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Ali so vam všeč novi 
izdelki? Medtem 
ko boste listali naš 
mesečnik, boste o 
novostih izvedeli veliko 
več, kot smo uspeli 
prikazati na reliju v 
Anaheimu.

Sonya, Ruth, Navaz in ostali 
člani skupine že leta delajo na 
pripravi nove kolekcije za nego 

kože Sonya, tako sem vam srečen in 
ponosen predstavil gotovo mojstrsko 
delo. Nova kolekcija za nego kože 
je nekaj posebnega, uporabnega, je 
visoko kakovosten izdelek za dnevno 
uporabo, ki nam je v pomoč pri 
varovanju kože pred negativnimi 
vplivi, ki smo jim vsak dan 
izpostavljeni. Vaša koža bo prekrasna! 
In ne le to: tudi občutek je čudovit! 
Verjetno so bile dame očarane tudi 
z barvami Mini palet, ki smo jih v 
omejenem številu pripravili za reli.

Potem pa še Forever Fizz – odlična 
inovacija, saj jo dodamo v čašo vode 
in že pridobimo prepotrebne vitamine 
in celo vrsto aminokislin, hkrati pa 
je tudi imenitna osvežilna pijača, ki 
osveži naš organizem. Le raztopiti je 
treba eno tableto v čaši in že imate 
v roki energetski napitek odličnega 

okusa. Kar pa je še bolj pomembno: 
gre za zdrav napitek!

Kot ste verjetno že slišali, letošnji reli 
v Anaheimu je bil neverjetno uspešen! 
Zahvaljujem se vsem, ki so ga preživeli 
z nami, tistim, ki pa letos niso mogli 
slaviti v tej skupini, sporočam: dobimo 
se leta 2008 na super reliju! Anaheim 
je bilo pravo mesto gostitelj. Prekrasno 
mesto! Disneyland pa je upravičeno 
najsrečnejše mesto sveta.

Disneyland je bil pravljičen! Vsakič ko 
ga obiščemo smo navdušeni, seveda 
pa je nekaj posebnega, ko je z nami 
nekdo, ki ga obišče prvič. Prav zaradi 
tega radi prihajamo tja z novimi 
distributerji. Kot bi šli na reli Forever, 
kjer se uvrščajo naši sodelavci! Skupaj 
je ta občutek veliko lepši. Nekaj 
posebnega.

Tudi Disneyeva zgodba je nekaj 
posebnega. Najpomembnejše 
ustanoviteljeve lastnosti so pogum, 
kreativnost, domišljija in optimizem. 
V začetku dvajsetih let minulega 
stoletja, je v Kalifornijo prispel s 
štiridesetimi dolarji v žepu. V torbi 
pa je imel na pol pripravljeno risanko. 
Zahvaljujoč svoji nadarjenosti, 
pogumu in domišljiji je uspeli zgraditi 
imperij, katerega letni prejemki 
presegajo trideset milijard dolarjev. 
Sam čutim in verjamem, da še zdaleč 
ne gre le za denar. Walt Disney je 
nekoč izjavil: »Prišel bo dan, ko več  
ne boš delal za denar!«

To je moč domišljije. Predstavljajte si, 
kaj bi se zgodilo, če bi upali sanjati? 
Kaj bi se zgodilo, če bi upali uresničiti 
svoje sanje? Ali si lahko predstavljate 
Walta Disneya ko pride v banko in 
pravi, da bi rad najel več milijonov 
dolarjev kredita, da bi zgradil igrišče 
kjer se bo sprehajala miška s svojimi 
prijatelji?! Vendar se je zgodilo prav to. 
V Burbanku so ga seveda zavrnili. K 
sreči, ni odnehal, v Anaheimu je našel 
sadovnjak, ki se mu je zdel primeren 
za lokacijo, našel je nekaj ljudi, ki so 
bili odprti za sodelovanje, zaupal jim 

je svojo vizijo in so skupaj zgradili 
najsrečnejše mesto sveta. Skupna 
lastnost njegovih sodelavcev je bila, da 
so imeli domišljijo! Videli so možnosti 
ki jih ponuja prihodnost, začeli so 
delati, vse drugo pa je že zgodovina... 

Za vsako pobudo je potreben pogum. 
Vem, da se vi sposobni pobud. Izbrali 
ste pot, ki se razlikuje od poti, po 
kateri hodi večina ljudi. Veliko bo 
takih, ki se ne bodo strinjali z vami, 
veliko pa bo tudi takih, s katerimi 
boste lahko sodelovali. Vaša naloga je 
poiskati ljudi, ki razmišljajo podobno 
kot vi, ki so odprti za novosti, jih 
povabiti v ta posel, da bi si tudi 
oni ustvarili finančno neodvisnost. 
Pritegniti je treba prave ljudi.

Pri delu je pomembno vseskozi 
slediti svoji pravi ideji, saj ljudje 
vedno začutijo ali se jim približujemo 
z dobrimi nameni in skrbnostjo. 
Največji graditelji mreže pri svojem 
delu doživljajo globoka prijateljstva in 
zveze, hkrati pa njihov posel raste in 
se širi. Morda je to nenavadno, morda 
se vam ne zdi zelo poslovno, vendar 
vam naj povem za podoben primer:

Verjetno vas veliko pozna spletno 
stran »YouTube«. Prav presenečen sem 
slišal, da si je v letu dni, en kratki 
film ogledalo kar 53 milijonov ljudi. 
To je več kot 145 000 oseb dnevno! 
Najbolj presenetljivo pri vsem tem pa 
je dejstvo, da so milijoni priporočali 
ogled tega filma iz enega samega 
razloga: da bi nasmejali tudi druge! 
Kako neverjetna motivacija! Čeprav 
tisti, ki to priporoča ne dobi ničesar. 
Pravzaprav vseeno dobi nekaj! Zavest, 
da je nekomu podaril nekaj veselih 
trenutkov. To je skrb za druge! 
Zakaj ne bi 53 milijonov ljudi enako 
spregovorilo o vašem poslu?!

Za naše prekrasno podjetje se lahko 
zahvalimo vam in vam podobnim 
ljudem! Moč domišljije Forever je 
skrita v vaših srcih. Vi ste najboljši 
med najboljšimi, v čast mi je, da sem 
lahko eden izmed vas!

Domišljija
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Seveda nas vse zanima lasten 
uspeh. To je normalen človeški 
odziv. Vsi bi radi čim prej 

dosegli čim višjo raven v Forever.

Odgovor je treba poiskati v našem 
marketinškem sistemu. Cilj vseh 
je doseči managersko raven. To je 
raven, ko lahko izjavimo, da smo 
dosegli svojo težko pričakovano 
finančno neodvisnost, ko lahko vse 
več časa posvečamo svoji družini, 
okolju in ko lahko mirno gradimo 
naprej svoj trg. 

Nadaljnje ravni marketinškega 
sistema potrebujemo, da bi z njihovo 
pomočjo dosegli raven managerja. 
To nam daje kažipote, kako zgraditi 
mrežo kupcev oziroma uporabnikov 
izdelkov. 

Razumljivo je, da se vsi ukvarjamo s 
časom. Nekateri so raven managerja 
dosegli v dvainštiridesetih dneh, 
nekateri so za to potrebovali štiri 
leta. Tako preprosta je ta formula! 

Čim več se nekdo ukvarja z gradnjo 
mreže, s širitvijo svojega trga, čim 
hitreje delamo in v celoti sledimo 
navodilom svojih pokroviteljev, čim 
bolj bomo sledili navodilom naših 
managerjev iz višjih linij, tem hitreje 

bomo uspešni. Hodite z odprtimi 
ušesi, prisluhnite tistim, ki vam 
resnično želijo pomagati.  
Če boste prestavili v najvišjo 
prestavo, vam bodo z enako 
hitrostjo sledili tudi vaši sodelavci: 
presenečeni boste ugotavljali, da 
dosegate neverjetne uspehe. 

Na celostni ravni se nekaj podobnega 
dogaja v južnoslovanski in madžarski 
regiji Forever; vsi si prizadevamo 
prestaviti v najvišjo prestavo, doseči 
največjo hitrost. Kot dosežek smo 
julija 2007 dosegli neverjetno 29-
odstotno rast v regiji. 

Presegli smo vse dozdajšnje poletne 
rekorde, ker smo vsi našli svoj 
življenjski cilj, svoje sanje, ki jih 
želimo hitro uresničiti, priložnost, 
ki jo želimo podeliti s tisočimi 
sodelavci.

Zahvaljujem se vsem našim 
sodelavcem, graditeljem mreže 
in kupcem, ki so zvesti Forever. 
Želim si, da bi vsi nadaljevali s to 
maksimalno hitrostjo, saj bomo tako 
na evropskem reliju Forever uspeli 
presenetiti Evropo in ves svet.

Naprej, FLP Madžarske!

Prestavi 
v najvišjo 
prestavo

Naši novi sodelavci mi pogosto zastavijo vprašanja: 
Koliko časa potrebujem za uspeh? Kdaj bomo tako uspešni,  

kot so drugi? Ali nismo prepozno vstopili?
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TÜNDE HAJCSIK
senior	managerka

članica	President's	kluba

Program sta povezovala senior 
managerja in člana Presidents kluba 
Tünde Hajcsik in András Láng. 

Prireditev je bila izjemno atraktivna in 
koristna za vse, ki so se odločili del svojega 
časa nameniti učenju in priznanjem.

Državni direktor dr. Sándor Milesz je v 
svojem pozdravnem nagovoru spregovoril 
tudi o novem rekordu, doseženem v 
preteklem mesecu, potem pa analiziral 
izjemne uspehe južnoslovanskega 
regije Forever.

V zabavnem delu programa nas je očaral 
pihalni kvintet Union. Zaigrali so nežne 
in hitre melodije; v repertoarju odličnih 
glasbenikov je veliko znanih melodij.
Naša sodelavca managerja, dr. Mariann 
Dikó in dr. László Kulisics, sta nam v 

svojem predavanju predstavila 
pomen varovanja zdravlja; še 
posebej sta spregovorila o 
poletni vročini in sodelavcem 
predala nasvete o pomenu 
zdravega načina življenja.

Naš sodelavec senior manager dr. 
Endre Németh je stari maček na odru. 
Profesionalno in razposajeno nam je 
predstavil izkušnje z izdelki, ki so lahko 
koristni tudi za vse nas. 

Na oder so prihajali zdravstveni delavci, 
torej velika skupina ljudi, 
ki je v izjemno strokovno pomoč 
naši mreži.

Na odru se je začel trening Benceja 
Nógrádija, ki je dodobra razgibal 

FOTÓ: BÉLA KANYÓ 

ANDRÁS LÁNG
senior	manager

član	President's	kluba

Polet do višjih ciljev
Julijski	Dan	uspeha	se	je	začel	ob	prisotnosti	
izjemno	veliko	sodelavcev.	Več	tisoč	udeležencev	
je	prišlo,	da	bi	v	senčni	športni	areni	v	Budimpešti	
prisluhnilo	programu.	
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skupino Forever in tako utemeljil svoje 
predavanje, ki je sledilo naslednjega dne. 
V tem trenutku smo že začutili, da bomo 
deležni Dneva uspeha, ki bo potekel v 
neverjetnem vzdušju.

Na odru Forever so se najprej  
zvrstili novi supervisorji, nato  
pa assistant managerji. Medtem  
ko so od državnega in evropskega 
direktorja prejemali priponke, so 
obljubili, da bodo še velikokrat stopili na 
ta oder, saj so si za cilj zadali doseči vse 
višje in višje ravni.

Ob dinamični in poskočni glasbi 
skupine Sugarloaf je občinstvo celo 
zaplesalo; bilo je nepopisno vzdušje,  
ki so ga ustvarili z odra.

Ob uvrstitvi v Klub osvajalcev sta trak, 
ki označuje najvišjo raven in darilo, 
prejela safirna managerja Róbert Varga 
in Mária Vargáné Mészáros, pred 
uvrstitvijo novih managerjev pa je sledilo 
presenečenje našega novouvrščenega 
managerja Gáborja Szabolcsija in njegove 
glasbene skupine ELON. 

Solze sreče, prekrasni šopki in seveda 
dolga, dolga vrsta managerjev na odru. 
Oni so že dosegli raven, ki zanje pomeni 
pravo svobodo.

Po predaji priznanj za izpolnitev pogojev 
programa za spodbujanje nakupa 
osebnega avtomobila nam je senior 
manager Tamás Bíró spregovoril o tem, 
kaj zanj pomeni Forever, kakšne novosti 
je ta posel prinesel v njegovo življenje. 

Nakazal je na nekatere možnosti, ki jih 
lahko dosežemo s trdim delom, s svojo 
duhovitostjo pa nas je velikokrat nasmejal 
med svojim predavanjem. 

Safirni manager István Utasi je v 
zgodovini južnoslovanske regije dosegel 
izjemen uspeh v tekmovanju kluba 
Business Builders, saj je zasedel  
prvo mesto. 

Kot je skromno povedal v svojem 
predavanju, še pomislil ni na to,  
da bo prvi v regiji; on je preprosto  
le delal. Čestitamo k temu  
sijajnemu uspehu.

Kot vrhunec naše prireditve smo 
pozdravili diamantnega managerja 
Jana Mary Lurela, ki je k nam prišel iz 
Guadeloupeja, domovine sonca. S seboj 
je prinesel ritme in plese, s katerimi je 
na noge dvignil občinstvo. Ves oder je 
odmeval od plesnih korakov. 

Prevevali so nas prijetni občutki, spoznali 
smo krasnega človeka in vodjo, ki je 
zmeraj nasmejan, zmeraj prijaznih misli, 
ki naredi vse, da bi bila tudi njegova 
okolica prijazna in dobre volje. Tega dne 
mu je to gotovo uspelo. 

Čestitamo za vrhunsko predstavo; upam, 
da se bomo še večkrat srečali tu,  
v Budimpešti.

Sledila je ena najpomembnejših uvrstitev, 
predaja priponk novim assistant 
supervisorjem, ki so naredili prvi korak 
pri poletu orlovih mladičkov in krenili k 
novim, višjim ciljem.

Polet do višjih ciljev
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Dan uspeha je povezovala 
naša na novo razglašena 
managerka Rinalda Iskra 

z Reke, ki ima svojo strukturo na 
Hrvaškem in v Sloveniji. Rinalda 
se nam je predstavila, nato pa 
je izkoristila priložnost, da bi se 
zahvalila svojim pokroviteljem in 
sodelavcem, brez katerih ne bi uspela 
doseči ravni managerja. Prav tako 
je pozdravila goste iz sosednjih 
dežel in sponzorko Fiume tima 
– safirno managerko Ágnes Krizsó 
iz Madžarske. 

Iskra nam je opisala svojo pot, 
na kateri je kot kemik razumela 
koristnost preparatov in se odločila 
za posel FLP, v katerem je tudi 
uspela. Priponko je prejela iz rok 
samega Rexa Maughana.

Direktor FLP Hrvaške, dr. László 
Molnár, se je gostiteljem zahvalil 
za izjemno gostoljubje in jim 
čestital za uspešno poslovanje ter 
izjemne dosežke. 

Dr. Molnár je sodelavcem predstavil 
pogoje za uvrstitev na Evropski reli, 
ki bo prihodnje leto v Budimpešti, 
in na Holliday reli v Poreču, ki 
bo oktobra 2007. Povabil je dame, 
včlanjene v FLP, naj se prijavijo na 

tekmovanje za Miss Sonya, v svojem 
pozdravnem nagovoru pa je prav 
tako predstavil pogoje za prijavo. 

Petnajst let uspešnega dela, kar je 
konec preteklega leta proslavil z 
dvema razprodanima koncertoma v 
HKD na Sušku, je Mario Lipovšek 
Battifiaca zaznamoval tudi z objavo 
svojega prvega samostojnega nosilca 
zvoka. Priljubljeni Battifiaca je na 

Dnevu uspeha predstavil svoj album 
z naslovom Fiacca Cronica.

Sledilo je zdravniško predavanje 
nenadomestljivega reškega 
managerja, dr. Alberta 
Keresztenyija o vlogi izdelkov FLP. 

Svoje predavanje je začel z opisom 
in delovanjem prebavnega sistema. 
Uporaba naših izdelkov se začenja 
že v ustni votlini, svojo blagodejno 
vlogo pa opravijo tudi pri čiščenju 
prebavnega sistema. Koristno in 
poučno. Zahvaljujemo se dr. Albertu 
za izčrpno predavanje.

Predstavitev izkušenj uporabnikov 
izdelkov je povezovala senior 
managerka iz Pulja in članica 
Presidents kluba Manda Korenić. 
Povabila je vse sodelavce, ki imajo 

RINALDA ISKRA
managerka

Vsako	leto	
organiziramo	en	

dan	izobraževanja	
na	Reki.	Tako	
se	zahvalimo	

sodelavcem	reške	
in	istrske	regije,	

ki	so	najboljši	na	
Hrvaškem.

Brez dela ni uspeha

FOTO: DARKO BARANAŠIĆ
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Brez dela ni uspeha

lepe in koristne izkušnje z izdelki, 
naj le-te predstavijo tudi nam. 
K temu je povabila tudi tiste, ki 
imajo morda slabše izkušnje, naj 
spregovorijo o njih, saj bomo tako 
skupaj ugotovili, kaj so narobe 
uporabljali oziroma kaj je  
treba spremeniti, da bi izdelki  
resnično delovali. 

Manda nam je predstavila izjemno 
zanimivo izkušnjo o proticelulitnem 
programu, za katerega se je njena 
sodelavka odločila polna nezaupanja 
v uspeh, potem pa dosegla izjemne 
dosežke. Na oder so prihajali 
izkušeni managerji in tudi novi 
sodelavci ter spregovorili o svojih 
izkušnjah. 

Priljubljeni Battifiaca nas je v 
drugem delu svojega nastopa 
nasmejal z imitacijami, potem pa 
zapel nekaj prekrasnih pesmi s 
svojega novega albuma. Upamo, 
da se bomo še srečali ob naših 
gostovanjih na Reki.

To je šele začetek – to nam je v 
svojem predavanju obljubil Ivan 
Bajčić, supervisor z otoka Krk. 
Raven supervisorja je dosegel v 
mesecu dni in bo gotovo nadaljeval 
začeto pot. Če sem krenil in se 
odločil, moram tudi delati, saj 
brez dela ne bo uspeha. Tu so moji 
odlični pokrovitelji, ki jim zaupam, 
in moji sodelavci, ki zaupajo meni, je 

končal svoje predavanje Ivan Bajčić. 
Spremljali bomo njegovo uspešno 
potovanje in se skupaj z njim veselili.

Najbolj svečani trenutki Dneva 
uspeha pa so vsekakor tisti, 
ko izročamo priznanja našim 
novouvrščenim sodelavcem in 
članom Kluba osvajalcev – 
najuspešnejšim v preteklem mesecu. 
Po dolgem času je bil oder spet poln 
supervisorjev, assistant managerjev 
in managerjev, sodelavci pa so imeli 
priložnost videti tiste, ki ta posel 
opravljajo z ljubeznijo in s srcem.

Kemik po stroki, managerka v FLP 
Karmela Golubović, je v svojem 
predavanju spregovorila o poslovnih 
priložnostih, ki jih ponuja FLP, 
in seveda tudi o tem, kaj pomeni 
življenje brez finančnih težav. 
Pojasnila nam je, da je mogoče te 
stopnice sprehoditi hitro in tudi 
počasi. Kateri način boste sami 
izbrali, je odvisno od vas samih 
in tistih, ki vas vodijo, saj so oni 
že prehodili to pot, je razložila 
Karmela. Ponudite sodelavcem 
zdravje, ponudite jim denar in 
čas, same lepe stvari, poleg tega pa 
še druženje s pozitivnimi ljudmi, 
ki vam želijo toliko dobrega. Za 
Karmelo so to: Tihomir Stilin, ki 
ji je pokazal prekrasno priložnost, 
dr. Albert Keresztenyi, ki bo 
vedno priskočil na pomoč, in višja 
sponzorka Ágnes Krizsó – človek 

levjega srca, ki zna ljudi motivirati in 
jih spodbuditi k delu.

Safirna managerka, članica 
Presidenst kluba, lani osemnajsta 
na svetovni lestvici najboljših, je 
Ágnes Krizsó. Njej in njeni viziji 
gre zahvala za vzpostavitev Fiume 
tima, ki je položil temelje FLP na 
Hrvaškem. Mati dveh prekrasnih 
deklet. V našo državo je prišla polna 
čustev in nam prenesla pozdrave 
in čestitke vodilnih madžarskih 
sodelavcev. Zahvalila se je za trud 
sodelavcem in direktorju zagrebške 
pisarne, ki iz dneva v dan storijo vse, 
da bi imeli sodelavci delovne pogoje, 
kot se spodobi za tovrstna podjetja. 
Zahvalila se je najbolj predanim 
sodelavcem, ki so od prvega dneva 
verjeli v svet Forever. 

V ta svet smo stopili ob prvem 
pozivu. Vložili smo sebe. Ta pot 
seveda ni bila lahka. Velikokrat smo 
tudi zastali, morda nismo uspeli 
narediti vsega, kar smo si obljubili. 
Ágnes je kljub temu ponosna na nas, 
saj smo vedno uspeli zbrati dovolj 
moči in nadaljevati. 

Ta posel moraš opravljati s srcem, 
iskreno, da bi pomagal tudi drugim. 
Vedeti morate, kaj želite storiti s 
svojim življenjem, določiti si morate 
cilje. Ves ta posel govori o vas. 
Verjemite mi, prišel bo tudi vaš čas 
– jaz vam zaupam, verjamem v vašo 
čudovito deželo. Morate zaupati  
sebi. Naj bo ta posel del vas, potem 
vam ga nihče ne bo mogel vzeti.  
JAZ VERJAMEM V VAS, je svoj 
govor končala Ágnes. Potem pa 
je sledilo presenečenje. Skupina 
Fiume je pripravila darilo in zahvalo 
za svojo sponzorko. Zahvali se 
je pridružila vsa dvorana in se s 
prisrčnim ploskanjem zahvalila 
Ágnes, ki bo pri nas vedno  
draga gostja.
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Dan uspeha na Reki smo končali 
s podelitvijo priponk zlatega orla, 
ki je simbol še višjega, še daljšega 
in še vztrajnejšega letenja do cilja.

Naš naslednji Dan uspeha bo 27. 
oktobra v gledališču Komedija, 
kjer bomo proslavili osmi 
rojstni dan FLP Hrvaške. Vsi 
ste vabljeni. Vnaprej se veselimo 
proslave ob rojstnem dnevu.

DR. LÁSZLÓ MOLNÁR
regionalni direktor 

FLP Hrvaške
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RUŽICA DIMITRIĆ
managerka

Gostitelja naše julijske 
prireditve sta bila srbska 
managerja, sodelavca 

Živorad in ružica Dimitrić, 
ki že vrsto let navdušeno delata v 
vrstah FLP. 

S svojim neoporečnim pristopom 
sta dosegla, da je naša prireditev 
potekala na visoki ravni, brez 
zastojev. Hvala povezovalcema 
programa, zakoncema Dimitrić, 
katerima želimo še veliko uspehov 
pri delu v FLP.

Naše sodelavce je pozdravil tudi 
regionalni direktor FLP Srbije, 
Branislav rajić. Poudaril je pomen 
širitve idealne organizacije dela po 
vsej Srbiji, saj je le tako mogoče 
zagotoviti trdne temelje za gradnjo 
posla FLP v vsej državi. FLP ponuja 
številne programe motivacije, ki nam 
omogočajo izboljšati naše finančno 
stanje, na prekrasnih popotovanjih 
pa lahko naše veselje ob čarobnem 
delu podelimo z najuspešnejšimi 
sodelavci našega podjetja.

Seveda nobena naša prireditev 
ne mine brez zabavnega bloka. 

Nepozaben nastop igralca humorista 
Bogoljuba Mitića – Đoše na našem 
julijskem Success Dayu je do solz 
nasmejal in razvedril prisotne v 
beograjskem Domu sindikatov. 

V izjemno koristnem in strokovnem 
predavanju dr. rozmaring Mirkov 
smo izvedeli, da lahko s pravilno 
prehrano in uporabo prehranskih 
dopolnil znižamo učinek faktorjev 
tveganja na najmanjšo mogočo raven. 

ŽIVORAD DIMITRIĆ
manager

Brezpogojno zaupanje, 
sodelovanje, potrpežljivost

Tudi	tropska	vročina	ni	mogla	preprečiti	udeležbe	
najvztrajnejšim	in	najzvestejšim	sodelavcem	
Forever	Living	Products	Srbije	na	beograjski	
prireditvi	Dan	uspeha.	Res	je,	da	je	to	popolnoma	
razumljivo,	saj	dajejo	naše	prireditve	neizčrpen	
vir	pozitivne	energije	in	številne	nove	ideje	ter	
koristne	nasvete	vsem,	ki	so	se	odločili	za	uspešno	
samostojno	podjetništvo.	



14	 www.flpseeu.com 		 15
Forever SucceSS day

Hvala gospe zdravnici Rozmaring 
za odlično predavanje, s katerim 
je obogatila naše znanje in nas 
prepričala, da lahko s svojo 
dejavnostjo v veliki meri  
prispevamo k prizadevanjem za 
ohranitev zdravja.
 
Pozitiven pristop je odlično 
priporočilno pismo. Naši sodelavci 
zdravniki redno priporočajo redno 
jemanje izdelkov iz zdravilnih 
zelišč, naši uporabniki pa z veseljem 
poročajo o svojih izkušnjah. Prav 
predstavitev uporabniških izkušenj 
tvori osrednji del naših prireditev. 

Pomembno je tudi, da predstavitev 
teh izkušenj povezuje prav 
zdravnik, ki lahko svetuje vsakemu 
uporabniku, da bi v svoji iskreni 

izpovedi poudaril pomen uporabe in 
blagodejne učinke naših izdelkov. 

Dr. Boro Vujasin neskončno zaupa 
FLP in želi v prihodnje doseči 
še večje uspehe. Hvala gospodu 
doktorju Vujasinu za sodelovanje; 
želimo, da bi tudi v prihodnje z 
enako ljubeznijo priporočal jemanje 
naših izdelkov. 

Na odru prireditve Success Day smo 
predali zaslužene priponke našim 
novim supervisorjem, assistant 
managerjem in managerjem. 

Tudi razglasitev članov Kluba 
osvajalcev je poželo veliko 
zanimanja in priznanj; veseli nas, da 
je med najuspešnejšimi vse več novih 
sodelavcev. 

Čestitamo dr. Biserki Lazarević in 
dr. Predragu Lazareviću za novo 
uvrstitev v programu za spodbujanje 
nakupa osebnega avtomobila v 
programu FLP.

Kaj potrebujemo, da bi bili uspešni 
v vrstah FLP? Neomajno vero 
v učinkovitost naših izdelkov, 
odlično sodelovanje s pokrovitelji, 
potrpežljivost in seznam želja, ki ga 

lahko stalno dopolnjujemo. Urejanje 
naših misli in želja nas prav tako 
pripelje do razvoja, saj nam omogoča 
hitrejše napredovanje v svetu uspeha 
– razumljivo pa je, da moramo še 
prej pregnati vse »črne misli«. 

Odličen primer za to je naša 
sodelavka, managerka Marija 
Mihajlović, ki je s svojim pozitivnim 
izžarevanje prava mojstrica 
spodbujanja drugih.

FLP ni le zbir nagrad in uvrstitev, 
saj programi motivacije omogočajo 
vsem sodelavcem sodelovati na 
sanjskih potovanjih ter se udeležiti 
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srečanj z najboljšimi evropskimi in s 
svetovnimi distributerji. 

Celostna podoba priložnosti, 
ki jih ponuja FLP, je sestavljena 
iz finančne spodbude, predaje 
izkušenj takih sodelavcev, ki so s 
svojo dejavnostjo že dokazali svoje 
sposobnosti in skupne miselnosti 
uspešnega zasebnega podjetništva. 
Naša sodelavka, safirna managerka 
Irena Dragojević, je z odličnim 
predavanjem dokazala, da njene 
dolgoletne zmage v motivacijskih 
programih FLP niso naključne. 

Osrednji dogodek naše julijske 
prireditve je bil razglasitev novih 
soaring managerjev Srbije dr. 
Biserke Lazarević in dr. Predraga 
Lazarevića. 

Zakonca Lazarević že dolga leta 
delujeta v vrstah FLP; v svoji viziji 
sta jasno zarisala pomen znanja in 

priporočanja izdelkov na čim več 
naslovov in čim več ljudem. 

Uresničila sta svoje načrte; v  
njuno skupino so prišli zanesljivi  
in pošteni ljudje. Skupaj z njima 
stopajo po stopničkah  
marketinškega načrta FLP.  
Njihovo delo je okronano s 
številnimi zadovoljnimi prijatelji  
in sodelavci ter seveda z ravnijo 
soaring managerja. 

Vendar pa zagnanost in volja  
zakoncev Lazarević nista pojenjali!  
Brez zastoja korakata k novim  
uspehom! 

V imenu vseh sodelavcev FLP  
Srbije iskreno čestitamo dr.  
Biserki Lazarević in dr. Predragu  
Lazareviću; želimo jima, da bi  
tudi v prihodnje po vsem svetu  
tako uspešno širila dobro ime 
dejavnosti Forever. 
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Prijatelji FLP in večno mlade  
zvezde srbske zabavne scene, 
skupina »Legende«, so nas  
spet očarali s svojo glasbo.  
Zabavali smo se ob njihovih 
nepozabnih popevkah, s katerimi 
so prispevali k slavnostnemu 
razpoloženju ob razglasitvi novih 

soaring managerjev FLP Srbije. 
Hvala skupini Legende, ki je spet 
dokazala, da so pravi prijatelji. 
Prepričani smo, da bo naše 
sodelovanje živelo tudi v prihodnje.

Visek naše prireditve je bil, ko smo 
našim assistant supervisorjem predali 

zaslužene priponke. Dobimo se spet 
16. septembra na našem naslednjem 
Dnevu uspeha.

BranIsLaV rajIć 
regionalni direktor 

FLP Srbije 



www.flpseeu.com



18 www.flpseeu.com

MADŽARSKA SRBIJA, ČRNA GORA, KOSOVO

CONQUISTA DOR CLUB
Najuspešnejši distrib uterji meseca julija 2007

UVRSTITVE

Klub 
osvajalcev  

  
  Prvih deset 

distributerjev 
– osebne in 

nemanagerske 
točke

  1.  Tordai Endre in 
Tordainé Szép Irma

  2.  Tamás János in 
Tamás Jánosné

  3.  Dominkó Gabriella
  4.  Miklós Istvánné in 

Tasi Sándor
  5.  Éliás Tibor in 

Szász Marianne
  6.  Dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin in 

dr. Seres Endre
  7.  Utasi István in 

Utasi Anita
  8.  Tóth István in 

Zsiga Márta
  9.  Tóth Sándor in 

Vanya Edina
10.  Varga Róbert in 

Vargáné Mészáros Mária

  1.  Dragojević Goran in 
Dragojević Irena

  2.  Barnak Danijela in 
Barnak Vladimir

  3.  Rakovac Radmila in 
Rakovac Budimir

  4.  Janović Dragana in 
Janović Miloš

  5.  Ješić Zlatinka in 
Ješić Sava

  6.  Baletić Sonja in 
Baletić Ivan

  7.  Dalja Milica
  8.  Perić Zorica in 

Perić Zoran
  9.  Dimitrić Ružica in 

Dimitrić Živorad
10.  Lomjanski Stevan in 

Lomjanski Veronika
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HRVAŠKA BOSNA IN HERCEGOVINA  SLOVENIJA  

CONQUISTA DOR CLUB
Najuspešnejši distrib uterji meseca julija 2007

UVRSTITVE

  1.  Draščić Dušan in 
Draščić Marija

  2.  Kraljić-Pavletić Jadranka in 
Pavletić Nenad

  3.  Jurović Zlatko in 
Jurović Sonja

  4.  Romić Meszaros Mirjana in 
Katić Ivan

  5.  Golubović Karmela in 
Golubović Roman

  6.  Mufić Elidija in 
Mufić Lovro

  7.  Vidiček Velimir in 
Vidiček Ivka

  8.  Ivančan Slavica in 
Ivančan Dragutin

  9.  Lesinger Ivan in 
Lesinger Danica

10.  Ban Klaudija in 
Ban Benjamin

  1.  Mustafić Subhija in 
Mustafić Safet

  2.  Smajić Mevludin
  3.  Hodžić dr. Sead
  4.  Dragić Meliha in 

Dragić Dragan
  5.  Ćatić Gaibija in 

Ćatić Munira
  6.  Vraneš Zrinka
  7.  Njegovanović Vaselije
  8.  Kudeimati Ali Abdullatif
  9.  Mladjenović Milena in 

Mladjenović Milenko
10.  Njegovanović Grozdana in 

Njegovanović Sreten

  1.  Iskra Rinalda in 
Iskra Lučano

  2.  Zore Jožefa
  3.  Jazbišek Tanja
  4.  Bigec Danica
  5.  Batista Ksenija
  6.  Zabkar Alain in 

Kerić Zorana
  7.  Obid Lidija
  8.  Praprotnik Tončka
  9.  Božnik Slavica
10.  Vinšek Stanislava
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FLP Madžarska, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora, Kosovo, Slovenija

Skupaj na poti uspeha 

UVRSTITVE ZA MESEC JULIJ

Baletić Sonja in 
Baletić Ivan
Bodnár Józsefnés in 

Bodnár József
Dr. Kozma Brigitta
Holicsek Szilvia

Jašić Zlatinka in 
Jašić Sava
Kasza Csaba

Oltvölgyiné Zsidai Renáta
Szűcs Ervin in 
Bartók Margit

Raven managerja so dosegli:

Érdi Katalin
Csonkáné Varga Erika
Dege György
Dr. Győry Ferenc in 
dr. Kiss Judit
Dr. Máhr Károly in 
Bali Viktória
Dr. Tomasovszky Csilla in 

dr. Lakatos Péter
Fülöp Enikő
Gábor Istvánné
Jassek Beáta
Juhász Erzsébet
Juhász Júlia Zsuzsanna
Keneseiné dr. Milics Margit in 
Kenesei Gyula

Kocsis Endre Zsolt in 
Kocsisné Németh Erika
Mékli Bernadett in 
Mékli Károly
Perić Zorica in 
Perić Zoran
Rackov Biljana in 
Rackov Branislav

Reich Szabolcs
Steiner József
Szávóné Lupó Andrea
Szederkényi Zsolt
Vlajkov Svetlana in 
Vlajkov Milan
Óvári Tamás in 
Óváriné Lugosi Beáta

Raven assistant managerja so dosegli:

Érdi Jánosné in 
Érdi János
Aleksić Radomirka
Bánszki Ilona
Bécsi Antal in 
Füle Erika
Bagosi Péterné
Bajor Gábor
Balázsné Benus Judit in 
Balázs Gábor
Barnáné Józsa Erika in 
Barna József
Barna Norbert
Benedek Csilla
Bogdán Zsolt in 
Cécs Edith
Bohus Lajosné
Boros János
Chrenkó Mihályné in 
Chrenkó Mihály
Csehné Orbán Veronika
Cseszlai Sándorné in 
Cseszlai Sándor
Dr. Ilić Zoran in 
Ilić Radmila
Dr. Fábián László
Dr. Kardos Ilona in 
dr. Kádár Zsolt
Dr. Kótay-Szabó Károly
Dr. Pásztorné Balogh Judit in 
dr. Pásztor Tamás
Dr. Rácz Kálmán
Durucz Éva
Ecsenyi Sándorné
Erdős József in 
Erdős Józsefné
Fábián László in 

Pusztai Kitti
Fekete Kornélia
Fekete János
Furák Andrásné in 
Furák András
Fülöp Mónika
Géczi Viktória
Géringer Györgyné in 
Géringer György
Galambos Lajos
Gyurkó Lászlóné
Györfi Mariann
Harangozó Lajos in 
Harangozó Szőke Anita
Harsányi László
Helmeczi Szabó Lászlóné Tímea in 
Helmeczi Szabó László
Hortobágyi Péter in 
Hortobágyi Péterné
Horváth Lászlóné
Horváth Alice
Ignátkó János
Jemuović Slađana in 
Jemuović Gordan
Katona László in 
Katona Lászlóné
Kecskés Miklós
Kelemen György in 
Kelemenné Árvai Rita
Kerékgyártó Józsefné in 
Kerékgyártó József
Kerecsényi Róbert
Kis László in 
Kis Lászlóné
Kiss Tibor
Kiss Lászlóné
Kiss Edina in 

Kiss Károly
Kissné Veres Edit in 
Kiss Barnabás
Kockar Zorica in 
Kockar Jovan
Kohári Albert
Koltai János
Komar Jasmina in 
Komar Muhamed
Kondor Jánosné in 
Kondor János
Kovács Ferenc in 
Kovács Ferencné
Kovács Zsuzsanna
Kovačević Snežana
Kunčak Lidija
Lengyel Ildikó
Lőrincz Zsuzsanna
Márfffy Veronika in 
Márffy Tamás
Mészáros Attila in 
Tóth Katalin
Marosi László in 
Marosiné Mocsári Tímea
Matetits Melinda
Meisitz Marcell
Milovanović dr. Branislav in 
Milovanović Ljiljana
Mirković Milanka in 
Mirković Dragan
Mursitsné Klucsik Zsuzsanna in 
Mursits Ferdinánd
Nádor Zsolt in 
Galambos Tímea
Nagyné Fülöp Zsuzsanna in 
Nagy Ferenc
Nikolić Bratislav in 

Nikolić Mirjana
Nikolić Ljubica in 
Nikolić Vojislav
Olasz Attila
Pásztorné Szabó Katalin in 
Pásztor János
Panyi Józsefné in 
Panyi József
Panyi Katalin
Panyi Csaba in 
Panyiné Vékás Kovács Szilvia
Propszt Gábor
Püspöki Éva in 
Csurikovszky Péter
Rátóti Lászlóné
Sári Amrus
Sebők Andrásné in 
Sebők András
Sipos Roland
Somogyiné Szlota Barbara in 
Somogyi Richárd
Staudinger József
Steigervald Tímea
Szabó Árpádné
Szakács Péter in 
Szakács Péterné
Szedlacsek Levente
Szoboszlai Sándorné in 
Szoboszlai Sándor
Sövegjátóné Jakabffy Lenke in 
Léránt Károly
Táborosi Márk
Tálosné Tomisa Erika in 
Tálos Attila
Takács Zoltánné in 
Takács Zotlán
Takács Ferencné

Raven supervisorja so dosegli:
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I. nivo

Ádámné Szőllősi Cecília in 
Ádám István
Babály Mihály in 
Babály Mihályné
Bakó Józsefné in 
Bakó József
Bakóczy Lászlóné
Bali Gabriella in 
Gesch Gábor
Barnak Danijela in 
Barnak Vladimir
Bánhegyi Zsuzsa in 
Dr. Berezvai Sándor
Brumec Tomislav
Becz Zoltán in 
Becz Mónika
Begić Zemir      
Bertók M. Beáta in 
Papp-Váry Zsombor
Bognárné Maretics Magdolna in
Bognár Kálmán
Bojtor István in 
Bojtorné Baffi Mária
Botka Zoltán in 
Botka Zoltánné
Császár Ibolya Tünde
Csepi Ildikó in 
Kovács Gábor
Csuka György in 
Dr. Bagoly Ibolya
Csürke Bálint Géza in 
Csürke Bálintné
Darabos István in 
Darabos Istvánné
Davidović Mila in 
Davidović Goran
Dr. Csisztu Attila in 
Csisztuné Pájer Erika
Dr. Dóczy Éva in 
Dr. Zsolczai Sándor
Dr. Farády Zoltán in 
dr. Farády Zoltánné
Dr. Farkas Margit in 
Szabó János
Dragojević Goran in 
Dragojević Irena
Dr. Dušanka Tumbas
Fejszés Ferenc in 
Fejszésné Kelemen Piroska
Futaki Gáborné
Gulyás Melinda
Hajcsik Tünde in 
Láng András
Halomhegyi Vilmos in 
Halomhegyiné Molnár Anna
Haim Józsefné in 

Haim József
Hanyecz Edina
Hári László
Heinbach József in 
Dr. Nika Erzsébet
Jakupak Vladimir in 
Jakupak Nevenka
Juhász Csaba in 
Bezzeg Enikő
Kása István in 
Kása Istvánné
Keszlerné Ollós Mária in 
Keszler Árpád
Kibédi Ádám in 
Ótós Emőke
Knisz Péter in 
Knisz Edit
Kovács Zoltán in 
Kovácsné Reményi Ildikó
Kuzmanović Vesna in 
Kuzmanović Siniša
Kulcsárné Tasnádi Ilona in 
Kulcsár Imre
Lapicz Tibor in 
Lapicsné Lenkó Orsolya
Dr. Lazarević Predrag in 
Lazarević Biserka
Mussó József in 
Mussóné Lupsa Erika
Mayer Péter
Márton József in 
Mártonné Dudás Ildikó
Mićić Mirjana
Milanović Ljiljana
Milovanović Milanka in 
Milovanović Milislav
Molnár Attila
Molnár Zoltán
Dr. Molnár László in 
Dr. Molnár Stantić Branka
Nakić Marija in 
Nakić Dusan
Miškić Dr. Olivera in 
Miškić Dr. Ivan
Mrakovics Szilárd in 
Csordás Emőke
Dr. Németh Endre in 
Lukácsi Ágnes
Németh Sándor in 
Némethné Barabás Edit
Orosz Ilona in 
Dr. Gönczi Zsolt
Orosz Lászlóné
Ostojić Boro
Papp Tibor in 
Papp Tiborné
Dr. Pavkovics Mária
Perina Péter

Petrović Milena in 
Petrović Milenko
Radóczki Tibor in 
Dr. Gurka Ilona 
Révész Tünde in 
Kovács László
Rudics Róbert in 
Rudicsné dr. Czinderics Ibolya
Stegena Éva
Dr. Steiner Renáta
Stilin Tihomir in 
Stilin Maja
Sulyok László in 
Sulyokné Kökény Tünde
Pintér Csaba in 
Szegfű Zsuzsa 
Szabó Ferencné in 
Szabó Ferenc
Szabó Péter in 
Szabóné Horváth Ilona
Schleppné Dr. Käsz Edit in 
Schlepp Péter
Szeghy Mária
Szekér Marianna
Székely János in 
Juhász Dóra
Széplaki Ferencné in 
Széplaki Ferenc
Tamás János in 
Tamás Jánosné
Tanács Ferenc in 
Tanács Ferencné
Dr. Tombáczné Tanács Erika in 
Dr. Tombácz Attila
Tordai Endre in 
Tordainé Szép Irma
Tóth Csaba
Ugrenović Miodrag in 
Ugrenović Olga
Vitkó László
Zakar Ildikó

II. nivo

Bíró Tamás
Botis Gizella in 
Botis Marius
Czeléné Gergely Zsófia
Dr. Seresné Dr. Pirkhoffer Katalin in 
Dr. Seres Endre
Erdős Attila in 
Bene Írisz
Gecse Andrea     
Hertelendy Klára
Illyés Ilona     
Janović Dragana in 
Janović Miloš
Ocokoljić Daniela 

Papp Imre in 
Péterbencze Anikó
Rózsahegyi Zsoltné in 
Rózsahegyi Zsolt
Dr. Schmitz Anna in 
Dr. Komoróczy Béla
Siklósné Dr. Révész Edit in 
Siklós Zoltán
Tóth István in 
Zsiga Márta
Varga Géza in 
Vargáné 
Dr. Juronics Ilona

III. nivo

Berkics Miklós
Bruckner András in 
Dr. Samu Terézia
Buruš Marija in 
Buruš Boško
Éliás Tibor in 
Szász Marianne
Fekete Zsolt in 
Ruskó Noémi
Dr. Kósa L. Adolf
Halmi István in 
Halminé Mikola Rita
Herman Terézia
Kis-Jakab Árpád in 
Kis-Jakabné Tóth Ibolya
Krizsó Ágnes 
Leveleki Zsolt 
Lomjanski Stevan in 
Lomjanski Veronika
Ocokoljić Zoran
Szabó József in 
Szabó Józsefné
Szépné Keszi Éva in 
Szép Mihály
Tóth Sándor in 
Vanya Edina
Utasi István in 
Utasi Anita
Varga Róbert
Vágási Aranka in 
Kovács András

Torma Károly in 
Boldog Zsuzsanna
Tvaruskó Zoltán
Tóbiásné Horváth Edit in 

Tóbiás Zoltán
Tóth Zoltán
Tóth Anett in Ihász Zsolt
Tóth Éva

Tóth János
Tóthné Koós Ilona
Vargha Csaba in 
Vargháné Sziberth Bernadett

Vaskó Jánosné
Zahuczky Ervin
Zdihan Zuzana
Óvári Balázs

Dobitniki programa za spodbujanje nakupa osebnega avtomobila:
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Spoštovani distributerji!
Success Days v letu 2007 Športna arena Budapest
20.	oktober,	17.	november,	15.	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.	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 osrednje uprave v ulici Nefelejcs: + 36-1-290-0361/107, faks: +36-1-291-5478

obvestila
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•		Osrednja	pisarna	v	Budimpešti:	1067	Budapest,	Szondi	utca	34,	
tel.:	+36-1-269-5370.	Direktor	za	mednarodne	odnose:	Péter	Lenkey	

•		Prodajno	skladišče	v	Budimpešti:	
1183	Budapest,	Nefelejcs	u.	9–11,	
tel.:	+36-1-291-8995.	Regionalni	direktor:	Péter	Lenkey	

•		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

Svoje	cenjene	distributerje	obveščamo,	da	je	mesto	naše	
prireditve	Success	Day,	ki	bo	15.	septembra	2007	ob	10.	uri,	Papp	
László	Sportaréna,	1143	Budapest	Stefánia	út	2.	Prisrčno	vabljeni!	
Izdelke	Forever	Living	Products	distribuiramo	s	priporočilom	
madžarske	zveze	zdravilcev.

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.	Na	naši	
spletni	strani	lahko	z	geslom	„forever”	preberete	aktualno	številko	
in	prejšnje	številke	našega	časopisa.

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.

telefonske številke zdravnikov svetovalcev:
dr.	Gabriella	Kassai:	+36-30-307-7426	
dr.	György	Bakanek:	+36-30-9428-519	
dr.	László	Kerekes:	+36-20-9-441-442	
dr.	László	Mezősi,	živinozdravnik:	+36-20-552-6792

OBVESTILA MADŽARSKIH PISARN

Nova telefonska številka osrednje uprave v ulici Nefelejcs: + 36-1-290-0361/107, faks: +36-1-291-5478

obvestila
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OBVESTILA SRBSKIH PISARN

•		Pisarna	v	Beogradu:	11000	Beograd,	Kumodraška	162,		tel.:	+381-11-397-0127
•		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	in	beograjske	pisarne:	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
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 osrednje uprave v ulici Nefelejcs: + 36-1-290-0361/107, faks: +36-1-291-5478

OBVESTILA NAŠIH PISARN V BOSNI IN HERCEGOVINI

 Pisarna v Bijeljini

•		Pisarna	v	Bijeljini:	76300	Bijeljina,	Trg.	Ðenerala	Draže	
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.	
Zadnji	delavnik	v	mesecu	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.		
Regionalni	direktor:	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.:	+381-081-245-402,	tel./fax:	+381-081-245-412.		
Regionalni	direktor:	Aleksandar	Dakić

telefonska številka naše črnogorske zdravnice svetovalke
dr.	Nevenka	Laban:	+381-69-327-127

obvestila
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FLP TV

Nova telefonska številka osrednje uprave v ulici Nefelejcs: + 36-1-290-0361/107, faks: +36-1-291-5478

10.00   Zsolt László Gecző  in Zsoltné László Gecző 
–Svoboda marketinškega sistema

10.20 Film o izdelkih – Pro6
10.25 Film o izdelkih – Nature’s 18
10.28 Film o izdelkih – Aloe2Go
10.30 Uvrstitve – Super rally
11.12 Koncert skupine Shadows Hungary Band
11.30  Dr. Terézia Samu – Pravljica čudežne aloje
11.55 Károly Léránt – Nemogoče ne obstaja
12.20  Michael Strachowitz – Uspešna gradnja mreže v FLP
13.20 Koncert – Lui 
13.40 Sonya Show 2005, Debrecen
14.25 Intervju z Mariann Szekér 
14.50 Glasbena skupina Rajkó
15.05  Predavanje – evropski podpredsednik Aidan O’Hare
15.25 Himna FLP
15.30  Predavanje – podpredsednik FLP Gregg Maughan
15.45 Koncert – Attila Pataki in skupina Edda
16.05  Pozdravni nagovor predsednika in generalnega 

direktorja FLP Rexa Maughana

16.35  Dr. Anna Schmitz – Mineralna voda Forever
16.55 Marketinški načrt FLP
17.15 Katrin Bajri – S sistemom do vrha
18.10  Ilona Bencze in Gábor Maros – Pesmi iz Cabaretta Bonbonier
18.30  Gabriella Dominkó – Vztrajnost, zanos, sodelovanje in vera
18.55  Piroska Hegedűsné Lukátsi – Uresničene sanje
19.30 Intervju – Péter Perina 
20.20 Holiday Rally – Poreč
21.20 Koncert – nova plošča skupine Borágó
21.40 Zsolt Fekete – Ujemi ritem
22.00  Zsolt László Gecző  in Zsoltné László Gecző –Svoboda 

marketinškega sistema
22.20 Film o izdelkih – Pro6
22.25 Film o izdelkih – Nature’s 18
22.28 Film o izdelkih – Aloe2Go
22.30 Uvrstitve – Super rally
23.12 Koncert skupine Shadows Hungary Band
23.30 Dr. Terézia Samu – Pravljica čudežne aloje
23.55 Károly Léránt – Nemogoče ne obstaja
00.20  Michael Strachowitz – Uspešna gradnja mreže v FLP

01.20 Koncert – Lui  
01.40 Sonya Show 2005, Debrecen
02.25 Intervju z Mariann Szekér
02.50 Glasbena skupina Rajkó 
03.05  Predavanje – evropski podpredsednik Aidan O’Hare
03.25 Himna FLP
03.30  Predavanje – podpredsednik FLP Gregg Maughan
03.45 Koncert – Attila Pataki in skupina Edda
04.05  Pozdravni nagovor predsednika in generalnega 

direktorja FLP Rexa Maughana
04.35 Dr. Anna Schmitz – Mineralna voda Forever
04.55 Marketinški načrt FLP
05.15 Katrin Bajri – S sistemom do vrha
06.10  Ilona Bencze in Gábor Maros – Pesmi iz Cabaretta Bonbonier
06.30  Gabriella Dominkó – Vztrajnost, zanos, sodelovanje in vera
06.55  Piroska Hegedűsné Lukátsi – Uresničene sanje
07.30 Intervju – Péter Perina
08.20 Holiday rally – Poreč
09.20 Koncert – nova plošča skupine Borágó
09.40 Zsolt Fekete – Ujemi ritem

spored tv FlP od 16. septembra do 20. oktobra 2007

OBVESTILA HRVAŠKIH PISARN

•		Pisarna	v	Zagrebu:	10000	Zagreb,	Grada	Mainza	21,	
tel.:	+385-1-390-9770,	faks:	+385-1-390-9771.	Delovni	čas:	
ponedeljek	in	četrtek	od	12.	do	20.	ure.;	
torek,	sreda	in	petek	od	9.	do	17.	ure.

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

–		Telefonska	naročila	lahko	sporočite	na	telefonsko	številko	00	385	
1	3909	773.	Če	vrednost	enega	naročila	preseže	1	točko,	plača	
stroške	dobave	blaga	FLP.	

–		Predavanja	o	marketingu	in	proizvodih	so	ob	ponedeljkih	in	
četrtkih	ob	18.	uri	v	osrednji	pisarni.

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.		Delovni	čas:	ponedeljek	od	12.	do	20.;	torek	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

SPOROČILA KOSOVSKE PISARNE

www.fl pseeu.com  na internetu

•		Prishtina,	Rr.	Zagrebi	PN,	tel.:	+381-38-240-781.

obvestila

Pisarna v Lendavi

OBVESTILA ALBANSKIH PISARN

•	Albanija,	Tirana	Reshit	Collaku	96.	Villa	Forever	36. Regionalni	direktor:	Gergő	Géza	Kálovits,	tel.:	+36-20-5755-553
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Rojstni dan 
Šov Sonya na Madžarskem

Kata UnGÁR
managerka

Naš	Dan	uspeha	se	je	začel	tako,	da	se	je	od	začetkov	
naslanjal	na	filozofijo,	vrednostni	sistem	in	na	temeljna	
gradiva	našega	podjetja.	Za	kulisami	je	bilo	čutiti	nemirno	
in	neugnano	napetost	pričakovanja.	Modeli	so	bili	
pripravljeni,	da	se	pomerijo	na	odru.	Še	nekaj	zadnjih	
potez,	da	bo	vse	v	redu,	pa	se	lahko	začne	zabava!

Izpod peresa naŠIh dIstrIbuterjev
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Čeprav je bila dvorana veliko večja kot običajno, so jo 
gostje napolnili do zadnjega sedeža. Naš deseti rojstni 
dan. Šepet, poln pričakovanja, potem pa zvoki glasbe, 

nastop skupine Dream Girls. Veronika Nádasi, Gabi Berkes 
in Anna Baranyai so začele neverjetno atraktiven šov Sonya, 
ki je štel za osrednji dogodek naše prireditve.
 
Krasno je bilo videti neverjeten svet barv dekorativne  
palete Sonya, ki je profesionalnim stilistom ponudil 
priložnost pokazati svojo visoko ustvarjalnost. Prikazali 
so neverjetno mavrico barv. Poudarjene oči, sijoče ustnice, 
vsepovsod sijaj in blišč. V primerjavi s preteklimi leti smo 
letos videli nekaj izjemno atraktivnih ličenj. Bleščice so le 
poudarile slavnostno priložnost. Vendar tudi blišč biserov 
in sijaj luči ter umetne trepalnice niso odvrnili pozornosti 
od popolnih črt, od brezhibnega prehoda različni barvnih 
odtenkov, natančnega senčenja, poudarjenih obokanih 
obrvi. Videli smo narisano in prefinjeno izdelano 
šminkanje, utrjeno s senčilom za oči – nekaj, kar bi bilo 
primerno tudi za še tako imenitne plese.

Na velikem zaslonu smo lahko opazovali pravo revijo 
ličenja. Ni naključje, da so bili prisotni popolnoma 
očarani. Hvala prekrasnim modelom; brez njih tudi 
najboljši strokovnjaki ne bi mogli prikazati, česa so 
sposobni naši izdelki dekorativne kozmetike!

Našo prireditev so s svojo osebno prisotnostjo počastili 
ustanovitelj našega podjetja Rex Maughan, podpredsednik 
Gregg Maughan in evropski podpredsednik Aidan O’Hare.

Atrakcija, ki je predstavila pravo izbiro kakovosti, se je 
končala z neverjetnim uspehom, dostojnim za deseti rojstni 
dan. Čeprav frizer, stilist in modni oblikovalec opravljajo 
svoje delo samostojno, mora biti končni dosežek enoten 
– in v tem primeru je to popolnoma uspelo.

Uspešnega frizerja Róberta Mokosa, ki je pripravil 
pričeske, zaznamujeta pridnost in strokovna ponižnost. 
Izmed priznanih madžarskih mojstrov ličenja so se  
našemu povabilu odzvali Ági Horacsek, Ildikó Mészáros, 
Márta Antal in Mónika Kunfalvi. Z delom svojih rok  
so dosegli iskreno priznanje. Na stotine bliskavic je 
zableščalo, ko se je med prekrasna dekleta postavil Rex 
Maughan. Kot da bi bili zmenjeni, je blestel na sredini 
v beli obleki »Veliki šef«. S svojo neposrednostjo in z 
nasmehom je osvojil srca vseh prisotnih.

Ne nazadnje želim omeniti tudi odlično delo modnih 
oblikovalk, Rózse Márton in Gizelle Végső. Režiser 
celotne prireditve je bil Zsolt Frenkó.

Dvajsetminutna prireditev je minila, kot bi trenil, vendar 
ne gre pozabiti, da so temeljite priprave potekale več 
tednov. Šov Sonya je z bleščečimi barvami očaral vse, ki so 
jim pri srcu narava, zdravje in lepota.

Rojstni dan 
Šov Sonya na Madžarskem

Izpod peresa naŠIh dIstrIbuterjev
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 IBOLYA TÜNDE
CSÁSZÁR

senior managerka
članica President's Cluba

Super reli je potekal v 
Anaheimu; tam se nas je zbralo 
več tisoč iz vsega sveta, da bi 

se skupaj veselili osebnih uspehov 
drug drugega, uživali v dosežkih 
svojega dela in slavili velikost našega 
podjetja. Prvi dan prireditve je 
podjetje predstavilo nove izdelke, 
potem pa smo popoldne prebili 
v Disneylandu, kjer smo obujali 
spomine na otroške dni. Prišli smo v 
pravljični svet, veliko smo se smejali 
in zabavali, vse je bilo tako čudovito.

Drugi dan Super relija sem uživala v 
prijateljstvu sodelavcev iz sestrskih 
linij. Hvala jim. Hvaležna sem 
tudi za to, da sem lahko spoznala 
madžarsko skupino iz linije 
zakoncev Rózsahegyi, ki živi in dela 
v Ameriki. Peti dan prireditve nas 
je sedemnajst nadaljevalo pot na 
Traditional Post Rally. Smer Las 
Vegas! Mislila sem, da sanjam. Ko 
smo prispeli v hotel Caesar’s Palace, 
se je marsikomu zalesketala solza 
v očeh. Moje so se solzile od sonca 
... Glasbena fontana, vulkan pred 
hotelom Mirage, zimzelene palme, 
nočna svetloba ... skratka, idilično. 
In potem naš hotel kot palača, ne 
konca ne kraja. Večer smo okronali s 
posebnim doživetjem. Rex Maughan 
nas je odpeljal na Mystere Show, 
kjer so nas zabavali z atraktivno 
predstavo. Naslednji dan smo več 
kot dve uri prebili v ogromnem 
gumijastem čolnu na reki Kolorado 
in uživali v naravnih lepotah. Voda 
je bila hladna, tako smo se počutili 

sveži in čili. Postali smo v eni izmed 
izposojevalnic ladij našega podjetja, 
potem pa pot nadaljevali z avtobusi 
do počitniških krajev Cottonwood 
Cove in Marina, ki sta prav tako 
v lasti podjetja. Tukaj smo zaužili 
okusno kosilo, potem pa se vrnili v 
sanjsko lep Las Vegas.

Zjutraj so se trenutki, polni doživetij, 
še nadaljevali. Naš cilj je bil Phoenix, 
čebelarsko središče Robson Honey, 
kjer smo lahko poskusili svež cvetni 
prah in se prepričali o tem, kako 
pripravljajo izdelke iz čebeljega 
panja. Pot smo nadaljevali do 
poslovnega središča, kjer sprejemajo 
pomembne odločitve. Preizkusili 
smo lahko tudi tisti prekrasen 
usnjeni naslonjač. Rexova pozornost, 
prijaznost in ljubezen so neskončne.

Naslednji dan smo v obratu za 
stabilizacijo poskusili surovo alojo 
vero; posebno doživetje je bilo, ko 
nam je Rex obraz namazal s sveže 
iztisnjenim listom aloje vere. Po 
ogledu tovarne smo si ogledali 
nasade. Madžarska skupina je bila 
neverjetna! Lepo smo se počutili 
skupaj, veliko smo uživali v zabavnih 
trenutkih. Dan smo končali z 
mehiškim večerom. Krasno je bilo, 
pravo mehiško vzdušje! Na glavi 
Madžark sombrero, ples, glasba, 
Rexova družba.

Zadnji dan smo krenli k Aloe Vera 
of America, kjer smo si ogledali 
ogromna skladišča. Tukaj pakirajo 

Traditional Post Rally
Moj sen se je uresničil, ko sem v Ameriki na lastne 
oči videla velikost tega podjetja, nasade aloje vere 
in ne nazadnje tudi Southfork Ranch, ki sem ga 
sanjala od otroških let. Bilo je nepopisno doživetje. 
Po desetih dneh sem se domov vrnila polna 
čustev in doživetij.

IZPOD PERESA NAŠIH DISTRIBUTERJEV
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Traditional Post Rally
gel in preostale izdelke. Čakalo nas 
je neomejena količina gela in veliko 
dobre pice. Večerno druženje, naša 
zadnja večerja, je bilo na Southfork 
Ranchu. Uresničil se je moj sen. Moja 
prijateljica Ankica je dejala: »Ibolya, 
to je Tvoj dan!« Ko sem zagledala 
Ranch, sem pomislila, da sanjam. 
Rex nas je popeljal po hiši in nam 
pokazal vse prostore. Medtem ko so 
drugi večerjali, smo se mi sprehodili 
po ranču, si ogledali živali in uživali 
v krajini. Pozneje sem si hišo ogledala 
še v večernem siju. Oči sem dvignila k 
nebu in pomislila, da bom nekoč sem 
pripeljala tudi svojo skupino. Pomislila 
sem na tiste, ki imajo pogum za sanje 
... Sporočam tudi tebi, ki prebiraš 
te vrstice – ne dovoli nikomur, da ti 
ukrade sanje, zaslužiš si veliko več, kot 
si lahko misliš!

Zadnji dan zjutraj smo se poslovili od 
Rexa, potem pa smo še enkrat zaplavali 
v bazenu hotela Southfork. Popoldne 
sem na letalu pomislila na človeka, ki 
mi je vseskozi zaupal, ki mi je ponudil 
to priložnost. To je moj pokrovitelj 
István Szepesi. In ne nazadnje sem 
hvaležna tudi svojim sodelavcem, ki 
mi zaupajo. Hvala vam!

IZPOD PERESA NAŠIH DISTRIBUTERJEV
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KLÁRA HERTELENDI
managerka

Moja nestrpnost je iz dneva 
v dan vse bolj naraščala, 
kakor se je približeval začetek 

avgusta. ZDA, Kalifornija, Anaheim: 
novo prekrasno potovanje, zaslužena 
pot na letni reli.

Krenili smo v ranih jutranjih urah, tudi 
šestnajst urni polet je bil kar naporen, 
vendar sva s sopotnico senior managerko 
Diáno Fittler na letališče v Los Angelesu 
prispeli popolnoma sveži in čili.

Od tega trenutka naprej je vse potekalo 
po profesionalnem scenariju (kot smo 
tega že navajeni pri vodstvu FLP). 
Čez slabo uro smo že bili v svoji sobi v 
prekrasnem hotelu s petimi zvezdicami 
Mariott in uživali v izjemnem razkošju. 

Do naslednjega dne smo dobili prosto, 
zato smo se malo odpočili od napornega 
potovanja (zavedajoč se, da bodo 
prihodnji štirje dnevi dokaj natrpani). 
V hotelski avli se je od samega začetka 

Od lanskega relija 
in post relija v 

Houstonu ne mine 
dan, da ne bi z 
zadovoljstvom 

pomislila na tistih 
deset dni, ki sem jih 

prebila v družbi Rexa 
Maughana in uživala 

v gostoljubju FLP.

IZPOD PERESA NAŠIH DISTRIBUTERJEV

Reli v Anaheimu z mojimi očmi
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čutilo pričakovanje značilno za relije, 
vsepovsod je bila dobra volja, nasmejani 
ljudje z vseh strani sveta. 

Drugega dne, dopoldan, smo spoznali 
nove izdelke, seveda sem takoj kupila 
nekaj le-teh. Še posebej me je pritegnil 
novi paket Sonya za nego obraza. 
Nisem si mogla kaj, še istega dne sem 
preskusila izdelke. Popoldan smo prebili 
v Disneylandu, kjer smo se za nekaj ur 
vrnili v preteklost in 

znova postali otroci. V hotel smo se 
vrnili z ogromnimi plišastimi Miki 
miškami, z roza ušesi in majicami 
s pravljičnimi figurami. Bilo je zelo 
zabavno doživetje. 

Naslednjega dne so se začele resne 
zadeve, prvi dan relija so se na 
odru vrstile uvrstitve in pozdravni 
nagovori. Med občinstvom pa so 
sedeli razposajeni člani FLP oblečeni 
v narodne noše. Tega dne je prejela 

svoj seniorski trak moj ponos, Diána 
Fittler in soaring trak moja sponzorka 
Hajnalka Senk. 

Prisrčno jima čestitam, kakor tudi 
vsem ostalim. Gáborné Farkas, István 
Kilián, Tímea Kovács; novi senior 
managerji: Ibolya Tünde Császár, 
Tünde Hajcsik in András Láng, 
Diána Fittler, Dr. Erika Tanács 
Tombáczné in Dr. Attila Tombácz, 
Melinda Gulyás  in Endre Kurucz, 
Ágnes Klaj, Angelika in Miklós 
Szidiropulosz; novi soaring managerji: 
Ostojić Boro, Sándor Tóth im Edina 
Vanya, Hajnalka Senk, Terézia 
Herman, Zoran Ocokoljić; novi safirni 
managerji: Zsolt Fekete in Noémi 
Ruskó, István Halmi in Rita Mikola 
Halminé, Marija Buruš im Boško 
Buruš, Daniela Ocokoljić; 5000 
cc: Ágnes Krizsó, Róbert Varga in 
Mária Mészáros Vargáné, Veronika 
Lomjanski in Stevan Lomjanski; 7500 
cc:  József Szabó, Miklós Berkics.

Kakor so se približevale večerne 
ure, tako je naraščala tudi napetost 
ki je lani še nisem poznala, saj sem 
dobila zaprosilo, naj zastopam FLP 
Madžarske na osrednji prireditvi 
relija, v programu nadarjenih oseb. 
Zahvaljujem se našemu državnemu 
direktorju dr. Sándorju Mileszu za 
priložnost in za pomoč pri tem, da smo 
lahko izvedli to predstavo. S prijateljico 
Dio Orosházi sva se naučila pesem, 
za katero sem menila, da je prava za to 

IZPOD PERESA NAŠIH DISTRIBUTERJEV
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priložnost (Barbara Streisand in Donna 
Summer: No more tears).

Poleg pevskih vaj sem oblikovala 
in pripravila tudi garderobo za to 
veliko priložnost. Z Dio sva bili polni 
pričakovanj, imeli sva le malo časa da 
sva se naučili to ne preveč lahko pesem. 

Kljub temu sva že vnaprej vedeli, da 
nama bo uspelo, da bova na odru dali 
vse od sebe. Potem pa se je pokazalo, 
da pač iz našega nastopa ne bo nič. 
Zaman priprave, zaman pričakovanja, 
prisotnost madžarskega člana v žiriji 
izključuje nastop oseb iz Madžarske, 
Miklósa Berkicsa pa so v zadnjem 
trenutku imenovali v žirijo. 

Vendar pa Sándor ni odnehal, z 
Mikijem sta tako dolgo prepričevala 
vodstvo, da sva dobili mikrofon in 
zapeli na generalki. Prepričali smo jih. 

Dobro, lahko zapojeta, vendar 
ne danes, temveč jutri na veliki 
prireditvi relija, pred diamantnimi 
uvrstitvami, na velikem odru – je 
izjavil Aidan O’Hare.

Ojla! Z Dio sva se pogledali in nisva 
znali ali se naj veseliva ali naj jočeva. 
Vendar poti nazaj več ni bilo, konec 
koncev sva to tudi hoteli. 

Na elegantni osrednji prireditvi od 
napetosti še jesti nisem mogla, rano 

sem šla v svojo sobo, da bi se pripravila 
na veliki dan. Naslednje jutro sva že 
vadili, se ličili in se pripravljali na veliki 
dogodek. 

IZPOD PERESA NAŠIH DISTRIBUTERJEV
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Vzdušje v hotelu je dosegl  o vrhunec, 
tudi madžarska skupina je že bila 
oblečena v enotne obleke in čakala 
drugi dan relija.

Naju z Dio so pospremili za 
kulise kjer sva dobili svojo 
garderobo, kjer naju je obiskal 
in izrekel besede spodbude 
sam Rex. Minute ko sva 
čakali so trajale kot ure, 
potem pa je napočil trenutek 
ko so naju povabili na oder.

Minute ki so sledile so 
bile prav fantastične. Več 
tisoč članov FLP iz sto 
dvajsetih držav sveta, 

plapolajoče se zastave, ploskanje, 
bodrenje. Med občinstvom sem 
zagledala  Mikija Berkicsa, Hajni 
Senk in vso madžarsko skupino ki naju 
je spodbujala iz prve vrste in nama dala 
neverjetnih moči. V tem trenutku so 
se uresničile še ene moje sanje. In vsi, 
ki so bili tam, so postali del teh sanj. 
Hvala vsem!

Nastop smo seveda proslavili ob 
elegantni večerji s Sándorjem 
Mileszom, Tamásom Bírójem, 
Adolfom L. Kósajem in Hajni Senk.

Naslednjega dne se je končal uradni 
del relija, vsak je šel svojo pot. Tisti 
ki so presegli 2500 točk na Havaje, 

udeleženci post relija v Teksas, nekateri 
pa nazaj na Madžarsko.

Midva z Dio sva si podarili še nekaj 
dni v Los Angelesu, kjer sva nabrali 
še veliko fantastičnih doživetij.

Domov grede sem ves čas premišljevala, 
kako bi lahko najbolj pristno povedala 
domačim o teh prekrasnih doživetjih.

Fotografije in video posnetki sicer 
veliko pokažejo, vendar je popolnoma 
drugače osebno doživeti nekaj takega, 
kot je pravi ameriški super reli.

Dobimo se prihodnje leto 
v Phoenixu! Adijo!

IZPOD PERESA NAŠIH DISTRIBUTERJEV
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Silver Post Rally, Hawaii avgust 2007



Silver Post Rally, Hawaii avgust 2007

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, Angéla Veress, Zsuzsanna Petróczy, Sándor Rókás

Tiskarska dela:  Tipofill 2002 kft.
Tehnična urednika: Richárd Teszár, Gábor Buzássy

Tiskarna:  Veszprémi Nyomda Zrt. Izide v 50 250 izvodih
Pisci člankov nosijo vsakršno odgovornost za svoje članke. Vse pravice pridržane!

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

Kolofon




	FOREVER - SEPTEMBER 2007.
	PREDSEDNIŠKI POZDRAV
	POZDRAV DRŽAVNEGA DIREKTORJA
	FOREVER SUCCESS DAY
	Budimpešta
	Rijeka
	Beograd

	SONYA SKIN CARE
	UVRSTITVE
	Conquistador Club
	Uvrstitve za mesec julij

	OBVESTILA
	FLP TV NA INTERNETU
	IZPOD PERESA NAŠIH DISTRIBUTERJEV
	Rojstni Dan Šov Sonya na Madžarskem
	Traditional Post Rally
	Reli v Anaheimu z mojimi očmi
	Silver Post Rally, Hawaii avgust 2007



