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2 predsedniŠki pozdrav

Tudi trideseti rojstni dan 
Forever je bila ena takih 
pomembnih trenutkov. 

v arizoni, v naši osrednji pi-
sarni smo se zbrali na pravo 
svečano kosilo, ki je hkrati 
bila izjemna priložnost za 
obujanje spomina  na zače-
tne izzive ter na veliko lepih 
in pomembnih trenutkov. 
Bilo je prijetno poslušati 
besede ki so jih izgovorili 
ruth, Gregg, rjay in navaz. 
Govorili so o začetkih pod-
jetja, o spominih na minule 
čase in seveda tudi o ci-
ljih ki kažejo v prihodnost. 
Tokrat sem izbral le nekaj 
imen, vendar se globoko 
zavedam, da se za rezul-
tate minulih tridesetih let 
ter naše prihodnje uspehe 
moram zahvaliti sto tisočim 
po vsem svetu. naši nadar-
jeni in predani zaposleni in 

distributerji tvorijo idealno 
celoto in iz dneva v dan 
opravljajo odlično delo. za-
hvaljujoč njim, vam smo se 
razvili v ogromno podjetje 
z neverjetnimi cilji. ko smo 
13. maja sedeli v pisarni, 
sem bolj kot kdajkoli obču-
til hvaležnost, da smo bili 
sposobni zagrabiti prilo-
žnost, ki nam je bila dana, 
da bi lahko izboljšali svoje 
življenje in življenje vseh 
ki živijo v naši okolici. To je 
bistvo podjetja Forever, ki 
ga najpristnejše zastopa 
moja soproga ruth. ona 
pooseblja sporočilo Fore-
ver, ona je tista, ki je od pr-
vega dne našega delovanja 
zagotavljala uspeh našemu  
poslanstvu. ona mi daje 
moč, ona mi je prava pod-
pora, za kar ji bom večno 
hvaležen.

za nami je prekrasno 
obdobje, vendar naš pod-
predsednik odgovoren za 
ameriški promet in nekdanji 
prvak superbowl nFL meni, 
da smo vedno dobri le na 
tisti ravni, ki jo dosežemo 
na zadnji tekmi. v teh bese-
dah je veliko resnice, veljajo 
za vsa življenjska področja, 
vendar je pomembno, da 
medtem ko se oziramo na 
minulih trideset let, na svo-
ji zastavi ne nosimo le mi-
nulih uspehov, temveč da 
naredimo vse, da bo sijajna 
tudi naša sedanjost. pred 
kratkim smo izvedli nekaj 
tehničnih inovacij: vzposta-
vili smo MYFLpBiz (odlično 
sredstvo v komuniciranju, 
načrtovanju in spremljanju), 
uredili smo svoj kanal aloe-
pod You Tube (www.youtu-
be.com/user/aloepod). Tudi 

V življenju vseh 
nas so trenutki 
ko postanemo in 
slavimo. 

http://www.youtube.com/user/AloePod
http://www.youtube.com/user/AloePod
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Smo v juliju, sredi vročega poletja in kate-
re so sedaj tiste možnosti, ki nas resnično 
predramijo in spodbudijo naša razmišlja-

nja. Če bi poenostavili naloge in naše cilje, 
bi lahko rekli da pijmo več aloje (citirajoč na-
šega evropskega direktorja aidan o’Haro). v 
tej vročini zelo dobro prileže dobro ohlajena 
(brezalkoholna) aloja, še posebej zato, ker so 
se zaradi spremenjene narave in našega oko-
lja celo v tej vročini pojavili novi virusi. neneh-
no moramo varovati svoj organizem, še bolj 
organizem starejših in otrok, da bodo lahko v 
jeseni zdravi krenili v šolo.   

iz stalnega pitja aloje gela sledi dober de-
lovni tempo in kondicija, če pa že moramo 
delati tudi poleti, nam Forever zagotavlja 
več priložnosti in smisla, saj lahko preživimo 
zasluženi dopust v čudovitem poreču, kjer 
bodo naši gostitelji najboljši predavatelji mul-
ti level marketinga vzhodne evrope in se bo 
s predajo izkušenj za več tisoč novih družin 
odprla možnost okusiti svobodo.

skoraj vzporedno s pripravami na dopust 
v poreču načrtujmo tudi naš morski izlet, saj 
z vsemi silami delamo na tem, da bi prišli na 
enega od najlepših otokov španskega otočja, 
na Malago. 

ni lepšega in boljšega programa od tega, 
ko lahko s prijatelji, sodelavci, s tistimi, ki jih 
imamo najrajši, skupaj potujemo in če ob 

prebiranju teh vrstic še ne poznaš pogojev za 
udeležbo na izletih, počitnikovanjih, potem 
takoj pokliči osebo, ki ti je predstavila prilo-
žnosti Forever. 

      
Če želimo na kratko povzeti, kaj sploh 

pomeni poletje pri Forever , potem bi lahko 
rekli, da je poletje gradnja mreže, počitek, za-
bava in pitje veliko-veliko aloje. 

Naprej FLP Madžarska!

Pijmo  
več aloje!

FLP Madžarska in njena jugovzhodna regija  
je po dolgi in mukotrpni poti pristala na čelu Evrope. 
Zahtevna naloga je to ohraniti in razvijati, najti nove 
izzive in krepiti razvijanje mreže in proces trženja. 

v prihodnje bomo veliko 
vlagali v raziskave in razvoj, 
naši izdelki morajo biti iz-
delani iz najboljših surovin. 
Širimo tudi mrežo naše do-
stave, da bi lahko naši izdel-
ki čim hitreje in udobneje 
prišli na vse konce sveta. in 
medtem ko smo usmerjeni 
v prihodnost, vemo, se za-
vedamo, da moramo vsak 
dan delati za sedanjost. 
prvo četrtletje leta 2008 je 
bilo najboljše v minulih tri-
desetih letih, v večini držav 
se porast prometa meri z 
dvomestnim številom.

Bliža se tudi super reli! 
Upam, da že pripravljate 
načrte za potovanje, saj 
čas leti. Letošnji reli bo ne-
kaj izjemnega. vesel sem, 
da se bomo srečali doma, 
pri nas, komaj čakam, da 
vam lahko razkažem vse, 
prepričan sem, da boste 
resnično uživali.

pred kratkim sem sli-
šal misel, da je gravitacija 
idealno pravična. analo-
gija s podjetjem Forever 
je popolnoma jasna, saj 
kakor nas gravitacija zadr-
žuje na tleh, tako imamo 
vsi enake možnosti tudi 
za uspeh. Gospodarimo z 
enako količino časa, izdel-
ki so vsepovsod dostopni, 
marketinški načrt pa vsem 
zagotavlja enake možno-
sti. edina spremenljivka  
je energija, ki jo vložimo  
v uspeh.

za veliko stvari sem hva-
ležen, še posebej po roj-
stnem dnevu. Močno ču-
tim priložnost, ki jo imamo 
v rokah. prekrasen občutek 
je vedeti, da sodelavci Fo-
rever dajejo upanje mili-
jonom po svetu. odprto 
in iskreno pokažimo tudi 
drugim, kaj ponuja Forever, 
to pa nas bo privedlo do 
uspeha, ki bo presegel vsa 
naša pričakovanja.
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Nalogo povezovalcev 
naše majske prireditve, 
dneva uspeha, sta iz-

jemno dobro opravila naša 
najuspešnejša distributerja 
regije, tj. diamantna mana-
gerja Veronika in Stevo 
Lomjanski. Ta mesec po 
vsem svetu slavimo tridese-
to obletnico delovanja naše-
ga podjetja, zato sta se ozrla 
po dogodkih preteklih tride-
setih let in poudarila pred-
nosti, ki jih zagotavlja delo 
v našem podjetju, tj. delo, 
ki ni vezano na čas, delo za 
gradnjo samostojnega pod-
jetništva v okviru FLP, kjer 
sta dohodek in samo delo 
sanjsko lepa. 

Naše goste je pozdravil 
regionalni direktor FLP srbi-
je Branislav Rajić. Naredil 
je kratek povzetek vsega, kar 
je nujno vedeti o spodbuje-
valnih programih, ki se bodo 
kmalu začeli in ki zagotavlja-
jo izjemno izmenjavo izku-
šenj z distributerji drugih dr-
žav. Forever Living Products 
je podjetje, ki razmišlja kot 
zmagovalec in ki iz meseca 
v mesec zagotavlja več tisoč 
zadovoljnih uporabnikov. 

Milenko Pavlov je is-
kren prijatelj našega pod-
jetja, je odličen pevec in 
nadarjen igralec. Občinstvo 
je očaral s svojo značilno 

Več tisoč zadovoljnih uporabnikov in distributerjev je dokaz

da je FLP 
enak usPehu
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duhovitostjo. upamo, da 
bomo na naših prireditvah 
še velikokrat lahko uživali v 
njegovih nepozabnih igral-
skih sposobnostih. 

Menopavza in andropa-
vza sta specifični življenjski 
obdobji; posledice lahko 
pustijo globoke rane v člo-
veškem organizmu. 

Zato je organizmu treba 
zagotoviti primerno količino 
hranljivih snovi, s pomočjo 
katerih se bo uspešno spo-
padel s temi spremembami. 
To lahko zagotovimo z vsa-

kodnevno uporabo zaupanja 
vredno široko množico iz-
delkov FLP. Zahvaljujemo se  
dr. Slađani Milošević Jo-
vanović za izjemno preda-
vanje. 

Z večletno uporabo iz-
delkov FLP smo pridobili bo-
gate izkušnje, kar dokazuje 
čedalje širša uporaba zdra-
vilnih rastlin. Številni upo-
rabniki so z nami podelili 
svoje izkušnje. Zahvaljujemo 
se za sodelovanje naši sode-
lavki, safirni managerki dr.  
Mariji Ratković, ki je odlič-
no vodila ta del programa.
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Čestitamo našim novo-
uvrščenim sodelavcem na 
ravni supervisorja, assi-
stant managerja in ma-
nagerja, ki so se odločili, 
da se bodo ukvarjali z enim 
najbolj perspektivnih pokli-
cev 21. stoletja, tj. z gradnjo 
mrežnega marketinga. 

Na odru doma sindika-
tov je nastopila prava ener-
getska bomba, estradna 
umetnica Goca Tržan. da 
je redna uporabnica naših 
izdelkov, je dokazoval tudi 
njen nastop, med katerim 
smo se lahko prepričali, da 
se je s porodniškega dopu-
sta vrnila zdrava kot dren, 

njen stas in glas pa sta zavi-
danja vredna. Hvala za njen 
čudovit nastop; rade volje jo 
pričakujemo na naših priho-
dnjih prireditvah.

Naša sodelavka, manager-
ka Marica Kalajdžić, je v 
svojem predavanju nakazala 
na to, da je delo, ki ga opra-
vljamo v vrstah FLP, dobra 
pot za izrazitev zmagovitega 
načina razmišljanja, ki ga lah-
ko uporabimo »čisto in pre-
prosto« ter svobodno izbira-
mo, s kakšno vsebino bomo 
obogatili svoje življenje. 

Ob vsem tem pa metoda 
dela FLP zagotavlja še mo-

žnost za gradnjo vitalne in 
za delo sposobne osebnosti. 

dobra in ustvarjalna ko-
munikacija je umetnost 
medčloveških odnosov in 
nepogrešljiv del naše dejav-
nosti. Forever nas sili v to, 
da spremenimo svoje vsako-
dnevne navade, naši voditelji 
pa nas spodbujajo, saj bi radi 
prebudili sposobnosti, ki se 
skrivajo v nas samih. sporoči-
lo predavanja naše sodelav-
ke, managerke dr. Olivere 
Miškić, je: temeljno načelo 
FLP je, da je moj uspeh prav-
zaprav TVOJ usPeH! ali lahko 
nadaljujemo po poti, ki vodi 
do uspeha, je odvisno le od 

nas samih! Odgovornost vo-
diteljev najlepšega perspek-
tivnega dela 21. stoletja je, 
da bi nas čim več ostalo na 
tej poti! 

V Klub osvajalcev pri-
dejo naši sodelavci, ki so v 
obdobju od predhodnih 
kvalifikacij znatno povečali 
svoj promet. Na odru Fore-
ver smo pozdravili sodelav-
ce, ki jim je članstvo v Klubu 
osvajalcev le nova stopnič-
ka v FLP na poti do še višjih 
uvrstitev.

skrivnost uspeha dela v 
FLP in skrivnost uspeha v 
življenju na splošno se skri-

dObra iN usTVarJaLNa KOMuNiKaciJa Je uMeTNOsT POVeZOVaNJa LJudi
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va v sledečih korakih: poišči 
si primernega sodelavca, 
uvedi ga, nauči ga dobro 
opravljati delo in načrtovati 
ter ga spodbujaj. 

Pomagaj mu, bo uspe-
šen, nadzoruj njegovo delo, 
potem pa mu prepusti 
vodenje. spodbuda je ču-
stveno gorivo, ki vključuje 
pogovor sodelavcev o ciljih, 

sponzor pa je sledljiv pri-
mer in je za vzor. 

Naš sodelavec soaring 
manager dr. Predrag La-
zarević je dokazal, da po-
stavlja FLP izjemna pravila, 
katerih dosledno spoštova-
nje vodi k takemu uspešne-
mu delu, s pomočjo katere-
ga lahko zgradimo mrežo 
sodelavcev. 

Ob koncu dneva uspeha 
smo se zahvalili voditeljema 
programa za izjemno delo. 
Čestitali smo našim sodelav-
cem, novim assistant su-
pervisorjem, in jim zaže-
leli veliko uspeha v ekipnem 
delu. 

Branislav Rajić 
Regionalni direktor FLP Srbije

dObra iN usTVarJaLNa KOMuNiKaciJa Je uMeTNOsT POVeZOVaNJa LJudi
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FLP-jevce sta pozdravila 
reška managerja Sonja 
in Zlatko Jurović, ki sta 

bila gostitelja prireditve v 
imenu skupine Fiume, naju-
spešnejše skupine, ki deluje 
na Hrvaškem. Potem ko sta 
pozdravila vse zbrane, sta na 
oder povabila vodjo hrvaške 
pisarne, da bi nam poročal 
o novostih in dogodkih. di-
rektor mag. László Molnár 
je spomnil na temelje, ki jih 
je z večletno vožnjo na rela-
ciji Madžarska–Reka postavil 
dr. Albert Keresztényi. 
Njegov trud je rodil sadove, 
svoja vrata je odprla hrvaška 
pisarna. direktor Molnár se 
je posebej zahvalil reški eki-
pi, ki ji gre zasluga, da smo 
dan uspešnosti organizirali 
prav v tem prekrasnem me-
stu. Reka je poleg Zagreba 
edino hrvaško mesto, kjer 
organiziramo to prireditev. 

Prav tako se je zahvalil reški 
skupini, ki je veliko pomaga-
la pri organizaciji prireditve. 
Hvala Jadranki, albertu ter 
zakoncema Jurović in Le-
singer. Sledila je predstavi-
tev novega kataloga za leto 
2008, ki bo – upamo – v 
veliko pomoč sodelavcem, 
pa tudi nov cd s hrvaškimi 
podnapisi in z naslovom 
»Vaše sanje – naš načrt«. 
Posnetek traja dvanajst mi-
nut, zajema pa predstavitev 
izdelkov in poslovne prilo-
žnosti. dr. Molnár je sode-
lavcem zaželel, da bi se v 
čim večjem številu uvrstili 
na sijajno druženje na Ho-
liday reliju v Poreču ki bo 
med tretjim in petim okt-
obrom letos. »Pričakujemo 
vse sodelavce na tem sreča-
nju, polnem dobrega učenja 
in zabave,« je sklenil mag. 
Molnár.

Podobno kot vsa pretekla leta 
smo tudi letos en Dan uspešnosti 
organizirali na prekrasni Reki. 
Dvorana hrvaškega kulturnega 
doma je bila polna sodelavcev 
iz reške in istrske županije ter 
gostov iz Zagreba in Madžarske.

„Vaše sanje 

–so naši načrti”
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Odličen reški homeopat 
in manager Ivan Lesinger 
nam je predstavil pomen ra-
stlinskih in naravnih dodatkov 
s posebnim poudarkom na 
aloji. Najpomembnejše je do-
jeti, da je pomembno ohraniti 
zdravje. In aloja je ena izmed 
pripravkov, ki vsebuje celo vr-
sto učinkovitih sestavin, ki so 
nam v pomoč pri preprečeva-
nju bolezni. Vsak človek lahko 
potegne nekaj iz aloje. Gre za 
izjemno pomembne dodatke, 
ki jih uporabljajo tudi v farma-
cevtski industriji.

Zorana Kević in  
Alain Žabkar, mlada as-

sistant managerja iz Slove-
nije, imata višje sponzorje 
na Reki. Spregovorila sta o 
tem, s koliko nezaupanja sta 
začela ta posel, katere teža-
ve so se pojavile pri začetni 
uporabi izdelkov, potem pa 
sta presenečena ugotovila, 
da se iz dneva v dan širi krog 
pripravkov ki jih uporabljata. 
Od kozmetike, dodatkov k 
prehrani do dejstva, da so z 
izdelki »okužili« tudi sosede 
in znance. Vendar pa najbolj 
uživajo v druženju in so sreč-
ni, da lahko svoj veliki uspeh 
podelijo s prisotnimi v dvo-
rani. Spremenili so svoje ži-

vljenje in tudi življenje ljudi, 
s katerimi delajo. Na oder so 
povabili Slavico, Rozalijo, Ta-
njo, Senijo, Rinaldo, andrijo, 
Majo, Tihomirja, Lučana … 
Oni so skupina in drug dru-
gemu pomagajo, da bi do-
segli še več ...

Dr. Alberta Keresz-
tényija smo predstavili s 
kratkim odlomkom iz risan-
ke Levji kralj. Življenje se vrti 
v krogu – to je pesem ki je 
spremljala najavo. Bolečina, 
strah, jok in smeh – nič se 
ne menja, tako je tudi v tem 
poslu – včlanjujemo se, na-
predujemo stopnico po sto-

pnico in ko pridemo na vrh, 
začenjamo znova. Predsta-
vljamo izdelke in ponujamo 
poslovno priložnost. Tako je 
tudi naš gost predstavil tisto, 
na kar se najbolj pozna. Kot 
stomatolog je najbolj pokli-
can razložiti, kako negovati 
ustno votlino. Kako je videti 
zdrava ustna votlina – o tem 
nam je spregovoril dr. albert 
ob spremljavi posnetkov. 
Kako preprečiti bolezni – mo-
žnosti so kar neverjetne.

Naše največje bogastvo 
so naši otroci, mi pa smo 
njihovi učitelji. Sonja in Zlat-
ko sta se spraševala, zakaj 
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nekateri otroci sledijo svo-
jim staršem – tudi v uspehu 
–, drugi pa ne pokažejo niti 
najmanjšega zanimanja za 
to. »Verjetno zato, ker imajo 
dobre učitelje,« sta sklenila 
Sonja in Zlatko. Lea Stilin 
– hči Maje in Tihomirja Stili-
na – je krenila po poti svojih 
staršev. Po stroki kozmeti-
čarka je združila prijetno s 
koristnim in nam prisrčno 
predstavila možnosti upora-
be stolpa Sonya show. Kako 
izbrati pravo senčilo – o tem 
nam je povedala Lea v svo-
jem predavanju. Lasje, koža, 
oči – vse je pomembno pri 
izbiri. Modre, zelene, rjave, 

velike in majhne oči – vse 
ima svoje zakonitosti in ob-
stajajo tudi majhne skriv-
nosti poudarjanja. Svojo 
teorijo je uprizorila tudi v 
praksi. Njen model za ličenje 
je bila njena prijateljica, Lea 
pa je na njej pokazala, kako 
poudariti tisto najboljše, kar 
imamo na obrazu. Pred liče-
njem in po ličenju s kozme-
tiko Sonya – razlika je bila 
neverjetna.

Tamara Brusić je stara 
znanka vseh, ki prihajajo na 
dneve uspeha na Reki. Prvič 
nam je zapela kot prekrasno 
dekle, danes pa je prekrasna 
ženska in mati, vedra, vese-
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la, s prekrasnim nasmehom. 
Prava paša za oko in uho.

delaš, narediš strukturo, 
postaneš manager, potem 
pa vse to ponoviš. Manager 
Zsolt Pölhe se je dvakrat 
vzpenjal po lestvici uspeha. 
Vse to nam je povedal, da 
se to ne bi zgodilo tudi nam 
oziroma da bi dokazal, da 
je to mogoče. Zsolt je svoje 
predavanje naslovil izdelek 
– točka – zaslužek. V po-
slovni politiki obstajajo do-
ločena pravila, ki jih moramo 
poznati, ko začenjamo posel. 
Na kaj morate biti pozorni, 
da ne bi nekje »kiksnili«? »Ko 
si zastavite in začnete delati, 

pa vam kar koli ni jasno, ob-
vezno vprašajte svoje spon-
zorje,« nas je opozoril Zsolt. 
V tem poslu je treba imeti 
trdne temelje. Vsak izdelek 
prinaša točke, točke pa po-
menijo zaslužek. Vsaka po-
zicija prinaša svoj odstotek v 
zaslužku. Mrežni marketing 
temelji na resničnem pro-
metu. Za našim statusom 
morajo stati delo, promet, 
aktivnost. Za vse to bomo 
dobro nagrajeni. V denarju, 
motivacijskih programih, po-
tovanjih, druženjih – je skle-
nil Zsolt.

Elvisa Rogić je človek, ki 
se je odločil doseči svoj cilj. 
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Zakaj prav danes, je vpraša-
la sebe in nas. Tudi ona je 
imela svoje izgovore. Njena 
sponzorka Jadranka jih je v 
prvem pogovoru naštela kar 
sedemnajst. Vendar je Ja-
dranka dojela, da ima pred 
seboj pozitivnega človeka, 
ki bo uspel, in se ni predala. 
elvisa je razumela, da mora 
v izgovorih najti prednosti, 
ne pa slabosti. Odločila se 
je posvetiti tistim, ki želijo 
delati. »Poslušala sem uspe-
šne ljudi, se učila in brala 
ter tako očistila koščke ne-
uspeha v svoji glavi,« je bila 
iskrena elvisa. Še vedno ni 
prišla tja, kamor si želi in kjer 
je njeno mesto, to je raven 
managerja, vendar je nare-
dila pomembne premike. In 
je že na poti k svojemu cilju. 
In zakaj prav danes? Zato, 
ker je danes pravi trenutek 
za uspeh. In njej bo gotovo 
uspelo. Čestitamo elvisi. Sku-
paj se bomo veselili ob njeni 
poti do vrha.

Kot v vsakem poslu so 
tudi v našem ljudje, ki dela-
jo, potrjujejo in napredujejo. 
Za to jih je treba nagraditi. 
Zakonca Molnár sta preda-
la priznanja novim mana-
gerjem, assistant mana-
gerjem, supervisorjem 

in desetim najuspešnejšim 
sodelavcem regije. Vsi so se 
zbrali na odru. Nagrajenci, 
njihovi sponzorji in njihovi 
sodelavci. Veliko nasmejanih 
in veselih obrazov, daril in 
čestitk.

O svojih ciljih je sprego-
vorila Ivanka Miljak. Ona je 
ena redkih na Hrvaškem, ki 
ima managersko strukturo v 
dveh državah, na Hrvaškem 
in v Nemčiji. To je dokaz, da 
lahko posel opravljate po 
vsem svetu. Ona je svoje vi-
soke cilje postavila na božič 
leta 2002. Naredila si je kolaž 
ciljev, saj je slika vredna več 
kot tisoč besed. Motivaci-
ja je bila: vrnitev iz Nemčije 
na Hrvaško, boljše življenje 
sebi in svojim sinovom. Bila 
je uporna, pogumna, mo-
tivirana. Na tej poti je bilo 
tudi veliko trnja, zasebnih in 
poslovnih težav. Njen kolaž 
ciljev je bil obešen v dnev-
ni sobi in v ciljni mapi ter 
jo stalno spominjal na to, 
da mora vztrajati. dosegla 
je skoraj vse, kar si je želela. 
Na koncu nam je sporočila: 
vse boste dosegli, če boste 
na pravi poti in če vam bo 
nekdo ponudil priložnost. 
Ivanka se je zahvalila Rexu, 
sponzorki in sestri Mandi ter 
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svojim sodelavcem v višji in 
nižji liniji, ki so ji pomagali in 
ji zaupali. Vsem je zaželela 
veliko uspehov.

Ona vstaja ponoči in piše 
pesmi o ljubezni in aloji.  
Elidija Mufić je bila ganjena 
ob predavanju Ivanke Miljak. 
V primerjavi s svojo predho-
dnico Ivanko, ki si je posta-
vila cilje – elidija zase misli, 
da še zmeraj sanjari. Vendar 
pa ji takšna srečanja polnijo 
baterije in ji dajejo pozitivno 
energijo. Takšna druženja in 
sestanki jo spodbujajo. Pre-
maknil jo je plaz čustev; skle-
nila je uporabljati in priporo-
čati izdelke iz aloje in delati. 
Vse to pa je strnila v verze in 

pripoved, ki jo je napisala. O 
aloji, sodelavcih, veliki družini 
FLP, o druženju…

Ob zvokih instrumental-
ne glasbe iz muzikla Fantom 
operne hiše in prekrasnih 
fotografijah je bila predsta-
vljena naša gostja iz Ma-
džarske, članica President´s 
kluba in človek, ki je zaslu-
žen za ustanovitev Fiume 
teama FLP – Ágnes Krizsó. 
Njena zgodba na Hrvaškem 
se je začela leta 1999. da bi 
postali uspešni, boste slišali 
veliko lepih naukov in tudi 
veliko kritik. Ko se je začela 
učiti skrivnosti tega posla, 
je ugotovila, da najboljše, 
kar lahko damo, nič ne sta-

ne. »Največ, kar lahko daš 
drugim, so priznanja. Ne 
bojmo se ljudi, okoliščin, 
neuspeha niti samih sebe. 
Z dvignjeno glavo glejte 
naprej. Sposobni ste doseči 
kar koli, le strahov se mora-
te rešiti. Začrtajte si pot in 
ne glede na težave, krenite 
po njej. Bodite skupaj, bo-
dite vedno dosegljivi, ko vas 
bodo drugi potrebovali,« je 
sklenila Ágnes. Mi pa smo 
jo nagradili z dolgotrajnim 
ploskanjem. Njena predava-
nja nam vedno dajejo nove-
ga zagona in občutek pripa-
dnosti.

Ob koncu našega reške-
ga druženja se je dr. Molnár 

zahvalil gostiteljema, Zlatku 
in Sonji Jurović, za prekrasno 
povezovanje programa. Na-
javil je naše novo druženje 
na naslednjem dnevu uspe-
ha, na oder pa je povabil 
vse, ki so v dveh zaporednih 
mesecih dosegli raven assis-
tant supervisorja, in jim pre-
dal zaslužena priznanja.

Dr. László Molnár
Regionalni direktor 

Foto: Darko Baranašić
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G ostje so prišli iz celotne 
južno slovanske regije in 
so s svojo prisotnostjo 

počastili prireditev, organi-
zirano v čast sedmega roj-
stnega dne FLP sarajevo.

Mlad in simpatičen par 
Zoran in Svijetlana Nje-
govanović sta program 
vodila s toliko zanosa in po-
zitivne energije, da sta re-
snično očarala vse prisotne 
na rojstno dnevni prireditvi. 

Enra Hadžović, vodja 
pisarne FLP v sarajevu je pri-
srčno pozdravila prisotne, še 
posebej pa slovenske, srbske 
in hrvaške distributerje in se 
jim posebej zahvalila za nji-
hov trud, da so prevalili dol-
go pot do sarajeva. V svojem 
pozdravnem nagovoru je 
velik poudarek namenila eki-
pnemu delu in temu, da je 
v mreži FLP vsak sodelavec 
enako pomemben. Izkoristila 
je priložnost in je v naši sredi 
prav posebej pozdravila pra-
vega humanista, dr. Slavka 
Paleksića, ki je sodelavce v 
svojem govoru spodbujal k 
predanemu delu in k vztraj-
nosti pri vzpostavljanju sti-

Z združenimi močmi do 
novih uspehov
Po starem bosanskem reku »Sloga hišo gradi« in prav to smo 
dokazali z našimi izjemnimi distributerji, managerji in voditelji 
na naši prireditvi Success Day, organizirani  dne 07.06.2008, v 
sarajevski Obali Meeting Point.
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Z združenimi močmi do 
novih uspehov

kov. dr. Paleksić je pozdravil 
regionalnega direktorja FLP 
slovenije Andreja Kepeja, 
regionalnega direktorja Hr-
vaške dr. Lászlója Molnára 
in  regionalnega direktorja 
Kosova Emrusha Bulenta.

Naš sodelavec senior 
manager Vasilije Njego-
vanović je v svojem pre-
davanju z naslovom Euro 
Rally in Poreč 2008 naka-
zal na to, kaj poleg dobrega 
zdravja in dobrih material-
nih pogojev še čaka distri-
buterje, ki izpolnijo spodbu-
jevalne programe FLP. Vsak 
od prisotnih je navdušeno 
spremljal posnetke prikaza-
ne ob Vasilijevemu predava-
nju, s katerimi je prisotnim  
nazorno prikazal predho-
dne relije, katerih se je tudi  
sam udeležil. 

Naša sodelavka mana-
gerka Zrinka Vraneš se je 
v predavanju z naslovom Ne-
koč in danes, ozrla po svo-
jem življenju pred vstopom 
v FLP kakor tudi na kariero 
prisotnih  managerjev, ki so 
vložili veliko energije, priza-
devnosti in ljubezni v delo s 
ciljem, da bi svojim družinam 
in svojemu okolju zagotovili 
čim višjo materialno in zdra-
vstveno raven. 

Ob glasbenem programu 
smo se resnično sprostili, ne-
kateri so celo zaplesali.

Izjemno dobro pripravlje-
no predavanje je naš sodela-

vec senior manager Safet 
Mustafić poimenoval Ši-
roka paleta izdelkov FLP. 
spomnil nas je na priložno-
sti ki jih s svojimi izjemnimi 
izdelki zagotavlja FLP. Prava 
tema! Vsa priznanja safet!

s svojo mojstrsko spod-
budo je vse prisotne prevzela 
naša občudovanja vredna so-
delavka s Hrvaške manager-
ka Jadranka Kraljić-Pavle-
tić, ki je zmeraj prešerne volje. 
Opozorila je na ustvarjalno 
moč in energijo, ki se skriva v 
nas samih, brez katere to pod-
jetništvo ne bi delovalo ter na 
to da lahko dosežemo prav 
vse, kar si resnično želimo.

Džemila Sanjin umetni-
ca make-upa in Enra Ha-
džović sta občinstvo očarala 
s predavanjem in predstavi-
tvijo pestre ponudbe Sonya 
colour collection. Medtem 
ko je enra spregovorila o iz-
delkih za nego kože, je dže-
mila mojstrsko naličila našo 
slovensko gostjo Jožefo 
Zore. Ponovno smo lahko 
bili priča temu, da lepa slika 
pove več kot tisoč besed. 

Na odru Forever so sledi-
le uvrstitve. Naši sodelavci 
assistant supervisorji in 
supervisorji so prevzeli za-
služene priponke za uspešno 
in prizadevno delo. 

Dr. Slavko Paleksić, 
regionalni direktor Bosne 
in Hercegovine in Andrej 
Kepe regionalni direktor  
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slovenije sta skupaj pred-
stavila marketinški načrt ter 
kako lahko z združenimi mo-
čmi zgradimo hišo! V svojem 
predavanju polnem humorja 
in idej sta pojasnila tiste pri-
ložnosti, ki čakajo vsakega 
pridno delajočega sodelav-
ca, ki zaupa tako vase kot v 
svojo ekipo.

slavkovemu in andreje-
vemu predavanju je sledil 

Klub osvajalcev ter kva-
lifikacije assistant mana-
gerjev. Vsem uvrščenim 
čestitamo in jim ob številnih 
šopkih in stiskih rok želimo 
lepo prihodnost in kvalite-
tno življenje. 

Dr. Esma Nišić, FLP 
zdravnica svetovalka Bosne 
in Hercegovine je s pomo-
čjo pretresljivih izkušenj z 
izdelki številnih naših so-

delavcev in uporabnikov 
predstavila izjemne izdelke 
našega podjetja, katerih uži-
vanje vsem toplo priporoča. 
Opozorila nas je na dejstvo, 
da izdelki FLP pomagajo v 
številnih primerih.

Ob koncu prireditve su-
ccess day smo pozdravi-
li izjemno ekipo pisarne v 
sarajevu in Bijeljini, ekipo 
ki je s požrtvovalnim de-

lom opravljala svoje naloge 
tako v veselje distributerjev 
kot uporabnikov izdelkov. 
Naša naslednja prireditev bo 
06.12. 2008 v Bijeljini.

Enra Hadžović 
Vodja sarajevske 

pisarne FLP 
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Madžarska Srbija, Črna gora

Conquistador Club
DESET NAJUSPEŠNEJŠIH DISTRIBUTERJEV MESECA MAJA 2008

OSEBNE IN NEMANAGERSKE TOČKE

  1.  Berkics Miklós
  2.  Bánhidy András
  3.  Vareha Mikulás ml.
  4.  Vareha Mikulás
  5.  Kemenczei Vince in Tamási Krisztina
  6.  Juhász Csaba in Bezzeg Enikő
  7.  Molnárné Kalcsu Klára
  8.  Gidófalvi Zsanett
  9.  Molnár Zoltán
10.  Varga Géza in Vargáné dr. Juronics Ilona

  1.  Aćimović Petar in Aćimović Milanka
  2.  Ugrenović Miodrag in Ugrenović Olga
  3.  Lomjanski Stevan in 

Lomjanski Veronika
  4.  Rakovac Radmila in Rakovac Budimir
  5.  Dr. Miškić  Olivera in dr. Miškić Ivan
  6.  Ratković Marija in Ratković Cvetko
  7.  Micašević Nada
  8.  Bračanović Branislav in Bračanović Marija
  9.   Dr. Mirkov Rozmaring in Mirkov Jovica
10.  Kuzmanović Vesna in Kuzmanović Siniša
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Hrvaška Bosna-Hercegovina Slovenija

Conquistador Club
DESET NAJUSPEŠNEJŠIH DISTRIBUTERJEV MESECA MAJA 2008

OSEBNE IN NEMANAGERSKE TOČKE

KLUB OSVAJALCEV

  1.  Kraljić-Pavletić Jadranka in 
Pavletić Nenad

  2.  Orinčić Marija Magdalena
  3.  Grbac Silvana in Grbac Vigor
  4.  Lesinger Ivan in Lesinger Danica
  5.  Jurčić Dean in Jurčić Alenka
  6.  Blažević Bojana
  7.  Rogić Elvisa in Rogić Jakov
  8.  Sirola Borjan
  9.  Banić Nedjeljko in Banić Anica
10.  Dlačić Zarja in Dlačić Antun

  1.  Dragić Meliha in Dragić Dragan
  2.  Dr. Hodžić Sead
  3.  dr. Paleksić Slavko in Paleksić Mira
  4.  Šaf Ljiljana in Šaf Vladimir
  5.  Varajić Zoran in Varajić Snežana
  6.   Dr. Vukić Radenko in Vukić Radenka
  7.  Mladjenović Milena in Mladjenović Milenko
  8.  Alić Amina in Alić Fuad
  9.  Hodžić Medina
10.  Dr. Smajlović Mirsada

 1.  Zore Jožefa
  2.  Praprotnik Cvetka
  3.  Brumec Tomislav
  4.  Sahrokova Ina in Sahrokova-Pureber Alojz
  5.  Cvijanović Ana in Cvijanović Božidar
  6.  Batista Ksenja
  7.  Mavrić Tanja
  8.  Žabkar Alain in Kević Zorana
  9.  Božnik Slavica
10.  Cvijanović V. Aljoša in Cvijanović V. Danijel
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FLP Albanija, Madžarska, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora, Slovenija

Skupaj na poti uspeha 

Berta Ákos (Garamvölgyi Zoltán in Bene Emese)
Daróczy Márk (Bánhidy András)
Dr. Czap Lajos in dr. Czap Lajosné (Czap Anita)
Gidófalvi Attila in Gidófalvi Attiláné (Gidófalvi Zsanett)
Gidófalvi Zsanett (Berkics Miklós)
Vareha Mikulás ml. (Vareha Mikulás)
Kelemen Balázsné (Pápai Zita)
Kőszegi Zsolt in Kőszegi Rita Csilla (Varga Andrea)
Mester Miklós (Tóth László Zoltán in Tóth László Zoltánné)
Mezőfi Emil in Mezőfiné Jakab Ildikó (Róth Zsolt in Róthné Gregin Tímea)

Pakocs Yvett (Jancsik Melinda)
Patkós Györgyi in Patkós Péter (Altmann László in Altmann Andrea)
Praprotnik Cvetka (Zore Jožefa)
Sahrokova Ina in Sahrokova-Pureber Alojz (Klančar Mira in Klančar Matjaz)
Szabóné dr. Szántó Renáta in Szabó József (Szekér Marianna)
Váradi Éva (Simon János)
Vajda Józsefné in Vajda József (Horváth Lászlóné in Horváth László)
Zelvayova Viera in Zelvay Vojtech (Vareha Mikulás)

Raven managerja so dosegli (sponzor):

Raven assistant managerja:

Adamik Mária
Albel Klára
Arnold László
Békésiné Lévai Éva
Barkóczi Erzsébet

Bohusné Fekete Zsuzsa in Bohus 
György
Cvijanović Ana in Cvijanović Božidar
Fábiánné Vadász Mónika in Fábián 
László
Gidófalvi Attila in Gidófalvi Attiláné
Gothár Henriett

Grbac Silvana in Grbac Vigor
Ilkaházi Béláné
Keszthelyi Gábor in Keszthelyi Erika
Komornyik György
Kovácsné Antalfia Evelin in Kovács 
Zoltán
Kovač Sedina

Krajcsoviczné Kalydi Erika
Lázár András
Pásztor Zoltán Csabáné
Róka Magdolna
Smiljanić Petra in Smiljanac Marko
Smiljanić Goran
Szána-Kis József in Szána-Kis Józsefné

Raven assistant managerja so dosegli:

Raven supervisorja:

Aczél Ferencz
André Sándorné in André Sándor
Andó Zoltán in Kiss Mária
Barta Attila
Barvicz Ferencné
Barvicz Anita
Beimel Antal in Beimelné Faludi Ágnes
Belicza Rózsa in Nagy József
Bellér Szilvia in Als Tari Attila
Benkő Andor in Lovas Ilona
Bereczki Dénes
Bereczné Varga Irén
Bolla Tibor
Buzáné Nagy Marianna in Buza László
Bóna Vilmos in Bónáné Tóth Judit

Conka Gabriel
Csák Gellért in Boroznaki Marianna
Csabai Judit
Csongrádi Jánosné
Cvijanović V. Aljoša in Cvijanović V. 
Danijel
Czár János in Czár Jánosné
Czalán György in Czalánné Török Irma
Deákné Bámer Gyöngyi in Deák Gábor
Dima Biljana in Dima Akim
Dr. Mild Adrienn
Dr. Zahár Ákos in Zahár Melinda
Dr. Urbancsek Hilda
Eördögh Zsolt
Fodor Gizella in Fodor István
Fodorné Vámos Ágnes in Fodor Zsolt
Földesiné Tóth Katalin in Földesi István

Ganoczi Tibor in Ganocziova Lucia
Gyökeres Lászlóné
Hahnel András in Hahnel Diána
Hajdu Tamás in Hajdu Györgyi
Horváthné Paál Judit in Horváth Tamás
Huszár Frigyes
Juhász Nagy Ildikó
Jurčić Alenka in Jurčić Dejan
Kádár Nándor
Kátai Melinda in Melisek Tibor
Karai Erzsébet
Kelemen Klára in Kelemen Zoltán
Keresztúri Ferenc
Koglot Majda in Koglot Lučjan
Koloszár Zsolt
Komáromi Katalin
Komjáti Istvánné in Komjáti István

Körmendy Norbert in Körmendy 
Norbertné
Körmöczy Zsuzsa
Kósa Péter
László Imréné in László Imre
László Gábor in dr. Barnucz Szilvia
Lengyel Anita
Méhes Endréné in Méhes Endre
Mészáros-Szuharevszk Babett
Maliković Vesna in Maliković Veselin
Marcinova Beata
Martin János
Melkvi Zoltán in Gojdácsi Ágnes
Mikulecova Nikoleza
Minárik Gábor in Frey Mariann
Molnár Viktória Margit in Kremnitzky 
Géza Jenő

Raven supervisorja so dosegli:

Bánhidy András (Dr. Szilli Gyuláné)
Gidófalvi Attila in Gidófalvi Attiláné (Gidófalvi Zsanett)
Horváth Lászlóné in Horváth László (Rezván Pál in Rezvánné Kerek Judit)
Jancsik Melinda (Fittler Diána)

Róth Zsolt in Róthné Gregin Timea (Rex Alexander)
Varga Andrea (Király Krisztina)
Zore Jožefa (Dr. Molnár László in Molnár Stantić Branka)

Szekér Marianna (Berkics Miklós)

Raven senior managerja so dosegli (sponzor):

Raven soaring managerja so dosegli (sponzor):
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1. raven

Ádámné Szőllősi Cecília in Ádám István
Babály Mihály in Babály Mihályné
Bakó Józsefné in Bakó József
Bakóczy Lászlóné
Balázs Nikolett
Bali Gabriella in Gesch Gábor
Balogh Anita in Süle Tamás
Bánhegyi Zsuzsa in 
dr. Berezvai Sándor
Bánhidy András
Barnak Danijela in Barnak Vladimir
Becz Zoltán in Becz Mónika
Bodnár Daniela
Bojtor István in Bojtorné Baffi Mária
Botka Zoltán in Botka Zoltánné
Brumec Tomislav
Csepi Ildikó in Kovács Gábor
Csuka György in dr. Bagoly Ibolya
Csürke Bálint Géza in Csürke Bálintné
Darabos István in Darabos Istvánné
Dobsa Attila in Dobsáné Csáki Mónika
Dr. Dóczy Éva in dr. Zsolczai Sándor
Dragojević Goran in Dragojević Irena
Dr. Farády Zoltán in dr. Farády Zoltánné
Futaki Gáborné
Gecző Éva Krisztina
Gecző László Zsoltné in 
Gecző László Zsolt
Gulyás Melinda
Haim Józsefné in Haim József
Hajcsik Tünde in Láng András
Halomhegyi Vilmos in 
Halomhegyiné Molnár Anna
Hanyecz Edina
Hári László
Heinbach József in dr. Nika Erzsébet
Hofbauer Rita in Gavalovics Gábor
Jakupak Vladimir in Jakupak Nevenka
Jancsik Melinda
Janović Dragana in Janović Miloš
Dr. Kálmánchey Albertné in 
dr. Kálmánchey Albert
Dr. Kardos Lajos in 
dr. Kardosné Hosszú Erzsébet
Kása István in Kása Istvánné

Keszlerné Ollós Mária in Keszler Árpád
Kibédi Ádám in Ótos Emőke
Klaj Ágnes
Knežević Sonja in Knežević Nebojša
Knisz Péter in Knisz Edit
Kovács Gyuláné in Kovács Gyula
Kovács Zoltán in 
Kovácsné Reményi Ildikó
Köves Márta
Kulcsárné Tasnádi Ilona in Kulcsár Imre
Kuzmanović Vesna in 
Kuzmanović Siniša
Lapicz Tibor in Lapiczné Lenkó Orsolya
Dr. Lazarević Predrag in 
dr. Lazarević Biserka
Léránt Károly in Lérántné Tóth Edina
Dr. Lukács Zoltán in 
dr. Lukácsné Kiss Erzsébet
Márton József in 
Mártonné Dudás Ildikó
Mészáros Istvánné
Mičić Mirjana in Harmoš Vilmoš
Mihailović Branko in Mihailović Marija
Miklós Istvánné in Tasi Sándor
Milanović Ljiljana
Dr. Miškić Olivera in dr. Miškić Ivan
Molnár Zoltán
Molnárné Kalcsu Klára
Mrakovics Szilárd in Csordás Emőke
Mussó József in Mussóné Lupsa Erika
Nagy Ádám in Nagyné Belényi Brigitta
Nagy Zoltán in Nagyné Czunás Ágnes
Nakić Marija in Nakić Dušan
Oltvölgyiné Zsidai Renáta
Orosz Ilona in dr. Gönczi Zsolt
Orosz Lászlóné
Ostojić Boro
Papp Imre in Péterbencze Anikó
Papp Tibor in Papp Tiborné
Dr. Pavkovics Mária
Perina Péter
Radóczki Tibor in dr. Gurka Ilona
Ramhab Zoltán in Ramhab Judit
Ráth Gábor
Révész Tünde in Kovács László
Rezván Pál in Rezvánné Kerek Judit
Róth Zsolt in Róthné Gregin Tímea

Rudics Róbert in 
Rudicsné dr. Czinderics Ibolya
Schleppné dr. Käsz Edit in 
Schlepp Péter
Dr. Steiner Renáta
Stilin Tihomir in Stilin Maja
Sulyok László in 
Sulyokné Kökény Tünde
Szabados Zoltán in 
Szabadosné Mikus Emese
Szabó Ferencné in Szabó Ferenc
Szabó Ildikó
Szabó János in dr. Farkas Margit
Szabó Péter
Szabó Péter in Szabóné Horváth Ilona
Dr. Szabó Tamásné in dr. Szabó Tamás
Szegfű Zsuzsa in Pintér Csaba
Szeghy Mária
Székely János in Juhász Dóra
Szekér Marianna
Széplaki Ferencné in Széplaki Ferenc
Tanács Erika
Tanács Ferenc in Tanács Ferencné
Tordai Endre in Tordainé Szép Irma
Téglás Gizella
Tóth Tímea
Dr. Tumbas Dušanka
Túri Lajos in Dobó Zsuzsanna
Ugrenović Miodrag in Ugrenović Olga
Varga Zsuzsa
Vitkó László
Zakar Ildikó
Zore Jožefa

2. raven

Botis Gizella in Botis Marius
Budai Tamás
Czeléné Gergely Zsófia
Császár Ibolya Tünde
Dominkó Gabriella
Gajdo Anton
Gecse Andrea
Hertelendy Klára
Illyés Ilona
Juhász Csaba in Bezzeg Enikő
Milovanović Milanka in Milovanović 

Milisav
Dr. Németh Endre in Lukácsi Ágnes
Ocokoljić Daniela
Dr. Ratković Marija in Ratković Cvetko
Rózsahegyi Zsoltné in 
Rózsahegyi Zsolt
Dr. Schmitz Anna in 
dr. Komoróczy Béla
Siklósné dr. Révész Edit in Siklós Zoltán
Tóth Csaba
Varga Géza in 
Vargáné dr. Juronics Ilona

3. raven

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

Dobitniki programa za spodbujanje nakupa osebnega avtomobila:

Molnár Károlyné in Molnár Károly
Mucháné Járdi Margit in Mucha Pál
Németh Veronika in Hám István
Némethné Márk Mónika in Németh 
Szabolcs
Nagy Gabriella
Negovanović Mara in Negovanović 
Goran
Nemes Tamás
Njegovanović Nataša
Njegovanović Ranko
Osváth Tibor in Osváth Katalin
Pajkos Tibor in Pajkos Tiborné
Papp Katalin Viktória
Pappné Szána-Kis Éva in Papp Tamás
Perovanović Slavica
Pupovac Ljilja in Pupovac Mirko

Révész Mária Napsugár
Radovics Mária in Radovics Albert
Rakić Isidora
Rapi Zsolt in Rapiné Kalmár Ildikó
Resch Éva in Resch Elemér
Reznyikné Kain Valéria in Reznyik 
Zoltán
Sándor Zsolt in Sándorné Kádár Edit
Sarkadi Szilvia
Sas Ernő in Sas Ernőné
Sipos Zsolt in Siposné Toldi Ágnes
Szála Ernőné
Székely Angéla
Szabó Balázs
Szabóné Bugyi Katalin in Szabó János
Szalai Istvánné in Szalai István
Szalay Béláné in Szalay Béla

Szili Nándorné
Szolga János in Szolga Patrícia
Szopkó Zsuzsa
Szopkó Péter
Szopkóné Mátrai Ilona in Szopkó József
Sütő Katalin in Tóth Károly
Tátrai Csaba
Tenczel Jan
Tercs Katalin
Tomić Mihailo in Tomić Slavica
Tóth Dániel
Tóth Franciska
Vágó Valéria
Váradi Noémi
Vargáné Pálfi Anikó
Varga Sándor
Vörös Lászlóné in Vörös László

Wágner Mónika
Zarić Snežana
Zsigmond Réka



Spoštovani distributerji!
Pomembni datumi leta 2008: Success day 19. julij, 
Success day 20. september, Success day 18. oktober, 
Success day 15. november, Success day 20. december 

Naročajte izdelke po spletni strani www.flpseeu.com.

Je najbolj udobna in varna rešitev – ne le zaradi 
neposrednega nakupa temveč tudi zaradi evidence naročil. 
Je odlično sredstvo tudi pri priporočanju izdelkov, saj je 
taka možnost mamljiva za vse zainteresirane. Vrednost 
točk slehernega naročila se v roku 24 ur prišteje k aktualni 
vrednosti, po spletu lahko v vsakem trenutku preverite 
stanje vaših točk  (www.foreverliving.com). 
Plastične grosistične kartice lahko prevzamete v pisarnah 
našega podjetja vsak delavnik v tednu!

Svojim distributerjem zagotavlja naše podjetje več  
načinov za pridobitev informacij o podatkih oziroma 
doseženih točkah:

–  Mesečni obračun bonusa (v zadnji vrstici podjetniškega 
obračuna {obračun provizije}) boste našli svoje 
uporabniško ime (LOGIN ID) in geslo (PASSWORD) 
za ogled ameriške podjetniške spletne strani (www.
foreverliving.com). Na tej strani boste našli povezavo za 
Madžarsko, kjer si lahko ogledate aktualno  
število svojih točk.

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

–  Prijazno Vas pričakujejo tudi naši sodelavci telefonske 
informativne službe v osrednji pisarni v Budimpešti. 

–   O svojih osebnih točkah lahko sodelavci iz Madžarske 
vprašate na številkah +36-1-269-53-70 in +36-1-269-53-71, 
sodelavci iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne 
gore pa na številki +36-1-332-55-41. Sodelavce prosimo, 
da sprašujejo le po vrednosti svojih točk oziroma o 
svojem poslovanju!

Internetinfo: 
Našim spoštovanim distributerjem sporočamo, da so 
informacije dosegljive na dveh domačih straneh našega 
podjetja. Na spletni strani naše regije „www.flpseeu.
com” so dosegljive tudi naše spletne prodajalne. Za 
dostop do teh strani oziroma za spletni nakup pridobite 
vstopno kodo v naših pisarnah. Aktualna in bivše številke 
našega časopisa Forever so dosegljive z geslom „forever”, 
fotogalerija pa z geslom „success”. Osrednja domača stran 
podjetja oziroma tako imenovana „ameriška domača stran” 
je www.foreverliving.com.  Prinaša novice iz sveta 
FLP, o mednarodnih dosegljivostih ter druge pomembne 

informacije  in tudi dnevno sveže podatke o doseženih 
točkah posameznega sodelavca. Dostop do distributerske 
spletne strani je mogoč s klikom na „distributor login”. 
Vaše  uporabniško ime je vaša distributerska stevilka 
(brez vezajev). Geslo najdete na dnu vašega mesečnega 
obračunskega lista. 

Tudi v bodoče prosimo cenjene distributerje za  
pravilno izpolnjevanje naročilnic in drugih obrazcev.  
Da bi se izognili nesporazumom, ne sprejemamo 
popravljenih (podatki naročnika in sponzorja) in 
nepodpisanih naročilnic. Prav tako vas prosimo za pravilno 
in čitljivo izpolnitev prijavnic: s tiskanimi črkami, s črnilom 
črne ali modre barve. V primeru spremembe podatkov, 
prosimo, uporabljajte ustrezne obrazce! 

Če želite pridobiti informacije o bonusih preko 
pooblaščene osebe, mora ta imeti pri sebi osebno 
izkaznico. To je potrebno upoštevati iz varnostnih razlogov. 
Na temelju mednarodne poslovne politike pridobi vsak 
distributer, ki podpiše prijavnico (pogodbo), pravico do 
izdelkov po veleprodajnih cenah neposredno iz pisarne. 
Registrirani distributer postanete s prvim nakupom 
ob predložitvi že prej predane in z žigom opremljene 
prijavnice (2. primerek) in izpolnjene naročilnice. 

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 preko spletne strani www.flpseeu.com.

obveščamo vas, da sprejemamo izključno 
lastnoročno podpisane pogodbe! vsak drug podpis 
šteje za ponarejanje dokumentov!

responzoriranje! 
Opozoriti vas želimo na pravila v zvezi s „ponovnim 
sponzoriranjem”, ki jih najdemo v 12. poglavju Poslovne 
politike. Pomembno je vedeti, da možnost responzoriranja 
ni samodejni proces, temveč ga je možno uveljavljati 
izključno z izpolnitvijo in predajo določenih obrazcev 
(izjava o responzoriranju, nova prijavnica) ter  ob 
preverjanju, ali prosilec ustreza postavljenim pogojem. 
Za kršitev Poslovne politike šteje, če kdo ponovno vključi 
že registriranega distributerja, ne da bi opravil postopek 
responzoriranja.

Nova telefonska številka komercialne uprave v ulici Nefelejcs: + 36-1-290-0361/105, faks: +36-1-291-5478
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•  Osrednja pisarna v Budimpešti: 
1067 Budapest, Szondi utca 34,  tel.: +36-1-269-5370.

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

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

•  Pisarna v Szegedu: 
6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 25, tel.: +36-62-425-505. 
Regionalni direktor: Tibor Radóczki

•  Pisarna v Székesfehérvárju: 
8000 Székesfehérvár, Sóstói út 3, tel.: +36-22-333-167. 
Regionalni direktor: Attila Fődi

Cenjeni distributerji! Prijavnici tudi v prihodnje priložite 
kopijo podjetniške izkaznice, tudi za nazaj; podjetja naj 
priložijo tudi kopijo prijave dejavnosti davčnemu uradu. 
Provizijo vam v bodoče lahko nakažemo le ob predložitvi 
teh dokumentov. Madžarski partnerji, ki želijo izstavitev 
računov za nakupe na ime lastnega podjetja, lahko storijo to 
le v primeru, če bodo naši pisarni posredovali vse potrebne 
izpolnjene obrazce oziroma kopije poslovnih dokumentov, 
s katerimi dokazujejo lastništvo v podjetju. Podrobne 
informacije so na razpolago na oglasnih deskah naših pisarn 
oziroma osebno pri naših sodelavcih. 

Informacije o nakupu z ugodnostmi
Za enostaven nakup z ugodnostmi, prosim, upoštevajte 
naslednja pravila: 

1.  Izjava:  Prosimo, pozorno in točno izpolnite vsako rubriko 
izjave. Naši sodelavci pri osebnem prevzemu preverijo 
točnost podatkov, vendar pa v primeru pošiljanja po pošti 
to ni mogoče. Prav zaradi tega prosimo, pozorno preverite 
svoje podatke, saj v primeru napačne izpolnitve izjave 
sistem ne bo odobril nakupa z ugodnostmi. 

2.  Nakup: Pri nakupu bo sistem avtomatično ponudil 
maksimalni znesek popusta vsem, ki so ustrezno izpolnili 
izjavo. Nakup pomeni ugodnost oziroma izplačilo bonusa, 
zato je pri osebnem nakupu potrebno predložiti osebni 
dokument. V primeru skupinskega nakupa se za vsako 
posamezno osebo predloži, k vsakemu naročilu priloži, 

pisno pooblastilo overjeno s podpisom dveh prič. Sodelavci 
bodo naročilo sprejeli le, če bodo izpolnjeni vsi navedeni 
pogoji. Brez osebne identifikacije oziroma veljavnega 
pooblastila tudi za osebe, ki so podpisale izjavo, ne bo 
mogoče izpolniti naročil!

3.  Informacije:  Sodelavci v prodajnih skladiščih posredujejo 
informacije o aktualnem znesku popusta na temelju osebne 
predložitve osebnega dokumenta oziroma pooblastila. 

Tisti, ki že imajo izjavo, ter sodelavci, ki želijo bonuse dvigniti 
tudi v obliki računa, dobijo informacije o točnih zneskih v 
Budimpešti, v Szondi u. 34.

Informacija našim madžarskim distributerjem v zvezi z 
možnostjo paketne dostave naših izdelkov. Na ta način bomo 
našim spoštovanim distributerjem naročilo izpolnili v največ 
dveh dneh – na temelju uskladitve časa dobave na katero koli 
točko v državi. Blago se mora prevzeti v 48 urah, sicer bomo 
račun in pripadajoče točke stornirali. Cena naročenih izdelkov 
in dostavni stroški se poravnajo ob prevzemu. V primeru 
nakupa v vrednosti nad eno točko prevzame stroške dostave 
naše podjetje. 

Način predaje vašega naročila:
–   po telefonu, kjer boste od našega sodelavca dobili točne 

informacije o vrednosti naročila, o številu točk in dostavnih 
stroških. Telefonske številke: 061-297-5538, 061-297-5539, 
mobil: 06-20/456-8141, 06-20/456-8149

– preko spletnega naslova www.flpshop.hu,
– in sedaj že tudi po SMS na številki 0620-478-4732.

Obvestila iz Sziráka:
Hotel Kastély Szirák, 3044 Szirák, Petőfi u. 26.
Tel: +36-32-485-300, faks: +36-32-485-285
Direktorica hotela: Katalin Király

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

OBVESTILA MADŽARSKIH PISARN

Nova telefonska številka komercialne uprave v ulici Nefelejcs: + 36-1-290-0361/105, faks: +36-1-291-5478
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OBVESTILA SRBSKIH PISARN

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

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

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

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

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

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

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

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

telefonska številka naših srbskih zdravnikov svetovalcev 
dr. Biserka Lazarević in dr. Predrag Lazarević: +381-23-543-318
Konzultacije v torek od 13. do 16. ure in v petek od 14. do 16. ure.
Naš zdravnik svetovalec, dr. Božidar Kaurinović pričakuje vaše klice 
ob sredah in čertrtkih med 12. in 14. uro na telefonski številki 
+381-21-636-9575.

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

OBVESTILA NAŠIH PISARN V BOSNI IN HERCEGOVINI

 Pisarna v Bijeljini

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

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

•  Pisarna v Sarajevu: 71000 Sarajevo, Akita Šeremeta do št. 10, 
telefon: +387-33-760-650 oziroma +387-33-470-682, 
faks: +387-33-760-651. Delovni čas: 9:00 – 16:30, 
ob sredah: 12:00 – 20:00. Vsaka zadnja sobota v mesecu 
je delovna, in vsako zadnjo soboto imamo v pisarni FLP 
v Sarajevu Mini Dan uspeha.  
Vodja pisarne: enra Hadžović. V  primeru telefonskega naročila 
v bosanskih pisarnah Forever Living Products kličite naslednje 
številke (ni možna registracija novih distributerjev po telefonu): 
+387-55-211-784 v Bijeljini in +387-33-760-650 v Sarajevo.

obvestilo sarajevske pisarne FlP:

–  Spoštovanim uporabnikom izdelkov in distributerjem 
sporočamo, da nam je od septembra na razpolago 
zdravnica svetovalka v Bosni in Hercegovini telefonska 
številka zdravnice svetovalke: dr. Esma Nišić: 
+387-62-367-545

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

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

OBVESTILA ČRNOGORSKE PISARNE

•  81000 Podgorica, Serdara Jola Piletića br: 20. 
tel.: +382-081-245-402, tel./fax: +382-081-245-412.  
Regionalni direktor: Aleksandar Dakić

telefonska številka naše črnogorske zdravnice svetovalke
dr. Nevenka Laban: +382-69-327-127
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FLP TV
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OBVESTILA HRVAŠKIH PISARN

•  Pisarna v Zagrebu: 10000 Zagreb, Trakošćanska 16. 

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

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

Stroške dostave za naročilo katere vrednost presega eno točko, 
plača FLP. Predavanja o izdelkih in marketingu se organizirajo 
ob ponedeljkih, torkih, sredah in četrtkih od 17. ure, v osrednji 
pisarni. Delovni čas pisarne v Splitu, Križine 19. Tel: 021 459 262 je 

nespremenjen: ponedeljek 12:00 – 20:00; torek, sreda, četrtek in 
petek 09:00 – 17:00. Kozmetično–izobraževalni center, ki deluje ob 
naši osrednji pisarni, članom FLP ponuja svoje kozmetične storitve 
po izredno ugodnih cenah. Delovni čas centra: ponedeljek in 
četrtek od 12:00 – 20:00, torek in sreda od 11:00 – 19:00 in petek 
od 09:00 – 17:00. Rezervacije termina na tel:  01/ 3909 773.
VAŽNO OBVeSTILO: za nakupe izdelkov oziroma storitev 
kozmetičnega salona, katerih vrednost presega 1500 kun, je od 
01. marca mogoče obročno odplačevanje (2-3 obroka) s kartico 
DC. Telefonska številka naše zdravnice svetovalke dr. Ljube Rauški 
Naglić: 091 5176 510 – vsak neparni datum od 16.00 – 20.00.
Izkoristite možnosti ugodnega nakupa. Za podrobnosti vprašajte 
svojega sponzorja oziroma sodelavce pisarne.
telefonske številke naših hrvaških sodelavcev zdravnikov
dr. Ljuba Rauski Naglić: +385-9151-76510
dr. eugenija Sojat Marendić: +385-9151-07070

OBVESTILA SLOVENSKIH PISARN

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

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

Številka Telecentra za naročanje po telefonu: + 00 386-1-563-7501
telefonske številke slovenskih zdravnikov svetovalcev 
dr. Miran Arbeiter: +386-4142-0788
dr. Olga Čanžek: +386-4182-4163

OBVESTILA ALBANSKIH PISARN

OBVESTILA KOSOVO PISARN

• Albanija, Tirana Reshit Collaku 96. Villa Forever 36.
Fax: +355 4230 535. Regionalni direktor: Attila Borbáth

Vodja pisarne: Xhelo Kiçaj, tel.: +355-4-230-535
Kontakti: ob delavnikih od 9. do 13. ure, od 16. do 20. ure
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Program FLP TV od 2008.  július 24–augusztus 21-ig
www.fl pseeu.com na internetu

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

Pisarna v Tirani 

18.00 in 06.00 Tvoje sanje naš načrt: Uvod v FLP
 Tvoje sanje naš načrt: Izdelki FLP
 Tvoje sanje naš načrt: Priložnost FLP
18.10 in 06.10 Guszti Bódi: Koncert
18.35 in 06.35 Rex Maughan: Predavanje s podnapisi
19.05 in 07.05 József Heinbach in dr.Erzsébet Nika: Postala sva senior managerja
19.30 in 07.30 1. del: Supervisorji, assistant managerji
20.05 in 08.05 2. del: Supervisorji, assistant managerji
20.35 in 08.35 SAPPHIRE: Uvrstitev dr. Sándorja Milesza
21.00 in 09.00 Prijave za tekmovanje v ličenju Sonya
21.10 in 09.10 Sonya tekmovanje v ličenju
21.50 in 09.50 Dr. István Taraczközy: Naravni način življenja - imej se rad
22.05 in 10.05 József Szabó: Rojstni dan
22.30 in 10.30 Baby Gabi in Roxx 69 + Uvrstitve: Koncert
23.40 in 11.40 Veronika Lomjanski: V zanosu
23.55 in 11.55 Ljudski pevci iz Sárréta 
00.20 in 12.20 Dr. Wohmuth Edit in dr. Gyula Wirt: Mrežni marketing kot � lozo� ja (po najinem pristopu)
00.45 in 12.45 Zsolt Fekete: Pot
01.15 in 13.15 Stefan Lomjanski: Zakaj FLP?
01.25 in 13.25 Managerji, senior managerji
03.25 in 15.25 Melinda Gulyás: Pogum za življenje
03.50 in 15.50 Pataki Attila in Budapest Pops Orcestra: Koncert
04.25 in 16.25 Miklós Berkics: Tvoja prihodnost je Forever
04.55 in 16.55 Emil Tonk: Usposabljanje voditeljev
05.20 in 17.20 Dr. Edit Révész Siklósné: Vloga aloje vere pri ohranjanju zdravja
05.45 in 17.45 O’Djila -srbska romska skupina: Koncert
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1. raven

Vi ste (aktivni)

assistant supervisor

assistant supervisor assistant supervisor

Dosežite 80 CC s svojo novo skupino (skupaj z 
osebnimi točkami)

• Vstopnice za reli* in darilo za I. raven
• 3 nočitve v hotelu
• Letalo

Dosežite 50 CC s svojo novo skupino (skupaj z 
osebnimi točkami)

• Vstopnice za reli* in darilo za I. raven
• 3 nočitve v hotelu

Dosežite 25 CC s svojo novo skupino (skupaj z 
osebnimi točkami)

•  Vstopnice za reli*, vstopnica za gala večerjo, 
reli uniforma in specialna reli nagrada

POZOR!
Sprememba

Novi pogoji za uvrstitev na vse ravni: 
sponzorirajte vsaj tri nove neposredne distributerje (iz prve generacije), ki dosežejo raven assistant supervisorja. Bodite »aktivni« v vseh mesecih  
obdobja kvalifikacij.
–  Obdobje kvalifikacij: od 1. julija do 31. oktobra 2008. Pogoje morate izpolniti v času obdobja kvalifikacij.

Za čas včlanitve distributerja šteje datum, ko se podatki prijavnice vnesejo v računalniški sistem matičnega podjetja. Nagrad se ne da zamenjati za gotovino. Nagrade 
niso prenosljive. Razpis velja le za distributerje znotraj regije. Pomembno je, da so vsi člani skupine iz nižje linije registrirani v državi kjer imajo stalno prebivališče in da 
so tam opravljeni tudi njegovi nakupi. Vstopnica za reli vsebuje tudi petkovo večerjo in banket. Pravilna razlaga zgoraj navedenih razpisnih pogojev je odgovornost 
vsakega posameznega distributerja. Izjeme v nobenem primeru niso mogoče. Z morebitnimi vprašanji se obrnite na vašega državnega direktorja.

EVROPSKI RELI 2009
obdobje kvalifikacij 1. julij – 31. oktober

–  Novi distributerji morajo biti aktivni tudi v mesecu vstopa in ves čas obdobja kvalifikacij. 
–  Stare distributerske točke (točke tistih, ki v času pred obdobjem kvalifikacij za reli niso dosegli ravni assistant supervisorja) štejejo le v aktivnost uvršče-

nega, ne pa v zbir totalnih 25, 50, 80 točk.
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Bistvo vsega  
je razvoj!
Tudi najina zgodba se je začela z izdelki. Podobno, kot se je tvoja, dragi bralec. Kot neusmiljen 
(sam do sebe) deloholik se nisem kaj preveč ukvarjal s svojim zdravjem. Moj organizem pa 
mi je že pošiljal drobne znake opozorila. Vsi ki smo del povprečja, se ponašamo tako. Če si Ti 
izjema, ti izrekam vso priznanje, saj si že ugotovil nekaj pomembnega.

Ágnes Nemes Nagy: 

Učiti se!
Učiti se. Zimskih dreves.
Ki jih v duši stresa mraz.
Učiti se. Oblakov poletnih.
Utripajočih gozdov nebesnih.
Učiti se medu in orehov,
vesoljskih ladij in topolovih gajev.
Ponedeljkov, torkov, petkov
besed ker so sladke.
Učiti se kar je madžarsko in svetovno,
učiti se vsega, kar se nam odpira
vse kar se sveti, kar nam je znak:
učiti se, ljubiti se.
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M orda isto, kar sem spo-
znal tudi sam. občutil 
si odgovornost. Morda 

zato, ker imaš družino, mor-
da zato, ker si kot neutruden 
iskalec uspeha sanjal o bolj 
dostojnem življenju, za katero 
pa je zdravje nepogrešljivo.

v tem primeru sprejmi 
moje globoko spoštovanje. 
vendar o tem pozneje. 

bil je vroč poletni dan. bil 
sem v 24 urni izmeni na ga-
silski upravi v szekszárdu, ko 
me je spet obiskal mlade-
nič, od katerega smo nekoč 
že prejeli darilo narave in si 
rekli: »pa poglejmo, česa je 
sposobna ALOJA VERA?«. 
on je takrat že vedel tisto, 
v kar sam nisem verjel. vse 
odtlej sem poln hvaležno-
sti do tega mladeniča, ki je 
zaupal v mojo trezno preso-

jo. Zoltán Molnár je tisti ki 
mu gre zahvala, da je moja 
družina spoznala REXOVO  
ŽIVLJENJSKO DELO.

tega vročega poletnega 
dne sem imel že osem let 
delovne dobe in sem kot 
dispečer imel kar dobro de-
lovno mesto. Morda celo 
preveč mirno. seveda je to 
imelo svoje prednosti. Lahko 
sem se veliko učil in se uspo-
sabljal. Kot prava goba sem 
vpijal vsako novo informacijo 
o svetu, še posebej o infor-
matiki. danes kot samostojni 
podjetnik uživam sadove na-
učenega. potem pa so prišli 
prosti dnevi – 48 ur nepreki-
njenega počitka. a misliš, da 
sem res počival?

Kje pa! »jaz nisem takšen!« 
saj ti je to poznano, a ne? 

saj res. takšen? Kakšen? jaz 
sem bil poln nemira is ISKA-
LEC USPEHA.

»brez RAZVOJA Življenje 
nič ni vredno! danes mo-
ram biti več kot sem bil vče-
raj, jutri moram biti več kot  
sem danes!«

seveda, nisem mislil le na 
svoj žep, čeprav vem, da čir 
na žepu nič ni boljši od čira 
na želodcu! razvoj moram 
občutiti tudi višje od vratu in 
nekje v prsnem košu.

to je bilo gorivo! Če ti 
je ljubše, lahko temu rečeš  
RAZVOJ OSEBNOSTI! iskal 
sem se, vendar sem takrat bil 
sam.

»Mlačna voda«? Grozil 
sem se je! Že leta 1997 sem 
ustanovil svoje tradicionalno 
podjetje. saj ti je poznana ta 
letnica. da bi vsaj že takrat 
poznal REX-a! imel sem tr-
govsko podjetje, ukvarjal sem 
se z malo in velikoprodajo su-
hih baterij in akumulatorjev. 
vzpostavil sem kar lepo mre-
žo. seveda pa ta še zdaleč ni 
bila prava MREŽA. problem 
z njo je bil, da je imela več 
stičišč. več kot petsto posre-
dnikov in seveda mesečno 
vsaj pet tisoč kilometrov vo-
žnje z avtomobilom. torej, 

stalno na poti. Če se sedaj 
ozrem, se mi zdi kar zabavno. 
užival sem sleherni trenutek, 
saj sem vedno oboževal svo-
bodo. danes sicer menim, da 
je SVOBODA nekaj povsem 
drugega. pravijo da izmed 
desetih podjetij le 1-2 doživi-
ta peto obletnico delovanja. 
sam spadam med slednje, saj 
deluje moje podjetje že de-
seto leto. vedno sem cenim 
sistematično vzpostavljeno, 
načrtno delo.  res je sicer, da 
danes večino dela ne opra-
vljam sam. zmanjkalo mi je 
ambicij. deset let nepresta-
nega dela. bilo je lepo, bilo je 
dobro, bilo je dovolj. sprašu-
ješ me zaKaj? saj deluje! res 
je, vendar potrebujem nekaj 
več. Moram čutiti v sebi tisto 
kar delam. Moram uživati v 
ŽIVLJENJSKEM SLOGU ki 
mi ga daje moje delo. 

danes lahko zase povem: 
našel sem svojo pot. prej 
nisem razumel tega stavka 
in sem le gledal če ga je 
kdo izrekel. 

Kako se je sploh začelo?
potem ko sem pridobil 

ustrezno količino informa-
cij o marketinškem sistemu, 
sem takoj začutil bistvo. ta-
koj me je zagrabila možnost 
pasivnih prihodkov in mo-
žnost podedovanja. pomislil 
sem na hčerko, ki je takrat 
bila stara dve leti. Kakšna 
vizija! prihodnost ji lahko za-
gotovim s svojim delom. in 
ne kakršno koli prihodnost! 
takrat sem razmišljal le o 
finančni plati zadeve. pre-
pričan sem, da smo ob za-
četkih, ko smo se ozirali po 
tej priložnosti, vsi podobno 
razmišljali. na začetku poj-
ma nimamo o tem, kaj vse 
nam še ponuja Forever. 

skupaj z menoj so kreni-
li trije moji sodelavci gasil-
ci, eden izmed njih  Attila  
Jantner in njegova družina 
je dosegla raven supervisorja. 
iskrena hvala za njihovo delo 
in nakupe. Midva sva to raven 
dosegla v 53 dneh. potem se 

je začel proces učenja. Morali 
smo dozoreti za doseg na-
slednje ravni. tisti ki ste šele 
krenili, verjetno ne boste ra-
zumeli o čem govorim. tudi 
sam tega takrat nisem razu-
mel, saj smo iz prvega zaleta 
dosegli raven osmih odstot-
kov. Faza učenja nas mora 
spremljati od začetkov pa ves 
čas opravljanja tega posla. 
Če smo pametni, se bomo 
učili do smrti. soočila sva se 
z dejstvom: svoje znanje mo-
rava začeti predajati drugim. 
nikoli nisva bila na vodilnem 
položaju, nisva se učila vode-
nja. spet sva se morala učiti, 
naučiti sva se morala preda-
jati znanje. uporabila sva vse 
kar je bilo na voljo: knjige, 
zvočne zapise, prireditve. 
izredno hvaležen sem svoji 
višji liniji, še posebej Edit in  
Petru Knisz, ki sta mi po-
verila nalogo, da sem hodil 
v skladišče. spominjam se, 
vsakič sem se vrnil s 4-5 ka-
setami in sem jih poslušal že 
v avtu, na poti domov. užival 
sem tudi v vajeniškim času. 

Konec leta 2004 me je uso-
da spet povezala s starimi prija-
telji. z zakoncema, ki sva ju po-
znala že dvajset let, vendar nas 
je usoda za en čas ločila. Gre 
za družino Oszbach iz dom-
bóvárja. Tibija in Zsuzso je v 
posel pripeljala trda življenjska 
izkušnja. njuno življenje je bilo 
brezupno. njuno gradbeno 
podjetje je bilo napol v ruše-
vinah, stečaj in brezizhodnost. 
začutil sem, da je prišel na-
jin čas. z mamo,  Zoltánné  
Sitkei ki je medtem od upo-
rabnice postala sodelavka, sva 
ju povabila na usposabljanje 
start, kjer sta odločitev sprejela 
skorajda v trenutku. zsuzsi je 
s svojimi čudovitimi izkušnja-
mi z izdelki in velikim srcem 
začela posel. napredovala sta 
kot raketa, tri mesece sem jih 
obiskoval 3-4 krat tedensko. z 
veliko vere, in navdušenja smo 
organizirali predavanja. rezul-
tati niso izostali, mama je če 
dva tedna postala supervisor, 
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onadva sta ji sledila po poldru-
gem mesecu, midva pa sva s 
svojo realizacijo dosegla raven 
13 odstotkov. nikoli ne bom 
pozabil zsuzsinih besed, ko 
sta onadva že dosegla 25 točk, 
nama pa je še manjkalo nekaj 
točk do 75:

»Ne more biti res! Ne 
bom preživela, če vi-
dva ne bosta imela, tudi 
nama ni treba!«

takrat sem resnično začu-
til, kaj pomeni pravo SKU-
PINSKO DELO!

v nadaljevanju smo se 
skupaj učili. drug od druge-
ga. nešteto konzultacij, po-
govori dolgo v noč. veliko 
sva se naučila od njiju o delu 
z ljudmi, o odprtosti, komu-
nikacijskih tehnikah, še pose-
bej pa o ponižnosti. dobro 
ste razumeli: PONIŽNOSTI. 
a veš kaj obožujem v tej pri-
ložnosti? dolgoročno v tem 
poslu ostanejo le ponižni 
ljudje, za prvake eGa tu ne 
raste kaj veliko lovorik. ali se 
spremenijo ali pa preprosto 
gredo proč. 

skupina zsuzsi in tibi se je 
začela krepiti. Leto 2006 bo 
naše leto – to smo ponavljali! 
sprejela sta resno ODLOČI-
TEV in odločila sva se tudi 
midva. delo se je začelo. Leta 
2006 so v najino skupino pri-
šli prekrasni ljudje: Attila 
in Vera Kiss, Évi Lábodi, 
Terike Illés, Marika 
Kovácsné, Csabi in Erika 
Trefeli, Józsi Erdős, Kati 
Istvánné Bocskai,  Edit 
Zarka z družino, Valika 
Bőszéné in ostali. ne zame-
rite mi, da ne morem vseh 
našteti, vendar se vseh vas 
spominjam z neskončno hva-
ležnostjo! v županiji somogy, 
na območju naselij Kiskor-
pád, nagybajom in nagyatád 
je nastala velika skupina.  

in stroj se je zagnal! Kot 
je rekla Marika Kovácsné: 
»točke kar frčijo v zraku!« in 
res so frčale. Mi pa smo le 
opazovali. bili so dnevi ko so 
družinske predstavitve hkrati 
potekale na 7-8 mestih. re-
zultat je bil neverjeten. sku-
pina je bila uspešna, vsi so 

dosegli svoj cilj, tudi midva 
sva postala managerja. hvala 
vsem članom skupine.

naslednji veliki val zago-
na je skupino dosegel jeseni 
2006, ko so tudi učenci po-
časi postajali mojstri. po vr-
sti so prihajali vodje. najprej 
Tibi in Zsuzsi, nato sta 120 
točk dosegla Atttila in Vera 
Kiss. Évi Lábodi in Terike 
Illés sta istočasno dosegli ra-
ven managerja. Marika Ko-
vácsné pa raven 13 %. seve-
da so jim sledili sodelavci z 8 
%. delo vsakega člana je bilo 
pravo majhno herojsko de-
janje, nikomur ni bilo žal ne 
časa, ne energije.

in nastalo je jedro sku-
pine. 

delo se je seveda nada-
ljevalo, leto 2007 je bilo leto 
polaganja temeljev in seveda 
leto novih uspehov.

tudi mi smo nadaljevali v 
širino, vmes se je razvijal tudi 
svakov in bratov posel. v na-
jini skupini sta nova supervi-
sorja postala Andi Tamásné 
Sitkei in Tamás Sitkei.

tudi zsuzsi in tibi nista 
počivala, odprla sta novo 
»frontno linijo«, Magdika 
Istvánné Bódog, Loretta 
Bódog in Ani Ernőné Zag 
so dosegli 8 %. v skupini v 
nagybajomu je leto januarja 
Piroska Józsefné Varga 
postala najina nova supervi-
sorka. prekrasni ljudje, brez 
izjeme.

seveda pa je k uspehu pri-
spevalo še veliko drugih.

brez njihovega dela iz 
ozadja ne bi uspela. poseb-
na zahvala gre moji sopro-
gi Timi Sitkei, mami Joli 
Zoltánné Sitkei in tašči 
Veri Attiláné Tóth, veliko-
krat sta popazili na najino 
hčerkico Zsebi (alexandra 
sitkei) ko je delo moralo biti 
na prvem mestu.

tako se je torej dogajal ta 
slavnostni pohod.

ali gre za povprečno ali 
nadpovprečno zgodbo, se 
naj odloči sam bralec!

sam se ne štejem med iz-
jemne ljudi, je pa dejstvo: v 
meni živi ŽELJA po stalnem 
razvoju. ali imaš ti svoje ci-
lje? upam, da jih imaš! brez 
ciljev je življenje nesmiselno! 
Če tudi ti meniš tako, če tudi 
v tebi živi želja, potem ne 
oklevaj! pridruži se! verjemi, 
sedaj še ne moreš poznati 
ŽivLjenjsKeGa obČutKa 
Forever. vendar če boš dal 
le malo zaupanja človeku, ki 
te je počastil s tem življenj-
skim delom, boš tudi sam 
doživel vse to. besede so nič, 
moraš doživeti!

hvala vam: Rex Maughan, 
Józsi Szabó, Miki Berkics, 
dr. Sándor Milesz in vsem, 
ki ste imeli pogum za sanje, da 
vam lahko sledimo.

podarjam vam pesem, že-
lim vam veliko uspehov, učite 
se in razvijajte se vse življenje.

Zoltán Sitkei in 
Tímea Sitkei 

 managerja
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K omaj se še spominjamo 
zadnjega? Ne bi rekla. 
Sodelavci stalno sprašu-

jejo, kdaj bo naslednji.
Nekega lepega dne je bil 

hodnik nabit s tistimi, ki so 
pričakovali, da se bodo od-
prla vrata predavalnice v ulici 
Nefelejcs. Stolci postavljeni, 
na odru kozmetični izdelki, 
masažna postelja, sedeži za 
ličenje in pripravo pričeske. 
Pozornost vseh je usmerjena 
k prekrasni barvni množici 
kozmetičnih izdelkov Sonya, 
ki se nahajajo na steklenih 
mizah. Izza njih stolp Sonya, 
ne le eden! Tu so tudi izdelki 
za nego kože. Barvne brisa-

če. Sodelavci in predavatelji 
v majicah z napisom Sonya 
pripravljajo vse za začetek. 
Vsepovsod prekrasni cvetlič-
ni aranžmaji; vse kaže na to, 
da se tu pripravlja izredno 
ženstvena zadeva!

Nagovor državnega 
direktorja dr. Sándorja 
Milesza ob odprtju je poln 
duhovitosti, hkrati pa priklo-
nov pomenu ženstvenosti.

O strukturi kože je spre-
govorila dr. Gabriella 
Kassai, ki je bila prva regi-
strirana zdravnica našega 
podjetja, danes pa je zdrav-
nica svetovalka FLP, aktivna 
graditeljica mreže in seveda 

zdravnica, ki opravlja svoje 
poslanstvo. Pred občinstvom 
je stala prijetna dama, ki se ji 
ne poznajo leta, zbrani pa so 
se trudili zapisati vsako nje-
no besedo. Opozorila je na 
pomen pitja potrebnih koli-
čin tekočine, spregovorila je 
o prednostih naše izvirske 
vode Sirone, ki je na voljo v 
pollitrskih plastenkah.

Enikő Détár in Károly 
Rékasi sta nam pričarala 
pravo gledališče! Uspešna 
in priljubljena igralca, za-

konca, sta z neverjetnim 
humorjem predstavila, kaj in 
kako onadva uporabljata iz-
med naših izdelkov. Prisotne 
dame so stegovale svoj vrat, 
da bi še bolje videle Karija, 
vendar so se nameščali tudi 
gospodje, ko se je prikaza-
lo svileno pregrinjalo, ki ga 
je nosila Enci! Dobili smo 
praktične, uporabne ideje, 
kako lahko učinkovito in 
preprosto uporabimo naše 
izdelke. Hvala za »Prizore iz 
nekega zakona«!

Dan Sonya 
V ULICI NEFELEJCS



32 IZPOD PERESA NAŠIH DISTRIBUTERJEV

Pogumno mešaj! Če je 
predavatelj Miklós Berkics, 
ki je neverjetno priden in 
uspešen graditelj mreže pa 
še privlačen moški, si lahko 
predstavljate, na kaj spomi-
nja naslov njegovega nasto-
pa. Dekleta brez grešnih mi-
sli, saj nas je z izjemno dobro 
pripravljenim predavanjem 
vpeljal le v skrivnosti upora-
be naše kolekcije za obnovo 
kože Fleur de Jouvence.

Ena naših najuspešnej-
ših sodelavk, Gabriella 
Dominko, nam je pod na-
slovom Dotik svile (Sonya 
skin care) predstavila izdel-
ke za dnevno nego kože. Na 
njeni koži se jasno vidi, da 
uporablja te izdelke, odkar 
so se pojavili v naši ponud-
bi. Na svetovnem spletu je 
poiskala veliko informacij o 
sestavinah teh izdelkov, zato 
smo slišali pravo profesional-
no predavanje. 

»Kaj je novega v TVOJI 
kopalnici?« je spraševala so-
proga evropskega direktorja 
Petra Lenkeyja, Zsuzsa 
Lenkey. Pri nas je na kupe 
izdelkov, saj vzgajamo dva 
fantička. Vsi uporabljajo iz-
delke, kar se je pokazalo pri 
predstavitvi izkušenj z iz-
delki, ki jih je Zsuzsa pode-
lila z nami. Opozorila nas je 
tudi na pomen in vlogo na-
ravnih sestavin.

Lahko imate referenč-
ni kozmetični salon! Svo-
jo osebno zgodbo nam 
je povedala kozmetičarka 
Gyöngyvér Mészáros, ki 
je lastnica kozmetičnega sa-
lona Sonya, mediteranskega 
tipa v Miskolcu. S hvaležno-
stjo je spregovorila o pomo-
či, ki jo je dobila od dr. Sán-
dorja Milesza, in o spodbudi 
njenega sponzorja Jánosa 
Tamása.

By-by salo Pravi pozdrav 
za predstavitev programov 
Clean. Edit Dr. Révész 
Siklósné tudi s svojim vzo-
rom dokazuje, kako lahko 
shujšamo ob ustrezni upora-

„KAJ JE NOVEGA V TVOJI KOPALNICI?”
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bi naših izdelkov, seveda pa 
je treba spremeniti tudi ži-
vljenjski slog in navade. Vse 
nas so prevzeli njena razigra-
nost, nasmeh in prijaznost.

Mariann Szekér je pra-
va superbabica. Pri njej ne 
moremo organizirati »trgatve 
pomaranč«. Redno uporablja 
Body Kit, zato je njena koža 
pod minico napeta in glad-
ka – torej se krasno počuti v 
svoji koži! Naučila nas je, kako 
lahko naše izdelke uporabi-
mo za zmanjšanje obsega te-
lesa in izboljšanje stanja kože.

Kako zagotoviti petdeset 
aktivnih stolpov Sonya tudi 
v tvoji skupini? To se je spra-
ševala Anikó Péterbencze, 
ki pa je podala tudi odgo-
vor, saj je sama že dosegla 
to stanje. Prosim lepo, ima 
petdeset takih sodelavcev, ki 
zagrabijo stolp Sonya in se 
vsak večer pojavijo v kakšni 
dnevni sobi, kjer imajo pred-
stavitve uporabe naše deko-
rativne kozmetike. 

Ob sodelovanju Rite 
Mikola Halminé se boste 
veliko lažje znašli med paleta-
mi Sonya. S pomočjo barvnih 
rut je svetovala osebnostnim 
tipom s hladnimi in toplimi 
barvami. Bilo je atraktivno in 
zanimivo predavanje!

Filigranska lepotica 
Tünde Hajcsik je z zanjo 
značilno dinamičnostjo po-
kazala in tudi s številkami 
podkrepila, zakaj se (res!) 
izplača kupiti stolp Sonya. 
Slišali smo koristne informa-
cije tudi o tem, kako nam bo 
stolp učinkovito pomagal 
pri pridobivanju zaslužka.

Vrsto predavateljev je 
sklenila Ágnes Krizsó. S 
svojo ganljivo izpovedjo nas 
je spomnila, od kod je kreni-
la in kam je prispela s podje-
tjem FLP. Ponižnost, izdelki, 
ljubezen do sodelavcev, spo-
štovanje do vodstva – vse to 
se je čutilo iz njenih besed.

Sledili sta evalvacija dne-
va in predaja diplom. Mode-
ratorka dneva Kata Ungár je 

„KAJ JE NOVEGA V TVOJI KOPALNICI?”
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Pisci člankov nosijo vsakršno odgovornost za svoje članke. Vse pravice pridržane!
KOLOFON

besedo predala vodji madžar-
skega podjetja dr. Sándorja 
Milesza, ki je povzel slišano 
in videno ter ob stisku rok 
predal udeležencem diplome.

Prava atrakcija dneva so 
bile zmagovalke tekmova-
nja Sonya v ličenju, Anett 
Patuzzi, Helga Megyeri in 
Andrea Koncz Konczné, ki 
so v živo pokazale, kako so 
pripravile zmagovalno delo 
takrat v Areni.

Zahvaljujem se prilju-
bljeni mojstrici ličenja Ági 

Horacsek in znani frizerki 
Ágoti Sarkadi za celodnevno 
atraktivno delo, katerega dose-
žek so bile neverjetno lepe pri-
česke in naličene lepotice. Se-
veda pa smo lahko spremljali 
tudi ves proces preobrazbe.

S hvaležnostjo mislim tudi 
na pomočnice, zaposlene v sa-
lonu Sonya, ki so prava ekipa in 
ki so kar brale misli druga dru-
ge. Prekrasne negovane roke, 
osvežilna masaža, kakovostna 
nega kože in pomoč pri pri-
pravi atraktivnega ličenja.

Vsem, ki še niste obiskali sa-
lona Sonya, predlagam, da ga 
obiščete in doživite razvajanje 
profesionalnih sodelavk, pa 
naj gre za nego rok oziroma za 
masažo in kozmetično nego 
ter ličenje.

 Zahvaljujem se tudi ton-
skim tehnikom, ki so zago-
tovili nemoteno tehnično 
ozadje, zaposlenim v resta-
vraciji »SASFÉSZEK«, ki so nam 
ves dan stregli z dobrotami, 
hvala za razumevanje tudi 
čistilkam in vsem sodelav-

cem, ki so mi bili v pomoč pri 
urejanju dvorane. Prisrčna za-
hvala za sodelovanje Valérii 
Kismárton in Judit Pósa.

Kot organizatorka in gosti-
teljica prireditve se zahvalju-
jem za zaupanje, da sem bila 
lahko že sedmič udeleženka 
čudeža dneva Sonya. Hvala, da 
sem lahko ena izmed vas!

Kata Ungár
managerka 
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