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PËRSHËNDETJA E PRESIDENTIT

G jatë ekzistencës së 
Forever-it më është kujtuar 
shpeshherë mendimi: 

nëse s’e shijon, atëherë s’po e 
bën siç duhet. Gjatë tridhjetë 
viteve të kaluara kam parë 
shumë shembuj të tillë të cilët 
kanë vërtetuar këtë përcaktim. 
Por ndoshta s’ka qenë 
asnjëherë aq aktual sa sot. 
Edhe unë dëgjoj dhe shikoj të 
njëjtat lajme dhe artikuj si Ju, 
lajmet e këqija ndjekin njëri-
tjetrin. Nga dita në ditë duhet 
të përballemi me gjendjen 

krizë të ekonomisë botërore. 
Për fat të keq s’mund të 
them se jetojmë në një botë 
të përsosur, shumë njerëz 
të ndershëm dhe familje të 
vullnetshme përballen sot me 
vështirësi financiare. Por tani 
për një moment le t’ju reko-
man doj një pikëpamje tjetër.

E di që është e vështirë 
ta imagjinosh se pranvera 
është shumë afër, pasi në 
shumë vende ka akoma 
minuse dhe dielli shfaqet 
rrallë. Por mund t’ju them me 

siguri se natyra po e mban 
shtrënguar edhe pak, që 
pastaj duke e lëshuar frymën 
e ngrohtësisë të na vizitojë me 
gjithë bukurinë e pranverës. 
Sipas aktorit të famshëm 
Robin Williams pranvera 
është mesazhi i natyrës, 
sikur thotë: të argëtohemi! 
Dhe në javët e ardhshme 
kështu do të veprojmë. Shkrin 
bora, gjelbëron mjedisi dhe 
kafshët dalin nga sfrofkat e 
tyre dimërore. Në ajër ndihet 
aroma e kavalkadit të luleve, 
koshereve plot, gjithçka është 
e mundshme! Jetojmë në 
një botë ku njerëzit kërkojnë 
zgjidhje alternative. Për 
shëndetin dhe gjendjen e tyre 
materiale gjithashtu. Në lidhje 
me zgjidhjet tradicionale 
ka gjithmonë e më shumë 
pasiguri, pra në ditët e sotme 
merr një rol gjithmonë e më 
të madh ajo që reklamojmë 
me krenari prej 30 vitesh: 
ekziston rrugë tjetër! Prandaj 
kemi një zhvillim tepër të 
madh. Të përgatitur mirë dhe 
me njëhuritë tona më të mira 
duhet t’u japim të gjithëve 
informimin më të saktë, pasi 
nevojitemi gjithmonë e më 
shumë. Duhet të jemi të 
përgatitur në çdo moment.

Gregg dhe Garry këto ditë u 
kthyen nga Afrika. Na treguan 
të mahnitur mbresat e tyre, 
ndodhemi përpara një viti të 
shkëlqyer. Aidan s’ka shumë që 
u kthye nga Europa, bëri vizitë 
në Lituani, Angli, Spanjë dhe 
Rumani, ky vit nisi shumë mirë 
edhe në këtë kontinent. Javën 
që vjen unë fluturoj në Rally-n 
e Hong Kongut. Pastaj drejt 
në Los Angeles, ku takohemi 
në Rally-n e Amerikës Veriore. 
Prej aty fluturoj mëtej në 
Spanjë, ku i përshëndes miqtë 
e mi të Forever-it në Rally-n 
Europian dhe aktivitetin Profit 
Share. Imagjinoni që kur 
bota zien nga recesioni dhe 
shtrëngimet, ne do të ndajmë 

Aroma e pranverës
miliona dollarë për dy ditë! 
Dhe kjo është vetëm plus i 
atyre miliona dollarëve që 
paguajmë si bunusa nga muaji 
në muaj.

Këtu në qendrën amerikane 
e presim me gëzim dhe 
entuziazëm pranverën. Çdo 
ditë një mundësi e re që të 
bëhemi më të mirë, që të 
përsosim shërbimet tona për 
kënaqësinë e konsumatorëve 
dhe distributorëve tanë. 
Punojmë në mënyrë të 
palodhur në produktet e 
reja të vitit 2009. Njësitë tona 
përpunuese janë gjithmonë 
e më të shpejta dhe më 
efektive. Sfondi ynë informatik 
funksionon duke përdorur 
gjithmonë mjetet dhe 
mundësitë më moderne. Nëse 
deritani s’e keni parë, shikojeni 
paraqitjen tonë të vitit të ri në 
www.foreverliving.com.

Mua Ju më jepni nga dita 
në ditë energji, forcë dhe 
frymëzim të ri. Qëllimi im 
është t’ju ndihmoj të gjithëve 
në ëndrrat dhe pikësynimet 
tuaja. Duhet të kujdesemi 
çdo ditë për ushqimin e 
shëndetshëm dhe lëvizjen, 
mendje e shëndoshë me 
trup të shëndoshë. Dhe kjo 
është rruga e drejtë drejt një 
të ardhmeje më të bukur. 
Të kryejmë detyrën tonë, 
përmirësimi i drejtpërdrejtë 
i mjedisit ndodhet në dorën 
tonë. Me mendjen tuaj të 
shëndoshë ndihmoni edhe të 
tjerët, që edhe Ju të përbëni 
forcë dhe mbështetje në 
përmirësimin e jetës së të 
tjerëve. Të jemi optimist, ta 
marrim seriozisht vetveten, 
por ndërkohë të mos harrojmë 
të argëtojmë!

Me respekt të pafund:

REX MAUGHAN
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Q ëllimi i përbashkët i krijimit të një të ardhmeje më të pavarur e më të bukur  
kundër sistemit tiranik ishte një mundësi fantastike për rininë e asaj kohe. 
Ata derdhën gjak për pavarësi, dhanë jetën në mënyrë heroike në fushën e 

betejës, dhe kujtimi i tyre ruhet përgjithmonë nga çdo komb.
Në shekullin XXI jetojmë kohë më paqësore, por dëshira për pavarësi s’na ka 

ndryshuar. Natyrisht jetojmë kudo në demokraci dhe çdo njeri mund t’i realizojë 
përpjekjet e tij për pavarësi. Të gjithë e kanë të drejtën ta përshkojnë deri në 
fund këtë rrugë dhe të paguajnë çmimin e saj. 

Ndjenja e pavarësisë për anëtarët e Forever-it në radhë të parë do të thotë 
siguri, mirëqenie materiale, pavarësi dhe shëndet. Ai që dëshiron të arrijë pa-
varësinë personale bashkohet me dëshirë me ne, pasi bëhet anëtar i një skua-
dre të madhe europiane dhe botërore ku marrin pjesë njerëz të lumtur, gazmor 
dhe të lirëshëm, apo ata që këtë ia vunë si pikësynim vetvetes.

Të gjithë duan t’i përkasin një skuadre, të punojnë, të pushojnë dhe të festoj-
në si anëtar skuadre. Krahë për krahë dhe duke ndihmuar njëri-tjetrin punojmë 
mes rrethanash të ndryshme ekonomike. Nga dita në ditë takohemi me blerës 
dhe punonjës që kanë nevojë për ndihmë, të cilët mund t’i nxjerrim nga situ-
ata e vështirë. Gjatë marrdhënieve të punës krijohen miqësi, familjet shkojnë së 
bashku të shplodhen, të argëtohen apo të pushojnë. Edhe kënaqësinë e shplod-
hjes e ndajmë vazhdimisht me njëri-tjetrin.

Si përfundim është shumë e rëndësishme për ne festa, festimi i përpjekjeve 
dhe rezultateve individuale që vijnë si rrjedhim i punës së madhe në skuadër. 
Festojmë, duartrokasim dhe përgëzojmë së bashku në fund të një rezultati të 
shkëlqyer. 

Kujtojmë dhe festojmë.

Përpara FLP Hungari!

1848 – 2009 

Revolucion dhe 
Luftë për Pavarësi
Në këto ditë Hungaria feston një nga festat më të bukura, 
një festë e cila në vitin 1848 i mbodhi së bashku gjithë hungarezët, 
austriakët, serbët dhe kroatët që luftonin për pavarësi.

DR. SANDOR MILESZ
drejtor gjeneral
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SucceSS day, budapeSt

Me drejtimin e soaring 
menaxherëve Ta
mas Budai dhe Eva 

Schwarz filloi dita e parë e 
Suksesit e vitit 2009 e Forever 
Living products Hungari 
Shpk-s. Në arenën Sportive 
Laszlo papp të budapestit 
përpara mijëra punonjësve, 
partnerëve dhe të interesuarve 
u dëgjua himni Forever.

drejtori gjeneral Dr. San
dor Milesz në përshëndetjen 
e tij të hapjes së vitit lavdëroi 
rezultatet e vitit të kaluar, 
pastaj duke bërë të njohur 
pikësynimet e afërta dhe të 

largëta na nxiti për punë të 
mëtejshme. prezantoi dhe 
përshëndeti anëterët e rinj të 
president’s club.

drejtori i tregëtisë Dr. Csaba 
Gothard theksoi për para 
dëgjuesve nevojën e mësimit 
dhe zhvillimit të mëtejshëm. 
tha se rezultatet e shkëlqyera 
të deritanishme dhe angazhimi 
për zhvillim të mëtejshëm 
përmbajnë përgjegjësi. Na 
tregoi mundësinë e veçantë 
që FLp Hungari Shpk. u ofron 
punonjësve të interesuar 
nëpërmjet Seminareve të 
pavarura të Szirakit. 

punë e madhe,
sukses i sigurt
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Në leksionin e senior me-
naxherëve Dr. Ibolya Bagoly 
dhe György Csuka dëgjuam 
një përmbledhje të sfidës që 
përbën për organizmin tonë 
moti i ftohtë i dimrit. Na dhanë 
shumë këshilla me vlerë në 
lidhje me përdorimin e duhur 
dhe efektiv të produkteve tona. 
Leksioni i tyre u plotësua në 
mënyrë të shkëlqyer nga përvojat 
me produkte të prezantuara me 
drejtimin e soaring menaxheres 
Dr. Ilona Juronics.

Ndërmjet programeve 
profesionale publiku pushoi 
duke dëgjuar Koncertin e 
Vitit të Ri të shfaqur në dy 
pjesë nga grupi muzikor dhe 
kërcimtarët e teatrit Operet 
të Budapestit Barbara Bodi, 
Anita Lukacs, Szilivi Szendi, 
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Karoly Peller, David Szabo 
dhe Zsolt Vadasz - me 
drejtimin e Peter Biro-s..

Me bashkëpunimin e 
Sandor Sasvari-t në një 
prezantim Sonya publiku 
pa efektin magjepës të 
produkteve tona kozmetike. 
bukuria s’ka fund!

Soaring menaxherët Marta 
Zsiga dhe Istvan Toth thirrën 
në skenë fillimisht punonjësit e 
kualfikuar si supervizor, pastaj 
ata asistent menaxher. 

Menaxherja Borbala 
Sze kely me leksionin e saj 
dinamik tregoi qartë pikat kyçe 
të suksesit të qëndrueshëm. 
Senior menaxherët Endre 
Tor dai dhe Irma Szep Tor
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SucceSS day, budapeSt

daine prezantuan mundësitë 
e veçanta të realizimit të qëlli-
meve dhe ëndrrave të reja duke 
merituar me këtë vëmendjen e 
mijëra dëgjuesve.

Rrjetndërtuesit më të suk-
sesshëm edhe me këtë rast 
morrën vlerësimin Conquis
tador’s Club dhe Klubi Vjetor 
i Sundimtarëve, i cili u ndoq 
nga kualifikimi i menaxherëve 
të rinj, pastaj nga vlerësimi i 
të kualifikuarve të programit 
motivues të makinës. u 
ndanë për herë të parë çmimet 
e programit motivues 
Business 20.
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Radha e leksioneve u 
mbyll nga drejtori gjeneral Dr. 
Sandor Milesz me leksionin e 
tij “Fillon viti i ri”. duke na treguar 
metodën e vet të ndërtimit të 
rrjetit dhe duke shkëmbyer me 
dëgjuesit ëndrat e tij të cilat 
bëhen pikësynime, na përktheu 
në një gjuhë të përbashkët se si 
duhet thënë fjala: sukses. Na bëri 
të besojmë se puna e madhe 
sjell sukses për të gjithë, edhe 
nëse ndonjëherë s’e vemë re. 
Faleminderit Sandor!

programi i aktivitetit morri 
fund si zakonisht me kua lifikimin 
e asistent super vi zorëve. pas 
kësaj filluan festimet personale, 
përgëzimet, dhënia e dhuratave 
dhe bërja e fotografive që 
arkivojnë këtë ngjarje.
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SucceSS day, beograd

A ktiviteti i parë i vitit të ri 
u drejtua nga soaring 
menaxherët Dragana dhe 

Miloš Janović. Çifti Janović 
punon që nga themelimi i 
FLP Serbisë, tashmë pothuajse 
prej dhjetë vitesh me shumë 
entuziazëm dhe dashamirësi. 
Falë punës së tyre shembullore 
ata ndiqen nga një skuadër 
e madhe punonjësish të 
cilët kanë besim tek ata. I 
falenderojmë për drejtimin e 
shkëlqyer të programit dhe u 
urojmë suksese të shumta në 
punën e tyre.

drejtori rajonal i FLP Serbisë 
Branislav Rajić bëri një 
përmbledhje të shkurtër të 
ngjarjeve të vitit të kaluar. Viti i 
kaluar ishte plot me sfida dhe 
suksese të cilat përbëjnë një 
bazë të shkëlqyer për ndërtimin 
e sukseseve të sivjetshme. FLP 
morri vlerësime të mëdha, sepse 
veprimtaria e saj kara kterizohet 
nga thjeshtësia, transparenca, 
besimi dhe cilësia e lartë, të cilat 
do t’i integrojmë me çdo kusht 
në punën tonë të vitit 2009. 

Aktivitetin e parë të sivjetshëm të 
Forever Living Products Serbia e 
nisëm me energji të reja. Shpresojmë 
që ky vrull të na mbetet i tillë gjatë 
gjithë vitit dhe të ralizojmë detyrat 
dhe pikësynimet tona.

ForeVer
zgjedhja fitimprurëse

Të pranishmit u përshën
de tën nga drejtori gjeneral 
më i suksesshëm i europës, 
Dr. Sandor Milesz. Forever 
është zgjedhja fitimprurëse 
për secilin prej nesh. Na 
presin detyra të mëdha, sepse 
këtë mundësi të shkëlqyer 
pune duhet t’ua prezantojmë 
një publiku të madh, të cilët 
s’i njohin akoma produktet 
dhe planin Marketing të 
kompanisë sonë.

Forever e pasuron vaz h
dimisht ofertën e saj të pro
dukteve me cilësi të shkëlqyer, 
me këtë ndjek ndryshimet më 
të reja në nivel botëror dhe u 
përshtatet edhe kërkesave më 
të mëdha të konsumatorëve. Në 
produktet FLP cilësia zë vendin 
kryesor, të cilën kompania jonë  
e siguron me një punë kërki  mo 
re shumëvjeçare. Menaxherja 
Siniša Blašković dhe spe
cialistja kozmetike Dragana Ilić 
prezantuan produktet më të 
reja të FLPs.

Në vitin 2008 punën më 
të madhe e kryen anëtarët e 
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President’s club: Veronika 
dhe Stevan Lomjanski, 
Marija dhe Boško Buruš, 
Dragana dhe Miloš Janović, 
dhe Marija Nakić. Përgëzojmë  
Dr. Aleksander Petrović dhe 
Mirjana Đuknić Petrović  
për vendin e parë të arritur  
vitin e kaluar në kategorinë 
Sundimtarëve të Vitit.

Nëse i respektojmë dhe 
i zbatojmë ligjet e natyrës 
bëhemi të shëndetshëm dhe 
të kënaqur. Nga dita në ditë 
përballemi me sulmin e një sasie 
të madhe mikroorganizmash 
të cilët dëmtojnë shëndetin 
tonë, por pavarësisht nga 
kjo shumë njerëz nuk i 
kushtojnë vëmendjen e 
duhur rritjes së cilësisë së jetës 
dhe luftës kundër armikut 
të padukshëm që dëmton 
shëndetin. Falenderojmë Dr. 
Bora Vujasin për leksion e 
shkëlqyer dhe këshillat e saj 
me vlerë. ajo shpjegoi që me 
produktet e FLPs mund të 
zbatojmë një nga ligjet më 
të rëndësishme të natyrës, 
i cili thotë: „MoS aSgJeSo 
gJaLLeSËN NË gJaLLeSË!”,  
ose që jeta e shëndetshme  
dhe cilësore duhet siguruar në 
rrugë natyrore.

distributorët e FLPs, si dhe 
mjekët të cilët gjetën lidhje mes 
praktikës së tyrë të përditshme 
dhe përdorimit të produkteve 
me cilësi të shkëlqyer të FLPs, 
e përforcuan me përvojat 
personale përcaktimin e doktor 
Vujasin. dëgjuam pëvoja të 
sinqerta dhe bindëse nga 
njerëz jeta e të cilëve u bë më 
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e bukur që kur përdorin këto 
produkte me bazë natyrore, 
të cilat prodhohen me tek
nologjinë më moderne dhe 
mund të sigurohen nga secili 
prej nesh. Falenderojmë Dr. 
Aleksandar Petrović i cili e 
drejtoi në mënyrë të shkëlqyer 
këtë pjesë të programit, bëri 
plotësime dhe u dha këshilla 
me vlerë të pranishmëve.

Në skenën e Foreverit 
u radhitën supervizorët 
dhe asistent menaxherët 
e sapokualifikuar, të cilëve 
u uruam që në aktivitetet e 
ardhshme t’i përshëndesim në 
role të reja dhe nivele më të 
larta kualifikimi.

anëtarët e grupit “Legende” 
i lidh një miqësi e vjetër me 
FLPn. Çdo shfaqje e tyre na 
ngroh zemrën dhe bashkë 
me ta këndojmë e kërcejmë 
edhe ne. I falenderojmë miqtë 
tanë të dashur për shfaqjen e 
suksesshme dhe urojmë që kjo 
marrdhënie e bukur të zgjas për 
vite me radhë në një atmosferë 
të tillë të mirë që rrezaton 
energji pozitive.

Parimi i rëndësishëm i 
ndërtimit të rrjetit Forever 
është vullnetarizmi dhe 
përgjegjësia. ai që punon 
në FLP mban përgjegjësi për 
vetveten, familjen, miqtë e tij, 
linjat vëllazërore dhe natyrisht 

për kompaninë. Nëse njëra nga 
të mësipërmet nuk realizohet, 
njeriu humbet sigurinë, fillon 
të dyshoj tek puna që bëjmë 
dhe veprimtaria jonë tregon 
rezultate gjithmonë e më të 
këqija. Për shkak të mungesës 
së motivimit mund të mendoj 
se “kjo punë s’është për të” dhe 
nuk e shfrytëzon këtë mundësi 
të shkëlqyer biznesi privat – 
tha në leksionin e tij menaxheri 
Zsolt Pölhe.

Komunikimi është faktori kyç 
i marrdhënieve të mira njerëzore 
dhe pune, si dhe veprimtarisë 
efektive. Është shumë i 
rëndësishëm në çdo nivel, sepse 
na bën të mendohemi dhe 
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na nxit t’i ndajmë përvojat me 
punonjësit tanë, sepse me këtë 
i motivojmë ata dhe zhvillojmë 
marrdhëniet e skuadrës sonë 
FLP. Me komunikim i nxitim 
punonjësit tanë që pas bisedës 
me sponsorët të marrin 
vendime të pavaruara duke 
menduar në mënyrë kreative. 
Psikologja dhe anëtarja e 
urdhërit ekonomik të Serbisë, 
mysafirja jonë Slobodanka 
Veljić ndau me ne përvojat e 
sajt ë pasura të siguruara gjatë 
punës së saj shumëvjeçare.

Skena e Pallatit të Sindikatave 
ishte e pamjaftueshme për të 
pranuar gjithë të kualifikuarit 
e programit të ri motivues 
Business 20, si dhe çmimet 
e reja – televizorët Lcd. I 
përgëzojmë të gjithë dhe 
shpresojmë që edhe në muajt 
e ardhshëm, të shpërblejmë 
një numër të ngjashëm 
punonjësish.

Hyr pa frikë, mos e sill me 
vete frikën, si dhe merr përsipër 
përgjegjësinë për punën 
tënde në FLP. Kjo është një 
mundësi e veçantë, sepse me 
ndihmën e planit Marketing 
të kompanisë sonë i tregojmë 
edhe vetvetes vullnetin 
dhe vlerat tona njerëzore. 
Pretekstet na pengojnë dhe 
ndalojnë, ndërkohë që koha 
kalon. diamant menaxherja 
Veronika Lomjanski morri 
përsipër një përgjegjesi të 
madhe për punonjësit e saj 
të cilëve u ofroi një mundësi 
të madhe pune. Lodhja e saj 
s’ishte e kotë, sepse skuadra e 
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saj e madhe edhe pas dhjetë 
vitesh punon me dëshirë dhe 
vullnet të pashtershëm, dhe 
me këtë shumë familjeve u 
hapet rruga drejt mundësisë 
së një jete cilësore.

Hapi i parë i hedhur në 
FLP është arritja e nivelit të 
asistent suparvizorit dhe 
medaljes me shqiponjë. I 
përgëzojmë punonjësit e sa
pokualifikuar dhe u urojmë 
medalje të reja dhe punë  
të suksesshme skuadre në të 
ardhmen.

Takimin e ardhshëm me 
punonjësit tanë të shkëlqyer 
e organizojmë më 28 mars 
në Pallatin e Sindikatave të 
beogradit. 

Branislav rajić
Drejtori rajonal i FLP Serbisë
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Drejtuesja e programit të 
ditës së Suksesit ishte 
senior menaxherja nga 

Pula Manda Korenić. Pas 
fjalimit të shkurtër, prezantoi 
Lana Klingor-in e cila e filloi 
karrierën e saj në vitin 1984, kur 
u bashkua me korin e fëmijëve 
„Trešnjevači mališani”. Lana më 
vonë u bë vokalistja e grupit 
të njohur e.T., i cili nxorri dy 
albume në treg, pastaj në vitin 
2004 filloi karrierën e saj solo.

drejtori Dr. Laszlo Molnar 
foli rreth të rejave në lidhje me 
zyrën, pastaj bëri të njohur 
anëtarët e President’s Club 
2009. I përshëndetëm me 
një duartrokitje të përzemërt 

anëtarët e klubit Maja dhe 
Tihomir Stilin, si dhe 
Jadranka Kraljić Pavletić 
dhe Nenad Pavletić. 
drejtori dr. Laszlo Molnar 
falenderoi edhe njëherë 
skuadrën e rijekës për 
organizimin e shkëlqyer të 
seminarit Koleksioni Sonya  
të mbajtur në Opatija.  
Është në zhvillim e sipër një 
program motivues ku mund të 
fitohet një fundjavë në Szirak, 
si dhe televizor Lcd. Punonjësit 
i njohin kushtet e pjesëmarrjes 
në këtë program motivues. 
Në fund të fjalës së tij drejtori 
Molnar u uroi punonjësve 
suksese të shumta edhe në 
vitin e ri.

Dr. Albert Keresztenyi 
në leksionin e tij foli rreth 
alergjisë. Në ditët tona alergjia 
është bërë një sëmundje 
endemike. Pothuajse një 
në dy njerëz është alergjik 
ndaj ndonjë lënde. duke 
folur rreth llojeve të alergjisë, 
shkaktarëve, reaksioneve 
më të shpeshta të alergjisë,  
dhe mundësisë së zbutjeve 
të këtyre, bëri të njohur 
produktet tona që mund 
të përdoren në këtë fushë. 
Morrëm shumë informacione 
me vlerë prej tij.

Në vazhdim punonjësit 
tanë që punojnë në shëndetësi 
folën rreth përvojave të tyre 
me produktet. 

Pas pushimit kënduam 
bashkë me Lanën, e cila na 
premtoi që do t’i provonte 
produktet tona, pasi duke 
dëgjuar leksionet dhe përvojat 
e mjekëve vuri re se produkte 
të shumta mund t’i vijnë  
në ndihmë.

Kanë kaluar disa muaj nga Dita e  
Suksesit të përvjetorit tonë të fundit.  
Dhe gjatë kësaj periudhe kanë ndodhur 
disa ndryshime të rëndësishme. Të gjithë 
duan të mësojnë dhe të jenë bashkë. 
Pastaj u shfaq një grup i ri nga Pula dhe 
Rijeka të cilët sollën atmosferë të mirë  
dhe dinamizëm në Ditën e parë të 
Suksesit të sivjetshëm.

Një biznes 
drejt suksesit
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Mrs. Marija Novak Ištok 
ka mbrojtur masterin në degën 
e marketingut të fakultatit 
ekonomik të zagrebit. Punon 
si stiliste, specialiste e edukatës 
dhe konsulente imazhi. 
zotëron përvoja të pasura në 
fushën e marketingut dhe 
gazetarisë, u mban seminare 
„in house” firmave drejtuese 
të zagrebit, bankave dhe 
shoqërive të ndryshme. Tema e 
leksionit të saj ishte planifikimi 
i kohës. Sa e rëndësishme 
është të kuptosh rËNdËSINË  
e kohës për veten tonë dhe 
të tjetrët, sa i rëndësishëm 
është organizimi, shmangia 
e shtytjeve dhe planifikimi. 
Është shumë i rëndësishëm 
respektimi i kohës personale 

dhe e të tjerëve. Marija, si 
gjithmonë, edhe tani mbajti 
një leksion interesant, dhe 
thjesht na nxiti të mendojmë 
rreth temës dhe të marrim 
pjesë në mënyrë aktive në 
leksion. Jam i bindur që shumë 
prej nesh do t’i ndryshojnë 
zakonet e tyre të deritanishme 
dhe do fillojnë ta planifikojnë 
me të vërtetë kohën e tyre, 
pasi kjo ka rëndësi të madhe 
në biznesin tonë.

Shpallëm supervizorët e 
rinj, ndamë shiritin që u takon 
Top 10 distributorëve, pastaj 
bashkë me ta iu gëzuam 
sukseseve të arritura.

Alenka Jurčić u bë 
supervizore. Në leksionin 
e saj tregoi se si u lidh me 
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produktet, se si rally europian 
i budapestit dhe takimi me 
një zonjë të mrekullueshme, 
Agnes Kriszo-n, e motivoi 
të ecë përpara në këtë rrugë 
dhe duke realizuar ëndrrat e 
saj të arrij nivelin e menaxherit. 
bëri një rrugë të madhe 
gjatë dy muajve të kaluar – 
mësoi, mbajti prezantime me 
ndihmën e sponsorit, punoi 
në mënyrë të pavarur. dhe pati 
sukses. Në linjën e poshtme 
ka një skuadër e cila e ndjek 
dhe e di se ky biznes të ofron 
më shumë se të tjerët. Thjesht 
duhet të përcaktosh qëllimin 
dhe ta ndjekësh atë. Kurse ai e 

di se me ndihmën e sponsorit 
dhe skuadrës së tij do arrij 
qëllimin e vet. I urojmë suksese 
të shumta në këtë rrugë.

Sabrina Sofić është një 
punonjëse e re e zellshme nga 
Pula e cila me siguri do arrij 
sukses. e re, plot me vetëbesim, 
pa ankth qëndronte për 
herë të parë në skenë që të 
tregonte se çfarë e motivon 
atë. gjëja më e rëndësishme 
ishte pjesëmarrja në ditën 
e Suksesit të beogradit. Një 
fakt tjetër që tregon se në 
këtë rajon jemi një komunitet, 
kudo që të organizohet dita 
e Suksesit, ne e ndjejmë 

veten si në shtëpinë tonë. 
Komuniteti dhe përkatësia 
në familjen e madhe FLP na 
motivon. Sabrina ndjek rrugën 
e sponsores së saj Manda, 
ndiqet nga një skuadër e re e 
mrekullueshme me anëtarë 
të cilët sollën energji dhe ide 
të reja në komunitet. Jemi të 
sigurt se Sabrina do ta përshkoj 
deri në fund rrugën e suksesit, 
kurse ne do i gëzohemi bashkë 
me të rezultateve të arritura.

Zlatko Jurović në 
leksionin e tij motivues 
tregoi hapat e tij të fillimit. 
Me mënyrën e këndshme 
të mbajtjes së leksionit krijoi 

një atmosferë shumë të mirë, 
ndërkohë që ne na motivoi 
për të vepruar. Çelësi i suksesit 
është këmbëngulja, kujdesi për 
punonjësit, bisedat telefonike, 
mësimi i vazhdueshëm, pje-
s ë  marrja në ditët e Suksesit 
të organizuara në rajon. 
Falenderoi bashkëshorten e 
tij Sonja e cila e mbështet në 
këtë biznes dhe i qëndron 
gjithmonë pranë. Pastaj erdhën 
sponsorët dhe punonjësit e 
linjës së poshtme, të cilët kanë 
besim tek ai dhe e ndjekin në 
këtë rrugë. Njëlloj si shumë të 
tjerë në sallë, edhe zlatko ka 
bërë një rrugë të vështirë, por 



ger
inc

ger
inc

Forever 2009/3 25SucceSS day, zagreb

që kur i vuri vetes qëllim, s’ka 
ndaluar asnjëherë. Tani e ngre 
gjithmonë e më lartë stafetën, 
dhe është i sigurt se me këtë 
skuadër do të ketë sukses.

Si përfundim në skenë u 
ngjitën asistent supervizorët 
e rinj për të marrë medaljet me 
shqiponja. gëzimi s’kishte kufi, 
pasi në skenë u radhitën fytyra 
të reja, falë të cilave gjithashtu 
kjo ditë ishte e veçantë.

bisedën e vazhduam 
në zyrën e FLP-s në rrugën 
Trakošćanska, ku mbërriti turma 
e punonjësve të cilët edhe 
sivjet duan të arrijnë qëllimet 

e tyre. biseduan, shkëmbyen 
përvoja: ata që ndodhen në 
fillim të rrugës FLP dhe ata që 
zotërojnë përvoja të pasura.

dita e Suksesit e ardhshme 
do të mbahet më 21 mars 
2009 në orën 10 në Teatar 
exit, rruga Ilica 208. drejtuesi 
i programit do të jetë senior 
menaxheri nga zagrebi  
Ivan Ciler.

Dr. LaszLo MoLnar
Drejtor rajonal

FOTOGRAFOI: Darko Baranašić
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KLUBI I
SUNDIMTARËVE

Hungaria
  1. Vareha Mikulás
  2. Rusák József dhe Rusák Rozália
  3. Juhász Csaba dhe Bezzeg Enikő
  4. Popovics László
  5. Radics Tamás dhe Poreisz Éva
  6. Major István dhe Majorné Kovács Beatrix
  7. Lukács László György
  8. Utasi István dhe Utasi Anita
  9. Primó László
10. Kerékgyártó Miklós Róbert

Dhjetë distributorët e parë të muajit janar 2009 
sipas pikëve personale dhe të non-managerit

Serbia, Mali i Zi
    1. Buruš Marija dhe Buruš Boško

  2. Tintar Ivona
  3. Jakupak Vladimir dhe Jakupak Nevenka

  4. Miškić Dr. Olivera dhe Miškić Dr. Ivan
  5. Cvetković Violeta dhe Cvetković Dejan

  6. Tumbas Dr. Dušanka
  7. Janović Dragana dhe Janović Miloš

  8. Grozdanović Miroslav dhe Grozdanović Stamenka
  9. Petković Aleksandra dhe Petković Bogdan

10. Dr. Lazarević Predrag dhe Dr. Lazarević Biserka
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Kroacia
  1. Kraljić-Pavletić Jadranka dhe Pavletić Nenad
  2. Jurović Zlatko dhe Jurović Sonja
  3. Dr. Molnár László dhe Dr. Molnár-Stantić Branka
  4. Calušić Dubravka dhe Calušić Ante
  5. Grbac Silvana dhe Grbac Vigor
  6. Marelja Slaven
  7. Zantev Andrea
  8. Jurčić Alenka dhe Jurčić Dejan
  9. Bujak Marija dhe Bujak Mihalj
10. Prodanović-Belić Marija

Bosnia dhe Hercegovina
      1. Ilijić Zdravka dhe Ilijić Filip

  2. Musta� ć Subhija dhe Musta� ć Safet
  3. Dr. Paleksić Slavko dhe Paleksić Mira

  4. Šaf Ljiljana dhe Šaf Vladimir
  5. Vukić Dr. Radenko dhe Vukić Radenka

  6. Varajić Zoran dhe Varajić Snežana
  7. Hodžić Medina

  8. Grujić Spomenka dhe Grujić Veljko
  9. Hadžović Enra

10. Jovanović Radojka dhe Jovanović Žarko

Sllovenia
  1. Batista Ksenija
  2. Zabkar Alain dhe Kević Zorana
  3. Brumec Tomislav
  4. Cvijanović Ana dhe Cvijanović Božidar
  5. Božnik Slavica
  6. Savski Rajko dhe Savski Gabriele
  7. Mohorić Brigita
  8. Kuder Justina dhe Kuder Vinko
  9. Vinšek Stanislava
10. Tonejc Saša
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Të Nderuar Shpërndarës!
Numri i telefonit i Drejtorisë së Tregëtisë në rrugën Nefelejcs: +36-1-290-0361/105, fax: +36-1-291-5478

Kalendari i aktiviteteve, Budapest 
2009: Sucess Day: 2009. 03. 28, Sucess Day: 
2009. 05. 23, Sucess Day: 2009. 06. 20, Sucess 
Day: 2009. 07. 18, Sucess Day: 2009. 09. 19, 
Sucess Day: 2009. 10. 17, Sucess Day: 2009. 11. 
21, Sucess Day: 2009. 12. 19

Punonjës të dashur!
•  Home office krijoi kanalin e saj forever 

You tube adresa e të cilit është: http://
www.youtube.com/user/AloePod ku reko
mandojmë në gjuhë të ndryshme video 
prezantuese të produkteve të fLPs, leksione 
të managerëve drejtues dhe prezantime 
të tjera marketingu. Së shpejti na krijohet 
mundësia e marrjes së mesazheve, si dhe 
mund të arrihet edhe në Blackberry.

•  në takimin e drejtuesve gjeneral të 
europës në lidhje me shfaqjen në 
internet të distributorëve përfaqësuesit e 
kompanisë qëndrore na thirrën vëmendjen 
për çështjet e mëposhtme: 

–  në faqen e internetit nuk mund të jepen 
këshilla mjekuese/mjekësore

–  në faqen e internetit nuk mund të bëhen 
premtime në lidhje me të ardhurat

–  faqja e internetit duhet të përmbaj me çdo 
kusht që operatori i saj është distributor i 
pavarur i fLPs dhe që kjo faqe nuk është 
faqe zyrtare e fLPs.

–  në faqen e distributorit nuk mund të 
bëhen shitje nëpërmjet internetit

U tërheqim përsëri vëmendjen se në bazë 
të pikës 14.3.3.5 të Politikës ndërkombëtare 
të Biznesit produktet tona nuk mund të 
shiten as në ankand/treg elektronik (ph. 
Vatera, teszvesz, ebay, etj.)

ju lutemi që çdo shfaqje në internet ta 
planifikoni duke marrë parasysh kriteret e 
mësipërme, dhe para çdo publikimi mos 
harroni të kërkoni leje nga kompania. Linkun 
e faqes së internetit e presim në adresën 
qëndrore të emailit flpbudapest@flpseeu.hu.

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). 

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 smsve 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 dist
ributorët e Budapestit mund t’i pyesin 
në numrin e telefonit +3612695370 
dhe +3612695371, kurse të Kroacisë, 
BosniaHercegovinës, Sllovenisë, Serbisë 
dhe malit të Zi +3613225541. 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 fLPja, kontaktimeve 
ndërkomëtare, si dhe rezultateve të pikëve 
ditore të punonjësve. në këtë adresë mund 
të hyjnë gjithë të interesuarit duke klikuar në 
“Come in”. 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. 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 12të 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.

http://www.youtube.com/user/AloePod
http://www.youtube.com/user/AloePod
mailto:flpbudapest@flpseeu.hu
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Numri i telefonit i Drejtorisë së Tregëtisë në rrugën Nefelejcs: +36-1-290-0361/105, fax: +36-1-291-5478

NJoFTIMeT e ZYrAve TË HUNGArISË

programi i FLP TV 
nga 2 prill 2009 deri në 23 prill 2009 

në internet

të dashur Punonjës! 
në të ardhmen orari i hapjes së zyrës 

qëndrore të rrugës nefelejcs është: e hënë: 
920, e martë: 820, e mërkurë: 820, e 
enjte: 820, e premte: 819. telecenteri 
si zakonisht i pret telefonatat çdo ditë në 
orarin 820. mbyllja e bankës bëhet çerek 
ore para orarit të mbylljes.

•  Zyra qendrore e Budapestit: 1067 
Budapest, Szondi utca 34., 
tel: +3612695370. 

•  magazina e Budapestit: 1183 Budapest, 
nefelejcs u. 911., tel: +3612918995. 
Drejtori i tregëtisë: Dr. Gothárd Csaba

•  Zyra e Debrecenit: 4024 Debrecen, Szent 
Anna u. 31., tel: +3652349657. 
Drejtori i rajonit: Pósa Kálmán.

•  Zyra e Szegedit: 6721 Szeged, 
tisza Lajos krt. 25., tel: +3662425505. 
Drejtori i rajonit: Radóczki tibor

•  Zyra e Szekesfehervarit: 8000 
Székesfehérvár, Sóstói út 3., 
tel: +3622333167. 
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. 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: 0612975538, 
0612975539, cel: 0620/4568141, 
0620/4568149

–  nëpërmjet internetit në adresën 
www.flpshop.hu,

–  me sms në numrin e telefonit 
06204784732.

NJoFTIMeT e SZIrAKIT:
Hoteli Kështjella e Szirakit
3044 Szirák, Petőfi u. 26. 
tel: +3632485300, fax: +3632485285. 
Drejtorja e hotelit: Király Katalin

programja 
is 2-tól 2009. április 23-ig 

az interneten

06.00 dhe 18.00 Himni
06.10 dhe 18.10  Ëndrra jote është plani ynë: 

Hyrje në FLP
06.15 dhe 18.15 Koncerti i vitit të ri 
06.45 dhe 18.45  Ëndrra jote është plani ynë: 

Produktet FLP
06.50 dhe 18.50  Dr. Sandor Milesz: 

Hapje, përshëndetje, 
prezantimi i anëtarëve të rinj të 
President’s Club

07.00 dhe 19.00  Dr. Csaba Gothard: 
Çmimi i suksesit

07.20 dhe 19.20  Zagar Tanja: Këngëtare sllovene
07.35 dhe 19.35  Ëndrra jote është plani ynë: 

Mundësia FLP
07.40 dhe 19.40  Dr. Ibolya Bagoly dhe 

György Csuka: Si ta ruajmë 
shëndetin tonë në dimër

08.10 dhe 20.10 Supervizorë
08.25 dhe 20.25 As. Menaxherë
08.30 dhe 20.30 Prezantimi Sonya, pjesa 1
08.55 dhe 20.55 Prezantimi Sonya, pjesa 2
09.15 dhe 21.15 Prezantimi Sonya, pjesa 3
09.35 dhe 21.35  Kipp Rolf: Metoda dhe mjete pune
10.15 dhe 22-15 Koncerti i vitit të ri, pjesa 2 
10.40 dhe 22.40  Borbala Szekely: Të mbash vrullin
11.00 dhe 23.00  Bence Nogradi: Shfaqje surprizë
11.35 dhe 23.35 Supervizorë, Asistent m…
12.00 dhe 00.00  Klara Hertelendy dhe 

Diana Oroshazi: 
Në skenën e Super Rally-t

12.20 dhe 00.20  Menaxherë, Menaxherë drejtues, 
Të kuali� kuarit e 
Rally-t Europian 2009

14.20 dhe 02.20 Sugarloaf 
14.45 dhe 02.45  Menaxherë, Menaxherë drejtues, 

Sundimtarë, Sundimtarët 
e vitit, të kuali� kuarit Business 20

16.25 dhe 04.25  Endre Tordai dhe 
Irma Szep Tordaine: Ëndrra, 
qëllime dhe motivime të reja

16.50 dhe 04.50  Dr. Sandor Milesz: Fillon viti i ri
17.30 dhe 05.30  Orsi P� um, Tibor Pinter: 

Këngë të njohura në botë

NUMrAT e TeLeFoNIT TË SPeCIALISTËve 
TANË MJeK:
Dr. Kassai Gabriella  20/2342925
Dr. Kozma Brigitta 20/2613626
Dr. Mezősi László  20/2519989
Dr. Németh Endre  30/2189004
Siklósné dr. Révész Edit 20/2552122
NUMrI I TeLeFoNIT I SPeCIALISTIT 
ToNË MJeK TË PAvArUr:
Dr. Bakanek György 20/3655959
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flP Hungaria, Shqipëria, Bosnia-Hercegovina, kroacia, kosova, Serbia, mali i Zi, Sllovenia

Të gjithë në rrugën drejt suksesit

kualifikimet e muajit janar

Szanyi Imre (Ráth Gábor)

Borbáth Attila dhe Borbáth Mimóza (Dr. Milesz Sándor)
Dr. Dezsényi Emese (Lukács László György)
Popovics László (Vareha Mikulás)

Rusák Márk (Rusák József dhe Rusák Rozália)
Szanyi Imre (Szanyi Imre)
Tintar Ivona (Buruš Marija dhe Buruš Boško)

Cvetković Violeta dhe Cvetković Dejan
Kanani Eli dhe Kanali Jorgo
Kovács Adrien dhe Kocsis Imre
Kovács Andrea

Leiterné Pálfalvi Petra dhe Leiter Tamás
Matos Katalin
Minorits Péter dhe Minoritsné Bogár Andrea

Andó Mihály dhe Andóné Balogh Tünde
Balázs Sándor dhe Balázsné Nagy Ágnes
Barna Szilárd dhe Barnáné Hajtó Melinda
Bencze István
Bodnárné Bocsi Mónika dhe Bodnár György
Csötönyi Éva
Devald Stefan
Dinya Györgyné
Dósay Tamás
Dr. Kurth Endre dhe dr. Kurthné dr. Szekeres Irén
Dr. Varga István dhe dr. Varga Istvánné
Dr. Gömöri Gabriella dhe dr. Tóth György
Furdos Frantisek
Gyárfásné Tóth Tünde
Jacsó Zsolt
Jovanović Ruža dhe Jovanović Dušan
Juhász Gábor
Karabi Adib dhe Karabiné Rózsa Mária
Kovács Rita
Kristály László
Mester Krisztián

Mészárosné Lauter Erzsébet dhe Mészáros Jakab
Molnár Tamásné dhe Molnár Tamás
Moravszki Viktória dhe Geszler György
Nagy László Jánosné
Ormándi Zoltán
Pálfalvi Lajosné dhe Pálfalvi Lajos
Papp Mihályné dhe Papp Mihály
Pappné Vass Anikó dhe Papp Andor
Ranković Dragana
Solymosi Judit
Sréger Andrea
Szabics Antal
Szabó Róbert Lászlóné
Szilágyi Zoltánné dhe Konstantinović Vojislav
Takács László
Temesvári György dhe Harmati Andrea
Tisza Edina
Tokaji Éva
Tomeg Józsefné dhe Tomeg József
Zantev Andrea

Niveli 1

Ádámné Szőllősi Cecília dhe 
Ádám István
Babály Mihály dhe Babály Mihályné
Bakó Józsefné dhe 
Bakó József
Balázs Nikolett

Balogh Anita dhe Süle Tamás
Bánhegyi Zsuzsa dhe 
dr Berezvai Sándor
Bánhidy András
Danijela Barnak dhe Vladimir Barnak
Becz Zoltán dhe Becz Mónika
Bodnár Daniela
Boro Ostojić

Botka Zoltán dhe 
Botka Zoltánné
Branko Mihailović dhe 
Marija Mihailović
Tomislav Brumec
Czeléné Gergely Zsófia
Csepi Ildikó dhe Kovács Gábor
Csuka György dhe dr Bagoly Ibolya

Nivelin e senior menaxherit e arriti: (Sponsor)

Nivelin e menaxherit e arritën: (Sponsor)

Nivelin e asistent menaxherit e arritën:

Nivelin e supervizorit e arritën:

Fituesit e programit motivues për blerjen e makinës:
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Csürke Bálint Géza dhe 
Csürke Bálintné
Goran Dragojević dhe 
Irena Dragojević
Dobsa Attila dhe 
Dobsáné Csáki Mónika
Éliás Tibor
dr Farády Zoltán dhe 
dr Farády Zoltánné
Farkas Gáborné dhe Farkas Gábor
Fittler Diána 
Futaki Gáborné
Anton Gajdo dhe Olivia Gajdo
Gecző Éva Krisztina
Gecző László Zsoltné dhe 
Gecző László Zsolt
Gecse Andrea
Gulyás Melinda
Haim Józsefné dhe Haim József
Hajcsik Tünde dhe Láng András
Halomhegyi Vilmos dhe 
Halomhegyiné Molnár Anna
Hofbauer Rita dhe Gavalovics Gábor
Jancsik Melinda
Jozó Zsolt dhe Molnár Judit
dr Kálmánchey Albertné dhe 
dr Kálmánchey Albert
dr Kardos Lajos dhe 
dr Kardosné Hosszú Erzsébet
Kása István dhe Kása Istvánné
Kemenczei Vince dhe Tamási Krisztina
Keszlerné Ollós Mária dhe 
Keszler Árpád
Kibédi Ádám dhe Ótos Emőke
Klaj Ágnes
Sonja Knezević dhe Nebojša Knezević
Knisz Péter dhe Knisz Edit
Kovács Gyuláné dhe Kovács Gyula
Kovács Zoltán dhe 
Kovácsné Reményi Ildikó
Köves Márta
Kulcsárné Tasnádi Ilona dhe Kulcsár Imre
Vesna Kuzmanović dhe 
Siniša Kuzmanović
Lapicz Tibor dhe 
Lapiczné Lenkó Orsolya
dr Predrag Lazarević dhe dr Biserka Lazarević
Léránt Károly dhe Lérántné Tóth Edina
Lukács László György
dr Lukács Zoltán dhe dr Lukácsné Kiss Erzsébet
Mayer Péter
Mészáros Istvánné
Mirjana Mičić dhe 
Vilmoš Harmoš
Miklós Istvánné dhe Tasi Sándor
Ljiljana Milanović
Mohácsi Viktória
Molnár Zoltán
Molnárné Kalcsu Klára
Mrakovics Szilárd dhe 
Csordás Emőke

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

Niveli 2

Botis Gizella dhe Botis Marius
Budai Tamás
Császár Ibolya Tünde
Dominkó Gabriella
Hertelendy Klára
Illyés Ilona
Dragana Janović dhe 
Miloš Janović
Milanka Milovanović dhe 
Milisav Milovanović
Daniela Ocokoljić
dr Marija Ratković dhe 
Cvetko Ratković
Révész Tünde dhe Kovács László
Rózsahegyi Zsoltné és
 Rózsahegyi Zsolt
dr Schmitz Anna dhe 
dr Komoróczy Béla
Siklósné dr Révész Edit dhe 
Siklós Zoltán
Szépné Keszi Éva dhe Szép Mihály
Tóth Csaba
Varga Géza dhe 
Vargáné dr Juronics Ilona

Niveli 3

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

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.

NJOFTIMET E ZYRAVE TË KROACISË

•  Zyra e Zagrebit: 10000 Zagreb, Trakošćanska 16.ű Njoftojmë 
punonjësit dhe konsumatorët tanë se zgjatëm orarin e hapjes së 
zyrës së FLP-s së Zagrebit: 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. 

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

–  Porosia 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 qendrës:  të hënën dhe të mërkurën 9:00 – 12:00, të 
martën dhe të  enjten 15:00 – 20:00, dhe të premten 14:00 – 17:00. 

–  Takimet mund të lihen në numrin telefonik 01/ 3909 773.

NJOFTIM I RËNDËSISHËM: nga 1 marsi 2008 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. Davorka Vitlov Čirjak:  +385-9151-07070
(në ditët çifte ndërmjet orës 08.00 dhe 10.00)

NJOFTIMET E ZYRËS SË MALIT TË ZI

•  81000 Podgorica, Serdara Jola Piletića 20., Tel. +382-20-245-412, 
tel/fax: +382-20-245-402, Orari i punës: të hënën: 12: 00 – 20: 00 
Në ditët e tjera të punës: 9: 00 – 17: 00, E shtuna e fundit e çdo 
muaji është ditë pune. Orari i punës: 9: 00 – 14: 00

Drejtor rajonal: Aleksandar Dakić

–  Porosi produktesh mund të bëni në numrat telefonik të 
mëposhtëm: +382-20-245-412; +382-20-245-402. Pagesa bëhet 
kur merret malli. Nëse vlera e produktit të porositur e kalon 1 
pikë, shpenzimet e transportit i merr përsipër FLP-ja.

NUMRI I TELEFONIT TË SPECIALISTES MJEKE TË MALIT TË ZI: 
Dr. Laban Nevenka:  +382-69-327-127

Njoftimet e zyrave 
juglindore
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NJOFTIMET E ZYRAVE TË BOSNIA-HERCEGOVINËS

•   Zyra e Bijelinës: 76300 Bijeljina, Trg D. Mihajlovića 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.

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 
Në rast të porosisë në telefon, mallin e dërgojmë në adresën që i përket 
kodit. Distributorët që duan të porosisin mall në emër të një distributori 
tjetër, duhet të kenë autorizim nga distributori në emrin e të cilit duan 
të bëjnë porosinë. Formularët e autorizimit mund të sigurohen në zyrë. 
Malli i porositur në telefon transportohet për dy ditë pune!

NUMRAT E TELEFONIT TË SPECIALISTËVE TANË MJEK TË 
SLLOVENISË:
Dr. Arbaiter Miran: +386-41420788, Dr. Canzek Olga: +386-41824163

NJOFTIMET E ZYRËS SË SHQIPËRISË

NJOFTIMET E ZYRËS SË KOSOVËS

•  Shqipëri, Tiranë, Reshit Collaku 36. tel/fax: +355 42230 535. 
Drejtori rajonal: Attila Borbath 
Drejtori i zyrës: Xhelo Kiçaj, tel/fax: +355-694066 811. 
Kontaktim: në ditët e punës 9-13, 16-20
e-mail: flpalbania@abcom.al

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

Zyra e Shqipërisë

Zyra e Lendvait

•  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.Zyra e Bijelinës
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SHQIPËRIA:
Teta Gentian
Teta Mimoza dhe Teta Bekim

BOSNIA-HERCEGOVINA:
Dragić Meliha dhe Dragić Dragan
Marković Danijel
Medić Stana dhe Medić Bogdan

HUNGARIA:
Antalné Dr. Schunk  Erzsébet dhe 
Antal Gyula
Bánhegyi Zsuzsa dhe Dr. Berezvai Sándor
Birtalan Éva 
Biró Tamás dhe Biró Diána
Blahunka László dhe 
Blahunkáné Nádas Krisztina
Bodnár László dhe Varga Krisztina
Boskó Hilda dhe Boskó Béla
Czuczi Bernadett dhe Varga András
Czuczor Aranka 
Csuti Róbert
Dénes Éva dhe Horányi Péter
Dézsi József dhe Dézsiné Váradi 
Erzsébet
Dr. Bóna Renáta 
Dr. Dóczy Éva dhe Dr. Zsolczay Sándor
Dr. Farády Zoltán dhe Dr. Dósa Nikolett
Dr. Hornyák András dhe Csiki Lászlóné
Dr. Kardos Lajos dhe 
Dr. Kardosné Hosszú Erzsébet
Dr. Lovasné Tóth Ottila 
Dr. Mokánszki Istvánné dhe 
Dr. Mokánszki István
Dr. Nagy Csilla dhe Zsebe Ferenc
Dr. Petz Boldizsár dhe Lavati Judit
Dr. Vályi Péterné
Éliás Tibor 
Faragó Dénesné dhe Faragó Dénes
Farkas Eszter dhe Firisz Imre
Gombás Csilla Anita dhe Gombás Attila
Gyapay Árpád dhe 
Gyapay Árpádné
Gyurik Erzsébet dhe Sándor József
Haim Józsefné dhe Haim József
Hajdu Kálmán dhe Hajdu Kálmánné
Halász Zoltán
Hartyányi Julianna
Heinbach József dhe Dr. Nika Erzsébet

Hódi László dhe Hódiné Vlosits Hilda 
Hortobágyiné Poldán Anna
Horváth Andrásné
Ifj. Rékasi János dhe Sisa Zsóka
Jankovich Lászlóné
Juhász Lászlóné dhe Juhász László
Kalapos György
Kerékgyártó Miklós Róbert
Knisz Péter dhe Knisz Edit
Kurucz Endre
Kúthi Szilárd
Lancz Judit dhe Varga Zoltán
Lovas Zoltán dhe Lovas Zoltánné
Mados Árpád dhe 
Madosné Papp Krisztina
Melcherné Nagy Bernadett dhe 
Melcher Zsolt
Nagy Erika
Nagy Lajosné dhe Nagy Lajos
Németh Zsuzsanna
Pallai Zoltán dhe Pallai Zoltánné
Papp Tibor dhe Papp Tiborné
Péter Gabriella dhe Péter Zsolt
Petróczy Zsuzsanna 
Ramhab Zoltán dhe Ramhab Judit
Resch Éva dhe Resch Elemér
Révész Tünde dhe Kovács László
Rusák Márk
Rusák Patrícia 
Seprényi Zoltán
Siklósné Dr. Révész Edit dhe Siklós Zoltán
Simon Lajos dhe Simonné Ács Henrietta
Sövegjátóné Jakabffy Lenke dhe 
Léránt Károly
Sulyok László dhe Sulyokné Kökény 
Tünde
Sulyok Tibor
Szabics Antal
Szalay Katalin
Szeghy Mária 
Székely János dhe Juhász Dóra
Szentesiné Blaskó Judit dhe 
Szentesi József
Szikszai Lászlóné
Szórád Erzsébet
Tiszavölgyi Gabriella dhe 
Zsíros László
Tóth Csaba 
Tóth Sándor dhe Répássy Krisztina
Vajda Lászlóné dhe Varga László
Váradi Nikoletta

SERBIA:
Aleksov Jordan dhe Aleksov Ljubica
Andrić Dušanka dhe Nikolić Pero
Babović Katarina
Beršić Olivera dhe Beršić Fadil
Bračanović Branislav dhe 
Bračanović Marija
Bračanović Sanja 
Bunjevački Jovanka dhe 
Bunjevački Živojin
Buruš Marija dhe Buruš Bosko
Cipe Laslo dhe Cipe Vesna
Cocek Biljana dhe Cocek Aleksandar
Cvetković Violeta dhe Cvetković Dejan
Davidović Mila dhe Matić Dragan
Davidović Milica Lučić Aleksandar
Davidović Svetlana dhe Davidović Milan
Dimitrić Ružica dhe Dimitrić Živorad
Dimitrovski Aneta
Dr. Kontra Snežana
Gajić Vladan
Gavrić Vesna dhe Gavrić Ivan
Georgievska Jelena
Graora Radovan
Jakišić Zlatko dhe Jakišić Božana
Jakovljević Leposava
Jakupak Vladimir dhe Jakupak Nevenka
Janović Dragana dhe Janović Miloš
Jokić Radan  dhe Jokić Marijana
Jovanović Marica
Jović Randjelović Dr Sonja dhe 
Randjelović Dragan
Klenkovski Svetlana dhe 
Klenkovski Branko
Kljajić Ljubica dhe Kljajić Novak
Knežević Sonja dhe Knežević Nebojša
Konakov Srdjan dhe 
Popara Konakov Maša
Koródi Kovács Elizabetta dhe 
Kóródi József
Kota Izabela Barbara dhe Kota Mihajlo
Krkljuš Ksenija dhe Krkljuš Stevan
Kuzmanović Vesna dhe 
Kuzmanović Siniša
Lazarević Mirjana dhe Lazarević Damir
Lomjanski Stevan dhe 
Lomjanski Veronika
Lozajić Dimitrovski Snežana dhe 
Dimitrovski Hristo
Malenić Zora
Marić Jahno Nadica dhe Jahno Aleksa

Marić Stojka dhe Marić Milovan
Marić Vlastimir dhe Dr. Marić Višnja Vesna
Marković Miroslav dhe Marković Rada
Micašević Nada
Mičić Miroslav dhe Mičić Vesna
Mikić Dr Maja dhe Mikić Dr. Miroslav
Milanović Ljiljana
Milanović Olivera dhe Milanović Branislav
Milić Tanja dhe Punišić Dragan
Miličić Radojka dhe Miličić Cvijan
Mirkov Dr. Rozmaring dhe 
Mirkov Jovica
Mitić Jelena dhe Mitić Dejan
Momčilović Danica dhe 
Momčilović Novica
Munjas Aleksandra dhe Munjas Mile
Nakić Marija
Nikčević Slobodanka
Nikolić Zoran dhe Nikolić Tamara
Novaković-Dragojlović Dragana dhe 
Ristović Radan
Novoseljački Slobodan dhe 
Novoseljački Julka
Ocokoljić Daniela
Ostojić Boro
Petković Aleksandra dhe Petrović Bogdan
Petrinjac Željka dhe Petrinjac Predrag
Popović Snežana
Radović Darko dhe Radović Nada
Radumilo Maja
Rajković Milica dhe Berak Jovan
Ranković Dragana
Rodić Natasa
Runjajić Zoran dhe Runjajić Jasna
Simić Milomir dhe Simić Živana
Soro Zorka dhe Soro Miodrag
Spasić Ljubomir dhe Spasić Srbinka
Stamenković Verica 
Stanković Milica
Stefanović Katica dhe Stefanović Sanja
Stevčić Sara
Stojanović Olgica dhe Stojanović Najdan
Stojiljković Srba
Svonja Božidar
Tintar Ivona
Tomić Ana
Tomić Sofija dhe Tomić Ljubisa
Torlaković Saša
Tumbas Dr Dušanka
Velkovska Vecka
Žurka Dragana dhe Žurka Radiša

DHJETEOR 2008.
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SHQIPËRIA:
Kanani Eli dhe Kanani Jorgo
Plaku Mukades dhe Plaku Josif
Teta Denis
Dhpuza Fatmire dhe Dhpuza Naim
Hoti Fran dhe Hoti File

BOSNIA-HERCEGOVINA:
Dr. Petković Nedeljko dhe 
Petković Milojka
Dragić Meliha dhe Dragić Dragan
Hodžić Medina 
Varajić Zoran dhe Varajić Snežana

KROACIA:
Dr. Molnár László dhe 
Dr. Molnár-Stantić Branka
Zinić Mihajlo dhe Zinić Slavica
Lesinger Ivan dhe Lesinger Danica
Čalušić Dubravka dhe Čalušić Ante

HUNGARIA:
Ábrányi Attiláné dhe Ábrányi Attila
Berecz György dhe 
Bereczné Auxner Mónika
Bíró Mónika dhe Medve Ferenc
Bódisné Mezei Mária dhe Bódis Lajos
Bogdán Ervin dhe 
Bogdánné Szabó Katalin
Bojtor István dhe Bojtorné Baffi Mária 
Böröcz Péter dhe 
Böröczné Ölbei Gabriella
Bősze Tiborné
Deák Zita
Dr. Botos Mária 
Dr. Erdei Péterné dhe dr. Erdei Péter
Dr. Józsa Istvánné dhe dr. Józsa István
Dr. Kardos Lajos dhe 
dr. Kardosné Hosszú Erzsébet
Dr. Petz Boldizsár dhe Lavati Judit
Dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin dhe 
dr. Seres Endre
Erdős Tamás dhe Erdősné Solymosi Edit
Fersch Mártonné dhe Fersch Márton
Finta János dhe Fintáné Szilágyi Irén
Gerencsér József dhe 
Gerencsérné Bakos Erzsébet
Hajdu Istvánné dhe Hajdu István
Huszár Frigyes

Ifj. Rékasi János dhe Sisa Zsóka
Ilovai Tamás dhe Ilovai Krisztina
Juhász Gusztávné dhe Juhász Gusztáv
Kilián Jánosné dhe Kilián János
Kissné Dalanics Ildikó dhe Kiss Ferenc
Kocsis Antal dhe Kocsisné Heinz Szilvia
Kocsis Istvánné 
Kovács Andrea
Kozma István dhe Kozma Istvánné
Leiterné Pálfalvi Petra dhe Leiter Tamás
Léránt Károly dhe Lérántné Tóth Edina
Matos Katalin
Mayer Péter
Mussó József dhe Mussóné Lupsa Erika
Nagy József dhe Nagyné Koszér Edit
Németh Csaba dhe Simon Zsanett
Novathné Kiss Ildikó dhe Novath László
Nyikuly Józsefné dr. Kniebeiszer Anna dhe 
Nyikuly József
Patkós Györgyi dhe Patkós Péter
Pável Zsuzsanna dhe Pável László
Ramhab Zoltán dhe Ramhab Judit
Réfi Lászlóné 
Rozsi Jánosné dhe Rozsi János
Schleppné dr. Kasz Edit dhe 
Schlepp Péter
Stefán Andrea dhe Sági Sándor
Szeles Róbert dhe Weigand Ágnes
Tanács Ferenc dhe Tanács Ferencné
Tóth János dhe Tóth Jánosné
Uzoni Zsuzsanna dhe Uzoni Ödön
Vilics Zoltán dhe dr. Vida Tünde
Visnovszky Ramóna
Vizsnyai Róza
Zöld Józsefné dhe Zöld József

SERBIA:
Petrinjac Željka dhe Petrinjac Predrag
Paunović Grozdana dhe 
Paunović Vladimir
Knežević Sonja dhe Knežević Nebojša
Jakupak Vladimir dhe Jakupak Nevenka
Bunjevački Jovanka dhe 
Bunjevački Živojin
Runjajić Zoran dhe Runjajić Jasna
Kurandić Slobodan 
Banović Predrag dhe Banović Sladjana
Spasić Ljubomir dhe Spasić Srbinka
Ocokoljić Zoran
Dr. Lazarević Predrag dhe 
Dr. Lazarević Biserka

Višnjić Ljiljana
Lisanin Ljiljana dhe Lisanin Radmilo
Šćepanović Milena
Kuzmanović Vesna dhe 
Kuzmanović Siniša
Muškinja Ljubica dhe Muškinja Milan
Ristić Sara dhe Ristić Ljubomir
Vukša Stevan dhe Vukša Vera
Stojanović Olgica dhe Stojanović Najdan
Pejić Milesa dhe Pejić Milenko
Dimitrić Ružica dhe Dimitrić Živorad
Stanković Ana
Nikolajević Tatjana dhe 
Nikolajević Bogdan
Milenković Snežana
Todorović Ksenija
Mirkov Dr. Rozmaring dhe Mirkov Jovica
Zarić Olgica dhe Zarić Dragan
Velkovska Vecka
Pribićević Jovica dhe Pribićević Jelka
Nužda Evica dhe Nužda Milan
Škorić Zoran dhe Škorić Dragica
Dragićević Angelina dhe 
Dragojević Radivoje
Grozdanović Miroslav dhe 
Grozdanović Stamenka
Berbakov Biljana dhe Berbakov Branislav
Petrov Sandra
Bakić Ljiljana dhe Bakić Janko
Jakšić Danica
Krajinović Miroslav
Matić Goran dhe Matić Gordana
Torlaković Saša
Dragojević Ivana dhe Petrović Ljubivoje
Jovanović Ruža dhe Jovanović Dušan
Radišić Biljana 
Dr. Ratković Marija
Novaković-Dragojlović Dragana dhe 
Ristanović Radan
Aleksov Jordan dhe Aleksov Ljubica
Stanković Milica dhe Stanković Nenad
Stanković Branka dhe Stanković Petar
Momčilović Danica dhe 
Momčilović Novica
Zečević Boban dhe Zečević Dušanka
Ćiraković Vesna dhe Ćiraković Zoran
Sebez Bojana
Tumbas Dr Dušanka
Filić Zorica dhe Filić Dragan
Lomjanski Stevan dhe 
Lomjanski Veronika

TË KUALIFIKUARIT-BUSINESS 30

BOSNIA-HERCEGOVINA:
Vukić Dr Radenko dhe Vukić Radenka

HUNGARIA:
Antalné dr. Schunk Erzsébet dhe 
Antal Gyula
Balogh Attila dhe 
Baloghné Ardai Zsuzsanna
Dr. Bóna Renáta 
Éliás Tibor 
Szeghy Mária 
Tokaji Éva

SERBIA:
Janović Dragana dhe Janović Miloš
Popovac Dušica dhe Popovac Ratko
Sredojević Katarina dhe 
Sredojević Milutin
Bracanović Branislav dhe 
Bracanović Marija
Pantić Obren dhe Pantić Bojan
Marić Jahno Nadica dhe Jahno Aleksa
Ugrenović Miodrag dhe Ugrenović Olga
Milanović Ljiljana
Stevanović Verica dhe Stevanović Rade

TË KUALIFIKUARIT-BUSINESS 40

HUNGARIA:
Bekk Zoltánné dhe Bekk Zoltán

JANAR 2009
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Trokitje e vendosur, 
hapet dera dhe hyn një 
femër e vogël që del nga 
zjarri, Ajo është 
Agi Horacsek, 
a make up artist.

SHKËLQIM 
KREATIV
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M akijazhi i saj është në 
harmoni jo vetëm me 
fustanin, por me gjiithë 

krijesën e saj.
Ka 10 vjet që punon si 

makijazhatore në sfilata mode, 
fotografime, xhirime filmash 
dhe televizive, xhirime klipesh, 
aktivitete, trainime makiajzhi 
për firma dhe persona privat, 
është anëtare e rregullt e disa 
konkurseve të bukurisë (Miss 
Balaton, Miss hungary dhe Miss 
Forever). është makijazhatore e 
personave të ndryshëm të jetës 
publike dhe e yjeve të njohur. 

Ka 3 vjet që punon për 
Forever-in. Ka mbajtur tre herë 
prezantimin sonya make up 
si makijazhatore drejtuese. Në 
fytyrat e gjysëmfinalisteve dhe 
finalisteve të Miss Forever pamë 
punën e saj. Në konkursin e 
makijazhit sonya ishte pjesëtare e 
jurisë. Në prezantimet e mbajtura 
në ditët sonya na magjeps 
gjithmonë me veprat e saj. punën 
e saj magjepse mund ta shikojmë 
edhe në ditën e suksesit, pasi 
distributorët që mbajnë leksione 
në aktivitet zbukurohen nga linjat 
e penelit të saj. puna e saj s’njeh 
kufij, ishte mjeshtre e makijazhit 
edhe në sonya show-n e hapur 
zyrtarisht në shqipëri.

– Si do e përshkruaje pu
nën tënde?

– puna është dashuria ime!
– Çfarë të pëlqen më 

shumë tek ajo?
– pavarësia! Fakti që kur 

mbaj në dorë penelin atëherë 
bëhem ajo që jam në të 
vërtetë. Më pëlqen edhe fakti 
që kur filloj të punoj, pushon 
së ekzistuari bota e jashtme, 
kështu që me çdo shqisë time 

mund të përqendrohem vetëm 
tek puna në mënyrë që të nxjerr 
maksimumin nga vetveteja.

– Mund t’i shfaqësh 
dëshirat e tua me produktet 
Sonya? ……

– si jo! Me produktet 
sonya duhet të dish të sillesh. 
Kam punuar me produkte 
të ndryshme makijazhi, 
profesioniste, lluksoze apo për 
masën e gjerë. Me secilin prej 
tyre duhet të bësh ndryshe 
makijazh, dhe natyrisht edhe 
efekti është i ndryshëm. 

produktet sonya janë të afta 
për të shfrytëzuar procedurat 
teknike. disa shembuj: kur 
mendoj se bojrat skuqëse dhe 
të syrit mund t’i vendosim edhe 
në gjendje të lagur, kjo s’është 
diçka e zakonshme. Madje 
nëse bojën e syrit e vendos 
me dy penela të ndryshëm, 
atëherë mund të jap efekte të 
ndryshme. duke e përzier bojën 
e syrit me buzëkuq hologram 
mund ta shfaq plotësisht në 
një formë të re ngjyrën e saj. 
Me ngjyrën mund të lyej sytë 

dhe buzët gjithashtu. dhe 
kështu me radhë. Të mos 
këmbëngulim pas metodave 
të zakonshme, por të marrim 
guximin t’i trajtojmë ngjyrat 
dhe teknikat. Kështu vetëm 
fantazia jonë na kufizon.

– Është mirë të dëgjosh 
Ty! Por a mund t’i kthehemi 
përgatitjes së katalogëve të 
rinj të FLPs? Ke marrë pjesë 
edhe më parë në përgatitje 
katalogu?

– po. është pikërisht kjo 
praktikë që më çuditi kur 
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dëgjova nga drejtori gjeneral dr. 
sandor Milesz që po përgatisim 
4 katalog me tema të ndryshme 
në 4 ditë fotografimi.

– A kishit pengesa të tjera?
– pengesa e parë ishte 

zgjedhja e modeleve, sepse 
për fat të keq në raundin 
e parë s’arritëm të gjenim 
modelet që u përshtateshin 
më mirë kritereve. Një modele 
– sidomos një modele fytyre 
– duhet t’i përshatet shumë 
pikëpamjeve. Lëkurë e përsosur, 
vetulla me formë, formë sysh 
dhe buzësh simetrike, hundë e 
vogël, formë e rregullt fytyre, 
flokë të shëndetshëm. për 
më tepër plani ishte që të 
mos punojmë me modele të 
përsosura dhe profesioniste, 
por që modelet të jenë vajza 
të përditshme, njerëzore, 
simpatike, si dhe të bukura e 
të dashura, por në përgjithësi 
zgjedhim nga çdo lloj tipi.

– Kush i zgjodhi modelet?
– Që në casting ndihej 

atmosfera e “Forever-it” e cila 
do të thotë që gjithë skuadra e 
zgjodhi së bashku modelet me 
drejtimin e dr. sandor Milesz, 
fotografin Bela Kanyo, tipografin 
pali Teszar, drejtuesen artistike 
Kata Ungar, berberen e njohur 
agota sarkadi, manikyristen 
Krisztina hasznosi, mjeshtret 
e kozmetikës-makijazhit Ildiko 
Meszaros dhe Ivett racz, dhe 
unë vetë.

– Si e përgatit një ma
kijazh?

– Kur më kërkojnë një punë, 
ndodh që duhet ta përgatis 
makijazhin në bazë të një 
plani të saktë të marrë nga 

porositësi ose stilisti, kështu 
që e përgatis në një radhë të 
planifikuar përpara. por ndodh 
që gjatë përgatitjes më lind 
ndonjë ide e menjëherëshme 
dhe ndryshoj, ose “vepra” lind 
në mënyrë spontane. Në këtë 
rast motivohem nga impulse 
të shumta. Tek unë ka efekt 
një manikyr i kuq, ose ngjyra 
e verdhe apo e kaltër e një 
fustani apo bebes së syrit, ose 
forma, ngjyra e një bizhuterie, 
por mund të frymëzohem 
edhe nga një mendim i 
menjëhershëm. Kjo është 
pavarësia e artistit. prandaj ka 
makijazhator që imitojnë një 
makijazh të caktuar, ose për 
punën e përditshme përgatisin 
një makijazh të zakonshëm, 
dhe ka makijazhator kreativ të 
cilët duke u nisur nga mendja 
e tyre nxjerrin makijazhe të 
reja, sepse nxiten nga fakti që 
duan të nxjerrin gjithmonë 
diçka të re duke e magjepsur 
publikun, ndërkohë kënaqen 
nga krativiteti i vet. por për 

këtë nevojitet edhe njohja e 
teknikave dhe produkteve të 
makijazhit.

– Duke të dëgjuar Ty, 
dallova se e përjeton atë 
që thua. Duket pasioni që 
ndjen për punën tënde! Por 
të lutem t’i kthehemi prapë 
katalogëve. Të tjerët të 
ndërhyn edhe në përgatitjen 
e makijzhit apo morre dorë 
të lirë?…

– Në makijazh morra dorë 
të lirë, patën besim tek aftësitë 
e mia profesionale, pra ajo që 
çfarë palete të shfaqim me çfarë 
ngjyre është tepër personale. 
duhet të luftoja edhe me veten 
time që çfarë ngjyre të përdorja. 
Çfarë lloj makijazhi përgatisim, 
edhe atë natyrisht e përcaktoi 
skuadra e makijazhit.

– Në këtë rast, ju pëlqen 
apo jo, varet nga shijet se çfarë 
makijazhi përgatisim. duhet 
të merrnim parasysh modën 
aktuale, shijet e blerësve Forever 
dhe shumë pikëpamje të tjera. 
Të jetë pak moderne dhe e 

vjetër, por të mos ketë shumë 
efektin e një konkursi makijazhi, 
por një makijazh që mund ta 
përgatisë edhe distributori dhe 
blerësi i Forever-it. Në këtë rast 
makijazhatori ka përgjegjësi 
të madhe, prandaj firmat e 
mëdha marrin makijazhatorë 
profesionist të cilët kryejnë punë 
kreative duke marrë parasysh 
trendet dhe teknikat më të 
reja. vetëm koha e tregon se a 
kishte sukses apo jo. dihet se 
firmat më të mëdha të modës 
marrin makijazhator të njohur 
për planifikimin e koleksioneve 
që rinovohen çdo çerek apo 
gjysëm viti. Kurse për katalogun 
Forever duhej planifikuar vetëm 
një koleksion makijazhesh që 
përdoren për vite me radhë. 
prandaj këtu mund të shfaqet 
me të vërtetë kreativiteti! Nuk 
u përqëndruam rreptësisht 
vetëm në një paletë, pasi donim 
të tregonim edhe se ngjyrat 
mund të përzien në mënyrë të 
shkëlqyer me njëra-tjetrën.

– A mund të na tregosh 
një shembull konkret!

– sigurisht! përshembull 
ngjyra e modës së sotme është 
ngjyra lejla. por të shohim 
buzkuqët, kjo ngjyrë nuk 
gjendet, prandaj e përziejmë! 
e gërvishim pak me thua le të 
themi pluhurin e bojës së syve, 
në këtë rast atë me ngjyrë lejla, 
me penel e vendosim në buzë, 
pastaj e mbulojmë me buzëkuq 
hologram. Krijuam një buzëkuq 
të veçantë dhe magjepës.

– Kishe ndihmë gjatë 
përgatitjes së makijazheve?

– dëshiroj të theksoj 
me çdo kusht punën e dy 
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makijazhatoreve të tjera të cilat 
morrën pjesë në përgatitjen 
e katalogut dhe makijazhin e 
modeleve: Ildiko Meszaros e cila 
është mjeshtre e kozmetikës 
dhe makijazhit të sallonit 
Forever sonya në rrugën 
szondi – njëkohësisht edhe 
nxënësja ime – , si dhe Ivett 
racs, mjeshtre e kozmetikës së 
sallonit të Bukurisë në rrugën 
Nefelejcs.

– Cila ishte detyra më e 
vështirë gjatë përgatitjes së 
katalogut?

– Kur më bëri këtë kërkesë 
sandor më tha që duhet të 
përgatisim katër katalogë, 
por kemi vetëm katër ditë për 
fotografime. pra, fotografitë e 
një katalogu duhet t’i bënim 
brenda një dite. Mendova – 
pas Tom Cruise – që ky është 
Mission Impossible 4!!! pra, 
e pamundur. Natyrisht që e 
bëmë! por për këtë nevojitej 
një skuadër këmbëngulse 
dhe e zellshme si e jona, dhe 
një ritëm si ai që i diktuam 
vetvetes. sa për informacion, 
përgatitja e fotografive të 
një katalogu jashtështetit 
zgjat edhe disa javë! Madje 
përgatitja e  një pllakati, apo 
fotografie kopertine me një 
modele – sipas përvojave të 
mia 10 vjeçare – kërkon një 
ditë të plotë! Ne brenda një 
dite përgatitëm 7 modele 
– makijazh-flokë-manikyr 
komplet – dhe bëmë fotografi 
me ndihmën e 2 fotografëve. 
pasi me siguri s’po nxjerr 
ndonjë sekret, që përgatitja 
e fotografive profesioniste 
është fryt jo vetëm i punës 

së fotografit profesionist Bela 
Kanyo, por edhe e dr. sandor 
Milesz.

– Ku ndryshon katalogu 
“Shkëlqim” nga të mëpa
rëshmit? …

– Katalogu “shkëlqim” ishte 
i fundit që përgatitëm, pra për 
të punuam si një skuadër e 
vërtetë. edhe këtu vajzat sollën 
rrobat e tyre, sepse koncepti 
ishte që secili të shfaqet i veshur 
sipas stilit të vet, në të cilin e 
ndjen mirë veten. Kështu që 
pamë një shkallë tepër të gjerë 
ngjyrash nga të cilat duhej 
krijuar një njësi.

Në këtë ditë roli kryesor 
ishte i paletave sonya, dhe 
qëllimi ishte që të prezantonim 
çdo paletë me nga një 
makijazh. për fat të keq kjo 
ishte një kërkesë shumë e 
vështirë për t’u realizuar, sepse 
për prezantimin e një palete 
mund të përgatiten shumë 
lloje makijazhesh, por vetëm 
për një kishte mundësi. Mund 
të mbushim pothuajse një 

libër të tërë me fotografi të 
makijazheve me paletat sonya.

Zgjedhja e modeleve për 
palatat u bë gjithashtu në 
mënyrë kolektive nga e gjithë 
skuadra, kështu që secili mund 
të shpehte mendimin e vet. 
është i paharrueshëm momenti 
kur në dhëmën e sandor-
it nga njëra anë anëtarët 
e shtabit duke parë me sy 
rëntgeni modelet e radhitura 
në anën tjetër i çiftuan me 
paletat. Kryesisht ngjyrat bazë 
të modeleve: ngjyra e lëkurës, 
flokëve dhe syve përcaktoi se 
kë modele zgjodhëm për një 
paletë të caktuar. por zgjedhja 
u ndikua edhe nga ngjyra e 
rrobave të modeleve.

– Ia ku e ke katalogun në 
dorë. Çfarë ndjen?

– Jam krenare, doli shumë i 
bukur. shpreh ndjenjën e jetës 
së Forever-it! rrezaton shëndet 
dhe kënaqësi.

– Është i vërtetë lajmi që 
s’ka shumë që ke hyrë mes 
zonjave tregëtare serioze?

– po! përveç makijazhit 
kam edhe një sallon bukurie 
dhe trajtimi trupi, ku vendosa 
kalenderin Forever 2009 në 
të cilin ndodhen fotografitë e 
katalogut, si dhe katalogët e 
përmendur, dhe natyrisht morra 
edhe përgëzime. është një nder 
dhe vlerësim serioz të punosh 
për një firmë kaq të njohur si 
FLp. Madje shumë njerëz faqen 
time www.horacsekagi.com 
e gjejnë nëpërmjet Forever-it.

– A ke ndonjë kujtim, 
mbresë në lidhje me punën e 
përbashkët, i cili të shoqëron 
deri në fund në jetë?

– po. Një nga ditët e 
fotografimit ishte ditëlindja 
ime. Në përgjithësi ato ditë 
kaluan në një atmosferë të 
mirë, por sidomos ajo ditë. Në 
sallonin sonya të gjithë ishin 
të dashur dhe më uruan. Në 
pushim të punës së madhe 
zbritëm në restorantin Foleja 
e shqiponjës, ku na prisnin 
tavolinat e shtruara me drekën 
e shijshme – dhe surprizën 
e vërtetë. Të gjithë filluan të 
këndojnë “happy Birthday” dhe 
morra tortën dhe një buqetë 
të mrekullueshme lulesh nga 
skuadra, kështu që atë ditë 
s’kam për ta harruar kurrë!

– Faleminderit për 
bisedën dhe kohën e kaluar 
së bashku, dhe të uroj 
shëndet në punën tënde të 
mëtejshme!

KATA UNGAR
menaxhere
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Forcën e skuadrës sonë 
e jep mendimi dhe 
qëllimet tona të për-

bashkëta. Jemi kranar për 
drejtuesin e skuadrës, mentorin 
dhe mikun tonë, i cili tani është 
MË I MIRI në botë në skuadrën 
e Forever Living Products: 
MIKLOS BERKICS.

I cili me rezultatin e arritur 
me punë të ndershme tërhoqi 
edhe vëmendjen e drejtuesve që 
punojnë në biznese të tjera MLM.

Ne përbëjmë një pjesë të 
mirë të lojës së MIKLOS BERKICS-
it në Szeged, rajonin jugor të 
FLP-s, por me sa duket ai luan 
për realizimin e planit tonë.

Për atë janë primare qëllimet 
e skuadrës sonë dhe siç duket 
me këtë realizohen edhe 
qëllimet e tij.

“Skuadra jonë përbëhet 
nga njerëz të ndryshëm, me 
ëndrra e qëllime të ndryshme. 
Uniteti fshihet në faktin se këto 
ëndrra i realizojmë së bashku 
në një rrugë të përbashkët. Kur 

drejtuesi ka një karakter të fortë, 
atëherë njerëzit kanë besim tek 
ai dhe besojnë në aftësinë e 
tij se do të nxjerrë forcën dhe 
talentin që fshihet tek ata” (Piri 
Ankica dhe skuadra e saj)

Këtë bën me ne edhe 
Miki Berkics. Të falenderojmë 
që ke besim tek ne dhe 
skuadra jonë, pasi na dhe 100% 
besim dhe ne jemi 100% me 
ty. MUND TË MBËSHTETESH 
GJITHMONË TEK NE.

Po Ti që po lexon këtë artikull: 
A mund të mbështetet drejtuesi 
yt tek ty?

A je në gjendje ta ndjekësh 
drejtuesin tënd gjithmonë dhe 
në çdo lloj rrethane? Pasi kur 
e pranove ofertën e tij, këtë 
gjë e përforcove edhe me një 
kontratë. Të kujtohet?

BESIMI është baza e drejtimit, 
burimi më i pastër i forcës.

„Jepi 100% besim drejtuesit 
dhe 100% mbështetje skuadrës 
tënde. Të jesh i sigurt se vetëm 
kështu Ti dhe anëtarët e tjerë 

të skuadrës mund të arrini 
SUKSES. Vetëm kështu, por ME 
SIGURI.

E themi shpesh, se ky biznes 
është marketing SKUADRE. Dhe 
me të vërtetë vendimi dhe puna 
është e jotja, por lavdinë e shijon 
në skuadër.” (Imre Kocsis dhe 
skuadra e tij)

Beso se FORCA E SKUADRËS 
MPOSHT ÇDO PENGESË.

S’ekziston frikë, s’je vetëm, 
ka gjithmonë nxitje dhe gëzim 
për arritjen e qëllimit. S’ka vlerë 
gëzimi kur je vetëm dhe s’ke me 
kë e ndan.

Kënaqësia e dhënies 
tejkalon gjithçka. Një dorë 
ndihmëdhënëse, një fjalë nxitëse 
të jep vrull përpara çdo pengese 
që duket si e pakapërcyshme. 
Dhe e bukura është se e zhgjedh 
VETË se me çfarë njerëzish dhe 
në çfarë skuadre punon, por 
mos harro, SKUADRA ËSHTË SI 
DREJTUESI. Prandaj duhet të 
mësosh, të zhvillohesh dhe të 
ndryshosh vazhdimisht. 

DREJTUESIT E SUKSESSHËM 
MËSOJNË PËRHERË.

Skuadrën tonë të Szegedit e 
lidhin qëllime të përbashkëta.

Dëshirojmë në rrugë të 
ndershme të punojmë për një 
kohë të gjatë së bashku.

Secili jep forcën dhe diturinë 
e vet në shërbim të skuadrës, 
dhe kështu së bashku arrijmë 
qindherë më shumë se njëqind 
vetë një nga një.

Kështu secili nxjerr 
maksimumin nga vetvetja dhe 
realizohet dëshira më e madhe 
e drejtuesit kur rrethohet nga 
njerëz të kënaqur e të lumtur, 
dhe ngado që shkon ndiqet nga 
kolegët e tij. 

E ndjejmë dhe e dimë se secili 
dëshiron të realizoj qëllimet e veta, 
por dimë të punojmë së bashku 
dhe për njëri-tjetrin në skuadrën 
Fitimtare më të mirë në Botë. 

MARIANN HAIM DHE 
JOZSEF HAIM

soaring menaxherë

Forca e skuadrës
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 U urojmë Gëzuar Pashkët gjithë 
 Distributorëve tanë të dashur!

Me tre paketat e dhuratave të Pashkëve dëshirojmë t’u lehtësojmë 
Distributorëve tanë të dashur bërjen e dhuratave gjatë Pashkëve:

Pranvera

+Libër dhuratë

+Libër dhuratë

+Libër dhuratë



Október 1., csütörtök 
– indulás buszokkal
–  vacsora (csak  

a minősültek/előadók részére)

Október 2., péntek
– reggeli,
–  10.00-tól Supervisortól 

managerig tréning (motivációs 
oktatás, munkamódszer, Turbó 
Start)

– 13.00–13.30 körül ebéd
– 13.30–15.45 képzés
– 16.00 után pihenés
– vacsora

Október 4., szombat
– reggeli
–  10.00-tól Supervisortól 

managerig tréning (motivációs 
oktatás, munkamódszer, Turbó 
Start)

– 13–13.30 körül ebéd
– 13.30–15.45 képzés
– 16 után pihenés
– vacsora
–  Diszkó (fizetősök is részt 

vehetnek)

Október 5., vasárnap
– reggeli
–  11 körül visszaút autóbusszal

Jegyvásárlás:
A Rallyre nem minősülő 
forgalmazók korlátozott 
számban jegyet vásárolhatnak. 
Supervisoroknak javasolt ez a 
képzés.

Kétféle belépőjegy vásárolható:
• Oktatásra szóló jegy
• Rally-jegy (oktatás+szállás)

(A Rally-jegy nem tartalmazza az 
útiköltséget. Utazás egyénileg vagy 
a csoporttal lehetséges, amennyiben 
van elegendő szabad hely a buszon.)

Forever Living Products International 
e ndjek me vëmendje dhe e mbështet 
vazhdimisht punën e punonjësve tanë 
rrjetndërtues, dhe ndihmon në mënyrë të 
veçantë zhvillimin e punonjësve fillestar 
të cilët nisën të merren me popullarizimin 
e produkteve Forever, me këtë punë 
ndonjëherë jo të thjeshtë. Zyra Qendore 
Forever krijoi për grupin e distributorëve 
hungarez dhe sllavo-jugor të Forever 
Living Poducts Programin Motivues Forever 
Holiday i cili motivon ndërtimin e rrjetit 
nga distributorët e rinj dhe gjithashtu i 
shpërblen pjesëmarrësit e programit.

Kushtet e Programit Motivues janë:

1. Në Programin Motivues mund të marrë 
pjesë çdo distributor i ri vendas i regjistruar 
pas 1 qershorit të vitit të Programit Motivues, 
i cili i përgjigjet kritereve të bërjes distributor 
(pra në rastin aktual në program mund të 
marrin pjesë distributorët e rinj vendas 
të regjistruar pas datës 1 qershor 2009).

2.  Programi Motivues Forever Holiday fillon nga 1 
qershori dhe përfundon në 31 gusht të po atij viti.

3.  Distributori duhet të arrij të paktën nivelin e 
supervizorit gjatë muajit qershor, korrik dhe 
gusht. Distributori në çdo muaj të periudhës 
së kualifikimit duhet të ketë një aktivitet prej 4 
pikësh (duhet të jetë aktiv që nga muaji i parë 
i plotë, por natyrisht nëse regjistrohet në gusht, 
atëherë duhet të jetë aktiv në muajin gusht).  

4.  Në Programin Motivues mund të marrin 
pjesë edhe Distributor të risponsorizuar.

5.  Distributorët e kualifikuar në këtë mënyrë 
mund të marrin pjesë në Programin 
Motivues, kompania paguan për ta 
shpenzimet e Rally-t, të pjesëmarrjes dhe 
strehimit. Kjo përbën plotësimin e nivelit të 
dytë të Programit Motivues. 

6.  Nëse në program dëshiron të marrë pjesë 
një Distributor i regjistruar pas datës 
1 janar 2009, duke plotësuar kushtet 
e mësipërme, përveç shpenzimeve të 
udhëtimit për në Rally kompania u paguan 
shpenzimet e pjesëmarrjes dhe strehimit. 
Kjo përbën plotësimin e nivelit të parë të 
Programit të Motivimit.

Programtervezet:Programi motivues 
Forever Holiday

(02 tetor –04 tetor)

01. tetor 2008, e enjte
–  nisje me autobus 

darkë (vetëm për të 
kualfikuarit dhe lektorët)

02 tetor, e premte
– mëngjes 
–  nga ora 10:00 trainim nga 

supervizor në menaxher 
(motivim, metoda pune, 
Turbo Start)

– 13-13:30 drekë
– 13:30-15:45 trainim
– pas orës 16 pushim, darkë

03 tetor, e shtunë
– mëngjes
–  nga ora 10:00 trainim nga 

supervizor në menaxher 
(motivim, metoda pune, 
Turbo Start)

– 13-13:30 drekë
– 13:30-15:45 trainim
– pas orës 16 pushim
–  darkë
–  Disko (mund të merret pjesë 

edhe me pagesë)

04 tetor, e djelë
– mëngjes 
–  rreth orës 11 kthim me 

autobus

Blerja e biletave:
Distributorët e pakualifikuar 
mund të blejnë bileta në 
numër të kufizuar. Ky trainim iu 
rekomandohet supervizorëve. 

Mund të blihen dy lloj 
biletash: 
• Bileta për trainim
• Biletë Rally (trainim+strehim)

(Bileta e Rally-t s’i përmban 
shpenzimet e udhëtimit. 
Udhëtimi mund të jetë individual 
ose në grup nëse ka mjaft vende 
bosh në autobus.)

Programi:



Më lejoni t’ju rekomandoj restorantin tonë që sapo u hap në lagjen 
me kopshte Pestszentlőrinc. Në kuzhinën tonë kërkesat tuaja priten nga 

kuzhinierë të zgjedhur të cilët bashkëpunojnë ngushtë me personelin e 
restorantit tonë të njëjtë në Hotelin Kështjella e  Szirakit. Gjatë përgatitjes 

së menusë morrëm parasysh kriteret e kuzhinës moderne, si dhe u përpoqëm 
t’i mbetemi besnik atmosferës së kështjellës. Si rezultat i kësaj në zgjedhjen tonë 

gjenden ushqime kafshësh të egra, � leto mishi dhe kërmij. Qej� injtë e të ngrënit 
i presim me lloje të ndryshme verërash dhe rakish në dhomën e duhanit në katin e 

parë. Në verë ju presim në taracën e këndshme me kapacitet prej 100 personash. 

Për mysa� rët sigurojmë parkim me roje. Rekomandohet rezervimi përpara i tavolinës!

Çdo ditë mysa� rët e dashur i presim me menu të ndryshme dhe a la carte!
Në restorantin tonë mund të zhvillohen aktivitete, takime familjare, 
dreka dhe darka biznesi me nivel. I presim me kënaqësi mysa� rët!

1183 Budapest, Fonal u. 2/A 
•Telefon: +36-1-291-5474 

• Mail: sasfeszek@foreverliving.t-online.hu 
Orari i hapjes: çdo ditë 10.00 - 21.00

I presim me kënaqësi mysa� rët!
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Imagjino kur këpusni një gjethe 
Aloe dhe e provoni drejtpërdrejt nga 
bima përmbajtjen si xhel të gjethes. 
Xheli ynë Aloe Vera e ofron me sa 
mundet këtë ndjenjë.

Gjethja e aloe-s së mrekullueshme 
përmban më shumë se 75 lloj lëndësh 
ushqyese, 200 element përbërës të 
ndryshëm, brenda këtyre 20 lloj 
lëndësh minerale, 18 lloj aminoacidesh 
dhe 12 lloj vitaminash. 

Ky produkt falë procedurës së 
lishencuar të stabilizimit të aloe-s 
preferohet në radhët e atyre që 
kujdesen që aparati i tyre tretës të jetë 
i shëndetshëm dhe nivelin e energjisë 
natyrore ta kenë gjithmonë optimal. 

Produkti ynë, ky xhel aloe me fibra 
ishte i pari që fitoi vulën e cilësisë nga 
Këshilli Shkencor Ndërkombëtar Aloe, 
e cila vërteton se cilësia dhe përmbajtja 
e lëndëve vepruese është i njëjtë me atë 
të xhelit që gjendet në gjethen e freskët 

aloe. Përditë duke e konsumuar ose vet, 
ose me lëngje frutash, është një nga 
plotësuesit ushqimor më të mirë!

PËRBËRËSIT
Lëng Aloe Vera (96%), lëndë lëngëzuese 
(sorbit), acid citrik, antioksidant (acid 
askorbinik), lëndë konservuese (benzoat 
natriumi), stabilizues (xanthan-gomë), 
antioksidant (vitamin E).
Vëllimi neto: 1 liter

DOZA
Duke e trazuar mirë, 1-2 herë 
0,5 dl në ditë. • Forca më e brendshme e Aloe-s

•  Ishte e para që fi toi 
vlerësimin e Këshillit Shkencor 
Ndërkombëtar Aloe

•  Përmban 75 lloj lëndësh ushqyese 
dhe 200 përbërës të tjerë

Xheli Aloe Vera

Deklaratat e mësipërme s’janë opinionet e Departamentit Farmaceutik Shtetëror. Produktet nuk shërbejnë për trajtim dhe mjekim sëmundjesh.

PRODUCT  #015

TË DHËNA PLOTËSUESE
Vera ushqyese 100 ml 1 dozë (50 ml)
Energji 70 kJ (17 Kcal) 35 kJ (8 Kcal)
Proteina 0 g 0 g
Yndyra 0 g
Karbohidrate 5 g 2,5 g
Nga këto:
Sheqer 0 g 0 g
Natrium 25 g 12,5 g

Pije
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