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Vzemi 
si čas za 
poletje!
Smo sredi poletja, ki je zelo aktivna sezona. Obo-

žujem ta letni čas! Trava je zelena, ptički žvrgolijo, 
nebo je čudovito modro. Ko pomislim na poletje, 

se v moje misli prikradejo ognjemet, domači sladoled 
in razposajeni otroški živžav. 

V osrednji pisarni se že prav zagnano pripravljamo 
na Super reli. Prav čutiti je navdušenje in hitrejši tempo 
tudi pri vsakdanjem delu. Moji sodelavci trdo delajo, da 
bi reli za vse udeležence postal posebno doživetje, ki 
bo vsem ostalo v prijetnem spominu. Vsako leto si pri-
zadevamo organizirati reli, ki bo večji in boljši, kot je bil 
tisti v preteklem letu. Želimo si, da bi bila ta prireditev 
prava pustolovščina za vse udeležence. Druženje ljudi z 
vseh koncev sveta, ki si prizadevajo za enake cilje, mora 
biti doživetje, ki ga ne boste zlahka pozabili. S seboj po-
nesite energije in navdušenje, da bi lahko tudi drugim 
predali čudovito priložnost, ki jo ponuja Forever.

Reli je dogodek, na katerem vedno predstavimo 
tudi nove izdelke. Obljubljam vam, da bomo tudi le-
tos predstavili nekaj zanimivih in čudovitih izdelkov. 
Ali vas zanima, kateri so ti izdelki? Za zdaj vam tega 
ne morem izdati, vendar pridite v Dallas; bodite prvi, 
ki bodo slišali o novih izdelkih. Vem, da boste obože-
vali tudi te naše novosti! 

Ob letošnjem reliju boste lahko obiskali našo to-
varno Aloe Vera of America (AVA) v Dallasu. Zapo-
sleni, ki jih vodi podpredsednik Chris Hardy, že ko-
maj čakajo, da bi vam predstavili tovarno in način 
izdelovanja naših izdelkov. Potem pa se nam boste 
pridružili na izjemnem izletu na Southfork Ranch. Za 
vas pripravljamo super zabavo; prepričan sem, da se 
boste imeli vsi odlično.

Vem, da je poletje polno različnih opravil, vendar 
si vzemite čas zase in za bližje. Koliko časa preživljate 
z njimi? Ali jim pomagate pri premagovanju ovir? Ali 
jim jemljete vsaj del bremen? Ali ste pričarali nasmeh 
na lica tistih, ki jih srečujete? Nikoli ni prepozno začeti 
pozitivno vplivati na svet ali vsaj na krog prijateljev, naj-
dražjih. Bodite prepričani, vaši bližji čutijo in vedo, da 
lahko vedno računajo na vas. Naj vam ne bo žal časa, 
da bi jim povedali, koliko vam pomenijo. Podarite si ta 
plus; prepričan sem, da se vam bo večkratno povrnilo.

Uživajte v preostanku poletja – oglejte si ognjemet, 
ližite sladoled, prisluhnite žvrgolenju ptic in ne pozabi-
te na svoje najdražje. Dobimo se v Dallasu!

REX MAUGHAN
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Cilj Amerika

Z a marsikoga pomeni potovanje izjemno doživetje, dneve in dneve se pripravlja vsa družina, končno 
je prišel težko pričakovani trenutek in gremo na počitnice. Vsi nestrpno tehtajo svojo kovček, da ne bi 
presegli dovoljene teže ki velja za letalske polete. Spremljajo vremensko napoved in nestrpnost raste kakor 

se približuje dan odhoda. Ta čustva so še močnejša pri tistih ki se prvič odpravljajo če lužo, težko dočakajo dan 
odhoda, štejejo ure, minute in sekunde, kdaj bodo končno krenili?

Kmalu bodo podobni občutki zajeli tistih dvesto sodelavcev, ki se že nestrpno pripravljamo na Super reli 
Forever International 2009 ki bo letos v Dallasu. Naš generalni direktor Rex Maughan nas pričakuje s čudovitim 
programom. Prekrasno mesto kjer bo potekal reli pa je izbrala naša podpredsednica Navaz Ghaswala (http://
www.foreverrally.com/2009SuperRally/2009_Super_Rally/videos/GaylordResot/OPEN.html), seveda bo prisoten 
tudi naš predsednik Gregg Maughan in evropski podpredsednik Aidan O’Hare, ki bodo na reli prispeli s 
prireditve programa senzacionalne gradnje skupine, z Eagle Summita, neposredno iz Dominikanske republike. Naj 
vam poln ponosa povem, da bosta v skupini tudi dva naša vodilna distributerja, safirni manager József Szabó in 
diamantno-safirni manager Miklós Berkics. 

Kako nam bo dosegljivo to potovanje? Koliko moram vplačati v blagajno podjetja, da bi prišli na najlepše 
mesto v Teksasu? Sploh nam ni treba odpreti denarnice, ni nam treba leto dni mesečno zbirati za letalsko 
vozovnico. Ni sem nam treba ukvarjati z vprašanjem ali si lahko družina privošči hotel s tremi ali štirimi zvezdicami. 
Tu nam vse plača Forever Living, vse dobimo na najvišji ravni, hotel s petimi zvezdicami, najkakovostnejšo oskrbo, 
večdnevna usposabljanja, obisk največjega središča aloje vere sveta, stopili bomo čez vrata svetovno znanega 
ranča Southfork Ranch in še veliko drugega. Podjetje od nas pričakuje le to, da bomo vsak dan opravljali svoje 
delo, da bomo delili priložnost Forever z vse več ljudmi in če bomo korektno in pošteno opravljali svoje delo, bomo 
družinski album posnetkov obogatili s fotografijami s tega potovanja, kjer pa se bomo seveda tudi zabavali na 
sprejemu, kjer bomo srečali kolege iz vseh koncev sveta. 

Želim vsem, ki prvič slišijo za to življenjsko priložnost, naj se čim prej pridružijo skupini, ki zdaj zastopa našo 
regijo. Ponesimo na oder državno zastavo, zapojmo skupaj naše pesmi in skupaj se veselimo dejstvu, da smo del 
ogromne in močne skupine, velike družine  Forever.  Vsem vam želim prijetno minevanje časa, lepe počitnice in da 
bi se naučili veliko novega.

Naprej FLP Madžarske!

DR. SÁNDOR MILESZ 
državni direktor

http://www.foreverrally.com/2009SuperRally/2009_Super_Rally/videos/GaylordResot/OPEN.html
http://www.foreverrally.com/2009SuperRally/2009_Super_Rally/videos/GaylordResot/OPEN.html
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Dokažimo 
vsemu svetu!



GER
INC

GER
INC

FOREVER 2009/8 5SUCCESS DAY, BUDIMPEŠTA

P rihajajoče je z odličnimi 
parodijami zabaval mlad 
humorist Péter Sás. 

Arena je umolknila, ko 
je glas Forever (dr. Adolf 
L. Kósa) najavil gostitelja  
prireditve, zakonca senior 
managerja Orsolyo Len-
kó Lapiczné in Tiborja  

Lapicza, ki že šesto leto 
gradita svojo mrežo.

Državni direktor dr. Sán-
dor Milesz nam je v svojem 
pozdravnem nagovoru po
novil, da bodo v tem poslu 
uspeh dosegli vsi, ki bodo 
odločno in vztrajno delali, 
da bi dosegli svoj cilj. Če pa 

smo najboljši – kar zadeva 
promet po osebi, vseka
kor –, pokažimo to vsemu 
svetu, nas je spodbujal. Kot 
novo možnost za dokazova
nje nam je podrobno pred
stavil strokovni in družabni  
del poreškega Holiday Rally 
programa. 

Dr. Csaba Gothárd, ki 
je strokovnjak za rudninske 
snovi in vitamine, je izrazil 
zaskrbljenost, saj je sprego
voril o izsledkih raziskave, 
ki kažejo na upad kakovosti 
domačih pridelkov. Za ohra
njanje zdravja je prav zato 
še kako pomembna upora
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ba prehranskih dopolnil, ki  
izvirajo iz zanesljivega in či
stega vira. 

Senior managerka dr. 
Ibolya Bagoly je nakaza
la povezanost zdravega ži
vljenjskega sloga in zdravja, 
torej na zadeve, na katere 
običajno pozabljamo. Svo
je predavanje je sklenila s 

poslanstvom Forever, tj. daj 
ljudem priložnost za boljše 
življenje in bo veliko manj 
tudi obolenj. 

Predstavitev izkušenj z iz
delki je povezovala manager
ka dr. Éva Dóczy, ki nam je 
predala svoje bogate in kori
stne izkušnje ter priporočila, 
ki jim je vredno slediti. 

V nadaljevanju je dr. Sán
dor Milesz ob glasnih čestit
kah sponzorjev in prijateljev 
predal priponke novouvršče
nim supervisorjem in assis
tant managerjem.  

Senior manager Imre 
Máté Kiss je spregovo
ril o uspešnem razvijanju 
posla. Predstavil je pogoje 
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in možnosti ki jih ponuja 
članstvo v skupini Business 
Builders. Na temelju sedem
letnih poslovnih in vodstve
nih izkušenj je predstavil  
najpomembnejši instrument 
uspešnosti: osebno verodo
stojnost. Svoje predavanje  
je podkrepil z dvema kratki
ma filmoma. 

Potem ko so predali pri
ponke uvrščenim v Klub osva
jalcev, managerjem in senior 
managerjem, so na oder po
vabili tudi Attilo in Katalin 
Gidófalvi, ki sta ob svoji di
amantnosafirni priponki pri
dobila tudi naziv »najhitrejša 
diamantnosafirna managerja 

na svetu«. Preprosto in zelo 
prepričljivo sta spregovorila o 
vrednotah, zaradi katerih sta 
izbrala prav FLP. 

Senior managerka Klára 
Hertelendy se je za darilo, 
ki se mu reče FLP, zahvalila 
svojemu sponzorju. Vredno
stni sistem FLP – delo, zna
nje, poštenje – jo je naučil 
zmagovalne poti in dosega
nja vse višjih ciljev. 

Po strokovnih predavanjih 
smo si oddahnili in zabavali 
ob priljubljenih uspešnicah, 
ki sta jih zapela umetni
ka Piroska Pándi in Géza 
Egyházi. Ob napevih, ki so 
kar lezli v uho in srce, je mar
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sikdo zaplesal na plesišču 
pred odrom. 

Serijo predavanj naše pri
reditve je sklenil diamantno
safirni manager Róbert Var-
ga. Udeležence prireditve je 
spodbujal s svojim edinstve
nim slogom, svojo popolno 
osebno predanostjo in s kariz
mo. Njegova, vsem razumljiva 
formula uspeha je: tedensko 
pridobiti eno osebo. Njegovo 
predavanje je marsikomu od
prlo nove perspektive!

Dan uspeha smo sklenili z 
uspehom dneva, z uvrstitvijo 
assistant supervisorjev. Drug 
za drugim so na oder prihajali 
tisoči, ki so ponosno, z vese
ljem in ganjeni, sprejeli svoje 
prvo življenjsko priznanje.
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S odelavca, senior mana-
gerja Olga in Miodrag 
Ugrenović, se nista do-

kazala le kot prijetna gosti-
telja, ampak tudi kot odlična 
plesalca. Sta izjemna gradi-
telja mreže, ki skupaj s svo-
jo skupino delata v vrstah  
FLP, da bi dosegla vedno 
nove cilje. Hvala za nju-
no odlično povezovanje  
programa, njima in njuni 
skupini pa želimo še veliko 
delovnih uspehov. 

Drugi gostitelj naše pri-
reditve je bil regionalni di-

rektor FLP Srbije Branislav 
Rajić, ki nas je spomnil na 
dogodke preteklega meseca. 
Na vse prireditve v organi-
zaciji FLP ter številne delov-
ne načrte in priložnosti, ki 
jih s svojimi motivacijskimi 
programi zagotavlja FLP in s 
pomočjo katerih lahko z isto 
dejavnostjo pridemo do viš-
jih nagrad. Upamo, da bodo 
motivacijski programi še bolj 
spodbujali naše sodelavce k 
delu, saj je le tako mogoče 
z malo več energije doseči 
vrednejše nagrade. 

V veliko čast nam je bilo, 
da smo lahko gostili Petra 
Lenkeyja, evropskega izvr-
šnega direktorja. FLP je igra 
pridnega dela in čudovite 
zabave v podjetju, kjer na-
smeh dela čudeže in kjer pri-
zadevno delo zmeraj prinaša 
dosežke. Vizija ustanovitelja 
in generalnega direktorja 
Rexa Maughana je, da se 
nam lahko uresničijo vse sa-
nje. Hvala gospodu Lenke-
yju, da se je kljub številnim 
obveznosti udeležil naše 
prireditve. Z veseljem smo 

poslušali, da se pri nas počuti 
doma; v Srbiji ga bomo tudi 
v prihodnje vedno veseli. 

Med številne, pred krat-
kim začete motivacijske pro-
grame sodi tudi Evropski 
reli, ki je najpomembnejše 
prizorišče srečanja najbolj-
ših distributerjev vse Evro-
pe. Naša sodelavca, safirna 
managerja Marija in Boško 
Buruš, sta mojstra našega 
dela. Podrobno sta poročala 
o receptu, po katerem se po-
goji spodbujevalnega pro-
grama lahko učinkoviti izpol-

Naša prva poletna beograjska prireditev Success Day je potekala v izjemno 
dobrem vzdušju. Prepričani smo, da nas bodo pozitivne energije, ki so se 

sprostile na srečanju, pripeljale do še večjih dosežkov v Forever.

Podjetje kjer
nasmeh dela 

čudeže
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nijo. Ekipno delo je zmeraj 
uspešno, FLP pa nesebično 
daje večjo nagrado za enako 
uspešno delo. 

Koža je največji organ 
našega telesa in zahvaljujoč 
sestavinam izdelkov FLP, nas 
odlično varuje pred vsakda-
njimi škodljivimi okoljskimi 
vplivi. Predavanja dr. Mirja-
ne Nedić so temeljila na nje-
nih bogatih strokovnih izku-
šnjah dermatologa. S svojim 
predavanjem, dopolnjenim s 
posnetki, je dokazala, da hra-
nilne sestavine aloje uspešno 
vzpostavljajo porušeno rav-
novesje stanja kože. 

Sodelavci in distributerji 
so z občinstvom nesebič-
no podelili svoje izkušnje 
uporabnikov izdelkov, naši 
zdravniki sodelavci pa so nas 
presenetili z novimi podatki. 
Ta del programa je mojstrsko 
povezoval izjemen strokov-
njak in odličen poznavalec 
priprave naših izdelkov dr. 
Božidar Kaurinović, ki je 
s svojimi dodatnimi komen-
tarji pripomogel k temu, da 
smo resnično temeljito ra-
zumeli njegove nasvete za 
uporabo izdelkov. 

Na odru Doma sindikatov 
smo našim novim super-
visorjem predali zaslužene 
priponke in jim zaželeli veliko 
sreče pri delu. 

Luis je pravi mojster do-
brega razpoloženja in zaba-
ve. S svojim ansamblom je 
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zabaval občinstvo in še bolj 
segrel že tako vroče razpo-
loženje. Hvaležni smo izje-
mnemu mojstru in upamo, 
da nas bo tudi v prihodnje 
zabaval na naših prireditvah. 

»Želela sem si, da bi bila 
moja ekipa uspešna, zato 
sem ji predstavila svoj pri-
mer,« je v svojem predava-
nju povedala naša sodelavka 
managerka Ivona Tintar. 
Ivona je dosegla zastavljeni 
cilj, saj je njena ekipa ure-
sničila njene želje. S priza-
devnim delom, številnimi 
srečanji, predstavitvami in 
s skupnim delom lahko ta 
naša mlada sodelavka že kot 
dvajsetletnica uživa veliko 
delovne svobode. 

»Moramo sprejeti odlo-
čitve; te so odvisne le od 
nas samih. Za uspeh, ki te-
melji na modrih odločitvah, 
smo odgovorni sami. Spo-
sobnost, ki nam omogoča 
določiti naše cilje, le olajša 
ta proces,« je bilo sporočilo 
predavanja naše sodelavke 
managerke Marice Kalaj-
džić. Marica je obljubila, da 
bo vztrajala na poti, ki vodi 
do uspeha, saj je zvesta svo-
jim delovnim načelom, ure-
sničuje svoje sanje in bo to 
tako FOREVER.

Skrivnost velikanske moči 
in velikih priložnosti FLP je 
skrita v distributerjih in assi-
stant supervisorjih. V našem 
podjetju posadimo semena 

in verjamemo, da bo iz se-
mena pognal čudovit, bogat 
plod – sodelavec, ki bo, spo-
štujoč sponzorjeve nasvete, 
samostojno opravljal svojo 
dejavnost. Naša sodelavka 
senior managerka Mirjana 
Mićić je poudarila, da so 
največja ovira pri razvoju na-
šega dela strahovi, ki pa jih 
lahko premagamo z vsakda-
njo redno dejavnostjo. 

Čustva so naš notranji 
vzvod in predstavljajo te-
meljni vir energije tudi pri 
gradnji našega podjetništva. 
V FLP je čudovito prav to, 
da takoj nagrajuje in prizna 
doseženi uspeh. Naš sode-
lavec manager Zoran Oco-
koljić je izjemno hvaležen 
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svojemu sponzorju, ker se je 
odločil spremeniti Zorano-
vo življenje. Če to resnično 
želimo, se lahko vsi spreme-
nimo, le resnično moramo 
hoteti doseči svoje cilje.

Novim assistant su-
pervisorjem smo zaželeli 
veliko delovnih uspehov in 
jim čestitali za uvrstitev na 
najpomembnejšo raven v 
FLP, saj jim ta zagotavlja mo-
žnost sponzoriranja novih 
sodelavcev. 

Naša naslednja prireditev 
Success Day bo 19. septem-
bra v Domu sindikatov v  
Beogradu.

BRANISLAV RAJIĆ, 
regionalni direktor FLP Srbije
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P rimanjkuje ga tistim, 
ki se borijo za uspeh. 
Danes poznamo le še 

take! Vsi, ki modro izkorišča-
jo svoj čas, bodo nagrajeni 
z bogatim in s produktiv-
nim življenjem. Prav zato je 
temeljna vrsta učenja, kako 
gospodariti s svojim časom. 
Resnično pomembno je, da 
veste, kako izkoriščati svoj 
čas. Vsem nam je na voljo 
štiriindvajset ur dnevno; 
vsem, in sicer na minuto 
natančno. Seveda pozna-
mo osnovno delitev dneva.

Prvih osem ur je pred-
videnih za spanje. Dragi 
distributerji, obnašajte se 
odgovorno do tega časa, 
v nasprotnem primeru se 
lahko pokažejo hude po-
sledice za zdravje. Števil-
ne študije dokazujejo, da 
premalo spanja povzroča 
resne zdravstvene težave. 
Kdaj pa kdaj sicer lahko 
ukradete kakšno uro, dve 
spanca, vendar naj vam to 
ne postane slaba razvada. 

Naslednjih osem ur je 
predvidenih za delo. Naše 
društvo in naše življenje 
sta vse bolj zapletena. Tak 
način življenja pa pome-
ni vse več dela, torej nam 
delo jemlje vse več ži-
vljenjskega časa. 

Naslednjih osem ur je 
predvidenih za prosti čas, 
kar pomeni, da ne smemo 
postati odvisni od dela. V 
življenju je še veliko drugih 
stvari, ne le delo, in tudi 
tem moramo posvetiti po-
zornost. Vaš uspeh bo izgu-
bil na pomenu, če se boste 
odpovedali prostemu času. 

Tako uspešni ljudje na-
menjajo svoj čas družini, se 
smejejo in igrajo z otroki, 
počivajo v samoti, berejo 
knjige, se rekreirajo, hodijo 
na tekme, gledajo v nebo 
in oblake …

Naštel sem dovolj razlo-
gov, zaradi katerih je treba 
upoštevati to trojno delitev 

Gospodarjenje 
s časom
Dragi distributerji FLP, povejte mi, kako izkoriščate 
svoj čas, pa vam bom povedal, kje boste čez deset let. 
Zanesljivo vam bom to povedal. Čas je dragoceno blago.
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dneva. Čas za delo jemlje 
največ časa v življenju, 
prav zato vam govorim o 
izkoriščanju tega časa. Ne 
glede na to, kako bomo or-
ganizirali svojih štiriindvaj-
set ur, čas nikogar ne čaka, 
čas nenehno mineva. 

Predstavljajte si, da ob-
staja banka, ki dnevno na 
vaš račun položi 86.400 
evrov, vendar vam je pre-
povedano kar koli prenesti 
v nov dan ali dvigniti in 
hraniti v gotovini. Banka 
vam ob koncu dneva vza-
me vse, kar niste porabili 
tistega dne. Kaj bi storili? 
Seveda bi porabili vsak 
cent, in to z velikim zado-
voljstvom. 

Dragi distributerji, vsi 
imamo takšno banko. Nje-
no ime je čas. Banka vsako 
jutro na vaš račun položi 
86.400 sekund in vsak ve-
čer vam vzame vse, kar ni-
ste pametno investirali – ni 
prenosa. Vsako jutro vam 
banka odpre nov račun in 
ga zvečer zapre. Če ne bo-
ste uporabili tega pologa is-
tega dne, ga boste izgubili. 
Ni povratka, ni posojila od 
včeraj, ni rezerv za jutri, ži-
veti morate zdaj, živeti mo-
rate od današnjega pologa.

Seveda se sprašujete, 
kako najbolje uporabiti  
ta polog. Kako izvleči naj-
več iz danes? Vse se do-
gaja v enem dnevu, kako 
premagati uro, ki bije, kako 
realizirati najboljše življenj-
ske naložbe?

Če želite biti uspešni, 
morate začeti nadzorovati 
svoj čas. Občutek nadzora 
je ključ do moči, samoza-
vesti in sreče, vendar pa 
morate osvojiti sposob-
nost gospodarjenja s ča-
som. Tudi če ste nagnjeni k 
zavlačevanju in dolgotraj-
nemu ukvarjanju z nepo-
membnimi rečmi, boste s 
pomočjo te veščine postali 
ena najproduktivnejših in 
najučinkovitejših oseb. 

Uspešni ljudje, dobro 
plačani ljudje, si prizadeva-
jo tako delati.

Kateri je prvi korak, ki ga 
morate narediti, da bi pri-
dobili veščino gospodarje-
nja s svojim časom?

Prvi korak, ki ga morate 
narediti, je, da analizirate 
svojo izhodiščno točko, da 
naredite analizo svoje tre-
nutne situacije, za kaj upo-
rabljate svoj čas, koliko časa 
in kako ga uporabljate. V tej 
analizi morate biti brutalno 
iskreni, saj gre za vas. Ko 
vprašamo ljudi, kako upo-
rabljajo svoj čas, običajno 
povedo, da ga uporabljajo 
za najpomembnejše zade-
ve; kljub temu jim stalno 
primanjkuje časa in so se-
veda nezadovoljni. Ko jim 
predlagamo, naj nekaj dni 
vodijo evidenco o porabi 
časa, ker bodo tako dejan-
sko spoznali, za kaj in kako 
uporabljajo svoj čas, pa 
nam povedo, da je to od-
več, saj sami dobro vedo, za 
kaj uporabljajo svoj čas. Tisti 
drugi, ki so iskreni do sebe 
in ki so pripravljeni spreje-
ti to nalogo, pa bodo čez 
nekaj dni presenečeni ugo-
tovili, da uporabljajo svoj  
čas za neumnosti. Torej so 
za spremembe pri upravlja-
nju s svojim časom odprti 
le tisti, ki so pripravljeni is-
kreno spregledati in sodelo-
vati v tej analizi.

Zapomnite si, spremem-
ba navad pri gospodarje-
nju s časom ni sprememba 
tehnične narave. Gre za 
to, da moramo spreme-
niti perspektivo, iz katere 
gledamo na življenje, torej 
moramo spremeniti svoj 
pristop do življenja. 

Da bi vam bilo še bolj 
jasno, bom ta program 
primerjal s programom za 
hujšanje. Ko se nekdo od-
loči shujšati, si sleče oble-
ko, stopi na tehtnico in se 
stehta. To, kar kaže tehtni-
ca, je zdajšnje stanje. Na 

temelju tega zdajšnjega 
stanja se začne program 
hujšanja. Če je 1. februar-
ja tehtnica kazala 86 ki-
logramov, 1. marca pa 96 
kilogramov, ta shujševalna 
kura ne deluje, če bo teh-
tnica 1. marca kazala 83 
kilogramov, pa se je pro-
gram zagnal. Enak posto-
pek velja pri analizi tega, 
za kaj in kako trenutno 
uporabljate svoj čas. Torej 
morate vedeti, ali vam gle-
danje televizije vzame štiri 
ure, branje rumenega tiska 
eno uro, pitje kave dve uri, 
tako da vam za delo na 
tem programu ostaneta le 
dve uri. Torej, izhajati mo-
rate iz svojega zdajšnjega 
stanja in sestaviti program, 
ki vam bo omogočil dnev-
no vsaj osem ur delati v 
programu Forever Living 
Products. Seveda se boste 
vprašali, kako to doseči.

Prvi odgovor na to 
vprašanje je definiranje ci-
ljev glede uporabe časa. 
Izhodiščna točka pri upra-
vljanju s časom je določi-
tev ciljev. Brez ciljev vam 
niti najboljše načrtovanje 
in metoda dela ne bosta 
pomagala. Cilji imajo ne-
verjetno moč, dajejo nam 
usmeritve pri našem delu 
in vsem življenju. Le tisti, 
ki bo določil svoje cilje, bo 
sposoben v vsakdanji na-
glici, sredi stresnih situacij, 
usmeriti pogled k cilju in 
bo gotovo dosegel tisto, 
kar si želi. Zato, dragi distri-
buterji, definirajte svoje ci-
lje. Danes cilj – jutri uspeh!

Vendar pa je cilj brez 
roka prazna zgodba; ta-
kšni cilji so brez moči. Cilj 
brez roka je kot naboj brez 
smodnikovega polnila, 
torej če ne boste določili 
svojih ciljev in določili ro-
kov za njihovo doseganje, 
boste streljali s slepimi na-
boji – v zasebnem in po-
slovnem življenju. Če ne 
boste jasno določili svojih 
ciljev, je nadzor uporabe 
časa dobesedno nemogoč. 

Naslednji način, kako 
upravljati s svojim časom, 
je določitev prioritet. Vsak 
cilj je sestavljen iz več na-
log. Gre za večslojne na-
loge. Seveda pa niso vse 
enako pomembne. Sami 
moramo narediti seznam 
prioritet, torej določiti 
težo posamezne naloge. 
Pomen posameznih na-
log je mogoče ocenjeva-
ti na temelju posledic, ki 
jih nosijo te naloge. Čim 
pomembnejše so posle-
dice, tem pomembnej-
ša je posamezna naloga. 
Uspešni in dobro plačani 
ljudje uporabljajo svoj čas 
za uresničevanje nalog z 
visoko stopnjo prioritete. 
Drugi, slabše plačani in 
neuspešni ljudje, pa tratijo 
svoj čas za naloge, ki ni-
majo večje teže. Zelo po-
membno je, s čim boste 
začeli svoj dan, kaj bo na 
drugem mestu in s čim se 
sploh ne mislite ukvarjati. 
Najpomembnejše pa je, 
da vsako začeto nalogo 
tudi dokončate. To je naj-
boljši način gospodarjenja 
s časom in s samim seboj. 
Vsakič, ko delate nekaj, kar 
vas približuje vašemu cilju, 
postopate inteligentno. In 
vsakič, ko delate nekaj, kar 
vas oddaljuje od vašega 
cilja, delate neinteligentno, 
torej neumno.

Glavni instrument za 
upravljanje s časom je to-
rej seznam prioritet, ki se 
konstantno uporablja za 
osebni menedžment. 

Za ponazoritev naj vam 
omenim primer Charlesa 
Schwaba, ki je pred več kot 
sto leti prosil pomoč stro-
kovnjakov za dvig produk-
tivnosti dela. Strokovnjak, ki 
mu je to ponudil, je bil Ivy 
Lee. Kot vsak zasebnik ga 
je tudi Charles Schwab ta-
koj vprašal, koliko ga bo to 
stalo. Ivy Lee je odgovoril: 
»Če ne bo uspelo, tudi pla-
čati ni treba. Če bo zadeva 
po treh mesecih delovala, 
pa mi boste plačali toliko, 
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kot boste ocenili, da je to 
vredno.« Ivy Lee je prosil 
le, da bi se po deset minut 
pogovarjal z vsakim me-
nedžerjem. V teh desetih 
minutah je vsakemu rekel: 
»Naredite seznam vseh 
opravkov za naslednji dan 
in jih razporedite po po-
menu. Torej, ko bodo na-
slednjega dne začeli delo, 
naj začnejo nalogo ki je 
prva na seznamu, nadalju-
jejo drugo, če dela ne bodo 
uspeli dokončati, pa bodo 
naslednji dan nadaljevali. 
Menedžerji so presenečeni 
spraševali, ali je to vse. On 
pa jim je pritrdil. Po devet-
desetih dneh se je produk-
tivnost jeklarne izjemno 
povišala. Znani zasebnik 
Charles Schwab je izjavil, 
da gre za najboljši nasvet, 
kar jih je kdaj dobil, in je na 
Leejev račun položil 25 ti-
soč dolarjev. Kaj je ta vsota 
pred sto leti pomenila, nam 
pove podatek, da je v tem 
času ameriška dnevnica 
znašala dva dolarja. 

  
Tretji način pravega iz-

koristka našega časa je 
uporaba pravila, ki mu pra-
vijo tudi Paretov princip. 
Ta italijanski ekonomist je 
ugotovil, da je 80 odstot-
kov svetovnega  kapitala 
v rokah 20 odstotkov lju-
di. Po njegovem pravilu 
80 – 20 pa je osemdeset 
odstotkov naših dosežkov 
realiziranih v dvajsetih od-
stotkih našega časa. Dragi 
sodelavci, seveda se posta-
vlja vprašanje, kaj je s tisti-
mi osemdesetimi odstotki 
časa. Kot da nam nekdo ali 
nekaj krade čas. Časa nam 
nihče ne krade, le da de-
lamo na nalogah majhne 
vrednosti. Upoštevajte to 
pravilo. Bodite strokovnjak 
pri uporabi tega pravila. 
Pomembno je, da opravlja-
te resnično kakovostne na-
loge, ki prinašajo tudi naj-
večje dosežke.

Četrti način najboljšega 
izkoristka časa je samodi-
sciplina, da se na uro vsaj 

enkrat vprašate, ali trenu-
tno res najboljše izkoriščate 
svoj čas. Če bo vaš odgo-
vor vedno pritrdilen, boste 
resnično delali le tisto, kar 
vas zanesljivo vodi k vaše-
mu cilju. Takrat boste goto-
vo dosegali dvakrat, trikrat 
več kot drugi, saj se boste 
ukvarjali le z najpomemb-
nejšimi zadevami. 

Dragi sodelavci! Če se še 
niste naučili uporabe bese-
dice ne, potem storite zdaj 
to. Odločno recite ne vsaki 
zahtevi po vašem času, ki 

bi posegala v pametno in 
smotrno izkoriščanje vaše-
ga čas. Zazvoni vaš telefon, 
vaša prijateljica bi kramljala 
z vami. Ne! Sosed vam želi 
pokazati novega hišnega 
ljubljenčka. Recite ne! In 
tako naprej. Ogromno časa 
izgubimo, ker ne upora-
bljamo besedice ne. 

Ljubite svoje delo. Uži-
vajte v njem. Tako boste 
gotovo opravljali naloge s 
prioriteto, tako boste ime-
li gotovo dovolj časa za to 
delo. Za boljšo predstavo: 

da bi še bolj ilustriral to, 
kar sem zapisal, vam bom 
predstavil še tri besedila ki 
govorijo o vrednosti časa. 

Za vrednost enega leta 
vprašajte študenta, ki je 
padel na odločilnem iz-
pitu. Za vrednost enega 
meseca vprašajte žensko, 
ki je rodila mesec dni pre-
zgodaj. Za vrednost tedna 
vprašajte urednika tednika. 
Za vrednost dneva vprašaj-
te delavca, ki dela za dnev-
nico in mora nahraniti svo-
je otroke. Za vrednost ene 
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ure vprašajte zaljubljenca, 
ki težko čakata ponovno 
snidenje. Za vrednost mi-
nute vprašajte tistega, ki je 
zamudil na vlak, avtobus 
ali letalo. Za vrednost se-
kunde vprašajte nekoga, ki 
je pravkar preživel nesrečo. 
Za vrednost desetinke se-
kunde vprašajte nekoga, ki 
je osvojil srebrno medaljo 
na olimpijskih igrah.

William Sidney Porter 
je sedel v zaporu in premi-
šljeval o neumnosti deja-
nja, ki ga je pripeljalo v za-

por. Edino, kar je ugotovil, 
je, da je s tem pridobil ve-
liko prostega časa. In tudi 
v teh okoliščinah je postal 
uspešen. Začel je pisati 
kratke zgodbe. Časopisom 
jih je prodajal pod psevdo-
nimom O´Henry. Ko je sto-
pil iz zapora, je bil najbolj 
priljubljen pisatelj kratkih 
zgodb po vsej državi. Iz za-
pora je zakorakal v uspeh. 
Razumel je, da bo njegovo 
življenje nekaj pomenilo le, 
če bo krenil po poti uspe-
ha in če bo začel nadzoro-
vati svoj čas.

Pismo soprogu informa-
tiku: »Dragi mož! To pismo 
ti pošiljam v lažni ovojnici 
računalniške družbe, ker 
ga boš tako gotovo odprl 
in prebral. Prosim te, opro-
sti mi za to prevaro, vendar 
mislim, da bi bilo prav, da 
izveš, kaj se v naši hiši do-
gaja v zadnjih dveh letih, 
odkar si kupil ta računalnik. 
Otroci so dobro. Marko ima 
sedem let in je narisal por-
tret celotne družine. Bil bi 
ponosen nanj, če bi videl, 
kako te je narisal. Stol in 
zadnji del tvoje glave sta 

zelo realistična. Maja je juli-
ja napolnila tri leta. Še da-
nes je srečna, ker si bil z njo 
za njen rojstni dan. Pravi, 
da je bil kljub dežju in po-
manjkanju elektrike to pre-
krasen dan. Tudi jaz sem 
dobro. Lani sem si dala lase 
pobarvati; tako sem po-
stala plavolaska. Za mojo 
kariero skrbi moj šef, ki je 
postal zelo dober družinski 
prijatelj. Ko sem ugotovila, 
da te ne moti brnenje se-
salnika okrog tvoje mize, je 
tudi vzdrževanje hiše po-
stalo lažje. Hiša je zdaj lepa. 
Nisem prepričana, da si 
opazil, da sem lani pomladi 
prebarvala stene. E, dragi 
moj, zdaj pa moram paki-
rati, ker nas moj šef pelje 
na smučanje. Zaposlila sem 
čistilko, ki bo do naše vrni-
tve skrbela zate in za hišo. 
Skuhala ti bo kavo, postre-
gla ti bo kosilo – tako kot 
imaš to rad. Upam, da se 
bosta ti in tvoj računalnik 
imela zelo lepo, tudi ko nas 
ne bo. Marko, Maja in jaz 
velikokrat mislimo nate. Po-
skušaj se nas spomniti vsaj 
takrat, ko ponovno zaženeš 
svoj računalnik. Z ljubezni-
jo, tvoja soproga.«

Dragi sodelavci, ne do-
volite, da bi ta zgodba 
postala vaša. Uravnovesite 
svoj čas.

  
Veliko ljudi je uspešnih, 

vendar to nihče ni postal 
prek noči. Blagodejni učin-
ki uspeha sicer lahko pri-
dejo hitro, vendar bodo re-
snično uspešni morali vse 
življenje delati, da bi dose-
gli vse, kar si želijo. In to je 
dobro življenje. Dragi so-
delavci, upam, da sem vas 
uspel prepričati, da boste 
boljše izkoriščali svoj čas, 
da sem vas uspel spodbu-
diti k večji učinkovitosti in 
produktivnosti. 

IN MEMORIAM
CVETKO RATKOVIĆ 

Safirni manager
1943–2008



20 2009/8 FOREVER

GER
INC

GER
INC

SREČANJE MANAGERJEV, SRBIJA

N ašo nepozabno prire-
ditev, ki smo jo preži-
veli v prijateljstvu in ob 

delu, je gostilo prekrasno 
okolje beograjskega hotela 
Prezident. Upravičeno lah-
ko ugotovimo, da je bilo 
okolje, kjer tradicionalno or-
ganizirajo tudi srečanja Srb-
skega olimpijskega odbora, 
dostojno tudi za managerje 
FLP. Vse okoliščine so nam 
bile naklonjene: prekrasno 
vreme, prijetno okolje, raz-
položeni sodelavci in pri-
jazno hotelsko osebje, ki je 
izpolnjevalo vse naše želje. 

Zbrane managerje je 
pozdravil regionalni direk-

tor FLP Srbije Branislav 
Rajić. Poudaril je, da so 
managerji FLP že dokazali, 
da se z lojalnostjo, s samo-
zaupanjem in z zaupanjem 
do drugih, s pridnim in po-
štenim delom lahko doseže 
brezskrbno, kakovostno in 
lepše življenje. Izkoristimo 
to priložnost, ponudimo 
tudi drugim možnosti, ki so 
bile nekoč dane tudi nam! 
Gre seveda za članstvo v 
FLP, ki spremeni življenje 
vsakemu, ki se pridruži tej 
veliki družini. 

Resnično smo veseli, da 
smo lahko gostili zmagoval-
ce motivacijskega programa 

1 + 5. Za nagrado so imeli 
skupaj s svojimi sodelavci 
managerji poseben status v 
programu prireditve. 

Doletela nas je prava 
čast, kot je evropski ope-
rativni direktor FLP Péter 
Lenkey podelil svoje ide-
je in vizijo z managerji. Naš 
visokospoštovani gost je 
spregovoril tudi o ljubezni 
in zaupanju, ki ju do nas go-
jijo Rex, Gregg in Aidan. 
Poudaril je, da smo v veli-
ki prednosti, saj delamo v 
podjetju, ki je bistveno dru-
gačno kot vsa druga pod-
jetja, saj nam Forever veli-
kodušno daje, medtem ko 

druga podjetja večinoma le 
jemljejo od svojih sodelav-
cev. Z delovanjem v vrstah 
FLP je Rexova vizija o lep-
šem življenju vsem uresni-
čljiva. Hvaležni smo gospo-
du Lenkeyju za čas, ki ga je 
prebil z nami, in še posebej 
za njegove besede, po kate-
rih se med nami počuti kot 
v svojem drugem domu.

Diamantna managerka 
FLP Srbije Veronika Lo-
mjanski nas je prepričeva-
la, da je raven managerja 
v našem podjetju le ena 
izmed stopničk uvrstitve, 
zato je treba delo nadalje-
vati z enakim zanosom in 

Forever
velikodušno daje
Hvaležni smo državnem direktorju dr. Sándorju 
Mileszu, ki nam je omogočil organizirati prvo 
srečanje managerjev FLP Srbije.
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energijo, kot smo to storili 
na poti, ki nas je popeljala 
do ravni managerja. Naša 
naloga je vsem, ki živijo 
v našem okolju, ponuditi  
vse priložnosti, ki jih ponuja 
FLP: od temeljnih bonusov 
(honorarjev) do številnih 
motivacijskih programov, 
ki nas večkratno nagraju-
jejo za enkrat opravljeno 
delo. Rex nam ponuja ve-
liko možnosti, le izkoristiti  
jih je treba.

Po predavanjih so se 
managerji udeležili števil-
nih športnih dejavnosti. 
Vsem je bilo všeč streljanje 
na glinaste golobe, hkrati 
pa je to še dodatno spod-
budilo že tako svež tekmo-
valni duh vodilnih sodelav-
cev Forever Srbije. 

Upamo, da se bomo 
prihodnje leto v še večjem 
številu dobili v enako le-
pem okolju. Hvala vsem 
managerjem, ki so poma-
gali pri organizaciji in iz-
vedbi prireditve; hvala, da 
so prispevali k našemu ču-
dovitemu srečanju.

BRANISLAV RAJIĆ, 
regionalni direktor FLP Srbije
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Dragi bralci, dragi prijate-
lji, lepo pozdravljeni! 

Verjetno ste v FLP od naj-
boljših graditeljev mrež že veli-
ko slišali o poslovni priložnosti, 
sanjah, ciljih in o praktičnih ko-
rakih. O blagodejnih učinkih na-
ših izdelkov so vam spregovorili 
naši fantastični zdravniki in se-
veda imate tudi svoje izkušnje. 

Sama želim spregovoriti 
o občutkih in prepričanju, ki 
se je v meni razvilo v enajstih 
letih, odkar poznam podje-
tje Forever Living Products in 
Rexa Maughana. 

Zdravje, prijateljstvo, 
ljubezen, nasmeh, harmo-
nija, navdušenje, varnost, 
zabava, potovanje, prizna-
nje, uspeh, življenjski slog, 
svoboda … poleg teh pa še 
en instrument, denar!

Ko govorim komu o pri-
ložnostih, ki jih ponuja FLP, 
govorim o vsem tem. Naj od 
tega izbere, kar želi.

Ko mi je pred enajstimi leti 
dr. Endre Németh govoril o 
teh zadevah, sem pomislila, 
da je, če drži le polovica tega, 
kar je povedal, že dovolj. Ta-
krat je bil to v položaju, v ka-
terem sem se znašla, plamen 
svetlobe. Čutila sem, da mu 
moram slediti!

Slediti sem morala svojemu 
sponzorju Endreju in njego-

vi soprogi Ági Lukácsi, slediti 
sem morala prepričanju, ki 
ga vseskozi zastopa tudi Rex: 
pomagaj drugim in boš po-
magal tudi sebi.

Danes so še bolj aktualne 
Rexove misli, saj običajno, če 
pogledamo okrog sebe, govo-
rijo le o negativnih zadevah. 
Vem, da ni lahko stopiti do 
ljudi in jim navdušeno pripo-
ročati kar koli, saj te običajno 
zavrnejo. Obenem pa sem 
prepričana, da so tudi takšni, 
ki ne tarnajo, ampak iščejo re-
šitve za svoje zdravje, za spre-
membe v svojem življenju. 

Pravzaprav čakajo, da bodo 
srečali nekaj ali nekoga, ki jim 
bo ponudil nekaj novega. 

To so pravi ljudje, ki ho-
čejo živeti – njih moraš 
najti!

Ne izgubljaj preveč časa 
s tistimi, ki se stalno pritožu-
jejo, ki potrebujejo le »rame 
za jokanje«, ki preprosto no-
čejo prisluhniti odgovorom na 
svoja vprašanja. 

V FLP sem doživela veliko 
čudovitega in moja naloga je 
vse to predati tudi drugim, saj 
čutim, da zastopam plemeni-
to zadevo. Če smo sposobni 
ta iskreni občutek predstaviti 
tudi drugim, nam bodo za-
upali in sprejeli pomoč, ki jo 
ponujamo. 

Svoj posel razvijaj s stra-
stjo in z ognjem!

Želi si novih znanj, predaj z 
ljubeznijo informacije o izdel-
kih, ki so čudoviti.

Pomagaj drugim do uspe-
ha z odlično poslovno prilo-
žnostjo, ki jo ponuja sistem 
bonusov, in izzivi FLP. Prinesi 
srečo v življenje družin.

Čustva, čustva, čustva!
Tega dela ne morete opra-

vljati rutinsko, brez čustev, saj 
je eden temeljev tega posla 
prav ljubezen, ki kljub vsem 
negativnim pojavom v dana-
šnjem svetu povezuje nas, 
člane FLP!

Ponosna sem, ker temu pri-
stopu sledijo in ga sprejemajo 
tudi člani moje skupine.

Srečna sem, ker sta dve 
družini iz moje neposredne 
linije že dosegli raven mana-
gerja, ki zagotavlja osebno in 
finančno neodvisnost; priza-
devam si, da bi tudi drugi moji 
sodelavci dosegli to raven.

In neutrudljivo zastopam 
Rexovo prepričanje! Kaj pa ti?

Vsem vam želim veliko 
uspešnega dela!

MAGDI KOVÁCSNÉ 
managerka

Moje misli
o FLP

Veliko sem premišljevala, o čem naj pišem, saj 
ti želim ponuditi nekaj, kar ti bo v pomoč pri 
vsakdanjem delu v FLP. Mogoče si boš zapomnil 
le besedo ali stavek iz tega članka in če bo tako, 
se je že izplačalo.
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P redavatelji seminar-
ja: državni direktor 
Madžarske in južno-

slovanske regije ter člani 
Forever President’s kluba 
Srbije

Gostitelj prireditve je bil 
regionalni direktor FLP Sr-
bije, manager Branislav 
Rajić, ki je poudaril, da je 
skupinsko delo najboljša de-
lovna metoda in da te vrste 
srečanj v veliki meri prispe-
vajo k razvoju našega pod-
jetja na področju gradnje 
mreže. Tudi prihodnje leto 

prisrčno pričakujemo vse 
in upamo, da nas bo še več 
udeležencev.

Temeljni pogoji uspe-
šne kariere v FLP in razvo-
ja pravih vodij so načrtno, 
vsakdanje delo ter seveda 
razvoj osebnosti in vodstve-
nih sposobnosti. Najboljši in 
najučinkovitejši državni di-
rektor na svetu, dr. Sándor 
Milesz, nam je v svojem 
predavanju sporočil, da nam 
marketinška mreža – poleg 
svobode dela – zagotavlja 
svobodno razpolaganje s 

Svoboda ki jo 
daje delo

Z vodilnimi distributerji FLP smo preživeli nepozaben konec 
tedna v srbskem turističnem biseru. Prepričani smo, da bomo 
koristno uporabili učinke in energije krasnega gorskega okolja, 
tako da bo naša gradnja mreže še učinkovitejša.
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časom. To pa je ključnega 
pomena. Nove energije, ki 
jih potrebujemo pri svojem 
delu, pa najdemo v novih 
sodelavcih in pri številnih 
mladih, ki jim obvezno mo-
ramo predstaviti Forever.

Marija Nakić je odli-
čen primer za to, kako lahko 
upokojenka postane odlična 
sodelavka in vodilna oseba v 
mreži. Svoj čas lahko v celoti 
posveti svojim otrokom in 
vnukom, hkrati pa jo nav-
daja čudovit občutek, saj je 
aktivna in koristna članica 
družbe. Hvala Mariji za vso 
energijo, ki jo vlaga v ta po-
sel, hvala za zvestobo, ki jo 
izkazuje do našega podjetja. 

Naša sodelavka, soaring 
managerka Dragana Jano-
vić, nam je predstavila re-
cept, kako razmišljajo milijo-
narji. Uspešni ljudje si vedno 
prizadevajo doseči visoko-
zastavljene cilje in uresničiti 
zahtevne naloge, hkrati pa 
razpolagajo z jasno delov-
no vizijo. Ti ljudje namenja-
jo svoj čas stalnemu učenju 
in so maksimalno lojalni do 
podjetja, ki ga zastopajo. 

Kako naprej, ko ugotovi-
mo, da za vse enako veljajo 
določila marketinškega na-
črta in so kljub temu neka-
teri zelo uspešni, drugi pa le 
stopicajo na mestu in imajo 
stalne težave pri delu? Na 
to ključno vprašanje je pra-
vi odgovor podal naš sode-
lavec, diamantni manager 
Stevan Lomjanski. Pred-
pogoji uspešne kariere v FLP 
so pogum vseh sodelavcev, 
lojalnost do podjetja, ustre-
zne odločitve, zmagovalni 
duh, občutek za pravičnost 
in osebna odgovornost!

Delovni ritem in svežina 
našega sodelavca, soaring 
managerja Miloša Jano-
vića, sta od prvega dne do 
danes na enaki ravni. Delo, 
ki ga opravljaš s pravo stra-
stjo, te spodbuja k stalnemu 
učenju, kar pa ne velja le za 
samo dejavnost, ampak za 
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tudi druga pomembna ži-
vljenjska področja.

Naš sodelavec, safirni ma-
nager Boško Buruš, sporo-
ča vsem, zavrzite svoj ego, 
spremenimo se, določimo si 
cilje in okvire za svoje spre-
membe. Če bomo dovolj 
pozornosti namenili tudi 
motivacijskim programom, 
bo nesebično delo vsej sku-
pini zagotovilo uspeh.

»Vse že znamo, preostalo 
nam je le še, da delamo,« je 
v svojem predavanju pove-
dala naša sodelavka, safirna 
managerka Marija Buruš. 
Zakaj nam ne bi uspelo tudi 
v prihodnje, če smo v dveh 
zaporednih mesecih enkrat 
že uspeli doseči 120 točk? Iz-
koristimo priložnost, ki jo za 
krepitev skupinskega duha 
ponujajo motivacijski pro-
grami, saj nam Rex v Forever 
vse to ponuja kot dodatek ob 
»rednih« priložnostih! Delo, ki 
ga opravljamo z dobro voljo, 
prinaša zanos, nove energije 
in odlične dosežke. 

V tem trenutku dajemo 
največ od sebe in delamo 
najbolje, kar znamo. Povrnje-
no pa dobimo točno toliko, 
kolikor bomo vložili v svoje 
delo. Le odločiti se je treba, ali 
bomo naredili ta velik korak 
pri svojem delu. Potem bomo 
zanesljivo zmagovalci! Marke-
tinški načrt FLP nikoli ne do-
voljuje nazadovanja. Izjemno 
hvaležni smo naši sodelavki, 
diamantni managerki Vero-
niki Lomjanski, ki z nese-
bično ljubeznijo širi vizijo FLP 
po Srbiji in po vsej Evropi.

Dobimo se prihodnje 
leto in še več nas bo!

Nove dosežke nam za-
gotavljajo le sodelova-
nje z novimi sodelavci, 
samozaupanje, zagnano 
skupinsko delo in spošto-
vanje do sponzorja!

BRANISLAV RAJIĆ, 
regionalni direktor FLP Srbije
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N a lepo sončno soboto 
smo se zbrali v Ljublja-
ni, da se malce družimo 

in izobražujemo. Poletje je že 
močno trkalo na naša vrata, 
zato so nas s svojim nasto-
pom v poletne ritme pope-
ljale mlade pevke Foxy Te-
ens, ki so nas še dokončno 
prebudile in pripravile na za-
nimiva predavanja, ki so nam 
jih pripravili distributerji. 

Z velikim ploskanjem smo 
pozdravili našo članico, koz-
metičarko in maserko Špelo 
Salobir, ki nam je predstavi-
la proticelulitni Body Toning 
Kit, program in osnove zdra-
vega prehranjevanja ter iz-
gubljanja telesne teže z naši-
mi programi Clean, Lifestyle 
in Nutri-Lean, ki so skrbno 
zasnovani in ki ob pravilni 
uporabi pozitivno vplivajo 
na naše počutje in videz. 

Vodja podružnice An-
drej Kepe je pozdravil vse 
zbrane, objavil program 
Holiday Poreč 2009 in vse 
pozval, naj navdušijo svoje 
nove distributerje, da nare-
dijo omenjeni program in 
se nam pridružijo na nepo-
zabnem druženju oktobra 
v Poreču! Predstavil nam je 
tudi vse druge motivacijske 
programe in nas razveselil 
z novico, da Sonya Salon v 
Trzinu obratuje. Vabimo vse 
distributerje, da se prepusti-
te spretnim rokam naše koz-

Sončno sobotno 
dopoldne v 
Ljubljani
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metičarke in maserke, ki vas 
bo razvajala z izdelki kolekcij 
Sonya in vsemi drugimi iz-
delki programa Forever. Na 
voljo so tudi darilni boni, ki 
jih dobite v salonu. 

Tudi naša Senior mana-
gerka Jožica Zore ve, da je 
skrb za dobro počutje eden 
izmed pogojev, da doseže-

mo uspehe, kot jih dosega 
ona na področju širjenja 
mreže. Jožica Zore je osvo-
jila program World Rally in 
z drugimi najuspešnejšimi 
distributerji naše regije od-
potovala v Južno Afriko. Na 
slikovit način nam je prika-
zala potovanje in nas pope-
ljala skozi; zaželeli smo si, da 
bi tudi mi lahko občutili go-

stoljubje Rexa Maughana, 
ki za nagrado za uspešno 
delo distributerjev vedno 
poskrbi in jim pripravi nepo-
zabna doživetja. Jožici Zore 
se zahvaljujemo, da je svoje 
občutke potovanja delila z 
nami; želimo ji, da doseže še 
več podobnih nagrad. Vsem, 
ki so v prejšnjih mesecih pri-
dno delali, smo podelili len-

te Kluba osvajalcev. Osva-
jalcem čestitamo za uspeh! 
Foxy Teens so še enkrat 
poskrbele, da nam je bilo 
ob glasbi lepo, na odru pa 
jih je zamenjala managerka 
Danica Bigec, ki se že vrsto 
let ukvarja s poslom Forever 
in je tudi priznana fiziotera-
pevtka. Prikazala nam je po-
stopke celjenja ran in različ-

nih drugih poškodb z našimi 
izdelki. Za odlično predava-
nje in dobro voljo se ji iskre-
no zahvaljujemo in ji želimo 
še veliko dobrih dosežkov 
na področju fizioterapije v 
kombinaciji s Forever! 

Ponovno se nam je pri-
družila Špela Salobir, ki nam 
je na gospodični iz občinstva 

prikazala postopek čiščenja 
kože s kolekcijo Sonya iz be-
lega čaja! Čiščenje oziroma 
nega obraza ima 5 korakov, 
ki jih moramo upoštevati za 
lepo in zdravo kožo. Špeli se 
zahvaljujemo za obe preda-
vanji, ki nam jih je pripravila! 
Za konec smo podelili še orle 
našim mladim upom, ki bodo 

poskrbeli, da bo posel Fore-
ver odmeval do višav. 

Dragi distributerji, naj 
vam obenem še povemo, 
da smo v pisarni v Trzinu 
pripravili posebno akcijo: ob 
nakupu katerega koli Toucha 
in Body Toning Kita (nakup 
obeh izdelkov) ali ob naku-

pu kolekcije Aroma Spa in 
kolekcije Sonya Skin Care 
(nakup obeh izdelkov) vam 
podarimo darilni bon za Sa-
lon Sonya, in sicer za masa-
žo obraza ali hrbta. 

ANDREJ KEPE
regionalni direktor 

FLP Slovenije



1. VELNES PAKET /osrednja stavba/, 2 noči 
Zajtrk in polpenzion

30 min. osvežilne masaže
Čarovnija morja – nega obraza za gospe in gospode       

Koktajl  
Peneča kopel, savna, slana celica, bazen

42.500.-/oseba/paket 

2.  V DVOJE – PAKET ZA MLADOPOROČENCE /osrednja 
stavba/, 4 noči

Zajtrk in večerje ob sveči
Penina ob prihodu
Mlečna kopel Aloe

Osvežilna masaža – 30 minut po osebi
Džakuzi, savna, slana celica, bazen

75.500.-/oseba/paket 
 

3. BEAUTY PAKET /stransko krilo/, 3 noči
Zajtrk in polpenzion
Nega obraza Cvet mladosti za dame
Lepotna regeneracijska maska za gospode
Razstrupljanje v slani celici
Mlečna kopel Aloe
Masaža – 30 minut po osebi
Džakuzi, savna, bazen
55.750.-/oseba/paket 
 
4. UPOKOJENSKI DNEVI /stransko krilo/, 4 noči
Zajtrk in polpenzion, z lahkim menijem 
Sadje in penina
30 minut aromatske švedske masaže
Boj proti gubam – kozmetična nega
Koktajl 
Džakuzi, slana celica, savna, bazen
61.500.-/oseba/paket

2 noči v čudovitem apartmaju
Zajtrk in večerja
Polurna masaža

Uporaba velnesa in teniškega igrišča 
namesto 59.280.-Ft le 41.600.-Ft/oseba/noč

2 noči v pravljični dvoposteljni sobi
Zajtrk in večerja
Polurna masaža

Uporaba velnesa in teniškega igrišča namesto  
53.280.-Ft le 37.500.-Ft/oseba/noč

2 noči v krasni dvoposteljni sobi 
v stranskem krilu
Zajtrk in večerja
Polurna masaža

Uporaba velnesa in teniškega igrišča namesto  
34.430.-Ft le 29.450.-Ft/oseba/noč

Spoštovani stalni in 
prihodnji gostje!
Smo sredi poletja in večina se je verjetno že odločila, 
kje se bo napolnila z novimi energijami. Verjetno že 
veste, kje boste preživeli nekaj dni, da bi prenovili 
sebe. Nagovarjamo pa vse tiste, ki se še niste odločili. 
Paketi, ki jih ponujamo po izjemno ugodni ceni, 
Vam omogočajo nekajdnevni pravi počitek in oddih!  

Pričakujemo Vaš klic in radi Vam bomo odgovorili na 
vsa Vaša vprašanja!

Preživite pri nas nepozaben konec tedna po izjemno ugodni ceni!

Telefon: 06-32-485-300, E-naslov: kastelyszirak@globonet.hu

VIKEND PAKET: (prihod v petek)



MESTO
Mesto relija: arena Wembley. Od središča mesta je oddaljena 
12 km in je lahko dosegljiva z londonsko podzemno železnico, 
vlakom, avtobusom ali z avtomobilom. Naslov spletne strani: 
http://www.wembley.co.uk/Wembley_Arena.htm.

VSTOPNICE ZA RELI
Vstopnice veljajo za vse programe dvodnevne prireditve.
Za tiste, ki se ne bodo uspeli uvrstiti, bodo vstopnice na 
voljo od novembra.

LETALIŠČE
Transfer za uvrščene bomo organizirali z naslednjih letališč:
LONDON HEATROW
LONDON STANSTED
LONDON LUTON

 HOTELI
Uvrščeni bodo nameščeni v naslednjih hotelih:
HILTON ON PARK LANE HOTEL
GROSVENOR HOUSE HOTEL
GROSVENOR SQUARE HOTEL
HYATT REGENCY HOTEL
HILTON PADDINGTON HOTEL

Informacije o namestitvi po državah vam bomo 
posredovali po koncu kvali�kacij, ko bo znano 
točno število uvrščenih.

VREME
London, Anglija – znana sta po dežju, torej se pripravite. 
Temperature zraka bodo od 3 do 10 ˚C, torej vzemite s seboj 
topla oblačila in dežnik!

Prisrčno vas pričakujemo v Londonu!

Podobno kot na prireditvi Evropski reli & Pro�t Sharing 2009 v Malagi 
bodo tudi v tem primeru oba dneva potekale uvrstitve Pro�t Sharing. 
Natančnega razporeda programa relija še nimamo, vendar bo verjetno 
podoben tistemu v Malagi: v petek od 13.00 do 19.30 in v soboto od 
11.00 do 17.00. Po temeljitem posvetovanju smo se odločili, da na tem 
reliju ne bo sprejema za uvrščene. To namreč zagotavlja več prostega 
časa posameznikom in skupinam, ki bodo lahko zase organizirali svoj 
program sobotnega večera.

DATUMI IN TERMINI
Čas relija:
Petek, 5. marec 2010, Sobota, 6. marec 2010
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Deset najuspešnejših distributerjev meseca junija 
2009 osebne in nemanagerske točke

Madžarska
  1. Ágnes Klaj  
  2. Tibor Éliás  
  3. Miklós Berkics  
  4. Tibor Lapicz in  Orsolya Lenkó  Lapiczné 
  5. Klára Hertelendy  
  6. Attiláné Bíró in Attila Bíró  
  7. Attila Gallai in Viktória  Bóka Gallainé 
  8. Emil Mezőfi in Ildikó Jakab Mezőfiné 
  9. István Utasi in Anita Utasi  
10. Ramóna Visnovszky in Gábor Bognár

Srbija, Črna gora
   1. Stevan Lomjanski in Veronika Lomjanski 

  2. Dr. Aleksandar Petrović in Mirjana Đuknić Petrović 
  3. Dr. Dušanka Tumbas

  4. Jovanka Štrboja in Radivoj Štrboja
  5. Izabela Barbara Kota in Mihajlo Kota
  6. Milena Petrović in Milenko Petrović

  7. Aleksandra Petković in Bogdan Petković
  8. Boban Zečević in Dusanka Zečević

  9. Dragana Zurka in Radisa Zurka
10. Vesna Kuzmanović in Siniša Kuzmanović
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Hrvaška
  1. Zlatko Jurović in Sonja Jurović 
  2. Jasminka Petrović in Mirko Petrović 
  3. Dubravka Čalušić in Ante Čalušić 
  4. Silvana Grbac in Vigor Grbac 
  5. Bojana Blažević 
  6. Ivanka Miljak Rill in Rolf Rill 
  7. Andrea Zantev 
  8. Nedjeljko Banić in Anica Banić 
  9. Branko Bojović 
10. Marija Samardžija. Vlado Samardžija

Bosna-Hercegovina
  1. Subhija Mustafić in Safet Mustafić

  2. Vaselije Njegovanović
  3. Savka Varajić

  4. Dr. Goran Franjić
  5. Goran Garić

  6. Zoran Varajić in Snežana Varajić
  7. Anna Darkecco-Spasojević in Dario Darkecco-Spasojević 

  8. Larisa Bahtijarević 
  9. Grozdana Njegovanović in Sreten Njegovanović

10. Dr. Nedim Bahtić in Belma Bahtić

Slovenija
  1. Rinalda Iskra in Lučano Iskra 
  2. Ina Sahrokova in Alojz Sahrokova-Pureber  
  3. Lidija Obid  
  4. Marjeta Krejči Hrastar in Milan Hrastar 
  5. Saša Tonejc 
  6. Zdenka Šijanec 
  7. Anica Brulc 
  8. Nadja Okroglič 
  9. Dr. Srečko Herlič 
10. Martin Lozar in Neva Božić Lozar
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FLP Madžarska, Albanija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Srbija, Črna gora, Slovenija

Skupaj na poti uspeha 

UVRSTITVE ZA MESEC JUNIJ

Attila Gallai in Viktória Bóka Gallainé (László Dörflinger in Lászlóné Dörflinger)
Gabriella Kondi in Péter Kondi (Zoltán Erdei in Ilona Etelka Erdei)

Zoltán Erdei in Ilona Etelka Erdei (János Molnár in Ilona Reményi Molnárné)

Szilvia Bellér in 
Attila Tari 
Katalin Burger 

Virginia Kovács 
Szilárd Kúthi 
Csaba Nagy-Iván in

 Zita Kovács Nagy-Ivánné
Jasminka Petrović in Mirko Petrović 
Karina Végh

Ilona Ábrahám 
Ottó Ábrahám 
József Bíró in Józsefné Bíró 
Dr. Nedim Bahtić in Belma Bahtić 
Istvánné Balogh 
Josipa Belan 
Ágnes Berta in Gyula Incze 
Lukács Bodnár 
Beáta Boldizsár 
Zsuzsa Méh Bunyeváczné in 
Viktor Bunyevácz 
Krisztina Oltyán Csehné in 
Gábor Cseh 
Norbert Csorba 
Radeta Čvorović in Lence Čvorović 
Zsolt Dér 
Mátyás Déri 
Zarja Dlačić in Antun Dlačić 

Tibor Dorogi 
Dr. Éva Árvai 
Dr. Éva Hegyközi 
Dr. Erika Tatárné Bozsik 
Rózsa Danyi Farkasné in Imre 
János Farkas 
Éva Gál 
Edit Dobszai Gloiberné in 
Jenő Gloiber 
Ildikó Gogolya 
Judit György 
Gabriella Beatrix Hajdu
Lászlóné Horváth 
Klára Ménesi Hódiné in 
Tamás Hódi 
Zoltán Juhász 
Gábor Katona 
Dávid Kukor 

Zsuzsanna Márton in Imre Vanyó 
Zsolt Máthé in Éva Horváth 
Tibor Majoros 
Helga Mandel 
Gizella Mihók in László Mihók 
Andrea Vincze Molnárné
Zita Putnoki Móczárné in 
Béla Móczár 
Norbert Nagy 
Nikoletta Olasz 
Szabolcs Pék 
Ignácz István Péter 
Zsuzsanna Pallang 
Anka Petrović 
Marija Pribanić 
Pál Pusztai in 
Pálné Pusztai 
Eszter Radnóti 

Magdalena Reiner 
Marija Samardžija in 
Vlado Samardžija 
Kinga Schwarz in 
László Vécsei 
Veronika Szabó 
István Szegi in Ildikó Szegi 
Tibor Sziklai in Mónika Toth 
István Szloboda in 
Katalin Pesti Szlobodáné
Gusztáv Szörényi 
Ilona Tamási 
Saša Tonejc 
Ildikó Szeles Törökné in 
Attila Török 
István Tóth 
Imre Vígh 
Zsuzsanna Zöld

1. raven

Cecília Ádámné Szőllősi in 
István Ádám 
Józsefné Bakó in József Bakó 
Nikolett Balázs 
Anita Balogh in Tamás Süle 
András Bánhidy 
Zoltán Becz in Mónika Becz 
Daniela Bodnár 
Zoltán Botka in Zoltánné Botka 
Zsófia Czeléné Gergely 
Ildikó Csepi in Gábor Kovács 

György Csuka in 
dr. Ibolya Bagoly 
Géza Csürke Bálint in 
Bálintné Csürke 
Attila Dobsa in 
Mónika Dobsáné Csáki 
Dragojević Goran in 
Dragojević Irena 
Tibor Éliás 
Dr. Zoltán Farády in 
dr. Zoltánné Farády 
Gáborné Farkas in Gábor Farkas 
Diána Fittler 

Anton Gajdo in Olivia Gajdo
Krisztina Éva Gecző 
Zsoltné László Gecző in 
Zsolt László Gecző 
Andrea Gecse 
Józsefné Haim in 
József Haim 
Tünde Hajcsik in 
András Láng 
Vilmos Halomhegyi
Rita Hofbauer in 
Gábor Gavalovics 
Melinda Jancsik 

Raven managerja so dosegli (sponzor):

Raven senior managerja sta dosegla (sponzor):

Raven assistant managerja so dosegli:

Raven supervisorja so dosegli:

Dobitniki programa za spodbujanje nakupa osebnega avtomobila:
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Zsolt Jozó in Judit Molnár 
Dr. Albertné Kálmánchey in 
dr. Albert Kálmánchey 
dr. Lajos Kardos in 
Erzsébet Hosszú dr. Kardosné 
István Kása in Istvánné Kása 
Vince Kemenczei in 
Krisztina Tamási 
Mária Ollós Keszlerné in 
Árpád Keszler 
Ádám Kibédi in 
Emőke Ótos 
Ágnes Klaj 
Sonja Knezević in 
Nebojša Knezević
Knisz Péter in Knisz Edit
Kovács Gyuláné in 
Kovács Gyula
Márta Köves 
Jadranka Kraljić-Pavletić in 
Nenad Pavletić
Ilona Tasnádi Kulcsárné in Imre Kulcsár 
Tibor Lapicz in 
Orsolya Lenkó Lapiczné
Dr. Predrag Lazarević in 
dr. Biserka Lazarević
Károly Léránt in 
Edina Tóth Lérántné
László György Lukács
Dr. Zoltán Lukács in 
dr. Erzsébet Kiss Lukácsné
István Major in 
Beatrix Kovács Majorné
Péter Mayer 
Istvánné Mészáros 
Branko Mihailović in 
Marija Mihailović
Istvánné Miklós in 
Sándor Tasi 
Mirjana Mičić in 
Vilmoš Harmoš
Viktória Mohácsi 
Klára Kalcsu Molnárné
Szilárd Mrakovics in 
Emőke Csordás 
József Mussó in 
Erika Lupsa Mussóné
Ádám Nagy in 
Brigitta Belényi Nagyné
Gabriella Nagy in 
József Márkus 
Zoltán Nagy in 
Ágnes Czunás Nagyné
Marija Nakić in 
Dušan Nakić
Renáta Zsidai Oltvölgyiné
Ilona Orosz in 
dr. Zsolt Gönczi 
Lászlóné Orosz 
Imre Papp in 
Anikó Péterbencze 

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

2. raven

Gizella Botis in Marius Botis 
Tamás Budai 
Tünde Ibolya Császár
Gabriella Dominkó 
Klára Hertelendy 

Ilona Illyés 
Dragana Janović in Miloš Janović
Milanka Milovanović in 
Milisav Milovanović
Daniela Ocokoljić
Dr. Marija Ratković in
 Cvetko Ratković
Tünde Révész in 
László Kovács 
Zsoltné Rózsahegyi in 
Zsolt Rózsahegyi 
dr. Edit Révész Siklósné in 
Zoltán Siklós 
Éva Keszi Szépné in 
Mihály Szép 
Csaba Tóth 
Géza Varga in 
dr. Ilona Juronics Vargáné

3. raven

Miklós Berkics 
Tamás Bíró in 
Diána Orosházi 
András Bruckner in 
dr. Terézia Samu 
Marija Buruš in Boško Buruš
Zsolt Fekete in 
Noémi Ruskó 
István Halmi in 
Rita Mikola Halminé
Terézia Herman 
Csaba Juhász in 
Enikő Bezzeg 
Árpád Kis-Jakab in 
Ibolya Tóth Kis-Jakabné
dr. Adolf L. Kósa
Ágnes Krizsó 
Zsolt Leveleki 
Stevan Lomjanski in 
Veronika Lomjanski
Dr. Endre Németh in 
Ágnes Lukácsi 
Zoran Ocokoljić
Hajnalka Senk 
Dr. Katalin Pirkhoffer dr. Seresné in 
dr. Endre Seres 
József Szabó in 
Józsefné Szabó 
János Tamás in 
Jánosné Tamás 
István Tóth in 
Márta Zsiga 
Sándor Tóth in 
Edina Vanya 
István Utasi in 
Anita Utasi 
Aranka Vágási in 
András Kovács 
Róbert Varga in 
Mária Mészáros Vargáné
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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 stori-
tve: naročanje blaga preko telefona – Telecenter. Blago lahko 
naročite na naslednjih številkah: 011/309-6382. Delovni čas Te-
lecentra: 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 vred-nost naročila pod eno kodno številko pre-
sega vrednost 1 točke. 

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

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

–  Tudi v naših pisarnah v Nišu in Horgošu lahko kupite propa-
gandno 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 števil-
ki +381-21-636-9575.

OBVESTILA HRVAŠKIH PISARN

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

kih, sredah in četrtkih od 17. ure, v osrednji pisarni. 
–  Delovni čas pisarne v Splitu, Križine 19. Tel: 021 459 262 je nespremenjen: 

ponedeljek 12:00 – 20:00; torek, sreda, četrtek in petek 09:00 – 17:00. 
–  Kozmetično–izobraževalni center, ki deluje ob naši osrednji pisarni, čla-

nom FLP ponuja svoje kozmetične storitve po izredno ugodnih cenah. 

–  Delovni čas centra: ponedeljek in sreda 09.00-12.00, torek in četr-
tek 15:00 – 20:00 in petek 14:00 – 17:00. Rezervacije termina na tel:  
01/ 3909 773.

VAŽNO OBVESTILO: za nakupe izdelkov oziroma storitev kozme-
tičnega salona, katerih vrednost presega 1500 kun, je od 01. marca 
2008 mogoče obročno odplačevanje (2-3 obroka) s kartico DC. Tele-
fonska 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 ozi-
roma sodelavce pisarne.

TELEFONSKA ŠTEVILKA NAŠE HRVAŠKE SODELAVKE 
ZDRAVNICE
Dr. Davorka Vitlov Čirjak: +385-9151-07070
(ob parnih dnevih od 08:00 do 10:00)

OBVESTILA ČRNOGORSKE PISARNE

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

Regionalni direktor: Aleksandar Dakić 

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

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

Obvestila jugovzhodno 
evropskih pisarn
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OBVESTILA NAŠIH PISARN V BOSNI IN HERCEGOVINI

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

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

–  Obveščamo vas, da posluje kozmetično-masažni salon Sonya v 
poslovalnici v Trzinu. Informacije in naročila za salon na številki 
01/562-36-40! Vabljeni!

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

TELEFONSKE ŠTEVILKE SLOVENSKIH ZDRAVNIKOV 
SVETOVALCEV 
dr. Miran Arbeiter:  +386-4142-0788

OBVESTILA ALBANSKE PISARNE

OBVESTILA KOSOVSKE PISARNE

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

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

Albanska pisarna 

Pisarna v Lendavi

•  Pisarna v 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:
–  V primeru telefonskega naročila se blago plača po povzetju. 

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

Pisarna v Bijeljini
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Zaposleni v 
Izobraževalnem centru 
Sonya v ulici Nefelejcs
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www.flpseeu.com KOLOFON

Stoletna drevesa grajskega vrta v Sziráku ponosno dvigujejo živopisno 
zeleno krošnjo. Po brezhibno zeleni trati se vijejo stezice, v senci snežno 

beli stolci. Pravi vroč poletni dan. Mimo naju zdrvi čudoviti demon, 
naličen s krasnimi zelenimi in modrimi barvami, z dolgimi nohti enake 

barve, obleka kar plapola v lahnem vetru.

Le od kod se je ta stvor našel prav 
tu in prav zdaj?

»Snemajo videospot,« odgovori moja 
današnja sogovornica Ildikó Hrncsjár.

Gre za precej futuristično osebo.
»Popolnoma skladna z glasbo, ki jo 

snemajo. Naš državni direktor dr. Sándor 
Milesz je zbral člane svoje nekdanje glas-
bene skupine in ansambel Android je 
ponovno začel delovati. Pravkar snemajo 
videospot.« 

Krasno. Kaj pa ti iščeš v Sziráku?
»Delam v wellnes oddelku dvorca.«
Torej nisi več v Budimpešti?
»To je kar dolga zgodba.« 
Prav, začnimo na začetku. Kje si se 

šolala?
»Leta 1995 sem končala frizersko šolo 

v Budimpešti in sem do leta 2004 delala 
v tej stroki. Potem ko sem gostom oprala 
lase, sem vedno malce zmasirala glavo in 
vrat in sem videla, da prav uživajo v tem. 
Zbrala sem pogum in leta 2005 opravila 
tečaj švedske masaže. Poti nazaj ni bilo 
več, sledile so druge veje masaže, na pri-
mer tajska masaža, Yumeiho, tajska ma-
saža stopal, Lomi – Lomi, nato pa indijska 
masaža glave.« 

Že našteti je kar nekaj, kaj šele 
končati te tečaje. Katera vrsta masa-
ža ti je najljubša?

»Indijska masaža glave. Lani mi je uspe-
lo obiskati Indijo; učila sem se od tamkaj-
šnjih in sem izpopolnila nekaj prijemov.« 

Iz osebnih izkušenj vem, da si re-
snično postala mojstrica masaže gla-
ve; jaz jo preprosto obožujem! Kra-
sno je, ko začutim, kako se sproščajo 
moja hrbtenica, vrat in ramena, po-
tem pa sledi še glava!

»Zanima pa me tudi zdravljenje z ener-
gijami; končala sem prvo in drugo sto-
pnjo tečaja Prana Nadi.«

In potem? Kako se je nadaljevalo? 
Ali si ostala v Budimpešti?

»Ne. Preselila sem se v Szirák, kjer sem 
preživela svoja otroška leta. Delala sem 
v Pásztóju, v dvorani za fitnes, vmes pa 
sem tudi masirala v hotelu, dvorcu v Szi-
ráku. Aprila 2006 sem prav tu spoznala 
dr. Sándorja Milesza in njegovo soprogo 
Adrien, ki sta bila moja redna gosta. Maja 
sem dobila ponudbo za delo v salonu 
Sonya, ki se je pravkar odpiral.« 

Je bila odločitev težka?
»Takoj sem privolila! Takrat sem že po-

znala izdelke. Takoj sem se vrnila v Budim-
pešto v svojo nekdanjo podnajemniško 
stanovanje. Od takrat masiram v salonu 
Sonya v ulici Szondi, po potrebi pa priha-
jam tudi v dvorec v Sziráku.« 

Zdaj mi je jasno, zakaj si tu tudi da-
nes. Delaš. Te ne motim?

»Ne, ker stranke naročam in če je 
mogoče, si pustim 5–10 minut odmora 
med dvema gostoma. Verjamem na-
mreč, da lahko čiste energije predam 
drugim le, če se tudi sama napolnim z 
energijo, potem pa se pomirjena v celo-
ti posvetim stranki.« 

Ali rada uporabljaš izdelke?
»Da, še posebej zato, ker imamo reši-

tev za vse vrste težav. Rada mešam kre-
me, kar je še kako uporabno pri priljublje-
ni švedski masaži.« 

Kaj pa zasebno življenje?
»Čakam na pravega partnerja!«
Po novem v ulici Szondi stranke 

sprejemate le ob torkih. Kaj pa preo-
stale dni?

»Preostale dni pričakujem goste v sa-
lonu Sonya v ulici Nefelejcs. Seveda pa se 
morajo naročiti.«

Ildikó pogleda na uro in jasno mi 
je, da se morava posloviti. Sama urno 
steče v velnes center.

Zamišljeno sedim in občudujem po-
krajino. Opazujem starega znanca, stole-
tno drevo v bližini, ki mu pravim kar pra-
vljično drevo. Poznam njegovo jesensko 
krošnjo, ko jo zapusti tudi zadnji list; vi-
dela sem ga že tudi zasneženega in tudi 
spomladi, ko so poganjali prvi brstiči. 
Leta minevajo in vsakemu distributerju 
FLP je dana možnost doživetja čudeža 
v dvorcu Szirák. Z ugodnostmi. Ali kdaj 
postanete in pomislite na to, koliko in 
kakšnega razvajanja ponuja nam, distri-
buterjem, podjetje FLP?

Brez obotavljanja pokličite po telefo-
nu in se pustite razvajati; privoščite sebi, 
svoji družini, svojemu partnerju konec 
tedna v Sziráku, naročite se tudi na ma-
sažo. Vsem vam želim prijetno poletje in 
veliko oddiha!

KATA UNGÁR
managerka

SALON SONYA V 
ULICI NEFELEJCS

Masažo: Csilla Fülöp  (+36-20) 981-7894
Kozmetično nego: Ivett Rácz (+36-20) 4w16-6329

Nego nohtov: Krisztina Hasznosi (+36-20) 594-7437
Frizerko: Barbara  Benkő (+36-20) 369 7579

SALON SONYA V 
ULICI SZONDI 

masaža: Ildikó Hrncsjár (+36-20) 457 1155
kozmetika: Ildikó Mészáros Bagi (+36-) 20-500-3889

Naši sodelavci vas pričakujejo s pravim razvajanjem. 
Vzemite svoj rokovnik in se prepričajte o  verodostojnosti 

zapisanega! Želim vam prijetno razvajanje!

Založnik: Forever Living Products  Magyarország Kft. • Uredništvo: FLP Magyarország Kft. 1067 Budapest, Szondi u. 34. Telefon: (36-1) 269-5373 Faks: (36-1) 312-8455
Glavni urednik: Dr. Sándor Milesz • Uredniki: Valéria Kismárton, Zsuzsanna Petróczy, Kálmán Pósa, Sándor Rókás, Attila Fődi • Tiskarska dela:  Tipofill 2002 kft. 

Tehnična urednika: Richárd Teszár, Gábor Buzássy Foto: Béla Kanyó, Darko Baranašić  •  Tiskarna:  Veszprémi Nyomda Zrt. Izide v 26 500 izvodih • Prevajalci, lektorji: albanski: Dr. Marsel Nallbani 
– hrvaški: Darinka Aničić, Žarko Anić Antić – srbski: Ottília Tóth-Kása, Balázs Molnár, Dragana Meseldžija – slovenski: Jolanda Novak Császár, Biro 2000 Ljubljana

Pisci člankov nosijo vsakršno odgovornost za svoje članke. Vse pravice pridržane! 
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Obvestila
NOVOSTI
Družba FLP Madžarske bo tudi v pri-

hodnje storila vse, da bi bilo vaše delo 
uspešno. Zaradi tega smo od marca 
2009 spremenili način distribucije časo-
pisa FOREVER.

Želimo si, da bi naš časopis čim prej 
in neposredno prišel do vseh našil dis-
tributerjev, zato revije odslej ne bomo 
prilagali mesečnemu obračunu bonu-
sov, temveč bomo v vseh državah naše 
regije ob vsakem nakupu podarili po en 
izvod časopisa.

 Tak način distribucije novih številk re-
vije bomo začeli petnajstega v mesecu in 
bo trajal do štirinajstega v naslednjem me-
secu. Na naših prodajnih mestih brez točk 
boste lahko tudi v prihodnje kupili najno-
vejšo in starejše izdaje našega časopisa.

Družba FLP Madžarske želi izboljšati 
svojo komunikacijo z distributerji. Želimo 
si, da bi pogosteje in točneje dobivali za 
vas pomembne informacije.

Prosimo vas, da se prijavite ozi-
roma registrirate na našem sezna-
mu za posredovanje informacij. To 
lahko storite tudi tako, da sodelav-

cem v našem oddelku za izstavlja-
nje računov predate vaš naslov ele-
ktronske pošte, ki ga bomo vnesli v 
naš sistem.

MOTIVACIJSKI PROGRAMI
Aprila 2009 začenja delovati pose-

ben zaključeni potovalni klub ALOE 
TRAVEL SERVICE (ATS). Distributerji, 
člani tega kluba imajo pravico oo 20 do 
50 odstotkov popusta pri potovanjih.

–  Aktivnim distributerjem je članska 
kartica na voljo v pisarnah FLP. Čla-
narina na osebo je 49 evrov na leto. 
Že na prvem potovanju lahko izkori-
stite nakup za ta znesek.

–  Člansko kartico lahko kupijo tudi 
naši partnerji ki še niso dosegli ravni 
assistant supervisorja, če pred tem 
kupijo paket izdelkov Travel Pack, ki 
je vreden 1,0550 cc.

–  Za prijavo je treba izpolniti prepro-
sto prijavnico, kamor vpišete podat-
ke in naslov e-pošte distributerja.

–  Distributer se na spletni strani ATS 
prijavi s člansko kartico in tako po-
stane član online potovalnega kluba.

–  ATS je izbiral med ponudbami s 4, 5 
oziroma 6 zvezdicami največjih za-
hodnoevropskih potovalnih agencij. 

Menimo, da si naši aktivni člani zaslu-
žijo, da jim FLP omogoči senzacionalna 
potovanja po izjemno ugodnih cenah.

Kontakt: (+36-70) 434-3843
E-mail: register@aloetravel.com

RESPONZORIRANJE 
Pravila responzoriranja so na voljo v 

12. poglavju naše Mednarodne poslovne 
politike. Pomembno je vedeti, da respon-
zoriranje ni samodejni proces, temveč se 
lahko izvaja le po predložitvi določenih 
izpolnjenih obrazcev (izjava o respon-
zoriranju, nova prijavnica) oziroma po ti-
stem, ko je ugotovljeno, da so izpolnjeni 
vsi pogoji za responzoriranje. V nasprotju 
s poslovno politiko ravna tisti, ki brez po-
stopka responzoriranja ponovno prijavi 
sodelavca, ki je že registriran distributer.

INTERNET
Spoštovane distributerje obveščamo, 

da lahko do informacij pridejo na dveh 
spletnih straneh naše družbe.
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www.flpseeu.com

FLP TV

OBVESTILA

Spletna stran www.flpseeu.com je 
stran naše regije in stran za vstop v ma-
džarsko spletno trgovino. Geslo za vstop 
v spletno trgovino boste dobili v naših 
pisarnah. Na spletni strani so dosegljive 
aktualne in starejše izdaje našega časo-
pisa, do katerih pridete z geslom »fore-
ver«, 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, o mednarodnih pove-
zavah in drugih koristnih informacijah. 
Na to stran lahko zainteresirani vstopa-
jo s klikom na »Guest«, na distributer-
sko stran pa lahko vstopite s klikom na 
»Distributor login«. Tu si lahko ogledate 
aktualne podatke o vaših točkah. Upo-
rabniško ime (LOGIN ID) in geslo (PAS-
SWORD), ki sta potrebna za vstop na to 
stran, najdete v spodnjem delu meseč-
nega obračuna bonusov (podjetniški 
obračun provizije). 

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

Forever You Tube. Home Office je 
izdelal naš kanal Forever You Tube, ki je 
dosegljiv na naslovu: http://www.youtu-
be.com/user/AloePod. Na njem najdete 
videoposnetke o uvajanju izdelkov FLP, 
predavanja vodilnih managerjev in mar-
ketinške predstavitve v različnih jezikih. 
Kmalu bo odprt tudi za urejanje bese-
dnih sporoči oziroma dosegljiv tudi na  
blackberryju.

V zvezi s spletno podobo distribu-
terjev vas predstavniki matičnega pod-
jetja opozarjajo na naslednje:

–  na spletnih straneh se ne smejo ob-
javljati zdravniški/zdravilni nasveti, 

–  na spletnih straneh se ne smejo ob-
javljati obljube, povezane s prejemki 
oziroma zaslužki, 

–  spletne strani morajo obvezno vse-
bovati podatek, da je lastnik spletne 
strani neodvisen distributer FLP ter 
da ne gre za uradno stran FLP,

–  na distributerskih spletnih straneh 
se ne sme izvajati spletna prodaja. 

Nadalje vas znova opozarjamo, da v 
skladu 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 ter 
da pred objavo zaprosite za dovoljenje 
pri naši družbi. Povezave spletnih strani 
pričakujemo po elektronski pošti na na-
slov flpbudapest@flpseeu.hu.

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

KORISTNE INFORMACIJE
Svojim distributerjem naše podjetje 

zagotavlja več načinov za pridobitev in-
formacij o podatkih o dnevnem prometu 
oziroma stanju zbranih točk:

– Internetne informacije so vam na 
voljo v poglavju INTERNET rubrike Obve-
stila.

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

– Prijazno vas pričakujejo tudi sode-
lavci 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 vpraša-
te po telefonu +36-1-269-53-70 oziroma  
+36-1-269-53-71, klic sodelavcev iz Hr-
vaške, Bosne in Hercegovine, Slovenije, 
Srbije in Črne gore pa pričakujejo na tele-
fonski 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 izpol-
njevanje 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 nepod-
pisanih prijavnic in naročilnic! Spre-
jemamo le lastnoročno podpisane 
pogodbe! Vsak drug podpis šteje za 
ponarejanje javnega dokumenta!

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

Če se o podjetniški proviziji zanimate 
prek pooblaščene osebe, prosimo, da ta 

zaradi varnosti finančnih zadev predloži 
osebni dokument!

Na temelju mednarodne poslov-
ne 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 predane in  
z žigom opremljene prijavnice (2. pri-
merek). 

18.00 in 06.00 Himna
18.05 in 06.05 Péter Sás: VANmen Show
18.25 in 06.25  Dr.Csaba Gothárd: Le zakaj, draga 

Zemlja?
18.45 in 06.45 Zsóka Vesza: Skupinsko delo
19.10 in 07.10 Dr. Ibolya Bagoly: Hrana, jed
19.35 in 07.35  Gabi Berkes: Svetovne uspešnice
20.00 in 08.00  Supevisorji, assistant managerji
21.10 in 09.10 Tvoje sanje, naš načrt: Uvod v FLP
21.15 in 09.1 Managerji, senior managerji,   
 osvajalci, uvrstitve Holiday reli
23.05 in 11.05  Piroska Pándy in Géza Egyházi: pesem
23.30 in 11.30  Supevisorji, assistant managerji
23.45 in 11.45  Managerji, senior managerji, osvajalci
23.55 in 11.55  Attila Gidófalvi: Našel sem svoje mesto
00.35 in 13.35  Attila in Katika Gidófalvi: Diamantno in 

safirna uvrstitev
01.15 in 13.15 Tvoje sanje, naš načrt: Izdelki FLP
01.20 in 13.20  Róbert Varga: Na poti do diamanta
01.30 in 13.30  Uvrstitve na Evropski reli v Londonu:  

1. raven
01.35 in 13.35  Uvrstitve na Evropski reli v Londonu:  

2. raven
01.40 in 13.40  Uvrstitve na Evropski reli v Londonu:  

3. raven
01.45 in 13.45 Maja Suput: Koncert
01.55 in 13.55 Tvoje sanje, naš načrt: Priložnost FLP
02.00 in 14.00 Klára Hertelendy: Vse višje
02.35 in 14.35  Imre Máté Kiss: Uspešen razvoj posla  

 in  Business Builders
02.55 in 14.55  Róbert Varga: Korak po korak v poletnih 

mesecih
03.35 in 15.35 Maja Suput: Koncert II.
03.45 in 15.45  Holiday reli: Trije uvrščeni o doživetjih iz 

Poreča
04.05 in 16.05  András Bánhidy:  

Poreč in Malaga
04.30 in 16.30 Tibor Papp in Tiborné Papp: 
 Skupinsko delo
04.55 in 16.55  István Halmi:  

Kot vodja v Forever
05.20 in 17.20  Nádasi Veronika, Serbán Attila, Adrienn 

Szeghő: Odlomki iz muzikla Jekyl in 
Hyde

05.40 in 17.40  Miklós Berkics: Na vrhu Evrope

program  
od 19. avgusta do 19. septembra 2009 

na internetu

mailto:flpbudapest@flpseeu.hu
http://www.flpseeu.com
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OBVESTILA MADŽARSKIH PISARN

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 nas 
lahko pokličete tudi na že znane šte-
vilke:  +36-1-297-5538, +36-20-456-
8141, +36-20-456-8149.

KOLEDAR PRIREDITEV
BUDIMPEŠTA: Dan uspeha: 19. 

september 2009, Dan uspeha: 17. 
oktober 2009, Dan uspeha: 21. no-
vember 2009, Dan uspeha: 19. de-
cember 2009.

NAROČANJE IZDELKOV
Kupci, ki se odločijo, da izdelkov ne 

bodo nabavljali osebno oziroma pri po-
oblaščencu, lahko izberejo naslednje 
načine naročanja:

po telefonu, pri čemer vam bo naš so-
delavec podal točne informacije o vrednosti 
naročila, o 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 (klic je 
ob delavnikih med 12. in 16. uro brezplačen)

prek SMS na številko 0620-478-4732

na spletu: Naročajte izdelke na sple-
tni strani www.flpseeu.com! Najbolj pre-
prosta in zanesljiva rešitev – ne le zaradi ne-
posrednega nakupa izdelkov, temveč tudi 
zaradi evidence naročil. Je odličen instru-
ment za priporočanje izdelkov, saj je ponud-
ba 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.

NAKUPOVANJE Z BONUSOM
Naši partnerji, ki so madžarski državljani, 

lahko provizijo, ki jim pripada pri osebnem 
nakupu, uporabijo kot bonus pri nakupu. 
Na vašo željo se ta bonus odšteje od konč-
nega zneska računa, tako da se vrednost 
računa zmanjša za znesek bonusa, in tako 
plačate manj.

Postopek nakupa z bonusom:

žite kopijo podjetniške izkaznice 
– tudi za nazaj – in kopijo potrdila 
o registraciji podjetja pri davčni 
upravi! Provizijo bomo v priho-
dnje nakazovali le v primeru, da 
boste priložili zahtevane doku-
mente! Naši madžarski partnerji, 
ki zahtevajo izstavitev računa na 
lastno podjetje, to lahko storijo 
le v primeru, če nam pošljejo po-
trebne dokumente oziroma kopi-
jo izpiska iz sodnega registra. Po-
drobnejše informacije boste našli 
na oglasnih deskah v naših pisar-
nah in tudi sodelavci vam bodo 
radi odgovorili na vsa vprašanja.

Telefonske številke zdravnikov sve-
tovalcev:

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 neodvi-
snega zdravnika svetovalca:

Dr. György Bakanek 20/365-5959

Izdelke Forever Living Products tr-
žimo s priporočilom Zveze madžarskih 
zdravilcev.

NAŠA PREDSTAVNIŠTVA
Forever Living Products
•  Osrednja uprava:

1067 Budapest, Szondi utca 34.,
tel.: +36-1-269-5370, +36-20-253-3614.

•  Komercialna uprava Budimpešta:
1183 Budapest, Nefelejcs u. 9–11.,
tel.: +36-1-291-8995, +36-20-465-6280.
Komercialni direktor: dr. Csaba Gothárd. 

•  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.
Regionalni direktor: Attila Fődi. 

Forever Resorts
•  Hotel Kastély Szirák:

3044 Szirák, Petőfi u. 26.,
tel: +36-32-485-300, fax: +36-32-485-285.
Direktorica hotela: Katalin Király. 

1. Izjava. Če želite izkoristiti možnost te 
vrste nakupa, morate podati izjavo na po-
sebnem obrazcu.

2. Nakup. Sistem bo vrednost bonusa 
samodejno odštel od končnega zneska ra-
čuna, vendar pa ta znesek ne sme preseči 
35 odstotkov vrednosti končnega zneska 
računa pri posameznem nakupu. Če je vre-
dnost bonusov, ki ste jih zbrali na vaše ime, 
višja, bomo razliko upoštevali pri nasle-
dnjem nakupu, prav tako do 35 odstotkov 
vrednosti računa, in ta proces se bo tako 
nadaljeval.

V primeru nakupovanja z bonusom  mo-
rate vi oziroma vaša pooblaščena oseba 
predložiti osebni dokument.

3. Informiranje. K znesku, ki ga lahko iz-
koristite, bomo 15. v mesecu dodali bonuse, 
ki izhajajo iz nakupov minulega meseca. O 
aktualnem stanju bonusov boste vi oziroma 
vaša pooblaščena oseba dobili informacijo 
le   ob predložitvi osebnega dokumenta.

O podrobnostih vprašajte svojega spon-
zorja oziroma naše sodelavce.

DOSTAVA NA DOM
Obveščamo naše madžarske distribu-

terje 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 bo-
ste dvignili v 48 urah, bomo račun stornirali 
in brisali pripadajoče točke. Vrednost naro-
čenih izdelkov in stroški dostave se plačajo 
ob prevzemu. V primeru, da vrednost naro-
čila presega 1 točko, naše podjetje prevza-
me stroške dostave.

KORISTNE INFORMACIJE
Prosimo spoštovane distributerje izdel-

kov, da k prijavnici tudi v prihodnje prilo-

Pisarna v Debrecenu

Zelena številka telecentra v Budimpešti: +36 80 204 983. Brezplačni klici ob delavnikih med  12. in 16. uro



NEGA OBRAZA

DELNA NEGA

NEGA TELESA

LIČENJE 

MASAŽE

VOSKANJE

MANIKIRA

PEDIKIRA 

UMETNI NOHTI

PRIČESKE IN 

BARVANJE LAS

Prisrčno vabljeni v naš lepotni studio!

Najave, termin:
Kozmetika  Ildikó Mészáros-Bagi: +36-20/500-3889 • Ivett Rácz: +36-20/416-6329
Masaža  Ildikó Hrncsjár +36-20/457-1155 • Csilla Fülöp: +36-20/981-7894
Pediker, maniker  Krisztina Hasznosi: +36-20/594-7437 • Frizerka Barbara Benkő:+36-20/369-7579 Sz
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Kiegészítő adatok
100 ml 
tartalmaz

1 adag (30ml) 
tartalmaz

Energiatartalom 452 KJ 
(106 Kcal)

136 KJ 
(32 Kcal)

Szénhidráttartalom (g) 26,6 8
Ebből cukor (g) 23,3 7
Nátrium (mg) 33,3 10
C-vitamin (mg) 792 (132%)* 24 (40%)*
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Napitki

Nesporno dejstvo je, da so antioksidanti 
nepogrešljivi z vidika ohranjanja 
zdravja in �zičnega blagostanja telesa. 
Dejstvo pa je tudi, da si niti prehranski 
strokovnjaki niso edini glede tega, kateri 
sadeži veljajo za dejansko učinkovite 
antioksidante, kateri vsebujejo največ 
ksantona oziroma kje so umeščeni na 
lestvici ORAC. Prav zato je Forever 
Pomesteen Power najučinkovitejša zmes, 
saj vsebuje sok in izvlečke granatnega 
jabolka, hrušk, mangostena, maline, 
robide, borovnice in grozdnih pečk. 

V Aziji je mangosten izjemno priljubljen 
sadež. Njegov čudovit okus je očaral 
tudi kraljico Viktorijo; tako je postal 
njen priljubljen sadež. Odtod tudi 
poimenovanje kraljičin sadež. 
Vsebuje veliko blagodejnega ksantona. 
Ksantoni so naravne hranilne snovi, ki 
jih najdemo v sadju z visoko vsebnostjo 
antioksidantov. 

Prepričajte se o moči antioksidantov s 
pomočjo napitka Forever Pomesteen 
Power, ki je izdelan iz granatnega jabolka, 
mangostena in drugih vrst sadja!

Neto količina: 473 ml

• Odličen antioksidant
•  Edinstvena mešanica sadnih 
sokov in izvlečkov
• Izjemno okusno

Forever Pomesteen Power®

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

PRODUCT #262

*RDA % – % priporočenega dnevnega odmerka za odrasle

PRIPOROČENA UPORABA
Pred uporabo temeljito pretresite. Dnevno 
popijte približno 30 ml oziroma po 
želji, po možnosti pred obrokom. Po 
odprtju hranite v hladilniku in uporabite 
najpozneje v tridesetih dneh.

SESTAVINE
Sadni sok granatnega jabolka, 
hruškov sok, sadni sok mangostena 
(Garcinia mangostana), malinov sok, 
robidov sok, borovničev sok, izvleček 
grozdnih pečk, konzervans (kalijev 
sorbat), askorbinska kislina

Dopolnilni podatki
100 ml 
vsebuje

1 odmerek 
(3 0ml) vsebuje

Energijska vrednost 452 KJ 
(106 Kcal)

136 KJ 
(32 Kcal)

Ogljikovi hidrati (g) 26,6 8
Od tega sladkor (g) 23,3 7
Natrij (mg) 33,3 10
Vitamin C (mg) 792 (132 %)* 24 (40 %)*
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