKIH PREDSTAVNIŠTEV

FOREVER  2010/0230



Madžarska

Miklós Berkics
Dr.  ADolf l. kósA 

srbija

stevAn loMjAnski & veronikA loMjAnski

slovenija

toMislAv BruMec & AnDrejA BruMec

15-18. 04. 2010

Uvrščeni: 
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Miklós Berkics 
Total CC: 6057,089
uvrščen v Profit Sharing 

»Leto 2010 je leto sprememb, 
delati moramo še več in še boljše.«

MADŽArskA

róBert VArgA 
Total CC: 4123,745
uvrščen v Profit Sharing 

»Vrednost posameznika se kaže v tem, 
koliko drugim pomaga, koliko drugim 
služi!«

Dr. ADolf l. kósA
Total CC: 3864,710
uvrščen v Profit Sharing

»Minilo je osem let, torej sem 
z dokaj dobrim uspehom končal os-
novno šolo! Sledi srednja šola 
in nato univerza...«

istVán HAlMi in 
ritA MikolA HAlMiné 
Total CC: 3248,218
uvrščena v Profit Sharing 

»Pravijo, najprej delo šele potem 
počitek. Naš vrstni red je družina, 
zabava in potem delo. Krasno je, da 
nam FLP omogoča dovolj časa za 
družino in zabavo, pa še delo nam ni 
v breme. Z veseljem ga opravljamo!«

ArAnkA Vágási 
in AnDrás koVács 
Total CC: 3021,606 
uvrščena v Profit Sharing

»Predanost, pridnost, trdni 
cilji, veliko dobrih prijateljev, 
velika skupina, skupne ideje, 
optimalni delovni  tempo, 
prenašanje neuspeha, nenehna 
kreativnost.«

sánDor tótH 
in eDinA VAnyA 
Total CC: 2630,458
uvrščena v Profit Sharing

»Dosežke prinaša želja po uspehu, 
zaupanje vase in v podjetje in vodstvo 
ter delo ki ga opravljamo z ljubeznijo.«
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Zsolt Fekete 
in noémi Ruskó 
Total CC: 2564,541
uvrščena v Profit Sharing

»Vaja ne daje popolnosti, vaja 
nam daje stalnost.«

Hajnalka senk 
Total CC: 2528,124
uvrščena v Profit Sharing

»Carpe diem – v tem poslu vsak 
trenutek dobivam in dajem najboljše – 
že šest let je Forever najbolj zanesljiva 
točka mojega življenja in to me 
pomirja.«

tamás BiRó in Diána BiRó 
Total CC: 2516,044 
uvrščena v Profit Sharing

»Ne poznava bolj spodbudnega 
občutka kot nedvomno sposobnost 
človeka, da lahko zavestno izboljša 
svoje življenje.«

tamás BuDai in 
éva BuDai-scHwaRcZ 
Total CC: 2503,014
 uvrščena v Profit Sharing

»Iščeva pridne in etične ljudi, da bi 
skupaj z njimi gradila bogato in bolj 
srečno prihodnost.«

csaBa juHásZ 
in enikő BeZZeg 
Total CC: 2462,108
uvrščena v Profit Sharing

»To je najino življenje, to je 
najin izziv.«

istván utasi 
in anita utasi 
Total CC: 2424,395
uvrščena v Profit Sharing

»Če ti ni všeč kar vidiš okrog 
sebe, je prišel čas za spremembe 
in ko spremenimo sebe, se bo 
spremenila tudi naša okolica.«

géZa vaRga in DR. ilona 
juRonics vaRgáné
Total CC: 1887,166 
uvrščena v Profit Sharing

»Učimo se, da bi postali boljši in 
da bi tako pomagali tudi drugim.«

ágnes klaj 
Total CC: 1656,136 
uvrščena v Profit Sharing

»Če kaj resnično želiš, boš 
našel prave zaveznike in dosegel 
svoj cilj.«
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AttilA BorBáth 
in MiMózA BorBáth 
Total CC: 462,414 

»Tudi majhni lahko postanejo veliki.«

AlBAniJA    BoSnA-hErCEGoVinA    hrVAŠKA    SrBiJA    SloVEniJA

VASiliJE nJEGoVAnoVić
Total CC: 817,905

Vsa moja družina aktivno dela v FLP. Tudi sin in 
hčerka sta že managerja. S ponosom gledam na 
vse svoje sodelavce. Delo ki ga opravljamo v skup-
nosti kjer delujejo močne vezi, zagotovo prinaša 
dosežke. Osrečuje me članstvo v President´s klubu, 
se učim od boljših od tebe in pridobljeno znanje 
predajam drugim.

SuBhiJA MuStAfić 
in SAfEt MuStAfić 
Total CC: 598,758

Znova sva postala člana President´s kluba in 
to naju osrečuje! Splačalo se je pošteno delati, 
zaupati v ljudi in tudi v težki časih izžarevati 
optimizem. Najino geslo je: ne išči izgovorov, 
raje najdi rešitve! Vsak dan naredi korak da bi 
uresničil svoje sanje. 

MAJA Stilin in 
tihoMir Stilin 
Total CC: 1978,98

Reška senior managerja. S svojo mladostno 
skupino FLP, s hčerkami Teo, Leo in Eni ter 
sodelavci, ki so jim pomagali do uglednega 
članstva v President´s klubu.

JAdrAnKA KrAlJić PAVlEtić 
in nEnAd PAVlEtić 
Total CC: 1290,899

»Vse najboljše z Reke. Dovolila sem si še eno 
mudanço!  V gradnji stabilne mreže me pod-
pira tudi soprog, Nenad, ki je postal častitljivi 
član Forever Living Products.«

VEroniKA loMJAnSKi 
in StEVAn loMJAnSKi  
Total CC: 4858,084
uvrščena v Profit Sharing

»Hočeš ali nočeš, le od tebe je odvisno! 
Midva sva hotela! Z veliko vloženega dela in 
samodiscipline nadaljujeva po poti Forever 
ki prinaša uspeh, blagostanje in kakovostno 
življenje.«

ALBANIJA BOSNA-HERCEGOVINA

BOSNA-HERCEGOVINA HRVAŠKA

HRVAŠKA SRBIJA
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Marija Buruš 
iN  Boško Buruš
Total CC: 2407,229

 »FLP nam daje priložnost za lepše, 
boljše, kakovostnejše življenje. Midva 
sva sprejela izziv. Danes je Forever najin 
življenjski slog.«

DragaNa jaNović 
iN Miloš jaNović 
Total CC: 1622,218
uvrščena v Profit Sharing

»Midva ne delava v FLP, ampak živiva v 
slogu FLP: potujeva, se druživa, pomagava, 
da bi uresničili sanje tudi prijateljem v najini 
odlični skupini! Hvala, Rex, hvala FLP!«

Dr. Marija ratković 
Total CC: 1611,624

»Srečna sem, ker sem pred dvanajstimi leti dojela 
blagodejnost učinka izdelkov FLP in ker je veliko 
tistih ki sem jim pomagala uresničiti sanje. 
Bila sem na vsakem evropskem reliju, desetkrat 
sem bila v Združenih državah Amerike! Leta 
2006 sem se uvrstila v Profit Sharing, ček sem 
prejela v Stockholmu. Devetkrat sem bila članica 
President´s kluba!«

MirjaNa Mićić 
iN vilMoš HarMoš 
Total CC: 1193,89

»Iskala sva dobre, visoke, humane cilje, 
zato sva začela delati v FLP. Delava tisto kar 
imava rada, zato imava rada svoje delo.«

Dr. aleksaNDar Petrović iN 
MirjaNa ĐukNić Petrović 
Total CC: 723,558

»Managerja sva od leta 2007. Mirjana je istega 
leta zapustila svojo službo v banki. Ukvarjava 
se izključno s FLP. Je najboljše podjetje našega 
življenja!«

toMislav BruMec
iN aNDreja BruMec 
Total CC: 1209,341

Andreja in Tomo Brumec odlično 
nadaljujeta delo, ki ga je Tomo začel 
še preden je v Sloveniji obstajala pisarna FLP. 
Tomo je za leto 2008 prejel nagrado Top 
Manager - prepričani smo, da bosta skupaj 
z Andrejo  posegala še višje.

jožica arBeiter iN Dr. 
MiraN arBeiter 

Total CC: 682,369

»Naravno in učinkovito!«

HRVAŠKA

SRBIJA

SRBIJA SRBIJA

SLOVENIJASRBIJA

SLOVENIJA

SRBIJA



Beograjska pisarna: Beograd, Kumodraška 162,  
tel.: +381-11-397-0127. 
Odprto v ponedeljek, torek in v četrtek od 12.00 
do 19.30, v sredo in petek od 9.00 do 16.30.
Niška pisarna: 18000 Niš, Učitelj Tasina 13/1, 
tel.: +381-18-514-130, +381-18-514-131. 
Odprto v ponedeljek in četrtek od 11. do 19. ure, 
preostali delavniki od 9. do 17. ure.
Horgoška pisarna: 24410 Horgoš, Bartók Béla 80, 
tel.: +381-24-792-195. Odprto ob delavnikih od 8. 
do 16. ure. 

Regionalni direktor: Branislav Rajić.

Forever Living Products Beograd vam je na voljo 
z naslednjimi storitvami: 
naročanje po telefonu – Telecenter. 
Telefon: +381-11-309-6382. Odprto v ponedeljek, 
torek in v četrtek od 12. do 19.30, preostali delavniki 
od 9.00 do 16.30. Pri telefonskem naročilu se blago 
pošlje naslovniku kodne številke, plačilo po povzetju. 
– Poštnina se plača po dnevnem tečaju NBS na dan 
dostave, stroške dostave FLP Beograd povrne le, če 
vrednost nakupa pod isto kodno številko preseže 
eno točko.
– Ne sprejemamo prijav novih članov po telefonu.
– Pri telefonskih naročilih upoštevamo le naročila, 
predana do 26. v mesecu; po tem datumu lahko naročate 
le osebno v naših pisarnah. 
– Reklamna gradiva, obrazce, prijavnice in obrazce za 
spremembe podatkov lahko kupite tudi v naši pisarni 
v Horgošu in Nišu. 
 
TELEFONSKE ŠTEVILKE NAŠIH ZDRAVNIKOV SVETOVALCEV:
Dr. Biserka Lazarević in dr. Predrag Lazarević:  
+381-23-543-318
Vaše klice pričakujeta v torek med 13. in 16. uro, 
ter v petek med 14. in 16. uro. 
Dr. Božidar Kaurinović: 
+381-21-636-9575
Vaše klice pričakuje ob sredah in četrtkih med 
12. in 14. uro.

SRBIJA

Pisarna v Podgorici: 81000 Podgorica, Serdara Jola Piletića 20, 
tel. +382-20-245-412, tel./faks: +382-20-245-402. Delovni čas: 
12.00–20.00. Preostali delavniki: 9.00–17.00. Zadnja sobota v 
mesecu je delovni dan. Delovni čas: 9.00–14.00.   

Regionalni direktor: Aleksandar Dakić
– Izdelke lahko naročite po telefonu na naslednjih številkah: 
+382-20-245-412; +382-20-245-402. Plačilo po povzetju. 
Stroške dostave plača FLP, če vrednost posameznega nakupa 
preseže eno točko.

TELEFONSKA ŠTEVILKA NAŠE SPECIALISTKE:
Dr. Nevenka Laban: +382-69-327-127

CRNA GORA

Ljubljanska pisarna:1236 Trzin, Ljubljana, Borovec 3, tel.: 
+386-1-562-3640. Odprto: v ponedeljek in četrtek od 12. do 
20. ure, v torek, sredo in v petek od 9. do 17. ure. 
Naslov prodajnega skladišča v Lendavi:  9220 Lendava, 
Kolodvorska 14., tel.: +386-2-575-12-70, faks: +386-2-575-12-71, 
e-naslov: forever.living@siol.net. Odprto v ponedeljek od 12. do 
20. ure, od torka do petka od 9. do 17. ure. 

Regionalni direktor: Andrej Kepe

– Številka Telecentra za naročila po telefonu: +386-1-563-7501. 
Pri telefonskem naročilu se blago pošlje naslovniku kodne 
številke. Distributerji, ki želijo naročiti v imenu drugega distrib-
uterja, morajo predhodno pridobiti pooblastilo distributerja, 
v imenu katerega naročajo izdelke. Obrazec za pooblastilo je 
na voljo v naši pisarni. Rok za dostavo blaga naročenega po 
telefonu je dva delavnika

TELEFONSKA ŠTEVILKA ZDRAVNIKOV SVETOVALCEV
Dr. Miran Arbeiter:  +386-4142-0788 

SLOVENIJA

OBVeSTILA JUgOVZHODNO    eVROPSKIH PISARN
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Pisarna v Bijeljini:  76300 Bijeljina, Trg D. Mihajlovića 3, 
tel.: +387-55-211-784 +387-55-212-605, faks: +387-55-221-
780. Odprto ob delavnikih od 9. do 17. ure

Regionalni direktor:  Dr. Slavko Paleksić 

Sarajevska pisarna: Sarajevo, Akita Šeremeta do br. 10, 
tel.: +387-33-760-650. +387-33-470-682, faks: +387-33-760-
651. Odprto: v ponedeljek, četrtek in petek od 9. do 16.30. 
ure, v torek in sredo od 12. do 20. ure. Vsako zadnjo soboto v 
mesecu (delavnik) organiziramo v pisarni FLP mini dan uspeha. 

Vodja pisarne: Enra Hadžović

Telefonske številke bosanskih pisarn v primeru telefonskega 
naročila (po telefonu ni mogoče prijavljati novih 
distributerjev): +387 55 211 784 Bijeljina, +387 33 760 650 
Szarajevo

TELEFONSKE ŠTEVILKE NAŠIH ZDRAVNIKOV SVETOVALCEV:
dr. Esma Nišić +387 62 367 545
18.00–21.00-ig. – V naši sarajevski pisarni svetuje naš 
zdravnik svetovalec ob sredah od 17. do 19.30. ure.
– V primeru telefonskega naročila se naročeno plača 
po povzetju. Če vrednost naročila ne preseže ene točke, 
bremenijo stroški dostave distributerja.

BOSNA IN HERCEGOVINAHRVAŠKA

Zagrebška pisarna: 10000 Zagreb, Trakošćanska 16.
tel: +385 1 3909 770; Fax: +385 1 3909 771
Odprto: v ponedeljek in četrtek od 9. do 20. ure  
v torek, sredo in petek od 9. do 17. ure.

Reška pisarna: 51000 Rijeka Strossmayerova 3. 
Odprto: v ponedeljek in četrtek od 12. do 20. ure 
v torek, sredo in petek od 9. do 17. ure
tel: +385-51/ 372-361,  mobilni telefon: +385-91/455-1905

Regionalni direktor: dr. László Molnár 

– Naročila po telefonu: +385 1 39 09 773, 
+385 1 39 09 775. 
V kolikor vrednost naročila preseže 1 točko, krije stroške 
dostave FLP Hrvaške.
– Predstavitve izdelkov: v ponedeljek, torek in sredo ob 17. uri
– Če vrednost naročila presega 1500 kun, obstaja možnost tudi 
za obročno odplačilo naročenih izdelkov v dveh-treh obrokih, s 
kartico Diners Club.

TELEFONSKA ŠTEVILKA ZDRAVNIKOV SVETOVALCEV
dr. Ljuba Rauski Naglić, 
mobilni telefon: 091 51 76 510 
Ob neparnih dnevih od 16. do 20. ure.

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

KOSOVO

Tiranska pisarna: Albanija, Tirane Reshit Collaku 36. 
Tel./Faks: +355 42230 535.  

Regionalni direktor:  Attila Borbáth
Vodja pisarne:  Xhelo Kiçaj, tel./faks: +355 694066 811. 
Odprto ob delavnikih od 9. do 13. ure in od 16. do 20. ure. 
E-naslov: flpalbania@abcom.al  

ALBANIJA

OBVESTiLA jUgOVZHODNO    EVROPSKiH PiSARN
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Da bi lahko čez leto Dni na 
oDru športne arene skupaj 
slavili zvezDe Flp, se je 
izbor začel že Decembra.  

ZveZde FLP38 39FOReveR  2010/02 FOReveR  2010/02

Sijajne

tudi, če 
zvezde

padajo



Na sedežu Forever Living Products 
Madžarske, d. o. o., smo organizirali 
predizbor kar v treh delih, saj se je na 

tekmovanje Zvezde FLP prijavilo nepričakovano 
veliko tekmovalcev. Prejeli smo skoraj sto 
prijavnic, žirija, v kateri so sedeli pevka in 
igralka Gabi Berkes, igralec producent Károly 
Horváth in plesalec koreograf Ákos Tihanyi, 
pa si je ogledala blizu sedemdeset nastopov. 
Tekmovalci so od članov žirije lahko prejeli 
maksimalno 12 točk. Poleg žirije je bil skoraj 
vseskozi navzoč tudi naš državni direktor dr. 
Sándor Milesz, ki je presenečeno ugotavljal, 
kako nadarjene ljudi imamo v vrstah naših 
distributerjev. 
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Odkril je nekaj takih predavateljev, ki jim sicer žirija 
ni namenila dovolj točk za nadaljevanje, vsekakor pa si 
zaslužijo priložnost nastopati v restavraciji Sasfészek, ki 
deluje na sedežu našega podjetja v ulici Nefelejcs. Na iz-
borih je bila prisotna tudi ekipa FLP Tv, tako da bomo 
imeli priložnost videti odlomke iz posnetkov že pred 
prvim polfinalom, ki bo ob našem februarskem dnevu 
uspeha. Ob polfinalnih prireditvah in v sami končnici, 
ki bo potekala na odru športne arene Papp László v 
Budimpešti, bosta poleg stalnih članov žirije prisotna še 
posebna gosta; tako bo nastope ocenjevalo in točkovalo 
pet ljudi. Lahko pa bo glasovalo tudi občinstvo, in sicer 
z glasovi prek SMS, in tako dvigovalo število točk, ki jih 
bo žirija namenila posameznim produkcijam. 
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Videli in slišali smo kar nekaj 
odličnih nastopov in prepričani smo, 
da bodo ti po odločitvi žirije uspeh 
poželi tudi na velikem odru športne 
arene. Zahvaljujemo se in prisrčno 
čestitamo vsem nastopajočim, ki so 
imeli dovolj poguma in se udeležili 
tekmovanja, tistim štiriindvajsetim 
tekmovalcem, ki so se uvrstili v 
nadaljnje tekmovanje, pa želimo 
uspešne priprave za prihodnje 
nastope!

Zsolt Frenkó 
umetniški vodja
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Madžarska

SzilVia lipp 
in Mihály MOlnáR

JózSEFné VaRga

annaMáRia Muladi

TündE BalOgh

iMRE KiSS MáTé

aRanKa MEzEi WEhliné 
in péTER WEhli

BEáTa dánFFy Vanyáné 
in láSzló Vanya

Hrvaška

zlaTKO JuROVić 
in SOnJa JuROVić
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MADžARSKA
MiKLós BerKics

HRVAšKA
TihoMir sTiLin 
in Maja sTiLin

SRBIJA
sTevan LoMjansKi in 
veroniKa LoMjansKi

SLOVeNIJA
ToMisLav BrUMec 

in andreja BrUMec

BOSNA-HeRCeGOVINA
vasiLije njeGovanović



Dostojno viziji Forever, se je leto 2010 začelo s pravim podvigom. Tudi na Madžarskem 
smo vzpostavili gmotne in načelne pogoje za ustanovitev poslovne akademije Forever.
Ideja izobraževalne ustanove ni nova: po svetu uspešno deluje več takih 
ustanov. Posebnost ustanove na Madžarskem je, da razvoja željnim ponu-
jamo najkompleksnejšo infrastrukturo (izobraževalni center v ulici Szon-
di v Budimpešti z vso opremo in vsemi storitvami) in dostopen program 
usposabljanja (ponavljajoča se usposabljanja, podeželske lokacije …). 
Vizija Poslovne akademije Forever je širitev poslovne miselnosti, ki bo bist-
veno prispevala k povečanju števila uvrščenih. Še posebej to velja za poslovneže 
začetnike in tiste, ki začenjajo znova in so v tej razvojni fazi seveda zelo negoto-
vi. Poslovna akademija Forever bo krenila z dvojnim poslanstvom. Glavni cilj je 
množicam graditeljev mreže, ki delujejo na najnižji ravni, zagotoviti učinkovite 
instrumente in jim tako takoj na začetku kazati smer, ki vodi k uresničitvi sanj. 
Prepričani smo, da se bodo tako uspešno izognili tistim pastem in neuspehom, ki 
jim jemljejo voljo do nadaljnjega dela. Poslovna akademija Forever bo tako bist-
veno razbremenila sponzorje. Akademija in predavatelji seveda ne želijo biti tek-
meci sponzorjem. Podobno kot vajenci v delavnicah velikih slikarskih mojstrov 
bodo predavatelji na platno nanesli le osnovo in rahlo označili glavne linije. 
Tako bodo pomagali sponzorjem, ki bodo s sijajnimi barvami svojih izkušenj 
in vodilnih sposobnosti upodobitev posla napolnili s svetlobo in z življenjem. 
Ob sodelovanju Poslovne akademije Forever in vodilnih distributerjev se nam bo tako 
odprla čudovita nova priložnost. Obeta se nam razvoj, ki ga bo svet občudoval. Znova!

Stiki:

Izobraževalni center v ulici Szondi
1067 Budapest, Szondi u. 34.

+36 1 332 5956 
Vodja pisarne: Ádám Paczolay 
Poslovna akademija Forever 

Nosilec projekta: dr. Csaba Gothárd 
+36-20-207-1211

Če želite prejemati okrožnico o mesečnem programu Poslovne akademije Forever, 
se prijavite po elektronski pošti na naslov szondi@flpseeu.hu. 

O ČeM SANjA POSlOVNA 
AkADeMIjA FOreVer?



Izdelki iz čebeljega panja

Čebele letajo od cveta do cveta in tako pripravljajo 
med: za kratek čas shranijo bogat nektar, ga 
pomešajo z encimi, potem pa med prenesejo v 
panje. Med so vedno šteli za najpomembnejše 
naravno živilo, saj je prava zakladnica kakovostnih 
hranilnih snovi in je lahko prebavljiv. 

Med vsebuje veliko sestavin, ki so življenjsko 
pomembne za ohranjanje zdravja. Vsebuje 
oseminsedemdeset odstotkov sladkorja (glukozo, 
fruktozo in saharozo), rudninske snovi, vitamine, 
encime, beljakovine in aminokisline. 

Forever Bee Honey® vsebuje izključno naravne 
sestavine. Sladilo odličnega okusa je polno 
naravnih zakladov; jedilna žlica medu ima približno 
sedemdeset kalorij. Je lahko prebavljiv, bogat v 
ogljikovih hidratih, vsebuje veliko kalcija in fosforja, 
tako je hranljiv vir energije ob vseh priložnostih. 

Sestavine: čisti cvetlični med

Neto teža: 500 g

Predlog za uporabo: kot samostojno živilo ali
naravno sladilo

• Barvna plastenka za shranjevanje, iz katere 
preprosto natakamo med, preprečuje izgubo 
hranilne vrednosti zaradi izpostavljanja 
sončnim svetlobi.

• Bogat z ogljikovimi hidrati. 
Vsebuje kalcij in fosfor.

• Lahko prebavljivo naravno sladilo.

Ugotovitve niso strokovno mnenje Državnega zavoda za zdravila. Izdelki niso namenjeni zdravljenju bolezni.

Dopolnilni podatki 
   v 100 g izdelka

Energijska vrednost  1.250 kJ (300 kcal)
Beljakovine   0 g
Mašč  obe    0 g
Ogljikovi hidrati   26 g
– od tega sladkor   24 g
Natrij    0 g

Forever Bee Honey®

PRODUCT #207
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