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November je tu in komaj verjamem, da se leto 
spet bliža koncu. Veliko je stvari, zaradi kate-
rih obožujem ta letni čas. V Arizoni je konec 

dolgega in vročega poletja in začenja se zima, jaz pa 
obožujem zimske športe. To je čas, ko analiziramo po-
slovne cilje Forever, preostane pa nam še dovolj časa, 
da lahko uspešno sklenemo to leto. Najpomembneje 
pa je, da se kmalu začenjajo prazniki. V Združenih dr-
žavah Amerike imamo novembra dan zahvale. Vsi se 
malce poglobimo vase in s hvaležnostjo pomislimo 
na čudovit blagoslov, ki smo ga deležni. Ta čas je po-
memben tudi za to, da pogledamo čez svoje potrebe 
in najdemo način, da izrazimo hvaležnost za vse, kar 
nam je bilo dano. 

Na Super reliju smo že najavili, da smo začeli ure-
sničevati načrte za vzpostavitev dobrodelne funda-
cije Forever Giving. Naslov spletne strani fundacije je 
www.forever-giving.org, kjer boste našli vse potrebne 
informacije o fundaciji. 

V tem času čutimo še večjo potrebo po tem, da bi 
obdarili druge. Ta notranja motivacija izvira iz tega, da 
začenjamo nagonsko ceniti ljudi okrog sebe oziroma 
realno ugotovimo, da imamo nekaj, kar lahko podeli-
mo z drugimi; verjetno kar začutimo negativne učin-
ke, ki jih narava oziroma ljudje povzročamo po vsem 

svetu. Vsi smo že videli različne grafikone, ki prikazu-
jejo posledice uničenj, to pa ljudem jemlje možnost 
izbire: gre za revščino, glad, naravne nesreče oziro-
ma bolezni. Ko vidimo trpljenje, je jasno, da želimo 
pomagati in ublažiti nesrečo. Vprašanje je torej, kako 
dati tem ljudem, kako našo donacijo spraviti do njih. 
Pri tem nam bo v pomoč Forever Giving. Naš glavni 
cilj je ponuditi priložnost ljudem, kot ste vi. Torej: da-
jati enkrat oziroma stalno. Obljubljam, da bodo vaše 
donacije prišle v prave roke. V čast mi je, da ste pravi 
partnerji v boju proti revščini, pomanjkanju, pri odpra-
vi posledic naravnih nesreč oziroma boleznih. 

Zagotavljam vam, da bo vsak cent prišel v prave 
roke; ni pomembno, ali boste dali evro ali milijon, vaš 
prispevek bo gotovo v pomoč nekomu. Ni pomemb-
na vsota prispevka. Kar je pomembno, je to, da želite 
skupaj z ljudmi, ki jih poznate in jim zaupate, pomaga-
ti in sodelovati pri ponovni vzpostavitvi upanja. 

REX MAUGHAN
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Vsem ki šele spoznavajo sistem multi level je treba ponuditi novo 
možnost, ki jim bo ta posel naredila še bolj privlačnega. Namen 
sistema je tudi začetnikom omogočiti prihodke, ki jim bodo omo-

gočili brezskrbno opravljanje dela. 
Z veseljem vam najavljam, da bo Forever Living Products International 

prvega decembra 2009 v madžarski in jugovzhodno evropski regiji začel z 
izvajanjem sistema New Distributor Price (NDP). Vem da je prišel trenutek, 
ki so ga naši sodelavci graditelji mreže že nestrpno pričakovali. Za številne 
ljudi pomeni novo priložnost, za veliko družin pomeni bližino oprijemlji-
vega materialnega blagostanja. S tem pa se je povečala tudi odgovornost 
nas v Forever, saj moramo to novo priložnost posredovati še več prijate-
ljem, znancem in kolegom. Točno in preprosto jo mo-
ramo  obrazložiti sto tisočim sodelavcem in kupcem. 
Rex Maughan je sanjal o novem svetu, mi ki mu sledi-
mo pa bomo skupaj uresničili te čudovite sanje. Imej-
te tudi vi pogum sanjati, saj nam podjetje daje vse 
več orodij za uresničitev sanj. Imejte tudi vi pogum 
pogledati v lepšo in brezskrbno prihodnost. Vsi vaši 
sodelavci delajo zato, da bi se to uresničilo. 

V marketinškem načrtu Forever odpira NDP novo 
dimenzijo za več milijonov družin po vsem svetu. Ven-
dar pa je odločitev v vaših rokah. Kakor je povedal naš 
evropski podpredsednik Aidan O’Hara: vlak Forever je 
prispel na tvoj kolodvor, vprašanje je le ali boste vsto-
pili ali pa boste zamudili to vožnjo in bo vlak odpeljal 
brez vas. Odločite se pravilno, uresničite svoje sanje 
in bo vaša prihodnost, prihodnost vaše družine in bli-
žnjih veliko bolj srečna. 

Naprej FLP Madžarske!

DR. SÁNDOR MILESZ 
državni direktor

Nova dimenzija 
v marketingu: NDP

V življenju vsakega podjetja pride trenutek, 
ko mora z upoštevanjem interesov vseh 
sodelavcev, največ pozornosti posvetiti 
začetnikom, tistim, ki so šele začeli ta posel.
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Prihajajoče je pozdravljala 
temperamentna madžarska 
ljudska glasba skupine Zagy-

va Banda, plesalci skupine GONO-
SZOK pa so veselo zaplesali ob zvo-
kih te glasbe.

Gostitelja prireditve, soaring ma-
nager Csaba Tóth in managerka 
Andrea Molnár, sta na oder prišla z 
zadržano eleganco in angelsko mi-
lino. Po kratkem uvodu sta na oder 
povabila državnega direktorja dr. 
Sándorja Milesza.

Državni direktor dr. Sándor 
Mi lesz je zbrane pozdravil v duhu 
obletnice revolucije iz leta 1956. Spre-
govoril je o poti, ki vodi k svobodi, v 
povezavi s tem pa tudi o priložno-
stih, ki jih ponuja Forever. Predstavil 
je tudi nove pobude, med njimi pro-
gram iskanja nadarjenih »Zvezde For-
ever«, in naše božične načrte. 

Primarij dr. György Bakanek, 
neodvisni zdravniški svetovalec, je 
zanesljivo predavatelj o energetskih 
izdelkih Forever. Kar izžareva ener-
gijo! Kot pravi, poroča o fantastičnih 
učinkih. Predstavitev izkušenj z izdel-

Pot ki vodi do 
svobode

Tudi nepričakovano slabo vreme 
ni zadržalo množice, ki je prihajala 
na našo prireditev Dan uspeha. Sicer 
se je kolona valila počasneje, vendar 
jih je tudi ob tej priložnosti prišlo na 
tisoče, da bi skupaj slavili.
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ki je vedno ena najbolj prepričljivih 
delov naših prireditev. Danes ta del 
programa povezuje managerka dr. 
Brigitta Kozma, ki na oder povabi 
zdravnike, naj spregovorijo o izku-
šnjah, na katerih temelji njihovo glo-
boko zaupanje v izdelke. 

Program se v neverjetnem vzduš-
ju nadaljuje z uvrstitvami. Na odru je 
vse več supervisorjev in assistant 
managerjev; čim večja je množica, 
tem glasnejše in močnejše je tudi 
navdušeno ploskanje zbranih. 

Dr. Csaba Gothárd, ki je med 
drugim predavatelj trener seminarjev 
v Sziráku, poroča o uspehih usposa-
bljanj. Ob njem so tudi udeleženci, 
ki spregovorijo o tem, kaj vse so pri-
dobili z udeležbo na usposabljanjih. 
Torej, preostane nam le nadaljevati, 
pravi predavatelj. 

Sledi uvrstitev novih članov 
Kluba osvajalcev, manager-
jev in udeležencev programa za 
spodbujanje nakupa osebnega 
avtomobila. Iz dvorane prihaja 

pravi orkan navdušenja, glasbe iz 
ozadja sploh ni več slišati. Umetni-
ški vodja Zsolt  Frenkó in državni 
direktor dr. Sándor Milesz podrob-
no poročata o programu iskanja 
nadarjenih z nazivom »Zvezde Fo-
rever«. Spodbujajo k sodelovanju. 
Forever ne skriva svojega namena, 
da nam želi pomagati pri uresniči-
tvi naših sanj. 

Potem pa spet trenutki sproščanja 
in zabave, zdaj ob posebnih melodi-
jah skupine Krainbaby. 
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Senior managerka Tünde Hajcsik 
prepričuje udeležence, da si zaslužijo 
veliko več dobrega, to pa lahko tudi 
dosežejo. Na konkretnih primerih 
predstavi prednosti, ki jih ponujata 
nova distributerska cena NDP in novi 
distributerski dobiček NDP. 

Naš naslednji predavatelj na oder 
pride kot velemojster motivacije. Se-

nior manager Tamás Biró v duhu 
svojega slovesa spregovori o naših 
vsakdanjih herojstvih in herojih. Na 
odru mu sledi poseben gost, tj. Mi-
chael Strachowitz. Poslušalstvu 
predaja svoje tridesetletne strokov-
ne izkušnje. Prepričljivo dokazuje, da 
se posel Forever v tridesetih letih ni 
spremenil, saj se pravi ljudje in prave 
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vrednote ne spreminjajo. V roke smo 
dobili ključe uspeha. 

Po uspešno končanem predavanju 
se je komercialni direktor dr. Csaba 
Gothárd zahvalil vsem predavateljem 
in gostiteljem, ki so s svojo osebno-
stjo in z nesebično predajo znanja 
ustvarili izjemno vrednost prireditve. 

Medtem ko poteka sklepni del 
programa, uvrstitve assistant su-
pervisorjev, arena kar vre, ploskanja 
in navijanja ni ne konca ne kraja, bli-
skavice fotografskih aparatov z vseh 
koncev, prelepi šopki rož iščejo svoje 
gospodarje. 

Med prireditvijo smo podelili de-
set torb za prenosni računalnik z na-
pisom Evropski reli, desetim srečne-
žem pa smo podarili deset vstopnic 
za našo naslednjo prireditev Dan 
uspeha. Njih in vse vas pa 21. novem-
bra spet prijazno pričakujemo v areni.

�
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Toplo nas je pozdravil regio-
nalni direktor, vodja slovenske 
podružnice Andrej Kepe in 

z nami delil veselje, da smo se spet 
zbrali. FLP posel cveti, treba je vlo-
žiti veliko truda, da bi dosegli zasta-
vljene cilje in zato je prav, da si kdaj 
vzamemo čas samo zase in se spro-
stimo. FLP ima odlične izdelke za to-
vrstne užitke. 

Maserka Maja Marolt nam je 
predstavila »medeno masažo«. Upo-
rabila je lila kremo, first, alpha E fac-
tor in med. Nikdar si nismo mislili, 
da lahko med tudi sprošča. Iz vseh 
naštetih izdelkov je Maja pripravila 
mešanico, ki je kar sama polzela po 
telesu Tine, ki se je predajala spre-
tnim prstom Maje in odličnim izdel-
kom Forever. Maji in Tini se zahva-
ljujemo za prikazano masažo. 

Forever Living Products nam vsako 
leto prinese vrsto novosti. Tudi tokrat 
je tako in na voljo je nova potovalna 
agencija »ATS«. Predstavili smo njene 
lastnosti in kako izbiramo potovanja. 
Več informacij o agenciji je na voljo v 
pisarni v Trzinu. Vendar pa to še ni vse.

Andrej Kepe nas je razveselil z 
novico o prenovljenem sistemu na-
grajevanja NDP. Forever Living Pro-
ducts je edinstven, venomer korak 
pred vsemi drugimi in tudi tokrat je 
pripravljen odličen marketinški načrt. 
Po obrazložitvi sta se v dvorani zasli-
šala glasno ploskanje in veselje distri-

Posel FLP se 
razvija in cveti

Bil je prelep dan; nežen jesenski veter in topli 
sončni žarki so se poigravali nad mestom, mi pa 
smo že nestrpno pričakovali začetek prireditve.
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buterjev. To je prava priložnost za vse 
nas! Poleg tega pa prihajajo tudi novi 
izdelki. Se veselite? Prav je tako, izdel-
ki bodo izvrstni, tako kot vsi do zdaj. 
Kmalu vas bodo v prodajalni v Trzi-
nu pričakali novi Forever CardioHealt 
s Forever, Freedom 2Go, Aloe Deep 
Moisturizing Creme in Sonya® Mine-
ral Make up. 

Rex Maughn nas vsako leto na-
gradi za uspešno delo in ko misli-
mo, da imamo že prav vse izdelke, 
nas preseneti in nam predstavi 
nove, še boljše! 

Predstavnice nežnejšega spo-
la so se lahko prepričale, kaj vse 
nam nudi kolekcija ličil Sonya. Vi-
zažistka Lea se že vrsto let ukvarja 
z ličenjem in pravi, da je nad ličili 
Sonya navdušena. Sodeluje z našo 
glasbenico in pevko Tanjo Žagar, ki 
se nam je pridružila na prireditvi in 
skupaj z Leo sta nam pokazali nju-
no vsakdanje delo. Lea je spretno 
vrtela čopič, puder, senčilo, rdečilo 
pa šminko … Tanji je pripravila je-
senski mejkap, ki je Tanjo spremljal 
ves dan in vse do jutra. Ličila Sonya 
so naravna, dodan je velik delež 

aloje vere, zato so edinstvena. Lei 
in Tanji se zahvaljujemo za njun na-
stop in jima želimo še veliko obar-
vanih dni s kolekcijo ličil Sonya. 

Kot veste, imamo poleg »točk-
ovnega« materiala tudi »netočkov-
nega«, ki je prav tako pomemben 
za gradnjo posla Forever. Naši so-
delavki Karmen in Tanja sta nam 
predstavili program torbic, obeskov 
za ključe, čopičev, kompletov za 
urejanje nohtov, kataloge in še in še. 
Ves material je na voljo v prodajalni 
v Trzinu, za vas pa bomo v kratkem 
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pripravili tudi darilne pakete. Dobra 
ideja za darilo, zakaj pa ne? 

Posebno darilo za vložen trud in 
dosežene uspehe pa je prav goto-
vo nova značka. Sledila so imeno-
vanja. Na odru smo pozdravili nove 
supervisorje, assistant managerje 
in s posebnim ploskanjem pozdra-
vili nova managerja in senior ma-
nagerja. Rinalda in Lučano Iskra 
sta postala ponosna lastnika lente 
in značke senior manager in nam 
na kratko zaupala, kako sta to do-
segla. Pot ni bila preprosta, vendar 
je občutek nepopisno lep, ko stojiš 
na odru in se ob tebi smehlja za-
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konski par, tvoja nova managerja 
Jasminka in Mirko Petrovič. 

Vsem iskreno čestitamo in 
jih pozivamo, naj poletijo še višje. 
Forever Living Products je polet 
brez meja! Bližali smo se koncu pri-
reditve in na oder povabili še naše 
najnovejše sodelavce, ki so prejeli 

svojega prvega orla za doseženi 
2 točki. Prepričani pa smo, da to 
ni zadnji orel, to so naši prihodnji 
managerji. 

Vsem predavateljem in vam, dra-
gi distributerji, iskrena hvala, ker ste 
z nami preživeli ta dan. Veselimo se 
našega ponovnega srečanja, ki bo 

14. 11. 2009 ob 11. uri v Ljubljani. 
Upihnili bomo že osmo svečko na 
torti. Pridružite se nam, pripeljite s 
seboj svoje sodelavce, saj se bo le 
tako posel Forever širil naprej! Pole-
timo še višje …

ANDREJ KEPE,
regionalni direktor 
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Gostitelja prireditve sta bila 
naša sodelavca, safirna ma-
nagerja Irena in Goran 

Dragojević. Primer zakoncev Dra-
gojević odlično kaže, da so tudi mla-
di ljudje lahko uspešni. S svojo sijaj-
no ekipo, z velikim srcem in veliko 
mero predanosti FLP. 

Udeležence srečanja je pozdravil 
regionalni direktor FLP Srbije, ma-
nager Branislav Rajić. S pomočjo 
slikovnega in zvočnega gradiva se 
je spomnil udeležbe naših najuspe-
šnejših sodelavcev na letošnjem sre-

Tudi mladi so 
lahko uspešni

Sočasno s prihodom glasnikov jeseni 
se je začelo druženje najuspešnejših 
sodelavcev podjetja Forever Living 
Products v Srbiji.
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čanju, organiziranem v Združenih 
državah Amerike. Predstavil je tudi 
novosti, ki so jih uvedli na pobudo 
naših distributerjev, cilj inovativnih 
rešitev pa je krepitev uspešnosti in 
učinkovitosti dela. 

Z dolgotrajnim ploskanjem smo 
pozdravili našo sodelavko, zmago-
valko tekmovanja za mis Srbije 2009 
Jeleno Marković, in ji zaželeli veliko 
sreče na tekmovanju za mis sveta, 
ki bo konec letošnjega leta. Upamo, 
da bo Jelena tudi v prihodnje ostala 
naša zvesta prijateljica in sodelavka 
podjetja. 

Udeleženci motivacijskega pro-
grama Holiday reli so poleg priponke 

supervisorja prejeli še posebno na-
grado – mini usposabljanje oziroma 
potovanje v Poreč in sodelovanje 
na seminarju, kjer bodo predavatelji 
najuspešnejši distributerji jugovzho-
dnoevropskega prostora. Čestita-
mo zmagovalcem in uvrščenim na 
raven supervisorja in assistant 
managerja ter jim želimo še veliko 
uspehov v njihovi karieri v FLP. 

Predstavitve zdravniških in upo-
rabniških izkušenj z izdelki so naj-
pomembnejši del vseh naših prire-
ditev. Te izkušnje iz dneva v dan 
tudi v praksi potrjujejo izjemno 
kakovost naših izdelkov, ki imajo 
pomembno vlogo pri ohranjanju 
zdravja. Zahvaljujemo se vsem na-
šim sodelavcem in zdravnikom, ki so 
pogumno predstavili svoje izkušnje. 
Posebna zahvala gre dr. Boriju Vuja-
sinu, ki je mojstrsko povezoval ta del 
programa. 

Včasih se upravičeno sprašujemo, 
ali mi jemo hrano ali pa hrana je nas. 
Dr. Sonja Jović je zelo nazorno po-
kazala, kako izdelki FLP prispevajo k 
temu, da sta naša prehrana in vital-
nost vedno na visoki ravni. Veliko-
krat se niti ne zavedamo posledic 
nepravilnega prehranjevanja, ki lah-
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ko spodkopa naše fizično in psihič-
no zdravje. S pomočjo široke palete 
izdelkov našega podjetja lahko učin-
kovito preprečimo razvoj neugo-
dnih posledic. 

Člani skupine »Garavi sokak« so 
stari prijatelji našega podjetja in jih 
vedno radi vabimo na naša druže-
nja – njihova prijetna glasba ustvarja 
odlično vzdušje med sodelavci. Upa-
mo, da bo naše prijateljstvo še dolgo 

trajalo in da bodo naši distributerji še 
dolga leta uživali v njihovi glasbi. 

Uspeh ne prihaja vedno s hitro-
stjo, kot si jo želijo distributerji. Če 
želimo spremeniti svoje življenje, 
se moramo najprej spremeniti mi 
sami! Poleg hotenja in zastavljenih 
ciljev je potrebna sprememba v 
strukturi osebnosti, psihologiji, to-
leranci, obnašanju in v delovanju. 
Naša sodelavka, senior managerka 

Sonja Knežević, je v svojem preda-
vanju spregovorila o tem, da mora-
mo biti ob pravem času na pravem 
mestu; le tako bomo lahko krenili 
po poti uspeha. 

»Na prvi pogled bo mrežni mar-
keting, če ne poznamo njegovega 
bistva, prebudil odpor pri ljudeh. 
Tako pa bodo dobili krivo podobo 
o FLP. Če nam bo uspelo odstraniti 
vse negativne predsodke, se nam 
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bo odprla krasna priložnost za delo. 
S tem delom se lahko ukvarjajo 
le tisti, ki so odprti za stalne spre-
membe, saj eno največjih težav v 
našem življenju predstavlja prav 
dejstvo, da se moramo menjati,« je 
povedal naš sodelavec, manager 
Slobodan Antonijević.

Naši sodelavci, ki so v primerjavi 
z lanskim letom bistveno povečali 
svoj promet, so se upravičeno uvr-
stili v Klub osvajalcev. Prisrčna če-
stitka vsem uvrščenim; želimo jim, 
da bi še velikokrat obnovili svoje 
članstvo v tem klubu. 

Splošno priljubljen motivacijski 
program, ki mu pravimo 1 + 5, pred-
stavlja sijajno motivacijo za naše so-
delavce, ki so šele začeli svojo kariero 
in so se odločili ostati v vrstah FLP, tj. 
na poti uspeha. Več kot osemdeset 
naših sodelavcev se je uvrstilo v tem 
»mini« programu motivacije, kar po-
meni, da bodo preživeli prijeten ko-
nec tedna in se učili od najuspešnej-
ših distributerjev FLP Srbije. 

Naš gost, predavatelj iz Make-
donije, senior manager Slavko 
Mihajlovski, je svojo uspešno karie-
ro v FLP zgradil, kot sestavlja sklada-
telj simfonijo, spremlja pa ga njegov 
orkester sodelavcev, ki se zavedajo, 
da pomeni FLP njihovo prihodnost. 
Z naslovom svojega predavanja: A 
(atention – pozornost), I (interest – 
zainteresiranost), D (desire – želja), 
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(action – akcija) je predstavil glasbe-
no abecedo gradnje mreže. Prisrčno 
se mu zahvaljujemo za podrobno 
predstavitev poti do uspešne kariere. 

Zahvalili smo se za odlično po-
vezovanje programa in vse pova-

bili na našo naslednjo prireditev, 
ki bo 28. novembra v Beogradu, 
ko bomo skupaj slavili osmi rojstni 
dan FLP Srbije. 

Na odru Dneva uspeha smo 
čestitali novim assistant supervi-

sorjem in jim zaželeli veliko uspe-
hov in sreče na začetku njihove 
uspešne kariere v FLP. 

BRANISLAV RAJIĆ, 
regionalni direktor FLP Srbije 
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J asno nam je, da je ena naj-
bolj dinamično razvijajočih 
se panog sveta prav proi-

zvodnja prehranskih dopolnil. Že 
dolgo poznamo tudi dejstvo, da je 
kakovost živil še kako pomembna 
pri ohranjanju zdravja. Pred pet-
najstimi leti smo vsi sanjali o tem, 
da bomo tudi dejansko postali del 
Evrope. Kar zadeva trg živil, je Al-
baniji to gotovo uspelo. 

Pred dvajsetimi leti je prebival-
stvo te izolirane državice sodilo 
med tiste, ki se zdravo prehra-
njujejo. Ni bilo debelih, nekaterih 
bolezni sodobnega sveta dejan-
sko niso poznavali. Pričakovana 
življenjska doba pa se je do danes 
zmanjšala. Prebivalstvo se spopa-
da z odvečnimi kilogrami, znova 
se je razširila tuberkuloza, vse več 
je sladkornih bolnikov, tistih, ki tr-
pijo zaradi visokega krvnega tlaka, 
veliko je alergijskih težav in bo-
lezni gibal. Tudi tu so se pojavile 
nova gripa in druge bolezni so-
dobnega sveta. 

Trg živil se je korenito spreme-
nil. Vse manj je zdravih naravnih 
živil. Perutnini in živini za zakol 

tudi tukaj dajejo krmo ki so ji do-
dali hormone. Tudi v sadju in ze-
lenjavi je vse manj vitaminov in 
rudninskih snovi. Če mislite, da 
pretiravam, vam v branje priporo-
čam študijo, ki jo je napisal pred-
sednik združenja za varstvo po-
trošnikov, prof. dr. Islam Cani, ki 
ga pozdravljamo med nami. Ver-
jetno se boste vprašali, kaj pa ima 
pri tem FLP in zakaj naštevam ta 
žalostna dejstva ob veseli obletni-
ci. Odgovor je seveda jasen: če ne 
bi bilo teh žalostnih dejstev, če ne 
bi bilo bencinske sopare in stresa, 
če ne bi bilo pomanjkanja, ljudje 
verjetno ne bi potrebovali FLP. To-
rej, če si želimo dolgega in zdra-
vega življenja, imamo dve možno-
sti. Lahko se preselimo v kolibo 
daleč od stresa in vseh škodljivih 
vplivov, lahko pa svoje mesto naj-
demo v družbi. 

S prehranskimi dopolnili in 
finančno varnostjo si lahko za-
gotovimo prihodnost. Okrepiti 
moramo svoj imunski sistem, po-
membno je preprečevanje bole-
zni, organizmu moramo zagotoviti 
vse, česar mu primanjkuje. Nismo 

čarovniki, ne moremo spremeni-
ti sveta, radi pa bi sodelovali pri 
preprečevanju obolenj, pri po-
novni vzpostavitvi zdravega na-
čina življenja. Mi, uporabniki, smo 
živa oglaševalska veriga našega 
podjetja; menimo namreč, da sta 
najpomembnejši osebna izkušnja 
in zadovoljen kupec. Mi vam pre-
dajamo svoje osebne izkušnje. Če 
želite izvedeti več o tem, da pod-
jetje plačuje celo za našo lastno 
porabo, pokličite svojega spon-
zorja, se dogovorite za srečanje 
in boste dobili vse odgovore. Na 
naših brezplačnih predavanjih 
boste izvedeli vse o učinkovi-
tem načrtovanju časa in pomenu 
mrežnega marketinga. Naučili nas 
bodo, kako navezovati stike z dru-
gimi, prepoznali bomo, kako lahko 
postanemo uspešni brez velikih 
finančnih naložb. Naše izdelke lah-
ko vsi zainteresirani preizkusijo po 
veleprodajni ceni. 

Zahvaljujem se najvišjemu vod-
stvu podjetja, ki je Albaniji zago-
tovilo enake pogoje kot drugod 
po Evropi. Poleti orel, poleti še 
višje, Albanija!

Leto dni 
v Albaniji

Se spominjate uradnega odprtja v narodnem gledališču? 
Pred tridesetimi leti je Rex Maughan v Združenih državah 
Amerike ustanovil to čudovito podjetje. Albanija je nestrpno 
čakala, da bo tudi v deželo orlov priletel orel FLP, ki je visoko 
poletel v več kot sto štiridesetih državah po vsem svetu.
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HELYSZÍN
A Rally helyszíne: Wembley Arena. 12 km-re található 
London városközpontjától, és könnyen megközelíthető 
a londoni metróval, vonattal, busszal és autóval. 
Honlapcím: http://www.wembley.co.uk/Wembley_Arena.htm

RALLYJEGYEK
A jegyek a mindkét nap programjára biztosítják a részvételt.
Nem minősültek számára novembertől biztosítunk 
megvásárolható jegyeket.

REPÜLŐTÉR
A következő repülőterekről lesz központilag transzfer intézve:
LONDON HEATROW
LONDON STANSTED
LONDON LUTON

HOTELEK
A minősültek a következő hotelekben 
lesznek elszállásolva:
HILTON ON PARK LANE HOTEL
GROSVENOR HOUSE HOTEL
GROSVENOR SQUARE HOTEL
HYATT REGENCY HOTEL
HILTON PADDINGTON HOTEL

Az országonkénti beosztásról az értesítést 
a minősülési periódus lezárása, illetve a minősültek teljes 
létszámának ismerete után áll módunkban küldeni.

IDŐJÁRÁS
Ez London, Anglia – az esőről híres, úgyhogy készüljetek. 
A hőmérséklet 3–10 ˚C körül várható, csomagoljatok meleg 
ruhákat és esernyőt!

Szeretettel várunk benneteket Londonban!

Ahogyan a 2009-es malagai Európai Rally & Pro�t Sharing 
rendezvényen, ezúttal is a Pro�t Sharing-minősülések mindkét napon 
meg lesznek tartva. A Rally műsorának pontos időpontja még nem 
ismert, de várhatóan hasonló lesz a malagai Rallyéhoz: 13.00–19.30 
(péntek) és 11.00–17.00 (szombat). Hosszas konzultáció után úgy 
döntöttünk, hogy ezen a Rallyn nem rendezünk bankettet a minősültek 
részére. Ez nagyobb szabadságot ad az egyéneknek és a csoportoknak, 
hogy szombat estére programot szervezhessenek maguknak.

DÁTUMOK ÉS IDŐPONTOK
A Rally időpontja:
2010. március 5., péntek
2010. március 6., szombat

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

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

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

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

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

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

Prisrčno vas pričakujemo v Londonu!

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

DATUMI IN TERMINI
Čas relija:
Petek, 5. marec 2010, 
Sobota, 6. marec 2010
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Madžarska
  1. Ramóna Visnovszky in Gábor Bognár 
  2. Ferenc Tanács in Ferencné Tanács 
  3. Dr. Adolf L.  Kósa
  4. Varga Józsefné
  5. Károly Léránt in Edina Tóth Lérántné
  6. Erzsébet Vesza
  7. Péter Mayer
  8. János Tóth
  9. Hilda Boskó in Béla Boskó 
10. Róbert Varga

Srbija, Črna gora
  1. Milena Petrović in Milenko Petrović 
  2. Nada Micašević
  3. Dr. Dušanka Tumbas
  4. Evica Nužda in Milan Nužda 
  5. Soka Momčilović in Dragoslav Momčilović 
  6. Milan Mitrović-Pavlović in Biljana Pavlović 
  7.  Dr. Radmila Jurišić in Predrag Jurišić 
  8.  Snežana Dimitrovski Lozajić in 

Hristo Dimitrovski 
  9. Vasilije Stevanović in Branka Stevanović 
10. Daniela Ocokoljić

Klub osvajalcev
DESET NAJUSPEŠNEJŠIH DISTRIBUTERJEV 

MESECA AVGUSTA 2009 OSEBNE IN 
NEMANAGERSKE TOČKE
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Hrvaška
  1. Tihomir Stilin in Maja Stilin 
  2. Jasminka Petrović in Mirko Petrović 
  3. Ivanka Miljak Rill in Rolf Rill 
  4. Andrea Zantev
  5. Selma Belac in Dario Belac 
  6. Elvisa Rogić in Jakov Rogić 
  7. Anton Stipetić
  8. Stela Boljat in Zdenko Boljat 
  9. Marija Turk
10. Dušanka Gruevski

Bosna-Hercegovina
  1. Savka Varajić
  2. Zoran Varajić in Snežana Varajić 
  3. Danijel Marković
  4. Subhija Mustafić in Safet Mustafić 
  5. Meliha Dragić in Dragan Dragić 
  6. Dževad Džaferović in Albina Džaferović 
  7. Goran Garić
  8. Nada Mišić in Milan Mišić 
  9. Nada Dajovoc
10. Dr. Nedeljko Petković in Milojka Petković

Slovenija
  1. Andrej Kepe in Miša Hofstätter 
  2. Daša Hofstätter in Marko Jazbar 
  3. Jože Feher
  4. Lidija Obid
  5. Simona Zajc in Matija Mernik 
  6. Vesna Markoš
  7. Majda Koglot in Lučjan Koglot 
  8. Tatjana Matjašič
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FLP Madžarska, Albanija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Srbija, Črna gora, Slovenija

Skupaj na poti uspeha 
Zoltánné Bencsik in Zoltán Bencsik (Zoltán Szántó)
Enikő Makó Bocskainé in Krisztián Bocskai 
(István Borbély in Istvánné Borbély)

Zoran Varajić in 
Snežana Varajić (Nenad Mišić)

Erzsébet Kiss Bárdosné
Ágnes Kocsis Csertusné
Ferenc Csontos ml.
Dr. Melinda Bozó 
Erzsébet Szalay Kissné in Zoltán Kiss 
Melinda Laskovics 
Anita Lengyel 

Danijel Marković 
Csaba Nyírő 
Bosa Spasojević in Veljko Spasojević 
Jela Stjepanović 
Lászlóné Szabó Róbert 
Katalin Zemlényi

Raven managerja so dosegli (sponzor):

Raven assistant managerja so dosegli:

Raven supervisorja so dosegli:

Ilona Amberg 
András Andó 
István Bíró 
Róbertné Balogh 
Selma Belac in Dario Belac 
Zoltán Belcsik 
Márta Bendekovics in Gábor Bendekovics 
Katalin Nagy Bereczkiné
Veronica Ciuraru 
Zoltán István Cselovszki
Hajnalka Csertus 
Snježana Djuranović in Borislav Djuranović 
Dr. Anikó Szűcs 
Dr. Gábor Tordai in Krisztina Orbán 
Géza Ekker in dr. Éva Sömjéni 
János Geszti 
András Boldizsár Györgyfalvi
Ildikó Horváth 
Takács Gyula ml. 
Barbara Iller 
Anikó Kardos 
Csaba Katona 
Éva Magyar Királyné in Antal Király 
Zsolt Kohajda 
Gábor Kovács in Beáta Bálint Kovácsné
Zoltán Mayer 

Milica Milosavljević 
Béla Miskei 
Katalin Nagy in Szilveszter Nagy 
Attiláné Nagy 
Gábor Nagy 
Erzsébet Bartus Nagyné in Nagy Miklós
György Pallagi 
Nikolett Petrovics 
Mónika Polgár 
Zsoltné Práger in Zsolt Práger 
Sara Pupić 
Zlatica Puškar in Dragiša Puškar 
Erika Németh Rimócziné in Attila Rimóczi 
László Rosta 
Ildikó Edina Seres
Gabriella Székelyhidi 
Tiborné Szabó Éva Kátai in 
Tibor Szabó 
Éva Szakáll 
Erna Szily 
Tibor Szűcs 
Gyula Takács 
Zsuzsanna Tóbiás in János Husz 
Marija Ubavić in Jakšo Ubavić 
Nóra Vajdahunyadi in Csaba Vajdahunyadi 
Hedvig Jójárt Vargáné

Dobitniki programa za spodbujanje nakupa osebnega avtomobila:

1. raven

Ádámné Szőllősi Cecília  in 
Ádám István
Bakó Józsefné  in Bakó József

Balázs Nikolett
Balogh Anita  in Süle Tamás
Bánhidy András
Becz Zoltán  in Becz Mónika
Bodnár Daniela

Botka Zoltán  in Botka Zoltánné
Czeléné Gergely Zsófia
Csepi Ildikó  in Kovács Gábor
Csuka György  in dr. Bagoly Ibolya
Csürke Bálint Géza  in 
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Csürke Bálintné
Dobsa Attila  in 
Dobsáné Csáki Mónika
Goran Dragojević  in  Irena Dragojević
Éliás Tibor
Dr. Farády Zoltán  in 
dr. Farády Zoltánné
Farkas Gáborné  in Farkas Gábor
Fittler Diána
Anton Gajdo  in Olivia Gajdo
Gecző Éva Krisztina
Gecző László Zsoltné  in 
Gecző László Zsolt
Gecse Andrea
Haim Józsefné  in Haim József
Hajcsik Tünde  in Láng András
Halomhegyi Vilmos
Hofbauer Rita  in  
Gavalovics Gábor
Jancsik Melinda
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
Sonja Knezević  in  
Nebojša Knezević
Knisz Péter  in Knisz Edit
Kovács Gyuláné  in  
Kovács Gyula
Köves Márta
Jadranka Kraljić-Pavletić  in 
Nenad Pavletić
Kulcsárné Tasnádi Ilona  in 
Kulcsár Imre
Lapicz Tibor  in 
Lapiczné Lenkó Orsolya
Dr. Predrag Lazarević  in 
dr. Biserka Lazarević
Léránt Károly  in  
Lérántné Tóth Edina
Lukács László György
Dr. Lukács Zoltán  in 
dr. Lukácsné Kiss Erzsébet
Major István  in 
Majorné Kovács Beatrix
Mayer Péter
Mészáros Istvánné
Branko Mihailović  in 
Marija Mihailović
Miklós Istvánné  in Tasi Sándor
Mirjana Mičić  in Vilmoš Harmoš
Mohácsi Viktória
Molnárné Kalcsu Klára

Mrakovics Szilárd  in  
Csordás Emőke
Mussó József  in  
Mussóné Lupsa Erika
Nagy Ádám  in 
Nagyné Belényi Brigitta
Nagy Gabriella  in Márkus József
Nagy Zoltán  in 
Nagyné Czunás Ágnes
Marija Nakić  in Dušan Nakić
Oltvölgyiné Zsidai Renáta
Orosz Ilona  in dr. Gönczi Zsolt
Orosz Lászlóné
Papp Imre  in Péterbencze Anikó
Papp Tibor  in Papp Tiborné
Radics Tamás  in Poreisz Éva
Radóczki Tibor  in dr. Gurka Ilona
Ramhab Zoltán  in Ramhab Judit
Ráth Gábor
Rezván Pál  in  
Rezvánné Kerek Judit
Róth Zsolt  in  
Róthné Gregin Tímea
Rudics Róbert  in  
Rudicsné dr. Czinderics Ibolya
Rusák József  in Rusák Rozália
Rusák Patrícia
Dr. Steiner Renáta
Tihomir Stilin  in Maja Stilin
Sulyok László  in 
Sulyokné Kökény Tünde
Szabados Zoltán  in  
Szabadosné Mikus Emese
Szabó Ildikó
Szabó Péter
Dr. Szabó Tamásné  in 
dr. Szabó Tamás
Szeghy Mária
Székely János  in Juhász Dóra
Szekér Marianna
Széplaki Ferencné  in  
Széplaki Ferenc
Tanács Ferenc  in  
Tanács Ferencné
Tasnády Beáta  in Vörös Zoltán
Téglás Gizella
Térmegi Lászlóné  in Térmegi László
Tordai Endre  in  
Tordainé Szép Irma
Tóth Tímea
Dr. Dušanka Tumbas
Túri Lajos  in Dobó Zsuzsanna
Miodrag Ugrenović  in 
Olga Ugrenović
Vareha Mikulas
Varga Zsuzsa
Visnovszky Ramóna  in 
Bognár Gábor
Vitkó László
Zakar Ildikó
Jozefa Zore

2. raven

Botis Gizella  in Botis Marius
Császár Ibolya Tünde
Dominkó Gabriella
Hertelendy Klára
Illyés Ilona
Dragana Janović  in  
Miloš Janović
Milanka Milovanović  in 
Milisav Milovanović
Daniela Ocokoljić
Dr. Marija Ratković
Révész Tünde  in Kovács László
Rózsahegyi Zsoltné  in 
Rózsahegyi Zsolt
Siklósné dr. Révész Edit  in 
Siklós Zoltán
Szépné Keszi Éva  in 
Szép Mihály
Tóth Csaba
Varga Géza  in 
Vargáné dr. Juronics Ilona

3. raven

Berkics Miklós
Bíró Tamás  in Orosházi Diána
Bruckner András  in  
dr. Samu Terézia
Budai Tamás
Marija Buruš  in Boško Buruš
Fekete Zsolt  in Ruskó Noémi
Halmi István  in  
Halminé Mikola Rita
Herman Terézia
Juhász Csaba  in Bezzeg Enikő
Kis-Jakab Árpád  in 
Kis-Jakabné Tóth Ibolya
Dr. Kósa L. Adolf
Krizsó Ágnes
Leveleki Zsolt
Stevan Lomjanski  in  
Veronika Lomjanski
Dr. Németh Endre  in  
Lukácsi Ágnes
Zoran Ocokoljić
Senk Hajnalka
Dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin  in  
dr. Seres Endre
Szabó József  in  
Szabó Józsefné
Tamás János  in  
Tamás Jánosné
Tóth István  in Zsiga Márta
Tóth Sándor  in Vanya Edina
Utasi István  in Utasi Anita
Vágási Aranka és 
Kovács András
Varga Róbert  in  
Vargáné Mészáros Mária
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Saj nič ne 
stane?!

Saj res nič ne stanejo naše sanje. Kljub 
temu se jim marsikdo odreče. FLP naju je 
naučil, da lahko sanjava tudi budna. 
Veliko je tistih, ki se že v otroštvu 
odrečejo svojim sanjam in ničesar 
ne storijo, da bi jih uresničili.

Kaj pa je treba storiti, da bi se 
sanje uresničile? Sanje same 
po sebi so seveda premalo. 

Ko sem kot otrok gledal risanke, 
sem si predstavljal, kako lep je ver-
jetno park Yellowstone. Kako lepo 
bi ga bilo obiskati!

Moji starši so pošteno delali, 
vendar so si ob štirih otrocih privo-
ščili le kakšen izlet po Madžarski. 

Ko sem začel delati, sem ugo-
tovil, da je moja plača prenizka 
za takšna potovanja. Pogledali 
smo v družinsko blagajno in ugo-

tovili, da si velikega potovanja ne 
moremo privoščiti.

Ko so se na Madžarskem pojavili 
posli MLM, nam sploh ni bilo jasno, 
zakaj nas želijo nagovoriti k sanjam. 
FLP je bil prva priložnost, kjer so 
naši sponzorji z lastnim vzorom 
pokazali, da se lahko sanje uresni-
čijo. Vse pogumneje smo zapiso-
vali svoje sanje in roke, do katerih 
jih želimo uresničiti – tako so sanje 
postopoma postale cilji. 

Do polnega uspeha nama je 
manjkal le pogovor z najinima 

sponzorjema, Veroniko in Stevo-
jem Lomjanskim, da bi določili 
tudi pot, ki vodi do uspeha. 

Nismo odločali o smeri, ne o 
prestopih, ampak o številu povabil 
in predstavitev, iskanju vodij, torej 
o delu. Naučila sta naju načrtovati. 

FLP nama je zagotovil priložnost 
s poštenim delom pridobiti pošte-
no nagrado, s tem pa tudi potova-
nje v Ameriko. Med najine cilje sva 
letos uvrstila tudi park Yellowstone. 
Na to nepozabno potovanje sva 
krenila v štiri, skupaj z Ilono Juroni-
cs in Gézo Varga. Ob najinem delu 
sva kot bonus srečala fantastične 
ljudi in pridobila iskrene prijatelje. 

Seveda sva na Super reliju sre-
čala tudi vodstvo podjetja. Nastal 
je tudi skupen posnetek z Rexom. 

Hvaležna sva svojim sponzor-
jem, ki so nam predali to prilo-
žnost. 

Hvaležna sva Rexu Maughanu, 
ki je ustvaril to fantastično pod-
jetje. 

Hvaležna sva sodelavcem in 
najinim vodjem, ki skupaj z nama 
hodijo po isti poti in se zavedajo, 
da se same po sebi niti sanje ne 
uresničijo, da je za to potrebna 
čudovita skupina. 

Vsem iskrena hvala. 

ÁDÁM KIBÉDI IN 
EMŐKE ÓTÓS, 

soaring managerja



PAKET UGODNOSTI Z NEDELJSKIM PRIHODOM
Dve noči v dvoposteljni sobi v glavni stavbi z nedeljskim prihodom:
namesto 28.900 Ft/osebo le 23.450 Ft/ osebo
Tri noči v dvoposteljni sobi v glavni stavbi z nedeljskim prihodom: 
namesto 43.350 Ft/osebo le 35.250 Ft/osebo
Dve noči v dvoposteljni sobi v stranski stavbi z nedeljskim prihodom: 
namesto 21.900 Ft/osebo le 17.850 Ft/ osebo
Tri noči v dvoposteljni sobi v stranski stavbi z nedeljskim prihodom: 
namesto 32.850 Ft/osebo le 26.800  Ft/osebo

NEPOZABNO DARILO 
ob poroki, rojstnem dnevu vaših najdražjih oziroma za božič ali druge praznike.
Cena paketa: 94.750 Ft/2 osebi/3 noči 123.850 Ft/2 osebi/4 noči 
Paket vsebuje naslednje storitve:

· Presenečenje v sobi  
· Nočitev v izbranem apartmaju hotela dvorca
· Romantična večerja ob svečah  
· Uporaba bazena, savne, slane kabine in peneče kopeli v wellnes oddelku.  

Paket bomo radi prilagodili vašim željam. Zaupajte nam in nas pokličite.  

PAKET ZA MLADOPOROČENCE 
Dostojno nadaljevanje posebnega dne …
ponudba hotela dvorca za tiste na poročnem potovanju.
Pričakujemo vas v našem dvorcu, v romantičnem okolju, v restavraciji okusnih jedi.
6 dni/5 noči – 149.650 Ft/2 osebi/5 noči
Ponudba vsebuje:

· Nočitev v apartmaju
· Presenečenje v sobi 
· Romantičen zajtrk, ki ga po želji postrežemo v hotelski sobi
· Večerja s tremi glavnimi jedmi
· Uporaba bazena, savne, slane kabine, peneče kopeli in teniškega igrišča v 
wellnes oddelku.  

KLASIČNI PAKET 
• 3 noči z zajtrkom v dvoposteljni sobi v glavni stavbi dvorca
• 3-krat večerja s tremi glavnimi jedmi
• 1 jahanje na terenu ali v oboru 

 49.350 Ft/oseba  
Doplačilo za enoposteljno sobo  9.000 Ft!

PONUDBA UGODNIH
PAKETOV

Prisrčno vabljeni, pustite se razvajati!
Telefon: (06) 32-485-300 • e-mail: kastelyszirak@globonet.hu
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Postani vodja!

Ni lahko postati dober vodja! Je pa veliki izziv! 
Hoditi na čelu skupine, katere člani te priznavajo, 
cenijo, s katerimi lahko delaš za skupne cilje, 
skupaj jokati in se veseliti, vztrajati drug ob 
drugem v času težav in v času uspešnosti … 
Že zato je VREDNO!

Zakaj sploh pisati o tem? In 
zakaj prav jaz, saj je v tem 
poslu zraslo že toliko uspe-

šnih vodij. Zato, ker ta posel resnič-
no zasluži še več uspešnih ljudi. In 
zato jaz, ker delamo v fantastični 
skupini z odličnimi vodji!

Večno bova hvaležna čudo-
vitima zakoncema, ki sta nama 
posredovala to priložnost, to sta 
najina sponzorja, Zsolt in Marika  
Rózsahegyi. Vsak dan se ju spom-
niva z ljubeznijo in s spoštovanjem; 
če njiju ne bi bilo, tudi midva ne bi 
uživala v čudežih, ki nama jih daje 
Forever. 

Midva sva sklenila, da ju bova po-
snemala, saj je tisto, kar sta dosegla, 
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vsekakor nekaj zavidljivega. Ugotovi-
la sva, da lahko tudi midva rasteva, 
če bova sledila njuni poti. Imamo 
višjo linijo, v kateri so med drugimi 
Sándor Tóth, Anita Balogh in seve-
da nekdo, ki je na vrhu sveta, ki nam 
je pravi vzor v vsem, Miklós Berki-
cs! Hvala, da obstajate!

V mojih sanjah je vedno živela že-
lja postati dober in velik vodja! Kaj je 
zapisano v tvojem zvezku sanj? Sa-
nje se vedno uresničijo! Če se od-
ločiš zanje, če se jim predaš, če si pri-
pravljen tudi storiti kaj zanje, bodo 
te sanje postale tvoja resničnost!

Najine sanje so na pot krenile 
leta 2000! Po odgovorni odločitvi 
sva svoj posel Forever gradila z ve-
liko dela, predanosti, s sponzorsko 
pomočjo in seveda zavestno sledila 
svojemu cilju. In ne le to! Druge iz-
bire nisva imela! Tudi želela si nisva 
nič drugega! Pred seboj sva imela 
vzor! Naučila sva se stroke in pred 
najinimi očmi je lebdel en sam cilj, 
tj. najti vse več tistih, ki nama bodo 
sledili! Verjela sva, da nama to pri-
pada, da si to zasluživa; Marika in 
njeni so naju prepričali, da sva tudi 
midva sposobna doseči več. 

Našla sva odlične sodelavce! Er-
zsi in István Czifra, ki sta pravi vzor 
vztrajnosti, Klári Molnárné in Zoli 
Molnár, ki sta danes senior mana-
gerja, ki sta pravi vodje z ogromno 
skupino. Tudi Patrícia Rusák je se-
nior managerka, njo poznajo po 
vsej državi, in nekdo, na kogar lah-
ko vedno računamo, to je Magdol-
na Farkas.

Skupaj z njimi in njihovo pomo-
čjo je nastala velika skupina: Zoli in 
Timi Sitkei, Zsuzsi in Tibi Oszbach, 
Rozál in Józsi Rusák, Márk Rusák, 
Erika in Gábor Keszthelyi, Zsolti 
in Detti Melcher, Józsi Steiner, An-
dris in Niki Hargitai, Attila in Vera 
Kiss, Évi Lábodi, Terike Illés . 

To so čudoviti ljudje, ki sva jim 
hvaležna, da nama sledijo; neiz-

merno ponosna sva na njih in jih 
imava resnično rada!

Torej, če še nimaš svoje skupine, če 
še nisi postal vodja, kot si to želiš, mo-
raš v tem poslu storiti nekaj zadev!

Veš, nihče ni rojen vodja, vendar 
pa lahko to postane vsak. In verje-
mi, sploh ni odvisno od dosežene 
ravni, ampak se vse zgodi v glavi, 
vse je odvisno od tega, ali ti sledi-
jo drugi, ki si jim prav ti pravi vzor. 
Nihče nam ne bo sledil na silo, to si 
moramo zaslužiti!

Torej, kaj je najpomembneje? 
Na prvo mesto bi dala biti vzor 
drugim. Saj ne moreš pričakovati 
od svojih poslovnih parterjev, da 
bodo izpolnili pogoje motivacij-
skega programa, če tega ne bodo 
videli pri tebi. Ali lahko pričakuješ, 
da bodo dosegli štiri točke, če tri-
desetega v mesecu ti sam še nisi 
dosegel tega? Večina naših vodij 
doseže štiri točke že okrog dvajse-
tega v mesecu, konec meseca pa 
imajo običajno že od šest do osem 
točk v osebnem prometu. To sva 
kazali drugim! Dve sodelavki. Klári 
Molnárné in Patrícia Rusák sta že 
izpolnili pogoje programa profitne 
motivacije! Bil je neverjeten dose-
žek! Ponosna sva na njiju!

Ne zamudi nobene prireditve! 
Uči se, poslušaj CD-je, beri knji-
ge, ki ti bodo pomagale do spre-
memb! Če želiš dosežke, se moraš 
učiti in razvijati! Ali si dovolj vero-
dostojen? 

Ali si 100-odstotni uporabnik 
izdelkov? Se ti pozna in čuti, da 
zunaj in znotraj uporabljaš izdel-
ke Forever? Brez tega nikoli ne boš 
dober vodja!

Ali si lojalen do podjetja? Ali 
tudi z obleko ponazarjaš, da zasto-
paš posel, ki daje milijarde? Ali veš, 
zakaj delaš? Ali si določil roke za 
doseganje svojih ciljev, ki jih boš 
dosegel, pa naj se zgodi kar koli? 
Ali stalno opravljaš temeljno de-

javnost? Si dosleden pri svojem 
poslu? Ali vedno deluješ v intere-
su posla in skupine? Ali svoj posel 
gradiš čisto in preprosto?

Ne bo delovalo, če ne boš 
gradil! Verjemi mi, sploh ne bo 
delovalo! Misli pozitivno in po-
magaj drugim, naj se razvi-
jajo! Naj se razvijajo sponzor-
ji, višja linija, poslovni partnerji, 
izdelki, podjetje, prireditve, ti sam!
Za vodenje skupine sta potrebni 
prava ponižnost in ljubezen! Naj 
čutijo, da si ti zaradi njih, da lahko 
nate vedno računajo. Stalno jih 
spodbujaj, motiviraj, navdušuj! 

Če izpolnjuješ pogoje za ključno 
osebo, če se počutiš dobro v svo-
ji koži, če ne boš pozabil, od kod si 
krenil, boš postal pravi, veliki vod-
ja, doživel boš čudovite trenutke, o 
katerih še sanjal nisi nikoli. 

Midva sva velikokrat doživela ta 
čudež! Hvaležna sva usodi, ki nama 
je dodelila to priložnost, hvaležna 
sva vsem vodjem, da so postali del 
najinega življenja!

Ostani to, kar si, postani boljši 
človek, bodi iskren, stori, kar moraš 
storiti, in boš postal pravi vodja!

Od svoje drage sodelavke Kláre 
Agg sva slišala rek, ki menda izvira 
od Napoleona: 

»VELIKI LJUDJE SO KOT METE-
ORJI, IZGORIJO, DA BI OBSIJALI 
SVET!«

Želiva vam veliko uspeha, posta-
nite pravi vodje!

EDIT IN PÉTER KNISZ,
senior  managerja
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Obvestila

MOTIVACIJSKI PROGRAMI
Aprila 2009 začenja delovati poseben za-

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

– Aktivnim distributerjem je članska kartica na 
voljo v pisarnah FLP. Članarina na osebo je 49 evrov 
na leto. Že na prvem potovanju lahko izkoristite nakup 
za ta znesek.

– Od 1. oktobra 2009 se bo namesto prejšnjega 
Travel Packa prodajal 2,007 cc Travel Pack. Ta novi 
paket bo poleg vseh nakupnih pravic vseboval tudi 
ekskluzivna darila, ki so bila do sedaj dostopna samo v 
počivališčih  Forest Resorsa.

– Za prijavo je treba izpolniti preprosto prijavnico, 
kamor vpišete podatke in naslov e-pošte distributerja.

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

– ATS je izbiral med ponudbami s 4, 5 oziroma 6 zvez-
dicami največjih zahodnoevropskih potovalnih agencij. 

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

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

RESPONZORIRANJE 
Pravila responzoriranja so na voljo v 12. poglav-

ju naše Mednarodne poslovne politike. Pomembno 
je vedeti, da responzoriranje ni samodejni proces, 
temveč se lahko izvaja le po predložitvi določenih 
izpolnjenih obrazcev (izjava o responzoriranju, nova 
prijavnica) oziroma po tistem, ko je ugotovljeno, 
da so izpolnjeni vsi pogoji za responzoriranje. V na-
sprotju s poslovno politiko ravna tisti, ki brez postopka 
responzoriranja ponovno prijavi sodelavca, ki je že 
registriran distributer.

INTERNET
Spoštovane distributerje obveščamo, da lah-

ko do informacij pridejo na dveh spletnih straneh 
naše družbe.

Spletna stran www.flpseeu.com je stran naše 
regije in stran za vstop v madžarsko spletno trgovino. 
Geslo za vstop v spletno trgovino boste dobili v naših 
pisarnah. Na spletni strani so dosegljive aktualne in 
starejše izdaje našega časopisa, do katerih pridete z 

geslom »forever«, naša fotogalerija pa je dosegljiva z 
geslom »success«.

Osrednja spletna stran časopisa – tako imenovana 
ameriška spletna stran, www.foreverliving.com – 
poroča o novicah iz FLP, o mednarodnih povezavah in 
drugih koristnih informacijah. Na to stran lahko zain-
teresirani vstopajo s klikom na »Guest«, na distribu-
tersko stran pa lahko vstopite s klikom na »Distributor 
login«. Tu si lahko ogledate aktualne podatke o vaših 
točkah. Uporabniško ime (LOGIN ID) in geslo (PASS-
WORD), ki sta potrebna za vstop na to stran, najdete v 
spodnjem delu mesečnega obračuna bonusov (podje-
tniški obračun provizije). 

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

Forever You Tube. Home Office je izdelal naš 
kanal Forever You Tube, ki je dosegljiv na naslovu: 

NOVOSTI
Družba FLP Madžarske bo tudi v prihodnje storila vse, 

da bi bilo vaše delo uspešno. Zaradi tega smo od marca 
2009 spremenili način distribucije časopisa FOREVER.

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

 Tak način distribucije novih številk revije bomo začeli 
petnajstega v mesecu in bo trajal do štirinajstega v nasle-
dnjem mesecu. Na naših prodajnih mestih brez točk boste 
lahko tudi v prihodnje kupili najnovejšo in starejše izdaje 
našega časopisa.

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

Prosimo vas, da se prijavite oziroma registri-
rate na našem seznamu za posredovanje infor-
macij. To lahko storite tudi tako, da sodelavcem 
v našem oddelku za izstavljanje računov predate 
vaš naslov elektronske pošte, ki ga bomo vnesli 
v naš sistem.
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www.�pseeu.com

FLP TV

OBVESTILA

http://www.youtube.com/user/AloePod. Na njem 
najdete videoposnetke o uvajanju izdelkov FLP, pre-
davanja vodilnih managerjev in marketinške pred-
stavitve v različnih jezikih. Kmalu bo odprt tudi za 
urejanje besednih sporoči oziroma dosegljiv tudi na 
blackberryju.

V zvezi s spletno podobo distributerjev 
vas predstavniki matičnega podjetja opozarjajo 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 poda-
tek, da je lastnik spletne strani neodvisen dis-
tributer FLP ter da ne gre za uradno stran FLP,

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

Nadalje vas znova opozarjamo, da v skladu s 
točko 14.3.3.5 naše Mednarodne poslovne politike 
ni dovoljena prodaja naših izdelkov na elektronskih 
tržnicah/dražbah (na primer Vatera, Tesz-vesz, E-
bay ipd.). Prosimo, da zgoraj navedeno upoštevate 
pri vseh spletnih objavah ter da pred objavo zapro-
site za dovoljenje pri naši družbi. Povezave spletnih 

strani pričakujemo po elektronski pošti na naslov 
flpbudapest@flpseeu.hu.

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 distri-
bucija oziroma razstavljanje izdelkov ali tiskovin 
v maloprodajnih enotah. Elektronska distribucija 
izdelkov je dovoljena izključno prek spletne strani 
www.flpseeu.com!

KORISTNE INFORMACIJE
Svojim distributerjem naše podjetje zagotavlja 

več načinov za pridobitev informacij o podatkih o 
dnevnem prometu oziroma stanju zbranih točk:

– Internetne informacije so vam na voljo v po-
glavju INTERNET rubrike Obvestila.

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

– Prijazno vas pričakujejo tudi sodelavci 
naše telefonske informativne službe v osre-
dnji pisarni v Budimpešti, ki vam bodo prav tako 
radi posredovali podatke o zbranih točkah. So-
delavci iz Madžarske lahko o svojih točkah vpra-
šate po telefonu +36-1-269-53-70 oziroma 
+36-1-269-53-71, klic sodelavcev iz Hrvaške, Bosne 
in Hercegovine, Slovenije, Srbije in Črne gore pa pri-
čakujejo na telefonski številki +36-1-332-55-41.

Prosimo vas, da sprašujete le po svojih 
točkah oziroma o poslovanju vašega podjetja!

Tudi v prihodnje prosimo spoštovane distribu-
terje izdelkov za pravilno izpolnjevanje obrazcev, še 
posebno to velja za distributersko prijavnico, ki je 
dejansko pogodba, sklenjena med distributerjem in 
FLP! Da bi se izognili nesporazumom, ne sprejemamo 
popravljenih in nepodpisanih prijavnic in naročilnic! 
Sprejemamo le lastnoročno podpisane pogod-
be! Vsak drug podpis šteje za ponarejanje jav-
nega dokumenta!

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

Če se o podjetniški proviziji zanimate prek poo-
blaščene osebe, prosimo, da ta zaradi varnosti finanč-
nih zadev predloži osebni dokument!

Na temelju mednarodne poslovne politike vsak 
distributer, ki podpiše prijavnico (pogodbo), pridobi 
pravico do nakupa izdelkov po veleprodajnih cenah 
neposredno od FLP. Registriran distributer postanete 
s prvim nakupom ob predložitvi predhodno predane 
in z žigom opremljene prijavnice (2. primerek).

18:00 in 06:00 Himna

18:05 in 06:05 Povzetek 

19:10 in 07:10  Dr. Edit Révész Siklósné:
Družinski božič s Forever

19:30 in 07:30  Dr. Terézia Samu: 
Praznične izkušnje z izdelki 
z otroci

20:05 in 08:05  Presenečenje  Zsolt (Frenkó):
ABBA

20:35 in 08:35  Tünde Hajcsik: Božič Forever

21:00 in 09:00  Supervisorji, assistant 
managerji

21:25 in 09.25  Managerji, senior managerji, 
osvajalci

22:25 in 10:25  Teri Harangozó, Kati Kovács, 
László Aradszky:
Glasbeni festival Forever

22:55 in 10:55  Miklós Berkics: Vsak dan Božič

23:05 in 11:05  Tvoje sanje, naš načrt:
Uvod v FLP

23:10 in 11:10 Ansanbel Rajkó  

23:25 in 11:25  Péter Szabó in 
Ilona Horváth Szabóné:
Osnove gradnje mreže

23:45 in 11:45  Dr. György Bakanek:
Preventiva z alojo vero

00:00 in 12:00  Tvoje sanje, naš načrt:
Izdelki FLP

00:05 in 12.05  150 članski gospel zbor 
Golgota: Slavnostni koncert

00:30 in 12:30  Aidan O’Hare: FLP Evropa

01:25 in 13:25 Katrin Bajri 

02:25 in 14:25  Megastar: 
Betti Balázs in Feri Varga

02:45 in 14:45  Tvoje sanje, naš načrt: 
Priložnost FLP

02:50 in 14:50  Supervisorji, assistant 
managerji

03:10 in 15:10  Managerji, senior managerji, 
osvajalci

04:35 in 16:35  Ildikó Keresztes in 
Attila Pataki:
Slavnostni koncert

05:00 in 17:00  Zoltán Nyíri in Krisztián Hackl: 
Prednosti in priložnosti 
osebnostnih tipov 

spored od 23. novembra 
do 24. decembra 2009 na internetu
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Zelena številka telecentra v Budimpešti: +36 80 204 983. Brezplačni klici ob delavnikih med  12. in 16. uro

NOVOSTI
Naš telecenter ima novo ZELENO številko: 06-80-204-983. Storitev je na 

voljo ob delavnikih med 12. in 16. uro, klic je brezplačen. Seveda pa nas lah-
ko pokličete tudi na že znane številke:  +36-1-297-5538, +36-20-456-8141, 
+36-20-456-8149.

KOLEDAR PRIREDITEV
BUDIMPEŠTA: Dan uspeha: 21. november 2009, Dan uspeha: 19. december 2009.

NAROČANJE IZDELKOV
Kupci, ki se odločijo, da izdelkov ne bodo nabavljali osebno oziroma 

pri pooblaščencu, lahko izberejo naslednje načine naročanja: po tele-
fonu, pri čemer vam bo naš sodelavec podal točne informacije o vrednosti na-
ročila, o številu točk in o stroških dostave: +36-1-297-5538, +36-1-297-5539, 
mobilni telefon: +36- 20-456-8141, +36-20-456-8149, zelena številka: 
+36-80-204-983 (klic je ob delavnikih med 12. in 16. uro brezplačen), prek 
SMS na številko 0620-478-4732, na spletu: naročajte izdelke na spletni 
strani www.flpseeu.com! 

Najbolj preprosta in zanesljiva rešitev – ne le zaradi neposrednega nakupa 
izdelkov, temveč tudi zaradi evidence naročil. Je odličen instrument za pripo-
ročanje izdelkov, saj je ponudba privlačna za vse zainteresirane. Vrednost točk 
posameznega naročila se v roku 24 ur pripiše k zbiru vrednosti točk. Našo spletno 
trgovino lahko obiščete tudi neposredno na naslovu www.flpshop.hu, vrednost 
vaših točk pa lahko spremljate na spletni strani www.foreverliving.com.

NAKUPOVANJE Z BONUSOM
Naši partnerji, ki so madžarski državljani, lahko provizijo, ki jim pripada pri 

osebnem nakupu, uporabijo kot bonus pri nakupu. Na vašo željo se ta bonus od-
šteje od končnega zneska računa, tako da se vrednost računa zmanjša za znesek 
bonusa, in tako plačate manj.

Postopek nakupa z bonusom:
1. Izjava. Če želite izkoristiti možnost te vrste nakupa, morate podati izjavo 

na posebnem obrazcu.
2. Nakup. Sistem bo vrednost bonusa samodejno odštel od končnega zne-

ska računa, vendar pa ta znesek ne sme preseči 35 odstotkov vrednosti končnega 
zneska računa pri posameznem nakupu. Če je vrednost bonusov, ki ste jih zbrali na 
vaše ime, višja, bomo razliko upoštevali pri naslednjem nakupu, prav tako do 35 
odstotkov vrednosti računa, in ta proces se bo tako nadaljeval.

OBVESTILA MADŽARSKIH PISARN

Pisarna v Debrecenu

V primeru nakupovanja z bonusom  morate vi oziroma vaša pooblaščena oseba 
predložiti osebni dokument.

3. Informiranje. K znesku, ki ga lahko izkoristite, bomo 15. v mesecu dodali 
bonuse, ki izhajajo iz nakupov minulega meseca. O aktualnem stanju bonusov bo-
ste vi oziroma vaša pooblaščena oseba dobili informacijo le   ob predložitvi osebnega 
dokumenta. O podrobnostih vprašajte svojega sponzorja oziroma naše sodelavce.

DOSTAVA NA DOM
Obveščamo naše madžarske distributerje o možnosti dostave paketa na dom. V tem 

primeru boste vaše naročilo prejeli v največ dveh dneh – ob dogovorjenem času – kjer 
koli po državi. Če paketa ne boste dvignili v 48 urah, bomo račun stornirali in brisali pri-
padajoče točke. Vrednost naročenih izdelkov in stroški dostave se plačajo ob prevzemu. V 
primeru, da vrednost naročila presega 1 točko, naše podjetje prevzame stroške dostave.

KORISTNE INFORMACIJE
Prosimo spoštovane distributerje izdelkov, da k prijavnici tudi v prihodnje priložite 

kopijo podjetniške izkaznice – tudi za nazaj – in kopijo potrdila o registraciji podjetja 
pri davčni upravi! Provizijo bomo v prihodnje nakazovali le v primeru, da boste priložili 
zahtevane dokumente! Naši madžarski partnerji, ki zahtevajo izstavitev računa na lastno 
podjetje, to lahko storijo le v primeru, če nam pošljejo potrebne dokumente oziroma 
kopijo izpiska iz sodnega registra. Podrobnejše informacije boste našli na oglasnih de-
skah v naših pisarnah in tudi sodelavci vam bodo radi odgovorili na vsa vprašanja.

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

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

Izdelke Forever Living Products tržimo s priporočilom Zveze ma-
džarskih zdravilcev.

NAŠA PREDSTAVNIŠTVA
Forever Living Products
•  Osrednja uprava: 1067 Budapest, Szondi utca 34.,

tel.: +36-1-269-5370, +36-20-253-3614.
•  Komercialna uprava Budimpešta:1183 Budapest, Nefelejcs u. 9–11.,

tel.: +36-1-291-8995, +36-20-465-6280. 
Komercialni direktor: dr. Csaba Gothárd. 

•  Regionalna uprava Debrecen: 4025 Debrecen, Erzsébet u. 48.,
tel.: +36-52-349-657, +36-20-914-2945. Regionalni direktor: Kálmán Pósa. 

•  Regionalna uprava Szeged: 6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 25.,
tel.: +36-62-425-505, +36-20-251-1712. Regionalni direktor: Tibor Radóczki. 

•  Regionalna uprava Székesfehérvár: 8000 Székesfehérvár, Sóstói út 3.,
tel.: +36-22-333-167, +36-20-467-8603. Regionalni direktor: Attila Fődi. 

Od 30. oktobra so naše podeželske pisarne namesto od 9. do 17. ure, odprte od 
10. do 18. ure, fakturiranje pa od 10. do 17. ure. 

Forever Resorts
•  Hotel Kastély Szirák: 3044 Szirák, Petőfi u. 26.,

tel: +36-32-485-300, fax: +36-32-485-285. Direktorica hotela: Katalin Király. 



Založnik: Forever Living Products  Magyarország Kft. • Uredništvo: FLP Magyarország Kft. 1067 Budapest, Szondi u. 34. Telefon: (36-1) 269-5373 Faks: (36-1) 312-8455
Glavni urednik: Dr. Sándor Milesz • Uredniki: Valéria Kismárton, Zsuzsanna Petróczy, Kálmán Pósa, Sándor Rókás, Attila Fődi • Tiskarska dela:  Tipofill 2002 kft. 
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Nallbani – hrvaški: Darinka Aničić, Žarko Anić Antić – srbski: Ottília Tóth-Kása, Balázs Molnár, Dragana Meseldžija – slovenski: Jolanda Novak Császár, Biro 2000 Ljubljana

Pisci člankov nosijo vsakršno odgovornost za svoje članke. Vse pravice pridržane! 

www.flpseeu.com KOLOFON

Ave* kolegi v FLP!
Na naši prireditvi Dan uspeha smo bili 

deležni odličnega, duhovitega in nadvse 
koristnega predavanja od enega najbolj-
ših evropskih trenerjev, Michael Stracho-
witza oziroma njegovega »madžarskega 
glasu«, Gáborja Rátha. 

Tudi zaradi takih usposabljanj je po-
membna udeležba na vseh Dnevih uspe-
ha, saj je vsaka minuta te prireditve zago-
tovilo našega uspeha!

Gospod Strachowitz nam je predstavil 
tri temeljne kamne uspeha: osebni pri-
stop, motivacija, znanje. 

Za naše delo bi lahko rekli, da je 
dokaj enolično, saj tri-pet let opravlja-
mo le temeljno delo, potem pa pride 
kreativno obdobje oziroma odločitev 
o tem kako potrošiti diamantni bonus! 
Osnovno delo je preprosto, najdemo 
nove poslovne partnerje ki, tisti ki tega 
niso sposobni, bodo postali kupci. Tretji 
korak pa je ko nove partnerje naučimo 
prvih dveh. Torej, res preprosto!

Potrebovali bomo čep za ušesa in 
plašnico za oči, prvega zato da ne bi sli-
šali jamrajoče tiste ki nas želijo odvrniti 
od tega dela, plašnico pa zato, da bi se 
lahko osredotočili k cilju!

(Na nedeljskem managerskem tre-
ningu sta že bila prisotna ta koristna 
pripomočka!)

Naj naštejem, česa se moramo nauči-
ti, kaj moramo imeti, da bomo resnično 
uspešni: pogum, pridnost, pristop ključne 
osebe. Slediti moramo okvirnim števil-
kam, pet ljudi pokličemo po telefonu, iz 

tega bo nastal en pogovor, ena predsta-
vitev. Vsaka tretja oseba bo izjavila da se 
želi ukvarjati s tem poslom, vendar nam je 
jasno, da niso vsi iskreni; Od treh ki bodo 
začeli bo le eden resnično aktiven kot mi 
sami. Kakor bo mineval čas, bo vsaj eden 
izmed treh aktivnih sodelavcev zagotovo 
postal manager. Torej, recept za uspeh:

Čep za ušesa+plašnice in 5-3-3-3… 
Tisti ki bodo štiri-pet let dnevno sledili 
temu receptu, bodo zagotovo postali 
diamantni!

Sprejmi odločitev, upoštevaj gor-
nji recept in ves svet bo tvoj! Imamo 
pa tudi slabo novico – to nam je pre-
stavil tudi predavatelj – vsaka odloči-
tev pomeni tudi odrekanje! Odreči se 
boste morali revščini, povprečnosti… 
Ne bo velika izguba! Dnevno petin-
dvajset krat pomisli na svojo priho-
dnost in jo boš doživel. 

Vsem ki ste novi v tem poslu in ste 
v areni poslušali to predavanje, želim, 
da bi postopali po teh napotkih, da bi 

uresničili svoje sanje, saj si vsi zaslužimo 
boljše življenje! Nedeljsko managersko 
usposabljanje v ulici Nefelejcs se je zače-
lo prav zabavno, gospod Sztrachowitz 
je z veseljem (glasnim krohotom) ugo-
tovil, da je njegovo včerajšnje usposa-
bljanje dozorelo v znanje: v dvorani sem 
sedel s čepi za ušesa in plašnicama.

Veliko smo dobili od tega prekra-
snega človeka, hvaležno smo podjetju, 
ki naše delo, izgradnjo posla podpira s 
tako odličnimi usposabljanji. Vse to se 
dogaja v dostojnih okoliščinah, s profe-
sionalnim tolmačem, Gáborjem Ráthom, 
pa še brezplačno v obliki bonusa. 

Hvala, FLP!

GÁBOR LUKÁCS ML. IN 
ÁGI GÉRINGER 

managerja

*Ave! Starorimski pozdrav, ki pomeni bodi 
blažen, bodi blagoslovljen.

*Ave! Nova vrsta pozdrava v FLP, pomeni 
aloje vera.

Podjetje ti daje znanje 
TEBE PROSI LE PRAVI PRISTOP!
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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. Delovni čas: vsak delavnik od 9. do 17. ure.

Regionalni direktor: Branislav Rajić. 

–  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, v sredo 
in petek od 9.00 do 16.30. V primeru telefonskega naročila se blago pošlje naslovni-

ku, ki je naveden na kodni številki. Plačilo se izvede ob prevzemu blaga. 
– Plačilo blaga po povzetju. Strošek dostave 600 dinarjev bremeni naročnika.
-   Stroške dostave prevzema FLP Beograd le v primeru, če vrednost nabave presega eno točko. 
–  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 obraz-

ce 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 čertrt-
kih med 12. in 14. uro na telefonski številki +381-21-636-9575.

OBVESTILA HRVAŠKIH PISARN

•  Pisarna v Zagrebu: 10000 Zagreb, Trakošćanska 16. Obveščamo sodelavce in 
uporabnike izdelkov, da je pisarna FLP v Zagrebu,  Trakošćanski ulici 16 podaljšala 
svoj delovni čas: ponedeljek in četrtek: 09:00 – 20:00; torek, sreda in petek od 
09:00 – 17:00. Tel. št.: +385-1-3909-770; št. faksa: +385-1-3909-771 
Regionalni direktor: dr. László Molnár

–  Telefonska naročila sprejemamo po telefonski številki: +385-1-3909-773. Če vre-
dnost posameznega naročila presega eno točko, plača stroške dostave FLP.

–  Usposabljanje o izdelkih v ponedeljek, torek in v sredo od 17. ure. 
–  Če vrednost nakupa presega 1.500 kun, je na voljo tudi obročno odplačilo v 2–3 

obrokih s kartico Diners.

Telefonska številka naše hrvaške sodelavke zdravnice:
Telefonska zdravnica je dr. Ljuba Rauški Naglić, in sicer ob neparnih datumih od 16. do 
20. ure. Mobitel: 091 51 76 510

OBVESTILA ČRNOGORSKE PISARNE

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

Regionalni direktor: Aleksandar Dakić 

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

Telefonska številka črnogorskega zdravnika specialista:
Dr. Laban Nevenka: +382-69-327-127

Zagrebška pisarna

Obvestila jugovzhodno 
evropskih pisarn
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OBVESTILA NAŠIH PISARN V BOSNI IN HERCEGOVINI

OBVESTILA SLOVENSKIH PISARN

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

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

Regionalni direktor: Andrej Kepe

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

–  Številka Telecentra za naročanje po telefonu: + 00 386-1-563-7501 Ob tele-
fonskem 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!

Telefonska številka slovenskega zdravnika svetovalca: 
dr. Miran Arbeiter:  +386-4142-0788

OBVESTILA ALBANSKE PISARNE

OBVESTILA KOSOVSKE PISARNE

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

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

Albanska pisarna 

Pisarna v Lendavi

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

•  Pisarna v Sarajevu: 71000 Sarajevo, Akita Šeremeta do št. 10, 
telefon: +387-33-760-650 oziroma +387-33-470-682, 
faks: +387-33-760-651. Delovni čas: 9:00 – 16:30, ob sredah: 12:00 – 20:00. 
Vsaka zadnja sobota v mesecu je delovna, in vsako zadnjo soboto imamo v pisarni 
FLP v Sarajevu Mini Dan uspeha. Vodja pisarne: Enra Hadžović. 

–  V  primeru telefonskega naročila v bosanskih pisarnah Forever Living Products 
kličite naslednje številke (ni možna registracija novih distributerjev po telefonu): 
+387-55-211-784 v Bijeljini in +387-33-760-650 v Sarajevo.

Obvestilo sarajevske pisarne FLP:
–  V primeru telefonskega naročila se blago plača po povzetju. Če vrednost naročila ne 

dosega 1 točke, plača stroške dostave distributer.Pisarna v Bijeljini
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Petkov večer je, nekaj čez šesto uro. Pogledam proti oknom salona 
Sonya. Luč še vedno gori. Potrkam, vstopim, nad vrati zacinglja zvonec, 
predme stopi visok, privlačen mladenič. On je naš novi frizer, Róbert 
Horváth. V rokah ima dva polmetrska pramena svetlih las, na stolu pa 
sedi deklica s kratko pričesko.

Zaposleni v 
Izobraževalnem centru 
Sonya v ulici Nefelejcs

PREDSTAVITEV
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Robi, podaljšuješ lase?
»Pravzaprav delam vse, kar lahko 

ustvarjam z lasmi!«

Ali bi se lahko kdaj dobila in mal-
ce pokramljala?

»Mogoče jutri ob Dnevu uspeha, 
kaj praviš?«

Za kulisami kar vre življenje. Zrak 
kar trepeta od napetosti, organiza-
torji urejajo še zadnje malenkosti, 
da bo ta Dan uspeha lahko potekal 
tako nemoteno, kot se to dogaja že 
mesece in leta. Prekrasna dekleta 
modeli v sanjskih večernih oblekah, 
ki med tednom delajo v pisarni in 
pišejo račune. Danes pa so prave 
pepelke; če prideš v prave roke, se 
zgodi čudež. Tu so tudi današnji 
predavatelji, ki v mislih že premle-
vajo besede, ki jih bodo izgovorili. 
Hvaležni so, saj so jim odvzeli breme 
ličenja in pričeske. Lepotilni kotiček 
je prav nasproti garderobe dr. Sán-
dorja Milesza. Prijetna je ta bližina, 
saj naš državni direktor nikoli ne za-
mudi z nasmehom pohvaliti deklet 
in fantov. Lepo je videti in vedeti, da 
je ponosen na svojo skupino, da se 
veseli njihovega odličnega dela. Pod 
rokami mojstric ličenja postajajo lica 
deklet kar porcelanasta, krono pa 
položi frizer z izbiro prave pričeske. 
Okrog poldneva se soba izprazni, 
umetniki ličenja, ki delajo od jutra-
njih ur, pa se kar sesedejo od utruje-
nosti. Ostaneva sama. 

Robi, povej kaj o sebi!
»Utrujen sem. Vendar je to prije-

tna utrujenost, ki te zadene po uspe-
šnem delu. Adrenalin deluje, neverje-
tno dobro se počutim!«

Pa pojdiva od začetka. Kje si 
rojen?

»V Budimpešti, januarja 1988.«

Torej si odrasel v tem mestu? Tu 
si končal šolo?

»Začel sem v dvojezični gimnaziji v 
četrti Terézváros, maturiral pa sem na 
gimnaziji Erkel Ferenc.«

 Precej neobičajno, da se nek-
do po gimnaziji odloči za frizersko 
stroko. 

»Vem. Vendar sem tako pomiril 
tudi svoje starše, ki se nadejajo, da 
se bom mogoče kdaj odločil za na-
daljevanje študija. Za to pa potrebu-
jem maturo.«

Torej si po gimnaziji izbral frizer-
stvo. To pomeni, da si lahko hitreje 
pridobil poklic?

»Kje pa, poklicna šola je trajala tri 
leta. Na gimnaziji smo se učili splo-
šnih predmetov, frizerska šola pa daje 
poklic.« 

Imaš rad svoj poklic?
»Zelo. Kot učenec sem redno tek-

moval. Dosegel sem tretje mesto 
na tekmovanju v modnem striženju 
otrok, deveto mesto v modnem stri-
ženju moških, skupinsko pa smo do-
segli četrto mesto.«

Kdaj si končal šolo?
»Letos junija.«

Torej je to tvoje prvo delovno 
mesto?

»Ne. Delati sem začel v 16. četrti, 
sem pa takoj izkoristil priložnost, ko so 
mi delo ponudili pri tem podjetju.«

 Kje si spoznal Forever?
»Prek študentskega servisa sem 

delal v športni areni Papp László v 
Budimpešti, tako sem ob Dnevih 
uspeha mesečno srečeval to skupino.

 Kaj pa tvoje skrivnosti? Zasebno 
življenje?

»Živim sam v stanovanju v Budim-
pešti. Poleg dela rad igram poker, z 
več ali manj uspeha sodelujem na 
različnih tekmovanjih. Rad hodim na 

zabave, rad se družim s prijatelji, rad 
spoznavam nove obraze. Torej živim 
kot večina enaindvajsetletnikov. Moj 
cilj je biti uspešen v poklicu!«

Komaj si začel pri nas. Imaš že 
stalne stranke?

»K sreči, da. Vsi so me prijazno 
sprejeli, sodelavci in distributerji, torej 
moje stranke in gostje.«

 Verjetno delaš po naročilu.
»Da, prednost tega je, da gostom 

ni treba dolgo čakati, sam pa se jim 
posvetim s pravo mero pozornosti in 
strokovnega znanja.«

 Bi zaupal svojo telefonsko šte-
vilko našim bralcem? 

»Jasno. (+36-20) 369 7579«
Robi, zdaj si pa oddahni. Želim 

ti prijeten konec tedna in hvala za 
pogovor!

KATA UNGÁR
managerka

 Salon Sonya v ulici Nefelejcs
Masažo: Csilla Fülöp
(+36-20) 981-7894
Kozmetično nego: Ivett Rácz
(+36-20) 4w16-6329
Nego nohtov: Krisztina Hasznosi
(+36-20) 594-7437
Frizer: Róbert Horváth
(+36-20) 369 7579

Salon Sonya v ulici Szondi 
masaža: Ildikó Hrncsjár
(+36-20) 457 1155
kozmetika: Ildikó Mészáros Bagi
(+36-) 20-500-3889

Naši sodelavci vas pričakujejo s 
pravim razvajanjem. Vzemite svoj 
rokovnik in se prepričajte o  vero-
dostojnosti zapisanega! Želim vam 
prijetno razvajanje!
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2010, SUPER RELI
Označite v svojem rokovniku datum 13.–15. avgusta 2010 in se začenjajte 
pripravljati na sprejem doživetja Super relija, ki bo v Denverju. Uživajte s 
svojo skupino, ki jo boste popeljali na Super reli v mesto, od koder se od-
pira čudovit pogled na Rocky Mountain in kjer so vremenske razmere ide-
alne prav za poletne počitnice. Postavite si cilje še danes, trdo delajte, da 
bi tudi vi postali udeleženci nepozabnih doživetij, ki vas čakajo prihodnje 
leto na Super reliju.

Mesto relija: Colorado Convention Center
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Pogoji za uvrstitev 
na Super reli

Do udeležbe na Super reliju skupine 
podjetij FLP so upravičeni vsi distri-
buterji izdelkov, ki delujejo na ravni 
managerja in bodo v času od 1. aprila 
2009 do 31. marca 2010 opravili na-
kup v vrednosti vsaj 1.500 kartonskih 
točk. Kartonske točke, pridobljene na 
Madžarskem v času kvalifikacij, dajejo 
distributerju izdelkov naslednje pravi-
ce na mednarodnem super reliju:

1.  1.000 kartonskih točk – tri nočitve in 
vstopnici za reli

2.  750 kartonskih točk – nočitev in 
vstopnici za reli

3.  500 kartonski točk – vstopnici za reli
4.  250 kartonskih točk – vstopnica za reli



POGOJI 
UDELEŽBE:

- prijavijo se lahko ženske; 
- raven supervisorja oziroma višja;
- aktivna distribucija izdelkov Sonya®. 
- Organizirati mora treninge.
- Organizirati mora predstavitve Sonya®.
- V lasti mora imeti stolp Sonya® (960).
-  Za udeležbo na tekmovanju 

morate opraviti dnevno 
in priložnostno ličenje. 

- Uporabljate lahko le izdelke Sonya®.
-  Udeleženke lahko uporabljajo 

le izdelke v svoji lasti.
-  Udeleženke morajo predstaviti 

izdelke v okviru približno 
triminutnega treninga.

Dragi sodelavci!

Obveščamo vas, da je naš ameriški center objavil tekmovanje Super 
reli Sonya®, v okviru katerega bomo kvalifikacije organizirali tudi na 
Madžarskem. Podrobnosti razpisa boste našli v priloženem dokumen-
tu. Prijave sprejemamo do 20. novembra po elektronski pošti na 
naslov flpbudapest@flpseeu.hu oziroma po pošti prek naslova: 
1675 Budapest, Pf.: 51

Kvalifikacije bodo 26. novembra ob 10. uri v predavalnici v uli-
ci Nefelejcs (1183 Budapest, Nefelejcs utca 9-11.). Obveščamo vas, da 
bodo kvalifikacije zaprtega značaja, spremljevalcem pa vstop v pre-
davalnico ne bo dovoljen. O zmagovalki bo odločala štiričlanska žiri-
ja. Člani žirije bodo svojo odločitev sprejeli z ocenjevanjem različnih 
vidikov dela. Zmagovalke prvega kroga kvalifikacij se bodo uvrstile v 
drugi krog, ki bo 19. decembra na naši prireditvi Dan uspeha. Zmago-
valka prireditve 19. decembra bo zastopala Madžarsko na tekmovanju 
Sonya® na Evropske reliju.

Rok za prijavo: 20. november 2009.
Želimo vam veliko uspešnega dela!

Tekmovanje 
super reli Sonya®



bazeni  jakuzzi  solne kabine  sauna 
masaža  kozmetika  frizer  koktel bar

pools  spa  salt chamber  sauna 
massage  beauty-shop  drinkbar
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Sonya® Aloe Deep Moisturizing Cream

PRODUCT # 311

Najnovejši član družine Sonya Skin Care 
je Sonya® Aloe Deep Moisturizing Cream z 
izvlečkom zelenega bora. Krema z globinskim 
vlaženjem je idealna za oskrbo kože z vlago, saj 
prodira tako globoko kot nobena negovalna 
krema do zdaj. Izvleček zelenega bora vsebuje 
OPC (Oligomeric Proanthocyanidins), ki je 
eden najmočnejših naravnih antioksidantov. 
Izvleček zelenega bora nevtralizira proste 
radikale in tako varuje zdravje naše kože, 
hkrati pa zagotavlja ustrezno raven kolagena, 
ki je najpogostejši protein v organizmu. 
Uspešen boj proti prostim radikalom je 
najučinkovitejše sredstvo proti staranju. 
Kombinacija izvlečka zelenega bora s čistim 
stabiliziranim gelom aloje vere, ceramidi in 
z vlažilci najnovejše generacije zagotavljajo, 
da je nova Sonya® Aloe Deep Moisturizing 
Cream sposobna prodreti tudi v globlje 
plasti kože, s tem pa vzpostavlja in ohranja 
mladostno polt vašega obraza.

SESTAVINE: 
stabilizirani gel aloje vere, voda, propanediol, 
butilen glikol, olje makadamije, C 12-15 alkil 
benzoat, gliceril stearat, lauril laktat, sorbitol, 
dimetikon, sončnično olje, cetil alkohol, metil 
glucet-20, izostearil hidroksistearat, arginine, 
PEG-100 stearat, carbomer, izvleček zelenega 
bora, glicerin, palmitol tripeptid-5, ceramid 
3, ceramid 6 II, ceramid I, �tos�ngozin, 

holesterol, natrijev lauroil laktilat, ksantan 
gumi, natrijev hialuronat, fenoksietanol, 
metilizotiazolinon, parfum.

UPORABA:
Za intenzivno in globinsko vlaženje 
nanesite kremo vsak večer po uporabi seruma 
Sonya® Aloe Nourishing. Vzemite plastično 
ploščico in palico, ki je pod pokrovom. 
S palico nanesite nekaj kreme na ploščico, 
s prsti nanesite kremo na obraz in jo nežno 
vmasirajte. Palico in ploščico po vsaki 
uporabi splaknite z vročo vodo in obrišite 
s čisto brisačo. 

Neto teža: 71 g

•  Globinsko vlaženje navlaži tudi najbolj 
suho kožo.

•  Vsebuje izvleček zelenega bora, ki 
nevtralizira proste radikale.

•  Vzpostavlja in ohranja mladostni sijaj 
vaše kože.
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