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Pred kratkim sem se v Orlandu udeležil severnoameriškega 
relija in naj vam povem, da je bil resnično uspešen. Čestitam 
Elviri in Robertu Ruizu iz Los Angelesa, ki sta pridobila naslov 

»severnoameriški distributer leta«. Prav tako čestitke Alvinu in Emmi 
Lambright iz Burna, saj sta postala »vodilna severnoameriška graditelja 
skupine«. Ponosni smo na vse naše distributerje, katerim smo priznanje 
izrekli na odru te prireditve. Poln nestrpnosti pričakujem konec leta 
2010, ki bo v Severni Ameriki gotovo še uspešnejše. 

Res, da je imela naša prireditev kar nekaj fantastičnih vrhuncev, vendar 
mi dovolite spregovoriti o enem. Gre za trening, ki ga je vodil eden 

najuspešnejših distributerjev Združenega kraljestva, uvrščen tudi v Profi t 
Sharing, Adam May. Adam je govoril z neverjetnim zanosom in s strastjo. 

Njegove spodbudne besede so nas napolnile z optimizmom glede poslovnih 
možnosti, ki jih ponuja Forever. Adam nas je spomnil, da je za uspeh pomembno 

prebuditi in izkoristiti našo predanost temu poslu. Udeležence je spodbujal, naj na 
naslednji reli poskusijo priti s petimi vabljenci, s tem pa jim je postavil odličen cilj, ki ga je 

treba doseči. Svetujem vam, da obiščite spletno stran www.fl pmedia.com in si prenesete Adamovo 
predstavitev v programu PowerPointu, oglejte si posnetek, ki je bil narejen na predavanju. Zagotavljam vam, vaš čas ne bo izgubljen!
Medtem ko sem v preteklih tednih spremljal zimske olimpijske igre in užival v fantastičnih izidih tekmovalcev, ki so prihajali z različnih 
koncev sveta, sem premišljeval o tem, kaj vse so morali ti tekmovalci žrtvovati, da so dosegli raven, na kateri so danes. Vsak športnik ima 
seveda svojo zgodbo. Zagnanost in napor neskončnega števila ur. Vztrajnost in odločnost kljub številnim oviram in razočaranjem. Vse jih 
motivira vera v zmago, ki jih žene naprej in še naprej, da bi kljub neverjetnim preizkušnjam vedno krenili znova in spet znova. Za vsako 
zmago ali porazom stoji nešteto ur nemega in monotonega napora. Vse to v interesu razvoja. 
Malcolm Gladwell v svoji knjigi z naslovom Prebojniki večkrat omenja »Pravilo deset tisoč ur«. Trdi, da je ključ za uspeh na vseh 
življenjskih področjih neverjetna količina vadbe; vložiti je treba vsaj deset tisoč ur dela. Prepričan sem, da so najboljši športniki za nastop 
na olimpijskih igrah žrtvovali vsaj toliko ur svojega življenja. Vendar pa to pravilo ne velja samo za olimpijske tekmovalce. Velja za vse 
nas. Po mojem mnenju je glavno sporočilo olimpijskih iger v tem, da so posebni ljudje resnično med nami. Večina nas sicer nikoli ne dobi 
zlate kolajne, nikoli nas ne slavijo množice. Dejstvo pa je, da smo vsi, ne glede na to, kakšno življenjsko pot si izberemo, sposobni izjemnih 
dosežkov. Ne glede na to, čemu bomo posvetili svoje življenje in svoj čas. In to brezpogojno 
velja tudi za nas, ki smo se odločili razviti svoj posel FLP.
Drugo pomembno sporočilo predavanja Adama Maya govori o tem, da moramo svoj posel 
jemati tako kot vse druge posle. Torej, resno. Moramo vložiti dovolj časa, toliko, kot ga je 
potrebnega, da bi dosegli uspehe, o katerih sanjamo. Gladwells pravi, da je to približno 
deset tisoč ur. Ne vem, ali je to res magična številka. Nekaj pa vam zagotavljam: če boste v 
svoj posel vložili toliko časa in energije, kot ga vlagajo športniki, da bi prišli na olimpijske 
igre, uspeh gotovo ne bo izostal. To dokazujejo ljudje, kot je Adam oziroma zakonca Ruiz in 
Lambright in seveda še veliko, veliko drugih v družini Forever.

Hvaležen sem vam, ker je Forever velik zaradi vas. Občudujem napore, ki jih vlagate v 
razvoj svojega posla in če bi bilo odvisno od mene, bi vse vas nagradil z zlato kolajno. 
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Prvega aprila se začenja naše novo leto Super relija v Forever, pomlad nam ponuja nove priložnosti, nove 
razvojne možnosti tudi za veliko družino FLP. Vsi imamo možnost začeti načrtno gradnjo posla že v prvem 
mesecu in vzpostaviti take nakupovalne mreže, ki bodo zagotovile stabilno eksistenco in brezmejno svobodo 

ne le nam, ampak tudi našim vnukom. Marsikdo išče izgovore in ne opazi priložnosti. Mogoče še niso dozoreli, 
čeprav imajo prav zdaj največjo priložnost postati del skupnosti, ki bo zgradila gospodarske razmere, ki so trenutno 
v ruševinah. Sodelujmo pri tem delu! Če bomo resnično vztrajni in predani, bo madžarska, južnoslovanska in 
albanska regija prva na svetu, lahko postanemo zmagovalci – ne le na evropski ravni. 
Marca 2010 smo že četrtič postali zmagovalci evropskega prvenstva Forever; na osnovi podatkov o prometu smo 
se znova uvrstili na prvo mesto. Zahvaljujem se vsem našim sodelavcem, vsem kupcem, vsem privržencem Forever 
in aloje vere. Zahvaljujemo se diamantno-safi rnemu managerju Miklósu Berkicsu, ki je spet evropski prvak v 
motivacijskem programu Profi t Sharing. Čestitamo za uvrstitev na diamantno-safi rno raven Katiki in Attili 
Gidófalvi ter seveda vsem tistim, ki so se uvrstili na londonskem odru. Ponosni smo na šesto mesto, ki ga je pri 
skupnem prometu na evropski ravni dosegel Miki Berkics, ter za uvrstitev na osmo mesto, ki sta ga dosegla József 
Szabó in Józsefné Szabó. Dozoreli pa so tudi sadeži dela, ki smo ga vložili v prodajo izdelkov Sonya. Čestitamo 
Viktórii Cinkota za doseženo tretje mesto na tekmovanju Sonya. Krasno je bilo, ko sta na londonskem odru 
predavala edina diamanta naše regije, Veronika in Stevo Lomjanski, resnično smo bili počaščeni, ko je na 
odru arene Wembley program povezoval naš safi rni manager dr. Adolf L. Kósa! Posebna zahvala velja članom 
President’s kluba in Profi t Sharing kluba, ki svoje edinstvene sposobnosti obrestujejo v svojih mrežah in dosegajo 
izjemne izide v Forever. Prosim vas, sodelujmo pri vzpostavitvi države na novih temeljih, saj to zagotavlja neverjetne 
možnosti tudi nam! Storimo vse, da bomo skupaj ustvarili najboljšo skupino Forever na svetu.

D. S M, 
  

 POMLADNO 
      sporočilo

FOREVER  2010/04 3

Končno je posijalo nestrpno pričakovano toplo sonce, ki daje Zemlji novega 
življenja in energije. Vrtovi, polja in gozdovi so se oblekli v prečudovito cvetlično 
obleko, otroška igrišča so polna otroškega smeha, pari se sprehajajo z roko v roki. 



Udeleženci še vedno prihajajo in 
zasedajo svoja mesta, ko po zvokih 
himne Forever safi rna managerja   

István Halmi in Rita Mikola Halminé, 
ki povezujeta program prireditve, svečano 
najavita začetek marčevskega dneva uspeha 
Forever. Na oder najprej povabita državnega 
direktorja dr. Sándorja Milesza, ki – kot 
pravijo – že dolga leta sanja in uresničuje celo 
vrsto ambicioznih načrtov, ki dajejo stalen 
zalet naši regiji. 

Zunaj pomlad le tu in tam pokuka iz svojega skrivališča. V športni areni László Papp 
pa je pravo mravljišče. Množica prihaja od ranih jutranjih ur. Začetek prireditve je še 
daleč, na hodnikih pa je vse več ljudi; prijateljske in poslovne skupine se pogovarjajo, 
načrtujejo, kupujejo in sprašujejo po novostih. 
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NA VRHU EVROPE
Državni direktor pozdravi sodelavce vodilne 
evropske regije in ponosno pove, da smo 
že četrto leto na vrhu Evrope. Spregovori 
o devetstodevetdesetčlanski delegaciji, ki je 
iz Londona prinesla srebrno kolajno Spirit 
Award. In seveda ne more mimo nekoga, 
ki mu gre zahvala, da je ček Profi t Sharing 
z najvišjim zneskom na svetu spet prišel na 
Madžarsko, to je diamantno-safi rni manager 
Miklós Berkics. Miss Sonya Hungary 
Viktória Cinkota, ki je zastopala našo regijo, 
je prav tako stopila na zmagovalne stopničke. 



Manager dr. István Mokánszki je živi primer za to, 
da lahko slediš svoji zdravniški prisegi, hkrati pa lahko 
svoj poklic združiš z dejavnostjo graditelja mreže. 
Blagodejne učinke izdelkov Forever na naš prebavni 
sistem je podkrepil s svojo visoko strokovnostjo.

Krasno strukturiranemu strokovnemu predavanju 
sledita sprostitev in zabava. Soaring managerka Diána 
Biró ter senior managerki Patrícia Rusák in Tünde 
Hajcsik priložnosti dostojno najavijo nadaljevanje 
tekmovanja Zvezde Forever. Najprej žirija: predsednik 
je direktor salona Karinthy Károly Horváth, stalna 
člana pevka igralka Gabriella Berkes in plesalec 



koreograf Ákos Tihanyi, umetniški vodja pa Zsolt Frenkó. 
Danes sta se jim pridružili še gostji: igralka Enikő Détár 
in pevka Sarolta Zalatnay. In potem prihajajo nastopajoči. 
Polni elana prikažejo najboljše, kar imajo v sebi. Marsikdo 
med njimi je zadal nalogo žiriji. Mi, gledalci, pa smo se 
sproščeno zabavali in seveda navijali za naše ljubljence. 

Dr. Ilona Juronics Vargáné ima že dvanajst let izkušenj 
z izdelki in te izkušnje z veseljem predaja tudi občinstvu. 
Iskreno spregovori o svojih težavah, za katere je rešitev 
našla v naših izdelkih. Z zdravniki Forever, ki prihajajo na 
oder, pripovedujejo o prepričljivih doživetjih in izkušnjah z 
blagodejnimi učinki izdelkov. Hvala jim!



Prireditev se nadaljuje z uvrstitvijo supervisorjev in 
assistant managerjev; posebej pohvalijo tiste, ki so 
svoje uspehe dosegli s pomočjo NDP. Priznanja so 
uvrščeni med prisrčnim in navdušenim ploskanjem 
ter spodbujanem svojih poslovnih partnerjev in 
sodelavcev prejeli od državnega direktorja dr. 
Sándorja Milesza. Takoj po uvrstitvah sledi 
pogovor, kjer se supervisorja János Nagy in Judit 
Postás Nagyné pogovarjata s svojo sponzorko dr. 
Nikolett Dósa in nam zelo nazorno pokažeta in 
dokažeta odličnost delovanja NDP. Dosežki mladih 
zakoncev, supervisorjev, so vsekakor dokaz za to. 

Od naslednje predavateljice izvemo, da pri 
tem poslu leta niso nobena ovira. Zoltánné 
Szilágyi – teta Ilike – pove, da je Forever srečala 
pri devetinšestdesetih. Danes pravi, da je to 
zgodba o uspehu. »Tu se lahko zastonj naučimo 
poklica. Sami so krivi vsi, ki ne izkoristijo te 
priložnosti!« sporoča vsem. Spoznali smo očarljivo 



sposobnost, ki smo ji na dolgo in prisrčno zaploskali. 
Upravičeno!

Teti Ilike sledita zakonca, ki sta dosegla vse, kar se 
lahko doseže na ravni managerja, Szilvia Lipp in 
Mihály Molnár. Iskreno in odprto spregovorita 
o spodbudnih in skrb vzbujajočih doživetjih svoje 
petletne kariere. Svoje izkušnje strneta v priporočila 
in nasvete. Ne le njune besede, tudi njuna dejanja in 
vsa kariera so prepleteni z njuno vztrajnostjo. 

Nastop novih zvezd Forever pomeni nekaj 
duhovnega odklopa in osvežitve po vrsti predavanj, 
ki so včasih polna tudi dramatičnih doživetij. Po 
glasbeno-plesnemu programu je pravo vzdušje za 
uvrstitev novih managerjev in senior managerjev, 
priznanj za člane Kluba osvajalcev in predajo 
registrskih tablic programa za spodbujanje nakupa 
osebnega avtomobila. Uvrščene ob glasnem 
nesebičnem spodbujanju in navijanju večtisočglave 



množice na oder povabi regionalni direktor Budimpešte 
Attila Fődi. Prejemniki čekov Profi t Sharing to pot na 
oder prihajajo na povabilo gostitelja Evropskega relija 
2010 in Profi t Sharinga, safi rnega managerja dr. Adolfa 
L. Kóseja. Vzdušje občinstva pa kar plameni. Na odru se 
vrstijo živi vzori, živi spomeniki tega posla. In prihajajo in 
prihajajo …

Sándor Németh na oder stopi z znanjem fi nančnega 
strokovnjaka in s poslovnimi izkušnjami soaring managerja ki 
stoji na osmih managerskih stebrih. „Videl sem honorarje in 
to mi je dalo misliti …« pravi izkušeni fi nančni strokovnjak 
z veliko leti izkušenj. Izza skromnega in zadržanega 
predavateljskega sloga začutimo trdno prepričanost in močno 
vero. Ne prepričuje, spodbuja. 

Po njegovem predavanju člani žirije spet zasedejo svoje mesto, 
na oder prihajajo tekmovalci, umetniki amaterji. Žirija je v 
težavah, spet morajo zožiti krog.



Serijo predavanj sklene safi rni manager István Halmi. 
Pravzaprav ne predava … le pripoveduje. Čisto in prisrčno. 
Tako preprosto in razumljivo, kot pripovedujejo dedki 
svojim vnukom o pomembnih stvareh. Pripoveduje o 
vrednotah, ki jih predstavlja Forever. In ko nas nagovori 
»Daj najboljše od sebe, ker se izplača«, mu verjamem. 
Veliko nas je, ki mu verjamemo.

Po predavanju se regionalni direktor Budimpešte 
Attila Fődi zahvali predavateljem, ki so prispevali k 
uspešnosti dneva uspeha, potem pa se mu pridružijo še 
kolegi, regionalni direktorji Kálmán Pósa, Tibor Radóczki 
in Tibor Kiss, prelepa glamour dekleta in začnejo se 
uvrstitve novih assistant supervisorjev. 

Ob koncu prireditve je pet srečnih udeležencev prejelo 
po dve vstopnici za naš majski dan uspeha, nekomu pa je 
žrebanje podelilo nagrado – darilni bon za kozmetično 
nego Sonya.



Observatorij 
Žirija, ki sta se ji na 
marčevskem dnevu uspeha 
pridružili še Enikő Détár in 
Sarolta Zalatnay, tudi to 
pot ni imela lahke naloge, v 
nadaljnje tekmovanje se je 
uvrstilo štirinajst izvajalcev.  



Tekmovalci so s svojimi kakovostnimi predstavitvami spet presenetili in očarali občinstvo športne arene. 
Operna pevka Ildikó Tas je na zelo visoki umetniški ravni zapela napev Rossz feleség iz Kodályjeve glasbene 
igre Székelyfonó, Ádám Sólya nas je očaral s sodobno plesno etudo, ki je bila veliko bolj dinamična kot pri 

predhodnem nastopu. 
Vsi tekmovalci so na oder prišli kot pravi profesionalci, pri občinstvu pa je – sodeč po dolgotrajnem in navdušenem 
ploskanju – največji uspeh brez dvoma požela Nóra Benyóczky, ki je zapela pesem iz muzikala Valahol Európában 
(Nekje v Evropi). Nastop vseh treh tekmovalcev je žirija ocenila z najvišjim mogočim številom točk.
Potem ko smo sešteli točke, ki jih je podelila žirija, in tiste glasove, ki so prišli v SMS, smo ugotovili, da so se, čeprav 
je bil tudi njihov nastop izjemno kakovosten, v kategoriji gibanja morali posloviti duet Ti-Zso in Éva Ágoston, 
v kategoriji glasbe pa Anita Csóka in Empty Pubs. Res nam je žal, da se moramo v vsakem krogu posloviti od 
nadarjenih udeležencev. 
Vsem želimo dobre in uspešne priprave ter nestrpno pričakujemo naslednji krog tekmovanja, ki bo 22. maja, ko 
bomo slavili tudi rojstni dan FLP.

Zsolt Frenkó 
umetniški vodja
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Že pred areno nas sprejme pravo karnevalsko vzdušje. Prihajajo 
avtobusi, iz njih pa skupine s plapolajočimi zastavami. Forever 
enako učinkuje na vseh koncih Evrope. Vsi so nasmejani. Še sonce 

je posijalo, čeprav za London to ni najbolj značilno. Kjer Rex hodi, se nebo 
zjasni. To doživljamo že leta po vsej Evropi. 

Predstavniki različnih narodov se pozdravljajo kot stari prijatelji, oči so 
polne sijaja in nestrpnega pričakovanja; že pred areno se začenja tekmovanje 
navdušenja (Spirit Award). Še nikoli ni bilo toliko Grkov. Skupaj s Švicarji 
so zasedli strateške višine in poskušali preglasiti vse druge. Romuni so nase 
odeli čebeljo obleko, pod vodstvom Attile in Katike Gidófalvi so Kazahi 
prišli v prečudoviti narodni noši. Mi, Madžari, zahvaljujoč Istvánu in Riti 
Halmi, ki se jima zahvaljujemo za odlično odpravljeno delo, smo se pojavili 
v nacionalnih barvah in smo z različnimi dodatki pritegnili pozornost 
zbranih. Nestrpno smo čakali vstop v areno. Podobno kot vedno so nam 
mesto določili sredi igrišča, torej sredi Evrope, kjer smo se postavili skupaj 
s hrvaškimi, srbskimi, slovenskimi, z bosanskimi in albanskimi sodelavci. 
Tisti, ki so se prvič udeležili relija, so bili mogoče malce presenečeni na 
stalnim petjem in navijanjem, ki mu ni bilo konca. Nekje deset tisoč nas 
je, vendar se zdi, kot da nas je vsaj desetkrat toliko. Resnično edinstveno 
vzdušje.

Prvi dan prireditve odpreta Aidan O’Hare in Gregg Maughan. Po 
pozdravnem nagovoru nas prosita, naj mesečno namenimo 10–20 evrov 
pomoči žrtvam katastrofalnega potresa na Haitiju. Tudi ti lahko pomagaš, 
prosim, stori to! S to gesto neguje Forever svoje desetletne tradicije, saj 

Uresničene sanje



Leto je naokrog in velika skupina Forever Evrope se je spet zbrala, da bi skupaj 
slavili in priznali dosežke preteklega leta. Prispeli smo v areno Wembley, za katero 
pravijo, da je poleg stadiona Wembley drugi največji športni objekt Evrope. 

vedno pomaga pomoči potrebnim po vsem svetu. V ušesih kristalno 
jasno odzvanjajo Rexove besede: »Moč Forever je moč ljubezni«. Polovica 
denarja od nakupa medvedkov, ki se prodajajo na prireditvi, se v okviru 
programa Forever Giving namenja za pomoč prizadetim. 

Na naše veliko veselje se na odru pojavi dr. Adolf L. Kósa, ki skupaj 
s prijazno angleško partnerko, Claire Cotton May, povezuje program 
prireditve. Ponosni smo nanj in se mu zahvaljujemo za odlično 
opravljeno delo; hvala mu, da je vseskozi dostojno zastopal našo regijo.

VZDUŠJE SE STOPNJUJE 
Vzdušje se še stopnjuje, ko na oder prihajajo novi uvrščeni posameznih 
držav ter managerji in senior managerji. Čudovita glasba, izvajalci, prava 
parada slike in luči, to je prvi dan našega srečanja. Krona dneva je, ko 
razglasijo, da je FLP Madžarske prvi na evropski lestvici!

Tega dne se začenja tudi delitev dobička. 
Več kot štirideset čekov se zvrsti na odru, 
vendar Madžarov ni nikjer. Pri delitvi čekov 
za pet tisoč evrov se pojavi prvi predstavnik 
Madžarske, pa še ta sedmi v vrsti, in sicer Laci 
in Tünde Sulyok prevzameta ček za blizu 
5.300 evrov. Spet zadoni »Ria, ria, Hungária«, 
in to pospremi vsakega našega dobitnika. Moj 
bog, kako lepo je biti Madžar!



Srce nam razbija, ko se pojavijo naši managerji z resnično 
zasluženimi čeki. Reni in Zsófi  Zsidai, Tibor in Orsi Lapicz 
ter končno zakonca Rózsahegyi, Marika in Zsolti z otroki. 
Ne spomnim se, kdaj smo nazadnje doživeli tako radost. 
Ponosni smo na njih in jim želimo še veliko sijajnih dosežkov!

Prvi dan relija je podjetje razdelilo več kot 1,6 milijona evrov, 
naslednjega dne je na razdelitev čakalo še blizu pet milijonov. 

V skupinah prve ravni so člani madžarske skupine prejeli trinajst 
čekov v vrednosti 5–10 tisoč evrov, šest čekov v vrednosti 10–20 
tisoč evrov in osem čekov v vrednosti 20–50 tisoč evrov. Lahko 
rečemo, da smo v vseh skupinah pobrali najboljše čeke. Čestitamo 
vsem uvrščenim!

Prvi dan prireditve zapuščamo popolnoma vzneseni, že je tema, 
ko prispemo v enega najbolj elegantnih londonskih hotelov, v 
JW Mariott Hotel Grosvenor House, ki se nahaja v bližini Hyde 
Parka. Ta hotel bi bil lahko simbol razkošja in elegance. Rex in 
vodstvo Forever tudi s tem dokazujejo, kako cenijo naše delo …

NAŠI VZORNIKI
V soboto, drugi dan srečanja, nadaljujemo tam, kjer smo dan prej 
nehali. Človek bi pomislil, da se vzdušja ne da več stopnjevati, ko 
na oder stopijo Diamanti in nam drug za drugim predajajo svoje 
najboljše izkušnje in znanje, ki jih potrebujemo v življenju in 



poslu. John Curtis in Jean Leach, Veronika in Stevo Lomjanski, 
Helga Kastl, Jean-Marie in Georgette Julien-Lurel, Kim Madsen, 
Joelle in Andre Bonnefoy-Poli, Katrin Bajri, Christina in Robert 
Chalaupka … njihove misli nas popolnoma prevzamejo. Iz vsakega 
predavanja vejeta zanos in prepričanost. Spet se pokaže, da znanje 
samo po sebi, če ga ne uporabljamo, ni dovolj. Da je treba tudi 
poučevati. Vsi opravljajo odlično delo, so pravi vzorniki, ki jim je 
vredno slediti. Le opazovati jih moramo in se učiti od njih, potem pa 
naučeno vgraditi v svoj vsakdan. Hvala vsem!

Potem pa spet slavje, brez postanka, do konca dne. Rex je že 
drugi dan na odru, enako kot Gregg in Aidan. Nikjer niti sledu 
utrujenosti. Le koliko gela spijejo, da vzdržijo vse to? Mi pa gremo 
naprej, pred madžarskih sektorjem že drugi dan plapola zastava, 
dolga blizu dvajset metrov, okrog nje pa vsaj trideset ljudi. Medtem 
ko se dviga in spušča, spominja na veliko srce, oblečeno v nacionalne 
barve, ki nam daje energije in dobrega razpoloženja. Dovolj je 
razlogov za veselje: v skupini TOP 10 evropskih distributerjev sta 
spet tudi Józsi Szabó in Miki Berkics! 

Pogoje druge ravni Profi t Sharing so izpolnile štiri madžarske 
družine. Za odrom minevajo sladke minute pričakovanja. To je 
mesto, kjer nam ni težko čakati. Čim več čakaš, tem večje je veselje. 
Čim pozneje te pokličejo na oder, tem večji je znesek, ki je zapisan 
na čeku! Evropski direktor Péter Lenkey je s prijateljsko pozornostjo 



sprejel uvrščene, s svojo kreativno skupino je storil vse, 
da bi prevzem čeka postal nepozabno doživetje. Enako 
so poskrbeli za celotno koreografi jo med prireditvijo. 
Hvala jim!

Srce nam razbija v grlu, ko stopiva pred visokost 
Henrika VIII., ki je čeke predal tistim, ki so dosegli 
drugo raven profi tne motivacije. Najine sanje so se 
uresničile: prvič sva uspela izpolnili pogoje druge ravni. 
Sledi nama Róbert Varga, ki mu čestitava za odlično 
delo in zasluženi ček. Attila in Katika Gidófalvi sta 
se sicer v profi tni program uvrstili v Kazahstanu, blizu 
dve leti sta med nami in se v madžarskih razmerah že 
ponašata s tretjim največjim čekom. Skoraj slišim, ko 
Attila pravi: Poslušaj! Še stresla se nisva pošteno. Celotna 
madžarska skupina je na nogah, ovacije zakrijejo vse 
druge zvoke. Ta dosežek zasluži spoštovanje in poklon, 
Attila in Katika, čestitamo! Ponosni smo na vaju in vama 
želimo še veliko uspeha pri nadaljnjem delu. 

Največji ček druge ravni uvrstitve v madžarski skupini, 
vreden blizu dvesto tisoč evrov, prejmeta Aranka Vágási 
in András Kovács. Na odru je celotna družina, spodaj 
pa blizu tisoč Madžarov skandira: »Ari, Ria, Hungária«.

Medtem smo že ponosni na izid lepotnega tekmovanja 
Sonya, saj je tretje mesto ob nagradi 250 evrov dosegla 



prekrasna Viktória Czinkotai, ki je zastopala 
našo regijo. Za nas je bila seveda ona najlepša. 
Zahvaljujemo se ji, da je s svojo lepoto in z odličnim 
delom dokazala znano dejstvo, da so Madžarke 
najlepše na svetu. Dekleta! Bodite ponosna!

Nagrada Spirit Award je pripadla Grkom, 
v posebno veselje pa nam je, da so naši romunski 
prijatelji zmagali v tekmovanju v nastopu. Resnično 
so si to zaslužili. Res pa je, da smo bili po naši 
oceni mi najboljši, najbolj zagnani in navdušeni. 
Hvala vsem, ki so nam pomagali, da smo dosegli 
srebrno kolajno Spirit Award: Zsolt Fekete, Kálmán 
Hegedűs in njegovi so nas neprestano spodbujali, 
hvala tudi skupini, ki je ves čas prireditve vihtela 
madžarsko zastavo!

SLAVNOSTNI SIJAJ VELIKANOV
Vzdušje je že nepopisno. Prihaja še ogromen 
ček Magnusa Adlercreutza, Rolfa Kippa, 
Katrin Bajri, nato John Curtis in Jean Leach 
s čekom za 306 tisoč, Anja in Kim Madsen 
s 373 tisoč. Ni še konec. Kdo še lahko pride? 
Moj bo! Le kdo? Naš sponzor, najsijajnejši 
dragulj madžarske in evropske Forever, 
MIKLÓS BERKICS.



Nič nas ne more zaustaviti, prava evforija, najraje bi se vsi zagnali na oder. 
Že tretjič na vrhu Evrope, že tretjič med svetovnimi prvaki. Skoraj ne 
šteje, kakšen znesek je na čeku (skoraj pol milijona evrov), Madžari vse 
preglasimo. BRAVO, MIKI! BRAVO, MIKI! Kot da nikogar drugega ne bi 
bilo v areni. 
Medtem ko Rex, Gregg in Aidan s prijaznim nasmehom in z ljubeznijo 
obdajajo Mikija, se nam zdi, da stojimo vsi ob njem. To je pravi čudež, 
trenutek, ki traja večno, skupaj doživimo, kar je Kölcsey zapisal v prvih 
vrsticah madžarske himne: »Bog blagoslovi Madžare, z dobro voljo in 
blagostanjem …«. In solze se kar cedijo. Z odra padajo svežnji bankovcev 
z Rexovo fotografi jo, arena spominja na raj. Kaj vse zmore Forever! Še 
predstavljati si ne moremo. Vendar je lepo pripadati tej družini. Okopati se 
in rasti ne v senci, ampak v sijaju in ljubezni velikanov. 
Hvala, Sándor, da si nas popeljal sem, da tako vodiš to deželo.  
Doma bi se lahko marsikdo zgledoval po tebi, po tem, kako je treba voditi. 
Spomnita nas Jezusovih lepih besed: »Po sadovih ji boste spoznali«. Hvala! 
Hvala! Hvala! Na nas lahko računate tudi v prihodnjih desetletjih.
Bravo, London! Bravo, Madžari!  Prijatelji moji, pripravite se! Dunaj nas leta 
2011 pričakuje z odprtimi vrati. In mi bomo tam.
In spet bomo dokazali. Pridite z nami! Pripravite se, Madžari! Potrebujemo 
vas. Vsem v tej majhni domovini želiva veliko dobrega zdravja in še 
uspešnejšega dela ter veliko, veliko sreče!

S spoštovanjem: 
Sándor Tóth in Edina Vanya 

soaring managerja, člana President’s kluba

PROFIT SHARINGMINŐSÜLTEK 2009

3. RAVEN
Miklós Berkics

2. RAVEN
Aranka Vágási in András Kovács

Attila Gidófalvi in Attiláné Gidófalvi
Róbert Varga

Sándor Tóth in Edina Vanya

1. RAVEN
Gizella Botis in Marius Botis 

Tamás Biró in Diána Biró
Stevan Lomjanski in Veronika Lomjanski

Dr. Adolf  L. Kósa
Tamás Budai in Éva Schwarcz Budai

Csaba Juhász in Enikő Bezzeg
Zsolt Fekete in Noémi Ruskó
Tünde Hajcsik in András Láng

István Halmi in Rita Mikola Halminé
Hajnalka Senk

István Utasi in Anita Utasi
Dr. Endre Németh in Ágnes Lukácsi

Zsoltné Rózsahegyi in Zsolt Rózsahegyi 
Géza Varga in dr. Ilona Juronics Vargáné 

Dr. Katalin Pirkhoff er dr. Seresné in dr. Endre Seres
Tibor Lapicz in Orsolya Lenkó Lapiczné

Ágnes Klaj
Dragana Janović in Miloš Janović

Siklósné dr. Révész Edit in Siklós Zoltán
Ádám István

István Tóth in Márta Zsiga
Ádám Nagy in Brigitta Belényi Nagyné

Józsefné Haim in József Haim
György Csuka in dr. Ibolya Bagoly

István Kása in Istvánné Kása
Péter Mayer

Renáta Zsidai Oltvölgyiné
László Sulyok in Tünde Kökény Sulyokné
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Dr. Katalin Pirkhoff er dr. Seresné in dr. Endre Seres
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Dragana Janović in Miloš Janović

Siklósné dr. Révész Edit in Siklós Zoltán
Ádám István

István Tóth in Márta Zsiga
Ádám Nagy in Brigitta Belényi Nagyné

Józsefné Haim in József Haim
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1.   ÉLIÁS TIBOR       

2.   VÁRADI ÉVA 

3.   NAGY ÁDÁM     
      NAGYNÉ BELÉNYI BRIGITTA

4.   LANTOS ISTVÁN
      JUHÁSZ RENÁTA

5.   VARGA GÉZA
      VARGÁNÉ DR. JURONICS ILONA

6.   SÁNDOR ZSOLT
      SÁNDORNÉ KÁDÁR EDIT

7.   OLÁH GÁBOR

8.   LAPICZ TIBOR
      LAPICZNÉ LENKÓ ORSOLYA

9.   SENK HAJNALKA  

10. VISNOVSZKY RAMÓNA
      BOGNÁR GÁBOR
      

MADŽARSKA SRBIJA

1.   MIODRAG UGRENOVIĆ
      OLGA UGRENOVIĆ

2.   ELIZABETA KOVAČ KORODI 
      JOŽEF KORODI

3.   DRAGANA ŽURKA
      DRAGIŠA ŽURKA

4.   RUŽICA DIMITRIĆ
      ŽIVORAD DIMITRIĆ

5.   ZORICA FILIĆ
      DRAGAN FILIĆ

6.   SLOBODANKA BULJAN 
      STANISLAV BULJAN

7.   TATJANA NIKOLAJEVIĆ
      BOGDAN NIKOLAJEVIĆ

8.   BARBARA IZABELA KOTA

9.   JASNA HRNČJAR

10. MILANKA MILOVANOVIĆ
      MILISAV MILOVANOVIĆ
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BOSNA-HERCEGOVINAHRVAŠKA SLOVENIJA

DESET NAJUSPEŠNEJŠIH DISTRIBUTERJEV
IZDELKOV FEBRUARJA 2010

OSEBNE IN NEMANAGERSKE TOČKE

1.   MIODRAG UGRENOVIĆ
      OLGA UGRENOVIĆ

2.   ELIZABETA KOVAČ KORODI 
      JOŽEF KORODI

3.   DRAGANA ŽURKA
      DRAGIŠA ŽURKA

4.   RUŽICA DIMITRIĆ
      ŽIVORAD DIMITRIĆ

5.   ZORICA FILIĆ
      DRAGAN FILIĆ

6.   SLOBODANKA BULJAN 
      STANISLAV BULJAN

7.   TATJANA NIKOLAJEVIĆ
      BOGDAN NIKOLAJEVIĆ

8.   BARBARA IZABELA KOTA

9.   JASNA HRNČJAR

10. MILANKA MILOVANOVIĆ
      MILISAV MILOVANOVIĆ

1.   ZLATKO JUROVIĆ
      SONJA JUROVIĆ

2.   JASMINKA PETROVIĆ
      MIRKO PETROVIĆ

3.   NEDELJKO BANIĆ
      ANICA BANIĆ

4.   ANDREA ZANTEV

5.   IVANKA MILJAKRILL
      ROLF RILL

6.   ANTON STIPETIĆ

7.   ELVISA ROGIĆ
      JAKOV ROGIĆ

8.   IVAN LESINGER
      DANICA LESINGER

9.   NELA ČOP

10. JASNA JANKOVIĆ KVATERNIK
      IVICA JANKOVIĆ

1.   RINALDA ISKRA
      LUČANO ISKRA     

2.   DANICA BIGEC

3.   JAZBAR DAŠA HOFSTÄTTER
      MARKO JAZBAR

4.   TANJA JAZBINŠEK

5.   SAŠA TONEJC

6.   MARJETA HRASTAR KREJČI
      MILAN HRASTAR

7.   LOVRO BRUMEC

8.   ANICA MALEŠIČ
      TOMAŽ MALEŠIČ

9.   EMA ŽITKO
      MIRAN ŽITKO

10. ALJOŠA V. CVIJANOVIČ
      DANIJEL V. CVIJANOVIČ
    

1.   SUBHIJA MUSTAFIĆ
      SAFET MUSTAFIĆ

2.   DŽEVAD DŽAFEROVIĆ
      ALBINA DŽAFEROVIĆ

3.   DR. GORAN FRANJIĆ

4.   DR. NEDIM BAHTIĆ
      BELMA BAHTIĆ

5.   ZORAN VARAJIĆ
      SNEŽANA VARAJIĆ

6.   MUHAREM PAŠALIĆ
      JASMINA PAŠALIĆ

7.   DR. SLAVKO PALEKSIĆ
      MIRA PALEKSIĆ

8.   DANIJEL MARKOVIĆ

9.   GAIBIJA ĆATIĆ
      MUNIRA ĆATIĆ

10. ZORAN NJEGOVANOVIĆ
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 RAVEN ASSISTANT 
                MANAGERJA SO DOSEGLI

Crnević Zecir 
in Crnević Samira
Džaferović Dževad 
in Džaferović Albina
Dr. Fanjić Goran
Mededović Dušanka 
in Mededović Refko
Prim. dr. Mijanović Jovo 
in Mijanović Marija

              RAVEN SUPERVISORJA
               SO DOSEGLI

Aćimović Ljubica in Acimović Dragan
Bihall Viktória
Borsos Tibor Gyula
Burák-Kovács Krisztina 
in Burák Attila 
Domboróczki Rita
Dusza Mária
Karamarković Danijela
Kohari Erika Melinda
Kreicsik Ilona
Kóródi Tamás 
in Kóródiné Pető Zsuzsanna
László Tamás
Lukács Ágnes
Maczó Rozália
Majzik Gábor
Mgr. Matasova Tünde 
in Rndr. Matas Tibor

Meggyesiné dr. Serfőző Katalin 
in Meggyesi László
Pašalić Muharem 
in Pašalić Jasmina
Pattantyúsné Hegai Zoja 
in Pattantyús Gábor
Rigó András
Rigó Lajos
Szabó Eszter Kata
Todorović Dragana 
in Todorović Gojko
Vukaljović Gordana

           
       

ZMAGOVALCI PROGRAMA     
ZA SPODBUJANJE NAKUPA 

OSEBNEGA VTOMOBILA

1. RAVEN

Ádámné Szőllősi Cecília 
in Ádám István
Bakó Józsefné 
in Bakó József
Balázs Nikolett
Balogh Anita in Süle Tamás
Bánhidy András
Becz Zoltán 
in Becz Mónika
Bodnár Daniela

Botka Zoltán 
in Botka Zoltánné
Czeléné Gergely Zsófi a
Csepi Ildikó in Kovács Gábor
Csuka György in dr. Bagoly Ibolya
Csürke Bálint Géza 
in Csürke Bálintné
Dobsa Attila 
in Dobsáné Csáki Mónika
Goran Dragojević 
in Irena Dragojević
Éliás Tibor
Dr. Farády Zoltán 
in dr. Farády Zoltánné
Farkas Gáborné in Farkas Gábor
Fittler Diána
Anton Gajdo in Olivia Gajdo
Gecző Éva Krisztina
Gecző László Zsoltné 
in Gecző László Zsolt
Gecse Andrea
Haim Józsefné in Haim József
Hajcsik Tünde in Láng András
Halomhegyi Vilmos
Heinbach József in dr. Nika Erzsébet
Hofbauer Rita in Gavalovics Gábor
Illyin Ilona
Jancsik Melinda
Jozó Zsolt in Molnár Judit
Dr. Kálmánchey Albertné 
in dr. Kálmánchey Albert
Dr. Kardos Lajos in 
dr. Kardosné Hosszú Erzsébet
Kása István in Kása Istvánné
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UVRŠČENI MESECA FEBRUARJA

Sándor Zsolt in Sándorné Kádár Edit  
(Sponzorji: Lantos István in Juhász Renáta)

»Sprejete odločitve smo postavili nad vse v svojem življenju in storili vse, da bi uresničili 
svojo vizijo, da bi uresničili svoje sanje. Uživali smo v preprostosti in čistosti posla FLP, 
obenem spoznali ljubezen, pozornost, veselje skupinskega dela, varnost, zdravje, denar – 
torej vse, kar je nepogrešljivo v človekovem življenju, kar predstavlja temeljne stebre dobrega 
in lepega življenja. 
Hvaležna sva najinima sponzorjema Istvánu Lantosu in Renáti Juhász, ki sta nama s svojim 
znanjem in globoko predanostjo kazala pot ter nama neomajno zaupala. 
Naš namen je oznanjati veselo novico o poslu FLP in čim več ljudem pomagati do poti, 
ki vodi k svobodi. Edina svoboda, ki si tudi zasluži to ime, je tista, ki nam omogoča iskati 
lastno srečo, ne da bi pri tem ovirali druge.«

             RAVEN MANAGERJA SO DOSEGLI

 



27FOREVER  2010/04

SKUPAJ NA POTI USPEHA
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 FEBRUARJA UVRŠČENI MESECA FEBRUARJA

Kemenczei Vince 
in Tamási Krisztina
Keszlerné Ollós Mária 
in Keszler Árpád
Kibédi Ádám in Ótos Emőke
Kis-Jakab Árpád 
in Kis-Jakabné Tóth Ibolya
Klaj Ágnes
Sonja Knežević in Nebojša Knežević
Knisz Péter in Knisz Edit
Kovács Gyuláné in Kovács Gyula
Köves Márta
Jadranka Kraljić Pavletić 
in Nenad Pavletić
Kulcsárné Tasnádi Ilona 
in Kulcsár Imre
Lapicz Tibor 
in Lapiczné Lenkó Orsolya
Dr. Predrag Lazarević in
dr. Biserka Lazarević
Léránt Károly 
in Lérántné Tóth Edina
Lipp Szilvia in Molnár Mihály
Lukács László György
Dr. Lukács Zoltán in 
dr. Lukácsné Kiss Erzsébet
Major István 
in Majorné Kovács Beatrix
Mayer Péter
Mészáros Istvánné
Branko Mihailović 
in Marija Mihailović
Miklós Istvánné in Tasi Sándor
Mirjana Mičić in Vilmoš Harmoš
Mohácsi Viktória
Molnárné Kalcsu Klára
Mrakovics Szilárd in Csordás Emőke
Mussó József in Mussóné Lupsa Erika
Nagy Ádám in Nagyné Belényi Brigitta
Nagy Gabriella in Márkus József
Nagy Zoltán in Nagyné Czunás Ágnes
Marija Nakić in Dušan Nakić
Oltvölgyiné Zsidai Renáta
Orosz Ilona in dr. Gönczi Zsolt
Orosz Lászlóné
Papp Imre in Péterbencze Anikó
Papp Tibor in Papp Tiborné
Dr. Pavkovics Mária
Radics Tamás in Poreisz Éva
Radóczki Tibor in dr. Gurka Ilona
Ramhab Zoltán 
in Ramhab Judit
Ráth Gábor
Rezván Pál in Rezvánné Kerek Judit

Róth Zsolt 
in Róthné Gregin Tímea
Rudics Róbert in 
Rudicsné dr. Czinderics Ibolya
Rusák József in Rusák Rozália
Rusák Patrícia
Dr. Steiner Renáta
Dr. Surányi Katalin 
in Gazdig Sándor
Tihomir Stilin in Maja Stilin
Sulyok László 
in Sulyokné Kökény Tünde
Szabados Zoltán 
in Szabadosné Mikus Emese
Szabó Ildikó
Szabó Péter
Dr. Szabó Tamásné 
in dr. Szabó Tamás
Szeghy Mária
Székely János in Juhász Dóra
Szekér Marianna
Széplaki Ferencné 
in Széplaki Ferenc
Tanács Erika
Tanács Ferenc 
in Tanács Ferencné
Tasnády Beáta in Vörös Zoltán
Téglás Gizella
Térmegi Lászlóné in Térmegi László
Tordai Endre 
in Tordainé Szép Irma
Tóth Tímea
Dr. Dušanka Tumbas
Túri Lajos in Dobó Zsuzsanna
Miodrag Ugrenović 
in Olga Ugrenović
Vareha Mikulas
Varga Zsuzsa
Visnovszky Ramóna 
in Bognár Gábor
Vitkó László
Zakar Ildikó
Jožefa Zore

2. RAVEN

Botis Gizella in Botis Marius
Császár Ibolya Tünde
Dominkó Gabriella
Hertelendy Klára
Dragana Janović 
in Miloš Janović
Milanka Milovanović és
Milisav Milovanović

Daniela Ocokoljić
Dr. Marija Ratković
Révész Tünde 
in Kovács László 
Rózsahegyi Zsoltné 
in Rózsahegyi Zsolt
Siklósné dr. Révész Edit 
in Siklós Zoltán
Szépné Keszi Éva 
in Szép Mihály
Tóth Csaba
Varga Géza in 
Vargáné dr. Juronics Ilona

3. RAVEN

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



Prisrčno pozdravljam vse vas, ki ste se šele pridružili pravemu 
svetovnemu podjetju. Iskrene čestitke za vašo odločitev. Gotovo 
ste imeli prave razloge zanjo. Vem, da bi lahko izbirali med 

izdelki drugih proizvajalcev, lahko bi ustanovili svoje podjetje na 
katerem drugem področju ali pa sodelovali z drugimi podjetji MLM.
Vendar ste izbrali nas. Veliko je namreč takih, ki želijo biti svobodni, 
ki bi radi ustanovili podjetje na dolgi rok in si tako zagotovili gmotno 
varnost in predvidljivo prihodnost – pa ne le zase, ampak tudi za 
svojo družino –, pa jim to ne uspe, ker žal niso stavili na pravega 
konja. 
Pomembno je, da Vi, ki ste pred kratkim začeli polagati temelje 
svoje prihodnosti v Forever, prisluhnete svojim sponzorjem in višjim 
vodjem, da boste imeli dovolj ustreznih strokovnih informacij, ki jih 
boste predali svojim prihodnjim sodelavcem, ki so se odločili za obliko 
podjetništva MLM, niso se pa še odločili za podjetje, ki se mu bodo 
pridružili. 
Naj vam povem nekaj pomembnega: na Madžarskem je le 5–6 
podjetij, ki imajo stabilno fi nančno zaledje, ki so vsaj pet let 
nepretrgoma prisotni na trgu, ki imajo poslovni načrt MLM, ki se je 
že dokazal, in opravijo letno vsaj milijardo forintov prometa. Večina 
teh že desetletja deluje po vsem svetu, imajo svoje domače pisarne, 
skladišča, več tisoč kupcev, plačujejo davek, torej delujejo zakonito. 

Tako je, 5–6 in ne 56 ali 560. Predvsem na internetu (včasih pa tudi v kakšni majhni pisarni) boste tudi v svojem jeziku našli opise 
navideznih podjetij MLM, ki ponujajo še boljše poslovne načrte, edinstvene možnosti, revolucionarno nove izdelke z inovacijami, ki bi naj 
prišle iz prihodnosti, in seveda temu ustrezen, genialen marketinški načrt. 
Poleg tega pa ta podjetja kar tekmujejo v obljubah hitrega in lahkega bogatenja z malo vloženega dela in sredstev. Njihova skupna značilnost 
je, da že začetnikom obljubljajo visoke prihodke (čeprav na svetu to nikjer ne deluje, je pa prava glasba za ušesa začetnikov), vendar je za 
začetek treba tudi vložiti nekaj denarja. Čim bolj preprost se zdi njihov marketinški načrt, tem večja je možnost, da vas bodo prinesli okrog – 
vendar vam obljubljajo prihodke, v primerjavi s katerimi se zdi tistih nekaj sto ali nekaj tisoč evrov prava malenkost. 
In? Mislite, da jim kdo verjame? Verjeli ali ne, vse več je tistih, ki jim verjamejo. Ta podjetja zelo dobro vedo, kaj, zakaj in kako dolgo 
bodo delali. Gradijo na človeški nečimrnosti, igrajo na strune duševnega stanja ljudi, ki so zaradi brezposelnosti in brezizglednosti izgubili 
potrpljenje in zaupanje v prihodnost, ki so razočarani in hočejo čim prej priti do denarja. Oni so tisti, ki neozaveščenim ljudem obljubljajo 
hitro uresničitev že opuščenih želja in jim ponujajo prav tisto, kar želijo slišati, čeprav nekje globoko v sebi tudi sami vedo ali vsaj slutijo, da 
je tisto, kar obljubljajo, prelepo, da bi bilo resnično, vendar je zadeva tako privlačna in se možnost zdi tako realna, da jim verjamejo. Mogoče 
se tudi njim enkrat v življenju nasmehnila sreča …
Velika večina navideznih podjetij MLM je pravzaprav igra piramida, se pa včasih pojavi tudi kakšen izdelek, da bi zakrili pravo naravo 
stvari. Mogoče nakup tajne knjige za uspeh za borih dvesto tisoč forintov, čudež … vložki, čudežno hujšanje … magično to in ono, pristna 
aloja vera, ki je še bolj učinkovita kot tista, ki je pridelana v lastnem nasadu, in kdo bi še vedel, kaj …
Večina teh podjetij ima le virtualne pisarne, njihove spletne strani pa kar čez noč izginejo. Takih podjetij je vsaj sto, le imena se menjajo. 
Zaman z vašim denarjem izgine oseminštirideset takih podjetij, ker se pojavi novih dvainpetdeset takih, ki bodo spremenili ves svet z 
edinstveno ponudbo, ki je ne moreš zavrniti.
Bodite ponosni nase, prav ste se odločili. Da, Forever. Že dvaintrideset let po svetu in že trinajst let na Madžarskem – z vami in za vas. 

                                 Tibor Radóczki
                    ,
                     

FOREVER  2010/0428

Dragi novi orli!



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@fl pseeu.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@fl pseeu.hu

OBVESTILO NAŠIM DISTRIBUTERJEM!



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.fl pseeu.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 Offi  ce 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 
fl pbudapest@fl pseeu.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.fl pseeu.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 fi nančnih 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. 

Program od 19. aprila do 27. maja 2010

18:00 in 06:00 Himna predstavitev
18:15 in 06:15 Dr. István Taraczközy 
  Naravni način življenja 
  - ljubi sebe
18:30 in 06:30 Dr. Csaba Gothárd    
  Le kaj smo ti storili, 
  draga Zemlja?  
18:55 in 06:55 Dr. Ibolya Bagoly   
  Hrana, jed 
19:25 in 07:25 Zvezde FLP I.
20:15 in 08:15 Supervisorji, assistant 
  managerji
20:45 in 08:45 Managerji, senior managerji, 
  osvajalci
21:55 in 09:55 Zvezde FLP II.
22:35 in 10:35 Péter Szabó 
  Lepote gradnje skupine
22:55 in 10:55 István Halmi: Širi!
23:50 in 11:50 Michael Strachowitz  
  Trije ključi uspeha
00:40 in 12:40 Zvezde FLP III.  
01:40 in 13:40 Zvezde FLP razglasitev rezultatov
01:50 in 13:50 Supervisorji, assistant managerji
02:10 in 14:10 Managerji, senior managerji, 
  osvajalci, uvrščeni v Brazilijo 
02:50 in 14:50 Ágnes Klaj
  Postala sem članica PC
03:10 in 15:10 Slavka Mohova in Dezső Szabó 
  Motivacija iz Češke
03:55 in 15:55 Sándor Tóth in Edina Vanya   
  Darilo marketinškega 
  načrta je profi t 
04:20 in 16:20 Presenečenje (Zsolt Frenkó) 
  ABBA 
04:50 in 16:50 Ilike Lajosné Tasnádi 
  Kaj zame pomeni 
  raven managerja? 
05:20 in 17:20 Róbert Varga 
  Korak po korak v poletnih mesecih

www.fl pseeu.com

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: 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
• Osrednja uprava v Budimpešti:
1183 Budapest, Nefelejcs u. 9–11.
E-mail: flpbudapest@flpseeu.hu
Tel.: + 36-1- 291-8995, + 36-20-465-6280
Državni direktor : Dr. Sándor Milesz 
Poslovni direktor: Rudolf Kádas    
Tel.: + 36-1-291-8995/103-as mellék
Finančna direktorica : Gabriella Véber Rókásné 
Tel.: + 36-1-291-8995/171-es mellék
Nadzorni direktor: Zsolt Suplicz 
Tel.: + 36-1-291-8995/181-es mellék
Direktorica za mednarodne zadeve, obračune in 
informatiko: Erzsébet Ladák 
Tel.: + 36-1-291-8995/160-as mellék
Vodja izpostave (kadrovske in varnostne zadeve): 
Bernadett Huszti Tel.: +36-1-291-8995/194
Osrednja uprava (tajništvo):
Zsuzsa Gerő +36-1-291-8995 int. 158, 
mobil: + 36-20-593-8205
Valéria Kismárton int. 107, 
mobil: + 36-20-572-2964
Zsuzsanna Petróczy  int. 106,
mobil: + 36-20-230-9759
Mónika Vida int. 159, 
mobil: + 36-20-200-3303
• 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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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: fl palbania@abcom.al  

ALBANIJA

OBVESTILA JUGOVZHODNO    EVROPSKIH PISARN

35FOREVER  2010/04



Gradimo          MOSTOVE DO LJUDI 
István: Teca Herman in Tamás Bíró sta 
nama tako dolgo težila, dokler mi je enkrat 
postalo dovolj in sem ju vprašal, koliko pa 
sta zaslužila v tem poldrugem letu, odkler 
sta se ukvarjala z nama (sam sem že imel 
pripravljen odgovor zanju, češ vidite, zato 
me ta stvar ne zanima). Pa sta na mizo 
položila vse papirje, sešteli smo in ugotovili 
kar impozantno vsoto denarja. Torej nista 
dobila načrtovanega odgovora, vprašanje, 
kaj morava midva storiti za to.

Zakaj sta se tako dolgo otepala? 
Rita: V preteklosti sva že bila v nekem 
drugem podjetju MLM, kjer sva ogromno 
delala, vendar nisva dosegla tistega, kar sva 
pričakovala. Zato sva se zavestno odločila, 
da se nikoli več ne želiva ukvarjati s tovrst-
nim poslom. 

Torej sta sistem prodaje v MLM že 
poznala. V čem je bil Forever Living 
Products drugačen?
István: Prej sva morala vzbuditi potrebo. 
Tukaj je to odveč, saj je potreba po teh 
izdelkih prisotna v vsakem človeku. 
Naša naloga je le predati informacije 
in nič več. Predstaviti dejstva in postati 
simpatičen. In sčasoma bodo vsi ra-
zumeli, da ne morejo pričakovati, da 
bodo za njihovo zdravje poskrbeli drugi, 
da je vse v njihovih rokah. Če predam 
informacije desetim ljudem, bodo petim 
zanimive, dva pa se bosta gotovo odločila 
za naše.  Prepričan sem, da lahko uspe 
celo tistim, ki ne uporabljajo pravih 
delovnih metod, saj so izdelki dobri, 
naše zdravje pa kar kliče po tem, da bi 
jih uporabljali.

Pravijo, da je njuna moč v 
skupnem delu: kamor koli 
se odpravita, vedno hodita 
skupaj, in to krepi njuno vez. 
Letalski inženir István Halmi 
in diplomirana pedagoška 
delavka Rita Mikola Halminé 
sta v posel FLP krenila pred  
enajstimi leti. Na temelju 
poslovnih dosežkov sta na 
četrtem mestu, kot zakonca 
pa gotovo vodita.

36 FOREVER  2010/04





Kljub temu so novi kandidati
velikokrat zadržani …
István: Ljudje se bojijo prepričevanja 
drugih. Vendar pomislite, saj se to dogaja 
vsepovsod, ves svet nekaj prodaja in ves 
svet nekaj kupuje. Če drugega ne, svojo 
delovno silo, osem ur dnevno »prodajamo 
sebe« svojim šefom. Ni težka sama 
prodaja, ampak vzpostavitev in dolgoročno 
negovanje stikov.

Verjetno je bilo vama nekoliko lažje, 
saj sta že prej delala kot podjetnika na 
različnih področjih. . 
István:  Če sem iskren, nama je to otežilo 
zadeve. Navajena sva bila, da morava 
vse narediti sama, tu pa je drugače. Po 
drugi strani pa je res, da sva že naredila 
vse mogoče napake, se učila iz njih in se 
naučila osnovnih pravil. Res pa je tudi, da 
je v danih okvirih precej široko polje za 
kreativnost, saj gradimo mostove do ljudi, 
to pa lahko delamo na milijon načinov.
 
Obstaja kakšen poseben element Halmi 
v tem poslu?
István: Tisti plus, ki nas razlikuje od 
drugih, dodaja Rita. Njena prefi njenost, 
gostoljubnosti, občutek za slog. Ko 
organiziramo predavanja, predavatelje 
zmeraj pričakajo tablica z imenom in 
kakšen bonbonček, osvežilni napitek, kava, 
pogača, miza VIP in spremljevalci. Ni 
vseeno, kakšno je vzdušje, kako se počutijo 
tisti, ki pridejo, in s kakšnimi vtisi zapustijo 
prireditev. Rita je tista, ki vedno postavi 
prikupno sceno.

Kaj pa strokovni prijemi?
Rita: Naša prava prednost je Istvánova 
profesionalnost, kako začuti slog, osebnost 
ljudi, kako se jim prilagaja. Vedno je 
uglašen s svojim sogovornikom, pa naj 
gre za dijaka ali njegovega profesorja 
ali velikega podjetnika. Seveda so vse 
to prinesle izkušnje preteklih let in ne 
nazadnje tudi serija neuspehov. 
István: Čisto na začetku sem imel kar 
številčno skupino, pri kateri sem imel 
občutek, da je bila usmeritev fantastična, 
potem pa jih nisem nikoli več videl. In to 
zato, ker sem se obnašal kot na običajnem 
podjetniškem kolegiju; če je kdo naredil 
napako, sem ga seveda pošteno oštel. 
Postal sem njihov šef in sem pomislil, da 
je to pravilno. Bil sem iskreno zagnan in 
me je resnično začudilo, da so se drugi 
tega prestrašili. Danes vem, da nekateri res 
potrebujejo šefe, pri drugih pa je takšno 
obnašanje huda napaka.

Bi nam razkril nekaj svojih skrivnosti?
István:  Pohvali, vprašaj in z nikomer ne 
razpravljaj. Te tri stvari so temelj vsega. Če 
se jih boste držali, ne bo večjih padcev. Vsak 
človek si želi nastopanja in potrditve svojih 
dejanj, pohval za svojo obleko, frizuro, 
nastop … Tudi midva nisva izjema, tudi 
meni je prijetno, če pohvalijo mojo soprogo, 
avtomobil, poslovne dosežke ...  Prav iz tega 
izvira pomen vprašanj: ljudi ne zanimajo 
drugi, ampak oni sami. Le spomni se, ko se 
vrneš s potovanja, ti mogoče postavijo eno 
ali dve vprašanji, potem pa ti pripovedujejo o 
tem, kaj se je med tem časom dogajalo doma.

Preseneča me prepoved razprave, saj 
pri razpravi soočamo argumente in 
protiargumente, a ne?

István:  Če dobro opravljaš svoje delo, 
gre drugače. Če vztrajaš pri svojem 
prepričanju, se pojavita  neke vrste napetost 
in spopad. Nikogar ni mogoče prepričati o 
nečem, dokler se sam ne prepriča. Tako da 
vedno sprejemamo stališča drugih, ki jih 
kvečjemu le dopolnimo s svojim.

Direktorja sta postala v rekordnem 
času, v enainpetdesetih dneh, na 
svoj prvi dan uspeha sta prišla že kot 
managerja. Verjetno gre zahvala za 
to vajinemu že obstoječemu sistemu 
poznanstev in stikov.
István: Vsekakor, čeprav nikogar nismo 
pripeljali iz svojih predhodnih poslov. Za 
najin takratni uspeh gre zahvala najinemu 
sponzorju Tamásu in odličnim vodjem, 
Csabi Tóthu ter dr.  Zsoltu Göncziju in 
njegovim. Enainpetdeset dni je le tisto, kar je 
vidno, mi smo že prej plačali ceno za uspeh.

Vama je bilo težje kot tistim, ki živijo v 
prestolnici?
István: Po eni strani da, saj ima 
Budimpešta dva milijona prebivalcev, 
Miskolc pa le dvesto tisoč. Res je sicer, da 
sta v tistem času v Miskolcu že bila dva 
direktorja; midva sva morala vzpostaviti 
celotno infrastrukturo skupaj s skladiščem 
in predstavitvami. Po drugi strani pa je to 
imelo tudi svoje prednosti, saj tisti ki, ima 
odgovornosti, vedno vlaga veliko več kot 
tisti, ki samo uživa prednosti.

Glede na ta zanos je precej 
presenetljivo, da sta po poldrugem 
letu dela, po osamosvojitvi treh 
direktorjev, za leto in pol odnehala.
Rita: Vzela sva malo dopusta. Najin sin 
Bence je bil takrat na vrhuncu svoje šahovske 
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kariere, pospremila sva ga na svetovna 
prvenstva in pričakovala, da bo na svet 
pokukal ta mlajši, Bajnok. Ko se je rodil 
Bence, je bil moj soprog veliko odsoten, saj je 
stalno delal. Zdaj pa je sklenil, da želi uživati 
v očetovskih radostih, da želi biti poleg tudi 
pri kopanju najinega dojenčka.

Bence in Bajnok: oba zmagovalca. 
Rita: Vsekakor velja to za Bajnoka, saj sva 
se veliko borila zanj. Bil je pravi čudež, še 
časopisi so pisali o njem. Oba sta šampiona, 
eden v šahu, drugi pa v življenju. Verjame-
va, da sta se rodila kot zmagovalca!
 
Vse je le vprašanje volje? 
István: Midva sva dosegla, kar sva hotela. 
Takrat sva hotela Bajnoka in sva ga dobila. 
Pravi otrok FLP, živa reklama za naše 
izdelke!

Ko sta se vrnila v posel, sta lahko 
nadaljevala tam, kjer sta obstala?
István:  Ne. Z višje ravni. V času, ko midva 
nisva delala, so najini trije direktorji resno 
opravljali svoj posel.

Pravijo, da ga resno jemlje tudi ta 
vaš starejši sin …
Rita: Tako je. Kmalu bo star 
osemnajst let in mu bomo 
podarili touch paket. Že mesece 
se pogovarjamo o tem, kakšen 
seznam naj sestavi, kako koga 
povabiti, skupaj z nama obiskuje 
prireditve … že si je nagledal 
svoj naslednji avtomobil. 
Zanj je pomemben tudi 
uspeh: neverjetno 
spodbudo mu daje, 
da ga spoznajo na 

prireditvah. Nazadnje so se hoteli z njim 
fotografi rati, drugič pa so ga na spletu 
spraševali, ali je on sin Istvána Halmija. Vse 
to ga motivira.

Kako preživljata svoj prosti čas? 
Rita: Istvána zanima šport, obožuje 
nogomet, vendar je športni vsejed. Poleg 
tega zbira posebne šahovnice; kjer koli 
sva bila, je vedno našel nekaj posebnega. 
Mene privlačijo svet barv, moda, ličenje, 
urejanje stanovanja in vrtovi. Trudim se, 
da bi se naučila harmonije teh. Obožujeva 
potovanja, z otroki, v dvoje ali pa s prijatelji.
István: Moja večna želja je bila poleteti po 
Velikem kanjonu, in to mi je tudi uspelo. 
Sicer ni bilo tako, kot sem si predstavljal, saj 
letala nisem jaz pilotiral, ampak sem bil le 
eden izmed turistov na letalu. 

Tudi v življenju 
težko prenašaš, 

če nisi ti za 
krmilom?  

István: 
Kje pa.

Ampak iskreno!
István:  Aha, iskreno? Da. V poslu in 
družini sem privrženec demokratične 
diktature: vse obravnavam kot partnerje, 
vendar sem vodja jaz. 

Pred tremi leti sta postala safi rja, leta 
2009 pa sta dobila tudi profi t sharing.  
István: Petkrat sva se zagnala, saj je bilo 
vzdušje zaradi krize precej negativno.

Kaj pa naslednji cilj? 
Rita: Uvrstitev na diamantno-safi rno 
raven je še daleč; za to nam manjka še pet 
frontnih managerjev.

Saj jih boste imeli? 
Rita: Seveda. Leta 2011. 
 
Ob samem začetku sta z občudovanjem 
opazovala tiste, ki so v poldrugem letu 
zaslužili več milijonov forintov.  Vam je 
uspelo preseči ta znesek?
István: Vrednost najinega lanskega 
profi tnega čeka je bila 101.000 evrov; 
kakor koli računam, gre za višji znesek. 

Tisti, ki ima 
odgovornosti, vedno 
vlaga veliko več kot 
tisti, ki samo uživa 
prednosti.



KOLIKO
časa IMAŠ?
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Vidim, da je veliko ljudi, ki imajo težave pri gospodarjenju s časom, zato sem se odločila napisati članek 
o tej temi. Največja nevarnost našega dela je svoboda. Nimaš vodje, nihče te ne pokliče na odgovornost. 
Zato se moramo sami zelo dosledno organizirati, sicer nam bodo zadeve spolzele iz rok. Dnevi minevajo, 
imamo občutek, da ogromno delamo, vendar pa dosežki tega ne dokazujejo. Marsikdo je razočaran, 
čeprav je za svoje neuspehe kriv vsak sam. Ne delajo tistega, kar jih popelje naprej. Največja razlika med 
uspešnimi in neuspešnimi je v tem, kako gospodarijo s svojim časom. Kako ravnati s svojim časom, kako ga 
razporediti, saj je okrog nas na tisoče stvari, ki nam ga kradejo. Naša predanost svojim zastavljenim ciljem 
nas bo prisilila, da se naučimo tudi veščine gospodarjenja s časom. 

ČE LJUBIŠ ŽIVLJENJE, NE IZGUBLJAJ 
ČASA, KAJTI ČAS JE SNOV, IZ KATERE 
JE STKANO ŽIVLJENJE!                                                                                     
        Benjamin Franklin 



RAZPOREDITEV ČASA JE USMERJANJE SAMEGA SEBE

1. Ocenimo svoj položaj 
ugotovimo, za katere stvari izgubljamo svoj čas. Če je le mogoče, 
se jih znebimo ali pa vsaj zmanjšajmo čas, ki jim ga namenjamo. 
Ogromno časa izgubimo z iskanjem predmetov. Vzdržujemo red, 
naši papirji naj bodo urejeni in pregledni. Ne zbirajmo odvečne 
navlake, odvrzimo tisto, česar ne potrebujemo.  

2. Pomen delegiranja:  
zakaj bi delali tisto, kar lahko namesto nas naredijo drugi. S tem 
lahko prihranimo ogromno časa

3. Pomen načrtovanja: 
sledimo svojim ciljem in v ta namen pripravimo dnevne, 
tedenske in mesečne načrte prioritet. Da bi dosegli rezultate, 
uporabljajmo rokovnik za načrtovanje svojih nalog, ki jih 
postavimo v vrstni red. Zapišimo, na kaj moramo biti posebej 
pozorni in kaj moramo nujno urediti. Osemdeset odstotkov 
svojega časa namenimo tistemu, kar nam prinaša največ koristi, 
dvajset odstotkov pa drugim dejavnostim. Začnimo vsak dan s 
tem vrstnim redom. Čez nekaj časa nam bo to prešlo v navado in 
naše življenje se bo spremenilo. Obvladovali bomo svoje trenutke 
in tako postali gospodarji svojega življenja. Uspeh in neuspeh sta 
odvisna od razporeditve časa. Bodimo disciplinirani in dosledni. 
Nekatere stvari moramo narediti, tudi če se nam jih ne da; 
odlašanje je slaba razvada, lahko se je znebimo. Vstajajmo rano, 
saj lahko pridobimo veliko koristnih minut. Če moramo kdaj kje 
čakati, imejmo pri sebi knjigo in berimo. 

4. Ne premišljujte o preteklosti! 
Spusti → potegni nauk  → glej naprej. Šteje le tu in zdaj!

5. Biti vzor in učiti druge: 
S svojim vedenjem lahko sprožimo te spremembe tudi v življenju 
svojih sodelavcev.

Kot vodja v FLP sem se tudi sama morala naučiti gospodarjenja 
s časom, saj so v mojem prejšnjem življenju moj čas kontrolirali 

drugi. Čudoviti občutek je predati drugim te izkušnje. Hvaležna 
sem vodjem, ki mi s svojim vzornim vedenjem kažejo pot. To je 
moja sponzorka Beáta Tasnády ter moja višja linija dr. Adolf L. 
Kósa in Tamás Biró.

Poglejmo štiri izraze, ki nam bodo olajšali življenje. 
Čim več jih bomo uporabljali, tem bolj srečni bomo:

 HVALA
 RAD/A TE IMAM
 ŽAL MI JE
 PROSIM, OPROSTI MI.

Čeprav ni lahko, imejmo pogum izreči te besede. Opazili boste 
kakovostne spremembe v vaših stikih.

Želim vam veliko uspehov, dragocenih trenutkov in srečnih ljudi 
okrog vas. 

Tanács Erika
senior managerka 
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Velike modre očke, polne solz, nekaj med nasmehom in 
jokom v ustnih kotičkih … tudi sama sem se borila s 
solzami ganjenosti, medtem ko je moj ljubljeni sinček 

recitiral pesmico o prvi ženski svojega življenja. 
Čeprav je minilo četrt stoletja od tistega dne, mi misel še danes 
gane. »Otročiček« je danes star triintrideset let, vendar je mesec maj 
enako pomemben v našem življenju. V tem mesecu je rojen moj sin. 
Tistega leta je bil materinski dan na prvi maj in so naši voditelji 
sklenili, da ga je treba ločiti od praznika delavskega razreda, zato so 
ga uradno preložili na drugo nedeljo v mesecu, na osmi maj. Moje 
malo detece pa je menilo, da tudi meni pripada ta praznik in je na 
svet privekal šestega maja, tako da sem tudi jaz že dobila cvetje. Že 
takrat je poskrbel zame, enako kot me razvaja vsa ta leta. 
Zgodovina praznovanja materinskega dne sega v antično Grčijo. 
Na Madžarskem praznujemo ta dan od leta 1925. Ne pozabimo 
na ta dan na mamice, matere in babice.
Široka izbira izdelkov iz ponudbe našega ponudba nam omogoča 
razvajanje mamic z različnimi željami in s potrebami. 
Vendar pa cvetju namesto sladkarij raje dodajmo lepoto in 
zdravje. 
Pomlad je že tu, prihaja poletje, naša koža zahteva vse bolj temeljito 
nego. Za nego obraza priporočam naš paket izdelkov Sonya Skin 
Care, ki je pravzaprav celotna kolekcija za dnevno nego kože. 
Vendar pa lahko – odvisno od naše denarnice – svoje drage osrečimo 
tudi z vijolično kremo za globinsko vlaženje. 

Približuje se sezona kopalk, naša kolekcija Body Toning Kit vam bo 
gotovo v pomoč pri izboljšanju videza vaše kože. 
Veliko je možnosti, ki jih ponujajo naši odlični izdelki, ki so lahko 
tudi dragocena darila za različne priložnosti. 

Kakor minevajo dnevi, se hitro bližamo zadnji nedelji meseca 
maja, tj. dnevu otrok. 
Na Madžarskem ga praznujemo od leta 1931; takrat so mu še 
rekli teden otrok. Dovolite mi še eno osebno noto: moja mama je 
rojena 25. aprila 1931, tako je bil prvi dan otrok na Madžarskem 
praznik tudi v naši družini. 

Pri nas so prazniki pomembni in so enako pomembni tudi v veliki 
družini Forever. Kaj lahko svojim malčkom podarimo k čokoladi 
ali pa namesto nje? Če pomislim na bližajoče se poletje, se takoj 
spomnim na mleko za sončenje FLP ali naše vitamini za otroke pa 
so odlična prehranska dopolnila. Otroci, rada vas imam.
Neskončna je vrsta naših izdelkov, ki bodo pričarali nasmeh na lica 
vaših najdražjih. Izbira je vaša.

Prisrčno pozdravljam vse matere, babice in otroke!  

Z iskreno hvaležnostjo

Kata Ungár 

 Majska 
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AKTUALNO

 Majska zahvala



Izberite kosilo ali večerjo pri nas, bogata ponudba in ugodne cene pričakujejo 
vas. To je mesto tudi za druga srečanja, kjer svoj posel gradite v ugodnem 

vzdušju, ob prijetnem vonju kave ali čaja. 

SASFÉSZEK JE RESTAVRACIJA FOREVEROVCEV! 

*Do 30. aprila k vsem glavnim jedem podarimo izvirsko 
vodo Sirona ali kavo po vaši izbiri.

BODITE NAŠ 
GOST 

PODARIMO VAM IZVIRSKO 

VODO SIRONA ALI KAVICO!*



Izdelki iz čebeljega panja

Pelod je oplojen cvetni prah. Čebele ga zberejo in 
ga prenesejo v panj, kjer se z njim hranijo. Brez 
peloda ne bi bilo rastlin, dreves in cvetja, še več – 
tudi ljudje ga potrebujemo.
Forever Bee Pollen zbirajo iz cvetlic, ki rastejo v 
puščavskih območjih, daleč od urbanih naselij, 
in ga nalagajo v posebno oblikovane zbiralnike 
iz nerjavečega jekla. Vse to zagotavlja pogoje 
za pripravo najčistejšega, najbolj svežega in 
najučinkovitejšega naravnega prehranskega 
dopolnila. 
Forever Bee Pollen je popolnoma naravnega izvora, 
brez konzervansov, umetnih barvil in ojačevalcev 
okusa. S široko množico učinkovin Bee Pollen 
pomaga pri ohranjanju zdravja. 
Vsebuje vitamin C in B-kompleks. Ker je 
vodotopen, ga lahko dnevno jemljemo. Poleg 
navedenega vsebuje še vitamine D, E in K in 
betakaroten (vitamin A), številne rudninske snovi, 
encime, koencime, ogljikove hidrate, beljakovine in 
dvaindvajset aminokislin, vključno s tistimi osmimi, 
ki jih naš organizem ni sposoben sam ustvariti. Bee 
Pollen je eno najbolj kompleksnih živil. 
Vsebuje tudi lecitin. 100 tablet (50 g)

SESTAVINE
Granulat cvetnega prahu (86 %), med, sredstvo 
za glaziranje (stearinska kislina), sredstvo proti 
sprijemanju (silicijev dioksid), matični mleček. 
Ena tableta vsebuje 430 mg cvetličnega prahu. 

PRIPOROČILO ZA UPORABO: 
Da se prepričate, da niste alergični na sestavine, 
vzemite najprej dnevno le četrtino tablete, pozneje 
postopoma zvišujte odmerek na največ eno tableto 
dnevno. Pred začetkom jemanja tablet se posvetujte 
s svojim zdravnikom. 

OPOZORILO!
Pri ljudeh, občutljivih na cvetni prah, lahko 
izzove alergijo. Ljudje, ki so alergični na cvetni 
prah, izdelka ne smejo jemati. 

Ne prekoračite priporočenih količin odmerjanja.

•  Pomembno prehransko dopolnilo.
•  Vsebuje veliko vitaminov in rudninskih snovi.
•  Vsebuje vse nepogrešljive aminokisline.
•  Liofi liziran izdelek odlične kakovosti 
    in čistoče.

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

Forever Bee Pollen®

PRODUCT #026
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