
HUNGARY / ALBANIA / BOSNIA AND HERZEGOVINA / CROATIA / KOSOVO / MONTENEGRO / SERBIA / SLOVENIA

XII. letnik 9. številka /september 2008

Róbert Varga in Mária Mészáros Vargáné
Nova diamantno-safi rna managerja



2 PREDSEDNIŠKI POZDRAV

P o vsakem svojem potovanju sem 
bogatejši z neverjetnimi doživetji, 
izkušnjami in s čudovitimi odkritji. 

Resnično sem srečen, ko lahko vidim 
veliko prekrasnih zadev. Ni lahko opisa-
ti teh doživetij in prijateljske ljubezni, ki 
sem je deležen na vsakem koraku. Kot 
verjetno veste, sem se pravkar vrnil s 
tritedenskega afriškega potovanja, kjer 
sem se v Keniji udeležil tudi afriškega 
relija. Kako veličasten praznik, kako 
ogromen uspeh! V Afriki nas čakajo 
neverjetna doživetja in priložnosti. Rad 
bi se zahvalil vsem, ki so sodelovali pri 
pripravi in izvedbi afriškega relija. Ko-
maj čakam prihodnje leto, ko bomo 
aprila v Johannesburgu organizirali naš 
naslednji svetovni reli. 

Po reliju smo si v južni Afriki ogleda-
li enega izmed Forever Resortov. Bo-
gatejši smo postali za številna zanosna 
doživetja. Med drugim smo se udele-
žili podelitve spričeval Forever Train-
ing Academy v Blyde Canyonu. Bilo je 
krasno, ko smo se skupaj veselili s temi 
mladimi, ki so po štiriletnem usposa-
bljanju pridobili gostinsko in komerci-
alno diplomo. Lep je občutek, da je Fo-
rever prispeval k temu, da bodo lahko 
uspešnejši v življenju. Zahvaljujem se 
južnoafriškim sodelavcem Forever Re-
sort. Z veseljem bi videl še več mladih, 
ki bodo pridobili diplomo v naših šolah 
in s svojim znanjem prispevali k temu, 
da bo svet boljši, da bodo njihove dru-
žine in vsi ljudje boljše živeli. To je bi-
stvo Forever. Razlika bi bila še očitnej-
ša, če bi se vsi obnašali odgovorneje. 
Obstaja mesto, ki smo ga spremenili za 
nekaj dni: Phoenix Arizona. V rojstnem 
mestu Forever je več tisoč uvrščenih in 
obiskovalcev uživalo na prireditvi ob 
trideseti obletnici Forever. Bilo je izje-
mno doživetje. Vem, da je bilo vroče, 
vendar je v Phoenixu vedno tako; mi, ki 
živimo tukaj, ga imamo radi prav zara-

WELCOME, HOME 
FOREVER!

di tega. Vem, da je veliko takih, ki so s 
seboj ponesli duh prireditve in ga pre-
dali tudi drugim. Upam, da ste svojim 
sodelavcem že vsi spregovorili o naših 
novih izdelkih. Sam sem poln pričako-
vanj ob uvedbi izdelka Forever Lean, 
ki nam bo gotovo povečal poslovne 
priložnosti. Le pomislite, koliko lju-
di ima težave zaradi odvečne telesne 
teže. In potem še nismo ničesar rekli o 
novi kolekciji Forever Aroma Spa. Vsi jo 
moramo preizkusiti; prepričan sem, da 
bomo zadovoljni. Novi izdelek Avoca-
do Face & Body Soap se je že izkazal 
v nekaterih Forever Resortih; prepri-
čam sem, da ga boste tudi vi vzljubili. 
In to je le nekaj od našil številnih no-
vih izdelkov. Poleg tega smo na spletni 
strani You Tube Aloepod.com objavili 
veliko informacij, ki so dosegljive tudi 
s kompatibilnimi mobilnimi komuni-
kacijskimi sredstvi iPods in iPhone. Naš 
cilj je slediti najsodobnejših tehničnim 

dosežkom. Rad bi najavil, da se je naša 
osrednja pisarna okrepila z novo sku-
pino, ki uporablja družbene možnosti 
oziroma možnosti pri gradnji mreže, 
ki jih ponuja svetovni splet. Vesel sem, 
ko si ogledujem te nove strani, ki me 
spomnijo, koliko je še neizkoriščenih 
priložnosti v Forever. Res je, da smo 
delo začeli pred tridesetimi leti in da 
so nekatera načela še vedno aktualna. 
Opravljamo namreč družbeno koristno 
delo, kjer ljudje v mreži izmenjujejo 
svoje misli, fantastične izdelke in mo-
žnost za finančno neodvisnost. Torej, 
ko srečaš nekoga in mu poveš, s čim se 
ukvarjaš in zakaj delaš prav to, ne po-
zabi povedati, da že več kot trideset let 
opravljamo to delo.

Toliko tega se je še zgodilo, o če-
mer bi vam rad pripovedoval – novi 
prodajni rekordi, osebni uspehi, Silver 
Post Rally, ki je potekal v Mehiki v Pu-
erto Vallarti, Eagle Summit Adventure 
v Velikem kanjonu, tradicionalni Post 
Rally Tour –, vendar mi je žal zmanjkalo 
prostora.

Preden končam svoje vrstice, pa 
naj izrečem zahvalo osrednji pisarni in 
vsem pisarnam po svetu, ki so vložili 
veliko truda in časa v organizacijo leto-
šnjega Super relija, ki ni bil le največji, 
ampak tudi najboljši izmed vseh, na 
katerih sem do zdaj sodeloval. Očarale 
so me natančnost opravljenega dela in 
številne podrobnosti, ki so prispevale 
k temu, da je bila izvedba prireditve 
idealna. Vem, da so distributerji, ki so 
prišli z vseh koncev sveta, zadovoljni in 
nasmejani zapustili prireditev; udobna 
postelja, okusne jedi in številna dožive-
tja jih bodo spremljala vse življenje. Vi 
ste najboljši in komaj čakam prihodnje 
leto, ker vem, da bo še lepše in še bolj-
še. Velika hvala vsem, hvala distributer-
jem z vseh koncev sveta.
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H krati pa sem začel pre-
mišljevati tudi o tem, kaj 
lahko pričakujemo v pri-

hodnje, kakšna so upravičena 
pričakovanja javnosti, ali je 
morda samoumevno četrto 
zlato čez štiri leta?

V minulih enajstih letih 
se je Forever Madžarske 

Biti in ostati 
najboljši

Z občudovanjem in s spoštovanjem sem spremljal nastop naše 
moške vaterpolo ekipe na olimpijskih igrah v Pekingu in lahko 

le čestitam zveznemu selektorju Dénesu Keményu, da so že tretjič 
zapovrstjo osvojili olimpijsko zlato kolajno.

prebil na vodilno mesto 
v Evropi, prvi smo, smo 
nosilci zlate kolajne. Na 
svetovni ravni smo prido-
bili bronasto kolajno, tudi 
letos smo osvojili prizna-
nje za najbolj zagnano 
in navdušeno ekipo, smo 
dobitniki nagrade Spirit 

Award, torej imamo še 
eno zlato kolajno.

Kaj od nas pričakuje jav-
nost, kaj skupnost Forever, na 
kaj se moramo pripraviti v pri-
hodnje, kako naprej?

Najti moramo točke, kjer 
so še potrebna popravila, kjer 
moramo biti še boljši. Kar si 
zamislimo, bo kmalu postala 
realnost v našem življenju.

Realizacija: veliko-veliko 
dela, ogromno vaj, učenja, 
razvoj in spet vaje in spet ve-
liko-veliko dela!

Hvala vsem, ki so in bodo 
sodelovali pri zbiranju zlatih 
in drugih kolajn Forever Ma-
džarske. Posebna zahvala gre 
vodjem, trenerjem in zve-
znim selektorjem, ki vlagajo 
veliko energije v to mogočno 
skupino.

Seveda pa ne morem 
mimo še enega zlata, še ene 
prve uvrstitve, ki je povezana 
z dosežki našega diamantno-
safirnega managerja Miklósa 
Berkicsa v Profit Sharingu, saj 
je na naših olimpijskih igrah v 
Phoenixu letos pridobil zlato 
kolajno. Čestitke njemu in nje-
govi skupini!

V življenju vsakega pod-
jetja je pomembno ustrezno 
delovanje, gospodarska sta-
bilnost, finančna doslednost, 
skratka vzornost. Letos si je 

tudi finančno vodstvo in vsa 
skupina Forever Madžarske 
zaslužila zlato kolajno. Hvala 
za njihovo celoletno delo!

Za nami je najuspešnejši 
Super reli v enajstih letih na-
šega delovanja, velika so pri-
čakovanja tudi pred prireditvi-
jo v Dallasu, ki bo prihodnje 
leto. Seveda bomo tam, seve-
da želimo zmagati in vas vse 
pričakujemo v to zmagovalno 
ekipo, ki nas bo prav zaradi 
svoje vitalnosti in zagnanosti 
popeljala do še večjih življenj-
skih priložnosti.

Naprej FLP Madžarske!
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Občinstvo je uživalo ob 
nastopu mladinske fol-
klorne skupine Ba-

kony, mladi so zaplesali ob 
spremljavi ansambla Tilinkó 
iz székesfehérvárja. Za atrak-

tivno predstavo gre posebna 
zahvala koreografu Györ-
gyu Túriju in vodji ansam-
bla Györgyu Kneiflu.

Večtisočglavo množico 
zbranih v areni je pozdravil 

državni direktor dr. Sándor 
Milesz, ki je predstavil tudi 
fantastične možnosti, ki jih 
ponuja reli, in spregovoril 
o naših izjemnih dosežkih. 
Naša sodelavka soaring mana-

gerka Márta Zsiga je v svo-
jem predavanju spregovorila 
o čudovitem svetu, v katerega 
lahko vstopijo naši sodelavci, 
o enkratni priložnosti, ki po-
nuja neskončne možnosti.

Milijoni z Močno vero 
Med navdušenim ploskanjem 
sodelavcev distributerjev  
Forever Living Products  
Madžarske sta julijski Dan  
uspeha odprla senior  
managerja Józsefné Haim  
in József Haim.
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Milijoni z Močno vero 
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Zdravniki, strokovni sveto-
valci FLP Madžarske, dr. Edit 
Révész Siklósné, dr. Ga-
briella Kassai, dr. Brigitta 
Kozma, dr. László Mezősi 
in dr. Endre Németh, so se 
pogovarjali o aloji, izkušnjah 
z izdelki in o odličnih dosež-

kih, ki iz leta v leto potrjujejo 
zaupanje milijonov ljudi po 
svetu v to prekrasno rastlino.

Naš sodelavec senior ma-
nager dr. Endre Németh 
je svoje predavanje začinil 
z značilnim humorjem in 
na oder povabil zdravnike, 
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ki podpirajo Forever, da bi 
pripovedovali presenetljive, 
vendar realne zgodbe o svo-
jih izkušnjah z alojo.

Na odru so sledile uvrsti-
tve naših sodelavcev super-
visorjev in assistant mana-
gerjev, o doseženih ravneh 
je spregovoril naš sodelavec, 
član President ś kluba dr. 
Adolf L. Kósa, ki je uvrščene 
poimensko povabil na oder. 

Naša sodelavka, nova ma-
nagerka Éva Váradi, nam 
je pokazala moč in energijo, 
ki se skrivata v nas in ki nam 
omogočata doseči tudi naj-
bolj neverjetne cilje.

Naš sodelavec soaring 
manager, član President´s 
kluba Sándor Tóth nas je 
naučil nekaj poslovnih pri-
jemov in tehnik, ki so nam 
v stalno pomoč pri gradnji 
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mreže in pridobivanju izku-
šenj v tej stroki.

Orsi Pflum in Tibor 
Pintér sta na odru Forever 
zapela svetovne uspešnice, 
posebna zahvala gre tudi za 
nastop skupini Positive Force.

delo naših najboljših in 
najuspešnejših sodelavcev 
smo nagradili z naslovom 
osvajalec, nato je sledila 
uvrstitev novih manager-
jev, predstavitev udeležen-
cev avtomobilskega progra-

ma in za konec še prihod 
naših novih senior mana-
gerjev.

Naš sodelavec, novi se-
nior manager András Bán-
hidy, nam je predstavil naj-
pomembnejši bližajoči se 

motivacijski program, tj. re-
lija v Poreču in Malagi. spo-
znali smo najpomembnejše 
korake, ki nam omogočajo 
udeležbo na reliju.

Na oder je stopil evropski 
operativni direktor Péter 
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Lenkey, ki je predstavil 
nove diamantno-safirne so-
delavce Forever Madžarske. 
To sta Mária Mészáros 
Vargáné in Róbert Var-
ga. Čestitamo k izjemnemu 
dosežku.

V vse bolj vročem ozra-
čju smo po solzah sreče in 
nasmehih prisluhnili preda-
vanju naše sodelavke soa-
ring managerke Marianne 
Szekér, v katerem je spre-
govorila o temeljni prvini 

gradnje mreže, uspehu, 
brez katerega si ne more-
mo predstavljati naše de-
javnosti.

Vsem predavateljem česti-
tamo in se jim zahvaljujemo 
za fantastična predavanja.

Julijski dan uspeha v 
športni areni v Budimpešti 
smo končali z uvrstitvijo na-
ših novih assistant super-
visorjev, v mislih pa smo 
se že vsi pripravljali na pot v 
ameriko.
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V oditelja naše prireditve 
sta bila naša sodelavca 
managerja Milenka in 

Petar Aćimović. Zakonca 
aćimović sta med svojim 
delom pridobila veliko izku-
šenj na področju medčlove-
ških odnosov; to se odraža 
tudi v njuni karieri: v prete-
klih letih sta dosegla veliko 
uspehov v vrstah FLP in se 
udeležila vseh pomembnih 
prireditev v organizaciji FLP. 
Za vse to smo jima izjemno 
hvaležni in le čestitamo jima 
lahko za mojstrsko vodenje 
julijskega programa.

Prisotne sodelavce, go-
ste in zainteresirano javnost 
je pozdravil regionalni di-
rektor FLP srbije Branislav 
Rajić. Gospod Rajić nas je 
seznanil s spremembami 
razpisnih pogojev za evrop-
ski reli in s tistimi aktualnimi 
prireditvami, ki jih uresničuje 
naše podjetje na območju  
srbije. Zahvalil se je vsem, ki  
so bili z nami, in se obogati-
li z znanji in novimi idejami  
s področja mrežnega marke-
tinga. 

V našem okolju pogosto 
srečujemo bolezni srca in ožilja, 
sladkorno bolezen in ljudi, ki jih 
pesti prekomerna telesna teža. 
Po besedah naše sodelavke 
soaring managerke dr. Biser-
ke Lazarević, uradne zdravice 
svetovalke našega podjetja, 
moramo izdelkom FLP na vsak 
način zagotoviti primerno vlo-
go pri reševanju omenjenih 
zdravstvenih težav. Z uporabo 
teh izdelkov povečamo učinko-
vitost in z gotovostjo lahko trdi-
mo, da bodo uporabniki teh iz-
delkov po obravnavi zadovoljni 
in da bo njihov pogled na svet 
postal optimističen. 

Nove izkušnje nas ohra-
njajo aktivne, saj med delom 
lahko popravljamo svoje na-
pake. Z novim znanjem do-
bimo priložnost, da se razvi-
jamo in obenem pomagamo 
drugim. Naše podjetje orga-
nizira izjemna usposabljanja, 
na katerih lahko prisluhnemo 

Uspeh ne bo izostal!
Naši zvesti in predani sodelavci FLP so se kljub  
glavni sezoni dopustov pojavili v velikem številu 
na našem tradicionalnem mesečnem srečanju, 
organiziranem v Domu sindikatov v Beogradu.
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Uspeh ne bo izostal!

čudovitim izkušnjam z izdel-
ki. Vedno nas osupnejo tiste 
izkušnje, o katerih poročajo 
uporabniki naših izdelkov 
in zdravniki sodelavci. Hvala 
naši sodelavki managerki dr. 
Rozmaring Mirkov, ki je na 
visoki strokovni ravni povezo-
vala ta del programa.

Na odru doma sindika-
tov smo v okviru kvalifikacij 
predali zaslužene priponke 

supervisorjem in čestitali 
tudi tistim sodelavcem, ki 
so se na podlagi dosežkov 
preteklega obdobja uvrstili 
v Klub osvajalcev.

Priča smo bili zanimivemu 
prepletanju mladostnega, 
sodobnega sloga in čudovi-
tih melodij klasične glasbe. 
uživali smo v kratkem kon-
certu skupine Alektik, saj že 
leta igrajo na tako izjemen 

način, ki pri občinstvi izzove 
občudovanje, navdušenje 
in zadovoljstvo. Še enkrat 
hvala za nastop našim glas-
benim gostom iz Novega 
sada; upamo, da jih bomo še 
velikokrat lahko pozdravili na 
naših prireditvah. 

Za uspeh pri delu se lahko 
zahvalimo temu, da so naši 
sodelavci iz dneva v dan kon-
stantno opravljali opredelje-

ne naloge na točno določen 
način. Če sanjamo velike 
stvari, lahko zaženemo dušo 
in telo. Z razvijanjem občut-
ka za napredovanje in uživa-
njem ob delu bomo pridobili 
sposobnosti, ki nam bodo 
omogočale, da bomo iz dne-
va v dan lahko več in dlje de-
lali. »s stalnim razvijanjem sa-
mega sebe, s spoštovanjem 
sebe in drugih ter ob tem z 
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gradnjo izjemno pomemb-
ne marketinške mreže uspeh 
ne more izostati,« nam je v 
svojem predavanju sporočila 
naša sodelavka managerka 
Olivera Beršić. 

V našem življenju smo se 
na poti do uspeha prisiljeni 
spopasti s številnimi teža-
vami in z ovirami, toda tako 
pridobimo nove moči in 
vztrajnost. s to močjo in z 
vztrajnostjo lahko dosledno 
uresničimo svoje zamisli in 
ne dovolimo, da bi šli naša 
nadarjenost in prizadev-
nost v nič. Temelja našega 
dela v FLP sta medčlove-
ška komunikacija in pomoč 
drugim. Vse namišljene in 
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dejanske ovire se skrivajo v 
nas samih in izhajajo iz naše 
zone udobja. Porušimo te 
stene in sprejmimo možno-
sti potovanja FLP, ob koncu 
katerega nas čaka uspeh. 
Hvala našemu sodelavcu 
managerju Milanu Mitro-
viću Pavloviću za koristno 
predavanje. 

»Vedno moramo izkori-
stiti priložnosti, ki jih zago-
tavlja FLP, saj s tem vsakdo 
izbere boljše življenje,« je v 
svojem predavanju poveda-
la naša sodelavka senior ma-

nagerka Milena Petrović. 
Tisti, ki išče upanje uspeha, 
se mora zavedati tega, da 
bo to dobil od Forever, in si-
cer pod pogojem, da bi rad 
prizadevno delal v podjetju, 
ki je eno izmed najuspešnej-
ših marketinških sistemov na 
svetu. Če boste v FLP uresni-
čili Milenin recept, po kate-
rem »Sem lahko le uspe-
šen in nič drugega!«, smo 
prepričani, da je vaše zaseb-
no podjetništvo in svoboda 
dela na pravi poti v vrstah 
Forever Living Products.

V sklepnem delu našega 
julijskega srečanja success 
day so sledile najbolj slav-
nostne kvalifikacije: predali 
smo priponke novim assi-
stant supervisorjem. Ta 
zaslužena priponka je dokaz 
začetka nove poti, po kateri 
po tem, ko smo premagali 
najzahtevnejšo prvo sto-
pničko kvalifikacij, lahko ob 
distribuciji začnemo že nad-
grajevati svoje delo. 

Branislav rajić 
Regionalni direktor 

FLP Srbije
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B ila je sončna sobota in 
alojin dan v sloveniji. 
Bili smo veseli, da smo 

se spet srečali stari in novi 
obrazi naše velike družine 
FLP. Kako velika je naša dru-
žina, nam je pokazal soaring 
manager, član President's 
kluba Tomo Brumec, ki 
nam je uvod današnjega 
dne popestril s filmom o 
Tajski. Popolnoma prevzeti 
nad lepotami te dežele smo 
bili pripravljeni, da poletimo 
proti višavam, da tudi mi 
dosežemo uspehe, kot že 
veliko ljudi med nami.

Prisrčno je prisotne poz-
dravil direktor slovenske pisar-
ne Andrej Kepe, še posebej 
direktorja hrvaške pisarne dr. 
Lászlója Molnárja s sopro-
go, Branko in nam predstavil 
nekaj novosti iz pisarne. dis-
tributerje je posebej opozoril 
na novosti pri doseganju ne-
katerih spodbujevalnih pro-
gramov, zato želimo še enkrat 
poudariti, da distributerji, ki 
so bili responzorirani, ne šte-
jejo v pogoje za doseganje 
programov! Razveselil nas je 
z novico, da imamo novo po-
slovno politiko in nov katalog 
ter da bomo zaradi velikega 
navdušenja naših distribu-
terjev nad kolekcijo sonya 
27. 9. 2008 ponovili in nad-
gradili predavanje o izdelkih  
sonya in negi kože. Tokrat 
nam bo Kata Ungár pred-
stavila tudi masaže in protice-
lulitni program. 

Zdaj je čas sonca, morja in 
brezskrbnih dni. Zelo radi pa 
pozabimo na nego in zaščito 
kože v teh dneh. da pa to ne 
bi bilo tako, sta s svojim pre-
davanjem poskrbela Alain 
Žabkar in Zorana Kevič 
in nam odlično predstavila, 
kako se zaščiti pred sončni-
mi žarki in kako poskrbeti, da 
bomo v poletnem času vide-
ti čudovito. alain in Zorana 
sta svoje življenje posvetila 
FLP-ju, zato jima želimo še 
veliko uspehov in poletov na 
poti Forever! 

Rezultati dosledne vztrajnosti
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Rezultati dosledne vztrajnosti

Kako pa uspeti na poti 
Forever in leteti vsak dan 
višje … le kdo nam to lah-
ko zaupa? Vprašanje je pre-
prosto; s predavanjem nas 
je navdušil soaring Mana-
ger Tomo Brumec, ki se je 
poln navdušenja in dobre 
volje vrnil z nagradnega po-
potovanja po Tajski, ki si ga 
je zaslužil z delom in vero 
v FLP! Vedeli smo, da je Taj-
ska čudovita, vedeli smo, da 
je delo pri FLP pošteno na-
grajeno, redko pa pomisli-
mo, koliko prijateljskih vezi 
se stke pri podjetju, kot je 
naše. Tomo nam je poka-
zal slike, film in spominke s  
potovanja in verjamemo mu, 
da je bilo to prav poseb-
no doživetje. seveda pa sta 
za tako nagrado potrebna 
trud in vztrajnost. da Tomo  
vse to ima, smo se lahko 
prepričali sami. 



18 success day

Andrej Kepe je prine-
sel dve leseni tablici, veliko 
in majhno. Na prvi pogled 
prav nič posebnega. Prisrč-
no je priznal, da je majhna 
tablica nagrada za njegovo 
delo, velika pa je nagrada 
Tomu. In na prvi tablici se 
je zasvetil napis »Tomo Bru-
mec, najboljši distributer 
leta 2007«. Kakšen ponos, 
veselje in navdušenje so se 
zaiskrili v njegovih očeh. 
Tomu za doseženo nagrado 
iz srca čestitamo in ga pozi-
vamo, da navduši za takšno 

delo še kakšnega očem skri-
tega orla. 

Moramo povedati, da 
smo na delo distributerjev 
v sloveniji ponosni; vsako 
leto bolje širijo posel, vsak 
dan se nam priključijo novi 
in novi distributerji, ki želijo 
z nami širiti nasmeh, uspeh 
in ponos! Vabimo vas, da 
tudi vi verjamete v nas, kot 
so verjeli vsi, ki so se nam 
danes pridružili, da bi prejeli 
priznanje za svoje delo. Po-
delili smo značke supervi-
sorjem, assistant mana-

gerjem in našim novim 
managerjem. 

Naši novi managerji so 
nam zaupali, kakšna je bila 
njihova pot do te ravni. Pri-
znavajo, da je bila pot strma, 
na trenutke težka, a je zdaj 
toliko slajše. 

Vsem čestitamo za us-
peh! Vendar naj manager 
ne bo zadnja stopnička; cilj 
mora biti višji, zato smo z 
veseljem čestitali in podeli-
li značko senior managerja, 
članici President's kluba Jo-
žici Zore. Z veseljem smo ji 
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prisluhnili, ko nam je pripo-
vedovala, kakšna je bila njena 
pot do te ravni. Jožica pravi, 
da je treba počasi, a zato si-
gurno. Včasih dlje časa iščeš 
orla, ki se nam je pripravljen 
priključiti, vendar nikakor ne 
smemo obupati. uspeh je za-
gotovljen! In ne le da je po-
stala senior managerka, obe-
nem je dosegla tudi pogoje 
avtoprograma. Iskrene čestit-
ke za čudovite dosežke! 

dan se je bližal koncu, 
podelili smo še orle našim 
novim sodelavcem. V očeh 
se jim je videlo, kako so  
bili navdušeni nad ljudmi, 
sistemom in nad družino, v 
kateri smo! 

Prepričan sem, da jih 
bom kmalu videl na sto-
pničkah in listi Conquista-
dor Cluba. Tudi vam, ki ste 
prejeli lento za uvrstitev, is-
kreno čestitam. 

Ponovno vas vabim, da 
se nam pridružite 27. 9. 2008 
na sonya dayu in seveda 29. 
11. 2008, kjer bomo upihnili 
že našo 7. svečko! do takrat 
pa izkoristite možnosti, ki 
vam jih ponuja FLP, in dose-
zite cilje, ki ste si jih zadali.

Andrej Kepe
regionalni direktor

FLP Slovenija
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Madžarska Srbija, Črna gora

Conquistador Club
DESET NAJUSPEŠNEJŠIH DISTRIBUTERJEV MESECA JULIJA 2008

OSEBNE IN NEMANAGERSKE TOČKE

  1. Éliás Tibor
  2. Dr. Németh Endre in Lukácsi Ágnes
  3. Juhász Csaba in Bezzeg Enikő
  4. Molnár Zoltán
  5. Halmi István in Halminé Mikola Rita
  6. Papp Tibor in Papp Tiborné
  7. Rózsahegyi Zsoltné in Rózsahegyi Zsolt
  8. Gecző László Zsoltné in Gecző László Zsolt
  9. Dr. Kósa L. Adolf
10. Vareha Mikulas

  1. Janović Dragana in Janović Miloš
  2. Lomjanski Stevan in Lomjanski Veronika
  3.  Dr.Petrović Aleksandar in 

Djuknić Petrović Mirjana
  4. Gomilanović Snežana in Gomilanović Radoje
  5. Buljan Slobodanka in Buljan Stanislav
  6. Dr. Miškić Olivera in dr.Miškić Ivan
  7. Dr. Mirkov Rozmaring in Mirkov Jovica
  8. Micašević Nada
  9. Ačimović Petar in Ačimović Milanka
  10. Stevanovič Verica in Stevanović Rade
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Hrvaška Bosna-Hercegovina Slovenija

Conquistador Club
DESET NAJUSPEŠNEJŠIH DISTRIBUTERJEV MESECA JULIJA 2008

OSEBNE IN NEMANAGERSKE TOČKE

KLUB OSVAJALCEV

  1. Kraljić-Pavletić Jadranka in Pavletić Nenad
  2. Stilin Tihomir in Stilin Maja
  3. Katić Ivan in Katić Mesaroš Mirjana
  4. Calušić Dubravka in Calušic Ante
  5. Jurović Zlatko in Jurović Sonja
  6. Stazić Julijana
  7. Miljak Rill Ivanka in Rill Rolf
  8. Leskovar Jagoda in Mrduljaš Tajmir 
  9. Grbac Silvana in Grbac Vigor
  10. Lesinger Ivan in Lesinger Danica

  1. Malsori Ferid
  2. Surković Edin in Surković Amira
  3. Paleksić Slavko in Paleksić Mira
  4. Medić Stana in Medić Bogdan
  5. Glavinka Željko
  6. Džaferović Dževad in Džaferović Albina
  7. Djordjević Radmila
  8. Mladjenović Cveta
  9. Hodžić Medina
10. Dr. Vukić Radenko in Vukić Radenka

  1. Smiljanić Petra in Smiljanić Marko
  2. Cvijanović Ana in Cvijanović Božidar
  3. Arbeiter Jožica in dr. Arbeiter Miran 
  4. Batista Ksenja
  5. Brumec Tomislav
  6. Jazbinšek Kim
  7. Dr. Herlič Srečko
  8. Božnik Slavica
  9. Kepe Andrej in Hofštätter Miša
  10. Čakš Olga
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FLP Madžarska, Albanija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Srbija, Črna gora, Slovenija

Skupaj na poti uspeha 

Andó Zoltán in Blaskó Ildikó (Kádárné Fekete Erika in Kádár László)
Fekete Józsefné (Babidoricsné Nagy Piroska)
Gombás Csilla Anita in Gombás Attila (Boskó Hilda in Boskó Béla)
Hargitai András in Szabó Nikoletta (Molnár Zoltán)
Kepics Réka (Senk Hajnalka)
Kéri Péter in Kéri-Zsigmond Aliz (Gubisi Róbert in Rácz Zsuzsanna)
Kissné Dalanics Ildikó in Kiss Ferenc (Bertalanné Koskai Orsolya in Bertalan László)

Dr. Koltai-Lukács Mónika in Koltai Roland  (Szabó Tímea)
Nagyné Szepes Éva (Greksa Zsolt in Greksáné Martin Mónika)
Olszewszki Sándorné (Gecző László Zsoltné in Gecző László Zsolt)
Oltvölgyi Béla (Halmi István in Halminé Mikola Rita)
Simitska Tímea (Fitler Diána)
Szolnoki Mónika (Jozó Zsolt in Molnár Judit)
Temesváriné Ferenczi Ágnes in Temesvári Andor (Dr. Németh Endre in Lukácsi Ágnes)

Raven managerja so dosegli (sponzor):

Bagosi Péterné
Balla Pálné Eszter
Csík Viktória
Dági Erika
Farkas László in 
Farkasné Hárs Jolán
Fekete Szilárd in 
Fekete Szilárdné
Gazsi Zsolt

Görzsöny László in 
Görzsönyné Tóth Teodóra
Hartainé dr. Benkő Ibolya
Horváth Erika
Jankovics Antalné in Jankovics Antal
Karanović Nada in Karanović Čeda
Kovács Péter
Kovács József in 
Kovácsné Mercs Mónika

Lép Istvánné in Lép István
Lasinger Ferenc in Kozma Rita
Mágocs Melinda
Mazug Mónika
Menyhártné Gábor Orsolya in 
Menyhárt Lajos
Németh-Lakatos Krisztina
Pajkos Tiborné in Pajkos Tibor
Porteleki László

Simon Károlyné
Szikszay Györgyné in Szikszay György
Sütő Katalin in Tóth Károly
Takács Lászlóné
Dr. Urbancsek Hilda
Vakherda Erika in 
Vakherda Sándor
Wenczler Anikó in Wenczler Krisztián
Zsigmond Réka

Raven assistant managerja so dosegli:

Antal Józsefné in Antal József
Bárczi Ottó
Baco Tibor
Balázsné Sáfár Izabella
Bangó Zsolt in Bangó Zsoltné
Baráth Bernadett
Bartusz Péter
Beck Róbert
Beck József
Bekker Zoltánné
Blaskóné Ignácz Éva in Blaskó Tibor
Bornemisza Gergely
Dr. Boros Csaba
Csibor Gyula
Dávid Szabolcs in Dávidné Szitó Beáta
Dékány Ferencné in Dékány Ferenc
Dékány Andrea
Deák Antalné
Debreceni Zoltán
Duday István
Džaferović Dževad in Džaferović Albina

Ehler Zsuzsanna
Erdős Sándorné in Erdős Sándor
Erdős Erika
Faragó Károly
Faragó Ilona
Farkas Albinné in Farkas Albin
Ficzere Tibor in Ficzere Tiborné
Fodor Péter in Fodor Péterné
Goldfinger László
Györök Anikó
Hazuga János in Hazuga Jánosné
Dr. Hirsch Judit in Orosz Csaba
Hodosiné Takács Mónika
Holba Sándor
Juhász Zoltán Norbert in 
Juhászné Vasvári Krisztina
Juhász Edit
Kedves László
Kelemen Ferencné
Kelemen Csilla
Dr. Kerekes László in 

dr. Kerekes Lászlóné
Kevevári Attila in Kevevári Attiláné
Király Lászlóné
Kiss-Papp Marcell
Kocsis István
Konda Irena
Kovács Noémi
Kovács Zoltán
Kozma Anita
Krajczárné Östör Tímea in 
Krajczár Ottó
Krejterné B. Zsuzsanna
Kristóf Norbert
Kun Sándor in Kun-Király Emese
Kun Zoltánné
Kurjački Mara
Kuslits Zsolt
Légrádi Mihály
Lipovics Zoltán
Lovas Norbert in Gyurcsó Katalin
Lovkovics Zoltán

Májerné Szabó Éva
Makranczi Istvánné
Manić Slavica in Manić Jovica
Maruzsiné Holló Rita in Maruzsi János
Mesterházi Annamária in 
Mesterházi István
Micić Miroslav in Micić Vesna
Mladjenović Cveta
Németh Istváné
Nagy Róbertné
Nagy Katalin
Novaković Jelica
Nyitrainé Péter Mónika in 
Nyitrai Sándor
Opra Istvánné
Orbán László
Orosi László
Péntekné Ötvös Dorottya 
Paulovszki Józsefné
Puglits Katalin
Pöcze József in Pöcze Józsefné

Raven supervisorja so dosegli:

Jozó Zsolt in Molnár Judit (Orosz Ilona in dr. Gönczi Zsolt)

Dr. Németh Endre in Lukácsi Ágnes (Gerő János in Gerőné Jócsák Julianna) Gidófalvi Attila in Gidófalvi Attiláné (Gidófalvi Zsanett)

Raven senior managerja sta dosegla (sponzor):

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

Ádámné Szőllősi Cecília in Ádám István
Babály Mihály in Babály Mihályné
Bakó Józsefné in Bakó József
Bakóczy Lászlóné
Balázs Nikolett
Bali Gabriella in Gesch Gábor
Balogh Anita in Süle Tamás
Bánhegyi Zsuzsa in dr. Berezvai Sándor
Bánhidy András
Barnak Danijela in Barnak Vladimir
Becz Zoltán in Becz Mónika
Bodnár Daniela
Bojtor István in Bojtorné Baffi Mária
Botka Zoltán in Botka Zoltánné
Brumec Tomislav
Csepi Ildikó in Kovács Gábor
Csuka György in dr. Bagoly Ibolya
Csürke Bálint Géza in Csürke Bálintné
Darabos István in Darabos Istvánné
Dobsa Attila in Dobsáné Csáki Mónika
dr. Dóczy Éva in dr. Zsolczai Sándor
Dragojević Goran in Dragojević Irena
dr. Farády Zoltán in dr. Farády Zoltánné
Fittler Diána 
Futaki Gáborné
Gecző Éva Krisztina
Gecző László Zsoltné in Gecző László Zsolt
Gulyás Melinda
Haim Józsefné in Haim József
Hajcsik Tünde in Láng András
Halomhegyi Vilmos in Halomhegyiné Molnár Anna
Hári László
Heinbach József in dr. Nika Erzsébet
Hofbauer Rita in Gavalovics Gábor
Jakupak Vladimir in Jakupak Nevenka
Jancsik Melinda
Janović Dragana in Janović Miloš
Jozó Zsolt in Molnár Judit
dr. Kálmánchey Albertné in 
dr. Kálmánchey Albert
dr. Kardos Lajos in dr. Kardosné Hosszú Erzsébet
Kása István in Kása Istvánné
Kemenczei Vince in Tamási Krisztina
Keszlerné Ollós Mária in Keszler Árpád
Kibédi Ádám in Ótos Emőke
Klaj Ágnes
Knežević Sonja in Knežević Nebojša
Knisz Péter in Knisz Edit
Kovács Gyuláné in Kovács Gyula
Kovács Zoltán in Kovácsné Reményi Ildikó
Köves Márta
Kulcsárné Tasnádi Ilona in Kulcsár Imre
Kuzmanović Vesna in Kuzmanović Siniša
Lapicz Tibor in Lapiczné Lenkó Orsolya

dr. Lazarević Predrag in dr. Lazarević Biserka
Léránt Károly in Lérántné Tóth Edina
dr. Lukács Zoltán in dr. Lukácsné Kiss Erzsébet
Márton József in Mártonné Dudás Ildikó
Mészáros Istvánné
Mičić Mirjana in Harmoš Vilmoš
Mihailović Branko in Mihailović Marija
Miklós Istvánné in Tasi Sándor
Milanović Ljiljana
dr. Miškić Olivera in dr. Miškić Ivan
Molnár Zoltán
Molnárné Kalcsu Klára
Mrakovics Szilárd in Csordás Emőke
Mussó József in Mussóné Lupsa Erika
Nagy Ádám in Nagyné Belényi Brigitta
Nagy Zoltán in Nagyné Czunás Ágnes
Nakić Marija in Nakić Dušan
Oltvölgyiné Zsidai Renáta
Orosz Ilona in dr. Gönczi Zsolt
Orosz Lászlóné
Ostojić Boro
Papp Imre in Péterbencze Anikó
Papp Tibor in Papp Tiborné
dr. Pavkovics Mária
Perina Péter
Radóczki Tibor in dr. Gurka Ilona
Ramhab Zoltán in Ramhab Judit
Ráth Gábor
Révész Tünde in Kovács László
Rezván Pál in Rezvánné Kerek Judit
Róth Zsolt in Róthné Gregin Tímea
Rudics Róbert in Rudicsné dr. Czinderics Ibolya
Schleppné dr. Käsz Edit in Schlepp Péter
dr. Steiner Renáta
Stilin Tihomir in Stilin Maja
Sulyok László in Sulyokné Kökény Tünde
Szabados Zoltán in Szabadosné Mikus Emese
Szabó Ferencné in Szabó Ferenc
Szabó Ildikó
Szabó János in dr. Farkas Margit
Szabó Péter
Szabó Péter in Szabóné Horváth Ilona
dr. Szabó Tamásné in dr. Szabó Tamás
Szegfű Zsuzsa in Pintér Csaba
Szeghy Mária
Székely János in Juhász Dóra
Szekér Marianna
Széplaki Ferencné in Széplaki Ferenc
Tanács Erika
Tanács Ferenc in Tanács Ferencné
Tordai Endre in Tordainé Szép Irma
Téglás Gizella
Térmegi Lászlóné in Térmegi László
Tóth Tímea
dr. Tumbas Dušanka
Túri Lajos in Dobó Zsuzsanna

Ugrenović Miodrag in Ugrenović Olga
Vareha Mikulás
Varga Zsuzsa
Visnovszky Ramóna
Vitkó László
Zakar Ildikó
Zore Jožefa

2. raven

Botis Gizella in Botis Marius
Budai Tamás
Czeléné Gergely Zsófia
Császár Ibolya Tünde
Dominkó Gabriella
Gajdo Anton
Gecse Andrea
Hertelendy Klára
Illyés Ilona
Juhász Csaba in Bezzeg Enikő
Milovanović Milanka in Milovanović Milisav
Ocokoljić Daniela
dr. Ratković Marija in Ratković Cvetko
Rózsahegyi Zsoltné in Rózsahegyi Zsolt
dr. Schmitz Anna in dr. Komoróczy Béla
Siklósné dr. Révész Edit in Siklós Zoltán
Tóth Csaba
Varga Géza in Vargáné dr. Juronics Ilona

3. raven

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

Dobitniki programa za spodbujanje nakupa osebnega avtomobila:

Ráczné jakó Mária in Rácz János
Rešimić Marija
Rokonay Gábor
Rozsné Fekete Csilla in Rozs Péter
Rózsás Zsuzsanna
Sandrea László in Balázs Judit
Somogyi Imréné in Somogyi Imre
Stefáncsik Renáta

Steinmetz Melinda in Szabó Lajos
Steinmetzné Krypner Ilona
Szakállné kovács Judit in Szakáll Tamás
Szolnoki Mária
Szölösi Ferencné in Szölösi Ferenc
Süli Zoltán in Süliné Guller Ágnes
Tánczos Ildikó
Temesvári István in 

Temesvári Istvánné
Tóth Judit
Tőzsér Beáta
Ulrich Tamásné in Ulrich Tamás
Urbán Tamás in 
Urbánné Salca Viktória
Vágóné Nagy Judit Délia in 
Vágó Sándor

Vámos Friderika
Varga Attalné
Veres Antalné
Vilus Katica in Vilus Jankó
Virág Éva
Zekéné Körmöndi Erzsébet in 
Zeke Attila
Zsitnyánszki Tamásné



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

SPoštovani Sodelavci!
 
•  Home Office je izdelal naš lasten kanal Forever You Tube, ki 

je dosegljiv na spletnem naslovu:  http://www.youtube.com/
user/AloePod. Priporočamo vam ogled posnetkov o uvajanju 
novih izdelkov FLP, predavanj vodilnih managerjev in drugih 
marketinških predstavitev, ki potekajo v različnih jezikih. Kmalu bo 
mogoče urejati tudi besedila sporočil oziroma bo dostopen tudi 
po Blackberry-ju.

 
•  Na evropskem srečanju državnih direktorjev so predstavniki 

matičnega podjetja v zvezi s spletno predstavitvijo  
opozorili na naslednje:

 
–  na spletnih straneh se ne smejo objavljati zdravniški/zdravilni nasveti
–  na spletnih straneh se ne smejo objavljati obljube povezane  

s prejemki oziroma zaslužki
–  spletne strani morajo obvezno vsebovati 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 14.3.3.5 točko naše 
mednarodne poslovne politike ni dovoljena prodaja naših izdelkov 
na elektronskih tržnicah/dražbah (npr. 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 naslov 
flpbudapest@flpseeu.hu.

naročajte izdelke po spletni strani www.flpseeu.com.

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

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

–  Mesečni obračun bonusa (v zadnji vrstici podjetniškega 
obračuna {obračun provizije}) boste našli svoje uporabniško 
ime (LOGIN ID) in geslo (PASSWORD) za ogled ameriške 
podjetniške spletne strani (www.foreverliving.com). Na 

tej strani boste našli povezavo za Madžarsko, kjer si lahko 
ogledate aktualno število svojih točk.

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

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

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

internetinfo 

Našim spoštovanim distributerjem sporočamo, da so informacije 
dosegljive na dveh domačih straneh našega podjetja. Na spletni 
strani naše regije „www.flpseeu.com” so dosegljive tudi naše 
spletne prodajalne. Za dostop do teh strani oziroma za spletni 
nakup pridobite vstopno kodo v naših pisarnah. Aktualna in 
bivše številke našega časopisa Forever so dosegljive z geslom 
„forever”, fotogalerija pa z geslom „success”. Osrednja domača 
stran podjetja oziroma tako imenovana „ameriška domača 
stran” je www.foreverliving.com.  Prinaša novice iz sveta 
FLP, o mednarodnih dosegljivostih ter druge pomembne 
informacije  in tudi dnevno sveže podatke o doseženih točkah 
posameznega sodelavca. Ta naslov je dosegliv s klikom na 
„Come in”. 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 prihodnje 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 
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•  Osrednja pisarna v Budimpešti: 
1067 Budapest, Szondi utca 34,  tel.: +36-1-269-5370.

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

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

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

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

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

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

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

2.  Nakup: Pri nakupu bo sistem avtomatično ponudil maksimalni 
znesek popusta vsem, ki so ustrezno izpolnili izjavo. Nakup 
pomeni ugodnost oziroma izplačilo bonusa, zato je pri 
osebnem nakupu potrebno predložiti osebni dokument. V 
primeru skupinskega nakupa se za vsako posamezno osebo 
predloži, k vsakemu naročilu priloži, pisno pooblastilo overjeno 
s podpisom dveh prič. Sodelavci bodo naročilo sprejeli le, če 

bodo izpolnjeni vsi navedeni pogoji. Brez osebne identifikacije 
oziroma veljavnega pooblastila tudi za osebe, ki so podpisale 
izjavo, ne bo mogoče izpolniti naročil!

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

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

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

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

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

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

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

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

Telefonska številka zdravnika neodvisnega svetovalca:
Dr. Bakanek György 20/365-5959

OBVESTILA MADŽARSKIH PISARN
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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.



OBVESTILA SRBSKIH PISARN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OBVESTILA NAŠIH PISARN V BOSNI IN HERCEGOVINI

 Pisarna v Bijeljini

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

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

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

obvestilo sarajevske pisarne flP:

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

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

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

OBVESTILA ČRNOGORSKE PISARNE

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

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

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

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

Stroške dostave za naročilo katere vrednost presega eno točko, 
plača FLP. Predavanja o izdelkih in marketingu se organizirajo 
ob ponedeljkih, torkih, sredah in četrtkih od 17. ure, v osrednji 
pisarni. Delovni čas pisarne v Splitu, Križine 19. Tel: 021 459 262 je 
nespremenjen: ponedeljek 12:00 – 20:00; torek, sreda, četrtek in petek 
09:00 – 17:00. Kozmetično–izobraževalni center, ki deluje ob naši 

osrednji pisarni, članom FLP ponuja svoje kozmetične storitve po 
izredno ugodnih cenah. Delovni čas centra: ponedeljek in četrtek od 
12:00 – 20:00, torek in sreda od 11:00 – 19:00 in petek od 09:00 – 17:00. 
Rezervacije termina na tel:  01/ 3909 773.

VAŽNO OBVESTILO: za nakupe izdelkov oziroma storitev 
kozmetičnega salona, katerih vrednost presega 1500 kun, je od 
01. marca mogoče obročno odplačevanje (2-3 obroka) s kartico 
DC. Telefonska številka naše zdravnice svetovalke dr. Ljube Rauški 
Naglić: 091 5176 510 – vsak neparni datum od 16.00 – 20.00.Izkoristite 
možnosti ugodnega nakupa. Za podrobnosti vprašajte svojega 
sponzorja oziroma sodelavce pisarne.
telefonske številke naših hrvaških sodelavcev zdravnikov
dr. Ljuba Rauski Naglić: +385-9151-76510
dr. Eugenija Sojat Marendić: +385-9151-07070

OBVESTILA SLOVENSKIH PISARN

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

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

Številka Telecentra za naročanje po telefonu: + 00 386-1-563-7501
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!

27. septembra 2008 bomo v trzinu organizirali drugi del 
kozmetičnega dne Sonya. Prisrčno vabljeni!

telefonske številke slovenskih zdravnikov svetovalcev 
dr. Miran Arbeiter: +386-4142-0788
dr. Olga Čanžek: +386-4182-4163

OBVESTILA ALBANSKIH PISARN

OBVESTILA KOSOVO PISARN

•  Albanija, Tirana Reshit Collaku 96. Fax: +355 4230 535. 
Regionalni direktor: Attila Borbáth
Vodja pisarne: Xhelo Kiçaj, tel.: +355-4-230-535
Kontakti: ob delavnikih od 9. do 13. ure, od 16. do 20. ure
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Program FLP TV od 25. septembra do 18. oktobra
www.fl pseeu.com na internetu

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

Pisarna v Lendavi

06.00 in 18.00 Himnusz werk 
06.05 in 18.05  Mladinska folklorna skupina Bakony Néptánc Együttes in ansambel Tilinkó
06.20 in 18.20 Tvoje sanje, naš načrt: Uvod v FLP
06.25 in 18.25 Márta Zsiga: Čudoviti svet FLP
06.45 in 18.45 Latinski ples
06.50 in 18.50 Latinski ples
06.55 in 18.55 Tvoje sanje, naš načrt: Izdelki FLP
07.00 in 19.00  Strokovni svetovalci: Predstavitev novih strokovnih svetovalcev
07.20 in 19.20  supervisorji, assistant managerji...
07.40 in 19.40  Tvoje sanje, naš načrt: Priložnost FLP
07.45 in 19.45 Maja Suput: Pesem
07.55 in 19.55 Éva Váradi: Česa smo sposobni
08.20 in 20.20 András Bánhidy: Poreč in Malaga
08.30 in 20.30 Maja Suput: Pesem
08.45 in 20.45 Čeki Pro� t Sharing
09.05 in 21.05  Miklós Berkics: Na vrhu Evrope
09.35 in 21.35  Sándor Tóth: Iskanje kupcev, uporabnikov izdelkov, poslovne tehnike
10.05 in 22.05  Orsi P� um, Tibor Pintér: Svetovni hiti
10.35 in 22.35 Managerji, senior managerji
11.20 in 23.20  Ček 4 : od 25000 do 70000  11kosov
11.35 in 23.35  Ček 5 : od 70000 do 100000 6 kosov
11.50 in 23.50  Ček 6 : od 100000 do 150000  6 kosov
12.05 in 00.05  Róbert Varga: Diamantno sa� rna uvrstitev
12.40 in 00.40  Mariann Szekér: Moj element je uspeh
13.05 in 01.05  Dr. István Taraczközy: Naravni način življenja - ljubi sebe 
13.20 in 01.20  Guszti Bódi: Koncert
13.40 in 01.40  Dr. Ilona Juronics Vargáné: Priprava za jesen
14.00 in 02.00 Tekmovanje v ličenju Sonya
14.40 in 02.40  Dr. Mária Debrődi: Varovanje zdravja v jesenskih mesecih
15.00 in 03.00 Aidan O’Hare
15.20 in 03.20  Odlomki iz muzikla Knjiga o džungli
15.40 in 03.40 Jan Mary Lurel
17.00 in 05.00 Poreč: Povzetek
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sanje se uresničijo!
N atančno se spomi-

njam dneva, ko saem 
pred šestimi leti pre-

biral podoben prispevek v 
časopisu Flp o doživetjih na 
super reliju Flp; priložena 

je bila slika pisca prispev-
ka, ki je sedel na stolu Rexa  
Maughana, naš predsednik 
pa je roko držal na njegovih 
ramenih. Takrat sem si posta-
vil za cilj, da bo nekega dne 

nastal tak posnetek tudi o 
meni, da bom kot kvalificirani 
s 1.500 točkami sedel v rexo-
vem stolcu. Ta slika se mi je 
pred šestimi leti vtisnila v spo-
min; od takrat sem zaspal in 

se zbujal s to mislijo in končno 
so se moje sanje uresničile! In 
poglejmo, kakšen je bil super 
reli ob 30. rojstnem dnevu.

prireditev se je začela v 
četrtek s predstavitvijo novih 
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sanje se uresničijo!



30 super rally

izdelkov. Najprej smo lahko 
spoznali nov aromaterapev-
tski sprostitveni komplet, ki 
ga sestavljajo kopalna sol, 
kopalni žele in sprostitveno 
sredstvo za nego telesa, s ka-
terim lahko razvajamo svoje 
telo. sledil je higienski izde-
lek za vse telo, tudi za obraz, 
milo avocado. V veliko vese-
lje žensk smo lahko spoznali 
dve novi mini paleti sonya in 
nov balzam za ustnice. Toda 
verjetno je večina najbolj pri-
čakovala nov izdelek, kapsulo 

Forever lean, ki pomaga pri 
eni največjih težav ljudi dana-
šnjega časa, tj. pri prekomerni 
telesni teži. predstavljena so 
bila tudi nova marketinška 
gradiva: en 2 Gb pendrive, ki 
vsebuje vodič po novih izdel-
kih – s tem bo predstavitev 
izdelkov prava otroška igra – 
in Ipod, na katerem najdemo 
ogromno koristnega gradiva, 
film o izdelkih in distributer-
jih, podatki pa so zaradi sa-
telitskega obnavljanja vedno 
sveži (www.youtube.com/

aloepod). predstavili so tudi 
katalog novih izdelkov 2009.

Opoldne smo z avtobu-
si krenili v osrednjo pisarno 
Flp, v Home Office. Tu so nas 
vodili po vseh pisarnah, celo 
rexa so nam pokazali, še več, 
tisti ki so imeli srečo, so se lah-
ko prebili prek množice in se 
celo usedli v predsedniški stol. 

Drugi dan je bilo vzdušje 
na reliju že prav vroče; pred-
stavniki vseh držav so se po-
javili v svojih uniformiranih 
oblačilih. predstavniki držav 

so se na oder nizali ob never-
jetnem navdušenju in navija-
nju, in to glede na podatke o 
doseženem letnem prometu. 
areno je napolnilo 3.200 dis-
tributerjev iz več kot 130 dr-
žav; najbolj enotna in najbolj 
razigrana je bila ekipa 230 lju-
di, ki je zastopala madžarsko 
regijo. Čudoviti občutek je 
bil biti tam Madžar. Naše na-
cionalne zastave so plapolale 
nad našimi glavami, skratka, 
vse skupaj je bilo čudovito. V 
duhu ferpleja smo ime vsake 

http://www.youtube.com/aloepod
http://www.youtube.com/aloepod
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posamezne države posebej 
skandirali in jih spodbujali, ko 
so bili na odru, toda največ-
krat je v dvorani odmeval klic 
rIa-rIa-HuNGÁrIa! Za eno-
tnost in navdušenost ekipe je 
bil zaslužen predvsem naš se-
nior manager Péter Szabó, ki 
je med celotnim relijem z ne-
utrudno energijo vodil ekipo. 
Tiste, ki smo sedeli na tribuni, 

pa je vztrajno vzpodbujal naš 
diamantno-safirni manager  
Miklós Berkics, češ da če 
stojimo, smo precej bolj vi-
dni z odra, saj smo želeli 
osvojiti nagrado spirit award 
(nagrada, ki pripada naj-
bolj enotni, najbolj zagnani  
ekipi regije).

Dan smo končali z ele-
gantno večerjo v posebni 

hali hotela Biltmore, kjer 
smo bili nastanjeni. Hotel 
Biltmore je eden najlepših 
in največjih hotelov v mestu 
phoenix, s čudovitim par-
kom in z vodometi. 

Zadnji dan relija se je ma-
džarska ekipa pojavila v zelo 
lepi narodni noši. Naše raz-
položenje in navijanje je bilo 
še bolj navdušujoče kot pre-
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tekle dni. Še k večji pestrosti 
prireditve so prispevali pev-
ci, artisti, čarovniki. sledila je 
tudi uvrstitev sodelavcev, ki 
so v preteklem letu dosegli 
višje ravni. Imeli smo dovolj 
razlogov za slavje, saj so bili 
Madžari prisotni na vseh rav-
neh, tj. od ravni managerja 
do ravni diamantno-safir-
nega managerja. Vendar pa 

smo bili najbolj ponosni, ko 
so najavili, da je dobitnik le-
tošnjega največjega čeka na 
svetu v profit sharingu prav 
Miklós Berkics, ki je pre-
jel ček v vrednosti 534.357 
evrov. In seveda ena izmed 
najdaljših in za nas najbolj 
priljubljenih kvalifikacij je 
bila kvalifikacija madžarske 
regije, saj je naša ekipa 3. 

regija na svetu z največjim 
prometom! potem so najavili 
prizorišče super relija 2009, 
ki bo v Dallasu. seveda je bil 
za nas pravi vrhunec, ko so 
za dobitnika priznanja spirit 
award razglasili Madžarsko. 
po pripovedovanjih madžar-
ska ekipa še nikoli ni bila 
tako enotna in navdušena 
kot na letošnjem super reliju. 

Vsi prisotni lahko potrdijo, da 
smo zasluženo prejeli nagra-
do, saj so številni med nami 
od skandiranja ostali brez 
glasu in izgubili nekaj kilo-
gramov pod vodstvom Pe-
tija Szabója; nadelali smo 
se, toda izplačalo se je, bilo 
je čudovito doživetje! Fantje 
in dekleta, to pa je! Zdaj sem 
resnično začutil to, kar je rex 
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zmeraj ponavljal, tj. da je 
moč Foreverja moč ljubezni! 
In to drži! 

po najinem prepričanju so 
se lahko vsi, ki so se udeleži-
li super relija 2008, domov 
vrnili z doživetjem, ki ga ne 

bodo pozabili do konca svo-
jih dni in bodo v prihodnje 
lahko delali s še večjim nav-
dušenjem in predanostjo, da 
bi uresničili svoje cilje in po-
magali drugim uresničiti svo-
je sanje. In draga bralka, dragi 

bralec, če do zdaj še nisi bil/-a 
z nami, te spodbujam, da 
delaš prizadevneje, da si bolj 
motiviran/-a, da bi čim prej 
dosegel/-la svoje cilje in šel/-
la z nami. saj veš, 1.500 točk. 
Teh občutij in doživetij se ne 

da prenesti ne s posnetki ne z 
besedami, to je treba dožive-
ti! GO, FOreVer! Hvala, Rex!

TIBOR IN 
ORSI LAPICZ 

senior managerja
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Spoštovani!
Dragi »stari« in novi 
poslovni partnerji!

Spet je prišel trenutek, ko pišem o 
ČuDeŽu! Forever living letos slavi 
trideseto obletnico in podobno kot 

že večkrat so me znova prepričali, Da 
sMO Na ODlIČNeM MesTu!

V svetu in tudi na Madžarskem je ve-
liko podjetij, vendar se znova in znova 
pojavlja besedica vendar!

To, kar je človek doživel in izkusil v 
ameriki, znova dokazuje, da ga ni pod-
jetja, kot je Flp, da je tisto, o čemer je 
Rex sanjal, postalo stvarnost. Ni ne-
potrebnega razkazovanja, obstaja pa 
neverjetna profesionalnost, iskren, čist, 
natančen in dobesedno preprost posel!

ljubezen in pozornost do vseh, ki 
so nas prvič pospremili na to pot – 
to ljubezen občutijo vsi, brez izjeme, 
za vsakega se najde dobra beseda. 
Tudi če ne govoriš angleško, ti bodo 
oči in dejanja povedali vse, vse boš 

razumel/-a. Če misliš resno opravljati 
svoj posel, če misliš resno zaslužiti, se 
nimaš kaj obotavljati.

Bile so družine, ki so prišle z dojenč-
kom v naročju. Gotovo ni bilo lahko 
tako graditi posla, gotovo ni bilo pre-
prosto priti z dojenčkom. Verjemi, vsi 
imamo težave. Vendar naj le ostanejo 
vsi drugi v tem nevšečnem stanju. Ti 
začni drugače živeti, Ti si moraš želeti 
boljšega življenja, ki Ti pravzaprav pri-
pada! seveda pa moraš tudi kdaj kaj žr-
tvovati, da bi uresničil/-a svoje sanje in 
dosegel/-la svoje cilje! In nismo vsi ena-
ko pripravljeni na žrtve. V katero skupi-
no ljudi sodiš ti, ki prebiraš te vrstice?

Vendar že samo dejstvo, da je pred 
teboj ta časopis, pomeni, da si že na-
redil majhen korak. Ne odnehaj! Vem, 
da ni lahko – tudi meni ni bilo –, ven-
dar boš bogato nagrajen. Naš sponzor 
Zsolt Fekete je nekoč, ob naših za-
četkih dejal: FOreVer Te BO BOGaTO 
NaGraDIl za vse bolečine, za vse ne-
uspehe! 

ali misliš, da sem mu verjel? KJe pa! 
Kljub temu sem brez pomislekov naredila 
vse, kar je rekel. In nagrada? sVOBODa!

Ne obotavljaj se, dosledno in redno 
opravljaj svoje delo, za nagrado pa boš 
naslednjič z nami skupaj potoval/-a v 
ameriko.

MÁRTI IN JÓZSI BAKÓ
senior managerja

speT Je prIŠel TreNuTeK 
KO pIŠeM O ČUDEŽU!



Pijte več aloje!
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