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Si duhet...

Më afër pikësynimeve

Festa e fundit të vitit



2 pËrshËndetja e presidentit

Po vjen viti i ri

Një herë në vitin 2004 me titullin “Më pëlqejnë 
Mëngjeset” hodha në letër disa mendime se çfarë 
dhurate e madhe është për të gjithë ne koha! Ndoshta 
nuk mërziteni po të përmend një pjesë të këtyre 
mendimeve, pasi brenda meje përjeton e njëjta ndjenjë. 
Në këtë rast titulli i përmbledhjes të jetë “Më pëlqen 
Viti i Ri”.

Kurse tani jemi këtu, në 
2008-ën. do të jetë ja-
nar kur rreshtat e mia të 

përfundojnë tek ju, pra kemi 
afërsisht 11 muaj e gjysëm që 
ta bëjmë të suksesshëm vitin 
2008. Është thënë disa herë që 
suksesi varet më shumë nga 
qëndrimi dhe puna juaj, por 
prapë ka disa gjëra që ia vlen 
t’i mendoni mirë.

e para është falenderimi. 
një “faleminderit” e thjeshtë 
e ngroh aq shumë njeriun, 
pra të mos harrojmë të sho-
him rrotull dhe t’i dallojmë 
të gjithë ata që janë pjesë e 
suksesit tonë. ngrohuni edhe 
ju nga ndjenja e falenderimit 
që e shfrytëzuat mundësinë e 
Forever-it. Mos harroni prova 
më e mirë e falenderimit të 

vërtetë është mënyra se si e 
shfrytëzoni kohën tuaj.

e dyta është puna e madhe. 
s’ka rrugë tjetër. ndërmarrja 
jonë nuk është e lehtë – e 
thjeshtë, por jo e lehtë. duhet 
të kuptojmë gjuhën e njerëzve, 
duhet të përdorim produk-
tet dhe duhet ta ndajmë 
mundësinë me të gjithë ata që 
njohim – edhe nëse nuk kemi 

anno 2004
Kam dëgjuar shpeshherë që jeta 
është e padrejtë dhe ndodh që me 
raste njeriu bie dakort me këtë. Krye-
sisht kur jemi viktima të një situate 
të hidhur – kur lëndojnë një fëmijë, 
kur dikush humbet vendin e punës 
apo kur një njeri i pafajshëm pëson 
tragjedi. Por eziston një fushë ku 
jeta pa përjashtim është e drejtë për 
çdo mashkull, femër apo fëmijë. Kjo 
s’është gjë tjetër veçse numri i orëve 
që zotërojmë çdo ditë. Nga dita në 
ditë 24 orë, 1440 minuta, 86400 se-
konda mund t’i shfrytëzojmë për 
zhvillim dhe rritje, ose këtë kohë 
mund ta harxhojmë edhe kot. E 
di, secili ka rrethana të ndryshme, 
jetojmë në mënyra dhe territore të 
ndryshme, por në fund të fundit seci-
lit prej nesh i jepet sasi e njëjtë kohe 
të cilën mund ta shfrytëzojmë sipas 
vendimit tonë.

Viktor Frankl gjatë kërkimit të 
kuptimit të jetës arriti në konklu-
zionin që: “njeriut mund t’i merret 
gjithçka, përveç pavarësisë që në çdo 
rrethanë të sillet sipas zakoneve dhe 
mënyrës së zgjedhur vet”.

Do ia vlente që secili ta 
shfrytëzonte me zgjuarsi dhe pa-
sion kohën e vet, të hedhë energji 
dhe angazhim në çdo veprim, të 
bëj gjithmonë gjërat e duhura dhe 
të ndërtoj një jetë plot me mundësi! 
Shpresoj se çdo distributor i FLP-s 
në çdo vend të botës këtë ndjen çdo 
mëngjes dhe i gëzohet mundësisë 
që ka në dorë. Natyrisht do të ketë 
ditë kur gjërat do të shkojnë më me 
vështirësi se herë tjetër, por ndoshta 
këto ditë janë pikërisht vënia në provë 
e vendosmërisë. Fiton gjithmonë ai 
që i kapërcen vështirësitë, u pëgjigjet 
sfidave dhe ecën përpara edhe kur të 
tjerët qëndrojnë në vend.
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pamja e të 
ardhmes
Fillimi i vitit të ri përbën një sfidë 
të re për të gjithë, një mundësi të 
re, përcaktimin e pikësynimeve 
të reja, hapjen e energjive të reja, 
fillimin e një jete të re. 

Të gjithë mendohemi se çfarë bëmë në mënyrën e duhur në periudhën e kaluar, ku dëshirojmë 
të bëjmë ndryshime dhe cilat janë drejtimet nga do nisemi në vitin që ndodhet përpara 
nesh. ishte e rëndësishme për ne që mund të shplodheshim pak në fund të vitit të kaluar, 

ta mblidhnim pak veten, të grumbullonim energji që të mund të ecim me një vrull të ri dhe të 
ndërtojmë jetën tonë përballë sfidave të reja. 

Mbyllëm një vit sensacional me një qarkullim rekord, shënuam sukseset më të mëdha të rajo-
nit të hungarisë dhe europës juglindore, asnjëherë nuk kishin blerë kaq shumë produkte në rrjetin 
tonë, asnjëherë nuk kishin punuar kaq shumë njerëz të zellshëm në këtë rajon dhe si rezultat i 
punës vetësakrifikuese të distributorëve tanë u krijua rrjeti Multi level më i madh në europë.

i përgëzoj të gjithë tani në fillim të vitit dhe uroj që ky zhvillim të jetë i pathyeshëm edhe në 
vitet e ardhshme.

shumë njerëz më pyesin se cili është çelësi i këtij suksesi, nga se funksionon ky rrjet, çfarë i 
shtyn bashkëpunonjësit tanë dhe çfarë e vë në lëvizje gjithë Forever-in?

po ta thjeshtonim përgjigjen, ndoshta kësaj pyetjeje mund t’i përgjigjeshim me një fjalë të 
vetme, e cila është e qartë, ti je, i dashur lexues, i dashur bashkëpunonjës. nga ty varet që ky rrjet 
të luaj mëtej rol drejtues në europë dhe në tregun botëror të plotësuesve ushqimor. 

nga ty varet që njerëzit të jetojnë në mënyrë më të shëndetshme, nga ty varet që familjet 
të krijojnë sfondin e duhur material, të jetojnë në siguri, të pavarura nga rrjedhat e jashtme e të 
brendshme, të ndërtojmë thjeshtë vendin tonë, Forever shqipërinë. 

por të mos harrojmë që përveç punës kemi nevojë për shplodhje, rigjenerim, sport, këto janë 
po aq të rëndësishme sa edhe puna, pa këto është e pamundur krijimi me afat të gjatë kohe i 
një ekuilibri natyror. të kujdesemi për veten, miqtë, mjedisin tonë dhe nëse diçka tregon ndonjë 
shenjë se ka nevojë për ndihmë, ta ndihmojmë duke i thënë se tani ka nevojë për shplodhje, 
ose erdhi koha të filloj punën. pra të mos rrimë këmbëkryq, ta ndihmojmë mjedisin tonë të gjejë 
pikësynimet të cilat për ne janë të qarta. ndoshta më e vështira për shumë njerëz është zgjedhja 
e pikësynimit të duhur në jetë.

si përfundim Fjalën e Vërtetë duhet ta thotë ai, por ne e udhëheqim në rrugën e duhur të 
cilët për ne e kanë shkelur njerëz si rex Maughan, presidenti-drejtori i përgjithshëm i Forever 
living products, apo Gregg Maughan, zëvendëspresidenti, apo aidan o’hare, zëvendëspresidenti 
i europës. nëse i udhëheqim dhe mbështesim bashkëpunonjësit tanë sipas këtij mentalititeti, 
nuk i lejojmë të dalin nga rruga e drejtë, atëherë pas një viti do të mbyllim përsëri një vit plot me 
gëzime.

U uroj gjithë bashkëpunonjësve të mi që viti 2008 të jetë një 
vit i mrekullueshëm bashkë me ne këtu në familjen e madhe të 
Forever-it. 

gjithmonë dëshirë. Kjo nuk 
është formula “të pasurohemi 
shpejt”. natyrisht çdo punonjës 
i suksesshëm e vërtetojnë që 
të angazhuarit pasurohen me 
vërtetë, por kjo vjen gjithmonë 
si rezultat e një sasie të duhur 
pune. s’ka ndjenjë më të mirë 
se kur në fund të ditës pusho-
ni duke e ditur se atë ditë keni 
punuar shumë. 

Kemi në zyrë një bash-
kë punonjës i cili e përdor 
shpeshherë shprehjen: “sinqe-
riteti është si shtatzania. ose je, 
ose nuk je.” në sinqeritet nuk 
mund të ketë pika të errta, kjo 
është e vërtetë edhe për biz-
nesin tonë. në përgjithësi vihet 
re se njerëzit e suksesshëm fla-
sin me sinqeritet rreth bizne-
sit të tyre, dhe ata që janë të 
sinqertë me vetveten dhe ata 
që i rrethojnë, do të bëhen të 
suksesshëm.

dhe si përfundim, ta ndjej-
më mirë veten! shijojeni atë 
që bëni! Forever është një 
mundësi tepër e madhe. Çfarë 
dhurate – kemi mundësi t’u 
japim shpresë njerëzve! Viti 
2007 ishte i shkëlqyer. tani i 
themi lamtumirë atij dhe tre 
dhjetëvjeçarëve të parë të 
ndërmarrjes sonë, dhe duke 
u hedhur një shikim viteve të 
kaluara, ajo që lë më shumë 
gjurmë tek unë është fakti që 
e ndjemë mirë veten. e kam 
zakon të them që: nëse nuk e 
ndjen mirë veten, atëherë bën 
diçka keq!

shkaku kryesor që më 
pëlqen viti i ri është që e di 
se asnjëri s’është i përsosur. të 
gjithë gabojmë dhe ndodh që 
nuk u përgjigjemi kërkesave. 
Viti i ri është mundësi që ta 
provojmë përsëri, ta bëjmë 
dobësinë forcë dhe të bëhemi 
pak më të mirë. ja ku e kemi 
përpara fletën e pastër të vitit 
të ri. të zgjedhim me zgjuar-
si ngjyrat dhe të krijojmë një 
vepër të shkëlqyer, që kur të 
arrijmë në fund të 2008-ës të 
themi me krenari: e arritëm!
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Festa e fundit të vitit në Forever!

N atyrisht siç e kemi bërë 
zakon gjatë viteve, me 
ndihmën e senior mene-

gerit Laszlo Hari, në sallë për 
kënaqësinë e fëmijëve të shumtë 
dhe të të rriturve ishte i pranishëm 
edhe plaku i vitit të ri i cili ndau 
disa kunjtal karamele ndërmjet të 
pranishmëve.

drejtori gjeneral Dr. Sandor 
Milesz në përshëndetjen e tij 
fillimisht falenderoi punonjësit 
e kompanisë për punën e kryer 
gjatë gjithë vitit, pastaj në skenë 
u ngjitën anëterët e Presdient’s 
Club të rajonit hungarez dhe 
sllavo-jugor dhe morrën një nga 
një fletat e lavdërimit për punën 
e madhe, këmbënguljen dhe 
angazh imin e tyre gjatë gjithë vitit. 

Me drejtimin e jashtëzakonshëm të manageres 
Gabriella Dominiko dhe safir managerit, anëtarit të 
President’s Club, Robert Varga, dhe pjesëmarrjen e 

mijëra distributorëve në Arenën Sportive Laszlo Papp të 
Budapestit filloi Dita e Suksesit e fundit të vitit të Shpk. 
Forever Living Products.
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Festa e fundit të vitit në Forever!

Me drejtimin e jashtëzakonshëm të manageres 
Gabriella Dominiko dhe safir managerit, anëtarit të 
President’s Club, Robert Varga, dhe pjesëmarrjen e 

mijëra distributorëve në Arenën Sportive Laszlo Papp të 
Budapestit filloi Dita e Suksesit e fundit të vitit të Shpk. 
Forever Living Products.

si përfundim drejtori gjeneral falenderoi 
familjen e tij, bashkëshorten e tij adrienn 
dhe fëmijët e tij për mbështetjen e vazh-
dueshme që merr prej tyre dhe për faktin 
që punën e tij në familjen Forever mund ta 
kryej duke patur një sfond të sigurt.

pasoi konkursi i zërit i korit 
Golgiota Gospel prej 120 
anëtarësh, të cilët me muzikën 
dhe buzëqeshjet e tyre të 
dashura e magjepsën publi-
kun e arenës dhe krijuan një 
atmosferë të shkë lqyer për 
pothuajse 5000 pjesëmarrësit.
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soaring managerja dhe anëtarja e 
president’s Club, Dr. Terezia Samu në 
programin e saj të zakonshëm të dhje-
torit me ndihmën e Andras Bruckner-
it përshëndeti fëmijët, nga të cilët pas-
taj dëgjuam se si i përdorin produktet 
tona në jetën e tyre të përditshme dhe 
se çfarë do të thotë për ta të jetojnë në 
një famije Forever-i, si është një familje 
Forever-i në sytë e fëmijëve, rreth kësaj 
morrëm një pamje të përgjithshme 
nga tregimet e tyre. 

soaring managerja Dr. Edit 
Revesz Siklosne në leksionin 
e saj në lidhje me festat që 
po afrohen e vendosi thek-
sin tek produktet që mund të 
vendosen edhe nën pemën e 
vitit të ri, theksoi rëndësinë e 
këtyre produkteve në ruajtjen 
e shëndetit dhe në paraqitjen 
e jashtme.

përbëhej nga një numër tepër i madh skuad-
ra e Supervisorëve të sapokualifikuar, e cila 
e mbushi plot skenën e Forever-it. ishte një 
pamje e bukur të shikoje zonjat dhe zotërinjtë 
e shumtë që buzëqeshnin dhe derdhnin lot 
nga gëzimi. pas festimit të supervisorëve në 
skenë u ngjitën Assistant Managerët të cilët 
me numrin e tyre të madh pasqyrojnë rritjen 
e rajonit, ata festuan në skenë së bashku me 
skuadrat e tyre.

pas kualifikimeve dëgjuam 
koncertin e artistëve Ildi-
ko Keresztes dhe Attila 
Pataky të cilët krijuan një 
mini koncert të vërtetë 
në skenën e Forever-it, 
duke e mbyllur me dinji-
tet vitit 2007.
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drejtori i tregut të Budapestit Dr. Csaba Gothard në leksio-
nin e tij foli rreth një nga “armiqtë” tanë më të vështirë për t’u 
mposhtur, rreth frikës, tregoi se si mund ta mposhtim atë dhe 
si mund ta përcaktojmë të ardhmen me mendimet tona.

senior managerja dhe anëtarja e president’s Club, Tünde 
Ibolya Csaszar, në leksionin e saj foli rreth ditëve të bu-
kura, minutave të paharrueshme të kaluara në klubin e 
presidentëve,  rreth skuadrës së mrekullueshme dhe unitetin 
që punonjësit drejtues përfaqësojnë këtu në rajon.
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në skenë pasoi kualifikimi i anëtarëve 
të Klubit të Sundimtarëve, ku në 
muajin nëntor në vend të parë doli 
Gab riella Dominko, pastaj pasoi 
kualifikimi i pjesëmarrësve të prog-
ramit motivues të makinës, ku nive-
lin e tretë e arriti Dr. Katalin Pirk-
hoffer Dr. Seresne dhe Dr. Endre 
Seres. 
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Takohemi përsëri në 2008-ën këTu në arenën sporTive Të BudapesTiT!

safir manageri dhe anëtari i 
president’s Club, Jozsef Sza-
bo, në leksionin e tij foli rreth 
sfidave të cilat mund t’i japin 
vrull të ri jetës së tij, u prezan-
toi mysafirëve të arenës sfidat 
e Takimit të shqiponjave të 
arizonës, dhe foli rreth jetës së 
tij, rreth festës së tij, e cila s’është 
gjë tjetër veçse Forever-i.



Takohemi përsëri në 2008-ën këTu në arenën sporTive Të BudapesTiT!

Lektori ynë mysafir, diamant 
manageri John Curtis, erd-
hi nga mbretëria e Bashkuar 
dhe në leksionin e tij foli rreth 
bukurisë dhe vështirësive 
së ndërtimit të rrjetit, rreth 
ngjashmërive dhe ndryshimeve 
që vihen re gjatë ndërtimit të 
rrjetit brenda një rajoni. Thelbi i 
leksionit të tij ishte që nëse di-
kush punon me këmbëngulje, 
atëherë njëlloj si ai mund të 
shkëlqej si diamant në FLp. 
Falenderojmë John Curtis-in 
që e pranoi ftesën tonë dhe që 
me leksionin e tij kontriboi në 
suksesin e rajonit tonë.

Bashkëpunonjësja jonë senior 
managere Krisztina Eva Gecző 
në leksionin e saj foli rreth forcës 
që fshihet në punën në skuadër 
dhe që kjo forcë u sjell suksese 
të mëdha të gjithëve dhe këtë 
mund ta bëj kushdo që është i 
aftë të mendoj dhe të punoj në 
skuadër.

si përfundim pasoi kualifikimi i Seni-
or managerëve, në skenën e arenës së 
Budapestit u pa një nga kualifikimet më 
të mëdha të viteve të fundit.

si mbyllje e aktivitetit drejtori operativ 
i europës Peter Lenkey dhe drejtori gje-
neral Dr. Sandor Milesz përshëndetën 
në skenë diamantët e ardhshëm, as-
sistant supervisorët e rinj, dhe u 
dhanë atyre medaljet e shqiponjës që 
simbolizojnë hapin e tyre të parë.
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Më afër 
pikësynimeve

u gëzohemi gjithmonë urimeve të 
përvjetorit, prandaj erdhi mes nesh në 
shoqërinë e bashkëshortes së tij Adrienn 
edhe drejtori gjeneral Dr. Sandor Milesz, 
i cili na përshëndeti nga zemra me rastin 
e kësaj feste. Kujtoi ditët e mrekullueshme 
të kaluara në Porec. Na informoi se rajoni 
ynë fitoi të drejtën e organizmit të Rally-t 
europian, dhe që ky aktivitet i madh do 
të mbahet në Budapest. atmosfera e 
mirë është shumë e rëndësishme, por më 
e rëndësishmja është të ndjejmë forcën 
e publikut. duhet të mësojmë nga më të 

mirët që të bëhemi të suksesshëm, dhe në Rally-n europian do të marrin pjesë më të mirët. ai që ka 
pikësynime është i aftë të përparoj, prandaj s’ishte rastësi që dr. Milesz foli pikërisht rreth rëndësisë 
së pikësynimeve. ashtu si personi, edhe rajoni ka pikësynime. edhe njerëzit më të suksesshëm e 
planifikojnë kohën e tyre, dhe një nga pikët e rëndësishme është pjesëmarrja në takimet dhe kurset 
përgatitore të përbashkëta. dr. Milesz shpalli edhe konkursin Miss Forever të rajonit, ku do të zgjid-
het vajza më e bukur e cila në shkurt të 2008-ës do na përfaqësojë në konkursin Miss FLP europa, 
në Budapest. „Nuk ishin të lehtë tetë vitet e kaluar, por prapë patëm sukses. Kroacia është e aftë për 
më shumë se kaq, prandaj dëshiroj t’ju uroj gjithë të mirat me rastin e përvjetorit të tetë! – mbylli 
mesazhin e tij dr. Milesz të drejtuar punonjësve kroat.

D itën tonë të suksesit sipas traditave 
e kurorëzoi ardhja e drejtuesve dhe 
punonjësve më të suksesshëm të rajonit, 

pasi me përcjelljen e përvojave të tyre na e 
lehtësojnë rrugën, na i përcjellin me çiltërsi 
sekretet e sukseseve të tyre. 

ditën tonë të suksesit e organizuam në 
teatrin e sapohapur Histrion, ku drejtuesit e 
programit ishin managerët nga Rijeka, Jad-
ranka Kraljić Pavletić me temperament lartë 
dhe Nenad Pavletić gjithmonë i buzëqeshur. 
– Vetëm një mendje e hapur është e aftë të 
pranojë filozofinë e kompanisë FLP, vetëm du-
art e hapura mund t’i marrin dhuratat, vetëm 
zemra e hapur mund ta ndjejë dashurinë e 
skuadrës FLP, vetëm njerëzit më të dashur 
mund të marrin mesazhin: Gëzuar përvjetorin 
FLP Kroaci!” – me të cilin na përshëndetën 
drejtuesit e aktivitetit.

Programi filloi me këngët e 
këngëtares së njohur Maja 
Šuput me të cilat këmbët tona 
filluan të kërcejnë vetëvetiu…
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Çdo përvjetor është një ditë e veçantë në jetën tonë, 
kur festojmë sukseset tona dhe qenien së bashku, 
kur pikësynimet vijnë më afër, e tashmja dhe e 
ardhmja bëhet më e bukur. Në çdo pjesëmarrës 
sundonte një gjendje shpirtërore gazmore, dhe kjo 
energji pozitive është një udhëzuese e vërtetë drejt 
suksesit të dëshiruar nga secili prej nesh.

Maja dhe Tihomir Stilin në leksionin e tyre 
treguan se si mund të bëhemi dhe mund të 
qëndrojmë më të mirët. ata e fi ll uan nuk kohën 
kur zyra kroate nuk ekzistonte akoma. Hapja e 
saj e ndihmoi mëtej punën e tyre. Maja dhe 
Tihomir nuk mund të kishin sukses pa njëri-
tjetrin. “Kushtojuni vëmendje të tjerëve, jepuni 
këshilla, mësoni dhe lexoni. Kushdo ndërmjet 
jush mund të jetë mes më të mirëve. Tregohu-
ni këmbëngulës, punoni në skuadër. Pranoni 
nga të gjithë një fjali, një mendim, vendosini 
këto në themelet e personalitetit tuaj, dhe do 
të keni sukses. Është i rëndësishëm një drejtues 
i cili tregon rrugën, është i rëndësishëm guximi 
dhe optimizmi” – me këto mendime e mbyllën 
leksionin e tyre. Pas kësaj thirrën në skenë 
sponsorët dhe bashkëpunonjësit e tyre më të 
suksesshëm, ku i falenderuan, pasi pa ata nuk 
do të kishin arritur dot deri këtu.

Rally i Porecit ishte me të 
vërtetë i mrekullueshëm, 
organizimin e tij e morri 
përsipër drejtori rajonal i Zag-
rebit, Dr. Laszlo Molnar, i cili 
tani me fjalë dhe fotografi u 
përpoq të na sillte përpara 
atmosferën e këtij aktiviteti. 
Pastaj në skenë pranë tij u 
ngjitën edhe drejtori i zyrës 
serbe Branislav Rajic, dhe 
asaj sllovene Andrej Kepe, 
të cilët përcollën përgëzimet 
e bashkëpunonjësve të tyre, 
pastaj uruan edhe shumë  
vite të suksesshme dhe 
të festojmë së bashku në 
atmosferë të mirë edhe më 
shumë përvjetore të tilla. 

si përfundim Laszlo Molnar prezantoi punonjësit e zyrës, apo personat që 
lehtësojnë veprimtarinë e tij dhe punonjësve të rajonit.
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Kudo ndodhet një mjek i cili në bazë të njo-
hurive dhe përvojave të tij na jep këshilla të 
rëndësishme, dhe më e rëndësishmja, na ndih-
mon edhe në ruajtjen e shëndetit. Njohuritë 
profesionale të mjekut përbëjnë një ndihmë 
të madhe për punonjësit tanë. Dr. Miran  
Arbeiter kishte ardhur nga sllovenia dhe 
mbajti një leksion rreth antioksidantëve. Përse 
janë të rëndësishëm, çfarë efekti kanë. stresi, 
ushqimimi jo i duhur, rrezatimet e ndryshme, 
ambienti i ndotur, duhani, alkooli, të gjitha këto 
kanë efekt të dëmshëm mbi organizmin tonë. 

Konsumojmë shumë pak vitamina, fruta dhe 
perime. si mund t’i parandalojmë sëmundjet? 
Përveç shmangjes së efekteve të jashtme të 
disfavorshme janë shumë të rëndësishme edhe 
produktet e FLP-s. 

si dhe në ç’sasi duhet t’i konsumojmë këto 
produkte në mënyrë që të ofrojnë ndihmë të 
vërtetë – të gjitha këto i mësuam nga ky leksion 
me vlerë. “Provojini produktet tek vetja, pastaj 
pas përvojave të favorshme rekomandojuani 
edhe të tjerëve” – këshilloi dr. arbeiter.

Në pushim frymë së bashku qirinjtë e tortës së përvjetorit. Pranë tortës biseduam, shkëmbyem 
përvoja dhe u përgatitëm për pjesën e dytë të aktivitetit tonë. drejtuesit e programit dhe 
lektori që vinte në radhë dikur kishin qenë në të njëtjën shkollë, kurse tani janë punonjës të 
FLP-s. Zlatko Jurovic në leksionin e tij tha që të ndjekim vetveten, rrugën e shkelur prej nesh, 
edhe nëse mendimet tona na çojnë në drejtim tjetër. 

Ndërmjet bashkëpunonjësve të Zlatko-s natyrisht ka njerëz me pikëpamje pozitive, por edhe 
të pavendosur.  Mendimeve të këtyre të fundit është e rëndësishme t’u japim drejtim pozitiv. 
T’i marrim ata në skuadër, t’i mësojmë që suksesi nuk është çështje fati, por fitore. Çmimi i suk-
sesit në FLP është 120 pikë. secili niset nga zeroja. duhet vetëm të vendosim dhe të punojmë. 
Puna jonë është mësimi, bashkëpunimi me ata që ndodhen sipër dhe nën nesh. Thelbi i 
gjithçkaje është mendimi, dhe mendimet tona mund t’i ndryshojmë. Fituesit presin fitore, 
prandaj sillen si fitues, dhe nuk çuditen nga suksesi – mbylli leksionin e tij Zlatko.

Jadranka dhe Neno prezantuan dy njerëzit 
nga të cilët morrën informacionin që u ndryshoi 
jetën. Të cilët zbuluan përpara tyre mundësinë 
e ndryshimit, faktin që mund të lëvizin nga 
pikëpamja e zymtë e përditshme, të cilët u tre-
guan atyre se si mund të arrijnë suksese me 
qëllim të mirë dhe punë në skuadër. 

Në vazhdim pasoi kualifikimi i punonjësve më 
të suksesshëm të dy muajve të kaluar. Medaljen 
në skenë e morrën nga drejtori gjeneral. dhu-
rata, lule dhe shumë fytyra të buzëqeshura e 
të gëzuara. Një atmosferë e vërtetë përvjetori.

erdhi përsëri Maja e qeshur dhe 
argëtuese, e cila tani na erdhi pas 
qejfit me një këngë ditëlindjeje. Pas 
Maja-s erdhi surpriza. 

Të kualifikuarat e konkursit Miss Fo-
rever treguan se janë kërcimtare pro-
fesioniste si në kërcimin modern dhe 
latino-amerikan, edhe në atë tradicio-
nal. adrijana dhe Polina e magjepsën 
publikun me kërcim barku. 

Në mbyllje të programit me to në 
skenë u bashkua edhe Maja. 
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sipas tij tre fjalë janë të rëndësishme për sukse-
sin: produkti, njerëzit dhe profiti. Dominik Ci-
ler foli rreth rrugës së tij të suksesit në FLP. Ishin 
produktet që e sollën në FLP. dominik kërkonte 
mjekim për problemet e veta shëndetësore, dhe 
pati sukses. Përvojat e tij pozitive i shkëmbeu 
edhe me të tjerët. Përvojat pozitive, njerëzit dhe 
profiti e nxitën për vazhdimin e punës. FLP-ja 
ju bë vetë jeta, ndihma e të tjerëve ju bë pjesë 
e ditëve. Gjithçka funksiononte në mënyrë të 
shkëlqyer. Prandaj, për faktin se ndihmonte të 
tjerët, kompania e shpërbleu gjithmonë e më 
shumë. “Për veprimin e mirë prit të mira” – 
mbylli leksionin e tij dominik.

si përfundim dr. Milesz për gëzoi assistant 
super visorët. Madalja me shqi pon jën e artë i 
shoqëron ata në këtë rrugë, pasi s’ka dyshim, 
kanë zgje dhur rrugën e suksesit.

Zyra e FLP-s në Zagreb nga data 17 dhje-
tor 2007 funksionon në adresën e re 
Trakošćanska 16. I mirëpresim të gjithë në 
hapjen e zyrës sonë të re dhe në ditën e suk-
sesit të parë të 2008-ës. u urojmë të gjithëve 
gëzuar krishtlindjet dhe vitin e ri!

Dr. Laszlo Molnar
Drejtor rajonal

FotograFoı: Darko Baranašić

“Të mos plotësohet çdo 
dëshirë, sepse s’do kesh 
çfarë të dëshirosh, të mos 
plotësohet çdo ëndërr,  sepse 
s’do kesh çfarë të ëndërrosh,të 
realizohen aq dëshira dhe 
ëndrra, sa të mjaftojmë për të 
qenë i lumtur Ty,  
konsumator i FLP-s.”

si të arrijmë pavarësinë materiale, si të planifikojmë dhe të ngremë 
cilësinë? Puna është e madhe, por edhe kënaqësia gjithashtu. Vero-
nika Lomjanski dhe bashkëshorti i saj Stevo janë njerëz të veçantë. 
si u bënë të suksesshëm? “Vetëm punuam më shumë dhe më shpejt 
se të tjerët” – ky është sekreti më i thejshtë i suksesit. “Kushtojuni 
vëmendje njerëzve, ofrojuni atyre një të ardhme më të sigurt e më 
të bukur, dhe mos harroni imtësitë që përbëjnë jetën.” Kjo kompani 
i shpërblen ata që punojnë, dhe më e bukura është që këtë e bëjmë 
për veten tonë. Nuk punojmë për eprorët apo pronarët, por për vete. 
dhe për bashkëpunonjësit tanë. Gjëja më e rëndësishme është marrja 
e vendimit. Rruga nga vendimi deri në qëllim bëhet vetëm nga fitu-
esit. Faleminderit Veronika për besimin dhe motivimin që na jep: të 
niesemi në rrugën drejt suksesit.

Silvana Grbac ecën në rrugën e fitues-
ve. ajo zgjodhi skuadrën tonë, kështu që 
ju bë i mundur suksesi. silvana ka dëgjuar 
shumë leksione deritani. sponsor, lektor të 
suksesshëm – por prapë s’kishte motivim. 
Fjala vendimtare ishte PaTJeTËR – duhet ta 
bëj patjetër, por jo për vete, por për fëmijët, 
bashkëshortin, kolegët dhe miqtë e mi. 

dhe duke dëgjuar leksionet kuptoi se aJO 
duhet të ndryshoj PaTJeTËR PËR VeTe, dhe 
kërkoi mbështetjen e atyre të cilëve derita-

ni vetëm u kishte dhënë. Tashmë nuk fshi-
hej pas fjalës PaTJeTËR, dhe u kthye drejt 
pikësynimit që kishte. Filloi të planifikonte 
kohën e saj, filloi të ndryshonte. Falenderoi 
gjithë ata që patën besim tek ajo. 

Tani shkon nëpër seminare, planifikon, 
mëson dhe punon vetë. erdhi koha që të 
merret me VeTVeTeN. Tani është gati për 
t’u ngjitur në majë, tani u nis në rrugën 
e fituesve. I urojmë silvana-s suksese të 
shumta në këtë rrugë.
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D rejtuesit e programit 
ish  in bashkëpunonjësit 
tanë safir manager Ma-

rija dhe Bosko Burus. Çifti 
Burus janë ndër punonjësit 
më të suksesshëm të FLP 
Serbisë dhe u japin shem-
bull sponsorëve se si duhet 
ndërtuar një biznes i sigurt 
baza e të cilit përbëhet 
nga besimi i punonjësve, 
komunikimi i shkëlqyer i 
dyanshëm dhe puna në 
skuadër.

Si duhet ndërtuar 
rrjeti i sigurt
Success Day… Ishte me të vërtetë një Ditë Suksesi, ose 
dita e punonjësve të suksesshëm të cilët u takuan në 
festën e përvjetorit të gjashtë të Forever Living Products 
të Serbisë.

Drejtori rajonal i Serbisë Bra-
nislav Rajic në � alimin e tij 
hapës përshëndeti mysafirët 
e ardhur, dhe në mënyrë të 
veçantë drejtorët rajonal të 
rajonit sllavo-jugor të FLP-s 
të cilët me praninë e tyre e 
nderuan aktivitetin tonë të 
përvjetorit. Drejtori Rajic bëri 

një pasqyrë të ekonomisë 
së periudhës së kaluar dhe 
tregoi sukseset e merituara 
që na presin, mes të cilëve i 
pari është Rally Europian që 
organizohet në shkurtin e 
ardhshëm në Budapest.
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Si duhet ndërtuar 
rrjeti i sigurt

Atmosferën festuese e bëri edhe më të bukur � autistja me famë botërore Boro Dugic. Na pëlqeu 
shumë shfaqja e saj, sepse Boro nxorri tinguj të mrekullueshëm nga � auti i cili është një nga intsru-
mentet më karakteristik të Serbisë. Boro me shfaqjen e saj e vazhdoi bashkëpunimin e suksesshëm 
me kompaninë tonë. I premtojmë se do ta ftojmë edhe herë të tjera në aktivitetet tona.
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PUNË NË SKUADËR DHE KOMUNIKIM I SHKËLQYER NË TË DY DREJTIMET

Në skenën e Forever-
it përshëndetëm 
supervisorët, as-
sistant managerët 
dhe managerët 
e sapokualifikuar, 
dhe u uruam aty-
re festa të shumta 
përvjetori dhe nivele 
gjithmonë e më të 
larta kualifikimi. 

Grupi i njohur “YU” luan me një 
energji të madhe dhe në mënyrë 
të përsosur prej dhjetra vitesh. 
Muzika e tyre u zgjoi nostalg-
ji gjithë të pranishmëve sepse 
kujtuan mbresat e tyre nëpër 
mbrëmje, konkurse dhe momen-
tet e këndshme të kaluara në 
shoqërinë e muzikës së tyre. Fa-
leminderit djema që përfaqësoni 
prej dhjetra vitesh muzikën 
cilësore rock në gjithë Ballkanin. 
Dera e kompanisë sonë është 
gjithmonë e hapur për ju.

Drejtori gjeneral, zoti Sandor Milesz është 
mysafiri më i dashur i çdo aktiviteti tonë. Në 
� alën e tij përshëndetëse tregoi përparësitë 
e veprimtarisë sonë dhe theksoi se aktualisht 
ne jemi skuadra më të suksesshme e FLP-s në 
Europë. Baza e punës së bashkëpunonjësve 
tanë të vullnetshëm është transparenca, 
besimi, thjeshtësia, ndershmëria – prandaj 
kryejmë një punë të tillë të sukses shme me 
të cilën arritëm në majë të Europës. Gëzuar 
përvjetorin FLP Serbi!

Bashkëpunonjësja jonë safir managere Dr. Marija Ratkovic i reko-
mandon prej dhjetë vitesh në praktikën e saj si mjeke produktet e 
FLP-s që plotësojnë në mënyrë të shkëlqyer mjekimet e ndryshme. 
Ajo ishte ndër mjekët e parë në Serbi që u bashkuan me kompaninë 
FLP. Produktet i përdor rregullisht që nga momenti i parë, me të cilën 
siguroi përvojat e saj shumëvjeçare. 

Shpresojmë se edhe në të ardh men do të jemi dëshmitarë të 
përvojave të shkëlqyera me produktet të konsumatorëve dhe 
bashkëpunonjësve tanë mjek.
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Tensioni i lartë i gjakut është vrasësi 
dinak i organizmit njerëzor, i cili ush-
qehet mirë nga zakonet e këqija të 
përditshme dhe nga mënyra jo e du-
hur e të ushqyerit – theksoi në leksio-
nin e saj bashkëpunonjësja jonë soa-
ring managere Dr. Biserka Lazarevic. 
Përdorimi i produkteve të FLP-s është 
shumë rezultativ sepse rikthen funksio-
nimin e shëndetshëm të organizmit. E 
falenderojmë për leksionin e shkëlqyer.

Në Klubin e Sundimtarëve ma-
rrin pjesë punonjësit që e kanë 
rritur më shumë qarkullimin e tyre 
në krahasim me periudhën e kalu-
ar. Kjo anëtarësi vërteton rezultatin 
e skuadrave të cilat punojmë në 
mënyrë të shkëlqyer dhe arrijnë 
nivele të reja kualifikimi. 

Përgëzojmë bashkëpunonjësit tanë 
soaring manager Dragana dhe Mi-
los Janovic sepse arritën vendin e 
parë në Klubin e Sundimtarëve dhe 
plotësuan kushtet e programit mo-
tivues të blerjes së makinës.
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Bashkëpunonjësja jonë senior ma-
nagere Mirjana Micic është një nga 
distributorët tanë më të suksesshëm dhe 
një udhëheqëse e vërtetë e skuadrës së 
saj. Me këshillat e leksionit të saj na bëri 
të qartë gabimet dhe pengesat më të 
shpeshta, dhe na shpjegoi se si mund të 
krijohet besimi dhe miqësia me klientët, 
pasi me këtë fitojmë bashkëpunonjës të 
shkëlqyer. E falenderojmë Mirjana-n për 
leksionin e saj të mrekullueshëm dhe 
mbështetjen e madhe të skuadrës së saj.

Skena e Dom Sindikata-s 
s’ishte e mjaftueshme kur 
thirrëm gjithë fituesit e prog-
ramit motivues Rally Europi-
an FLP. Në shkurt të 2008-ës 
bashkëpunonjësit tanë do të 
takohen me distributorët më 
të suksesshëm të Europës 
dhe do të jenë personazhe 
të një Rally historik, i cili do 
të jetë aktiviteti më i madh 
gjatë ekzistencës së derita-
nishme të FLP-s në Europë. 
I përgëzojmë të gjithë për 
këtë sukses të madh!
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Bashkëpunonjësi ynë senior ma-
nager Jordan Aleksov në leksi-
onin e tij dha shpjegimin më të 
mirë dhe aktual të pikësynimeve 
tona dhe sistemit ku kryejmë 
veprimtarinë tonë. Leksioni i tij u 
pasurua nga vërejtjet, shënimet 
dhe këshillat e mira të siguru-
ara gjatë ndërtimit prej shumë 
vitesh të rrjetit marketing. Të 
përcaktojmë qëllimet tona dhe 
me drejtimin e parimeve të 
Jordan-it të kryejmë një punë re-
zultative.

Në aktivitetin e përvjetorit festuam 
dhjetëvjeçarin e punës së sukses shme 
në FLP të bashkëpunonjëses sonë 
diamant managere Veronika Lom-
janski. Bashkë me bashkëshortin e saj 
Stevan janë një nga çiftet distributo-
re më të suksesshëm në Europë. Me 
pretekstet vetëm e kundërshtojmë 
zgjidhjen e problemeve dhe largohe-
mi nga realiteti, por herët a vonë du-
het të përballemi me to. Nga Forever-i 
mund të marrim shumë sepse na of-
ron një mundësi të gjerë pune, dhe 

me këtë veprimtari e përmirësojmë 
me vetëdije stilin e jetës sonë.

Ngjitja e shkallës së parë është 
gjithmonë hapi më i vështirë. Në 
Planin tonë Marketing ky është kua-
lifimimi si assistant manager. Përpara 
dhënies së medalieve të merituara 
deklaruam që aktivitetin e vitit të ri 
do ta mbajmë në Arenën Sportive të 
Budapestit. 

BRANİSLAV RAJİC
Drejtor rajonal
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Kaluan shtatë vite të bukura dhe të suksesshme që nga fillimi i 
funksionimit të FLP BOS. S’kemi shumë që jemi nisur, dhe ditët e 
kaluara karakterizohen nga një punë e madhe, rezultate të shumta, 
shumë rënie dhe akoma më shumë ngritje. Zhvillohemi së bashku…

drejtori i FLP Bos Dr. 
Slavko Paleksić falende-
roi Rex Maughan-in, kri-
juesin e kompanisë, për 
imagjinatën e shkëlqyer 
dhe mundësinë e ofruar, 
si dhe gjithë distributorët 
që shpërndajnë këtë 
mentalitet dhe nëpërmjet 
kësaj e bëjnë më të fortë 
dhe më të mirë skuadrën 
tonë.

Zhvillohemi së bashku

aktiviteti i sivjetshëm i përvjetorit, 
i organizuar bukur dhe me një 
atmosferë feste, në praninë e 
shumë pjesëmarrësve u drej-
tua nga bashkëpunonjësit tanë 
nga sarajeva, managerja Zrinka 
Vraneš dhe senior manageri Sa
fet Mustafić. Ky ishte më tepër 
se një drejtim programi, pasi 
distributorët entuziast ndjenë 
edhe qëndrimin e tyre pozitiv.
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Zhvillohemi së bashku

Na mbushi me optimizëm 
të mëtejshëm drejtori gjene-
ral Dr. Sandor Milesz dhe 
drejtorët rajonal të ardhur nga 
vendet fqinje që shoqëronin 
atë, dhe na e përforcoi bind-
jen që jemi me të vërtetë në 
rrugën e duhur. sipas zakonit 
të tij të vjetër na lavdëroi për 
punën e mirë dhe rezulta-
tet e arritura, duke na bërë 
të njohur njëkohësisht edhe 
pikësynimet dhe detyrat 
e reja. 

duke ia dëgjuar fj alën do 
të punojmë më mirë dhe me 
më shumë angazhim, pasi 
planet e tij janë gjithmonë re-
ale dhe bazohen në themele 
të vërteta.

Pastaj erdhi surpriza. Në 
skenë u shfaqën finalistet 
e MIss Forever të cilat me 
pamjen dhe bukurinë e tyre 
na kujtuan finalen e Buda-
pestit më 22-23. 02. 2008. 
shpresojmë se edhe aty do 
të jenë po aq të suksesshme 
sa edhe në ndërtimin e rrjetit 
dhe përdorimin e produkte-
ve sonya.

anëtarët e grupit kultu-
ror „Semberija” nga Bijelina 
na magjepsën me lëvizjet 
e zhdërvjellta, kostumet e 
mrekullueshme popullore 
dhe shfaqjen e tyre entu-
ziazte. I përgëzojmë për 
shfaqjen e tyre!

Bashkëpunonjësja jonë 
managere Dr. Dušanka 
Tumbas duke u bazuar në 
përvojat e saj dhe të të tjerëve 
tregoi se si mund ta bëjmë 
jetën tonë më të bukur e më 
kuptimplotë. ajo foli rreth 
cilësisë së produkteve duke 
ndërthurrur fj alët, fotografitë, 
si dhe përvojat e kolegëve të 
saj mjek dhe konsumatorëve 
të kënaqur.



24 success day

si në aktivitete, edhe në mbrëmje grupi ynë i preferuar është KUM i KUM. Fantastik si gjithmonë.

„Nëse unë pata sukses, 
edhe ti mund të kesh” – ky 
ishte thelbi i leksionit të se-
nior managerit Vaselije 
Njegovanović. Leksion i bu-
kur, plot me të dhëna për çmi-
met, udhëtimet, kualifikimet… 
ai ecën përpara me punë të 
angazhuar, mbajtje të vazh-
dueshme të lidhjeve dhe një 
përkushtim të pabesueshëm. 
„dëshiron të arrish gjithçka që 
kam arritur unë? Po? atëherë 

fillo të punosh.” – përfundoi 
leksionin e tij Vasilije. urime!

Pastaj erdhi zonja e cila 
është „përgjegjëse” për gjithë 
këtë në Bosnia-Hercegovinë 
dhe serbi. diamant mana-
gerja Veronika Lomjanski, 
mysafirja më e dashur dhe 
lektorja më e rëndësishme, e 
cila bashkë me drejtorin Dr. 
Slavko Paleksić dhe drejtu-
esit e programit mbajti një 
leksion, më mirë të themi një 

show të vërtetë në skenë. Një 
pjesë e bukur dhe serioze 
rreth mënyrës se si mund të 
sigurojmë bashkëpunonjës 
të rinj.  

„Hap shpirtin, tregohu 
i ndershëm dhe i sinqertë, 
dhe do të kenë besim tek 
ty!” – ky ishte thelbi i mesaz-
hit. e morrëm seriozisht dhe 
ndërkohë qeshëm. Veronika 
dhe stevo, faleminderit për 
gjithçka.
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Në skenë përshëndetëm 
senior managerët, ma
nagerët dhe super
visorët e sapokualfikuar, 
si dhe të kualifikuarit e 
President’s Club dhe 
Klubit të Sundimtarëve. 
Ju falenderojmë për 
punën e kryer dhe kën-
aqësinë e shkaktuar ba-
shkëpunonjësve tanë.

shpeshherë kozmetika 
sONya nuk njihet siç du-
het nga bashkëpunonjësit 
tanë. dhe kjo në të ardh-
men do të ndryshojë. Ma-
nagerja Siniša Blašković 
bëri të njohur vlerat dhe 
cilësinë e produkteve tona 
kozmetike. Me zgjuarsi dhe 
elasticitet – siç e ka zakon. 

si mund të bëhemi pa 
para dhe pa shtëpi, por 

me shumë dashamirësi 
dhe besim manager i 
suksesshëm, si mund ta 
mposhtim fatin dhe vetve-
ten – rreth kësaj foli në një 
mënyrë të veçantë zonja 
„zemërluane”, managerja 
Vlasta Elez.

Punonjësit në vend të 
punës nxjerrin pretekste. 
„edhe me mua këtë bënë, 
por unë i çarmatosa” – tha 

managerja Meliha Dragić. 
ajo tregoi rreth mënyrës se 
si duhen nxitur punonjësit, 
sa e rëndësishme është 
dhënia e shembullit per-
sonal, si mund ta zgjosh 
lojalitetin brenda tyre, an-
gazhimin ndaj punës në 
skuadër dhe entuziazmin. 
u ndau punonjësve të 
FLP-s dhuratën „milioni i 
vogël”.

Pastaj … Party që zgjati deri në natën vonë. Bijeli-
na nuk është një qytet i madh, por i pret të gjithë 
me krahë dhe zemër hapur. ejani edhe herë tjetër!

Dr. slavko Paleksić
Drejtor rajonal

FotograFoi „Tomić”



Hungaria
Dominkó Gabriella
Tamás János dhe Tamás Jánosné
Hofbauer Rita dhe Gavalovics Gábor
Jancsik Melinda
Dobsa Attila dhe Dobsáné Csáki Mónika
Heinbach József dhe Dr. Nika Erzsébet
Juhász Csaba dhe Bezzeg Enikő
Nagy Ádám dhe Nagyné Belényi Brigitta
Köves Márta
Dr. Kardos Lajos dhe 
Dr. Kardosné Hosszú Erzsébet

Serbia, Mali i Zi
Mihailović Branko dhe Mihailović Marija
Novoseljački Slobodan dhe 
Novoseljački Julka
Micašević Nada
Davidović Mila dhe Matić Dragan
Milovanović Milanka dhe 
Milovanović Milisav
Senderak Svetozar dhe Senderak Dragica
Nuzda Evica dhe Nuzda Milan
Tomić Nataša dhe Tomić Dejan
Janković Svetlana dhe Janković Milan
Petrović Marina

Conquistador Club
DHJETË DISTRIBUTORËT E PARË TË MUAJIT NËNTOR 2007

SIPAS PIKËVE PERSONALE DHE TË NON-MANAGERIT
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Kroacia
Draščić Dušan dhe Draščić Marija
Kraljić-Pavletić Jadranka dhe 
Pavletić Nenad
Stazić Juliana 
Lesinger Ivan dhe Lesinger Danica
Jurović Zlatko dhe Jurović Sonja
Orinčić Marija Magdalena
Matulić Nataša dhe Matulić Mladen
Zic Nives
Sirola Borjan
Vukaš Božica

Bosnia dhe Hercegovina
Catić Gaibija dhe Catić Munira
Kudeimati Ali Abdullatif
Crnečević Zečir dhe Crnečević Samira
Njegovanović Zoran
Varajić Zoran dhe Varajić Snežana
Babić Mirko dhe Babić Nada
Smajlović dr. Mirsada
Mehmedagić dr. Sead dhe 
Mehmedagić Snježana
Alić Amina dhe Alić Fuad
Njegovanović Grozdana

Sllovenia
Bigec Danica
Iskra Rinalda dhe Iskra Lučano
Cvijanović Ana dhe Cvijanović Božidar
Krejči Hrastar Marjeta dhe Hrastar Milan
Kepe Andrej dhe Hofštatter Miša
Pekosak Helena
Batista Ksenija
Hofštatter Daša dhe Jazbar Marko
Koglot Majda dhe Koglot Lučjan
Mohorić Brigita

Conquistador Club
DHJETË DISTRIBUTORËT E PARË TË MUAJIT NËNTOR 2007

SIPAS PIKËVE PERSONALE DHE TË NON-MANAGERIT

KLUBI I  SUNDIMTARËVE
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Raj Lajosné dhe Raj Lajos
Berkics Miklós
Gyapay Árpád dhe Gyapay Árpádné
Varga Tiborné dhe Varga Tibor
Mayer Péter  
Tóth Sándor dhe Vanya Edina 
Lőw Tiborné  dhe  Lőw Tibor 
Hári László  
Széplaki Ferencné  dhe  Széplaki Ferenc
Szépné Keszi Éva  dhe  Szép Mihály
Széplaki Ferenc  dhe  Széplakiné Pákozdi Mónika 
Csobánné Szabó Edit dhe  Csobán Lajos
Botis Gizella  dhe  Botis Márius 
Bojtor István  dhe  Bojtorné Baffi Mária 
Darabos István dhe Darabos Istvánné
Réfi Lászlóné  
Szegfű Zsuzsa dhe Pintér Csaba 
Koródi Kovács Elizabetta dhe  Koródi József
Székely János  dhe Juhász Dóra 
Kota Izabela Barbara dhe  Kota Mihajlo 
Mrakovics Szilárd dhe  Csordás Emőke 
Popovac Dusica dhe Popovac Ratko
Király László dhe Tenke Eszter
Torcom Julia  
Bertók M. Beáta dhe Papp-Váry Zsombor
Mohácsi Viktória
Németh Antal dhe Németh Antalné
Miucin Branka
Keszlerné Ollós Mária dhe Keszler Árpád
Czomba Lajosné dhe Czomba Lajos 
Papp Imre dhe Péterbencze Anikó
Spernjak Ivanka dhe  Spernjak Miodrag 
Paunovic Grozdana dhe Paunovic Vladimir
Petkovic Aleksandra dhe Petkovic Bogdan
Novakovic-Dragojlovic Dragana dhe Ristanovic Radan
Ugrenovic Miodrag dhe Ugrenovic Olga
Dr. Schmitz Anna dhe Dr. Komoróczy Béla 
Todorovic Gordana
Sindjelic Zoran dhe Sindjelic Ana
Dr. Molnár Erzsébet
Dr. Horváthné Ollrám Tünde dhe Dr. Horváth István 
Temesváriné Ferenczi Ágnes dhe Temesvári Andor 
Tanács Ferenc dhe Tanács Ferencné
Dr. Kertész Ottó dhe Dr. Kertészné Szabó Erzsébet
Csepreghy Jánosné
Czupi Lászlóné dhe Czupi László
Rudics Róbert Rudicsné dhe Dr. Czinderics Ibolya
Aleksov Jordan dhe Aleksov Ljubica
Ostojic Boro

TË KUALIFIKUARIT E RALLY-T EUROPIAN
NIVELI 1:

Dëshirën për pjesëmarrje dhe të dhënat e mysafirit të ftuar* iu lutemi ta paraqisni me shkrim deri më 31 janar.

Rácz Edit dhe Holczer Tibor
Dr. Király Anna dhe Deák Csaba
T.Nagy Sándorné dhe T.Nagy Sándor 
Dr. Kiss Ferenc dhe  Dr. Nagy Ida 
Köves Márta
Losonczi Gáborné
Dr. Petkovic Nedeljko dhe Petkovic Milojka
Fehér Istvánné
Hajcsik Tünde dhe  Láng András
Matic Aleksandar dhe  Matic Gordana
Varga Áronné  
Mitrovic Jelena
Ocokoljic Zoran
Bucsi Imréné
Mészáros Istvánné 
Antal Istvánné
Magyar Veronika dhe Juhász József
Dr. Vörös Mariann dhe  Sámoly Ferenc 
Orosi Gergely  
Buljan Slobodanka dhe Buljan Stanislav
Dr. Szabó Tamásné dhe  Dr. Szabó Tamás
Dr. Tamási András dhe Dr. Tamási Andrásné
Hajdu Kálmán dhe  Hajdu Kálmánné
Dr. Kálmánchey Albertné dhe Dr. Kálmánchey Albert
Szabó Anikó
Miklós Istvánné dhe  Tasi Sándor
Szabó Péter dhe Szabóné Horváth Ilona
Papp Tibor dhe Papp Tiborné
Dr. Lovasné Tóth Ottila dhe Dr. Lovas Péter
Szabados Zoltán dhe Szabadosné Mikus Emese 
Dr. Lazarevic Predrag dhe Dr. Lazarevic Biserka
Dragic Meliha dhe  Dragic Dragan
Predolac Jevremovic Danica dhe Jevremovic Bozidar
Buljin Rajka dhe  Buljin Sava
Antonijevic Slobodan dhe Antonijevic Biljana
Glogovac Dragan
Szabóné Jakab Mária  
Szabó Mihályné dhe  Szabó Mihály
Gara Balázs
Kiss Józsefné dhe  Kiss József
Nagy Tímea dhe Varga László
Kővári Katalin dhe Füri Nándor
Szencziné Farmasi Judit dhe Szenczi József
Davidovic Mila dhe Matic Dragan
Davidovic Svetlana dhe  Davidovic Milan
Lozajic Dimitrovski Snezana dhe Dimitrovski Hristo
Kordic Bosiljka dhe  Kordic Damir
Jankovic Svetlana dhe Jankovic Milan
Stevanovic Verica dhe  Stevanovic Rade
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Dimitrovski Aneta
Horváth Tibor dhe Csanaky Tünde
Mussó József dhe  Mussóné Lupsa Erika
Poldán Anna
Győrfy Árpád dhe Győrfy Hajnalka 
Kramcsákné Beluzsár Ilona  
Gomilanovic Snezana dhe Gomilanovic Radoje
Nagy József dhe Nagyné Koszér Edit
Pejic Milesa dhe  Pejic Milenko
Mijatovic Sonja
Tóth Antalné dhe Tóth Antal
Kocsis Zoltán dhe  Bakó Barbara
Brankovic Sava
Lukács György dhe Lukácsné Mózes Zsuzsanna
László Zoltánné dhe  László Zoltán
Farkas Magdolna
Pápai Zita
Barta Csabáné dhe Barta Csaba
Mitró Attila
Pandurovic Gorica dhe Pandurovic Aleksandar
Szabóné Dr. Szántó Renáta dhe Szabó József
Csehi Attiláné dhe  Csehi Attila 
Tóth Anna  
Hegedűs Ervin dhe Hegedűsné Ponyi Tímea
Dalja Milica
Tóth Ildikó
Pallai Zoltán dhe  Pallai Zoltánné
Dr. Gáncsné Braun Andrea  
Halas Tijana dhe  Halas Leon
Mitrovic-Pavlovic Milan dhe  Pavlovic Biljana
Balla Tibor dhe Balla Tiborné
Mattusich Márton dhe  Mattusich Mártonné
Rusák Patrícia  
Farkas Attiláné dhe  Farkas Attila
Tarjányi Imre dhe Tóth-Baranyi Anita
Vlajin Dragana
Miskic Dr Olivera dhe Miskic Dr Ivan
Micasevic Nada
Nikolajevic Tatjana dhe  Nikolajevic Bogdan
Kurucz Levente dhe Kurucz Leventéné
Szakál Istvánné dhe  Szakál István
Hegedűs Árpád dhe Hegedűsné Lukátsi Piroska Marietta
Simic Dr. Mira
Budai Tamás dhe  Budai-Galambos Andrea
Gallai Attila dhe Gallainé Bóka Viktória
Kürtös Annamária dhe  Kürtös László
Naánné Kostyál Katalin dhe Naán Tibor
Maravic Milena dhe Maravic Milan
Dragic Leonora dhe Dragic Goran
Heinbach Dárius  
Tóth Róbert László dhe Tóth Róbert Lászlóné
Oszbach Tiborné dhe Oszbach Tibor

TË KUALIFIKUARIT E RALLY-T EUROPIAN
Dëshirën për pjesëmarrje dhe të dhënat e mysafirit të ftuar* iu lutemi ta paraqisni me shkrim deri më 31 janar.

Thuri Nagy Lajos dhe Oláh Henrietta
Tóth Tímea  
Todorovic Ksenija
Kovacevic Snezana dhe Kovacevic Milic
Rigó Istvánné  
Hajdu Istvánné dhe Hajdu István
Baletic Sonja dhe Baletic Ivan 
Protic Jelica dhe Savic Dorde
Vajda Lászlóné dhe  Vajda László
Kun Gábor dhe Kunné Páger Judit
Wéber Ádámné dhe Wéber Ádám
Szabó Péter
Kovácsné Csóka Bernadett dhe Kovács Péter
Kljajic Ljubica dhe Kljajic Novak
Weisz Lászlóné
Marosi Lászlóné
Lábodi Éva
Motyovszkiné Kovács Erika dhe Motyovszki Csaba 
Tomic Natasa
Demeter Szilvia Anna dhe Demeter Zsolt
Kiss Attiláné dhe  Kiss Attila
Plavsic Dr. Ognjan dhe Plavsic Vesna
Miletic Prvoslava
Velkovska Vecka
Kapuvári Tibor
Tátrainé Márton Zsuzsanna
Davidovic Milica dhe  Lucic Aleksandar
Dr.Dikó Marian dhe  Dr.Kulisics László
Fabián Mária dhe Fabián Károly
Ostojic Evica
Vuityné Sárándi Klára dhe Vuity Antal
Fürst Zoltánné dhe  Fürst Zoltán 
Széles Gabriella dhe Baróti János
Csuti Róbert
Nuzda Evica dhe Nuzda Milan
Radisic Smiljka
Baranyiné Nyári Zsuzsanna
Őri Tibor
Lancz Judit dhe  Varga Zoltán
Vetró Béla
Balázs Nikolett
Karczag Eszter
Fehér Sándorné dhe Fehér Sándor
Padányi Zsoltné dhe Padányi Zsolt
Simon József dhe Tóth Emese
Konakov Srdjan dhe Popara Konakov Masa
Kiss Zoltán dhe Kissné Szalay Erzsébet
Hatos Imre dhe  Hatos Imréné
Horváth Mihály dhe Unghy Ibolya
Váradi Éva
Medan Emilija
Graora Radovan
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Vlajkov Svetlana dhe Vlajkov Milan
Bajic Bojana dhe  Bajic Slavisa
Nikolic Ljubica dhe Nikolic Vojislav
Nemes Roland
Staudinger József
Horváth Alice
Dr. Bozsik Imre
Helmeczi László dhe Helmeczi Lászlóné Szabó Tímea
Paizs Roland
Slankamenac Aleksandar dhe Slankamenac Mirjana
Peter Nagy Nora dhe Peter Norbert
Paksi Istvánné dhe  Paksi István
Németh Mária dhe Márton Béla
Agg Mónika

Palkó Gyuláné
Szabó László
N. Soltó Kriszta dhe  Soltó Csaba
Petrov Sandra
Djurkic Natasa
Mrksic Dragana
Doderovic Jelena
Damjanovic Tijana
Frisch Mihály dhe Frisch Mihályné
Szolnokiné Kenyeres Ilona dhe Tóth László 
Acsádiné Ferenczi Gyöngyi
Traum Lénárd dhe Traumné Németh Eszter

TË KUALIFIKUARIT E RALLY-T EUROPIAN

Haim Józsefné dhe  Haim Jozsef
Lomjanski Stevan dhe Lomjanski Veronika
Janovic Dragana dhe Janovic Milos
Benedeczki Mihályné dhe Benedeczki Mihály
Bruckner András dhe Dr. Samu Terézia
Burus Marija dhe Burus Bosko
Dr. Ratkovic Marija dhe  Ratkovic Cvetko
Varga Géza dhe Vargáné Dr. Juronics Ilona
Krkljus Ksenija dhe Krkljus Stevan
Nakic Marija
Knisz Péter dhe  Knisz  Edit
Dr. Kardos Lajos dhe Dr. Kardosné Hosszú Erzsébet
Térmegi Lászlóné dhe Térmegi László 
Bognárné Maretics Magdolna dhe  Bognár Kálmán  
Éliás Tibor  
Schleppné Dr. Kasz Edit dhe Schlepp Péter
Kovács Anna Mária dhe Gottwald László
Kovács Gyuláné  dhe  Kovács Gyula
Stojanovic Emilija dhe Stojanovic Nenad
Knezevic Sonja dhe  Knezevic Nebojsa
Filipovic Milorad dhe  Filipovic Dr. Milena
Czifra Istvánné dhe  Czifra István
Fábián Gábor
Dr. Surányi Katalin  dhe Gazdig Sándor
Dr. Farády Zoltán dhe Dr. Farády  Zoltánné
Zöld Józsefné  dhe Zöld József
Ifj. Rékasi János dhe Sisa Zsóka
Micic Mirjana dhe Harmos Vilmos
Spasic Ljubomir dhe  Spasic Srbinka
Dr.Lukács Zoltán dhe  Dr.Lukácsné Kiss Erzsébet  
Futaki Ildikó  
Strboja Jovanka dhe Strboja Radivoj 
Petrovic Milena dhe Petrovic Milenko

NIVELI 2:

Dëshirën për pjesëmarrje dhe të dhënat e mysafirit të ftuar* iu lutemi ta paraqisni me shkrim deri më 31 janar.

Almásiné Menyhárt Mónika dhe  Almási Zsolt
Molnárné Kalcsu Klára  
Seresné Bathó Mária dhe Seres János
Czuczor Aranka  
Milovanovic Milanka dhe  Milovanovic Milisav
Tordai Endre  dhe Tordainé Szép Irma
Bárányné Dr. Szabó Éva dhe  Bárány István 
Sövegjátóné Jakabffy Lenke dhe  Léránt  Károly
Retter József
Deák Péter dhe Deákné Gnepa Olga
Maric Jahno Nadica dhe Jahno Aleksa
Vranes Zrinka
Momcilovic Danica dhe Momcilovic Novica
Kuzmanovic Vesna dhe  Kuzmanovic Sinisa
Fersch Mártonné dhe Fersch Márton
Dr. Rokonay Adrienne dhe Dr. Bánhegyi Péter
Péter Gabriella dhe  Péter Zsolt
Skáfár István dhe  Skáfárné Vásár Amália
Dr. Hocsi Mária
Ristic Sara dhe Ristic Ljubomir
Vuksa Stevan dhe Vuksa Vera
Stojanovic Olgica dhe Stojanovic Najdan
Tumbas Dr Dusanka 
Varga László  
Fejszés Ferenc dhe Fejszésné Kelemen Piroska 
Acimovic Petar dhe Acimovic Milanka
Czap Anita
Dézsi József dhe Dézsiné Váradi  Erzsébet
Dimitric Ruzica dhe Dimitric Zivorad
Petrovai Tamásné dhe Petrovai Tamás
Léránt Károly dhe  Lérántné Tóth Edina
Lapicz Tibor dhe Lapiczné Lenkó Orsolya
Szelei Jánosné dhe Szelei János
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Csiki Józsefné dhe Csiki József
Csiki Jánosné dhe Csiki János
Bersic Olivera dhe  Bersic Fadil
Bodnár László dhe Varga Krisztina
Bodnár Zoltán dhe Bodnárné Tóth Ágota
Pardi Zoltán  
Gyenis Brigitta
Bogdán Ervin dhe Bogdánné Szabó Katalin
Rusák József dhe  Rusák Rozália
Melcherné Nagy Bernadett dhe Melcher Zsolt 
Gelegonya Klára Judit dhe  Dr. Ujhelyi János
Novoseljacki Slobodan dhe  Novoseljacki Julka 
Dr. Horváth Ildikó
Heinbach József dhe  Dr. Nika Erzsébet
Mihailovic Branko dhe  Mihailovic Marija
Lieber Brigitta
Székely Adolf  
Farkasné Szécsényi Éva dhe Farkas István
Barnak Danijela dhe Barnak  Vladimir
Kezic Branka dhe Kezic Pejo
Mirkov Dr. Rozmaring dhe Mirkov Jovica
Radocaj Dragana dhe Radocaj  Dusko
Hofbauer Rita dhe  Gavalovics Gábor
Gecző László Zsoltné dhe Gecző László Zsolt
Gecző Éva Krisztina
Gavric Vesna dhe Gavric Ivan
Petrovic Dr Aleksandar dhe Djuknic Petrovic Mirjana 
Antalné Dr. Schunk  Erzsébet dhe  Antal Gyula 
Juhász Júlia Zsuzsanna
Kapitány Mátyás dhe Kapitány Mátyásné
Dr. Czap Lajos dhe Dr. Czap Lajosné
Gonovics István
Davidovic Milica dhe Lucic Aleksandar

Filic Zorica dhe Filic Dragan
Kocsis János dhe Kocsis Jánosné
Nyári Róbert Zsolt dhe Nyáriné Tóth Katalin
Tálosné Tomisa Erika dhe Tálos Attila
Bodnár Józsefné dhe Bodnár József
Merkel Tímea dhe  Kovács Tibor 
Schneider László dhe Schneider Lászlóné
Tímár Béla Vincéné dhe Tímár Béla Vince
Kocsis Norbert dhe Báló Barbara Zsanett 
Skoric Zoran dhe Skoric Dragica  
Dr Petrovic Zorica dhe Petrovic Aleksandar
Sulak Nancy
Kozó Imréné dhe Kozó Imre
Orbán Tamás dhe  Orbán Tamásné
Laposáné Kocsis Ibolya dhe  Laposa Jenő István
Jovanovic Tatjana
Tomic Sofija dhe Tomic Ljubisa
Hermánné Vaspöri Rita dhe Hermán Béla 
Graora Rados
Jovanovic Sasa dhe Jovanovic Verica 
Fülöp Valéria
Berbakov Biljana dhe  Berbakov Branislav
Momcilovic Soka dhe Momcilovic Dragoslav
Hortobágyi Péter
Kuncak Lidija
Valent Samo
Senderak Svetozar dhe  Senderak Dragica
Scekic Ljiljana dhe  Scekic Zoran
Paljevac Sabiha dhe Paljevac Jonuz
Karasz György dhe  Karasz Györgyné
Kolozsvári Gábor
Valkai Anett
Vujosevic Miladin dhe  Vujosevic Olgica

Rezván Pál dhe Rezvánné Kerek Judit
Vágási Aranka dhe Kovács András
Kása István dhe  Kása Istvánné
Bunjevacki Jovanka dhe  Bunjevacki Zivojin
Bracanovic Branislav dhe Bracanovic Marija
Szeghy Mária  
Gulyás Melinda  
Kljajic Slobodanka dhe Kljajic Milan

Tóth János dhe Tóth Jánosné
Zurka Dragana dhe Zurka Radisa
Farkas Eszter dhe Firisz Imre
Dr. Bálint Zoltán dhe Dr. Bálintné Dr. Molnár Zsuzsanna
Jankovic Nebojsa dhe Tomic Katarinu
Peric Zorica dhe  Peric Zoran
Kerékgyártó Miklós Róbert

NIVELI 3:

Dëshirën për pjesëmarrje dhe të dhënat e mysafirit të ftuar* iu lutemi ta paraqisni me shkrim deri më 31 janar.

*Mysafiri i ftuar: Rally Europian konsiderohet si “Udhëtim Motivues”, prandaj bën të mundur pjesëmarrjen e dy personave. Nëse distributori nuk është i 
martuar, ose bashkëshorti/ja e tij nuk mund të marrë pjesë në këtë udhëtim, kompania siguron mundësinë e pjesëmarrjes së një personi tjetër – i cili është 
i përshtatshëm si në moshë edhe në aspektin e kushteve në lidhje me sponsorizimin – që të udhëtojë bashkë me të kualifikuarin. Vlera e udhëtimit nuk 
mund të shkëmbehet.  Biletat e Rally-t Europian për të pakualifikuarit mund të blihen nga 5 shkurti në zyrat tona. 
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FLP Shqipëria, Hungaria, Kroacia, Bosnia-Hercegovina, Serbia, Mali i Zi, Sllovenia

Të gjithë në rrugën drejt suksesit

Balázs  Nikolett
Böröcz  Péter
Demcsák  L. Miklós  
Dr. Sánta  Ilona dhe Novográdecz  Tibor
Fabián  Mária dhe Fábián  Károly
Hollóné Kocsik  Judit dhe Holló  István

Hubacsek  Ágota  
Hyrossné Dr. Biró  Judit  dhe  Hyross  Andás
Jassek  Beáta
Karasz  György dhe Karasz Györgyné
Kerékgyártó  Miklós Róbert
Kocsis  Imre dhe Száraz-Nagy  Brigitta

Márton  Krisztina dhe Mezei  Mihály Tibor
Muladi  Annamária
Naánné Kostyál  Katalin  dhe  Naán  Tibor
Pongrácz  Erika  
Purda  Antal
Simon  János

Stahlmayer  Sándor
Szalay  Katalin
Tejes  Zsuzsanna
Tóth  Anett  
Vajda  Lászlóné  dhe Vajda  László
Vareha  Mikulas

Nivelin e managerit e arritën:

Antalné Gombos  Tünde dhe Antal  András
Bársony  Balázs dhe 
Bársonyné Gulyka  Krisztina
Borka  Csaba dhe Borkáné Lévai  Anikó
Boskó  Hilda dhe Boskó Béla
Csernus  László dhe Vargáné Potyi  Beatrix 
Dr. Gombos   Zita
Fábián  László dhe Pusztai  Kitti
Fehérváry  Béláné
Fekete  Zoltánné  dhe Fekete  Zoltán
Gara  Balázs

Horváth  Szilvia
Jovanović Tatjana
Kéri  Andrea dhe Kreutz  Balázs
Kepéné Bocskor  Edina
Kerékgyártó  Józsefné dhe 
Kerékgyártó József
Kertészné Vincze  Andrea dhe Kertész  Zsolt
Kis-Jakab  Edina
Kolozsvári  Gábor dhe Kolozsvári Anikó
Kovács  Éva
Kungl  Attila

Labancz  István dhe Fehérváry  Éva
Laposa  Jenő István dhe 
Laposáné Kocsis  Ibolya
Mendi  Ferencné dhe Mendi Ferenc
Molnárné Jorgova  Mária
Nagy  Csaba
Nuzda  Evica dhe Nuzda Milan
Nyári  Róbert Zsolt dhe 
Nyáriné Tóth  Katalin
Püspökiová Ildikó
Sebők Noémi

Senderak Svetozar dhe Senderak Dragica
Seres Máté  
Sulak Nancy
Szórád Erzsébet
Tanev Dimiter
Tokai Tekla  
Tóth László dhe Tóthné Ács  Katalin
Tóth László dhe Tóthné Kovács  Katalin
Tóth János
Vetró Béla
Újvári Anita

Nivelin e assistant managerit e arritën:

Almási Péter dhe Lénárt  Noémi
Májinkáné Juhász Andrea dhe
 Majinka  András
Antal  Mária
Azab  Ildikó dhe Azab Amir
B. Zsoffay  Klára dhe Bärnkopf  Zsolt
Bakos  Tibor
Baltazárová  Zuzana
Bartók  Lászlóné
Beleznay  Zsolt dhe Beleznay Krisztina
Berta  Gáborné dhe Berta Gábor
Beszterczey  Judit
Beszterczeyné  Skultéti Mária
Bognár  Károly dhe Bognárné Berecz  Csilla
Bóka  Zoltánné dhe Bóka Zoltán
Bollér  Erzsébet
Boros  Tibor
Crnčević  Zečir dhe Crnčević Samira
Csertáné Kiss  Ilona
Csinger  Norbert
Dankó  György dhe Dankó Györgyné
Deák  Tibor
Deák  Zoltán
Dénes  Ágnes

Dénesné Árva  Judit
Deszkovics  Renáta
Dinnyés  Nóra
Dohány  Anna
Dr Stamenić  Lidija dhe Stamenić  Milosav
Dr. Bognárné Kerékgyártó Mária dhe 
Dr. Bognár Miklós
Dr. Gergely  Piroska
Dr. Horváth-Gaudi  Andrásné
Dr. Keresztes  Emília
Dr. Kovácsyné Bárány  Piroska
Dr. Kovátsné Tóth  Erika dhe 
Dr. Kováts  Gábor
Dragicevic  Angelina dhe 
Dragicevic Radivoje
Erdélyi  Miklós
Fejes  Attila
Feketéné Ekhardt  Ildikó
Fodor  Anita
Fürst  Zoltánné dhe Fürst Zoltán
Gadzo  Anka 
Glavaski  Gordana dhe Glavanski Branko
Görbics  Lajos
Gudmonné Lóki  Szilvia

Gulyás  Istvánné dhe Gulyás István
Gyuricza  Andrea
H. Szabó  Péter dhe H. Szabó Péterné
Harmos  Rózsa
Hegedűs  Gábor dhe Hegedűs Anikó
Hencz  István dhe Henczné Házi  Erzsébet
Herczeg  Éva dhe Ombódi  Norbert
Herczeg  László dhe Herczeg Lászlóné
Homonnainé Szabó  Ildikó dhe 
Homonnai  Ferenc
Horváth  Anikó
Hufnágelné Vízi Tünde dhe 
Hufnágel  László
Imréné Besenczi  Beáta dhe Imre  Zoltán
Jeges  Ágnes
Juhász-Dora  Ferencné
Jutrić  Danica dhe Jutrić Vlado
Kálmándy  Péterné dhe Kálmándy Péter
Kalmár  Krisztina
Karácsony  Sándor dhe Karácsonyné  
Váradi Gyöngyi
Karsai  Szilvia
Katona  Ágnes dhe Polgár  Antal
Kernya  Brigitta

Kertenicsné Lendvay  Mónika dhe 
Kertenics József 
Komendátné Szabó  Éva Mónika dhe 
Komendát Attila 
Koós  Lajosné dhe Koós Lajos
Kovačec  Mirjana
Kovács  Irén
Kovács  Mihályné dhe Kovács Mihály
Kovács  Zsolt
Kovácsné Csatai  Aliz dhe Kovács  Imre
Krébeszné Bártfai  Orsolya dhe 
Krébesz  János
Krizsán  Pálné dhe Krizsán Pál
Kuzmanović  Svetlana
Lados  Veronika
Lakatos  Petra
Leidelker  Ilona
Lévai  Györgyné dhe Lévai György
Lovas  Erzsébet
Lukačova  Adriana dhe 
Lukač Mudr.  Ludovit
Mágocs  Melinda
Major  Tímea
Maksimović  Ljiljana dhe Maksimović Milan

Nivelin e supervisorit e arritën:

Dénes  Éva dhe Horányi  Péter
Dobsa  Attila dhe 
Dobsáné Csáki  Mónika

Dominkó  Gabriella  
Heinbach  József  dhe  
Dr. Nika  Erzsébet

Lukács  László György
Nagy  Gabriella dhe Nagy Ervin
Pardi  Zoltán  

Szabó  Ildikó
Wehliné Mezei  Aranka dhe 
Wehli  Péter

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

Hanyecz Edina
Hári László
Heinbach József dhe dr. Nika Erzsébet
Jakupak Vladimir dhe Jakupak Nevenka
Jancsik Melinda
Janovic Dragana dhe Janovic Milos
Juhász Csaba dhe Bezzeg Enikő
Dr. Kardos Lajos dhe 
Dr. Kardosné Hosszú Erzsébet
Kása István dhe Kása Istvánné
Keszlerné Ollós Mária dhe Keszler Árpád
Kibédi Ádám dhe Ótós Emőke
Klaj Ágnes
Knisz Péter dhe Knisz Edit
Knežević Sonja dhe Knežević Nebojša
Kovács Gyuláné dhe Kovács Gyula
Kovács Zoltán dhe 
Kovácsné Reményi Ildikó
Köves Márta
Kuzmanović Vesna dhe Kuzmanović Siniša
Kulcsárné Tasnádi Ilona dhe Kulcsár Imre
Lapicz Tibor dhe Lapiczné Lenkó Orsolya
Dr. Lazarevic Predrag dhe 
Lazarevic Biserka
Lénárt Károly dhe 
Lénártné Tóth Edina
Dr. Lukács Zoltán dhe 
Dr. Lukácsné Kiss Erzsébet
Mussó József dhe Mussóné Lupsa Erika
Mayer Péter
Márton József dhe Mártonné Dudás Ildikó
Miklós Istvánné dhe Tasi Sándor
Milanović Ljiljana
Molnár Attila
Molnár Zoltán
Nakić Marija
Milovanovic Milanka és
Milovanović Milisav
Mićić Mirjana
Miškić Dr. Olivera dhe Miškić Dr. Ivan
Mrakovics Szilárd dhe Csordás Emőke
Nagy Ádám dhe Nagyné Belényi Brigitta
Dr. Németh Endre dhe Lukácsi Ágnes
Németh Sándor dhe 
Némethné Barabás Edit

Orosz Ilona dhe Dr. Gönczi Zsolt
Orosz Lászlóné
Ostojić Boro
Papp Tibor dhe Papp Tiborné
Dr. Pavkovics Mária
Perina Péter
Petrović Milena dhe Petrović Milenko
Radóczki Tibor dhe Dr. Gurka Ilona 
Rezván Pál dhe Rezvánné Kerek Judit
Révész Tünde dhe Kovács László
Pintér Csaba dhe Szegfű Zsuzsa
Ramhab Zoltán és
Ramhab Judit 
Róth Zsolt dhe Róthné Gregin Tímea
Rudics Róbert és
 Rudicsné dr. Czinderics Ibolya
Dr. Steiner Renáta
Stilin Tihomir dhe Stilin Maja
Sulyok László dhe Sulyokné Kökény Tünde
Szabó Ferencné dhe Szabó Ferenc
Szabó Ildikó
Szabó Péter dhe Szabóné Horváth Ilona
Schleppné Dr. Käsz Edit dhe Schlepp Péter
Szabados Zoltán dhe 
Szabadosné Mikus Emese
Dr. Szabó Tamásné dhe dr. Szabó Tamás
Szeghy Mária
Szekér Marianna
Székely János dhe Juhász Dóra
Széplaki Ferencné dhe Széplaki Ferenc
Tamás János dhe Tamás Jánosné
Tanács Ferenc dhe Tanács Ferencné
Dr. Tombáczné Tanács Erika dhe 
Dr. Tombácz Attila
Tordai Endre dhe Tordainé Szép Irma
Ugrenović Miodrag dhe Ugrenović Olga
Vitkó László
Zakar Ildikó

Niveli II
Botis Gizella dhe Botis Marius
Budai Tamás
Császár Ibolya Tünde
Czeléné Gergely Zsófia
Dominkó Gabriella

Gecse Andrea     
Hertelendy Klára
Illyés Ilona     
Juhász Csaba dhe Bezzeg Enikő
Ocokoljić Daniela 
Papp Imre dhe Péterbencze Anikó
Ratkovic Marija dhe Ratkovic Cvetko
Rózsahegyi Zsoltné dhe Rózsahegyi Zsolt
Dr. Schmitz Anna dhe Dr. Komoróczy Béla
Dr. Seresné Dr. Pirkhoffer Katalin dhe 
Dr. Seres Endre
Siklósné Dr. Révész Edit dhe Siklós Zoltán
Tóth Csaba
Tóth István dhe Zsiga Márta
Varga Géza dhe Vargáné Dr. Juronics Ilona

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

Mándity  Zorán
Maravić  Stoja dhe Maravić Dušan
Mareščuk  Ljiljana
Markó  Julianna
Martos  Géza
Martos  Gézáné  dhe Martos  Géza
Máté  György dhe Csabai  Judit
Mészáros  Ferencné
Mezővári  Zoltánné
Micović  Dragica dhe Nedić  Dušan
Mijušković  Vera dhe Mijušković Zoran
Minorits  Péter dhe 
Minoritsné Bogár  Andrea
Momčilović  Draga dhe  
Momčilović Miroslav
Nagy  Antalné
Nagy-Mélykuti  Mária dhe Lisóczki  Zoltán
Nagyné Bojté  Andrea dhe Nagy  László
Németh  Veronika

Nikolić  Miroslava dhe Nikolić Hranislav
Novoseljački  Nenad
Nyitrai  Zoltánné
Oláh  Károly
Olajos  Bertalan
Olszewszki  Sándorné
Pardi  Gézáné
Pardiné Hőgyes  Mariann
Péli Gergely  János
Péter Szabó  Gizella
Petőné Novák  Tünde dhe Pető  Gábor
Pintérné Zelizi  Mária dhe Pintér  István
Primó  László
Putniković  Mirjana dhe Putniković Milan
Racskó  Tiborné  dhe Racskó  Tibor
Radetzky  Marietta
Radics  Józsefné
Schubertné Bognár  Andrea dhe 
Schubert  Sándor

Sebestyén  Rita
Simitska  Tímea
Sirola  Borjan
Spiegelhalter  Julianna
Srećković  Verica dhe  Srećković Srđan
Szapáry Györgyné dhe Szapáry György
Székely  Krisztina dhe Kalocsai  Gábor
Szabad  Krisztina dhe Deli  István
Szabó  Gáborné dhe Szabó Gábor
Szkoklik  Vilmos dhe Szkoklik Vilmosné
Szórád  Ottóné
Sütő  Istvánné
Takácsné Túróczky  Henriett dhe 
Takács  Krisztián
Tar  Zoltán
Tarnócziné Lenner  Katalin dhe 
Tarnóczi  Lajos
Tokaji  Ferenc Zsolt
Torma  Tamásné dhe Torma Tamás

Tot  Rozalia
Tóth  Józsefné dhe Tóth József
Tóth  Csaba
Tóth  Andrea dhe Vágó  Ádám
Tóth  Erika
Tóth  Sándor dhe Répássy  Krisztina
Traum Lénárd dhe Traumné Németh Eszter
Ujj  Péter
Ujvári  Erika
Vedresné Polefkó  Katalin dhe Vedres  Lajos
Vietorisz  József Zoltán dhe 
Vietorisz Zsuzsanna
Vujnović  Jovanka
Wippelhauser  Zsolt
Zag  Ernőné
Zsoffay  Róbertné dhe Zsoffay Róbert
Zsótér  Nikolett
Üveges  Erika dhe Üveges Zoltán

Fituesit e programit motivues për blerjen e makinës:



Të Nderuar Shpërndarës!
Kalendari i aktiviteteve – 2008: 1. Success Day: 19.01.2008, 
2. Rally Europian 21-23 Shkurt, 3. Sucess Day: 09.03.2008,  
4. Takim Managerësh: 09.05.2008, 5. Sucess Day: 10.05.2008,  
6. Sucess Day: 21.06.2008, 7. Sucess Day: 19.07.2008,  
8. Sucess Day: 20.09.2008, 9. Sucess Day: 18.10.2008, 
10. Sucess Day: 15.11.2008, 11. Sucess Day: 20.12.2008

Porosisni produkte në faqen e internetit  
www.flpseeu.com!
Zgjidhja më e thjeshtë dhe më e sigurt – jo vetëm përsa 
i përket blerjes së drejtpërdrejtë të produkteve, por edhe 
regjistrimit të prorosive. Është një mjet i shkëlqyer edhe gjatë 
rekomandimit të produkteve, pasi kjo ofertë është joshëse 
për çdo të interesuar. Vlera e pikëve të çdo porosie brenda 24 
orëve i shtohet vlerës aktuale, dhe mund të lexohet në çdo 
moment nëpërmjet internetit (www.foreverliving.com). 

Kartat plastike të blerjes me shumicë mund t’i merrni 
personalisht gjatë ditëve të punës në zyrat e kompanisë sonë.

Kompania jonë u ofron Distributorëve të saj një mundësi të re 
për të kontrolluar pikët e tyre. 
–  Në fund të llogarisë së bonusave tuaja që merrni çdo muaj 

në dorë gjeni emrin e përdorimit (LOGIN ID) dhe fjalëkalimin 
(PASSWORD) tuaj për të hyrë në faqen amerikane të 
kompanisë (www.foreverliving.com). Pas hyrjes në faqe, 
duke shtypur Hungarinë mund të shikoni pikët tuaja. 

–  Informacione rreth pikëve mund të kërkoni edhe nëpërmjet 
sistemit të sms-ve që funksionon me sukses prej vitesh.

–  Edhe punonjësit e shërbimit telefonik të zyrës sonë  
qendrore të Budapestit ju informojnë rreth pikëve tuaja  
aktuale të qarkullimit. 

–  Vlerat  e pikëve të tyre personale distributorët e Budapestit 
mund t’i pyesin në numrin e telefonit +36-1-269-53-70 dhe 
+36-1-269-53-71, kurse të Kroacisë, Bosnia-Hercegovinës, 
Sllovenisë, Serbisë dhe Malit të Zi +36-1-322-55-41. Ju lutemi 
bashkëpunonjësve tanë të interesohen vetë për pikët dhe 
biznesin e tyre personal! 

Informacione nga interneti: 
Njoftojmë shpërndarësit tanë të dashur se mund të marrin 
informacione nga dy faqe interneti të kompanisë sonë. Njëra 
faqe interneti  “www.flpseeu.com” është faqja kompanisë 
së vendit tonë, nëpërmjet të cilës mund të arrihen magazinat 
e vendit tonë. Kodet për të hyrë në këtë faqe dhe për të bërë 
blerje mund t’i kërkoni në zyrat tona. Në këtë faqe numrat 
aktual dhe të mëparshëm të revistës Forever mund të hapen 
me fjalëkalimin "forever", kurse fotogaleria me fjalëkalimin 
"success". Faqja kryesore e internetit të kompanisë, apo siç 
quhet zakonisht “faqja amerikane” - “www. foreverliving.
com”- përmban informacione rreth lajmeve nga FLP-ja, 
kontaktimeve ndërkomëtare, si dhe rezultateve të pikëve 
ditore të punonjësve. Në këtë adresë mund të hyjnë gjithë të 

interesuarit. Në faqen e distributorit mund të hyni duke klikuar 
mbi „distributor login”. Emri i përdoruesit është numri juaj i 
distributorit (pa shenjat e ndarjes). Fjalëkalimi gjendet në fund 
të llogarisë suaj muajore.

I lutemi Shpërndarësve tanë të nderuar, që në të ardhmen 
ti kushtojnë kujdes plotësimit të saktë të porosive të 
produkteve dhe të formularëve të tjerë! Porositë e produkteve 
të korrigjuara (emri i porositësi) dhe të panënshkruara, me 
qëllimin për të shmangur gabimet, nuk mund ti pranojmë. Ju 
lutemi gjithashtu, të kujdeseni për plotësimin e saktë dhe të 
lexueshëm të formularëve të regjistrimit: me shkronja shtypi, 
me bojë të zezë ose blu. Në rastin e ndryshimit të adresës  
apo të emrit, ju lutemi të përdorni formularin e ndryshimit  
të të dhënave!

Në interes të sigurisë së çështjeve financiare ju lutemi, që në 
rastin e paraqitjes së bonuseve nëpërmjet të besuarit për këtë, 
ky person i besuar të sjell me vete edhe letërnjoftimin e tij! 
Sipas politikës ndërkombëtare të biznesit, çdo shpërndarës, 
që nënshkruan formularin e regjistimit (kontratën), fiton 
të drejtën e blerjes së produkteve me çmim shumice, 
direkt nga zyrat. Gjithashtu, shpërndarës i regjistruar, ai 
bëhet vetëm gjatë blerjes së parë, duke paraqitur kopjen e 
dytë të formularit të regjistrimit së plotësuar më parë dhe 
dokumentin e porosisë së produktit të plotësuar. 

E parregullt: 
Asnjëherë mos blini ose shisni produkte në kanale  
të tjera elektronike apo njësi të shitjes me pakicë. 
Duke marrë parasysh mundësitë e ndryshme të shitjes 
nëpërmjet medias elekronike, sipas Forever Living 
Products: këto konsiderohen si njësi të shitjes me 
pakicë. Sipas politikës aktuale të biznesit qarkullimi 
i produkteve, ose publikimi i formularëve të FLP-s 
në njësitë e shitjes me pakicë është rreptësisht i 
ndaluar. Qarkullimi i produkteve me anë të medias 
elektronike mund të bëhet vetëm nëpërmjet faqes së 
internetit www.flpseeu.com. Iu njoftojmë që dorëzimi i 
krontratave pa autorizim  është i parregullt, pranojmë 
vetëm kontratat me nënshkrim personal! Çdo nénshkrim 
tjetër konsiderohet si fallcifikim dokumentash!

Risponsorizim! 
Dëshiroj t’ju tërheq vëmendjen për rregullat e “risponsorizimit” 
të cilat gjenden në kapitullin e 12-të të Politikës së Biznesit. E 
rëndësishme është se risponsorizimi s’është proces automatik, 
por vjen në fuqi vetëm pas plotësimit të formularëve të 
përcaktuar (deklarata e risponsorizimit, fletë regjistrimi e re) 
dhe përgjigjes së kushteve. Në lidhje me rregullat e Politikës 
së Biznesit gabon ai që bashkëpunonjësit distributor të 
regjistruar njëherë i fut për herë të dytë pa plotësuar procesin e 
risponsorizimit.

Numri i ri i telefonit i Drejtorisë së Tregut në rrugën Nefelejcs: +36-1-290-0361/107, fax: +36-1-291-5478
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•  Zyra qendrore e Budapestit: 1067 Budapest, Szondi utca 34., 
tel: +36-1-269-5370. 
•  Magazina e Budapestit: 1183 Budapest, Nefelejcs u. 9-11., 

tel: +36-1-291-8995. Drejtori i tregëtisë: Dr. Gothárd Csaba
•  Zyra e Debrecenit: 4024 Debrecen, Szent Anna u. 31., 

tel: +36-52-349-657.  Drejtori i rajonit: Pósa Kálmán.
•  Zyra e Szegedit: 6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 25., 

tel: +36-62-425-505. Drejtori i rajonit: Radóczki Tibor
•  Zyra e Szekesfehervarit: 8000 Székesfehérvár, Sóstói út 3., 

tel: +36-22-333-167.  Drejtori i rajonit: Fődi Attila

Produktet e Forever Living Products dalin në treg me 
rekomandimin e Shoqatës së Mjekësisë Popullore të Hungarisë.  

I lutemi Distributorëve të nderuar, që bashkë me formularin e 
tyre të regjistrimit të dorëzojnë edhe kopjen e lishencës së tyre, 
si dhe kopjen e dokumentit të paraqitjes së Zyrës së Taksave 
dhe Tatimeve të ndërmarrjeve. Ata partnerë të Hungarisë, të 
cilët për blerjet e bëra dëshirojnë të nxjerrin llogari në emrin e 
ndërmarrjes së tyre personale, mund ta bëjnë këtë vetëm në rast 
se dërgojnë dokumentet e duhura të plotësuara, dhe një kopje 
të dokumentit që vërteton pozitën e tij si pronar i ndërmarrjes. 
Njoftimi, që ka të bëjë me këtë, është i nxjerrë në zyrat tona, por 
kolegët tanë mund t’ju njoftojnë edhe me fjalë në këtë aspekt.  

Njoftim rreth mundësisë së blerjes me ulje 
Për të përdorur mundësinë e blerjes me ulje ju lutemi zbatoni 
rregullat e mëposhtme:

1.  Deklarata: Ju lutemi që me vëmendje plotësoni saktësisht çdo 
pjesë të deklaratës. Nëse e dërgoni personalisht kolegët tanë 
i kontrollojnë të dhënat, por nëse e dërgoni me postë kjo gjë 
nuk është e mundur, prandaj ju lutemi që me një vëmendje të 
madhe kontrolloni të dhënat tuaja, sepse në rast gabimi sistemi 
i uljes së çmimeve nuk hyn në fuqi.

2.  Blerja: Gjatë blerjes sistemi i ofron shumën maksimale të uljes 
atyre që e plotësuan deklaratën. Blerja do të thotë përdorimin 
e uljes së çmimeve ose pagesën e bonusave, kështu edhe 
blerja personale kërkon letërnjoftim me fotografi. Në rastin 
e blerjes si grup duhet të sillni autorizim të nënshkruar nga 
dy dëshmitarë të rregullt nga çdo person, për çdo porosi. 
Kolegët tanë i pranojnë porositë vetëm pasi i kanë kontrolluar 
këto gjëra. Në rastin e personave me deklaratë mungesa e 

letërnjoftimit apo e autorizimit sjell refuzimin e porosisë!
3.  Informimi: Kolegët tanë nëpër magazina vetëm pas paraqitjes 

së letërnjoftimit me fotografi dhe dorëzimit të autorizimeve 
japin informacione rreth shumës aktuale të uljes. 

Bashkëpunonjësit me deklaratë dhe që i marrin bonusat e tyre 
në formë kuponash, mund të informohen rreth shumave të 
sakta në adresën Budapest, Szondi u. 34.

Dëshiroj t’u thërras vëmendjen distributorëve të Hungarisë 
për shërbimin tonë të transportimit të pakove.  Me anë të këtij 
shërbimi Distributort tanë të Nderuar i marrin porositë e bëra 
maksimum brenda 2 ditëve – me përputhje kohe – në çdo 
pikë të vendit, të cilat duhen marrë brenda 48 orëve, pasi në 
rast të kundërt ato i anullojmë dhe pikët i zbresim.  Çmimi i 
produkteve të porositura dhe ai i transportit duhet paguar kur 
pakoja merret në dorë. Në rastin e blerjes me vlerë mbi 1 pikë 
shpenzimet e transportit paguhen nga kompania.

Porositë tuaja mund t’i bëni në mënyrën e mëposhtme:
–  në telefon, ku punonjësi ynë ju jep informacione të sakta 

rreth shumës së porosisë, vlerës së saj në pikë dhe çmimit të 
transportit. Numrat e telefonit: 061-297-5538, 061-297-5539, 
cel: 0620/456-8141, 0620/456-8149

– nëpërmjet internetit në adresën www.flpshop.hu,
– me sms në numrin e telefonit 0620-478-4732.

Numrat e telefonit të specialistëve tanë mjek të 
Hungarisë:

Dr. Gabriella Kassai: +36-30-307-7426
Dr. György Bakanek: +36-20-944-1442
Nëpërmjet kontaktit telefonik i pret për konsultim 
personal të gjithë punonjësit. Vendi i konsultimit është 
wqendra e rrugës Sondi.
Dr. Laszlo Kerekes: +36-20-944-1442
Dr. László Mezôsi, veteriner: +36-20-552-6792

Njoftimet e Szirakit:
Hoteli Kështjella e Szirakit , 3044 Szirák, Petőfi u. 26.
Tel: +36-32-485-300, fax: +36-32-485-285
Drejtorja e hotelit: Király Katalin

NJOFTIMET E ZYRAVE TË HUNGARISË
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NJOFTIMET E ZYRAVE TË SERBISË

•  Zyra e Beogradit: 11000 Beograd, Kumodraska 162, 
tel.: +381-11-3970-127. Orari i hapjes: të hënën, të martën dhe të 
enjten 12.00-19.30, të mërkurën dhe të premten 9.00-16.30.

•  Zyra e Nisit: 18000 Niš, Učitelj Tasina 13/1. , 
tel.: +381-18-514-130, +381-18-514-131. 
Orari i hapjes: të hënën dhe të enjten 11.00-19.00, 
në ditët e tjera të punës 9.00-17.00.

•  Zyra e Horgosit: 24410 Horgoš, Bartok Béla 80. 
tel.: +381-24-792-195. Orari i hapjes në ditët e punës: 8.00 - 16.00.

Drejtori i rajonit: Branislav Rajic.

–  Forever Living Products Beograd na ofron shërbimet e 
mëposhtme: bërje porosish në telefon - Telecenter. Numri i 
telefonit: 011/309-6382. Orari i hapjes: të hënën dhe të enjten 
12: 00-19.30, në ditët e tjera të punës 9:00-16.30. Në rastin e 
porositjes në telefon malli shkon tek adresa që gjendet në 
numrin e  kodit dhe paguhet kur merret në dorë. 

–  Shpenzimet e postës paguhen sipas kursit të PTT Serbisë të 
ditës që ndodh shërbimi, por FLP-ja e Beogradit i paguan vetëm 
nëse porosia e bërë në një numrë kodi e kalon 1 pikë krediti. 

–  Nuk mund të bëhet hyrje nëpërmjet telefonit.  
–  Porositë telefonike merren në shqyrtim deri në datën 25 të muajit, 

pas kësaj date mund të porosisni vetëm personalisht në zyrën tonë.
–  Edhe në zyrën e Horgosit dhe Nisit mund të blihen materiale 

reklamash dhe gjithë llojet e formularëve. Distributorët tanë 
mund të blejnë edhe fletat e regjistrimit dhe formularët për 
ndryshimin e të dhënave. 

Numrat e telefonit të specialistëve tanë mjek të Serbisë:
Dr. Biserka Lazarevič dhe Dr. Predrag Lazarevič: +381-23-543-318. 
Ata i presin thirrjet tuaja për konsultim të martën në orën 13.00-
16.00 dhe të premten në orën 14.00-16.00.
Dr. Božidar Kaurinović të mërkurën dhe të enjten në orën 
12-14 pret thirrjet tuaja për konsultime në numrin e telefonit  
+381-21-636-9575.

Numri i ri i telefonit i Drejtorisë së Tregut në rrugën Nefelejcs: +36-1-290-0361/107, fax: +36-1-291-5478

NJOFTIMET E ZYRAVE TË BOSNIA-HERCEGOVINËS

Zyra e Bijelinës

•  Zyra e Bijelinës: 76300 Bijeljina, Trg Đenerala Draže Mihajlovića 
br. 3., tel: +387-55-211-784, +387-55-212-605, fax: +387-55-221-780. 
Orari i hapjes në ditët e punës: 9.00-17.00.

•  Zyra e Banja Lukas: 78 000 Banja Luka, Duško Koščica u. 22., 

tel.:  +387-51-228-280., fax: +387-51-228-288. Drejori i rajonit: 
Dr. Slavko Paleksic. Orari i hapjes: në ditët e punës 9.00-16.30

•  Zyra e Sarajevës: 71000 Sarajevo, Akifa Seremeta do. 10.,  tel.: 
+387-33-760-650, +387-33-470-682, fax: +387-33-760-651..  Orari 
i hapjes: të hënën, të enjten, të premten: 09.00-16.30, të martën, 
të mërkurën: 12.00-20.00. Në çdo të shtunë të fundit të muajit 
organizojmë një Ditë Suksesi Mini në zyrën e FLP-s. Drejtori 
i zyrës:  Enra Hadžović Në zyrat e Forever Living Products 
të Bosnies porositë telefonike mund të bëhen në numrat e 
mëposhtëm (regjistrimi i shpërndarësve të rinj nuk mund të 
bëhet nëpërmjet telefonit): +387-55-211-784, Bijelinë dhe 

+387-33-760-650 Szarajevë. 

Njoftim i zyrës së FLP-s së Sarajevës

- Nga shtatori në shërbimin tonë është këshilltarja dhe specialistja 
mjeke nga Bosnia-Hercegovina Dr. Esma Nisic, me të cilën mund 
të kontaktohemi në numrin e telefonit: +387-62-367-545 gjatë 
ditëve të punës në orarin: 18:00 – 21:00. 

–  Këshilltarja dhe specialistja jonë mjeke çdo të mërkurë mban 
konsultime në zyrën e Sarajevës në orën 17:00 – 19:30.

–  Në rastin e porosisë telefonike pagesa bëhet kur merret malli. 
Nëse vlera e porosisë është më e madhe se 1 pikë krediti, 
atëherë shpenzimet e transportit paguhen nga distributori.

NJOFTIMET E ZYRËS SË MALIT TË ZI

•  81000 Podgorica, Serdara Jola Piletića br: 20. 
tel: +381-081-245-402, tel/fax: +381-081-245-412. 
Drejtori i rajonit: Aleksandar Dakic 

Numrat e telefonit të specialistëve tanë mjek të Malit të Zi:
Dr. Laban Nevenka: +381-69-327-127
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FLP TV
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10.00  Zsolt Laszlo Gecző dhe  Geczőne Laszlo Zsolt
– Pavarësia e sistemit marketing

10.20 Film prezantues produktesh – Pro6
10.25 Film prezantues produktesh – Nature’s 18
10.28 Film prezantues produktesh – Aloe2Go
10.30 Kuali� kime – Super Rally
11.12 Koncerti i Shadows Hungary Band
11.30 Dr. Terezia Samu – Përralla e aloe-s së mrekullueshme
11.55 Karoly Lerant – E pamundura nuk ekziston
12.20 Michael Strachowitz – Ndërtim rrjeti me sukses në FLP
13.20 Koncerti i Lui-s
13.40 Sonya Show 2005, Debrecen
14.25 Intervistë me Mariann Szeker-in 
14.50 Grupi muzikor Rajko
15.05 Leksioni i zëvendëspresidentit të Europës, Aidan O’Hare
15.25 Himni i FLP
15.30 Leksioni i zëvendëspresidentit të FLP-s, Gregg Maughan
15.45 Koncerti i Pataky Attila-s dhe Edda-s
16.05  Fjala e presidentit-drejtorit të përgjithshëm të FLP-s, Rex Maughan
16.35 Dr. Anna Schmitz – Ujë mineral Forever

16.55 Plani marketing i FLP-s
17.15 Katrin Bajri – Në majë me sistemin
18.10  Ilona Bencze dhe Gabor Maros 

– Këngë nga Cabarett Bonbonier
18.30 Gabriella Dominko – Këmbëngulje, vrull, bashkim dhe besim
18.55 Piroska Lukatsi Hegedűsne – Nga ëndrra realitet
19.30 Intervistë me Peter Perina-n
20.20 Holiday Rally – Porec
21.20 Koncert prezantues disku i Borago-s
21.40 Zsolt Fekete – Kap ritmin
22.00  Zsolt Laszlo Gecző dhe  Geczőne Laszlo Zsolt

– Pavarësia e sistemit marketing
22.20 Film prezantues produktesh – Pro6
22.25 Film prezantues produktesh – Nature’s 18
22.28 Film prezantues produktesh – Aloe2Go
22.30 Kuali� kime – Super Rally
23.12 Koncerti i Shadows Hungary Band
23.30 Dr. Terezia Samu – Përralla e aloe-s së mrekullueshme
23.55 Karoly Lerant – E pamundura nuk ekziston
00.20 Michael Strachowitz – Ndërtim rrjeti me sukses në FLP

01.20 Koncerti i Lui-s
01.40 Sonya Show 2005, Debrecen
02.25 Intervistë me Mariann Szeker-in 
02.50 Grupi muzikor Rajko
03.05 Leksioni i zëvendëspresidentit të Europës, Aidan O’Hare
03.25 Himni i FLP
03.30 Leksioni i zëvendëspresidentit të FLP-s, Gregg Maughan
03.45 Koncerti i Pataky Attila-s dhe Edda-s
04.05  Fjala e presidentit-drejtorit të përgjithshëm të FLP-s, Rex Maughan
04.35 Dr. Anna Schmitz – Ujë mineral Forever
04.55 Plani marketing i FLP-s
05.15 Katrin Bajri – Në majë me sistemin
06.10 Ilona Bencze dhe Gabor Maros – Këngë nga Cabarett Bonbonier
06.30 Gabriella Dominko – Këmbëngulje, vrull, bashkim dhe besim
06.55 Piroska Lukatsi Hegedűsne – Nga ëndrra realitet
07.30 Intervistë me Peter Perina-n
08.20 Holiday Rally – Porec
09.20 Koncert prezantues disku i Borago-s
09.40 Zsolt Fekete – Kap ritmin

Programi i FLP TV nga 15 dhjetor 2007 deri më 19 janar 2008

NJOFTIMET E ZYRAVE TË KROACISË

•  Zyra e Zagrebit: 10000 Zagreb, Trakošćanska 16.,
tel.: +385-1-390-9770., fax: +385-1-3909-771. Orari i hapjes: të 
hënën dhe të enjten 12.00-20.00; të martën, të mërkurën dhe të 
premten 09.00-17.00.

•  Zyra e Splitit: 21000 Split. Križine 19. tel.: +385-21-459-262. 
Orari i hapjes: të hënën dhe të enjten 12.00-20.00; të martën, të 
mërkurën dhe të premten 09.00-17.00.
Drejtori i rajonit: Dr. Molnár László

–  Porosia telefonike bëhet në numrin +385-1-3909-773. Nëse 
vlera e porosisë është më e madhe se 1 pikë, shpenzimet e 
transportit i paguan FLP-ja.

–  Leksionet rreth marketingut dhe produkteve fillojnë çdo të 
hënë dhe të enjte në orën 18.00 në zyrën qendrore.

Numrat e telefonit të specialistëve tanë mjek të Kroacisë:
Dr. Ljuba Rauski Naglic: +385-915176510
Dr. Eugenija Sojat Marendic: +385-915107070

NJOFTIMET E ZYRAVE TË SLLOVENISË

•  1236 Trzin-Ljubljana, Borovec 5., tel: +386-1-562-3640. 
Orari i hapjes: të hënën dhe të enjten 12.00-20.00, të martën, të 
mërkurën dhe të premten 09.00-17.00.

•  Adresa e magazinës së Lendavait: Kolodvorska 14., 9220 Lendava.
tel.: +386-2-575-12-70, Fax: +386-2-575-12-71, 
e-mail: forever.living@siol.net.  Orari i hapjes: të hënën 12.00-20.00, të 
martën dhe të premten 09.00-17.00. Drejtori i rajonit: Kepe Andrej

Numri i Telecenterit (ku bëhen porositë telefonike) është: 01/563-7501

Numrat e telefonit të specialistëve tanë mjek të Sllovenisë:
Dr. Arbaiter Miran: +386-41420788
Dr. Canzek Olga: +386-41824163

www.fl pseeu.com  në internet

NJOFTIMET E ZYRËS SË SHQIPËRISË

• Shqipëri, Tiranë, Reshit Collaku 96, Villa Forever 36. 
  Fax: +355 4230 535

Drejtori i rajonit: Geza Gergő Kalovics, tel: +36-20-5755-553

Zyra e Lendvait
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KOMPLETI I 
KUJDESIT PËR 
LËKURËN
Kompleti i kujdesit për lëkurën Sonya 
përmban mjetet e domosdoshme 
të pesë hapave bazë që shërbejnë 
pastrimin, hidratimin, shëndetin 
dhe shkëlqimin e lëkurës. Pastruesi 
i lëkurës, toneri gjallërues, serumi 
ushqyes, kremi mbrojtës i lëkurës 
dhe fshirësi i lëkurës që pastron 
thellë në formën e një kompleti 
garantojnë një lëkurë të freskët dhe 
të shkëlqyer. Përdoreni në pesë ha-
pat që rekomandon Sonya dhe shijo-
ni përkëdheljen që meriton lëkura juaj!

HAPI 1.
PURIFYING CLEANSER
PASTRUESI I FYTYRËS 177 ml
Pastruesi i fytyrës me përbërje speciale që përmban aloe vera 
dhe ekstrakte frutash i largon me kujdes dhe mirë makijazhin dhe 
ndotjet e ndryshme. Nuk e përthan dhe pas përdorimit të tij lëkura 
bëhet e butë, e freskët dhe e pastër. Çdo mëngjes dhe mbrëmje 
pastroheni lëkurën me pastruesin e fytyrës aloe.

HAPI 2.
REFRESHING 

TONER 
TONERI GJALLËRUES 177 ml

Toniku freskues i lëkurës pa alkool falë 
përmbajtjes së lartë të aloe vera-s dhe 
çajit të bardhë, duke siguruar lëndët e 
rëndësishme hidratuese, kujdeset për 

hidratimin e përsosur të lëkurës. Përdoreni 
çdo mëngjes dhe mbrëmje pas pastruesit 

të fytyrës Aloe Sonya.
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HAPI 5.
DEEP-CLEANSING 

EXFOLIATOR
FSHIRËS LËKURE ALOE QË PASTRON THELLË 118 ml

Ndodh që lëkura dëshiron një pastrim special, por e rëndësishme 
është të shmangim fshirësit e ashpër dhe irritues të lëkurës. 

Produkti ynë që pastron thellë pa efekt dëmtues me aloe vera-n 
dhe frutat natyrore jojoba siguron një zgjidhje të përsosur. 

Përdoreni dy herë në javë, pas pastruesit të fytyrës Aloe Sonya.

HAPI 3.
NOURISHING SERUM
SERUMI USHQYES 118 ml
Serumi i shkëlqyer siguron përmbajtjen e duhur të lëngjeve 
të lëkurës, duke patur në këtë mënyrë një rezultat rinues. 
Përdoreni çdo mëngjes dhe mbrëmje pas tonerit gjallërues 
Aloe Sonya.

HAPI 4.
BALANCING 
CREAM
KREMI MBROJTËS I LËKURËS 71 g
Përmban aloe vera dhe përbërës të tjerë me efekt 
ushyes të lëkurës, si dhe komponent hidratues të 
shkëlqyer, duke siguruar në këtë mënyrë hidratimin e 
përsosur dhe shkëlqimin e lëkurës suaj. Përdoreni çdo 
mëngjes dhe mbrëmje pas serumit ushqyes aloe.
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U çudita. por ai vazhdoi. Më 
tha se është kurioz të shoh 
një shoqëri “truboshe”. Më 

iku menjëherë qejfi. pikërisht 
kjo më shtyti të shpreh men-
dimet e mia në lidhje me këtë. 
atij dhe gjithë atyre që nuk e 
kuptojnë se çfarë na pëlqen 
në ndërtimin e rrjetit.

(pata fat që nëpërmjet Ti-
bor elias-in u takova me dr. 
Maria pavkovics-in, e cila men-
don njëlloj rreth këtyre gjërave, 
e cila më përforcoi kokluzionet 
e nxjerra nga përvojat e mia, 
e cila më nxiti të mësoj dhe 
studioj vetveten dhe e cila më 
dha në dorë libra në mënyrë 
që të jetoj jo vetëm instikti-
visht, por me vetëdije.)

Kur flas rreth këtyre gjërave:
– Më lë rehat me këtë 

mënyrën amerikane! – thonë. 
“Ti je me fat!”, “Ti je i zoti!”, “Ti 
ke aftësi të tilla!”, ndërkohë që 
e dinë se këtë mënyrë të sjellu-
ri edhe unë e kam të mësuar.

dhe jo në trainime apo nga 

Një ditë u takova me një mikun tim të vjetër.  
Kur dëgjoi se merrem me ndërtim rrjeti për çudi  
nuk më përqeshi! Përkudrazi! M’u lut të vinte me  
mua në një nga aktivitetet tona.

Marianne SzaSz

i suksesshëm
Bëhu

librat – kjo në “kohën time” ish-
te degë e ndaluar e shkencës 
– por më mësoi jeta siç mëson 
edhe notarin e lirë.

punova 35 vjet si grafi-
kues duke mos i shërbyer 
sistemit të atëhershëm. si 
pasojë e kësaj nuk merrja as 
shpërblime familjare, as leje 
lindje, asgjë. duhet të kujde-
sesha vetë për punën dhe 
mund të qëndroja në këmbë 
vetëm me punë të klasit të 
parë. disa nga punët grafi-
ke të përgatitura nga duart e 
mia në vitet 80 “jetojnë” edhe 
sot e kësaj dite. sigurova një 
emër të madh në profesion, 
nga ana tjetër edhe me vjers-
hat dhe fotografitë e mia. por 
pavarësisht nga kjo nëse nuk 
dëshiroja të më rrëshqisnin 
gjërat nga duart duhet t’i vija 
re vazhdimisht shenjat që jeta 
më dërgonte çdo ditë. Çdo 
vendim i gabuar rrezikonte 
ekzistencën time. Të ardhmen 
e fëmijëve të mi. Madje, tani 

duket e pabesueshme, por 
edhe bukën e përditshme.

Tani duke i hedhur një 
vështrim të kaluarës i dalloj 
dukuritë që nga dita në ditë e 
çuan përpara karrocën time. 
Besimi, vetëbesimi dhe mo-
rali që morra nga prindërit 
dhe pedagogët e mi që në 
atë kohë kishin personalitet të 
rreptë.  Këto vlera nuk janë ti-
pare “të lindura”. Këto duhet t’i 
ndërtojmë dhe sigurojmë vetë 
– po të kemi fat – me ndihmën 
e shtëpisë dhe vetëzhvillim.

Në këtë ndihmojnë rrjet-
ndërtuesit e suksesshëm, trai- 
nerët e zhvillimit të personalite-
tit, që informcionet t’i sigurosh 
jo ndërmjet përvojave të hi-
dhura, por duke mësuar. ata e 
çojnë njeriun tek instiktet dhe 
besimi i tij. dëshiroj t’ju mësoj 
atë e cila fillimisht zotërohej 
nga njeriu, sigurinë që jemi të 
aftë për të jetuar, për t’i çuar 
deri në fund detyrat që nevoji-
ten për të mbetur në jetë.

deri në revolucionin indust-
rial njeriu jetonte bashkë me 
natyrën, ishte pjesë e saj. Ishte 
i aftë të prodhonte ushqimin 
që mbulonte nevojat e tij, ish-
te i aftë të gjuante duke mos 
patur në zotërim mjete për të 
cilat sot ne krenohemi, dhe të 
cilat luajnë rol në faktin që jemi 
të varur nga prodhimi industri-
al dhe bujqësia e mekanizuar 
dhe “plot me kimikate”.

Cili është shkaku që 
s’ekzistojnë më polyhistorët? 
Që gjithmonë e më pak njerëz 
– jo vetëm në vendin tonë, 
por edhe në europë e kudo në 
botë – janë të aftë të kujdesen 
për vetveten?

Formula është shumë e 
thjeshtë.

Baballarët dhe nënat tona, 
“skllevërit” e botës moderne 
u larguan nga fëmijët e tyre. 
Krahas punës që kryejnë nga 
mëngjesi deri në darkë nuk 
u mbetet kohë të përcjellin 
trashgiminë, diturinë që 
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për përmbajtjen e artikujve shkruesit mbajnë përgjegjësi! Çdo e drejtë mbrohet!  

zhvillimin e 
personalitetit e 
konsideroj si një 
nga elementët 

më të rëndësishëm 
të ndërtimit 

të rrjetit.

do na bënte të aftë për ve-
tëshërbim.

s’ka gjë! – mendon ti. – e 
blej në dyqan atë që më mun-
gon! por nuk e vë re se sa i 
pashëndetshëm është ush-
qimi i përgatitur në mënyrë 
industriale (dalëngadalë po 
mësohesh me të!). Nuk e sheh 
se sa në mënyrë sistematike 
të çmësuan nga kujdesi, që 
të vësh re se për çfarë page 
të mjerë po punon dhe që 
të dallosh mundësitë e tua. 
Të mësuan t’i pranosh gjërat. 
“Xhuxhi është gjigandi që pra-
noi fatin e tij!” (györgy Czele)

Zhvillimi i personalite-
tit është zakoni, aftësia me 
ndihmën e të cilës mund 
të rregullosh mënyrën e 

SHTYPI

shëndetshme të të men-
duarit. Mund të mësosh 
se zotërimin e parava e 
kundërshtojnë ata që janë të 
paaftë për të bërë para, ata që 
nuk dëshirojnë të dalin jashtë 
grackës së përgatitur përpara 
lindjes së tyre. ata që nuk 
dinë t’i ndryshojnë zakonet 

e fëmijërisë – dhe për fat të 
keq shumë njerëz nuk kanë as 
dëshirë – sepse kanë frikë nga 
përgjegjësia. sepse as këtë 
nuk ua kanë mësuar. (prindërit 
hyjnë deri brenda në shkollë 
që fëmijës të mos i duhet të 
bëj asnjë metër në këmbë, 
“e mbrojnë” nga era, i ftohti, i 
nxehti, dielli, shiu. Fëmija nuk 
e mëson rrezikun e marrjes së 
vendimit dhe as ata që marrja 
e vendimit ka pasoja.)

Natyrisht ua vemë fajin 
rrethanave ku “u edukuam” 
që të shpëtojmë “nderin” e 
prindërve tanë, në vend që ta 
mendojmë mirë deri në fund: 
edhe prindërit tanë njerëz 
janë, të cilët kanë të drejtë të 
gabojnë. Nuk gjykojmë me 
kritikë, por thjeshtë mësojmë 
të jetojmë ndryshe nga ajo që 
pamë dhe dëgjuam nga ata. 
e pranojmë teorinë që nëse 
duam tjetër rezultat nga ai që 
ata ishin të aftë të arrijnë, du-
het të veprojmë ndryshe.

Ky proces mund të realizo-
het vetëm nëpërmjet zhvillimit 
të personalitetit. duke u bërë 
të aftë të dallojmë gabimet 
tona na krijohet mundësia t’i 
korrigjojmë ato. duke na u 
ndryshuar personaliteti kri joj-
më zakone të reja, dhe kështu 
ndryshon bota rreth nesh.

Në të vërtetë jemi ne që 
ndryshojmë, dhe me një gjy-
kim të ri do na duket ndryshe 
bota në fakt e pan dryshuar! 
(Kujto trenin. si nxitojnë pemët 
pranë shinave! apo ashtu na 
duket? Ky është iluzion optik.) 
Nëpërmjet zhvillimit të per-
sonalitetit mund të arijmë në 
gjendjen 

 kur gjërat që na dukeshin  –
të këqija do t’i shikojmë si 
të mira,
 nuk do t’ia vemë fajin rre- –
thanave,

 kur do të jemi në gjendje  –
që vendimet tona të mos 
motivohen nga përvojat e 
njerëzve të pasuksesshëm.
 kur fillojmë të besojmë në  –
vetvete.

dhe ky është SEKRETI!

pra të mos vijë keq të in-
vestosh kohë dhe energji në 
vetvete, sepse ky është inves-
timi më i mirë. Nga ky projekt 
do të marrësh fitimin më të 
mëdh. Kujton se tetëvjeçarja 
nuk kushtonte para? apo 
diploma jote? sigurisht që 
po! dhe jo pak. vetëm që atë 
nuk e pagove TI. por sado që 
kushtoi vetë s’ka vlerë. diplo-
ma shpeshherë të predispo-
non të ndjekësh shembullin 
e prindërve si një skllav i një 
kompanie multi. por nëse 
ndryshon mënyrën e të men-
duarit, nëse je i aftë të fshish 
kodet e dëmtuara, kjo do ta 
ndryshojë rrënjësisht jetën 
tënde.

Më në fund do bëhesh i 
suksesshëm! Jo sipas gjykimit 
subjektiv të të tjerëve, por 
në bazë të rezultatit konkret 
të punës tënde. Të rritet 
vlerësimi i vetvetes, do ta du-
ash vetveten, dhe nuk duhet 
t’ia tregosh askujt, ndryshimi 
do të duket vetë.

...... dhe mendon se ata 
që do e shikojnë nuk do kenë 
dëshirë të të ndjekin? Men-
don se nuk duan të jetojnë 
të buzëqeshur? Mendon 
se nuk do të bëjë për vete 
të paktën disa njerëz ky 
ndryshim pozitiv?

shiko mirë se cilët janë 
ata! sepse ata do të jenë for-
ca lëvizëse e zhvillimit tënd si 
në shoqëri edhe në biznes! 
ata do të jenë njerëzit që të 
përforcojnë besimin!
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Faleminderit!

Nuk më duhej të 
mendoja shumë 
për të shkruar 
këto rreshta. 
Historia që do të 
lexoni shpresoj 
dhe besoj që do 
të nisë disa njerëz 
në këtë rrugë.

menjëherë që na erdhi në 
dorë një mundësi të cilën 
do të ishte mendjelehtësi 
të mos e shfrytëzonim. Po, 
por si do t’ua shpjegojmë 
pa u keqkuptuar që këtu 
është MUNDËSIA! E di se 
sa pension marrin njerëzit 
“e dëmtuar”? E di përse 
e vë në thonjëza fjalën “i 
dëmtuar”, sepse që kur i 
njoh Ata, shpeshherë men-
doj se ne jemi të dëmtuar, 
për mua dhe skuadrën 
Imre dhe skuadra e tij janë 
NJERËZ si gjithë të tjerët. 
Kur u takuam me ndihmën 
e përkthyesit biseduam se 
përse kjo është mundësi e 
madhe për ta. Nuk nxorrën 
asnjë pretekst, nuk thanë 
që s’kam kohë, nuk thanë 
që unë s’jam i tillë, nuk 
thanë që unë nuk di të flas, 
nuk thanë që nuk kam para 
për këtë. E kujton, NUK KI-

SHIN PRETEKSTE, dhe sytë 
u shkëlqyenin si diamant. 
Besoj dhe e di që skuadra i 
mbështet ata dhe punojmë 
së bashku! Në Ditën e Suk-
sesit Imre dhe skuadra e tij 
ishin 11 vetë. Tani mund të 
pyesësh përsëri, dhe çfarë 
pastaj? Tani vjen ajo që nuk 
e ke dëgjuar ndonjëherë. 
Marika Futo, managerja e 
tyre drejtuese, i shkroi një 
letër Dr. Sandor Milesz-it 
që ta ndihmoj, t’i siguroj 
një përkthyes profesionist, 
në mënyrë që kjo skuadër 
akoma e vogël ta shijojë 
dhe ta kuptojë gjithë ditën. 
Sipas teje çfarë ndodhi? 
Ndërkohë unë u interesova 
që në një situatë të tillë a e 
zgjidhin këtë çështje drej-
tuesit e kompanive të tjera, 
apo a janë të gatshëm t’i 
ndihmojnë ata në ndonjë 
mënyrë, dhe e di se çfarë 

përgjigje morra, harroje, ky 
është një numër i vogël. Bu-
kur, apo jo? Nga ana tjetër 
Sandor-it kjo nuk i përbënte 
asnjë problem, madje u si-
guroi Imre-s dhe skuadrës 
së tij DY përkthyes profesio-
nist. Tani thuaj që këtu nuk 
mund të zgjidhet ndonjë 
gjë! Faleminderit Sandor që 
e mirëkuptove dhe ndih-
move dhe do të ndihmosh 
që kjo skuadër e vogël të 
rritet sa më shpejt. Falemin-
derit që je partner, dhe jo 
dosido!!!

Vetëm dy gjëra janë të 
rëndësishme në këto rreshta: 
ai që ka me të vërtetë dëshirë, 
punon edhe nëse është pak 
“ndryshe” nga të tjerët, dhe 
tjetra, ta dish që Kompania, 
drejtori gjeneral Dr. Sandor 
Milesz të ndihmon në gjithçka, 
ti vetëm bëj detyrën tënde!

Bëhet fjalë për një 
skuadër të vogël, të 
cilët u nisën nga rre-

thana “të pafavorshme” kur 
vendosën të ndërtojnë biz-
nesin Forever. Keni dëgjuar 
ndonjëherë për shurdhët 
të cilët mund të bisedojnë 
vetëm me një teknikë spe-
ciale komunikimi – me 
shenja me njëri-tjetrin 
dhe me njerëzit e quaj-
tur të shëndetshëm nga 
shoqëria? Me siguri keni 
parë njerëz të tillë, madje e 
keni vënë re edhe atë që ne 
mezi e pranojmë që edhe 
ata janë njerëz si gjithë të 
tjerët! Në një farë mënyre 
Ata, Imre dhe skuadra e tij, 
përfunduan në skuadrën 
tonë. Nuk e di se si reagoni 
në situata të tilla, por tek ne 
u gëzuan të gjithë. Mund 
të pyesni, dhe çfarë pastaj? 
E thjeshtë, skuadra e dalloi 

MARTI BAKO DHE 
JOZSEF BAKO 
senior manager
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