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Od začetkov Forever sem v preteklih tridesetih letih prepotoval na tisoče kilometrov. 
V svojem privilegiranem položaju sem imel priložnost srečati ljudi, ki živijo v 
različnih življenjskih okoliščinah, družbenih razmerah in ki pripadajo različnim 

političnim ali socialnim skupinam. Zame je bilo vedno najpomembnejše srečanje in delo 
z najbolj čudovitimi ljudmi sveta, saj me prav to poganja naprej po moji poti. V Forever 
pogosto pravimo: »Najdi svoj zakaj«. To je namreč pogoj, da boste našli in ohranili energije, 
ki vas motivirajo. Ta energija je veliko močnejša kot ovire, ki jih boste srečali na poti, ki 
vodi do naših skupnih ciljev. 
Naslednji primer bi bil lahko del kampanje za hujšanje. Predstavljajte si, da ste v svoj 
organizem vnesli zadostno količino kalorij, pa ste še vedno lačni in se odpravite v kuhinjo. 
Možgani vas sicer spomnijo, da hujšate, vendar pa želodec govori drugače. Pravi, da ste 
lačni in da brez koščka čokoladne torte gotovo ne boste zdržali do jutri. Borba dveh energij, 
vi pa na sredini kot »žrtev«. V tem položaju potrebujete dodatni dejavnik. In na tej točki 
se v igro vključi »zakaj«. Vaši zakaji so v vašem srcu; ko nastopijo težave, lahko posežete po 
njih. V našem primeru o hujšanju je lahko ta zakaj obletnica mature, vi pa si želite, da bi 
bili prav privlačni v tisti črni obleki. Še vedno ste lačni, vendar imate močnejši razlog, da 
boste premagali bolečino in šli naprej. Veste, da bo prekrasen občutek stopiti pred nekdanje 
sošolce, če bo vaš videz privlačen. Iti mimo »Klare Kovačeve«, ki ti je prevzela fanta v 
zadnjem letniku. Videz, vreden milijon dolarjev, si zasluži malce lakote. 
Poglejmo drug primer. Pridete utrujeni iz službe, na televiziji se vrti dober film. Zunaj 
je temen in hladen večer, čez dve uri pa se začenja srečanje »Poslovna priložnost Forever«. 
Povabili ste pet ljudi, dva človeka sta sicer kazala blago zanimanje, ampak … Obljubili 
ste, da jih boste še enkrat poklicali, pa sploh niste prepričani, da jih zadeva zanima, in 
sploh niste razpoloženi za nagovarjanje. Pamet vam govori, pojdi k hladilniku, vzemi 
pijačo in sedi pred televizor. Pa ste si nekaj obljubili. Obljubili ste si, da boste povečali svoje 
prihodke, da boste pozneje delali manj, da boste lahko več časa preživeli s svojo družino. 
Oborožite se z motivacijo, pomagajte drugim, bodite zvesti svojim zakajem. Dvignite 
slušalko, pokličite vabljene. Ponudite jim prevoz na srečanje. Obljubljam vam, da ne boste 
nikoli utrujeni na srečanjih, če boste imeli svoje goste.
Ugotovil sem, da v vseh nas, kljub naši različnosti, delujejo iste energije. Verjamemo v 
različne stvari, pijemo in jemo različna živila, molimo k različnim bogovom, vendar je 
razlog enak. Hyrum Smith pravi, da imamo v življenju vsi štiri temeljne potrebe:
1)  Živeti – piti, jesti in dihati.
2)  Ljubiti in biti ljubljen (stiki).
3)  Počutiti se pomembnega (priznanje).
4)  Raznolikost, spremembe.
To so gonilne sile v vseh življenjskih položajih, ne glede na to, ali živimo v Ameriki, na 
Japonskem, v Argentini ali na Madžarskem. 
Poglejte svoje »zakaje«, preverite, ali jih lahko umestite v kategorije, o katerih govori 
Hyrum Smith. Če ne, postanite za trenutek in jih rahlo izpilite. Razlogi in cilji morajo 
biti močnejši od trenutnih želja. Morajo prihajati iz srca. In če bo tako, boste vedno našli 
ustrezno motivacijo. Izbira je vaša. Prepričan sem, da ste krasni ljudje in da se boste odločili 
za prava dejanja. 

Rex Maughan
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Cilji tvojega srca



V preteklih tednih in dnevih smo prav posebno pozornost namenili vzpostavitvi novih komunikacijskih sistemov, 
metod in pripomočkov, ki bodo olajšali delo gradnje mreže sodelavcev Forever. Uvedba novosti mora biti vedno 
v pomoč graditeljem mreže in pri uvajanju vseh sprememb upoštevamo to pomembno nalogo. V sodelovanju s 

President’s klubom  odpiramo graditeljem mreže komunikacijske kanale, prek katerih bomo našim sodelavcem posredovali 
vse pomembne informacije. 

Za graditelja mreže je komunikacija najpomembnejše sredstvo. Težko je graditi mrežo brez ustreznih informacij; če so vam 
na voljo najbolj sveža znanja, pa boste veliko lažje opravljali svoje delo. 

V roki imate enega najpomembnejših komunikacijskih sredstev, mesečnik Forever. Z njegovo pomočjo lažje predstavimo 
matično podjetje Forever International, hkrati pa je pravo gonilo sistema usposabljanja FLP Madžarske, poroča o dnevih 
uspeha in dejavnosti v našem centru za usposabljanje. Predstavi nam naše vodilne distributerje, omogoča spoznati različne 
države, predstavi nam najuspešnejše graditelje mreže posameznega meseca. Iz zgodb posameznikov spoznamo uspehe 
sodelavcev, naučimo se določenih tehničnih prijemov gradnje mreže, seveda pa dobimo veliko koristnih informacij tudi o 
naših izdelkih in spremembah marketinškega sistema. Naš mesečnik Forever v vrhunski izvedbi poroča o vsakdanjem delu 
in življenju sodelavcev, obenem pa nam predstavi priložnosti, ki so odprte za vse nas. 

Enako pomembno sredstvo za usposabljanje in komunikacijo je Forever TV, pri katerem so se v zadnjem času zgodile 
pomembne tehnične in vsebinske spremembe. Tudi v prihodnje želimo stalno prilagajati spored, tako da bomo imeli 
kakovostne in gledane izobraževalne oddaje. Z veseljem najavljam, da se bomo kmalu oglasili z informativnim 
programom, v katerem bomo poročali o novicah o gradnji mreže in celotnem Forever. V oddajah bodo nastopili naši 
najuspešnejši sodelavci in zdravniki svetovalci, ki bodo spregovorili o svojih izkušnjah. Ekipi Forever TV se bosta pridružila 
dva nova napovedovalca, in sicer v stroki dobro znan dr. Adolf L. Kósa in Adrienn Tomory. Načrtujemo tudi povečanje 
deleža oddaj v živo in tudi neposredne prenose dogodkov. 

Tudi v prihodnje bo pomembno vlogo ohranila naša Tedenska okrožnica, ki je dosegljiva na spletu in ki je zakladnica 
najpomembnejših informacij o poslovni akademiji Forever, obenem pa daje veliko koristnih informacij za uspešnejše 
vsakdanje delo naših sodelavcev. Tudi naša spletna stran www.flpseeu.com vsebuje podrobne informacije o našem podjetju. 
Tu deluje tudi naša spletna trgovina oziroma tu je na ogled spletna izdaja našega mesečnika Forever. 

S spletne strani www.foreverphoto.eu lahko brezplačno snamete vse posnetke z naših prireditev.  
Kot vidite, maksimalno izkoriščamo vse možnosti, ki jih ponujajo sodobni mediji, saj je naš namen, da bi do vas prišle 
vse novice FLP, hkrati pa že poteka naš motivacijski program Holiday reli, ki je enkratna priložnost za gradnjo mreže za 
sodelavce, ki šele začenjajo svojo pot, in tudi za tiste, ki ste že dlje časa z nami. 

Želim vam, da bi uspešno izkoristili vse priložnosti ki jih ponuja Forever, gradite svojo mrežo, uživajte v blagodejnih 
učinkih izdelkov Forever. Gradimo skupaj našo skupno lepšo prihodnost.

Naprej, FLP Madžarske!  

Dr. Sándor Milesz, 
državni direktor 

Nove priložnosti 
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20. februarja smo se prebudili v hladno 
zimsko jutro. Boj med zimo in pomladjo 
se je zdel neodločen: hladen zimski veter 
je kljuboval pomladi, ki se je najavila 
z odjugo. Le koliko se jih bo odločilo in 
kljub neprijetnemu vremenu prišlo na 
dan uspeha Forever?

Naj vidi ves svet!



Presenetljivo veliko! Gostiteljica prireditve, soaring managerka Mariann Szekér, 
je pozdravila večtisočglavo veselo razposajeno množico, saj je prišlo veliko 
več sodelavcev, kot smo pričakovali, je prebrala del novoletne poslanice Rexa 

Maughana, nato pa na oder povabila nekoga, ki je poleg uspešne gradnje mreže 
našo regijo popeljal na vrh Evrope, kjer je ostala vse leto 2009. Občinstvo je stoje 
pozdravilo državnega direktorja dr. Sándorja Milesza in ga na oder pospremilo z 
navdušenim spodbujanjem in navijanjem, medtem pa je on že govoril o privlačnih 
novostih in najavil poseben dan uspeha. Današnja prireditev dan uspeha je prva taka, 
ki jo neposredno prenaša tudi »TV ZDRAVJE«. Še posebej veliko zanimanja je za 
program Forever Pokaži, kaj znaš in ZVEZDE FOREVER. Naj vidi ves svet, kaj vse 
zmoremo.

Dvojno veselje
V nadaljevanju je državni direktor predstavil člane novega President’s kluba. Takoj 
ob začetku leta je poročal o velikem dosežku: s člani President’s kluba so pripravili 
motivacijske programe Holiday reli I. in II. Navdušenje je kar preplavilo dvorano, 
ko so poslušalci dojeli, da se lahko letno dvakrat uvrstijo na priljubljeni reli v Poreču. 
Nato je direktor najavil ustanovitev nove nagrade. Pisno priznanje bodo prejeli 
najbolj priljubljeni in največkrat vabljeni predavatelji. Kot avtorji najbolj iskanega 
učnega gradiva so bili priznanja v prvem krogu deležni: dr. Terézia Samu, dr. Anna 
Schmitz, Tünde Hajcsik Lajosné Tasnádi, Miklós Berkics, Attila Gidófalvi, István 
Halmi, Zsoltné Rózsahegyi, Éva Keszi Szépné, Ibolya Császár, Ágnes Krizsó, 
Dr. Adolf L. Kósa in Róbert Varga.  



Na oder so prišli Tamás Kórodi in Zsuzsa 
Pethő Kórodiné ter János Nagy in Jánosné 
Nagy Judit Postás, ki so, zahvaljujoč NDP, 
začeli prav vzoren posel. Oni so pravi dokaz 
za uspešnost NDP. 
Prvi strokovni predavatelj naše današnje 
prireditve je bil manager dr. Ottó Kertész, 
ki je spregovoril o uporabi aloje v veterini. 
Svoje odlično predavanje je začinil z veliko 
humorja. Glasba, ki je spremljala njegov 
prihod na oder (Baby, come back), je dobila 
posebno aktualnost. Vrni se nam, dr. Ottó 
Kertész!

NadpovprečNi 
Prve tekmovalce našega tekmovanja talentov 
ZVEZDE FOREVER sta napovedala soaring 
managerka Diána Biró in senior managerka 
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Tünde Hajcsik. Predstavila sta tudi žirijo, v kateri 
so sedeli predsedujoči, direktor salona Karinthy 
Károlyt Horváth, pevka in igralka Gabriella 
Berkes, plesalec in koreograf Ákos Tihanyi, 
svetovno znani virtuoz violinist Zoltán Mága in 
rokovska legenda Attila Pataki. V nadaljevanju 
so sledili nastopajoči. Nevsakdanja priložnost za 
vsakdanje ljudi.
Po zabavnem delu programa je v spremstvu svojih 
desetih kolegov na oder stopil vodja združenja 
živinozdravnikov za divje živali in živali v živalskih 
vrtovih dr. László Mezősi. Veliko koristnega 
smo slišali o varovanju zdravja naših hišnih 
ljubljenčkov. 
V nadaljevanju je regionalni direktor Budimpešte 
Attila Fődi na oder povabil novouvrščene 
supervisorje, ki jim je priponke predal sam državni 
direktor dr. Sándor Milesz. Njim so se pridružili 
tudi novi assistant managerji.



Senior manager Péter Szabó je vrgel pravo govorno 
zažigalno vrvico med več tisoč zbranih. Pripovedoval je o 
športniku ki je na zmagovalni stopnički ponosno poslušal 
madžarsko himno, potem pa o mladeniču, ki mu je uspeh 
vzel razum in se je obdal z nepravo družbo. Potem pa slišimo 
poslovneža, ki se je učil na lastnih napakah, ki se ni skril 
pred odgovornostjo. Ob besedah »pokažimo pot drugim, 
naj se obrnejo in opazijo raj, ki je za njimi« smo vsi začutili 
izjemno duhovno moč, ki jo izžareva.
V drugem delu programa ZVEZDE FOREVER je 
odlične nastope nadarjenih nastopajočih najavljala senior 
managerka Patrícia Rusák. In mi smo bili popolnoma 
očarani med poslušanjem in gledanjem glasbenih in pevskih 
nastopov, plesnih koreografij, ki so bili na vrhunski ravni. In 
zahvaljujoč TV ZDRAVJU, lahko v tej predstavi uživajo cele 
množice. In spet ponosno pomislim na Forever in seveda: 
Naj vidi ves svet, kaj vse zmoremo.

PreProsto, čisto
Po pravi paši za oči in dušo, po čudovitih umetniških 
doživetjih nam senior managerka, sveža članica President’s 
kluba Ágnes Klaj prenese spodbudno sporočilo. Pripoveduje 
o tem, kako ji je uspelo napredovati v letu 2009, v obdobju, 
ko so vsi govorili o krizi. »To ni naša kriza!« pravi odločno. 
Govori prepričano in prepričljivo. »Verjemite mi, če nas je 
toliko, ki hočemo, se bo svet spremenil! Bodite darilo za 
svoje okolje!« Preprosto in čisto, da bolj ne more biti, se 
strinjate?



Nadaljujemo z uvrstitvami. Člani Kluba osvajalcev, managerji in senior 
managerji, uvrščeni v program za spodbujanje nakupa osebnega avtomobila, 
in še člani Kluba osvajalcev 2009 ter uvrščeni na svetovni reli, vsi se vrstijo 
na odru, da bi prevzeli svojo zasluženo priponko oziroma nagrado. Kamera 
je plešoči, pojoči in razposajeni množici velikih in malih naslikala fantastične 
posnetke na ogromen zaslon. Več tisoč src je utripalo hkrati! Pika na i pa so bili 
plesalci prave brazilske šole sambe, ki so pričarali vzdušje svetovnega relija  
2010 v Riu! 
Na oder so prihajale nove ZVEZDE FOREVER. Vzdušje je bilo vse bolj napeto, 
žirija pa v težavah. Kako naj izberejo med dinamično koreografijo, prikrito 
erotičnim trebušnim plesom in džezovsko improvizacijo? Vendar pa naj bo to 
njihov problem! Mi se predajamo užitkom ob spremljanju izvrstnih nastopov. 
Naša soaring managerja Sándor Tóth in Edina Vanya nas vrneta v vsakdanjo 
prakso poslovnega sveta. Vendar se izplača! V razumljivem slogu čisto in jasno 
povzameta program profitne motivacije. »Saj ne rečem, da je lahko, le to da se 
izplača!« poudarjata vsem, ki ju poslušajo. In ju vsi poslušajo!
Po strokovnem programu je sledila razglasitev rezultatov. Umetniški vodja 
Zsolt Frenkó je na temelju glasov žirije in SMS-sporočil razglasil zmagovalce 
posameznih kategorij. Čestitke vsem sodelujočim!
Prireditev smo sklenili z uvrstitvijo novih assistant supervisorjev. Priponki so 
jim predali regionalni direktorji Attila Fődi, Tibor Radóczki, Kálmán Pósa in 
Tibor Kiss. Posebna zahvala velja varnostnemu osebju, ki je usmerjalo množico, 
ki se je kar valila proti odru. 
Na prireditvi so izžrebali deset vstopnic za naš marčevski dan uspeha. Pravi 
srečnež pa je dobil darilni bon za kozmetično nego Sonya. Med kupci vstopnic 
za marčevski dan uspeha bomo izžrebali še nekoga, ki bo za darilo dobil wellness 
vikend v Sziráku.
Bil je fantastičen dan, se je slišalo z vseh strani, medtem ko smo skupaj z 
množico zapuščali areno. 
 



Že v začetku poslovnega leta se kažejo jasne perspektive za Madžarsko in države 
jugovzhodno evropske regije, saj nam naše podjetje zagotavlja priložnosti, ki 

omogoča najboljšo in najprivlačnejšo ponudbo na svetu.

Bodimo najboljši na svetu!
Dan uspeha – BeograD, 23. 1. 2010



Gostitelja naše prve letošnje prireditve sta bila 
soaring managerka Dragana Janović in safirni 
manager dr. Adolf L. Kósa. Briljantna dvojica je 

veliko prispevala k čudovitemu vzdušju dneva uspeha, ki smo 
ga organizirali v beograjskem centru EXPO XXI. 

Goste in sodelavce je pozdravil regionalni direktor FLP Srbije 
Branislav Rajić. V svojem pozdravnem nagovoru je poudaril, 
da smo odlično začeli novo poslovno leto in da se bomo tudi 
v prihodnje uspešno spopadli z vsemi težavami in ovirami, 
ki smo se jih že navadili v preteklih letih. Spodbujal nas je, 
naj vsi krenemo z novimi močmi in s predanostjo k še višjim 
ravnem, ki nam gotovo pripadajo. 

Najdražji gost v Srbiji je vsekakor državni direktor FLP 
Madžarske in jugovzhodno evropske regije dr. Sándor Milesz. 
Dr. Milesz je poudaril, da opravljamo humano delo, ki vsem 
zagotavlja kakovostno življenje, samostojnost in možnost za 
svobodno opravljanje dejavnosti. Naši cilji so tam, kjer si jih 
sami zastavimo. Naša dejavnost lahko premaga državne meje 
in meje sposobnosti posameznikov. 

Priljubljena skupina YU rock je že desetletja uspešna med 
oboževalci na območju nekdanje Jugoslavije in tudi širše. 
Njihova glasba je tudi tokrat ustvarila odlično vzdušje. 
Upamo, da bodo ti glasbeniki, ki so pravi rokerji po glasbi in 
srcu, tudi v prihodnje sprejeli naše povabilo in nastopali na 
naših prireditvah. 
 
Na odru dneva uspeha smo razglasili uvrstitev novih assistant 
managerjev in managerjev, ki so prišli iz celotne regije, 
da bi zasluženo priponko prevzeli od najvišjih vodij FLP 
International. Prisrčne čestitke vsem uvrščenim; želimo jim, 
da bi z dosežene ravni čim prej napredovali, še 
višje po stopničkah za uvrstitve FLP. 

Evropski operativni direktor FLP Péter Lenkey 
vlaga veliko energije in dela, da bi naše podjetje 
učinkovito delovalo po vsej Evropi. Veliko dela na 
tem, da bi vse evropske pisarne našega podjetja 
brezhibno delovale, da bi vsem distributerjem 
zagotovili optimalne pogoje za delo, predstavitve 
in pridobivanje bonusa. Zahvaljujemo se Pétru 
Lenkeyju za njegovo delo, s katerim spodbuja 
vsakega posameznika in celotno mrežo naših 
sodelavcev. Dobrodošli spet v Srbiji, gospod 
Lenkey!

11FOREVER  2010/03



Moč Forever je v skupinskem delu. To je še posebej jasno naši 
diamantno-safirni managerki Aranki Vágási, ki je, čeprav je v 
mladih letih svoje odlične športne uspehe dosegala individualno, 
vse lepo v življenju dobila, zahvaljujoč skupinskemu delu. Ona 
je pravi primer za to, da lahko z vztrajnostjo, odpovedovanjem, 
s pridnim delom ter z doslednostjo pri delu in v življenju vsak 
doseže svoje cilje in uresniči svoje sanje. Zahvaljujemo se naši 
gostji, predavateljici iz Madžarske, ki je z nami podelila svoje 
bogate življenjske izkušnje. 

 
Miklós Berkics je eden najuspešnejših distributerjev na svetu, 
njegovo delo je vzor za ves svet MLM! »Prišel je čas, da se 
prebudimo in spremenimo svoje življenje! Nihče nas ne more 
imeti rajši, kot imamo radi sebe, vendar tudi našega dela 
namesto nas ne more nihče opraviti. Mogoče bo kdo porekel, 
da je za uspeh potrebna tudi sreča. Mogoče, vendar imamo 
vsi srečo, da lahko spoznamo FLP!« je v svojem predavanju 
poudaril Miklós Berkics, ki ima gradnjo mreže sodelavcev v 
malem prstu. 



Začelo se je novo leto in razglasili smo seznam članov novega President’s 
kluba. To so tisti, ki so v preteklem letu dosegli največ nemanagerskih 
in skupnih točk. Pridružili so se jim še člani Kluba osvajalcev, ki so v 
primerjavi z istim lanskim obdobjem dosegli izjemne uspehe pri širitvi 
posla. Vsem prisrčne čestitke in veliko uspehov tudi v letu 2010.

»Cilji, ki si jih zadamo v življenju, nam pomagajo premagati težave, 
hkrati pa so nam v oporo pri lažjem in učinkovitejšem doseganju ciljev 
in realizaciji načrtov. Seveda ni nobene enačbe, ki bi ji lahko sledili; 
potrebnega je veliko pridnega dela in pametnega gospodarjenja s časom.« 
Zakaj ne bi verjeli naši predavateljici, safirni managerki Mariji Buruš, 
ki je pravi steber močne skupine, ki ima jasno vizijo o sebi in sodelavcih, 
in to na najvišjih vrhovih FLP.



„»Če bi poslušala druge, ne bi nikoli postala uspešna v FLP! Hočeš ali 
nočeš biti uspešen? Le od tebe je odvisno, z odločitvijo pa sprejmeš 
tudi posledice svoje odločitve …« Diamantna managerka Veronika 
Lomjanski je najuspešnejša sodelavka FLP Srbije, ima ogromno 
delovnih izkušenj z MLM, ki jih nesebično prenaša vsem, ki ji želijo 
slediti. »FLP je najboljša poslovna priložnost, ki danes obstaja. Tu 
ni kriz, ni stagnacije, ki strese tvoje podjetje. Čas hitro teče, zato ne 
oklevajte, odločite se: HOČETE ALI NOČETE.« pravi Veronika. 

Našo prireditev je s svojo prisotnostjo počastil podpredsednik FLP 
International Aidan O’Hare, ki je odgovoren za evropski razvoj našega 
podjetja. »Znebimo se svojih razvad, učimo se na svojih napakah, da bi 
v prihodnje še uspešnejše širili svoj posel. Poleg marketinškega načrta 
in rednega mesečnega bonusa motivacijski programi FLP ponujajo še 
številne druge priložnosti; škoda bi jih bilo neizkoristiti! Aidan nam je 
predal Rexove in Greggove osebne pozdrave in nas povabil na največjo 
evropsko prireditev, na londonski evropski reli. Pridemo in pokazali 
bomo, da smo najboljši!



Resnično smo bili počaščeni, da so 
našo prireditev obiskali tako visoki 
gostje, ki pravzaprav zastopajo 
najvišje evropsko vodstvo našega 
podjetja FLP. Upamo, da so se 
počutili enako dobro kot mi; 
z veseljem jih bomo pozdravili 
vsakič, ko se bodo odločili za obisk 
v naši državi. 

Novim assistant supervisorjem je 
zasluženo priponko predal sam 
evropski direktor FLP. Prepričani 
smo, da jim bo to dalo veliko 
dodatne energije in da jih bomo 
prav kmalu pozdravili na ravni 
supervisorja oziroma managerja. 

Branislav Rajić, 
regionalni direktor FLP Srbije 



Serija tekmovanj Zvezde Forever je prava velika igra. Je tekmovanje za vse, ki se iz meseca v mesec pripravljajo 
z novimi predstavami, ta naloga pa vse bolj utrjuje vezi med člani večjih ali manjših skupin. Seveda pa 
tudi solisti niso osamljeni, žirija, prijatelji in učitelji, ki jim želijo pomagati, so jim v pomoč pri pripravah 

na nastop. Tudi navijače povezuje, ko se na odru predstavi nekdo iz njihove skupine, kar se lepo vidi, ko se iz 
določenega sektorja športne arene zasliši glasno navijanje. Seveda pa je najlepše, ko ob kakšnem nastopu završi vsa 
arena. Čeprav izhaja tekmovalec iz konkretne višje linije, smo ob takih priložnostih prava velika enotna skupina. In 
to je najpomembneje, to moramo ohraniti. Enako ugotavljam, ko delam z žirijo: poznamo se, že smo se srečevali, 
z nekaterimi tudi sodelovali v tem ali onem gledališču, vendar je to sodelovanje, ki traja nekaj mesecev, drugačno, 
pri tem delu smo veliko tesneje povezani, ponovno oživijo vezi, ki jih načne trmasti čas. Veselimo se, srečni smo, 
kličemo se vse pogosteje, kdaj pa kdaj se tudi malce spremo, ko ocenjujemo kakšen nastop. Ampak tudi to ni 
narobe: konstruktivna razprava je vedno produktivna. 

Zvezdnate skupinske igre



Enako konstruktivno in pozitivno ocen-
jujem tudi, če se komu ne uspe uvrstiti, 
ker je v kakšnem polfinalu dobil manj 
točk, kot je potrebnih za napredovanje. 
Tudi v takih primerih je treba upoštevati 
nauke. Nedvomno so februarja na odru 
športne arene kakovostno nastopili tudi 
Hiphop Soaring, Nógrádi Pro, Tímea 
Potyondi, Sunny in Ildikó Wachsmann. 
Čestitamo jim in iskreno obžalujem, da 
so v tej tekmi dobili manj točk. Mogoče 
jih lahko gledalci in distributerji navijači 
s svojimi glasovi vrnejo v tekmovanje in 
tako dokažejo, da pripadamo isti veliki 
skupini. Zvezdnati skupini!

Zsolt Frenkó
umetniški vodja
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Tekmovalci ki so se po odločiTvi 
žirije uvrsTili v nadaljnje Tekmovanje

v kategoriji glasbe: Benyóczky nóra, csóka anita, deezel, 
empty pubs, enyedi sándor, Hungaricum, ragány mihály, 

sári Éva, Tas ildikó v kategoriji gibanja: apokrif, 
Ágoston Éva, Bereczky lajos,

danceestyle, rieberger anita, sólya Ádám, 
starlight dance, Ti-Zso duo, Tóth szilvia

Zmagovalka izven kategorije: réhm istvánné 
(njo bomo spet srečali na decembrski osrednji prireditvi)



Valeta 2010.

Iz naše ponudbe menijev:

1. Kokošja juha Újházy
    Zelena na solati iz kalčkov
    Račje prsi s cikorijo in palačinkami s suhimi slivami
    Riževe kocke z malino
    3.980.- Ft/oseba
 
2. Dimljena postrv z zelenjavo in s hrenovo 
    koprovo omako
    Mesna juha z jajčnim aspikom
    Krožnik: zelenjava v začinjeni srajčki, z medenim 
    jabolkom polnjena piščančja bedra, piščančji file 
    na žaru
    Telečji paprikaš
    Priloge: krompirjev pire, rdeče zelje, vlivanci
    Palačinke z robidami
                 4.490.- Ft/oseba

3. Goveja juha s pečeno zelenjavo na rogljičku
    Paprikaš iz piščančjih beder s testeninami
    Višnjev zavitek

                                                      2.980.- Ft/oseba

SkupinSka uSpoSabljanja Flp  

Ugodna ponudba

Vsebina paketa:

2 dni, ena nočitev dvakrat 
glavni obrok (kosilo, večerja), bife 

zajtrk osnovne storitve wellness 
oddelka Sonya (savna, solna celica, protitočni 
bazeni, džakuzi) uporaba teniškega igrišča

15.000.- Ft/oseba

Za sodelavce FLP zagotavljamo 50-odstotni 
popust v oddelku Sonya za kozmetično 

nego in masaže.

Usposabljanja potekajo v dvorani Ovidius. 
Opremo in tehnične pripomočke 

zagotavljamo po naročilu. 

www.kastelyszirak.info E naslov: info@kastelyszirak.infoTelefonska št.:  06 32 485 300



1.   AnitA CsillA Gombás       
      AttilA Gombás

2.   KAtAlin burGer 

3.   izAbellA zAChár-szűCs     
      zsolt zAChár

4.   Dr. Boglárka Francia  
      attila Jónis

5.   Zita Putnoki MócZárné  
      Béla MócZár

6.   istván lantos
      renáta JuhásZ

7.   sánDor néMeth
      eDit BaraBás néMethné

8.   hilDa Boskó
      Béla Boskó

9.   JóZseFné varga      

10. lásZlóné DoBai
      lásZló DoBai
      

Madžarska srbija

1.   DAnielA oCoKoljić 

2.   elizAbetA KoroDi KovAč 
      jožef KoroDi

3.   lAslo čipe
      vesnA čipe

4.   Dragana Žurka 
      Dragiša Žurka

5.   ruŽica DiMitrić 
      ŽivoraD DiMitrić

6.   JuliJana ŽurMa 
      toDor ŽurMa

7.   Zorica Filić
      Dragan Filić

8.   Jasna hrnčJar

9.   olivera ranković
      Žarko ranković

10. BarBara iZaBela kota
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Bosna-HercegovinaHrvaška slovenija

Deset najuspešnejših Distributerjev
izDelkov januarja 2010

osebne in nemanagerske točke

1.   Zlatko Jurović
       SonJa Jurović

2.   JaSminka Petrović
      mirko Petrović

3.   nela ČoP

4.   anDrea zantev

5.   Dolores srok 

6.   elvisa rogić
      jakov rogić

7.   bojana pavić
      anto pavić

8.   zsolt pölhe 
      sanja pölhe

9.   antonija liDija Durković        
      rajko Durković

10. selma belac
      Dario belac

1.   rinalda iSkra
      luČano iSkra     

2.   marJeta HraStar kreJČi 
      milan HraStar

3.   darJa PreSker

4.   antonija mirt 
      jožef mirt 

5.   rotija holynski

6.   naDja okroglić

7.   aljoša v. cvijanović 
      Danijel v. cvijanović 

8.   matic bigec

9.   stanislav potisek
      karmen potisek

    

1.   SubHiJa muStafić
      Safet muStafić 

2.   dr. Goran franJić 

3.   Svetlana nJeGovanović

4.   Dr. neDim bahtić
      belma bahtić

5.   gaibija ćatić 
      munira ćatić

6.   zoran njegovanović

7.   goran garić

8.   Danijel marković

9.   spomenka grujić 
      veljko grujić

10. muharem pašalić
      jasmina pašalić
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              Raven assistant 
              manageRja so dosegli

Dr. László Jakab
Márta Halászova
Éva Kelemen
Attila Kiss
Attila Molnár in Ágnes Daradics Molnárné
Zsolt Sándor in Edit Kádár Sándorné

               Raven supeRvisoRja
               so dosegli

Jánosné Babály
Emilia Bohmerova in Martin Bohmer 
Dr. Mihály János Kovács

Dr. Sándor Tarsoly
Lászlóné Gazdag 
in Bálint László
Tünde Czakó Gulyásné
Zoltán Kádár
Vilmos Kovács
Rita Telek Kovácsné in Tamás Kovács
Szilvia Andrea Mészáros 
Jánosné Mayer
György Moczok
Anikó Péter
Rita Grácz Petőné in Attila Pető
Gyöngyi Sillingova in Gabriel Silling 
Gyöngyi Szabó
Petra Füzesi Szaniszlóné 
in Krisztián Szaniszló

                  

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

Balázs Mayer  
(Péter Mayer)

»Vesel sem, da imam v rokah že pri dvaindvajsetih letih sredstvo, ki mi pomaga postati 
boljši človek in živeti lepše življenje. Hvaležen sem svojim staršem (atiju, sponzorju, mami 
in njenim, moji največji skupini)!«

22 FOREVER  2010/03

M A D ž A R S K A ,  A L B A N I J A ,  B O S N A - H E R C E G O V I N A - H R V A š K A                               K O S O V O ,  S R B I J A ,  Č R N A  G O R A ,  S L O V E N I J A

UVRšČENI MESECA JANUARJA

Dr. Boglárka Francia in Attila Jónis 
(Dr. Emese Dezsényi)

»S FLP se je za naju odprl nov svet, znova smo se naučili sanjati, postavljati cilje in se boriti. Nisva 
dobila le denarja, časa in zdravja, ampak sva doživela moč in ljubezen skupine ter veselje pri skup-
nem delu. Zahvaljujeva se najini sponzorki, dr. Emese Dezsényi, ki nama je ponudila to priložnost, 
hvaležna sva višjim vodjem Lászlóju Lukácsu in družini Gecző za njihovo pomoč in spodbudo. 
Najin cilj je, da bi tudi naši poslovni partnerji čim prej doživeli veselje, ki ga dajejo uspehi.«

             Raven manageRja so dosegli (sponZoR)

 

Zita Putnoki Móczárné in Béla Móczár  
(Katalin Burger)

»FLP sem srečala v trenutku, ko sem iskala posel, ki bi mi zagotavljal stabilno in varno prihodnost. Hvaležna 
sem svojemu sponzorju; njegovi vztrajnosti gre zahvala, da mi je svet FLP predstavil Miklós Berkics osebno. 
Imela sem srečo, da sem se lahko učila od Mikija, da sem dobila njegovo pomoč in pozornost. Hkrati sem 
pridobila prijatelje, ki jih drugje verjetno nikoli ne bi srečala. Našo skupino povezujejo skupni cilji in vza-
jemna ljubezen. Če verjameš v to, da je ta posel zate, da ti zagotavlja prihodnost, boš dosegel svoje cilje.«          
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Skupaj na pOti uSpEha
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uVRšČEni MESEca januaRja

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
Ilona Illyés
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 
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
jožefa Zore

2. RAVEN

gizella botis in Marius botis
tünde ibolya császár
gabriella dominkó
klára hertelendy
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
Róbert Varga 



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.

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. 

Spored od 22.03. do 19.04.2010

18:00 in 06:00 Himna
18:05 in 06:05 Dr. Erzsébet Nika 
  Poleni v ofenzivi 
18:25 in 06:25 Krisztina Kovács Jungné   
  Ali veš zakaj ti plačajo?  
18:45 in 06:45 Aranka Vágási 
  Dan uspeha – Beograd
19:05 in 07:05 Ágnes Krizsó 
  Ko sem jaz začela 
19:30 in 07:30 Dr.Katalin Pirkhoffer dr. Seresné  
  in dr. Endre Seres    
  Pomladanska utrujenost
20:00 in 08:00 Tanja Žagar 
  Pesem II.
20:15 in 08:15 Tamás Radics 
  Neverjetno, ampak tu sem
20:45 in 08:45 Dr. György Bakanek 
  Preventiva z alojo vero 
21:05 in 09:05 Supervisorji, assistant managerji
21:30 in 09:30 Managerji, senior managerji, 
  osvajalci
22:30 in 10:30 Balet iz Pécsa 
22:45 in 10:45 Ágnes Klaj 
  Kdaj če ne zdaj?
23:05 in 11:05 Aranka Vágási in András Kovács 
  Cogito Ergo FLP
23:30 in 11:30 Strokovni svetovalci  
  Predstavitev novih strokovnih  
  svetovalcev
23:50 in 11:50 Supervisorji, assistant managerji
01:00 in 13:00 Managerji, senior managerji,  
  osvajalci, uvrstitve na Holiday reli 
02:55 in 14:55 Adaggio Koncert  
03:20 in 15:20 Dr. Endre Németh
  Rad imam naš marketinški sistem
03:40 in 15:40 Tibor Papp  in Tiborné Papp 
  Delo v skupini    
04:05 in 16:05 Presenečenje (Zsolt Frenkó) ABBA 
0435 in 16:35 Supervisorji, assistant managerji
04:50 in 16:50 Managerji, senior managerji,  
  osvajalc
05:50 in 17:50 Laser Man

www.flpseeu.com
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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: 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
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MISS SONYA

Odlične izdelke FLP sem vzljubila pred osmimi leti, ko 
sem pomočjo podjetja uspela premagati neugodno 
življenjsko situacijo. Svojo hvaležnost sem izrazila tako, 

da sem se pridružila veliki družini tega podjetja ter začela predano 
in aktivno delati. Prav izžarevala sem pristno veselje, ki je izviralo 
iz aloje vere in preostalih izdelkov iz naše zakladnice. Svojo 
»okuženost« sem hitro razširjala v svojem okolju in tako postala 
managerka. Pri tem so mi veliko pomagala dejstva, moja mladost 
in moja prirojena naravna privlačnost. 
 Preteklo je kar nekaj časa, da sem preskusila vse izdelke iz 
kolekcije Sonya ® Colour, saj nam široka izbira omogoča 
neverjetno veliko kombinacij. Ko sem odkrila čare celotne 
kolekcije, sem svoje navdušenje prenesla tudi na druge. Ob 
uporabi izdelkov iz kolekcije Sonya ® Colour sem ugotovila, da 
po njihovi uporabi kar bleščim. Torej ni nobenega dvoma, da 
imamo edinstveno podlogo, senčila za veke in rdečilo za lica, torej 
izdelke, ki nam zagotavljajo lepoto, svežino in nekaj, o čemer 
sanja vsaka ženska: naravni blišč, ne da bi nanesli več plasti ličila. 
Najboljša reklama za izdelke sem jaz sama, ki jih uporabljam 
in tako kažem tudi drugim. Z njimi začenjam vsak svoj novi 
dan. Moj sen je priti v Združene države Amerike in v najboljši 
luči predstaviti posebnosti žensk z naše celine, tj. tako kot sama 
zastopam zdaj FLP Srbije. 
Zame je delo v FLP življenjska odločitev. V tej veliki družini 
sem našla smisel in cilj svojega življenja, hkrati pa pridobila 
veliko pravih prijateljev. 
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Srbijo in jugovzhodno evropsko regijo je na londonskem 
izboru Miss FLP Evrope predstavlja Aneta Dimitrovski. 
V nadaljevanju lahko preberete njeno sporočilo.  

Naraven
        blišč



Tistega dne, ko so drug 
drugemu predstavili Tamása 
Birója in Diáno (ki se danes 
že prav tako piše Biró), sta se 
srečala velika igralca, lahko bi 
rekli zmagovalna dvojica. Eden 
najuspešnejših distributerjev 
in domačinka izdelkov Sonya 
sta prepričana: z združitvijo 
moči sta oba pridobila. Vendar 
pa to ni bil edini pogumen 
korak v njunem življenju. 



Nikoli Ne 
izberi lažje 
poti
Vsi vemo, da govori ta zgodba o 
»večnosti«. Vendar, kdaj se je začela 
vajina zgodba?
Diána: tomi je že trinajst let zastavonoša 
te zgodbe, sama pa sem se popolnoma 
neodvisno od njega, pridružila pred štirimi 
leti. Spoznala sva ne na Dnevu uspeha in 
najina usoda je bila zapečatena. V vseh 
pogledih. 
Tamás: S pomočjo novega motivacijskega 
programa potrebuješ pol manj časa, da 
prideš tako daleč, kot sva prišla midva 
nekoč. Čeprav je res, da smo tudi mi 
dosegali lepe uspehe že leta 97. Spomnim 
se, da sem v prvem mesecu dobil 21.000 
forintov, v drugem 113, v tretjem 214, 
nato 352, 508, 1.0269 …, vendar le zato, 
ker sem videl, da tudi tisti pred menoj 
delajo tako in to je pomembno.

Torej so potrebni vzori?

Tamás: živel je znameniti tekač na dolge 
proge; nihče mu ni povedal, da se milje ne 
da preteči v treh minutah, zato mu je to 
uspelo. in istega leta je to uspelo še šestim 
drugim tekačem. Vsi potrebujemo vzor, 
ki mu bomo sledili, v tem poslu pa lahko 
posnemamo druge. to, kar nama je uspelo 
lani novembra – torej da sva vse prehitela 
–, nama je uspelo zaradi konzultacije s 
sponzorjem. to je bilo nujno, da bi lahko 
dosegla tako dober rezultat. ali rada 
kolesariš?

Včasih že.

Tamás: Se ti je že zgodilo, da si ostala brez 
sape in rekla: ne morem več, omedlela 
bom? kaj bi storila, če bi iz grma v tistem 
trenutku skočil krvoločni pes?

Verjetno bi pritisnila na pedale.

Tamás: Ne verjetno, ampak gotovo, 
saj bi dobila motivacijo in bi kar letela. 
življenje te včasih prisili v to. ko sem 
začel, sem bil precej zadolžen in sem bil 
v velikih težavah. potem pa sem srečal ta 
posel in v njem zagledal nadpovprečno 
priložnost za povprečne ljudi. res je sicer, 
da se moraš osebnostno veliko razvijati. 
treba je veliko brati in se učiti, potem bo 
šlo, sicer pa gotovo ne.

Kaj pa prirojene sposobnosti? 
Tamás: V 95 odstotkih je ta posel atitude in 
le v petih odstotkih vprašanje tehnike. Vse 
drugo kar pozabimo.

Na kateri vajin dosežek sta 
najponosnejša?
Tamás: Vedno na zadnjega. 
Diána: Vendar moram dodati, da tega posla 
nikomur še ni uspelo dvakrat ponoviti v 
istem obsegu.
Tamás: Drži; ko mi je prvič uspelo, je bil 
šesti največji posel na Madžarskem. potem 
sem se ločil in vse pustil za seboj. Vprašal 
sem, ali se lahko znova pridružim. Državni 
direktor dr. Sándor Milesz je vedel, da sem 
problematična oseba, pa mi je kljub temu 
dal zeleno luč, mene pa je spodbudilo nje-
govo zaupanje. V tem poslu ne moreš uspeti 



brez človeškega dejavnika, kakor koli, 
odlično je tisto, kar ponujamo, še nikoli 
nisem doživel, da bi izdelek prodal izdelek 
drugemu izdelku. 

Dia, navidezno je bil tvoj položaj 
lažji, saj si se pridružila že zgrajen-
emu poslu. Hkrati pa je bil verjetno 
tudi trdi izziv. 
Diána: Res je, ni bilo lahko, vendar me 
je takrat že veliko ljudi imelo za vzor; 
preprosto sem morala nadaljevati. Bil je 
pravi osebnostni razvoj, v katerem sem 
izredno uživala. Pomislila sem, da si 
moram zaslužiti, da bi postala Tamásova 
soproga in pomagala pri gradnji njegove 
mreže. Jasno mi je bilo tudi, da si on ne 
želi podrejene ženske, ampak partnerko, 
ki mu bo stala ob strani v dobrem in 
slabem. Poistovetila sem se z njegovo 
zgodbo in sem prepričana, da gre za 
mojo najboljšo življenjsko odločitev. 

Si popolnoma opustila svoje delo?
Diána: IRes je, vendar so mediji 
ostali del moje duše; desetletje sem se 

tam učila vztrajnosti in ponižnosti. 
Skupinskega dela pa sem se pravzaprav 
naučila v športu in FLP.«

Tamás, kdo pri tebi dobi priložnost, 
seveda če ne poslušaš glas srca?
Tamás: V poslu sem izbirčen, 
zelo natančno pogledam, kdo sodi 
sem in kdo ne. Ko sem dosegel 
raven managerja, sem imel skupino 
šestintridesetih ljudi. Nekatere 
skupine, ki imajo več sto članov, 
niso sposobne doseči naših 
dosežkov.

Koliko članov ima trenutno tvoja 
skupina?
Tamás: Ne vem točno, zame to ni 
pravo kazalo. Nekateri radi govorijo 
o velikih številkah. Jaz imam nekaj 
takih partnerjev, s katerimi se rad 
družim tudi, ko ne gre za Forever; 
to je bistveno.

Verjetno marsikoga zanimajo tvoje 
poteze, skrivnosti …
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Tamás: Res je, vendar ne gre tako: ali 
začutiš, kako je treba ljudi izbrati, jih 
voditi in jim pomagati, ali pa ne. Tega ne 
morem razložiti. Lahko sicer povem nekaj 
ključnih stavkov, vendar ni rečeno, da bodo 
pomagali tudi drugim. Jaz razmišljam v 
podobah; to, kar si predstavljam, že danes 
stoji v garaži. Tudi o Diani sem imel sliko 
in je zdaj tu.

Kaj pa če ti življenje na da tistega, kar 
si predstavljaš, ali potem spremeniš 
dobljeno?
Tamás: Ne, vedno dosežem tisto, kar si 
želim. Ne prilagajam se, ker bi to pomenilo, 
da sem se predal. Vendar je treba znati ceniti, 
kar imaš. Ko smo v Las Vegasu pred Bellag-
giem gledali ognjemet fontane … to pač ne 
gre brez ganjenosti … je nenadoma nekdo 
vprašal, koliko elektrike plačujejo tukaj. 
Težko je delati z ljudmi. Običajno mislimo, 
da mislijo enako kot mi, pa ni tako. 

Kaj pa glavni cilj?  
Diána: Da bi domača mreža med 143 
državami dosegla drugo ali celo prvo 
mesto, namesto zdajšnjega tretjega. V 
evropskem merilu smo že prvi, glede 
na število prebivalcev vodimo tudi v 
svetovnem merilu. Madžari so genialni, le 
da tega ne verjamejo. V prvih dveh tednih 
me je zavrnilo kar štiriinpetdeset ljudi. Pa 
se nisem oziral nanje. Bistveno je, v kaj 
verjameš, kdo je tvoj sponzor, kdo te vodi. 
Če ne boš spremenil obstoječega stanja, se 
tudi priložnost ne bo pojavila.
Tamás: Če pride povprečnež do križišča, 
kjer sta dve tabli: lažja pot in težja pot, bo 
gotovo izbral lažjo pot. Sam vedno izberem 
težjo. Če se želimo razvijati, se moramo 
spopasti z neznanim, polnim izzivov. 

Kaj si moral ti spremeniti pri sebi?  
Tamás: V nič nisem verjel, če ne bi videl 
drugih, ki so mi bili vzor, sploh ne bi delal. 
V Poreču pa sva se nekajkrat resno pogo-
varjala z Attilo Gidófalvijem. Tistega dne 
sem nehal kaditi, po tistem nisem popil niti 
požirka alkohola in kave, tudi rdečega mesa 
ne jem več. Nekaj se je premaknilo v moji 
glavi, rekel sem si, da hočem nekaj več. V 
poslu smo iz meseca v mesecu ugotavljali 
razvoj. Človek privlači sebi podobne ljudi.

Te privlačijo dobrine, ki jih lahko 
kupimo?
Tamás: Rad imam avtomobile, vendar 
pa čez nekaj mesecev zbledi njihov sijaj. 
Ostanejo pa doživetja potovanj, ki nam 
dajejo vedno novega zagona.

Svoboda, ljubezen: Dia, ti praviš, 
da ti je oboje dal FLP. Kaj pa je z 
odrom …
Diána: Pet let sem pela v otroškem 
pevskem zboru madžarskega radia, bila 
sem le ena izmed sto dvajsetih članov 
zbora. Tu pa sem skupaj s prijateljico 
Klári Hertelendy doživela, da mi je na 
super reliju v Los Angelesu ploskalo 
več tisoč ljudi, plapolalo je dvesto 
madžarskih zastav. Bilo je nepozabno 
doživetje in krasen občutek.

Pri vaju gre vse drugače. 
Na poročno potovanje sta 
odpotovala pred poroko.
Diána: Mesec dni sva prebila v 
pravljični deželi, na sanjskih 
Havajskih otokih. Želim si, da bi 
enkrat v življenju vsi prišli tja, kamor 
si resnično želijo.

A nas tudi potovanja učijo? 
Tamás: Seveda. Ponižnosti. Ko sem 
bil leta 1999 prvič v Ameriki, sem jaz 
kot priučeni ključavničar in pomožni 
delavec na gradnji prog presenečeno 
gledal čez okno hotela Hilton in se 
spraševal, kaj sploh iščem tu. Nisem 
mogel verjeti, da me lahko za nagrado 
popeljejo na vrh sveta, čeprav na svojo 
dejavnost ne gledam kot na pravo delo.

Kaj pa je to, če ne delo? 
Tamás: To je način življenja. Če te 
naučim tisto, kar sam že znam, ti pa 
dodaš svoje, lahko postaneš več, kot 
sem jaz. Vendar je to naš namen in 
pri tem vsi dobimo. Lepo je, kar smo 
dosegli, ampak smo še daleč od cilja in 
sploh ni rečeno, da se bo z nami vse to 
končalo. Veliko je možnosti za velike 
posle, vendar je ideja tista, ki bo ostala; 
in to je največ, kar lahko dobiš.
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Prisrčno in s spoštovanjem te pozdravljam ob priložnosti, ko si se pridružil 
pravemu svetovnemu podjetju. Iskreno čestitam za tvojo odločitev. Verjetno 
si imel zanjo dober razlog. Vem, da bi lahko izbral med izdelki drugih 

proizvajalcev, lahko bi ustanovil podjetje na drugih področjih, lahko bi sodeloval 
z drugimi podjetji MLM. 
Vendar si izbral nas. Verjetno si imel veliko razlogov za to odločitev; pravi razlog 
poznaš ti sam, saj je zate to najpomembnejši, ker je tvoj. Čuvaj ga, ohrani svoje 
zakaje, neguj ta občutek, ki te je pripeljal na najboljše mesto. Ne dovoli nikomur, 
da bi posegel v tvoje odločitve. 
Nekateri so se odločili zaradi varnih in vrhunskih izdelkov, ki so že dvaintrideset 
let na trgu, imajo številne certifikate kakovosti in so se dokazali pri ohranjanju 
zdravja in pri negi lepote. 

Nekateri so sledili, kako se pojavijo in izginjajo različna podjetja MLM na Madžarskem. To so tisti, ki so ugotovili, da je 
Forever Madžarske skupaj z državami južnoslovanske regije edino podjetje, ki že trinajst let neprekinjeno raste; do zdaj ni zaprlo 
nobenega predstavništva v nobeni državi, ni odpuščalo zaposlenih. Seveda tudi mi beremo in slišimo o neki krizi, vendar pa 
moramo zadovoljiti naraščajoče potrebe naših porabnikov, zato nismo imeli časa, da bi se ukvarjali s temi novicami. 
Iz tega smo zdaj izostali … Mi, ki nas je v regiji že osemsto tisoč, imamo veliko nalog: pomagati naslednjim osemsto tisočim, 
ki nas čakajo, ki potrebujejo naše izdelke, ki želijo drugačno, bolj zdravo, srečno, bogato in uspešno življenje zase in za svojo 
družino. 
Nekateri so se nam pridružili zato, ker so že delali z drugimi podjetji MLM in niso dobili tega, kar so pričakovali. Pri nekaterih 
podjetjih so jim govorili le o uspešni preteklosti brez kakovostnih izdelkov in/ali brezplačnega usposabljanja na najvišji svetovni 
ravni. Neodgovorno in neutemeljeno, z negiranjem pravil stroke so jim obljubljali hitro bogatenje, ponavljali znane vabljive 
slogane: »Pridi k nam, bodi med prvimi, mi smo šele krenili«. 
Nekateri so se nam pridružili, ker vedo, da Forever že dvaintrideset let niti enkrat niti en dan ni zamujal s plačilom računov. Ne 
za dobavitelje, ne za milijonske množice distributerjev graditeljev mreže, ki jim mesečno brez zamude prispe bančno nakazilo 
mesečnih bonusov in honorarjev. 
Nekateri so se registrirali pri nas, ker so se prepričali, da lahko ustanovijo svoje podjetje, ne da bi imeli stroške, ekonomska in 
tržna znanja, ki jih potrebujejo pri klasičnih podjetjih, ni tveganja in tudi konkurence ne. 
Nekatere je motiviral naš stabilno delujoči marketinški sistem, ki že dvaintrideset let dokazano in stabilno deluje povsod po svetu, 
v različnih gospodarskih, družbenih in v kulturnih okoljih, ter zagotavlja zanesljivo prihodnost vsem, hkrati pa poleg prihodkov 
daje še potovanja in različne druge prednosti (program za spodbujanje nakupa osebnega avtomobila, Holiday reli, Evropski reli, 
Amerika relI, Profit Sharing, Svetovni reli).
Nekatere je pritegnil naš novi sistem NDP, ki omogoča, da lahko tudi začetniki s pomočjo svojih sponzorjev že v mesecu, dveh 
pridejo do povprečne madžarske plače. Če je komu to za zdaj dovolj, tudi dobro, spoštujemo njegovo odločitev. Dejstvo je, da 
nikoli več ne bo brezposeln. 
Nekateri so postali člani skupine Forever, ker njegovi prijatelji, znanci že uživajo v odličnem vzdušju in bi tudi sami radi šli na 
potovanja, katerih stroške plača podjetje, letno dvakrat na brezplačne počitnice na hrvaško obalo v hotel s petimi zvezdicami all 
inclusive, hkrati pa obiskati najlepša evropska mesta, avgusta vsako leto počivati v Ameriki, poslati razglednico z znamenitega  
Southfork Rancha, Las Vegasa ali Dallasa. 
Ni pomembno, komu ali čemu gre zahvala za tvoje novo življenje s Forever. Nikomur ne dovoli, da bi te odvrnil od tvoje 
odločitve, da bi te prevzgojil, da bi te zavedel. Ne verjemi nikomur, izogibaj se tatovom sanj; le ti sam se lahko odločiš, kaj in 
zakaj želiš. Zaupaj v najboljše, v sebe. Z nami si zaradi svojih želja in sanj, imej jih zelo rad, saj so tvoji najboljši svetovalci. 

            Tibor Radóczki
            regionalni direktor,
            soaring manager
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Dragi novi orel!



Šifra: 

Ime: 

Telefonska številka: 

E-naslov:  

Spoštovani sodelavci! 

Zaradi preprostejšega in hitrejšega pretoka informacij vas prosimo, da 
izpolnite spodnji kupon in nam ga pošljete na naslov: Forever Living Products 
Magyarország Kft., 1067 Budapest, Szondi u. 34. Izrezan in izpolnjen kupon 
lahko predate tudi osebno v naših skladiščih. Želimo vam veliko uspešnega 
dela!

Prodaja letalskih vozovnic

PreProsta rezervacija 
letalskih vozovnic 
za vse destinacije 

na svetu 

www.PhonixrePjegy.info

ZsuZsanna Gerő
skupinske rezervacije
reliji 

stiki:
1183 Budapest, Nefelejcs u 9–11.
Tel. št.: + 36 1 269 5370/158
Št. mobitela: + 36 20 593 8205
E-naslov: rally@flpseeu.hu

Gabriella Pittmann
individualne 
rezervacije

stiki:
1067 Budapest, Szondi u. 34.
Tel. št.: + 36 1 373 0025
Št. mobitela: + 36 20 575 5553
E-naslov: repjegy@flpseeu.hu

OBVESTILO NAŠIM DISTRIBUTERJEM!



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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Kreni v FLP!
najina zgodba se je začela pred 

veliko leti. Živela sva življenje 
povprečnih ljudi. Sama sem 

upravljala vrtce mesta Baja, soprog je 
izvajal izpite za kandidate za voznike 
motornih vozil. Delala sva od osem 
do deset ur dnevno, doživljala veliko 
stresov, zase in za hčerko nama je vedno 
zmanjkalo časa. 

Potem pa so prišle zdravstvene težave in 
sem od svoje poznejše sponzorke Kati 
Keszei Jánosné dobila napitek v rumeni 
plastenki divjega eksotičnega okusa, ampak 
zaradi Kati sem se ga odločila popiti. 

Kakor se je plastenka praznila, tako 
mi je vse bolj jasno postajalo, da ta 
napitek potrebujem; šla sem k Mariki in 
Zsoltu Rózsahegyi in ju prosila, naj mi 
povesta, zakaj se počutim veliko bolje.

Onadva sta mi pomagala in jima bom 
hvaležna vse življenje. Pomagala sta mi 
tudi pri premagovanju odpora mojega 
soproga, ki je danes najbolj navdušen 
podpornik FLP. na poti gradnje mreže 
sva krenila na temelju izkušenj in vzora, 
ki nam jih je kazala najina višja linija. 
Danes sva oba zaposlena v Forever in sva 
srečna v življenju. 

Pot nama kažejo Marika in 
Zsolti Rózsahegyi, Sanyi in 
Edina Tóth ter Miki Berkics, 
midva pa sva ponosna na članstvo 
v njihovi skupini. Poiskala sva veliko 
ljudi, veliko jih je krenilo z nama, 
veliko je bilo tudi tistih, ki so naju 
zavrnili. To nam je sicer včasih težko 
padlo, vendar imamo danes veliko 
dragocenih sodelavcev. 

Ponosna sva na vse in sva prepričana, 
da bodo uspešni, da bodo dosegli svoje 
cilje. 

36 FOrever  2010/03



 

Za konec naj se zahvalim članom 
najine skupine, ki vztraja in nama 
zaupa. Ponosna sva na vse vas!

Med vami je vse več dobrih vodij: 
Anikó Zsikóné, Csilla Puskásné, Edit 
Molnárné, Gizike P. Szabó, zakonca 
Csikós, Évi Mikula, Csaba Balla, 
Zoli Peták, pomembni pa so seveda 
tudi tisti, ki šele preskušajo svoja krila: 
Angéla Lakatos, Adrienn Gelányiné, 
Évi Miokovics, Ica Hideg, družina 
Mészáros, Klári Ofenbeher, István in 
Magdi Csémi, Judit Csábi, Mónika 
Berecz, Gábor Romsics, Annamari 
in še veliko drugih.

Mogoče še stavek za tiste, ki so prav zdaj 
postali. Vrnite se med nas, prisrčno vas 
pričakujemo. Vaše mesto je na vrhu. 

Naj bo leto 2010 leto uspeha za vse nas.

Hvala vsem, ki ste pristavili vsaj kamenček 
h graditvi najine osebnosti.

Želiva vam veliko poslovnih uspehov.

Edit Rácz in Tibor Holczer
managerja



Imamo dve obdobji uvrstitev. Vsako obdobje ima 1. in 2. 
raven. Prva raven pomeni, da se z zdajšnjega položaja uvrstite 
vsaj raven višje (vendar najmanj na raven supervisorja) v 
marketinški lestvici in imate do konca obdobja uvrstitev 
mesečno 4 točke aktivnosti. Za obe obdobji velja: druga 
raven pomeni, da niste napredovali ene ravni, ampak ste ob 
ohranitvi aktivnosti (4 točke) v nadaljnjem obdobju v vsaj 
dveh mesecih zbrali skupaj toliko točk, kot je potrebnih za 
raven, do katere ste prišli v obdobju kvalifikacij. Torej: če ste 
marca postali supervisor, morate aprila in maja zbrati skupaj 
vsaj 25 točk, oziroma če ste junija dosegli 75 točk, morate 
julija in avgusta doseči skupaj 75 točk. 

Pomembno:  Od članov, ki želijo do 31. maja stopiti raven 
višje in so se FLP pridružili pred 1. februarjem, pričakuje 
Forever v obdobju kvalifikacij, ki se začenja z januarjem, 
aktivnost šele od 1. marca. V drugem obdobju kvalifikacij 
(od 1. junija) veljajo naslednja pravila aktivnosti: za tiste, 
ki so vstopili pred 1. junijem, se od 1. junija pričakujejo 4 
točke, tisti, ki se pridružijo po 1. juliju, pa morajo od prvega 
naslednjega polnega meseca naprej obvezno doseči 4 točke, ne 
glede na raven uvrstitve. (Tudi assistant supervisorji morajo 
imeti 4 točke od prvega polnega meseca, čeprav se niso v 
istem mesecu uvrstili na raven supervisorja.)

Torej podrobnosti:
I. HolIday relI – raven vIšje!
Čas trajanja kvalifikacij:  od 1. januarja 2010 do 31. maja 2010
Kdo se lahko uvrsti?  Vsak novi oziroma stari distributer, ki 
se bo glede na svojo zdajšnjo raven uvrstil vsaj raven višje po 
marketinškem načrtu (z ravni distributerja velja le uvrstitev na 
raven supervisorja).
Sodelujejo lahko tudi responzorirani!
Kakšni so natančni pogoji za uvrstitev?
Raven višje! Bodite aktivni med kvalifikacijami od prvega 
polnega meseca naprej (priznani osebni nakup v vrednosti 
4 cc, če je od tega opravljen nakup v vrednosti vsaj 1 cc pod 
lastno šifro), torej če ste vstopili 15. januarja 2010, potem od 
1. marca naprej. Glede na svojo zdajšnjo raven distributerja 
se uvrstite raven višje po marketinškem načrtu (tisti na ravni 
distributerja morajo doseči raven supervisorja). To je prva 
raven za Holiday reli. 

Po uvrstitvi lahko do konca kvalifikacij v dveh zaporednih 
mesecih znova izpolnite pogoje za uvrstitev, torej če ste z ravni 
distributerja oziroma assistant supervisorja marca dosegli raven 
supervisorja, mora vrednost vašega prometa, ob ohranitvi 
aktivnosti, v marcu in aprilu oziroma v aprilu in maju skupaj 
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Forever nam spet daje več! slogan leta 2010 o spremembah 
(mudança) dosegel tudi naš priljubljeni holiday. 
Zahvaljujoč president´s klubu in dr. sándorju milesZu, nas 
bo Forever od Zdaj letno dvakrat popeljal na jadransko 
obalo, v poreč, kjer bomo počivali, se učili in se Zabavali. 
pa poglejmo, kakšno delo je treba opraviti, še preden se 
odpravimo na raZkošne Zabave v hotele s petimi ZveZdicami.
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dosegati 25 cc. Če ste krenili z ravni supervisorja in marca 
dosegli raven assistant managerja, mora vrednost vašega 
prometa, ob ohranitvi aktivnosti marca in aprila ter aprila in 
maja, spet doseči 75 cc itd., kar pomeni, da se boste uvrstili na 
2. raven Holiday relija. 

Če ste pristopili v zadnjem mesecu časa trajanja kvalifikacij 
in boste izpolnili pogoje za uvrstitev na Holiday reli, vam na 
Holiday reliju sicer ne pripada oskrba VIP, seveda pa se boste 
uvrstili na 1. raven.

Tisti, ki boste v času trajanja kvalifikacij napredovali dve ali 
več ravni v našem marketinškem sistemu, boste na Holiday 
reliju deležni oskrbe VIP, torej boste dosegli 2. raven.

namestitev:  v hotelih s petimi zvezdicami, all inclusive 

Sodelavce, ki se bodo uvrstili na 2. raven, bomo na mesto 
relija prepeljali z avtobusi VIP; v času prireditve se lahko 
poslužujejo bifeja VIP, zanje bomo vzpostavili prodajne točke 
VIP, kjer bodo lahko kupovali mimo vrste. 
Sodelavci, ki se bodo uvrstili na 1. raven, morajo prevoz 
organizirati v lastni režiji; s plačilom so jim seveda na voljo 
storitve našega podjetja. 

kdaj in kje bo holiday reli? 
24., 25., 26. in 27. junija 2010 v Poreču na Hrvaškem. 

ii. holiday reli – raven višje!
čas trajanja kvalifikacij: 
od 1. junija 2010 do 31. avgusta 2010 
kdo se lahko uvrsti?  Vsak novi oziroma stari distributer, ki 
se bo glede na svojo zdajšnjo raven uvrstil vsaj raven višje po 
marketinškem načrtu (z ravni distributerja velja le uvrstitev na 
raven supervisorja).
sodelujejo lahko tudi responzorirani!

kateri so natančni pogoji za uvrstitev v motivacijskem 
programu?
Pogoji za uvrstitev na Holiday reliju II. so enaki pogojem 
za uvrstitev na Holiday I. 

kdaj in kje bo holiday reli ii.? 
30. septembra ter 1., 2. in 3. oktobra 2010 v Poreču na 
Hrvaškem. 

Prijazno vas pričakujemo v Poreču.
tibor radóczki, 

soaring manager

Dvakrat na počitnice  – brezplačno!



Lani aprila smo na Madžarskem prvič 
organizirali srečanje Klasiki MLM, 
forum kjer se lahko člani MLM učijo od 
drugih o profesionalni gradnji mreže, 
s tem pa položijo temelje za uspeh 
lastnega posla. Letošnji dan graditeljev 
mreže bo 17. aprila v športni areni 
Papp László v Budimpešti, kjer se bo na 
odru predstavilo šest najuspešnejših 
graditeljev. Pobudnika in organizatorja 
prireditve Emila Tonka smo spraševali o 
odmevih prvega velikega srečanja in o 
načrtih za letošnjo prireditev. 

Kako in kdaj se je porodila pobuda za Klasike 
MLM?
Že dolgo sem sanjal o tem, da bi na skupni 
prireditvi, ne glede na podjetje za katero 
delajo, zbral vodilne madžarske strokovnjake 
za MLM, da bi se lahko učili drug od 
drugega. Prepričan sem namreč, da je ta 
posel treba opravljati profesionalno, to pa ne 
bo šlo brez strokovnega znanja. Lani aprila 
smo organizirali prvi Dan graditeljev mreže. 
Pred srečanjem so se mešala pričakovanje 
in dvomi, vendar smo vztrajali pri tem, da 
je potrebna prireditev ki krepi poklicno 
sodelovanje med graditelji mreže. 

Ali si zadovoljen z uspehom prvega srečanja 
Klasiki MLM?
Po pričakovanjih je prireditev požela uspeh pri 
vseh udeležencih. Zbralo se je več kot dva tisoč 
petsto udeležencev iz vse Madžarske in sosednih 
držav. Prava posebnost srečanja je bila da so 

Znova Dan 
graDiteLjev 

MreŽe!

40 Forever  2010/03

- srečanje stroke -

KLasiKi MLM ii.



se ga udeležile sicer konkurenčne mreže in 
vodje, ki so nesebično podelili svoje znanje 
in izkušnje o stroki mrežnega marketinga. 
Dobili smo veliko pozitivnih odzivov, kar 
dokazuje da so naša prizadevanja padla na 
plodna tla. 

Imaš dolgoročne načrte s Klasiki MLM? 
Slišali smo da že potekajo priprave na 
naslednje srečanje. 
Pozitivni odzivi so me spodbudili k 
ponovitvi prireditve, z novimi predavatelji. 
Veliko mrež in graditeljev mreže se že 
pripravlja na srečanje ki bo poseben dan 
za stroko MLM. Enako kot lani, 17. aprila 
2010 spet pričakujemo šest predavateljev, 
ki so podobno kot lanski dosegli izjemne 
rezultate v gradnji mreže. Naš namen je 
tudi letos predstaviti vrednote in izvedence 
te stroke in krepiti prestiž poklicnega 
priznanja gradnje mreže. Prepričan sem da 
bo za naše drugo srečanje še več zanimanja 
kot za prvo. 

Koga lahko pričakujemo med predavatelji 
iz vrst FLP?

Ponosen sem da bomo med 
predavatelji lahko pozdravili 
eminentni osebnosti mreže FLP, to sta 
diamantno safirni manager Róbert 
Varga in safirni manager István 
Halmi. Prepričan sem, da bosta enako 
kot lani Miklós Berkics tudi onadva 
očarala udeležence srečanja z odličnim 
predavanjem. Jasno mi je, da bodo 
tudi ostali gostje predavatelji dali 
vse od sebe. To je ena izmed redkih 
priložnosti ko slišimo o pozitivnih 
plateh in vrednotah te stroke in 
srečamo tudi graditelje drugih mrež. 
 
Kakšne teme načrtujete letos?
Letos bo poudarek na učenju in 
pomenu osebnega vzora oziroma na 
vprašanju kako postati vodja. Slišali pa 
bomo tudi o pomenu sodelovanja in 
energijah ki jih vlagamo v gradnjo. 

Ali obstaja nekaj kar je posebnost 
letošnjega srečanja?
Mislim da je zelo pomembno da se v 
isti dvorani istočasno zberejo odlični 

vodje in graditelji mreže ki so odprti 
za nova znanja. Pomembno je ustvariti 
in krepiti ugled te stroke, pomembno 
je da bo vsem jasno, da je gradnja 
mreže odlična priložnost za osebnostni 
razvoj!

Kaj še sporočaš našim bralcem?
Vse vas prijazno pričakujem 17. aprila 
2010 v športni areni Papp László v 
Budimpešti. obljubljam vam posebno 
doživetje. Svetujem vam, označite ta 
datum v svojem rokovniku kot dan 
zasebne šole MLM, naj bo vaš slogan: 
»Pametni ljudje se učijo iz svojih 
izkušenj, na izkušnjah drugih pa gradi 
kariero«. 

Vedno sveže informacije o prireditvi 
boste našli na spletni strani www.
mlmklasszikusok.hu, pokličete pa 
lahko tudi številko +36-20-497-13-91 
ali vprašate svojega vodjo. Na spletni 
strani obstaja tudi možnost naročanja 
in informacije o skupinskem nakupu 
vstopnic
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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. 

Krenila je … delovati je začela Poslovna akademija Forever. In to z velikimi koraki! Že v prvih dveh mesecih se je usposabljanj 
udeležilo več kot dvesto sodelavcev. Veseli me, da sem prejel tudi veliko telefonskih klicev, da bi jim pomagal iz vsakdanjih manjših 
ali večjih zagat, da bi prebrodili kdaj poslovne, kdaj zasebne komunikacijske težave. Vesel sem, ker to pomeni, da so pridobljena 

nova znanja začela poganjati korenine pri vsakdanjem delu. Sicer nereprezentativna analiza kaže, da se velika večina sodelavcev veseli 
delovanja akademije in podpira njene cilje. To je za vse nas zelo pomembno in spodbudno sporočilo. Kaj lahko še drugega storim, kot vsak 
»cigan, ki svojega konja hvali«? Da bi se izognil pastem samohvale, bom predal besedo nekaterim, ki so se že udeležili usposabljanj in ki so 
si vzeli nekaj časa ter zapisali svoje vtise in mnenja.

»Veliko novega sem se naučila. Slišali smo veliko novih informacij, in sicer v čisto drugačni obliki, kot smo je bili do zdaj navajeni (pa sem prebrala 
že veliko knjig). Pridobila sem raznolika, razumljiva in uporabna znanja. Ta trening bi moral dobiti veliko večji poudarek!«
Dr. Mária Debrődi, senior managerka

»Vsekakor je bil zelo uspešen trening. Dobili smo uporabno znanje s področij, ki mi do zdaj niso bila popolnoma jasna. Čisto in razumljivo smo 
slišali, kaj je najpomembnejše za nas, ki delamo z drugimi ljudmi. Sam proces usposabljanja je izjemno profesionalen, poleg tega pa jasen in 
razumljiv.«
Miklós Mester, manager

»Vse je bilo povedano kratko, jasno in popolnoma razumljivo. Po mojem mnenju je to najpomembnejše pri predavanjih. Delo je zelo temeljito, vse 
se ponazarja s primeri iz vsakdanje prakse. Prav zaradi tega mi bo v veliko pomoč pri reševanju praktičnih težav.«
Richárd Zoltán Tóth, assistant supervisor

»Že znane zadeve sem zagledala v popolnoma novi luči, dobila sem koristne napotke, kako svoje znanje uporabiti, da bo še več rezultatov. Zame je 
to bil resnično koristen dan. Gotovo pridem še!«
Julika Tógyerné 

Zame osebno so ta mnenja izredno dragocena. Kažejo, da hodimo v pravi smeri na stezi znanja. Pridite v čim večjem številu, da bo ta steza 
postala prava široka cesta.

PoSloVNa aKaDemIja 
ForeVer SPoNZorIra ZaTe



Izdelki iz čebeljega panja

Royal Jelly je mlečnati izloček iz požiralniške žleze 
čebel. S tem odličnim živilom, polnim encimov, 
hranijo čebele, ki so jim namenile vlogo čebelje 
kraljice. To enkratno živilo omogoča čebelji 
kraljici v njenem šestletnem življenju dnevno 
položiti 3.000 jajčec. Čebele delavke, ki se hranijo 
z običajnim medom, živijo 4–6 tednov. 

Royal Jelly vsebuje vitamine A, C, D in E. Je prava 
naravna zakladnica vitaminov B-kompleksa. Glavna 
sestavina je vitamin B 5 (pantotenska kislina). 
Royal Jelly vsebuje vseh osem nepogrešljivih 
aminokislin, deset sekundarnih aminokislin in 
potrebne količine rudninskih snovi – kalcij, baker, 
železo, fosfor, kalij, silicij in žveplo. V Royal Jelly 
je tudi nukleinska kislina. 

Bogat je s proteini. Nastaja med prebavljanjem 
cvetličnega prahu. Naš Royal Jelly nabirajo v 

oddaljenih, suhih puščavskih regijah, kamor 
onesnaženja ne sežejo. Naše čebelje panje smo 
namestili sredi teh odličnih naravno čistih okolij. 
Takoj ko ga poberemo iz panjev, Royal Jelly 
liofiliziramo; s tem odstranimo vlago, ne pa tudi 
vitaminov, rudninskih snovi, encimov in koencimov. 

SESTAVINE
Sladilo (sorbit), fruktoza, matični mleček v prahu, 
jedilna kislina (citronska kislina), aroma, sredstvo 
za glaziranje (stearinska kislina), dodatki proti 
strjevanju (magnezijev stearat), silicijev dioksid. 

60 tablet

PREDLOG ZA UPORABO
2 x 1 tableta. Jemanja izdelka ne priporočamo 
astmatikom in ljudem, ki so alergični na med ali 
cvetlični prah. 

• Eno najbolj kompleksnih živil.

• Lahko se absorbira in je popolnoma 
   prebavljiv.

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

Forever Royal Jelly®

PRODUCT #036
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