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2 pËrshËndetja e presidentit

P ranvera është një nga 
periudhat më të mre
kullueshme. në këtë kohë 

jeta sikur – duke dalë nga 
shtrëngimi i dimrit – ngrihet në 
kërcim. Me siguri është e njohur 
shprehja: “pastrimi i madh i 
pranverës”. në këtë periudhë 
secili e ndjen se erdhi koha të 
nxjerrim jashtë ajrin e lodhur 
të dimrit, të pastrojmë dritaret, 
të pastrojmë edhe poshtë 
krevateve, të krasitim bimët 
dhe të rifreskojmë tokën, pasi 
së shpejti vjen pran vera me 
ngjyrat e saj të shumëllojshme. 
erdhi koha të hapim mesazhet 
e harruara të regjistruara në 
telefon, letrat e papërgjigjura, 
madje edhe listën e emrava. 
në zanatin tonë lista e emrave 
është një mjet i domosdoshëm 
pune. Është e rëndësishme 
të kujdesemi që kjo bazë të 
dhënash të jetë gjithmonë 
aktuale. duhet të kujdesemi që 
të njohurit e rinj të shënohen 
në listë, në mënyrë që më 
vonë të mund të kontaktohemi 
me ta. t’u prezantojmë atyre 
produktet dhe të zbulojmë që 

a është momenti i duhur në 
jetën e tyre që të fillojmë të 
punojmë së bashku në biznesin 
Forever.

përveç kësaj marsi sjell 
edhe fundin e çerekut të parë 
të vitit, pra na jepet rasti të 
shikojmë se ku ndodhemi në 
krahasim me planifikimin e 
janarit. të analizojmë rezultatet 
në raport me planet, pastaj të 
bëjmë korrigjimet e duhura, të 
ndryshojmë atë që duhet.

Viti 2008 deri tani ka sjellë 
disa gjëra të konsiderueshme 
në jetën e Foreverit. Këto ditë 
u kthyem nga rally i parë i 
amerikës së Veriut, ku festuam 
distributorët më të suksesshëm 
të kontinentit. përgozoj elvira 
dhe roberto ruizin të cilët në 
vitin 2007 e fituan përsëri titullin 
“distributori i Vitit”. përgëzoj 
john dhe Katie Millerin të cilët 
arritën rezultatin më të mirë në 
kategorinë personale dhe të 
nonmanagerit. Mezi pres që të 
takohemi përsëri në Word rally 
në tailand.

Këto ditë mbyllëm një 
projekt të suksesshëm me një 

shoqatë përfaqësuese të firmave 
dhe agjensive amerikane, gjatë 
të cilit u prezantuam Forever 
Living dhe Forever resort më 
shumë se 100 000 njerëzve 
në super Kupën (super Bowl) 
e Kampionatit të Futbollit 
amerikan. ishte një sukses 
madhështor! ishte fantastike 
të shikoje se sa shumë njerëz i 
gëzohen mundësisë së ofruar 
nga ne.

i falenderoj për punën e 
tyre të gjithë ata që punojnë 
me këmbëngulje për realizimin 
e ëndrrave të tyre. si rezultat i 
punës së përbashkët qarkullimi 
ynë rritet vazhdimisht. Biznesi 
ynë gjatë tridhjetë viteve me 
distributorët dhe produktet 
më të shkëlqyera ngjitet në 
lartësi të cilat më parë vetëm i 
ëndërronim. jam i lumtur që 
jam pjesë e kësaj! e kam thënë 
disa herë: kjo është mundësia 
më e madhe në botë, ai që 
sheh poshtë e shikon, madje 
edhe e ndjen!

Rex Maughan

Natyra po zgjohet, më 
në fund po vjen pranvera 
– të paktën këtu në 
hemisferën e veriut. E 
di, për ata që jetojnë në 
jug marsi nuk përbën 
ardhjen e pranverës, por 
trokitjen e dimrit. Prandaj 
tani në radhë të parë po 
iu drejtohem atyre për 
të cilët ky muaj përbën 
pranverën, ngrohtësinë, 
rilindjen e natyrës.
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pËrshËndetja e drejtorit GjeneraL 3

Është një sukses i madh, 
madje i papërshkrueshëm 
që si rrjedhim i përpjekjeve 
11 vjeçare, falë punës së 
angazhuar të më shumë se 
600 mijë familjeve rajoni 
hungarez dhe sllavo-jugor 
doli në vend të parë në 
garën e shitjes në Europë.

K jo ishte një garë e vërtetë, një garë shumë 
e bukur. Matëm forcat tona dhe fituam. ia 
vlente të punoje, ia vlente të ecje përpara 

për 11 vjet me radhë. ishte me vlerë për ty, 
jozsi szabo të sillje në hungari në dhjetër të 
1995ës kutinë e parë touch of Forever, ishte 
me vlerë për ty, Miki Berkics të punoje për vite 
me radhë në programin e ndarjes së profitit 
dhe si përfundim të merrje çekun më të 
madh në europë. ishte me vlerë për anëtarët e 
president’s Club të investonin nga dita në ditë 
energji në biznesin e tyre dhe të merreshin 
seriozisht me Foreverin. nëse takojmë një 
kanal televiziv publik apo privat dëgjojmë 
vetëm lajme të këqija, vetëm skandale. nëse 
takojmë kanalin e Foreverit flitet edhe për 
çështje të mira, dëgjohen njerëz të suksesshëm, 
mund ta kalojmë kohën me programe të 
këndshme dhe natyrisht, ndërkohë mund 
edhe të mësojmë, ishte me vlerë për Veronika 
dhe stevo Lomjanskin të shkëlqenin të parët 
si diamant në europën Lindore.

për më shumë se dhjetë vjet këtu u ndërtua 
një botë krejt tjetër, një shtet krejt tjetër. 
në fillim vrisja mendjen se përse drejtuesi i 
Foreverit quhet drejtor gjeneral? tani e kam 
të qartë dhe e ndjej se: Falë më shumë se një 
milion blerësve dhe rrjetndërtuesve u krijua një 
shtet i Foreverit, i cili nuk mund të krahasohet 
me asnjë tjetër. Këtu secili vepron, nxiton diku 
apo mendohet se si mund t’i bëj ndonjë të 
mirë të tjerëve, si mund t’i ndihmojë ata, si 

mund ta lehtësoj punën e tyre të përditshme. 
një shtet i tillë nuk ekziston apo jo? Me të 
vërtetë jo, vetëm këtu tek ne në Forever, dhe 
për disa ditë, disa momente pamë edhe 
Forever europën, një pjesë të vogël të saj, e cila 
u gëzua, qeshi dhe derdhi lot emocionesh së 
bashku me ne.

Falenderojmë anëtarët europian të Forever
it që erdhën tek ne, përcollën njohuritë e 
tyre, shkëmbyen me ne përvojat e tyre, dhe 
u gëzuan së bashku me ne në skenë e publik 
gjithashtu. 

Falenderojmë rex Maughanin, Gregg 
Maughanin, aidan o’haren dhe peter Lenkeyn 
që patën besim tek ne dhe i dhanë një mundësi 
të tillë në dorë Forever hungarisë. në bazë të 
komenteve të bëra më pas mund të themi me 
plot gojë se dhamë provim shkëlqyeshëm edhe 
në organizim. prandaj i falanderojmë për këtë të 
gjithë punonjësit e Forever hungarisë.

e tashmja është shumë e rëndësishme dhe 
kjo është një ndjenjë shumë e mirë, por duhet 
të ecim mëtej dhe duhet të përqëndrohemi 
edhe në të ardhmen, dhe me këtë angazhim 
e këmbëngulje duhet të shkojmë përpara 
gjithmonë e më shumë, pasi në listën botërore 
kemi përpara edhe vetëm dy shtete.

përpara FLp hungari!

Në krye të Europës
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Forever Eagles’ Nest
pas një udhëtimi pak aventurier të enjten në orën 3 të natës avioni i drejtorit të përgjithshëm Rex Maughan 
mbërriti në ferihegy, pastaj pas një pushimi të vogël drejtuesit e forever living pro ducts inc. vizituan 
qendrën e produkteve të rrugës nefe lejcs të Budapestit.

gjatë vizitës Rex Mau ghan, Gregg Maughan, Aidan O’Hare, Peter Lenkey dhe Dr. Sandor 
Milesz së bashku u dorëzuan dist ribu torëve tanë restorantin Eagles’ nest, i cili është restoranti 
ynë i dytë në botë pas atij të Vietnamit.
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punonjësit tanë e morrën me 
kënaqësi në dorëzim këtë 
restorant me 5 yje sipas vlerësimit 
të BE-s, me stil pro vincial, me 
një kapacitet prej 70 personash, 
me dy kate dhe të pajisur me 
kuzhinën më moderne. 

u urojmë të gjithëve ta ndjejnë 
veten mirë në res torant duke 
shijuar ushqimet dhe pijet e 
këndshme, të jetë një nga vendet e 
preferuara të shumë distributorëve, 
si dhe një mundësi e jashtë za-
konshme për zgjerimin e biznesit.

REStoRanti folEja E ShqiponjëS
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Vizita në Szirak

duke kaluar përmes ven deve piktoreske të 
rrethit të nogradit, të enjten pasdite në orën 
17:00 arritëm në Kësh tjellën e Szirakit, e cila 
përpara Rally-t Europian ishte vendi i përgatitjes 
së finalisteve të Miss Europës dhe mbledhjes së 
drejtorëve gjeneral të Europës.



Rally EuRopian dhE pRofit ShaRing 2008 7

Rex Maughan duke shfry të zuar orën e lirë për pa ra mbledhjes, i befasoi shoqëruesit e 
tij me disa plane të reja investimi.

pastaj pas mbledhjes së drejtorëve gjeneral, u njohëm me bukuritë e Europës të 
cilat e përfaqësuan me dinjitet vendin e tyre në këtë konkurs me nivel të lartë.
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Karvani i makinave morri drejtim për në Budapest në mënyrë që secili të mund të përgatitet për ditën e nesërme, për Rally-n Europian.

pamë stallën e rinovuar dhe 
ambientin rreth saj, ku edhe 
kuajt marrin një shërbim 
hoteli, kështu që secili mund 
ta sjellë kurdo me vete kalin 
e vet nëse dëshiron t’i kaloj 
në mënyrë aktive pushimet 
në kështjellë.

natyrisht që edhe vizita e 
qendrës Sonya nuk mund të 
mbetej jashtë programit.
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Rally Europian dhe Profit 
Sharing 2008,
dita e parë
Të premten në drekë zona rreth arenës gumëzhinte, pasi 

autobuzat transportonin vazhdimisht mysafirët tanë në arenë, 
pastaj disa minuta pas dëgjimit të himnit të forever-it me 

muzikën e viteve 70 filoi Rally Europian dhe Profit Sharing i 8-të

orkestra e Rally-t përbëhej 
nga persona si: drejtori i 
përgjithshëm Rex Maughan, 
drejtuesi i orkestrës, presidenti 
ynë i ri Gragg Maughan, 
i cili u ul tek bateritë, 
zëvendëspresidenti i Europës 
Aidan O’Hare, i cili dridhte 
kordet dhe drejtori i operimit 
të Europës Peter Lenkey, i cili 
me saksofonin e tij kontriboi 
në rritjen e nivelit të muzikës së 
orkestrës.
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pas përshëndetjes së shkurtër të Gregg Maughan-it, drejtori 
gjeneral Dr. Sandor Milesz foli rreth momentit përpara 11 
viteve kur u takua për herë të parë në Moskë me drejtorin e 
përgjithshëm Rex Maughan.
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Me drejtimin e Rex 
Mau ghan, Gregg 
Maughan dhe Aidan 
O’Hare në skenë filloi 
vlerësimi i shteteve 
dhe arritëm në tre 
shtetet me qarkullimin 
më të madh.
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në këtë kohë përpara jurisë u shfaqën me veshje tenisi 17 pjesëmarrëset e para 
të konkursit europian të bukurisë Sonya. anëtarët e jurisë ishin Sándor Sebők 
zëvendësdrejtori i CiB, Attila Pataky rockstar, Dragana Ilic përfaqësuese e Shoqatës 
së Kozmetikës Ser be, Miki Sarac artist slo ven, Laszlo Bodor kryetari i jurisë, pronari i 
Miss Internet Hungary, dhe Aniko Peter bencze si sekretare e jurisë.
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Aidan O’Hare në leksionin e tij foli rreth lehtësimeve 
të reja të kualifikimit të Rally-t Europian, pastaj i tregoi 
pub likut ndryshimet në lidhje me sistemin e ndarjes së 
profitit, i cili i pranoi me gëzim këto ndryshime.
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pas prezantimit spektakolar të 
vajzave, shtetet Skan-dinave 
morrën çmimin e vendit iii, 
gjermania dhe austria të ven dit ii, 
dhe pas një pune këmbëngulëse 
prej më shumë se 10 vitesh 
skuadra hungareze arriti vendin i, 
të cilin e meritonte me të vërtetë 
për shkak të zhvillimit stabil  
gjatë këtyre viteve. 

i përgëzojmë të gjithë anëtarët e 
skuadrës sonë.
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pas takimit të makinës së kohës, pas prezantimit të momenteve 
bazë të forever-it të viteve 70, filloi ndarja e çeqeve të profitit, 
afërsisht 12 mijë bashkëpunonjësit tanë panë ndarjen e 68 çeqeve.
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aidan o’hare pas kuali fikimit të shteteve thirri në skenë drejtuesit e 
programit të ditës. Enikő Detar dhe Magnus Gunnarsson nga islanda, të 
cilët në një at mosferë fantastike, me shumë kënaqësi dhe sipas njohurive 
të tyre më të mira e drejtuan deri në fund aktivitetin e Rally-t.

Rolin kryesor e morrën përsëri punonjësit dhe çeqet, në këtë moment në 
skenë u shfaqën 45 çeqe me shumën deri 10000 EuR, pastaj pas muzikës 
së viteve 80 në skenë pasoi përshëndetja e managerëve të rinj.
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në skenë filloi shfaqja e 17 konkurueseve të reja të konkursit të bukurisë Miss forever 
Europa, ndërkohë që publiku u argëtua nga shfaqja e jashtëzakoshme e Sandor 
Sasvari-it dhe grupit të tij.
pasi pamë bukuritë e Europës në skenë vazhdoi përshëndetja e managerëve të rinj.
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pastaj bashkëpunonjësi ynë manager 
nga Rumania, Bogdan Pocanzo, foli 
rreth ndjenjave dhe mundësive të tij në 
këtë biznes të ri. 

në skenë pasoi përshën detja e senior, 
pastaj e soa ring managerëve, e cila u 
ndoq nga shfaqja me muzikë dhe kërcim 
e 54 çeqeve me shumën deri në 25 mijë. 
programi u mbyll nga shfaqja fantastike 
e grupit kërcimtar Naplegenda.
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ndërkohë që salla u mbush plot me punonjës 
fillimin e programit të paradites së të shtunës 
e prisnin me mijëra njerëz edhe përpara flp 
tV. drejtuesit e programit fillimisht vunë në 
provë pesë bashkëpunonjësit tanë që a kanë 
me vete produkte të flp-s apo fleta regjistrimi, 
dhe natyrisht që fituesit i shpërblyem.

Makina e kohës tani kaloi në vitet 90 dhe 
pasoi shfaqja muzikore me titull “heall the 
world” e Miklos Berkics-it dhe miqve të 
tij, Dia Oros hazi, Klara Hertelendy dhe 
Andras Banhidy, e cila e argëtoi shumë 
skuadrën prej disa mijëra të forever-it.
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në skenë pasoi përshën detja e safir manage rëve të rinj, 
nëpërmjet ekranit të madh u njohëm me historitë e tyre të 
shkurtra, pastaj erdhi një tortë profit Sharing me 11 copa, e cila 
përmbante copa torte deri në 71 mjë EuR.
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pas konsumimit të tor tës në skenë u ngjit bash kë punonjësja jonë 
managere ng a Mbretëria e Bashkuar, Dia na Page, e cila vlerësoi 
mundësinë që na dha forever-i. në këtë moment gjetën pronar 6 
çeqe me shumën deri në 100 mijë EuR të cilat ishin vendosur në një 
tollombace përvjetori.
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pas marrjes së çeqeve në skenë filloi 
parakalimi i 17 konkurueseve të konkursit 
të bukurisë Miss Europa Sonya, i cili 
u pasurua me shfaqjen e Sandor 
Sasvari-t, Ottilia Csengeri-t, Andi 
Mako-s dhe Veronika Nadasi-t.
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në skenë u ngjit drejtori i përgjithshëm i forever living 
products inC i cili u përshëndet me një duartrokitje 
të madhe në këmbë nga më shumë se 11 mijë 
punonjësit e tij, duke falenderuar me këtë energjinë 
e pashtershme që ai shpenzon nga dita në ditë në 
interes të veprimtarisë së distributorëve.
ndërkohë që makina e kohës tregonte të ardhmen, 
në skenë u shfaq Laser Man me një show spektakolar 
lazeri. pas kësaj shfaqje spek ta ko lare gjetën pronar 6 
çeqe me shumën deri në 150 mijë EuR. 
në skenë 10 distributorët më të mirë të Europës 
morrën vlerësimin e tyre nga Rex-i, gregg-u dhe 
aidan-i. në vendin e parë doli bashkëpunonjësi ynë 
diamant i dyfishtë nga gjermania, Rolf Kipp, dhe 
përshëndetëm me gëzim Jozsef Szabo-n në vendin 
e 6/të dhe Miklos Berkics-in në vendin e 9-të.
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në këtë moment në skenën e 
arenës përshëndetëm një të 
njohur, safir manageri Dr. Adolf 
L. Kosa na thirri vëmendjen se 
ndodhemi në një vend shumë të 
mirë dhe nëse e kryejmë saktësisht 
punën tonë dhe u kushtojmë 
vëmendje sponsorëve tanë, mund 
të arrijmë rezultate të mëdha.

pas leksionit që u vlerësua shumë, 
shikuesit e arenës dhe flp tV panë 
parakalimin e 17 konkurueseve të 
konkursit të bukurisë Miss Europa 
Sonya.
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në këtë kohë atmosfera në arenë 
u nxeh shumë, pasoi prezantimi i 
çeqeve të bronzit, pastaj shpallja e 
rezultatit të konkursit të bukurisë 
Miss Europa Sonya. falenderojmë 
në mënyrë të veçantë Bankën CiB, 
zyrën air partner, főtaxi-n, power 
Shield, Kështjellën e Szirakit, çiftin 
stilist Marton- Vegső dhe pesti ez 
a divat, për dhuratat e çmuara që 
ofruan.
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në vendin iii Miss franca - Lauret 
Corine, në vendin ii Miss Bosnia 
dhe hercegovina nga rajoni ynë - 
Miljana Vulović dhe në vendin i 
Miss turqia - Cigdem Erten morrën 
nga Rex-i kurorën e më të bukurës 
së Europës.

pasi Miss Europa u largua me një 
kabrio nga arena, pasoi prezantimi 
i çeqeve të argjendit, pastaj orkestra 
e Rally-t me kërcimtarët e Positive 
Force luajtën meloditë e njohura të 
ditëve tona.

Si përfundim pika kul mi nante e ditës 
ishte pre zan tim i i çekut të artë, të 
cilin Rex-i për kënaqësinë tonë ia 
dha Miklos Berkics-it i cili festoi 
së bashku me skuadrën fantastike 
profit Sharing. i përgëzojmë të gjithë 
pjesëmarrësit dhe të kualifikuarit.
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Me shfaqjen e një video të shkurtër u bë shpallja e vendit të organizimit 
të Rally-t të ri Europian, Malagës, dhe drejtori i Spanjës - Luis Medina - 
Montoya Hellgren morri në skenë stafetën nga drejtori gjeneral hungarez. 
në këtë vit çmimin Spirit award e fitoi Irlandës, kurse çmimin pride award e 
çoi në shtëpi skuadra entuziaste e Rumania. përgëzime.
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Të kualifikuarit e Rall-t Europian dhe profit Sharing mbërritën në 
pallatin Syma të zbukurur për mbrëmjen Banket ku stafi prej 
më shumë se njëqind personash ndihmoi që t’i shijonim pa 

shqetësim minutat e fundit të Rally-t.
nga shtrimi elegant i ta volinave deri tek grupi Ber gen di që 
luante muzikë tepër të ngrohtë, gjithçka shërbente kënaqësinë e 
punonjësve.

gjatë mbrëmjes me mijë ra punonjës u ngritën në parketin e 
kërcimit, kapën ritmin të cilin e shtoi edhe më shumë shfaqja e 
artistes sllovene Tanja Zagar.

programin e banketit e bënë edhe më të bukur drejtuesit e tij 
Attila Szasz dhe Brnaislav Rajic.

Violinçelisti ynë me famë botërore Zoltan Maga e pasuroi 
programin me shfaqjen Angyalok, e cila ishte dhurata për drejtorin e 
përgjithshëm Rex Maughan.

natyrisht drejtori i përgjith shëm kishte një popullaritet fantastik, e 
rrethuan me qindra fotograf amator të cilët bënë fotografi rreth kësaj 

Banketi
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ngjarje të paharrueshme. Banketi u kthye në një argëtim i vërtetë kërcimi, pas taj përshëndetëm njëri-
tjetrin, takohemi në vitin 2009 në Malaga.
falenderojmë edhe njëherë që na u dha mundësia të jemi organizuesit e këtyre 3 ditëve të 
paharrueshme. falenderoj në mënyrë të veçantë pu nonjësit e flp hungarisë dhe Sllavo-jugor për 
punën e bërë gjatë gjithë periudhës së Rally-t, dhe nga komentet e bëra më duket se me punën e tyre 
iu përgjigjën siç duhet kërkesave.
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Hungaria Serbia, Mali i Zi

Conquistador Club
DHJETË DISTRIBUTORËT E PARË TË MUAJIT JANAR 2008

SIPAS PIKËVE PERSONALE DHE TË NON-MANAGERIT

Tóth István dhe Zsiga Márta
Dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin dhe 
Dr. Seres Endre
Nagy Ádám dhe Nagyné Belényi Brigitta
Csuka György dhe Dr. Bagoly Ibolya
Oltvölgyiné Zsidai Renáta
Szakál Istvánné dhe Szakál István
Thuri Nagy Lajos dhe Oláh Henrietta
Kovács Gyuláné dhe Kovács Gyula
Tóth Zoltán dhe Horváth Judit
Hajcsik Tünde dhe Láng András

Nakic Marija
Milovanovic Milanka dhe 
Milovanovic Milisav
Djukic Dragica dhe Djukic Bogomir
Vujicic Verica
Rajic Branislav dhe Rajic Ana
Rakovac Radmila dhe Rakovac Budimir
Micasevic Nada
Dr. Ratkovic Marija dhe Ratkovic Cvetko
Aleksov Jordan dhe Aleksov Ljubica
Aleksandar Dakic
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Kroacia Bosnia dhe Hercegovina Sllovenia

Conquistador Club
DHJETË DISTRIBUTORËT E PARË TË MUAJIT JANAR 2008

SIPAS PIKËVE PERSONALE DHE TË NON-MANAGERIT

KLUBI I SUNDIMTARËVE

Drascic Dusan dhe Drascic Marija
Lesinger Ivan dhe Lesinger Danica
Jurovic Zlatko dhe Jurovic Sonja
Katic Ivan dhe Katic Mesaros Mirjana
Vukas Bozica
Orincic Marija Magdalena
Matek Zdenko dhe Matek Mira
Zic Nives
Grbac Silvana dhe Grbac Vigor
Sirola Borjan

Njegovanovic Vaselije
Catic Gaibija dhe Catic Munira
Duran Mensura dhe Duran Mustafa
Kudeimati Ali Abdullatif
Dr. Smajlovic Mirsada
Varajic Zoran dhe Varajic Snezana
Dr. Katanic Brano dhe Katanic Biljana
Crncevic Zecir
Dr. Petkovic Nedeljko dhe 
Petkovic Milojka
Hodzic Medina

Iskra Rinalda dhe Iskra Lucano
Bigec Danica
Batista Ksenja
Krejci Hrastar Marjeta dhe Hrastar Milan
Cvijanovic Ana dhe Cvijanovic Bozidar
Kepe Andrej dhe Hofstaetter Misa
Mohoric Brigita
Zabkar Alain dhe Kevic Zorana
Dr. Herlic Srecko
Krizman Nadja dhe Krizman Franc
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FLP Shqipëria, Hungaria, Kroacia, Bosnia-Hercegovina, Serbia, Mali i Zi, Sllovenia

Të gjithë në rrugën drejt suksesit

Nivelin e soaring managerit e arritën:

Nivelin e senior managerit e arritën:

Nivelin e safir managerit e arritën:

Aleksandar Dakić
Djukić Dragica dhe Djukić Bogomir
Dr. Fehér Éva dhe Dr. Fehér Károly
Dr. Kis Judit dhe Grózinger Csaba
Dr. Vályi Péterné

Fehérvári Éva
Kálmán Mónika
Lesinger Ivan dhe 
Lesinger Danica
Lipcseiné Horváth Gréte dhe 

Lipcsei Zsolt
Nagy János
Rajić Branislav dhe Rajić Ana
Seres Máté
Szórád Ottóné

Tóth Levente dhe 
Tóthné Kopasz Emese
Tóth Imre dhe 
Tóthné Domán Anikó
Vujičić Verica

Tamás János dhe Tamás Jánosné

Bárányné Dr. Szabó Éva dhe Bárány István

Dr. Milesz Sándor Dr. Seres Endre dhe Dr. Seresné Dr. Pirkhoffer Katalin

Nivelin e managerit e arritën:

Buczkó Andrea dhe Szlávecz József
Böszörményi Albertné
Czutorné Gecsei Mária
Dollmayer Máté

Dr. Cserhalminé Demeter Edina dhe 
Dr. Cserhalmi Tamás
Dr. Szlovenszki Adrienn
Frisch Mihály dhe Frisch Mihályné

Gulyás Istvánné dhe Gulyás István
Maksimović Slavica
Merkel Tímea dhe Kovács Tibor
Nyári Ilona

Radics Józsefné
Rutzui Mónika dhe 
Ifj. Kecskeméti János
Szlovenszki Lászlóné

Nivelin e assistant managerit e arritën:

Bach Attila
Balázs Róbert
Balázsné kapuszta Anikó dhe 
Balázs Gergely
Balogh Sándorné dhe Balogh Sándor
Baranyai Andrea
Barta László
Boczor László
Bogdány Tibor
Bognár Csilla
Borbély István
Bradács Zoltán
Čanović Vesna dhe Čanović Danilo
Csák Imre dhe Csákné László Krisztina
Czelleng Rita
Dr. Vajda László
Dr. Varga Katalin
Endrődiné Fodor Judit
Enyedi Ágnes
Fancsali Ferenc dhe Fancsali Ferencné
Fehér Károly Richárd
Fodor Levente

Gaál Istvánné dhe Gaál István
Glancz Mária dhe Glancz István
Gyurján Zsuzsanna
Hamar Márta
Hamvas Kinga
Horváth-Fészki Hajnalka dhe 
Horváth Gyula
Hoványi Ferenc dhe 
Hoványiné Járdán Rita
Hurtony István dhe Hurtonyné Haller Éva
Ilovai Tamás dhe Ilovai Krisztina
Jung Tibor
Kaim Andrea Éva dhe Kaim András
Kanjuh Zorica dhe Kanjuh Željko
Kebić Svetlana
Kemény Zsuzsanna dhe Kemény Péter
Kleinné Sipos Ágnes dhe Klein Miklós
Kocsordiné Lugosi Klára Erika
Kola Tímea
Kremser Edit
Kustos Istvánné dhe Kustos István
Lőrincz Veronika

Manojlović Vesna dhe Manojlović Zoran
Minorits Károly dhe Minoritsné 
Várszegi Hajnalka
Mokánszki Roland
Molnár Andrea dhe Vasas Zoltán
Mušicki Vera dhe Mušicki Miroslav
Nagy Csaba Lajos
Nagy Istvánné
Nagy Róbert dhe Nagy Róbertné
Nemcsicsné Dr. Szigetvári Beatrix dhe 
Nemcsics Csongor
Oláh Emese
Papp Lászlóné
Paróczai Gábor
Pataki János
Patkás Julianna dhe Farkas Tibor
Paurócai Zoltánné
Pavičević Natalija
Popovics Jánosné
Prelević Sonja
Pőcze Istvánné dhe Pőcze István
Rádi Józsefnés dhe Rádi József

Dr. Réz Miklósné
Schwarcz Zoltán
Stanković Daniela
Szabó Zsolt
Szalóki Ágnes
Szalóki Gézáné
Szeberényi Zoltán
Sör Károlyné
Sóvári Zsuzsa
Tadić Dragoslav dhe 
Petrović-Tadić Slavica
Takács Judit
Tuli Lajosné dhe Tuli Lajos
Tóth Sándorné dhe Tóth Sándor
Ughoro Anette
Varga Józsefné
Varga Károly Gábor dhe Vargánés 
Maruzs Anna
Vendéghegyi Gézáné
Vojtilláné Szabó Zsuzsanna
Vujošević Danijela dhe Vujošević Blažo
Völgyesi Beáta

Nivelin e supervisorit 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
Balogh Anita dhe
Süle Tamás
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 dhe
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 dhe
Dobsáné Csáki Mónika
Darabos István dhe
Darabos Istvánné
Davidović Mila dhe
Davidović Goran
Dr. Csisztu Attila dhe
Dr. 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 dhe
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  Molnár Anna
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
Dr. Lazarevic Biserka
Léránt Károly dhe
Lérántné 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
Mihailovic Branko dhe
Mihailovic Marija
Milovanovic Milanka dhe
Milovanović Milisav
Mićić Mirjana
Miškić Dr. Olivera dhe
Miškić Dr. Ivan
Mrakovics Szilárd dhe
Csordás Emőke
Nagy Ádám dhe
Nagyné Belényi Brigitta
Nagy Zoltán dhe
Nagyné Czunás Ágnes

Dr. Németh Endre dhe
Lukácsi Ágnes
Németh Sándor dhe
Némethné Barabás Edit
Orosz Ilona dhe
Dr. Gönczi Zsolt
Orosz Lászlóné
Ostojić Boro
Papp Imre dhe
Péterbencze Anikó
Papp Tibor dhe Papp Tiborné
Dr. Pavkovics Mária
Perina Péter
Petrović Milena dhe
Petrović Milenko
Rezván Pál dhe
Rezvánné Kerek Judit
Révész Tünde dhe Kovács László
Pintér Csaba dhe
Szegfű Zsuzsa
Radóczki Tibor dhe
Radóczkiné Dr. Gurka Ilona
Ramhab Zoltán dhe
Ramhab Judit 
Ráth Gábor
Róth Zsolt dhe
Róthné Gregin Tímea
Rudics Róbert dhe
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
Tanács Ferenc dhe
Tanács Ferencné
Dr. Tombáczné Tanács Erika dhe
Dr. Tombácz Attila
Tordai Endre dhe
Tordainé Szép Irma
Ugrenović Miodrag dhe
Ugrenović Olga
Varga Zsuzsa
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
Milovanovic Milanka dhe
Milovanovic Milisav
Ocokoljić Daniela 
Papp Imre dhe
Péterbencze Anikó
Ratkovic Marija dhe
Ratkovic Cvetko
Rózsahegyi Zsoltné dhe
Rózsahegyi Zsolt
Dr. Schmitz Anna dhe
Dr. Komoróczy Béla
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
Buruš Marija dhe
Buruš Boško
Éliás Tibor
Dr. Kósa L. Adolf
Halmi István dhe
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
Tamás János dhe
Tamás Jánosné
Tóth Sándor dhe
Vanya Edina
Utasi István dhe
Utasi Anita
Varga Róbert dhe
Vargáné Mészáros Mária
Vágási Aranka dhe
Kovács András

Fituesit e programit motivues për blerjen e makinës:



Të Nderuar Shpërndarës!
Kalendari i aktiviteteve – 2008: Takim Managerësh: 
09.05.2008, Sucess Day: 10.05.2008, Sucess Day: 21.06.2008, 
Sucess Day: 19.07.2008, Sucess Day: 20.09.2008, Sucess Day: 
18.10.2008, Sucess Day: 15.11.2008, 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 nënshkrim 
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

www.flpseeu.com

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

Programi i FLP TV nga 28 shkurt deri më 4 prill 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.

N joftojmë punonjësit dhe konsumatorët tanë se zgjatëm orarin e hapjes 
së zyrës së FLP-s së Zagrebit në adresën Trakošćanska ulica 16. : të hënën 
dhe të enjten: 09:00 - 20:00; të martën, të mërkurën dhe të premten 
09:00 - 17:00.  Tel: 01/ 3909 770; Fax: 01/ 3704 814. Porositë telefonike: 01/ 
3909 773.  Në rastin e porosive me vlerë më të madhe se 1 pikë krediti, 
çmimi i transportit paguhet nga FLP-ja. Leksionet rreth produkteve dhe 
marketingut organizohen të hënën, të martën, të mërkurën dhe të enjten 

nga ora 17 në zyrën qendrore.
Orari i hapjes së zyrës së Splitit, Križine 19. Tel: 021 459 262 nuk ndryshon: 
të hënën 12:00 – 20:00; të martën, të mërkurën, të enjten dhe të premten 
09:00 – 17:00.
Dita e Suksesit më 15 mars 2008 fillon në orën 10 në Teatar Exit, Ilica 208. 
Orari i hapjes së qendrës:  të hënën dhe të enjten 12:00 – 20:00, të martën 
dhe të mërkurën 11:00 – 19:00, dhe të premten 09:00 – 17:00. Takimet 
mund të lihen në numrin telefonik 01/ 3909 773.

NJOFTIM I RËNDËSISHËM: nga 1 marsi nëse blini produkte me vlerë më 
të madhe se 1500 kuna, apo përdorni shërbimet e sallonit kozmetik, me 
kartén tuaj DC mund të paguani edhe me këste (2-3 këste).

Shfrytëzoheni mundësinë e blerjes me ulje. Për detajet interesohuni tek 
sponsori juaj ose tek punonjësit e zyrës.

Numrat e telefonit të specialistëve tanë mjek të Kroacisë:
Dr. Ljuba Rauski Naglic: +385-915176510
(në ditët teke ndërmjet orës 16.00 dhe 20.00)
Dr. Eugenija Sojat Marendic: +385-915107070

www.fl pseeu.com  në internet
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•  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

18.00 dhe 06.00 Konkursi i zërit i korit Golgota Gospel prej 150 
anëtarësh
18.25 dhe 06.25 Përmbledhje
18.28 dhe 06.28 Europa Rally&Pro� t Sharing 2008 Budapest
18.30 dhe 06.30 John Curtis – Edhe Ti mund të shkëlqesh si Diamant
19.25 dhe 07.25 Pomesteen 
19.30 dhe 07.30 Tünde Ibolya Csaszar – Një vit i bukur si anëtar i 
President’s Club
20.00 dhe 08.00 Ildiko Keresztes dhe Attila Pataki – Koncert feste
20.25 dhe 08.25 Shampo
20.30 dhe 08.30  Jozsef Szabo – Dhjetë vjet - një datë, një histori e cila 

mund të � as edhe për ty
21.00 dhe 09.00 Mariann Szeker – Riporter: Zsuzsa Lenkey

21.25 dhe 09.25 Koncert i Lui-t
21.45 dhe 09.45 Krisztina Eva Gecző – Suksesi i punës në skuadër
22.10 dhe 10.10 Nature 18
22.15 dhe 10.15 Dr. György Bakanek – Fëmijë të shëndetshëm
22.35 dhe 10.35 Aloe 2 go
22.37 dhe 10.37 Europa Rally&Pro� t Sharing 2008 Budapest
22.40 dhe 10.40 Eva Zimmermann – Qëllime, vizione, pamje e të 
ardhmes
23.20 dhe 11.20 Kori i zonjave të Gödöllői-t – Shfaqje gazmore feste
23.30 dhe 11.30 Peter Perina – Riporter: Kata Fekete
00.05 dhe 12-05 Takim managerësh 2006 – Përmbledhje
01.00 dhe 13.00 Koncert i EDDA-s
01.30 dhe 13.30 Europa Rally&Pro� t Sharing 2008 Budapest

01.35 dhe 13.35  Dr. Csaba Gothard – Mposhtja e armikut të vjetër të 
rrjetndërtuesit

01.45 dhe 13.45 Nga bime deri tek produkti
01.55 dhe 13.55 Plani marketing i FLP-s
02.15 dhe 14.15 Michael Strachowitz – Metoda ABC
03.05 dhe 15.05 Koncert i Step Dance Club nga Gyergyoszentmiklos
03.30 dhe 15.30 Alan Pease – Teknika e të pyeturit
04.45 dhe 16.45 Agnes Krizso – Bindje
05.10 dhe 17.10 Koncert i korit Rinor Aladar Toth
05.35 dhe 17.35 Europa Rally&Pro� t Sharing 2008 Budapest
05.40 dhe 17,40 Aidan O’Hare 

• Shqipëri, Tiranë, Reshit Collaku 96, Villa Forever 36. Fax: +355 4230 535 Drejtori i zyrës: Xhelo Kiçaj, tel: +355-4-230-535. Kontaktim: në ditët e 
punës në orarin 09.00-13:00, 16:00-20:00

Botuese: Kompania Forever Living Products, Hungari.  • Redaktoi: FLP Magyarország Kft. 1067 Buda-
pest, Szondi u. 34. Telefon: (36-1) 269-5373 Fax: (36-1) 312-8455 • Redaktori kryesor: Dr. Milesz Sándor 
Redaktor: Kismárton  Valéria, Petróczy Zsuzsanna, Pósa Kálmán, Rókás Sándor • Përgatitja për shtypje: 
Tipofi ll 2002 kft.Gra� ka: Teszár Richárd, Buzássy Gábor • Shtypi: Veszprémi Nyomda Zrt. U përgatit në 
49 250 kopje • Përkthyes, redaktues: shqip: Dr. Marsel Nallbani – kroat: Darinka Aničić, Anić Antić Žarko 
– serb: Tóth-Kása Ottília, Molnár Balázs, Meseldžija Dragana –  slloven: Novak Császár Jolanda, Biro 2000 Ljubljana
Për përmbajtjen e artikujve shkruesit mbajnë përgjegjësi! Çdo e drejtë mbrohet!  

NJOFTIMET E ZYRAVE TË SLLOVENISË

NJOFTIMET E ZYRËS SË SHQIPËRISË
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