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Večkrat se je že zgodilo, da 
je kakšen športnik oziroma 
ekipa v neki športni 

panogi dosegla rezultat, ki je 
spremenil pristop in miselnost ne 
le udeležencev športnega življenja, 
ampak pravih množic, ki sicer ne 
sodelujejo v športu. To doživljamo 
tudi v našem poslu, ko se opremimo 
z zgoraj navedenimi lastnostmi ter 
navdušujemo in poučujemo naše vse 
številnejše nižje linije.

Naj to ponazorim s primerom. 
Davnega leta 1913 je v Združenih 
državah Amerike živel mladenič, ki 
je za nekaj penijev delal na igrišču 
za golf. Ves dan je prenašal opremo 

gospodov, ki so igrali golf in ki so 
ga nenehno spominjali na njegovo 
nepomembnost, saj je bil golf tiste 
čase resnično šport najimenitnejših. 
Potem pa se je enkrat po naključju 
zgodilo, da se je ta mladenič, Francis 
Ouimet, lahko udeležil znamenitega 
tekmovanja US Open. Sposodil si je 
denar in vplačal kotizacijo. Igral je s 
sposojenimi palicami, a je bil komaj 
dvajsetletni mladenič tako uspešen, 
da je v finale prišel s šestkratnim 
zmagovalcem British Opena, 
Harryjem Vardonom. Ni imel ne 
trenerja ne pomočnika, vse dokler 
se iz množice ni pojavil desetletni 
fantič, Eddie Lowery, in povedal, 
da bo prav rad prenašal njegovo 

opremo. Lahko si predstavljate, 
kako se suhi mladenič ljubitelj ob 
pomoči otroka pripravlja na tekmo 
z najboljšimi igralci golfa sveta. 
Ne želim sicer dramatizirati, a 
spominja na dvoboj med Davidom 
in Goljatom. 

Serija tekmovanj je trajala tri 
dni; v končnici sta se za zmago 
pomerila Francis Ouimet in Harry 
Vardon. In ko je ta začetnik 
premagal dotedanjega prvaka in 
visoko dvignil pokal, se je naenkrat 
spremenila ocena te športne veje, 
spremenil pa se je tudi splošni 
pristop do golfa po svetu. Naenkrat 
je golf postal zelo priljubljen; 

Vsak je lahko prvak

Predsedniški Pozdrav

Ni	naključje,	da	sem	v	preteklih	
letih	v	svojih	uvodnikih	večkrat	
potegnil	vzporednico	med	našim	
poslom	in	športom.	Popolnoma	
na	mestu	se	mi	zdi	označiti	naše	
delo	s	športnimi	metaforami,	
ki	odlično	odražajo	lastnosti,	
ki	so	nam	lahko	za	vzor	tudi	
na	številnih	drugih	življenjskih	
področjih.	Vodilne	smernice	
prvakov	pokažejo	ustrezno	smer	
ne	le	športnikom,	ampak	vsem	
nam,	ki	premišljeno	živimo	svoj	
vsakdan.	Čuvajo	svoje	zdravje,	
vsak	dan	trenirajo,	izboljšujejo,	
kar	je	treba,	zagnano	se	borijo	
za	svoje	cilje,	odlično	delujejo	v	
skupini,	sledijo	navodilom	svojih	
trenerjev	oziroma	voditeljev.
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Občutek 
pripadnosti
V	preteklih	letih,	ko	se	je	končala	kakšna	izmed	
naših	prireditev,	sem	vse	večkrat	občutil,	kako	
mene	in	moje	sodelavce,	distributerje,	prevzema	
prijeten	in	poseben	občutek,	ki	ga	pravzaprav	ni	
mogoče	opisati.

Velikokrat sem premišljeval, od kod izvira ta občutek. Druženje, 
skupno premišljevanje, iste osnove naših misli – verjetno so to tisti 
dejavniki, ki določajo naše skupne misli.

Še posebej po Holiday reliju v Poreču sem imel vsakič, ko sem se ozrl 
na dogodke, izjemno prijetne občutke in prepričan sem, da enako 
čutijo tudi moji sodelavci, če se spomnijo skupnih doživetij. Seveda 
smo si različni, saj je vsak nekaj posebnega. Prav zaradi tega je lepo 
človeštvo. Vendar pa tudi velike skupine povezuje skupni cilj, skupni 
sistem, ki deluje kot velika družina. Čutimo, da sodimo nekam, da 
pripadamo neki veliki skupini, da nas povezujejo skupne misli, občutki 
in dejanja, da hodimo po podobni poti, da sledimo podobnim oziroma 
včasih tudi istim ciljem, ki temeljijo na enakih osnovah.

Če še niste spoznali tega občutka, vas vabim na enega izmed naših Dni 
uspeha, na našo prireditev. Prisluhnite vabilu in se uvrstite na katerega 

naših relijev, pa naj bo to Evropski reli 
ali Reli profitne motivacije, Super reli 
ali pa Holiday reli v Poreču, morda tudi 
Svetovni reli.

Spoznajte ta občutek, ker boste tako 
spoznal mir, varnost in zdravje, ker boste 
tako postal član najboljše skupine sveta.

Naprej, FLP Madžarske!

številni preprosti ljudje so si ga 
izbrali za svoj konjiček.

Včasih tudi mi pridemo v podoben 
položaj, v katerem sta se znašla 
Francis in Eddie, čeprav seveda naš 
posel ni zastrašujoč Goljat in seveda 
tudi mi sami nismo slabotni, suhi 
fantički, ki igramo Davidovo vlogo. 
Naš posel je sicer izjemno preprost, 
gotovo pa ne moremo trditi, da je 
lahek. Vse je odvisno od tega, ali 
smo sposobni sproti in vztrajno 
predajati drugim svoje navdušenje 
nad odličnimi izdelki in izjemno 
poslovno priložnostjo. Seveda 
stvari ni treba zapletati: preprosto 
je treba najti priložnost, ko bomo 
lahko vsem predstavili naše izdelke 
in možnost, ki bo spremenila 
naša življenja. To lahko storimo 
doma, ob kavi ali pa v obliki 
organiziranega srečanja. Ko bo naše 
sporočilo prispelo do drugih, se nam 
bodo gotovo zahvalili.

Veliko vas je že profesionalnih 
graditeljev mreže, takih, ki imate 
ogromno in učinkovito skupino. 
Hvaležen sem vam za vse to. 
Predano delo bo vedno rodilo 
dosežke. V tem poslu smo bili priče 
številnim zgodbam o uspehu; ljudje, 
prav taki, kot ste Vi sami, že uživajo 
v zasluženem uspehu, v tistem, ki 
čaka tudi na Vas.

Tu, v Združenih državah Amerike, 
je november pomemben zaradi 
dneva zahvale. Storimo vse, da bi v 
našem vsakdanjem poslu prebudili 
človeška čustva; namenimo nekaj 
minut temu, da bomo z razglednico 
oziroma s telefonskim klicem 
izrazili svojo hvaležnost: Hvala. 
Bliža se konec leta, vendar je še 
ostalo nekaj tednov v letu 2007. 
Svoje naloge opravljajmo vestno, 
v končnici delajmo trdo in se 
spomnimo Francisa in Eddija, 
ko stojita na igrišču ob koncu 
odločilne tekme. Imela sta milijon 
razlogov, da bi izgubila, vendar sta 
se držala pokonci, se osredinila na 
cilj in zmagala. Tudi naša zmaga bo 
spremenila svet.
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Prišel je težko 
pričakovani 
trenutek
Julija in avgusta smo trdo delali v naši 
skupinici in naša vztrajnost je rodila 
sadove: po eni strani smo dosegli raven 
supervisorja, po drugi strani pa smo se 
uvrstili na reli. Nestrpno smo odštevali 
dneve do odhoda.

Končno je prispel težko pričakovani 
trenutek, ko sva s soprogo v Pécsu 
vstopila na avtobus, ki je z več kot 
dvajsetimi našimi sodelavci v četrtek 
zvečer krenil iz Szegeda, da bi 
naslednjega dne prispeli v Poreč. Pot je 
bila dolga in naporna, vendar smo vse to 
v dobri družbi pozabili.

Mesto letošnjega Holiday relija je bil 
hotel Laguna Albatros, hotel s štirimi 
zvezdicami in 324 klimatiziranimi 
sobami ter s čudovitimi palmami v 
hotelskem parku. Sama stavba je od 
morja oddaljena približno sto metrov, 
ima pa tudi tri lastne bazene, ki so 
na voljo vsem, ki si želijo razvajanja. 
Ogromna jedilnica nam je zagotavljala 
»all inclusive« prehrano.

Po prihodu in kratkem počitku nas je 
čakalo bogato kosilo, po kosilu pa se je 
ob 14. uri v bližnji športni dvorani začela 
serija predavanj. Ne vem sicer, koliko je 
bilo udeležencev relija, vem pa, da smo se 
peljali z osmimi avtobusi, veliko pa jih je 
prišlo tudi z avtomobilom.

Prireditev je seveda odprl državni 
direktor dr. Sándor Milesz. 
Predavateljice prvega sklopa, dr. Edit 
Révész, dr. Anna Schmitz in dr. Terézia 
Samu, so spregovorile o povezavi med 
alojo vero in zdravjem. V nadaljevanju 
je Ágnes Krizsó obujala spomine na 
svoje začetke v Forever. József Szabó je 
spregovoril o vlogi motivacije, nato pa 
je petkovo usposabljanje končala dvojna 
diamantna managerka, Katrin Bajri, 
ki nam je povedala, da je tri mesece 
pred rušitvijo berlinskega zidu prišla kot 
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begunka z enim samim kovčkom, zdaj pa 
je soseda monaškega princa Alberta. Dan 
smo sklenili z neverjetno zabavo.

Tudi v soboto smo slišali veliko odličnih 
predavanj. Aranka Vágási je v svojem 
predavanju spregovorila o programih 
motivacije, István Halmi je poudaril 
pomen skupine, Adolf L. Kósa pa nam je 
s številkami ilustriral svojo kariero v FLP. 
Veronika Lomjanski je svoje predavanje 
naslovila: »Tudi jaz sem bila supervisor«. 
Miklós Berkics nam je obrazložil, da 
je 3 krat 8 enako 120 oziroma naša 
naloga je le zagotoviti tri dobre skupine 
supervisorjev, in to nam bo prineslo 
raven managerja. Za dobro vzdušje med 
predavanji je poskrbela pevka Maja 
Šuput, ob njenih pesmih so zaplesali celo 
člani Presidents cluba.

Moj direktor László Tóth je predlagal, da 
bi sedli v prve vrste, saj je tu veliko lažje 
doživeti občutke, ki jih daje prireditev. 
Ubogali smo ga in sedli v sedmo vrsto. 
Res je. Videti in slišati od blizu ljudi, 
ki so največ dosegli v tem poslu – bilo 
je nepopisno doživetje. Veliko smo se 
naučili o tem, kako lahko kot supervisorji 
dosežemo raven managerja.

Kaj nam je poleg novih znanj dal reli? 
Srečali smo odlične osebnosti, kot so na 
primer dr. Erika Tombáczné Tanács, 
Miklós Berkics, Róbert Varga, to, da 
smo se lahko z njimi tudi pogovarjali, pa 
nam je dalo dodatne motivacije.

Moje največje doživetje je bilo v soboto 
zjutraj, ko je pri zajtrku k moji mizi 
prisedel Miklós Berkics in sem se pol 
ure pogovarjal z največjim graditeljem 
mreže na Madžarskem. Del mojih sanj je 
bil uresničen. Čutil sem, da nisem zaman 
delal vse poletje.

Kakšen je torej bil Holiday reli? To moraš 
doživeti. Besede tu nič ne pomenijo. Še 
danes me spreletavajo mravljinci. Poreč 
nam je dal motivacijo, ki nas bo zagotovo 
pripeljala do naslednje ravni.

TAMÁS GALAMBOS 
supervisor
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Torej, Poreč
Prišel je veliki dan, 4. oktober 2007, 
četrtek, ura je 20.00. Ali veste kaj to 
pomeni? Kot priznanje za našo realizacijo 
smo od FLP dobili nagradno potovanje 
na Hrvaško.

Ali si že srečal tako podjetje? Opravljaš 
delo, ki ga imaš rad, zato pa dobiš po 
diskontni ceni (ali zastonj) čudovite izdelke, 
ki izboljšajo tvoje zdravstveno stanje, pa še 
plačilo za delo, za nagrado pa te odpeljejo 
na potovanje, katerega vse stroške krije FLP. 
Mi še nismo srečali kaj podobnega.

Nestrpno smo pričakovali to potovanje, 
saj sta najin aktivni sponzor Attila 
Küri in njegov oče András Küri veliko 
pripovedovala o njem; onadva sta se 
namreč že udeležila lanskoletne prireditve.

Dovolite nama, da se na tem mestu 
zahvaliva za priložnost, ki sta nama jo 
pokazala, in za pomoč pri doseganju naših 
ciljev. Seveda je drugo o tem govoriti in 
nekaj čisto drugega tudi doživeti. Prav 
zaradi tega priporočamo tudi vam. Če 
se še niste odločili odgovoriti na ta izziv, 
storite to čim prej, videli boste, splača se!

Predstavljajte si, da smo potovali kot prave 
zvezde. Na začetku kolone motorizirani 
varnostniki in varnostno vozilo tudi na 
koncu kolone – vsi so zagotavljali varno 
pot kolone osmih razkošnih avtobusov. 

Že na avtobusu so nas razvajali; ogromno 
dobrih sendvičev, MINERALNA VODA 
SIRONA in odličen motivacijski film. Ali 
ste že potovali tako? Mi nismo.

PRIHOD, 5. OKTOBER 
2007, OB 10. URI.

Skorajda ne verjamemo lastnim očem. 
Prispeli smo na prekrasno mesto, čudovit 
hotel, palme, cvetje, morje. In to še ni 
vse. Ali veste, kakšnega sprejema smo 
bili deležni? Vodilni FLP, managerji, 
seniorji, soaringi, safirji, diamantni safirji, 
diamanti – seveda ne morem našteti vseh, 
vendar: dr. Sándor Milesz, Józsi Szabó, 
Miki Berkics, dr. Adolf L. Kósa ... vsi so 
stali pred hotelom in nas čakali, ploskali, 
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se veselili. Oni nam. Nam, supervisorjem.
Bil je nepopisen občutek. Potem pa v 
hotelu nova presenečenja, lepe rdeče 
majice, pisala, rokovniki in torbe z 
znakom FLP.  Hvala.

Hitro smo zasedli sobe, potem pa odšli na 
odkrivanje okolice. Stojimo na hotelski 
terasi in gledamo morje. Ali boste 
uganili, kdo je pristopil k nam? Nihče 
drug kot državni direktor, dr. Sándor 
Milesz. Nikoli ne bomo pozabili njegovih 
besed: »Lepo, mar ne? Počivajte, jejte, 
pijte, uživajte. ZASLUŽILI STE SI TO, 
VELIKO STE DELALI.« Ali ste že slišali 
kaj takega od vašega »šefa«. Jaz gotovo 
nisem, od nobenega.

Kosilo. Ogromna, razkošna jedilnica, 
neverjetna izbira jedi, terasa s pogledom na 
morje. Pred nami je bilo vse, kar je očem 
in ustom milega. Meso, solate, testenine, 
ribe, siri, sadje (oktobra melone), sladoled, 
pecivo, omake, prelivi in še kaj. 

Predavanja so se začela v petek popoldne. 
Dr. Edit Siklósné Révész, dr. Anna 
Schmitz, dr. Terézia Samu, v odmoru 
latinski plesi, nato Danijela Ocokoljić, 
Jadranka Kraljić Pavletić, Ágnes 
Krizsó, József Szabó, Katrin Bajri in 
njen partner, Pascal Crepieux.

Ni jih besed, s katerimi bi lahko opisali, 
kaj smo dobili od njih. Saj vendar veste, 
tudi vi ste jih že slišali.  Zvečer razkošna 
večerja, nato disko z vodilnimi v podjetju. 
Ali ste že plesali na plesišču, kjer plešejo 
Józsi Szabó, Mariann Szekér, Éva 
Szépné Keszi, Mihály Szép, Melinda 
Gulyás? Tu je tudi to mogoče.

SOBOTA, 6. OKTOBRA.

Po zajtrku spet odlična predavanja. Naj 
omenim le imena predavateljev, saj ni 
mogoče opisati tistega, kar oni vedo, 
poučujejo. Gre za dolgoletno delo in 
izkušnje. Torej: Irena Dragojević, Tibor 
Éliás, Róbert Varga, Marija Ratković, 
po glasbenem premoru pa Tünde 
Hajcsik in András Láng, Jožefa Zore in 
dr. Adolf L. Kósa.

Lahko si predstavljate, da so naša pisala 
kar gorela. Malce utrujeni od odličnih 
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predavanj in množice informacij smo šli k 
odmoru za kosilo, kjer so vsi predavatelji 
in višje linije kosili skupaj z nami.

Ali ste že bili na kosilu s svojimi vodji? 
Predavanja so se nadaljevala tudi 
popoldan: István Utasi, Ibolya Tünde 
Császár, Zrinka Vraneš, István Halmi, 
Aranka Vágási, Miklós Berkics in 
Veronika Lomjanski. Bilo je očarljivo, 
predali so nam neverjetne količine vitalne 
energije. In to še ni vse.

Po večerji spet disko s slačipuncami in 
fanti. Bar s polno postrežbo. Lahko si se 
slikal, s komer koli si se hotel. Vsi so bili 
prijazni, lahko si prosil tudi za nasvete. 
Pogovarjali smo se z veliko ljudmi in ne 
samo o poslu. Izvedeli smo na primer, da 
ima Mariann Szekér rada pse, povrhu 
pa je njena priljubljena pasma prav tista, 
ki jo redimo mi.

Ob koncu pa nama dovolite, da omeniva 
še zakonca Mário Keszlerné Ollós 
in Árpáda Keszlerja. Nikoli ne bova 
pozabila ljubezni, skrbi in znanja, ki sta 
nama ga predala. In to tako, da nista 
najina managerja niti višja linija, torej brez 
vsakega posebnega interesa. Hvala. Nosiva 
ju na dnu srca. Hvala za pot in priložnost 
FLP, nikoli vas ne bomo razočarali. Ta pot 
in priložnost sta odprti tudi pred vami.

IZABELLA PINTÉR 
SZABOLCS SZEKERES

supervisorja 
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Čustveno 
o Poreču
     
Nad vrhom. S svojo življenjsko partnerico sva 
uspela, in sicer med 3. julijem in 31. avgustom. 
Bila je prava »brzina«. Premagala sva sebe in 4. 
oktobra stopila na avtobus za Poreč. Štirinajst ur 
trajajoča pot je prava preizkušnja za supervisorja 
– tudi on je le človek –, vendar smo v biser 
Jadrana prispeli čili in dobro razpoloženi. 
Dobrota tokrat ni bila sirota, saj sem se takoj, 
ko sem stopil z avtobusa, našel v objemu svojega 
vzornika. Resnično čudovit sprejem.

Po krajšem oddihu je sledilo razkošno kosilo 
v hotelu Laguna Albatros s štirimi zvezdicami. 
Potem pa se je začel šov. Prisluhnili smo temeljiti 
predstavitvi izdelkov in ganljivi zgodbi o uspehu, 
za sprostitev pa smo si ogledali še pravo plesno 
parado. Dvorana je bila nabito polna z energijo.

Nato je sledil krajši počitek, izdatna večerja, 
potem pa še sprehod v staro mestno jedro 
Poreča, ki kar izžareva vzdušje Benetk. 
Fotografi ranje, sladoled, pogovor o vsem, kar se 
je dogajalo tistega dne. Preostali pa v disko.

Sobota je presegla vso našo fantazijo. V sebi sem 
le ponavljal: »Saj ni res, pa je.« Presneto resno 
sem se odločil: »NAREDIL BOM.« Potem 
pa sem tiho prepeval: »Ta pot vodi do Poreča, 
mene bo spremljala sreča, le naprej, le naprej, 
prijatelji, tudi sam bom safi rni slej ko prej.« 
Toliko strokovnosti, človečnosti, čistosti in 
poštenosti še ni bilo na enem mestu. Bog je bil 
z nami, blagoslovil nas je – tako kot je to prosil 
eden mojih priljubljenih predavateljev ob koncu 
svojega predavanja. Po moško moram priznati, da 
sem se večkrat boril s solzami. Najraje bi stisnil 
oziroma poljubil roke sobotnim predavateljem.

Tudi na večernem sprejemu je bila dobrota 
poplačana. Dobili smo veliko spodbudnih besed 
in skupno fotografi jo z velikimi. Mi smo bili 
»spletične safi rjev«.

Ob letu osorej. Tudi tisti, ki še ne verjamete v 
to, uvrstite se prihodnje le na HOLIDAY RELI 
POREČ.

Hvala
JÓZSEF OLÁH 

supervisor 
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Preporod 
v Poreču
Nekoč je živelo dekle, ki je imelo vse, kar 
je potrebovalo: zdravje, družino, hišo, 
avtomobil. Kljub temu ni bilo srečno; v 
svojem življenju je pogrešalo samozavest.

In nekega dne je od življenja dobilo 
priložnost: boljše življenje, več denarja, 
možnost pomagati drugim in uspešna 
kariera. Vila, ki ji je vse to ponudila, 
je Forever Living Products. Dekle se je 
odločilo izkoristiti priložnost ter tako 
izboljšati svoje življenje in tudi življenje 
drugih. Vse je delovalo, kljub temu pa 
je čutilo, da ji nekaj manjka. FLP je 
za dosežene lepe rezultate dekletu in 
njenemu partnerju podaril nagradno 
potovanje. Odpotovala sta v Poreč.

Že na avtobusu je postalo jasno, da bo 
to podjetje storilo vse za njihovo dobro 
počutje. V krasnem hotelu s štirimi 
zvezdicami jih je pričakalo darilo 
dobrodošlice. Udobna hotelska soba, 
razkošje hrane in pijače, večerna zabava; 
skratka, podjetje ju je nosilo na rokah, 
kakor tudi preostalih 850 ljudi, ki so 
uživali v sadovih svojega dela. Z njimi so 
bili vsi, ki v tej regiji kaj pomenijo. Sledila 
so predavanja na izjemno visoki strokovni 
ravni; dekle je včasih kar požiralo solze 
ganjenosti, ker je imelo občutek, kot da 
ti predavatelji poznajo vse njene težave, 
kot da so govorili prav njej. Ko pa je tudi 
osebno srečala predavatelje, so jo objeli 
okrog ramen in jo spodbujali, naj ne 
podcenjuje svojih sposobnosti: »Moramo 
biti pogumni, bodi vzor svojim otrokom.« 
(Robi Varga), saj je v okolju, kjer je vse 
dano: priložnost, pomoč, saj nikoli nismo 
sami. Obkroženi smo z ljudmi, ki nam 
želijo uspeha. »Le zaupaj vase, sposobna si. 
Predaj se spremembam, spremeni se sama 
in spremenila se bo tudi tvoja okolica.« 
(Tünde Hajcsik). To, kar človeški 
um verjame, lahko tudi uresniči. To je 
skrivnost uspeha.

Njeno srce je začelo hitreje biti; dekle je 
začelo zapisovati svoje cilje, ki jih do zdaj 
ni upalo zapisati. Balo se je razočaranja. 
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Potem pa je prišel čas vrnitve domov. 
Dekle je bilo polno energije, prenovljeno 
je stopilo na avtobus in s seboj poneslo 
najlepše darilo, zaradi katerega je prišla v 
Poreč: SAMOZAUPANJE.
In njeno življenje se je spremenilo.

Veste, kaj je najlepše v tej pravljici? To, da 
sploh ni pravljica, ampak resnična zgodba. 
Verjemite mi, tudi vi ste tega sposobni, saj 
ste na najboljšem mestu, v FLP.

Hvala FLP, hvala sponzorki Ildikó 
Püspökyovi (S), mentorici Márii 
Fábiánovi (AM), višji liniji Moniki 
Csákyovi (AM), Katalin Bogdánné 
Szabó in Ervinu Bogdánu (M), Melindi 
Gulyás (senior managerka) ter Évi 
Szépné Keszi in Mihályu Szépu (soaring 
managerja).

In ne pozabite: Tisti, ki bi rad prižgal 
ogenj, mora tudi sam goreti.« (Piramis) Od 
1. januarja 2008 spet Holiday reli Poreč. 
Tudi vas pričakujejo.

ANDREA IN BÉLA SOLTÉSZ
supervisorja
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Doživetja na 
Holiday reliju
Prišel je težko pričakovan dan. S partnerico 
Ibolyo Unghy sva se prijavila 29. januarja 
2007. Konec februarja sva dosegla raven 
supervisorja. Najin sponzor István Lantos 
nama je takrat povedal, da sva izpolnila tudi 
pogoje za udeležbo na Holidayu. Sicer nisva 
popolnoma razumela za kaj gre, dojela sva le, 
da nas sredi oktobra čaka podaljšani konec 
tedna v Poreču. 
 
In ta podaljšani konec tedna je prišel. Iz 
Salgótarjána smo krenili 4. oktobra zvečer ob 
deseti uri z dvema avtomobiloma. Bilo nas je 
deset, štirje smo izpolnili pogoje za uvrstitev, 
preostali so nas pospremili, da bi se učili.

V Poreč smo prispeli naslednjega dne ob 
osmih zjutraj. Naj povem, da moja partnerica, 
čeprav je stara triinpetdeset let, še nikoli 
ni bila na morju. Zahvaljujoč FLP, je zdaj 
doživela tudi to.

Že sam prihod je bil nekaj posebnega, saj 
smo v hotelski avli naleteli na Veroniko 
Lomjanski, ki nam je prijazno pomagala. 
Potem ko smo zasedli hotelske sobe, nas je 
čakalo naslednje presenečenje. Po zajtrku 
smo šli na kavo in želeli plačati, pa nam niso 
dovolili. Začudeno smo se spraševali, kaj se 
dogaja, potem pa počasi ugotovili, da imamo 
vse, čisto vse brezplačno. Moja draga je bila 
popolnoma ganjena in je le težko skrivala 
solze radosti. Sprehodila sva se do obale, kjer 
mi je povedala, da je bila njena življenjska 
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želja videti morje. Naša višja linija, Ervin 
Hegedüs, in njegova partnerica Timi sta 
nam zagotovila, da nas čaka še veliko morij, 
ki si jih moramo skupaj ogledati. Pri tem smo 
tudi ostali.

O predavanjih lahko spregovorim le v 
presežnikih, pomena in vrednosti teh dveh dni 
se ne da izraziti v denarju.

Kaj sva dobila v teh dveh dneh? Čeprav ni 
lahko, bom poskusil povzeti:
– ogromno novih informacij;
– novo vnemo za delo;
– spoznala sva veliko novih prijateljev;
– ogromno znanja; 
– ljubezni;
– spoznali smo moč podjetja;
–  preprostost in pripravljenost pomagati naših 

višjih linij;
– moč združevanja te prireditve. 
 
Ne morem uvrstiti, kaj je pomembnejše od 
tega, kar sem naštel, vendar smo vseskozi 
čutili LJUBEZEN. To prijetno vzdušje 
nas je spremljalo ves čas bivanja v Poreču. 
V nedeljo smo se sprehodili po mestu, 
ocenjevali dogodke preteklih dni in sklenili, 
da se z morja ne smemo vrniti, ne da bi se 
tudi kopali. V nedeljo popoldne smo se 
namočili v morju in po uri kopanja so novinci 
presenečeno ugotavljali: morje je res slano. 
Dobro razpoloženi smo se poslovili od Poreča, 
hkrati pa sklenili: ob letu osorej, z novimi 
supervisorji – spet bo skupaj 
VELIKA DRUŽINA. 
 

IBOLYA UNGHY IN 
MIHÁLY HORVÁTH 

supervisorja 
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Skrivnost FLP je v sodelovanju 
sponzorja in sodelavca. 
Gostitelja našega prvega 

jesenskega Dneva uspeha sta bila 
sponzorka in njen sodelavec, senior 
managerka dr. Dušanka Tumbas in 
manager Siniša Blašković. Vsi smo 
uživali v mojstrskem povezovanju 
programa, ki sta ga izvajala Dušica 
in Boško.

Branislav Rajić, regionalni 
direktor FLP Srbije, je povzel 
dosežke poletnega obdobja. Tudi 
v poletnih mesecih smo pridno in 
vztrajno delali, dosegli neverjetne 
uspehe in naredili zgodovinski 
korak v gradnji distribucijske 
mreže. Srbski distributerji so bili 
prisotni na vseh celinah. Kjer koli 
so hodili, so jih prijazno sprejeli 
in pogostili, oni pa so dostojno 
predstavili uspešne delovne metode 
južnoslovanske regije.

Dosežek najnovejšega programa 
motivacije, tako imenovanega 
Holiday relija, so številne nove 
uvrstitve na raven supervisorja, 
assistant managerja in managerja. 
Na odru Doma sindikatov smo 
še enkrat čestitali zmagovalcem 
motivacijskega programa in jim 
zaželeli srečno pot v Poreč.

Skupinsko delo zmeraj prinese 
dosežke. Začne se z osebno 
odločitvijo, ki jo vtkejo v mrežo 
skupinskega dela, in tako nastane 

nova, ustvarjalna energija. Vzvod 
delovanja in del skupine si prav TI, 
brez tebe vse skupaj ne bi delovalo. 
Forever pa nagrajuje igralce skupine, 
ki so na različnih ravneh, omogoča 
jim pridobiti nove energije, da bi 
bili skupaj s sodelavci še uspešnejši 
pri gradnji mreže. Naša sodelavka, 
safi rna managerka Marija Buruš, 
je v preteklih letih sodelovala pri 
številnih programih motivacije, ki 
so v preteklem desetletju pripeljali 
do močne in zanesljive mreže 
sodelovanja. Hvala za odlično 
predavanje, polno zanosa, ki ga je 
naslovila: Tudi ti znaš in hočeš!.

Ena najboljših življenjskih učiteljic 
so izkušnje, res pa je, da je šolnina 
včasih izjemno visoka. Iskrene in 
pristne izkušnje naših uporabnikov 
izdelkov FLP in zdravnikov, ki 
pri svojem delu uporabljajo in 
priporočajo izdelke FLP, so krasen 
dokaz za to, kako lahko izboljšamo 
svoje življenje in življenje naših 
bližnjih. Hvaležni smo naši 
sodelavki soaring managerki dr. 
Biserki Lazarević, ki je odlično 
povezovala ta del programa in nam 
podala koristne informacije o tem, 
kako se lahko doseže harmonija med 
človekom in naravo.

Naša odpornost ohranja celovitost 
našega organizma in nas naredi 
odporne do škodljivih okolijskih 
vplivov. In prav zdravilna zelišča so 
se dokazala kot izjemno učinkovita 

Z zadnjim poletnim vzdihljajem in s prvimi 
glasniki jeseni je prispel tudi naš nov dan uspeha 
– septembrski Success Day v Beogradu. Naš poletni 
odmor je bil kratek, vendar produktiven, kar 
dokazuje množica naših sodelavcev, ki so dosegli 
višje ravni uvrstitev. 

Tudi ti znaš in hočeš!

DR. DUŠANKA TUMBAS
senior managerka

FOTÓ: DIMITRIJE OSTOJIĆ 

SINIŠA BLAŠKOVIĆ
 manager
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pri uravnavanju različnih motenj 
našega organizma. Praktične in 
pozitivne izkušnje uporabnikov 
izdelkov in zdravnikov dokazujejo 
delovanje teh mehanizmov. Sestavine 
izdelkov FLP blagodejno vplivajo na 
odpornost človeka, kot je v svojem 
predavanju poudaril naš sodelavec, 
manager dr. Aleksandar Petrović.

Motivacijski programi FLP so 
številnim pomagali do višjih ravni in 
številne graditelje mrež pripeljali do 
uspeha. Na odru Doma sindikatov 
smo čestitali novim supervisorjem, 
assistant managerjem in 
managerjem, ki so pridno delali 
tudi v vročih poletnih dneh in 
dosegli svoj cilj.

Vse nas je očarala neverjetna 
vitalnost pevke Maje Odžaklijevske, 
njen prekrasen glas pa nam je segel 
do srca. Postala je nepogrešljiva 
gostja naših prireditev. Marsikdo bi 
lahko zavidal njeni karizmatičnosti. 
Hvaležni smo Maji za odličen 
nastop, tudi v prihodnje jo bomo z 
veseljem vabili medse. 

Vsi smo ravnatelji lastne šole 
življenja, lastniki svoje poti in največji 
povzročitelji lastnega neuspeha. Oder 
je skorajda razneslo ob energiji, ki jo 
je izžareval naš sodelavec, zadovoljni 
uporabnik izdelkov in uspešen 
manager FLP Milan Mitrović 
Pavlović. Če si tega resnično želimo, 
vsi lahko postanemo ključni sodelavci 
in zadovoljni uporabniki izdelkov. 
Program Forever nam zagotavlja 
učenje; učimo se na tujih izkušnjah, 
da bi se v svojem življenju in ob 
delu naučeno nesebično predali tudi 
drugim. In krona tega procesa je naša 
uspešna kariera.

Zakaj so eni resnično uspešni, drugi 
pa ne? Uspeh je vedno dosežek želje 
oziroma postavljenih ciljev. Pravila 
lahko povzamemo v naslednje korake: 
odloči se, nauči se, pripravi načrt, 
delaj sam, delaj vsak dan, verjemi v 
tisto, kar delaš, in nikoli ne obupaj. 

Če želite doseči nekaj, kar vam lahko 
prepreči le smrt, boste uspešni in 
boste gotovo dosegli svoj cilj. Ko 
veš, zakaj delaš, bo »način« deloval 
sam od sebe. Pred približno tremi 
desetletji je gospod Rex Maughan 
položil temelje posla, katerega 
izkušnje so prinesle veliko lepega v 
življenje našega sodelavca soaring 
managerja dr. Predraga Lazarevića. 
Njegovo predavanje je bilo pretkano z 
zadovoljstvom uspešnosti.

Po kratkem poletnem premoru smo 
v šopek povezali sodelavce, ki so v 
primerjavi s preteklim obdobjem 
bistveno povečali svoj promet in tako 
postali člani Kluba osvajalcev. 

Zmagovalca programa za spodbujanje 
nakupa osebnega avtomobila sta naša 
sodelavca, senior managerja, Sonja in 
Nebojša Knežević. Čestitamo.

Naše delo in življenje nas usmerjata v 
vsakdanje stike in tudi nesporazume. 
Brez tega tudi pri naši dejavnosti ne 
gre. Vendar pa lahko z rešitvijo teh 
nesporazumov odpremo vsa vrata 
poti, ki vodi k uspehu. Uspešna 
kariera naših sodelavcev je v veliki 
meri odvisna od tega, ali so sposobni 
hitro in po možnosti neboleče reševati 
težave, ki se pojavljajo v njih samih 
oziroma v odnosu do sodelavcev in 
okolja. Odločitve, dejanja, dobri 
medčloveški odnosi pri samem delu 
in seveda vztrajnost bodo vse nas 
pripeljali do praga pričakovanega 
uspeha – to je sporočilo našega 
gostujočega predavatelja, dr. Dušana 
Pavlovića.

Zahvalili smo se voditeljem programa 
za opravljeno delo in se od gostov 
poslovili po predaji priponk našim 
novim assistant supervisorjem. Naše 
naslednje srečanje bo 13. oktobra v 
beograjskem Domu sindikatov.

BRANISLAV RAJIĆ 
regionalni direktor FLP Srbije 
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MADŽARSKA SRBIJA, ČRNA GORA

CONQUISTA DOR CLUB
Najuspešnejši distrib uterji meseca septembra 2007

UVRSTITVE

Klub 
osvajalcev  

  
  Prvih deset 

distributerjev 
– osebne in 

nemanagerske 
točke

  1.  Dominkó Gabriella
  2.  Szekér Marianna
  3.  Tóth István in 

Zsiga Márta
  4.  Nagy Ádám in 

Nagyné Belényi Brigitta
  5.  Krizsó Ágnes
  6.  Csuka György in 

dr. Bagoly Ibolya
  7.  Gecző Éva Krisztina
  8.  Tamás János in 

Tamás Jánosné
  9.  Dobsa Attila in 

Dobsáné Csáki Mónika
10.  Miklós Istvánné in 

Tasi Sándor

  1.  Mićić Mirjana in 
Harmoš Vilmos

  2.  Žurka Dragana in 
Žurka Radiša

  3.  Buruš Marija in 
Buruš Boško

  4.  Janović Dragana in 
Janović Miloš

  5.  Nakić Marija 
  6.  Buljan Slobodanka in 

Buljan Stanislav
  7.  Tomić Sofija in 

Tomić Ljubiša
  8.  Strboja Jovanka in 

Strboja Radivoj
  9.  Davidović Svetlana in 

Davidović Mila
10.  bunjevački Jovanka in 

Bunjevački Živojin
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HRVAŠKA BOSNA IN HERCEGOVINA  SLOVENIJA  

CONQUISTA DOR CLUB
Najuspešnejši distrib uterji meseca septembra 2007

UVRSTITVE

  1.  Kraljić-Pavletić Jadranka in 
Pavletić Nenad

  2.  Jurović Zlatko in 
Jurović Sonja

  3.  Draščić Dušan in 
Draščić Marija

  4.  Calušić Dubravka in 
Calušić Ante

  5.  Romić Meszaros Mirjana in 
Katić Ivan

  6.  Vidiček Velimir in 
Vidiček Ivka

  7.  Lesinger Ivan in 
Lesinger Danica

  8.  Culjak Marica in 
Culjak Blago

  9.  Nešić Saša
10.  Vukas Božica

  1.  Dragić Meliha in 
Dragić Dragan

  2.  Catić Gaibija in 
Catić Munira

  3.  Babić Mirko in 
Babić Nada

  4.  Njegovanović Zoran
  5.  Duran Mensura in 

Duran Mustafa
  6.  Antić Milica in 

Antić Mićo
  7.  Stojnić Slavko in 

Stojnić Tonka
  8.  Dr. Naser Nabil in 

dr.Hadžiomerović Naser Nura
  9.  Medić Stana
10.  Dr. Petković Nedeljko in 

Petković Milojka

  1.  Iskra Rinalda in 
Iskra Lučano

  2.  Bigec Danica
  3.  Praprotnik Tončka
  4.  Savski Rajko
  5.  Batista Ksenija
  6.  Pekošak Helena
  7.  Krejci Hrastar Marjeta in 

Hrastar Milan
  8.  Begić Zemir
  9.  Kepe Andrej in 

Hofstätter Miša
10.  Zajc Simona in 

Mernik Matija
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FLP Albanija, Madžarska, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora, Slovenija

Skupaj na poti uspeha 

uvrstitve za mesec september

Raven managerja so dosegli:

Raven assistant managerja so dosegli:

Raven supervisorja so dosegli:

Dobitniki programa za spodbujanje nakupa osebnega avtomobila:

balázs Nikolett
balogh zoltán
bodnár Daniela
csorba anett
Fekete béla in 
Feketéné Nagy Julianna
Kocsis János in 

Kocsis Jánosné
marečić Dragica
molnár imre in 
molnár imréné
móricz edit
Olasz attila
rutár Dalma Laura

staudinger József
steigervald tímea
szegedi mária
tomić sofija in 
tomić Ljubiša
tóth János in 
tóth Jánosné

antić milica in antić mićo
bajić bojana in 
bajić slaviša
benke László
Daróczy márk
Dombóvári zoltán
Domby veronika in 
Domby József
Fancsik Ferenc in 
Fancsikné Nagy Judit
Farkas miklósné in 
Farkas miklós
Farkasné Kovács Katalin in 
Farkas László
Fekete Ágnes
Forró Árpádné in 
Forró Árpád
Gáspár Gergely in 
Németh tímea
Gazder Ferencné
Hajdú mihály in 
Hajdú mihályné
Hariharan mónika
Hegedűs Kálmánné
Hegyes péter

Hervainé andrej ildikó in 
Hervai csaba
Horváth Norbert
iván Gézáné
Jovanović Nevenka in 
Jovanović vojislav
Kaczor antalné in 
Kaczor antal
Kanovits róbert
Karasz György in 
Karasz Györgyné
Karvalyné miklós Gyöngyi
Kolozsvári Gábor
Krajcsoviczné Kalydi erika in 
Krajcsovicz pál
Kucsa szabolcs mihály
Kóródi sándorné in 
Kóródi sándor
Lajos bernadett
Laskodyová Katarina in 
Laskody milán
Lőrincz Ágnes
marečić Nemanja
molnár Judit in 
Kozma tibor

Németh Gyuláné in 
molnár istván
Nagy Judit
Nikolić Jasmina
pavlov ivanov ivánné
radocaj Dragana in 
radocaj Duško
rankov Dragana 
sándor Jánosné in 
sándor János
székely borbála
szabó attiláné in 
szabó attila
szűcs anikó
tamás ernőné
terdikné Józsa zita Júlia
turcsányi Gáborné in 
turcsányi Gábor
tóth zsolt in 
tóthné Fedor Gabriella
tóth Hajnalka
vargáné somogyi zsuzsanna in 
varga László
zalainé Horváth Georgina

Dr. Hodžić sead
sponzor: Smajić Mevludin

Horváth tibor in csanaky tünde
sponzor: Iski Béla in Iski Béláné

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
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csuka György in dr. bagoly ibolya
csürke bálint Géza in 
csürke bálintné
Dominkó Gabriella
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
Dr. Kálmánchey albertné in
dr Kálmánchey albert
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
Klaj Ágnes
Knisz péter in Knisz edit
Knežević sonja in 
Knežević Nebojša
Kovács zoltán in 
Kovácsné reményi ildikó
Köves márta
Kuzmanović vesna in 
Kuzmanović siniša
Kulcsárné tasnádi ilona in 
Kulcsár imre
Lapicz tibor in 
Lapiczné Lenkó Orsolya
Dr. Lazarević predrag in 
Lazarević biserka
mussó József in 
mussóné Lupsa erika
mayer péter
márton József in 
mártonné Dudás ildikó
milanović Ljiljana
molnár attila
molnár zoltán
Dr. molnár László in 

dr. molnár stantić branka
Nakić marija in 
Nakić Dušan
milovanovic milanka in
milovanović milisav
mićić mirjana
Dr. miškić Olivera in 
dr. miškić.ivan
mrakovics szilárd in 
csordás emőke
Dr. Németh endre in 
Lukácsi Ágnes
Németh sándor in 
Némethné barabás edit
Orosz ilona in 
dr. Gönczi zsolt
Nagy Ádám in 
Nagyné belényi brigitta
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
pintér csaba in 
szegfű zsuzsa 
róth zsolt in róthné Gregin tímea
rudics róbert in rudicsné 
dr. czinderics ibolya
stegena Éva
Dr. steiner renáta
stilin tihomir in stilin maja
sulyok László in 
sulyokné Kökény tünde
szabó Ferencné in 
szabó Ferenc
szabó péter in 
szabóné Horváth ilona
schleppné dr. Käsz edit in 
schlepp péter
szabados zoltán in 
szabadosné mikus emese
Dr. szabó tamásné in 
dr. szabó tamás
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
ugrenović miodrag in 
ugrenović Olga
vitkó László
zakar ildikó

II. nivo

botis Gizella in 
botis marius
budai tamás
császár ibolya tünde
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
ratković marija in 
ratković cvetko
rózsahegyi zsoltné in 
rózsahegyi zsolt
Dr. schmitz anna in 
dr. Komoróczy béla
senk Hajnalka
siklósné dr. révész edit in 
siklós zoltán
tóth csaba
tóth istván in 
zsiga márta
varga Géza in 
vargáné dr. Juronics ilona

III. nivo

berkics miklós
bíró tamás in Orosházi Diána
Fekete zsolt in ruskó Noémi
bruckner andrás in 
dr. samu terézia
buruš marija in 
buruš boško
Éliás tibor in 
szász marianne
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
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Spoštovani distributerji!
Success Days v letu 2007 Športna arena Budapest
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.	Aktualna	in	bivše	številke	našega	časopisa	Forever	
so	dosegljive	z	geslom	„forever”,	fotogalerija	pa	z	geslom	
„success”.	Osrednja	domača	stran	podjetja	oziroma	tako	
imenovana	„ameriška	domača	stran”	je	www.foreverliving.
com. 	Prinaša	novice	iz	sveta	FLP,	o	mednarodnih	
dosegljivostih	ter	druge	pomembne	informacije		in	tudi	

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

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

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

ProtI PravIlom
Nikoli ne kupujte oziroma prodajajte izdelkov po 
drugih elektronskih kanalih oziroma maloprodajnih 
enotah. Po pravilih Forever living Products namreč 
različni kanali elektronskih medijev štejejo za 
maloprodajne enote. Po veljavni poslovni politiki 
FlP je strogo prepovedana distribucija oziroma 
razstavljanje izdelkov ali tiskovin v maloprodajnih 
enotah. Elektronska distribucija izdelkov je dovoljena 
izključno preko spletne strani www.flpseeu.com.

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

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

Nova telefonska številka 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	17.	novembra	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.	

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
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
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 Pataky 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 Pataky 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 17. novembra do 17. decembra 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.	tel.:	+386-2-575-12-70,	fax:	+386-2-575-12-71,	
e-mail:	forever.living@siol.net.	Delovni	čas:	ponedeljek	od	12.	do	20.;	
torek,	sreda,	četrtek	in	petek	od	9.	do	17.	ure.	
Regionalni	direktor:	Andrej	Kepe

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

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

www.fl pseeu.com  na internetu

obvestila

OBVESTILA ALBANSKIH PISARN

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

Regionalni	direktor:	Gergő	Géza	Kálovits,	tel.:	+36-20-5755-553

Pisarna v Lendavi
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SREČANJE ORLOV

V tem prekrasnem poslu se nam dogajajo fantastične 
stvari. Pred nekaj tedni sem doživel nekaj 
posebnega, nekaj takega, o čemer vam moram 

povedati.

Začelo se je tako, da sem nekega dne, ob koncu poletja, 
dobil elektronsko pismo od Gregga Maughana, v katerem 
mi je sporočil, da sem skupaj s sponzorjem, Józsijem 
Szabójem, in državnim direktorjem, dr. Sándorjem 
Mileszom, povabljen na srečanje petnajstih najuspešnejših 
distributerjev FLP v središče podjetja, osebno k Rexu 
Maughanu. 

Povabilo je bilo za zadnji teden meseca septembra Polni 
pričakovanj smo prispeli na letališče v Phoenixu, kjer nas 
je pričakala ogromna snežno bela limuzina HAMMER. 

Naslednjega dne smo prevozili dvesto kilometrov do gora. 
Stanovali smo v Mormon Lake Lodge (FLP Resort), kjer 

so nas v pravem vestern vzdušju prijazno gostili Gregg, 
Aidan in Garin. Organizirali so nam dolge pohode 
(včasih smo si tudi sami kaj izmislili), temeljito pa smo 
testirali naše quade na štirikolesni pogon. Potem smo 
plezali po orjaških skalah, hodili po brvi nad močvirjem, 
se preizkusili tudi v streljanju v tarčo, gradili ladjo in se 
peljali po divjih vodah. 

Postali smo prava skupina. Pripadla nam je čast, da smo 
spoznali tudi del Rexovega zasebnega življenja in doma. 
Uživali smo v gostoljubju, ki sta nam ga dajala Rex in 
Ruth v svojem domu v Scottdalu.

Domov smo se vrnili kot pravi ORLI, da bi svoje 
navdušenje in energijo prenesli vsem, ki imajo cilje in ki 
želijo storiti kaj za lepšo prihodnost, za lepši jutri. 

NAPREJ, NAPREJ FLP!

Srečanje orlov 2007
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  1. Nas sedem na enem quadu
  2.  Najboljši strelec, dr. Sándor Milesz 
  3. Oj, kakšna strmina! 
  4. Gregg, Aidan in Gerin
  5.  Rex in Ruth sta nas prijazno sprejela
  6. V dnevni sobi
  7. Rex nam je vse pokazal
  8. Jayne je občudovala kuhinjo
  9. Nemška skupina pri kosilu
10. Garaža z vonjem po bencinu
11. Slikanje na dvorišču
12. Gregg, mi in Bentley 
13.  Na sedež podjetja nas je Rex peljal s 

svojim avtomobilom
14. Moja najljubša fotografija
15. Józsi na Rexovem stolu
16. Pridite z nami, cilj je tri milijarde prometa!
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SPOŠTOVANI SODELAVCI!

Vztrajno se pripravljamo na Evropski reli 2008 in 
o teh pripravah vas bomo obveščali z občasnimi 
okrožnicami. Pred vami je prva.

DATUMI IN TERMINI
Reli bo:

V PETEK, 22. FEBRUARJA 2008;
V SOBOTO, 23. FEBRUARJA 2008.

Podobno kot je bilo to leta 2007 v Stockholmu 
na Evropskem in Svetovnem reliju oziroma 
na prireditvah Profit Share, bo podelitev 
nagrad Profit Share umeščena v programe 
dvodnevnega relija. Za uvrščene Profit Share 
in relija bo v soboto organiziran sprejem. Žal 
nam je, vendar se tisti, ki se ne bodo uvrstili, 
sprejema ne bodo mogli udeležiti.

KRAJ
Kraj relija je športna arena Papp László v 
Budimpešti. Ta sodobna arena je na vzhodnem 
bregu Donave, na peštanski strani, le 
5–10 minut od hotelov, kjer bodo nameščeni 
udeleženci relija, oziroma le dve minuti hoda do 
najbližje postaje podzemne železnice.

VSTOPNICE
Vstopnica velja za oba dneva relija.
Cena vstopnice bo 15 evrov oziroma enaka kot 
na relijih leta 2006 oziroma 2007.

HOTELI
Spodnja razporeditev po državah
 je le osnutek; po koncu obdobja za uvrstitve 
vam bomo poslali obvestilo o morebitnih 
spremembah.

INTERCONTINENTAL BUDAPEST HOTEL
Baltske države, države Beneluksa, 
Češka, Francija, Italija, Romunija, 
Skandinavija, Slovaška, 
Turčija, Ukrajina

KEMPINSKI HOTEL CORVINUS BUDAPEST
Islandija, Irska, Izrael, Poljska, Španija, 
Združeno kraljestvo

SOFITEL BUDAPEST HOTEL 
Bosna, Grčija, Madžarska, 
Rusija, Srbija

LE MERIDIEN BUDAPEST HOTEL
Bolgarija, Nemčija/Avstrija, 
Portugalska, Švica

VREME
Glede na to, da bomo reli organizirali 
pozimi, bo verjetno hladno vreme. 
Povprečna februarska temperatura v 
Budimpešti se giblje od 8 do -2 oC. S seboj 
vzemite topla oblačila.

STIKI
O krajevnih informacijah: Zsuzsanna Petróczy 
Tel.: +36 1 269 5370/130
E-naslov: flpbudapest@flpseeu.hu

DRAGE GOSTE PRIČAKUJEMO V BUDIMPEŠTI.

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
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Hotel Kastély Szirák**** 3044 Szirák, Petőfi u. 26.

Dvorec v Sziráku je bil 
zgrajen sredi 18. stoletja. 
Dvorec Teleki, ki se skriva 
med stoletnimi drevesi, 
je eden izmed biserov 
Madžarske, kjer je bil 
pred kratkim  urejen tudi 
wellness center. Tako to 
mesto postaja čedalje bolj 
priljubljena točka potnikov, 
poslovnežev, turistov, 
športnikov in celo lovcev, 
ki lovijo na tistem 
območju ter si želijo 
zdravja in lepote.

In še več: 
presenečenje ob prihodu ter ena ura 
vožnje s konjsko vprego, pozimi s 
sankami !!!

Namestitev v dvoposteljni sobi v 
glavni stavbi s prihodom v nedeljo
–  32.850.- Ft/2 noči/2 osebi z zajtrkom!

oziroma
–  43.800.-Ft/3 noči/2 osebi 

z zajtrkom!

dvoposteljna soba s kopalnico v 
stranski stavbi z nedeljskim prihodom
–  24.750.-Ft/2 noči/2 osebi z zajtrkom 

oziroma
–  33.000.-Ft/3 noči/ 2 osebi z 

zajtrkom
 

Možnost namestitve dodatne postelje za 
3.500.-Ft/osebo z zajtrkom, otroci do 
desetega leta brezplačno!
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Lepotni center v dvorcu

Prisrčno pričakujemo 
drage goste!

 Usposabljanja za različne skupine v 
odličnem okolju, z možnostjo nočitve 
do sedemdeset oseb. 

Običajno potekajo ta usposabljanja in 
kozmetična izobraževanja dva dni, z 
eno nočitvijo. 

Posebne ugodnosti za sodelavce FLP, 
11.000.-Ft+ddv/oseba, kar vsebuje 
nočitev, zajtrk, kosilo in večerjo. 

Uporaba tehnično opremljenih 
dvoran je BREZPLAČNA! 
 
Storitve:
Brezplačne: SONYA SPA - savne, 
bazeni z valovi, peneče kopeli, solna 
kabina, teniško igrišče!
Proti plačilu: SONYA Wellness 
- masaža, kozmetika, frizer, jahanje, 
igralnica - kegljišče, biljard, namizni 
nogomet, tajfun miza

E-mail: kastelyszirak@globonet.hu Telefon / Fax: 06-32-485-300
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