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PËRSHËNDETJA E PRESIDENTIT

E pabesueshme! Erdhi prilli, kështu që çereku i parë i vitit 
2009 u bë pjesë e të kaluarës. Shpresoj se ishte një çerekvit 
i shkëlqyer për ju. Një çerekvit gjatë të cilit si rezultat i punës 

së madhe përforcuat biznesin tuaj dhe ia përcollët mundësinë të 
gjithë atyre me të cilët patët kontakt. Për ne ishte një çerekvit i 
shkëlqyer! Arritëm një qarkullim rekord: 2,5 miliard $!

Shkojmë në Rally në gjithë botën. Për herë të fundit u 
kthyem nga Ishujt Filipine, ku morrëm pjesë në një udhëtim të 
mrekullueshëm. Ishte fantastike të takoheshe me miq të mirë 
të vjetër dhe të siguroje miq të rinj. Para Manilës morra pjesë në 
Rally-n Latino-Amerikan në Acapulco të Meksikës. Çfarë mbrese e 
shkëlqyer ishte të shikoje se në ç’përmasa rritet biznesi në Meksikë 
dhe Amerikën Qëndrore dhe Jugore gjithashtu! Të shikoje se si 
përditë ndryshojnë jetë, sepse njerëzit duan të dalin jashtë zonës 
së rehatit dhe marrin guximin t’i ndajnë me të tjerët shpresën dhe 
mundësitë e ofruara nga FLP, kjo është diçka fantastike. Pastaj erdhi 
mundësia të shkojmë në Japoni, në vendin numër një të FLP-s ku 
morrëm pjesë në Rally bashkë me dhjetra mijra distributor. Çfarë 
kënaqësie ishte të festoje bashkë me ta, të ndjeje energjinë që 
buronte prej tyre dhe të dëgjoje historitë e tyre të suksesit!

Për fat të keq çerekviti i parë s’ishte i përsosur për ne në 
Forever, sepse jo shumë kohë më parë humbëm një mik shumë 
të mirë, Mr. Ed Wainscott. Ai ishte avokati i kompanisë prej 30 
vitesh. Na qëndroi pranë, na mbrojti dhe na mbështeti gjatë 
gjithë suksesit 30 vjeçar. Ishte një njeri i veçantë, i cili kishte 
njohuri të mëdha e të pakrahasueshme profesionale, dhe ishte 
partneri më i mirë që kisha parë deri tani në debat. Në shtëpi 
ishte një baba i mrekullueshëm dhe një bashkëshort i dashur. 
Ishte shumë këmbëngulës, luftoi për 2 vjet me radhë me 
kancerin. Mendimet dhe lutjet e mia i kushtohen të dashurve të 
tij që la në këtë botë. Do të na mungojë shumë!

Duke menduar për humbjen e këtij miku të shkëlqyer më 
lindi idea të kujtojmë pak të kaluarën. M’u kujtua një anekdotë 
e shkurtër të cilën e dëgjova nga dikush në Home Office. Bënte 
fjalë rreth një udhëtari të ri i cili shikonte pikat e shiut në dritaren 
e trenit. Duke rrëshqitur në dritare pikat e shiut lidheshin dhe 
bashkoheshin me njëra-tjetrën. Duke vazhduar rrugën e tyre për 
poshtë, ndaheshin, pastaj bashkoheshin përsëri me pika të tjera, 
dhe ky proces përsëritej vazhdimisht. Kjo anekdotë tregon se me 
çdo “lidhje” krijojmë një lidhje të re, dhe lemë aty një pjesë nga 
vetvetja. Nuk jetojmë në mjedis bosh, por rrethohemi nga njerëz 
të shkëlqyer, dhe mundësitë që fshihen tek ata s’është e sigurt 
se i dallojmë menjëherë. Pra, po ju nxis që t’i kushtoni pak kohë 
përcjelljes së gjërave të mira njerëzve me të cilët keni kontakt.

Kudo shikoj shenjat e rigjenerimit ekonomik dhe jam i sigurt 
që kjo gjë do të vazhdojë. Me siguri do të shikojmë zhvillime 
dhe dështime të mëdha, por e rëndësishme është të jemi pjesë 
e këtij procesi shërimi. Forever mund të luaj rol të rëndësishëm 
në përmirësimin e shëndetit dhe gjendjes financiare të njerëzve. 
Prandaj është përgjegjësia jonë që t’i sponsorizojmë ata. E kam 
thënë shpeshherë që sponsorizimi është rryma e gjakut në 
biznesin tonë. Sjellja e njerëzve të rinj me forcën e jetës dhe idetë 
e tyre të reja sjell mundësi të reja në çdo biznes. Nëse dëshiron 
me të vërtetë që të të rritet biznesi, mënyra e vetme që njoh është 
ndarja e njohurive të tua me të tjerët. Pra, kur të planifikoni çerekun 
e dytë të vitit 2009 vendosni në krye të listës bisedën me të 
paktën 5 njerëz në ditë. Bëhuni si pikat e shiut: lini kudo një pjesë 
nga vetja juaj. E rëndësishme është që ajo të jetë një pjesë e mirë. 

REX MAUGHAN

PIKAT E SHIUT
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DR. SANDOR MILESZ
drejtor gjeneral

N dër të tjera Forever-i më pëlqen sepse këtu ka shumë festa. Jo shumë kohë më 
parë festuam prezantimin tonë të shkëlqyer në Rally-n Europian të Malagës.

Udhëtoj shumë për çështje pune. Gjatë udhëtimeve të mia natyrisht më 
jepet mundësia të shikoj njerëzit kur shkojnë çdo mëngjes në punë: ndonjëherë 
për fat të keq të trishtuar dhe të zymtë, dhe unë mendoj se ata s’e njohin akoma 
Forever-in. Ndoshta prandaj nuk u nis në mënyrë të këndshme mëngjesi. Është e 
rëndësishme që ta nisim ditën me muzikë të këndshme, ndoshta është pak e tepruar, 
por të shkojmë edhe duke kërcyer në punë. Pra, festa, gjendja e mirë shpirtërore 
është shumë e rëndësishme për mua dhe për shumë bashkëpunonjësit tanë.

Erdhi përsëri një datë e rëndësishme në jetën e FLP-s: u bëmë 12 vjeçar. Kjo është 
një periudhë serioze jo vetëm në jetën e një firme, por edhe në hapat e njeriut. 
Përvjetori i 12-të është një stacion i rëndësishëm. Kompania jonë falë qindra mijra 
punonjësve u zhvillua në një nga kompanitë vendimtare që qarkullon potësues 
ushqimor dhe produkte kozmetike në Europë. Ndërsa duke marrë parasysh 
konkurentët që punojnë në sistemin multi level marketing është në mënyrë të 
padiskutueshme e para në Europë. Pra, me të vërtetë kemi ç’të festojmë! Puna e 
ndershme dhe këmbëngulëse e 12 viteve të kaluara solli rezultatet e pritura dhe 
mirëqenie për shumë familje. Tani kur në botën e jashtme situata është ndoshta 
më e vështirë, në sistemin tonë ndërtojmë një botë të veçantë ekonomike. Jemi 
gjithmonë e më shumë, dhe gjithmonë e më shumë njerëz e kuptojnë se biznesi 
stabil është i rëndësishëm për familjen, dhe nëpërmjet kësaj mund të sigurojmë 
edhe mirëqenien e gjeneratave të ardhshme.

Ne jemi largpamës, planifikojmë të ardhmen. Kemi drejtues si Rex Maughan, 
presidenti i kompanisë, dhe Gregg Maughan, drejtori i kompanisë, të cilët e dallojnë 
dhe e përcaktojnë për të gjithë ne shembullin që duhet ndjekur. Europa udhëhiqet 
nga një drejtues energjik dhe familjedashës si Aidan O’Hare, drejtori i Europës. Me 
zotësinë e tyre e përcaktojnë siç duhet rrugën të cilën kemi për ta ndjekur edhe në 
dhjetë vjeçarët e ardhshëm.

U uroj nga zemra gëzuar përvjetorin gjithë punonjësve aktual dhe të ardhshëm, 
kolegëve, rrjetndërtuesve dhe blerësve të Forever-it. I falenderoj për vitet fantastike 
që kemi kaluar së bashku. Të punojmë edhe mëtej së bashku që për vite me radhë 
Forever të mbetet kompania vendimtare e Europës, idea, mundësia, besimi dhe 
siguria e miliona shtetasve.

Përpara FLP Hungari!

Përvjetori i 
dymbëdhjetë
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SUCCESS DAY, BUDAPEST

Jemi 
kampion 
Europe!

Pavarësisht nga moti me erë të 
ftohtë, ishte një festë e vërtetë 
pranverore Success Day i datës  
28 mars 2009 në Arenën Sportive
Laszlo Papp të Budapestit.

Dita e Suksesit të mar-
sit në Arenë filloi me një 
shfaqje me të vërtetë 

madhështore, me kërcimin 
Bo lero të Baletit të Pecsit. 
Kjo dhe afërsisht shtatë mijë 
shikuesit në sallë krijuan një 
atmosferë festive mes mureve 
të arenës. Drejtuesit e progra-
mit, soaring menaxherët dhe 

anëtarët e President’s Club, 
Marta Zsiga dhe Istvan 
Toth, pas hyrjes surprizë në një 
mënyrë të jashtëzakonshme 
të vajzave të tyre, u ngjitën në 
skenë dhe përshëndetën të 
mbledhurit. Kjo u pasua nga 
përshëndetja e drejtorit gjeneral 
Dr. Sandor Milesz, në të cilën 
foli rreth të rejave interesante 

dhe sukseseve të shkëlqyera 
profesionale. Përveç të tjerave 
edhe rreth faktit që nga prilli 
çdo distributori të suksesshëm i 
hapet një mundësi e shkëlqyer 
udhëtimi tepër e favorshme 
nëpërmjet Aloe Travel Service. 
Pra, ia vlen ta marrim seriozisht 
punën dhe të planifikojmë 
pushimet. Në lidhje me Rally-n 
Europian të Malagës tha se 
nga Spanja sollëm të gjitha 
vlerësimet e mundura. U bë 
e qartë: në këtë kontinent të 
vjetër ne jemi më të mirët! 

Pikësynimi ynë është arritja e 
vendit të parë në botë!

Erdhi pranvera e shum ë-
pritur, por ne jemi të lodhur, të 
rraskapitur. Cili është shkaku i 
kësaj, çfarë duhet të bëjmë që 
të jemi përsëri të freskët dhe fitt? 
Kësaj pyetje i dhanë përgjigje 
dy specialistë me të vërtetë 
autentik – një mjek intern dhe 
një kirurg – safir menaxherët 
Dr. Katalin Prikhoffer Dr. 
Seresne dhe Dr. Endre Seres 
në një leksion interesant dhe të 
përsosur nga ana profesionale. 
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Në recetën e tyre u theksua me 
shkronja të mëdha shplodhja, 
përpjekja për ekuilibër dhe 
detoksikimi i organizmit, duke 
rekomanduar si për gjithçka 
produktet Aloe Vera.

Ata u pasuan nga bi s e-
da e një mjeku tjetër,  soaring 
menaxheri Dr. End re Nemeth, 
me mjekë dhe punonjës 
të shëndetësisë, nga e cila 
mësuam se çfarë përvojash 
me vlerë kanë siguruar me 
produktet gjatë punës së tyre 
rrjetndërtuese. 
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Pas kësaj erdhën kuali-
fikimet e para të ditës, për-
sh ëndetja e supervizo rëve 
dhe asistent manxh erëve. 
U bë supervizor edhe violinisti 
i njohur Zoltan Maga i cili u 
përshëndet me duartrokitje 
nga e cila buçiti gjithë Arena.

Edhe vetë u çudit, por 
prapë përfundoi në skenë 
senior menaxheri Tamas Ra
dics i cili i dha leksionit të tij 
titullin kuptimplotë “Për t’u 
çuditur, por ndodhem këtu”. Me 
shembullin personal tregoi se 
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ku mund të përfundoj dikush 
vetëm brenda gjysëm viti nëse 
ka këmbëngulje, përkushtim 
dhe s’kënaqet me pak. Dhe kjo 
natyrisht vjen me një sponsor si 
Dr. Adolf L. Kosa…! Të gjithë 
atyre që deri tani kanë mbetur 
jashtë saj ua rekomandon nga 
zemra FLP-n si një nga mjetet 
më të mira të mundshme të 
daljes nga kriza ekonomike.

Klubi i Sundimtarëve 
u zgjerua me dhjetë anëtarë 
të rinj, u ndanë dy targa 
makinash të reja dhe drejtori 
gjeneral Dr. Sandor Milesz 
përshëndeti në mënyrë të 
veçantë Jozsef dhe Mari
ka Szabo-n të cilët arritën në 
qarkullim rezultatin e pestë më 
të mirë në Europë. U lavdërua 
gjithashtu edhe Miklos 
Berkics i cili doli i shtati. Si 
përfundim skena e madhe u 
mbush plot nga të shpërblyerit 
Business 203040 dhe  
yjet e vitit 2008, të kualifikuarit 
e Profit Sharing. 

Kur, nëse jo tani? – shtroi 
pyetjen senior menaxherja Ag
nes Klaj, dhe dha menjëherë 

edhe përgjigjen: - Tani, menj-
ëherë! Jashtë kërcënon kriza, 
kurse ne jemi të gëzuar këtu, 
mes mureve të Arenës! Ky 
është një shkak. Në fillim edhe 
ajo ishte cinike dhe skeptike në 
lidhje me ndërtimin e rrjetit, por 
sponsori i qëndroi pranë duke i 
dhënë besim dhe forcë për këtë 
punë – tha me krenari.

U argëtuam pak nga Be
tti Balassy dhe Ferenc Var
ga, dhe pastaj Dita e Suksesit e 
marsit morri drejtimin e duhur.

Pasuan dy mjeshtra të 
vërtetë, leksioni i të cilë ve ishte 
me të vërtetë i shkëlqyer! – 
Cogito, Ergo FLP! – theksuan 
diamant-safir menaxherët 
dhe anëtarët e President’s 
Club, Aranka Vagasi dhe 
Andras Kovacs. Me kost  
umet e veçanta dhe stilin që 
u përshtatej e magjepsën 
publikun, ndërkohë që bënë 
të ditur për të gjithë mendime 
të mençura. Ndër të tjera 
edhe mendimin që kushdo 
mund të bëhet diamant 
i vërtetë, vetëm duhet të 
pranojmë sfidat, të tregohemi 
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këmbëngulës dhe suksesi ësh-
të i pashmangshëm!

Pas tyre në skenë u shfaqën 
dy lektor të pavarur, Zoltan 
Nyiri dhe Krisztian Hackl. 
Prezantuan tipa të ndr y  sh-
ëm personalitetesh duke 
the k suar përparësitë dhe do-
bësitë e tyre, të cilat janë të 
rëndësishme edhe në aspektin 
e ndërtimit të biznesit.

Si program mbyllës, para 
kualifikimit të asistent super -
vizorëve filloi Tonk-Show 
që shkaktoi si zakonisht një 
interesim të madh.

Mjeshtri i zhvillimit të  
personalitetit dhe karrierës 
Emil Tonk edhe me këtë rast 
solli një nivel të lartë profe-
sional të pritur me të drejtë 
nga ai, të cilin e zbukuroi me 
humor dhe vërejtje të kënd-
shme. – Merre seriozisht! 
– nxiti secilin, dhe jemi të si-
gurt se u dëgjua nga të gjithë. 
Përshembull fakti që edhe 
sipas studimeve ndërkom-
bëtare rrjetet janë më mjetet 
më të mira për shmangien e  
drejtpërdrejtë të krizës eko-
nomike. Që në këtë sistem 
puna profesioniste shpërble-
het me pagë profesionisti! Të 
përcaktojmë qëllimet tona, të 
akordojmë mënyrën e të men-
duarit dhe do e shikojmë se 
suksesi është i sigurt.

Me këtë mendim përmby-
llës morri fund Success Day i 
marsit, të cilin pas pushimit të 
prillit e vazhdojmë më 23 maj 
me Ju – po këtu!

ZSOLT JABERITS
FOTOGRAFOI: Bela Kanyo
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K am kohë që s’lëviz nga 
vendi, megjithëse ka 
më shumë se shtatë vjet 

që morra informacionin e 
parë në lidhje me produktet 
FLP. Jadranka kësaj iu 
përgjigj: Silvana – gjëja më e 
rëndësishme është motivimi, 
është mirë që këtë ta mbash 
shënim ose ta thuash me 
zë të lartë – dhe në këtë 
mënyrë ta dallosh dhe të 
ndihmosh vetveten. Kam 
dëgjuar në shumë leksione 
që njeriu s’mund të motivohet 
nga askush tjetër, por vetëm 
nga vetvetja. Kjo është e 
vërtetë. Kam dëgjuar shumë 
lektorë, sponsorin tim dhe 
menaxherët e skuadrës Fiu-
me, secili në mënyrën e vet u 
përpoq të më motivonte.

Atëherë përse qëndroj 
në një vend? – ndoshta 
mendoj se dikush do ma ofroj 
në tabaka motivimin. Thonë që 
gjithçka vendoset në mendje, 
dhe kjo është e vërtetë edhe 
në rastin tim. Unë vura në kokë 
fjalën PATJETËR.

- PATJETËR për fëmijët
- PATJETËR për prindërit
-  PATJETËR për bashkëshortin
-  PATJETËR për biznesin 

tonë
-  PATJETËR për kërkesat – 

dhe këto s’janë të pakta.
PATJETËR për fëmijët të 

cilët s’janë më fëmijë dhe të 
cilëve nuk u intereson historia 
ime e FLP-s. Me përjashtim 
kur ftohen dhe kërkojnë nga 
nëna produktet e FLP-s. Ata 
kanë biznesin dhe historinë 
e vet; dhe nuk u intereson 
biznesi dhe historia ime. 
Natyrisht, ndoshta – siç thotë 
sponsori im – kjo mund të 

E vërteta
e thënë

Mirëdita të gjithëve – jam Silvana 
Grbac! Kur Jadranka tha se mund të 
flasim rreth motivimit, reagimi im i 

parë ishte: „Kë do të motivoj unë, kur 
s’arrita të motivoj as veten time”.

interpretohet edhe ndryshe: 
që fëmijët e mi besojnë 
në produktet e FLP-s 
nëpërmjet njohurive të mia.

Më thanë që do të punoj 
më mirë nëse me mua 
bashkohet edhe bashkëshorti 
im. Pasi e dini: pas çdo 
mashkulli të suksesshëm 
kërkoni një femër! Mund të 
jetë e vërtetë edhe anasjelltas, 
por??? Këto mendime kisha 
dhe vendosa! Burri im ka 
biznesin, hobin e vet, mund të 
them edhe që është shumë 

i suksesshëm. Biznesi im 
s’është biznesi i tij. Por burri më 
mbështet dhe vjen rregullisht 
me mua në leksione. 

Atëherë përse pres? 
Fëmijët kanë besim tek 
unë, burri më mbështet. 
Këtu e humbet vlerën e saj 
fjala PATJETËR. Largohem nga 
vetvetja dhe fshihem pas fjalës 
PATJETËR. Më thanë edhe që 
s’para „më shqetëson” jeta, 
pasi qëndroj në një vend.

- KAM shtëpi
- KAM fëmijë të rritur

-  KAM burrë të suks es-
shëm

-  KAM pushime verore dhe 
dimërore

-  KAM ekskursione dhe je-
të shoqërore

Atëherë përse jam e 
pakënaqur??? Më mungon 
diçka? Sipas fakteve të 
mësipërme duhet të jem e 
kënaqur. Pyetja është përse 
s’jam? Në takime, në leksionet 
ku shkoj rregullisht e ndjej 
mirë veten, mbushem me 
energji pozitive. Atëherë 
përse s’arrij të eci përpara? Më 
tërheq në drejtime të ndryshme 
zemra dhe mendja. E pranova 
këshillën e Jadrankës: 
PLANIFIKO KOHËN TËNDE. 
Është e vërtetë që kohën time 
e planifikojnë të tjerët, kurse unë 
luftoj me faktin që PATJETËR për 
dikë tjetër. Pastaj pres që këtë ta 
bëj dikush tjetër në vendin tim. 
S’është e lehtë të ndryshosh, 
edhe nëse të gjithë kanë 
besim tek ty.

Prandaj dëshiroj t’i fa-
l e   nderoj të gjithë ata që 
patën besim tek unë – 
prandaj ndodhem këtu 
sot. Si rezultat i leksio ne   ve, 
seminareve dhe librave të 
shumtë ndr y  sho va shumë, por 
s’i kam kapërcyer akoma të 
gjitha pengesat.

E vërteta e thënë në 
këtë mënyrë për mua është 
rruga që të çon përpara. 
Erdhi koha që për vetveten, 
familjen dhe skuadrën time 
ta planifikoj me të vërtetë 
jetën që më ka mbetur pas.

SILVANA GRBAC 
supervizore

Rijeka - Kroaci
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K ështu është. Fjalët e thëna 
kanë efekte të ndryshme. 
S’thonë kot që një fjalë e 

keqe të dhemb më shumë se 
një goditje, dhe që fjala e mirë, 
vlerësimi bën çudira.

Gjatë punës sonë, pikërisht 
komunikimit duhet t’i kush-
tojmë kujdes të veçantë. Pasi 
komunikimi është mënyra e 
shkëmbimit të informacioneve, 
mendimeve, opinioneve dhe 
ndjenjave, dhe kjo ndodh 
pa ndërprerje në nivele të 
ndryshme. Komunikojmë edhe 
duke heshtur. Një mesazh i 
tillë shpeshherë është më i 
fortë se fjala e thënë. Procesi 
i komunikimit s’do të thotë 

vetëm fjalët e thëna, mënyra 
e komunikimit tregon rreth 
qëllimit e informacionit të 
dhënë, rreth nesh që e japim 
këtë informacion, si dhe rreth 
marrdhënieve mes njëri-tjetrit.

Gjatë një bisede mund të 
shfaqen elementë të ndryshëm 
shqetësues – personi tjetër s’i 
dëgjon mirë ose i keqkupton 
të thënat. Ky është shkaku më 
i shpeshtë i keqkuptimeve. 
Me siguri ka ndodhur me të 
gjithë që ia kanë keqkuptuar 
plotësisht fjalët e thëna, gjë e cila 
ka shkaktuar reagim të papritur. 
Prandaj është e rëndësishme 
të flasësh rreth mënyrës së 
komunikimit. Në këtë mënyrë i 

 Përse të 
kujdesemi

Thonë se gjëja më e mirë në botë është “gjuha”: me mund të shprehim dobësi, 
besnikëri, dashuri. Por “gjuha” është gjëja më e shëmtuar 

e botës gjithashtu! Me të mund të shprehim urrejtje, zili, ligësi…

kushtojmë më shumë vëmendje 
fjalëve të thëna që të jenë më të 
kuptueshme për të tjerët.

Sipas spacialistëve 55 përqind 
të komunikimit e përbën trupi, 
38 përqind zëri dhe vetëm 
shtatë përqind fjalët e thëna. 
Edhe nga kjo duket qartë se sa i 
rëndësishëm është komunikimi 
jo verbal. Në komunikimin e 
suksesshëm harmonizohet 
fjala e thënë me komunikimin 
jo verbal. Rreth domethënies 
së komunikimit në të vërtetë 
dëshmon reagimi. Prandaj është 
e rëndësishme njohja e bazave 
të komunikimit, prandaj është 
e rëndësishme të kujdesemi se 
si i dërgojmë dhe si i pranojmë 
shenjat e ndryshme. 

Fjalët janë mjete të 
magjishme. Me to mund të 
shprehen ndenja të ndryshme. 
Me fjalët:

–  mund të ndërtojmë ose të 
shkatërrojmë,

–  mund të lidhim miqësi dhe 
të hapim debate,

–  mund të lidhim dhe të 
ndajmë,

–  mund të mjekojmë ose ta 
shtypim vetveten dhe të 
tjerët.

Të përdorim pra fjalë të 
dashura, mirëkuptuese dhe 
harmonike. Gjatë punës sonë 
kanë rëndësi të madhe fjalët dhe 
fjalitë pozitive. S’është gjithmonë 
e lehtë t’i përdorësh fjalët në 
mënyrë krijuese. Nëse reagimi 

është negativ, zakonisht atë e 
konsiderojmë si sulm, dhe kështu 
reagojmë. Na sundon frika, sillemi 
sikur partneri ynë i bisedës na 
bëri keq. Por në të vërtetë ne 
i bëjmë keq vetvetes, sepse 
kujtojmë se gjendja jonë e mirë 
shpirtërore duhet të ketë efekt të 
mirë edhe tek të tjerët. Harrojmë 
se në shumë raste edhe ne jemi 
një partner bisede me pak besim 
dhe që ankohet vazhdimisht. 

Asnjëri s’është i përsosur, 
prandaj jo njëherë dështojmë 
në provimin e drejtimit pozitiv 
të fjalëve, por idea është që të 
mësojmë nga çdo dështim. 
Përvetësimi dhe përmirësimi 
i mënyrës së komunikimit 
pozitiv, nxitës dhe mjekues 
kërkon kohë. Të mos harrojmë 
kurrë se sa të rëndësishme janë 
fjalët, sa rol të rëndësishëm 
luajnë në marrdhëniet cilësore 
mes njëri-tjetrit. Marrdhëniet 
tona bëhen më efektive 
nëse gjatë deklaratave tona 
të thëna e ndjejmë me të 
vërtetë rëndësinë e pikëpamjes 
pozitive. Me këtë i qetësojmë 
partnerët e bisedës, i ndihmojë 
ata të afrohen më shumë drejt 
burimeve të veta krijuese.

Dhe të mos harrojmë: duke 
ndihmuar të tjerët, ndihmojmë 
vetveten!

JOZEFA ZORE
senior menaxhere
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D rejtuesit e programit 
të aktivitetit tonë ishin 
senior menaxherët Ma-

rija Nakić dhe djali i saj 
Dušan. Shembulli i tyre 
tregon se rinia dhe përvoja 
e pasur e jetës krijojnë një 
përzierje të përsosur. Mari
ja është mësuese në pension, 
por kryen akoma një punë të 
dobishme për shoqërinë, kurse 
Dušan me forcën e tij rinore 
është flamurtari i shpresave 
të reja në kompaninë tonë. 
I falenderojmë drejtuesit e 
programit për punën e tyre të 

padiskutueshme, dhe u urojmë 
suksese të shumta në punë.

Punonjësit tanë u për
shëndetën nga drejtori rajonal 
i FLP Serbisë, menaxheri 
Branislav Rajić. Zoti Rajić 
na përgëzoi për pjesëmarrjen 
e suksesshme në Rallyn 
Europian të Spanjës dhe 
bëri një pasqyrë të shkurtër 
të sistemit të funksionimit 
të FLP Sebrisë. Drejtori Rajić 
theksoi se priten nga një e 
ardhme e suksesshme ata 
që kanë guxim, duan të 
ndryshojnë vetveten dhe të 

Punonjësit besnik dhe anëtarët e rinj të kompanisë së njohur Forever Living 
Products u pritën nga rrezet e diellit pranveror në Ditën e Suksesit.

Biznes afatgjatë 
i sigurt dhe i  
suksesshëm
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tjerët me forcën dhe dëshirën 
e duhur, punojnë me vullnet 
e ndershmëri, dhe presin me 
durim që t’u realizohen planet 
dhe pikësynimet.

Programet motivuese të 
kompanisë sonë janë ndër 
produktet më të mira të gjithë 
sistemit dhe ajka e Planit Mar
keting të FLPs. Me këto 
programe motivuese gjithë 
punonjësve tanë u jepet 
mundësia të udhëtojnë dhe 
të miqësohen me distributorët 
më të suksesshëm të Europës 
dhe botës, dhe përveç kësaj 

të sigurojnë shpërblime dhe 
të ardhura të reja materiale. 
Safir menaxherët Marija dhe 
Boško Buruš janë prej shumë 
vitesh pjesëmarrës besnik 
të programeve motivuese  
dhe u thonë me të drejtë 
gjithë punonjësve tanë se 
me këto programe mund ta 
lehtësojnë shumë ndërtimin 
e rrjetit, me të cilin mund të 
hedhin bazat e një biznesi 
afatgjatë të sigurt e të 
suksesshëm.

Menaxherja Dr. Jelena 
Vujasin i përdor prej shumë 

vitesh produktet tona. Në 
leksionin e saj foli rreth lëndëve 
helmuese dhe të rrezikshme 
që gjenden në mjedisin tonë, 
të cilat na kërcënojnë nga 
dita në ditë, prandaj është 
i nevojshëm detoksikimi i 
rregullt i organizmit tonë. Për 
këtë na ofrohet një ndihmë e 
shkëlqyer nga produktet me 
bazë natyrore të FLPs, sepse 

ato kontribojnë shumë në 
detoksikimin më të mirë, më të 
shpejtë, më thelbësor dhe më 
efektiv të organizmit.

Produktet flasin vetë, vetëm 
merrni guximin e duhur, 
dilni përpara të ftuarve dhe 
shpjegojuni atyre se përdorimi 
i rregullt dhe këmbëngulës i 
tyre u përmirëson cilësinë e 
jetës. Dr. Sonja Jović tregoi 
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përvojën e saj me produktet 
dhe i nxiti konsumatorët dhe 
mjekët, të cilët gjatë punës 
së tyre i përdorin rregullisht 
produktet tona, që t’i tregojnë 
publikut përvojat dhe vërejtjet 
e tyre më të reja, sepse fama e 
punës sonë përhapet më mirë 
nga konsumatorët e kënaqur.

Pas kësaj përshëndetëm 
supervizorët dhe asistent 
menaxherët e sapokualifikuar. 
Shpresojmë se do të kthehen 
së shpejti me një skuadër 
të madhe dhe nivel të ri  
kua lifikimi.

Goca Tržan është mik i 
vjetër dhe punonjës i për  k u

shtuar i kompanisë sonë. Me 
forcën e tij të pashtershme 
tregon në mënyrë të palodhur 
se çdo problem mund të 
zgjidhet dhe me shëndetin, 
kënaqësinë dhe familjen e 
lumtur mund të sigurohet 
jeta cilësore. E falenderojmë 
mikun besnik të FLPs dhe 
shpresojmë që edhe në 
të ardhmen të na vizitoj 
rregullisht në aktivitetet tona.

Biznesi familjar na jep 
siguri materiale dhe besim 
në vetvete, realizon ëndrrat e 
familjes sonë, i krijon lumturi 
fëmijëve tanë dhe na jep cilësi 
në çdo pjesë të jetës. Ky lloj 
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biznesi siguron një punë të 
paparë skuadre, dhe me forcën 
e tij motivuese e ndryshon 
në drejtim pozitiv gjendjen 
shpirtërore të punonjësve 
tanë. Biznesi familjar na mbush 
me kënaqësi, sepse na ofron 
programe motivuese si psh. 
udhëtime, blerje makine, pro
fit sharing dhe çudi të tjera, 
të cilat zbukurojnë gjithë 
thesarin e FLPs. Prandaj 
vendosni ta ngrini në lartësi 
të paimagjinueshme nivelin 
e dëshirave tuaja, sepse këtu 
mund ta realizoni. Kënaqësia 
më e madhe është kur 
punojmë me punonjës, me 

të cilët e duam njëritjetrin 
në mënyrë reciproke – thanë 
në fund të leksionit të tyre 
menaxherët Nada, Zora, 
Milica dhe Darko Radović.

I shpërblyem me duar
trokitje të mëdha anëtarët e 
Klubit të Sundimtarëve dhe 
menaxherët e rinj. U vërtetua 
përsëri efektiviteti i punës në 
skuadër. Fati i secilit mund 
të ndryshoj, vetëm duhet 
të vendosim që duam të 
punojmë në mënyrë të pavarur.

Çfarë të bëjmë nëse 
punonjësi ynë vendos se 
dëshiron të punoj? Në këtë rast 
t’i hedhim së bashku hapat e 
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para në lidhje me mësimin, 
motivimin, organizmin, plan
ifikimin dhe kontrollin. Shumë 
punonjës i harrojnë ato 
që dëgjojnë, por i mbajnë 
mend ato që shikojnë, dhe 
e dallojnë punën. Shembulli 
ynë personal përbën kushtin 
më të rëndësishëm të 
bashkëpunimit të suksesshëm, 
bazën e biznesit privat FLP, 
organizmin optimal të kryer 
me motivim, planifikim dhe 
kontroll – shpjegoi në leksionin 
e tij soaring menaxheri Dr. 
Predrag Lazarević.

Fabula e jetës përfshin 
në vetvete të shkuarën, të 
tashmen dhe të ardhmen. Tani 
korrim frytet e punës së kryer 
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në të shkuarën, dhe kjo përbën 
bazën e të ardhmes. Planifikimi 
i të ardhmes përcakton vep
rimtarinë tonë në të tashmen, 
kurse qëllimet tona i arrijmë 
me anë të realizimit optimal 
– tha në leksionin e tij 
diamant menaxheri Stevan 
Lomjanski. FLP na siguron një 
punë për gjithë jetën, punojmë 
sa kemi dëshirë dhe për  
të marrim shpërblimin e duhur. 
Plani Marketing s’përcakton 
kufij në punë, kështu që  
mund të sigurojmë të ardhura 
tepër të larta.

Përgëzuam asistent su  per   
vizorët e rinj. U uruam spo
nsorimiz të suksesshëm dhe 
afatgjatë në punën e tyre. 
Shpërblyem punonjësit që shfry
tëzuan mundësitë e programit 
motivues Business 20, 30 dhe 
40. Aparatet televiziv shumë të 
pëlqyer gjetën pronarët e tyre tek 
punonjësit e vullnetshëm të FLPs.

Ditën e ardhshme të 
Suksesit e organizojmë më 30 
maj 2009 në Beograd.

BRANISLAV RAJIĆ
Drejtori rajonal i FLP Serbisë
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D rejtuesi i Ditës së Suksesit 
ishte punonjësi ynë i ri 
nga Zegrebi Ivan Ciler. 

Ivani u prezantua, pastaj tregoi 
rreth rrugës së tij të FLP-s dhe 
biznesit që siguron një mundësi 
të shkëlqyer. FLP i ndryshon 
njerëzit – ata bëhen më të mirë, 
u realizon ëndrrat dhe u zgjeron 
mundësitë. Falë produkteve 
të shkëlqyera dhe biznesit të 
suksesshëm ndryshoi vetë Ivani, 
gjithë jeta e tij, si dhe jeta e të 
afërmëve të tij.

Mysafirja e parë e Ditës së 
Suksesit ishte këngëtarja e re jazz 
soul Ivana Starčević. Ajo është 
një nga finalistet e Coca cola 
music stars show dhe ka luajtuar 
në shumë musical – aktualisht 
luan në musicalin më të njohur e 
më popullor me titull Cowboys.

Në vazhdim drejtori i rajonit 
Dr. Laszlo Molnar na informoi 
rreth të rejave. Në periudhën 
e recesionit dhe krizës së për-
gjithshme në kompaninë FLP 
kemi rritje të qarkullimit. Ne 
tani na hapet një mundësi e 
re, kur shumë njerëz për fat të 
keq humbasin vendet e punës 
dhe kërkojnë burime alternative 
të ardhurash. Ata duhen kër-
kuar dhe u duhet ofruar mun-
dësia FLP. Në jetën e zyrës të 
reja janë edhe ndryshimet në 
Politikën e Biznesit, rreth të 
cilave i informojmë hollësisht 
punonjësit tanë si në revistën 
tonë dhe në trainime. Gjithashtu 
ndryshon revista, si dhe metoda 
dhe mënyra e dërgimit të 

Dita e parë e pranverës e ndriçoi me rreze të ngrohta 
dielli qytetin tonë, kurse Ditën e Suksesit e zbukuroi 
me ngrohtësinë dhe ngjyrat e pranverës. Fytyrat tona 
buzëqeshnin, bashkë me natyrën u zgjuam edhe ne dhe 
sukeset tona pasqyrojnë rezultatet e zgjimit tonë.

TË REALIZOJMË 
ËNDRRAT ME 
FOREVER-IN!
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llogarive të bonusave. Theksi 
vendoset mbi informimin rreth  
pikëve nëpërmjet inter ne tit.  
Drejtori Molnar na lexoi një 
arti kull nga revista e bizne-
sit dhe menaxherëve me titull 
Li der. Artikulli është shkru-
ar nga një specialist me emër  
i marketingut direkt, i cili thek-
son se në krizë rritet qarkulli-
mi. Secili shet diçka – tha  
Dr. Molnar, në radhë të parë 
veten tonë, pastaj produktet 
dhe përparësitë e tyre. Pyet jet 
dhe informacionet e du hu ra  

shërbejnë si mjet pu ne. Në këtë  
aspekt bëri njo fti min rreth 
seminarit një di  tor rreth tek-
nikave të shitjes që orga nizohet 
në zyrë me drejti min e mag. Ma-
rija Novak Ištok.

Menaxherja nga Zagrebi 
Vas i lija Golub foli rreth 
sëmundjeve të femrave. 
Mësuam se sipas të dhënave 
të Organizatës Botërore të 
Shëndetësisë shekulli 21 është 
shekulli i mjekimit të integruar, 
me fjalë të tjera që mjekësia 
tradicionale dhe popullore 

ecin dorë më dorë. Thuhet se 
mjeku mjekon, natyra shëron. 
Gjinekologjia e shoqëron 
femrën gjatë gjithë jetës, në 
lindje, fëmijëri, adoleshencë, 
periudhën reproduktive të jetës, 
klimaks e deri në menopauzë. 
Përse duhet të kujdesemi 
gjatë parandalimit, cilat janë 
sëmundjet dhe simptomat 
më të shpeshta, si mund të na 
ndihmojnë produktet – rreth 
këtyre dëgjuam në këtë leksion.

Kriza si mundësi – kjo ishte 
tema e leksionit tepër tërheqës 

të mr. sc. Marija Novak Ištok. 
Me fjalët e saj tregoi se në këtë 
biznes s’ka krizë. „S’ka të keqe 
nga e cila nuk vjen një e mirë. 
Në këtë periudhë secili mund 
të mësojë nga gabimet e veta 
e të të tjerëve. Duhet dalluar 
situata dhe duhet vepruar në 
kohë. E rëndësishme është të 
krijojmë dhe të kujdesemi për 
marrdhëniet me klientët, dhe 
ta ndihmojmë me sinqeritet 
tjetrin. Çelësi i suksesit fshihet 
në besueshmëri, profesionizëm 
dhe sjelljen e ndershme, si  

dhe në analizimin e gabimeve 
tona” – tha në mbyllje mr. 
Novak Ištok. 

Pas një pushimi të shkurtër 
na kënaqi përsëri zëri i 
mrekullueshëm i Ivana Starčević 
e cila u shoqërua në piano nga 
Matija Antolić.

Në vazhdim pasuan përvojat 
e konsumatorëve me produktet 

FLP. Dr. Branka Molnár 
Stantić duke folur rreth efektit 
të mirë të aloe-s, në shoqërinë 
e menaxherëve drejtues të ra-
jonit ndau me ne përvojat e 
saj dhjetra vjeçare. Theksoi 
rëndësinë e parandalimit, si dhe 
faktin që këto s’janë medika-
mente, por plotësues ushqimor, 
konsumimi i rregullt i të cilëve 

ndihmon në mbrojtjen e 
shëndetit tonë.

Pas kësaj dhamë çmimet 
Business 20. Kushtet e Business 
20 gjatë dy muajve të kaluar u 
plotësuan nga pesë punonjësit 
tanë më të suksesshëm, ata 
morrën në skenë televizorin 
LCD të merituar. Menaxheri 
nga Zagrebi Momo Žutinić 

foli rreth Aloe-s si mundësi 
biznesi. Aloe s’është vetëm bimë 
mjekësore e cila me efektin e 
saj të mirë ndikon në mënyrë të 
favorshme mbi gjendjen tonë 
shëndetësore. Kur e kuptoni 
funskionimin e saj të përsosur 
dhe kur ju zgjerohet rrethi i 
klientëve tuaj, atëherë njiheni 
edhe me një përparësi të 
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produkteve, me mundësinë e 
shkëlqyer të të ardhurave.

Dita e sotme është një ditë 
e madhe për skuadrën Fiu-
me nga Rijeka. Silvana Grbac 
u bë menaxhere, dhe pas saj 
qëndron një skuadër e tëre e 
cila ecën në gjurmët e saj. Ajo 
morri në skenë medaljen e 
menaxherit duke u mbështetur 
nga punonjësit dhe sponsorja e 
saj Jadranka Kraljić Pavletić, 
të cilit ishin ulur në radhët 
e shikuesve. Pas kualifikimit 
të menaxherëve shpallëm 
supervizorët e rinj, dhe u uruam 
atyre të arrijnë një shkallë të re 
deri në Ditën e ardhshme të 
Suksesit. Në Ditën e Suksesit 
të Rijekës që vjen Alenka dhe 
Ilona do ta marrin me siguri 
medaljen e re. Distributorët 
Top 10 kanë bërë një luftë të 
madhe për vendin e parë. Në të 
njëjtën kohë Jadranka Kraljić 
Pavletić dhe Nenad Pavletić 
e kryesojnë me siguri prej 
muajsh të tërë listën e Klubit të 
Sundimtarëve. 

Menaxheri nga Zagrebi 
Zsolt Pölhe në leksionin e tij 
foli rreth veprimtarisë vullnetare 
dhe të përgjegjshme të kryer 
në FLP. Në radhët e FLP-s 
ndërtimi i rrejtit është një punë 
vullnetare, e cila s’mund të 
kryhet pa përgjegjësi dhe në 
mënyrë sipërfaqësore. Mbajmë 
përgjegjësi për vetveten, 
familjen, sponsorin, punonjësit, 

kolegët tanë dhe FLP-n. S’mund 
t’i konsiderojmë pengesa 
përgjigjet e llojit „Kjo s’është 
për mua”. Duhet t’i bindim 
njerëzit të cilëve u ofrojmë një 
mundësi jete dhe biznesi e cila 
ua ndryshon me siguri jetën.

Me fjalë dhe fotografi na 
u tregua deri në fund Rally 
Europian i Malagës nga Dr. 
Laszlo Molnar, drejtori i zyrës 
së Zagrebit dhe pjesëmarrës 
i Rally-it. Pamë shoqërinë e 
mrekullueshme, mësimin, 
dhënien e çeqeve me shuma 
të pabesueshme distributorëve 
më të suksesshëm të Europës. 
Vendi i parë dhe çmimi Spirit 
Award që i takon skuadrës më 
entuziaste u morr nga vendi 
ynë. Laszlo Molnar tha se Rally 
i vitit të ardhshëm do të jetë në 
Londër. 

Senior menaxherja dhe 
anëtarja e President’s Club 
Tünde Hajcsik erdhi nga 
Hungaria dhe për kënaqësinë 
e pjesëmarrësve e falenderoi 
në gjuhën kroate mikpritjen 
e përzemërt. Të mbash 
leksion është një nder dhe 
përgjegjësi e madhe. I 
përkasim të njëjtës skuadër 
dhe duhet të ndihmojmë 
njëri-tjetrin me këshillat dhe 
përvojat e siguruara gjatë 
punës sonë. Tünde na tregoi 
xhirimet e përgatitura gjatë 
udhëtimeve të saj, duke na 
kujtuar se gjithë këtë ia bëri 
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të mundur ky biznes. Është 
e rëndësishme se me çfarë 
njerëzish rrethohemi, pasi ata 
e formojnë dhe e drejtojnë 
jetën tonë. Jetojmë këhë të 
vështira, shumë njerëz kanë 
frikë nga ndryshimet, kurse për 
të tjerët pikërisht ndryshimet 
përbëjnë sfidën më të madhe. 
Është i rëndësishëm qëndrimi 
pozitiv ndaj ngjarjeve të 
ndryshme. Njeriu drejtohet 
nga gëzimi i jetës. Trainimet, 
bisedat, udhëtimet, atmosfera 
e mbështetjes së njëri-tjetrit 
është ajo që na vë në lëvizje. 
„Mos prisni asnjë minutë – 
filloni menjëherë t’i realizoni 
ëndrrat tuaja. Mos kini frikë nga 
asgjë. Përdorni produktet dhe 
gjithçka që mësuat në Ditët e 
Suksesit, dhe do të keni sukses” 
– tha në mbyllje Tünde. E 
falenderojmë për bekimin dhe 
energjinë pozitive me të cilën 
pasuroi pjesëmarrësit.

Si përfundim Dr. Molnar 
falenderoi drejtuesin e prog-
ramit dhe lektorët, pastaj tha 
se Dita e ardhshme e Suksesit 
do të mbahet në 16 maj 
2009 në Opatija të Rijekës. 
Drejtuesit e programit do të 
jenë dy menaxherët e rinj 
Silvana dhe Vigor Grbac. U 
dhamë medaljet me shqiponja 
gjithë atyre të cilët gjatë dy 
muajve të kaluar plotësuan 2 
pikë dhe hynë në rrugën ku 
me ndihmën e sponsorëve 
do të përparojnë me siguri. 
Gëzojmë bashkë me ta dhe i 
shoqërojmë ata në rrugën e 
fluturimit drejt suksesit. 

DR. LASZLO MOLNAR
Drejtor rajonal

FOTOGRAFOI: Darko Baranašić
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KLUBI I
SUNDIMTARËVE

Hungaria
   1. Dr. Kósa L. Adolf
  2. Abuczki Attila dhe Abuczkiné Kiss Ágnes
  3. Tasnády Beáta dhe Vörös Zoltán
  4. Németh Sándor dhe Némethné Barabás Edit
  5. Birkás Attila
  6. Utasi István dhe Utasi Anita
  7. Lipp Szilvia dhe Molnár Mihály
  8. Pere Hilda dhe Szarka Csaba
  9. Hertelendy Klára
10. Varga Attila dhe Papp Krisztina

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

Serbia, Mali i Zi
    1. Žurma Julijana dhe Žurma Todor

  2. Radjenović Marija dhe Radjenović Dragan
  3. Miškić Dr. Olivera dhe Miškić Dr. Ivan

  4. Petrović Dr. Aleksandar dhe Djuknić Petrović Mirjana
  5. Janović Dragana dhe Janović Miloš

  6. Jakupak Vladimir dhe Jakupak Nevenka
  7. Gajić Vladan

  8. Kuzmanović Vesna dhe Kuzmanović Siniša
  9. Strboja Jovanka dhe Strboja Radivoj

10. Petrović Milena dhe Petrović Milenko
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Kroacia
  1. Kraljić Pavletić Jadranka dhe Pavletić Nenad
  2. Grbac Silvana dhe Grbac Vigor
  3. Jurčić Alenka dhe Jurčić Dejan
  4. Jurović Zlatko dhe Jurović Sonja
  5. Korenić Manda dhe Korenić Ecio
  6. Orinčić Marija Magdalena
  7. Golub Vasilija
  8. Stazić Julijana
  9. Zantev Andrea
10. Miljak Rill Ivanka dhe Rill Rolf

Bosnia dhe Hercegovina
 1. Ilijić Zdravka dhe Ilijić Filip

  2. Njegovanović Vaselije
  3. Mustafic Subhija dhe Mustafic Safet

  4. Njegovanović Grozdana dhe Njegovanović Sreten
  5. Duran Mensura dhe Duran Mustafa

  6. Elez Vlasta dhe Elez Spasoje
  7. Džaferović Dževad dhe Džaferović Albina

  8. Stojnić Slavko dhe Stojnić Tonka
  9. Jovanović Radojka dhe Jovanović Žarko

Sllovenia
  1. Zabkar Alain dhe Kević Zorana
  2. Smiljanić Petra dhe Smiljanić Marko
  3. Brumec Tomislav
  4. Cvijanović Ana dhe Cvijanović Božidar
  5. Obid Lidija
  6. Božnik Slavica
  7. Germek Marjana
  8. Sahrokova Ina dhe Sahrokova Pureber Alojz
  9. Kepe Andrej dhe Hofstaetter Miša
10. Tonejc Saša
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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 MARS

Fituesit e programit motivues për blerjen e makinës:

Birkás Attila (Dr. Steiner Renáta)

Grbac Silvana dhe Grbac Vigor 
(Kraljic-Pavletic Jadranka dhe Pavletic Nenad)
Kissné Marsay Andrea  dhe Kiss Árpád 
(Németh Sándor dhe Némethné Barabás Edit)

Pere Hilda dhe Szarka Csaba 
(Birkás Attila)
Radjenovic Marija dhe Radjenovic Dragan 
(Zurma Julijana dhe Zurma Todor)

Szentgyörgyi János 
(Tanács Ferenc dhe Tanács Ferencné)
Varga Attila dhe Papp Krisztina 
(Abuczki Attila dhe Abuczkiné Kiss Ágnes)

Berecz György dhe 
Bereczné Auxner Mónika
Gajic Gordana dhe Gajic Sasa

Gajic Vladan
Jonic Darko dhe Jonic Radmila
Jurcic Alenka dhe Jurcic Dejan

Mentes Éva
Paizs Roland dhe 
Paizsné György Ildikó

Ámán Krisztián
Bársony Tamás
Bettenbuk Istvánné  dhe Bettenbuk István
Bugarski Mira
Canic Sandra dhe Canic Nikola
Citriak Miroslav
Csuti Gabriella
Dr. Fél Tamás
Fekete Katalin
Fekete Ágota
Ferró Zoltánné
Gardó Róbert
Grbic Valerija dhe Grbic Ljubisa
Harsányiné Reményi Andrea
Horváthné Tórizs Hajnalka dhe 
Horváth Vilmos
Ilic Slobodanka dhe Ilic Goran
Ivanovic Aleksandra dhe 
Ivanovic Milomir
Jankovic Suzana dhe Jankovic Zlatibor
Josipovic Jelena

Kajel Jozef Ing.
Kator Balázs
Katóné Csengeri Erika
Kohutikova Magdalena Ing.
Korpásné K. Réka
Kovács Virginia
Kovács Barbara dhe Molnár Csaba
Kücsán Gergely dhe Kalmár Ildikó
Laczkó Bernadett
Lendl Ivett
Leskó Péter
Lukic Nazmira
Máté Gabriella
Mattyasovszky Zoltán
Meskóné Dr. Zákány Zita
Móric Henriett
Németh Anita
Piros Győző
Puskás Zoltán
Seres Vidosava dhe Seres Tibor
Serfőző Péter

Simic Jelena
Simic Marija ás Simic Milun
Soós Tibor Csabáné
Spolár Antal dhe Bollókné Nagy Mária
Superina Nevenka dhe 
Superina Nello
Szentgyörgyi Csaba
Szórádi Lívia
Thürmer Rezső
Tóth Tihamér dhe 
Tóthné Monori Andrea
Tóth Enikő
Tóth Gyuláné
Tóth Gábor
Volenska Judita
Vujovic Vasic Jasmina dhe Vasic Srecko
Vukic Margit
Zsikóné Schádt Anikó dhe Zsikó József

Niveli 1

Ádámné Szőllősi Cecília dhe 
Ádám István

Bakó Józsefné dhe 
Bakó József
Balázs Nikolett
Balogh Anita dhe 

Süle Tamás
Bánhidy András
Danijela Barnak dhe 
Vladimir Barnak

Becz Zoltán dhe 
Becz Mónika
Bodnár Daniela
Botka Zoltán dhe 

Nivelin e senior menaxherit e arriti: (Sponsor)

Nivelin e menaxherit e arritën: (Sponsor)

Nivelin e asistent menaxherit e arritën:

Nivelin e supervizorit e arritën:
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Botka Zoltánné
Czeléné Gergely Zsófia
Csepi Ildikó dhe  
Kovács Gábor
Csuka György dhe  
dr. Bagoly Ibolya
Csürke Bálint Géza dhe  
Csürke Bálintné
Dobsa Attila dhe  
Dobsáné Csáki Mónika
Goran Dragojević dhe  
Irena Dragojević
Éliás Tibor
Dr. Farády Zoltán dhe  
dr. Farády Zoltánné
Farkas Gáborné dhe  
Farkas Gábor
Fittler Diána
Anton Gajdo dhe  
Olivia Gajdo
Gecző Éva Krisztina
Gecző László Zsoltné dhe  
Gecző László Zsolt
Gecse Andrea
Haim Józsefné dhe  
Haim József
Hajcsik Tünde dhe  
Láng András
Halomhegyi Vilmos
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
Köves Márta
Jadranka Kraljić-Pavletić dhe  
Nenad Pavletić
Kulcsárné Tasnádi Ilona dhe  
Kulcsár Imre
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
Major István dhe  
Majorné Kovács Beatrix
Mayer Péter
Mészáros Istvánné
Branko Mihailović dhe  
Marija Mihailović
Miklós Istvánné dhe  
Tasi Sándor
Mirjana Mičić dhe  
Vilmoš Harmoš
Mohácsi Viktória
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
Radics Tamás dhe  
Poreisz Éva
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
Dr. Steiner Renáta
Tihomir Stilin dhe  
Maja Stilin
Sulyok László dhe  
Sulyokné Kökény Tünde
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
Tasnády Beáta dhe  
Vörös Zoltán
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 Mikulas
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 dhe  
Rózsahegyi Zsolt
Siklósné dr. Révész Edit dhe  
Siklós Zoltán
Szépné Keszi Éva dhe  
Szép Mihály

Tóth Csaba
Varga Géza dhe  
Vargáné dr. Juronics Ilona

Niveli 2

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
Stevan Lomjanski dhe  
Veronika Lomjanski
Dr. Németh Endre dhe  
Lukácsi Ágnes
Zoran Ocokoljić
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
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Jeta jonë u 
bë ashtu siç e 

kemi dëshiruar 
gjithmonë gjatë 

7 viteve të 
kaluara në FLP.

P unoja si pastruese në një 
shkollë tetëvjeçare në Ka-
szaper të rrethit Bekes. 

Mendova se derisa të jetë 
shkolla do të ketë gjithmonë 
nevojë për pastruese, dhe 
këtu do të dal në pension. 
Partneri im punon edhe 
tani në një serviz makinash 
të njohur. Jetonim jetën 
e zakonshme të njerëzve 
provincial, por kërkonim 
gjithmonë diçka plus, sepse 
me pagesën që merrnim 
s’mund të jetonim ashtu siç 
dëshironim.

Para 7 vitesh u takova 
rastësisht me një të njohurin 
tim – ai quhet Jozsef Kere-
kes – i cili kishte një ofretë për 
mua. Në bagazhin e makinës 
së tij pashë disa produkte dhe 
një listë çmimesh. Tha disa 
fjalë rreth të dyjave, por unë iu 
përgjigja, “mbylle Jozsi çantën 
e diplomatit dhe bagazhin 
e makinës, sepse kjo s’na 
intreson dhe unë s’do kem 

Të jetosh mirë, 
por të mbetesh i 

thjeshtë…

kurrë para për këto produkte”. 
S’na la të qetë, më pyeti që 
a kam përvojë me MLM-n. 
Unë? Si s’kam! Jam përpjekur 
nëntë herë me MLM-n, por 
gjithmonë kam hequr dorë 

para se të arrija sukses! Kështu 
që mendova se kjo s’është 
për mua, ose më mirë unë 
s’e di si duhet bërë. Prandaj 
shkëmbyem numrat e tele-
fonit me Jozsin të cilën unë 

pothuajse e kisha harruar, por 
pas disa ditësh më ra tele-
foni. U takuam në një orë të 
vonë tek shtëpia jonë, ai erdhi 
tek ne bashkë me partneren 
e tij që të diskutonim dy vi-



GER
INC

GER
INC

FOREVER 2009/5 29NGA PENA E SHPËRNDARËSVE

tet që ata kishin kaluar në FLP. 
I pranuam me mendjen që ta 
heqim qafe këtë takim, vetëm 
unë isha dëgjues, pasi part-
nerit tim s’i interesonte aspak. 
Në fund të bisedës më pyetën: 
prej sa kohësh jetoj në Kasza-
per? Prej 8 vitesh, u përgjigja. 
Ju duan njerëzit? Shpresoj se 
po, thashë. A mund të lë takim 
me disa prej tyre dhe t’i ftoj 
ata në shtëpi? Po përpiqem, u 
përgjigja. 

Tani s’e di se si i ftova 
njerëzit, por e bëra në mënyrë 
të zellshme, sepse erdhën 13 
vetë në takimin e lënë. Duhet 
të shkruaja në një letër emrin 
e sponsorit tim dhe tekstin 
e prezantimit, por edhe atë 
s’mund ta lexoja mirë, aq e 
emocionuar isha. Aty dëgjova 
për herë të parë bashkë 
me mysafirët në mënyrë të 
hollësishme rreth produkteve 
dhe mundësisë së biznesit. 
Bëmë porosi shumë të mira, 
dhe ramë dakort se mua më 
nevojiten të paktën 3 lloj 
produktesh për problemet e 
mia. Kisha vetëm 3 mijë forinta 
në shtëpi, edhe sot s’e di se si 
i mblodha paratë e duhura, 
por me porositë e mia dhe të 
mysafirëve më 13 maj 2002 u 
regjistrova në firmë. Kjo ditë 
në jetën tonë u bë një festë 
e trefishtë. Dita e regjistrimit, 
përvjetori i martesës sonë 
dhe përvjetori i FLP-s. Fillova 
të konsumoj produktet dhe 
mendova të qëndroj në 
këtë nivel. Por gjithmonë e 
më shumë njerëz më bënin 
porosi dhe u shërbeja me 
dëshirë. Por një sponsor i 
mirë bën gjithmonë kërkime 
rreth teje, të nxit dhe të bën 
të besosh se je në gjendje 
për më shumë se kaq. Më 
ftoi në aktivitete të ndryshme 
dhe vura re se më pëlqen të 
jem mes tyre, në aktivitete 
mësova shumë, mbushesha 
me energji dhe entuziazëm. 
Natyrisht gjithçka në sekret, 
që të tjerët në punë mos ta 
marrin vesh se ku shkoj.

Na duhej një vit e 
gjysëm të bëjmë 25 pikë, e 
imagjinoni dot se sa gjëra 
ndryshuan me mua në 
mënyrë që pranë punës 

ditore, në darkë i veshur 
si tregëtare t’u mbushja 
mendjen njerëzve se mund 
të jetohet edhe ndryshe, 
majde ia vlen?! E dini përse? 
Sepse në brendësi të shpirtit 
isha gjithmonë pastruese. E 
diskutuam me bashëshortin 
tim që të heq dorë nga 
shkolla dhe të merrem vetëm 
me FLP-n. Më mirë po heq 
dorë nga “e sigurta” dhe po 
zgjedh “të pasigurtën”, sepse 
po të qëndroj në shkollë e di 
se sa para mund të bëj, kurse 
po të zgjedh FLP-n mund të 
arrij gjithçka. Zgjodha këtë të 
fundit. Ndërkohë natyrisht u 
bëra me shumë konsumator 
dhe po kërkoja punonjës, 
por s’po e gjeja të vërtetin. 
Kërkuam shumë bashkë me 
bashkëshortin tim, madje 
kur skuadra s’po zhvillohej 
menduam edhe të heqim 
dorë. Por bashkëshorti im 
ishte më i fortë, më dha 
guxim: duhet t’i tregojmë 
në radhë të parë vetvetes 
dhe fëmijëve tanë që të 
paktën nga kjo s’heqim dorë, 
por e bëjmë deri në fund. 
Dhe erdhi motra ime: Ma-
rika Banne, e cila deri tani 
na shikonte që nga larg 
dhe s’më vinte as për vizitë, 
vetëm po t’i premtoja që 
s’do i flisja rreth produkteve. 
Kështu që në një ditë emri 
të përbashkët unë s’e hapa 
me qëllim temën, ndërkohë 
që ajo më pyeti: çfarë duhet 
të konsumoj që ta ndjejë 
veten dhe të duket ashtu si 
ne? Natyrisht përgjigjia ishte 
gati, por edhe ajo duhet t’i 
nxirrte me vështirësi paratë 
nga pensioni i saj. Produktet 
patën efekt të shpejtë edhe 
tek ajo, dhe kështu filloi 
sponsorizimi mes motrave. 
E shtynim njëra-tjetrën 
kur merrnim refuzimet e 
dhimbshme, dhe deri më sot 
ndodhet me ne si 25 pikëshe, 
mund të mbështetemi 
gjithmonë tek ajo. 

Kërkuam mëtej njerëzit e 
duhur dhe në nëntor 2005 
gjeta Monika Tompa-n e cila 
pavarësisht nga mosha e saj e 
re e pa menjëherë mundësinë 
e biznesit dhe si rezultat i 

punës së madhe për 5 muaj 
u kualifikuam njëkohësisht në 
nivelin e asistent menaxherit. 
Për dy vjet u ulëm në këtë 
nivel, por linja ime e sipërme, 
Böbe Futakine më shtynte 
vazhdimisht: Anna, Pisti, 
edhe ju mund ta bëni, këtë e 
meritoni edhe ju, ju ndihmoj, 
vetëm bëhuni më në fund 
menaxher! Ecëm mëtej, pastaj 
në biznesin e Monika Tompa-s 
Erika Kovacs Motyovszkine 
– atëherë akoma supervizore 
– solli një vendim si rezultat i 
të cilit ajo dhe partneri i saj në 
shtator 2008 u bënë asistent 
menaxher, kurse ne menaxher, 
ndërkohë që në këtë muaj 
Erika solli në jetë edhe një 
djalë të mrekullueshëm. 
Njerëz fan tastik! Me foshnjën 
5 javshe morri nga drejtori 
gjeneral medaljen, kurse 
ne ishim shumë të lumtur 
nga njëra anë për ata, nga 
ana tjetër që më në fund 
u bëmë menaxher. Janë 
të paharrueshme fjalët e 
shumta nxitëse, telefonatat 
dhe mbështjetja që morrëm 
nga konsumatorët dhe linjat 
vëllazërore. Dëshiroj në 
radhë të parë të falenderoj 
bashkëshortin tim për durimin 
dhe këmbënguljen, motrën 
time Marika Banne dhe 
skuadrën e saj Ilike Satorne, 
Andika Gulyasne, Erzsi-
ke Samune, si dhe Andrea 
Szanto Farkasne, Piroska 
Hovorkane, Janos Hirka, 
Erika Kovacs Motyovszkine 
dhe gjithë bashkëpunonjësit 
e tyre. Fëmijët e mi të cilëve 
u mungova shumë gjatë 
kësaj kohe, por kur morra 
medaljen e artë në Arenë 
kuptuan gjithçka.

Sponsorin tonë të dashur 
i cili s’na la të qetë – sepse 
që atëherë s’na kërkoi njëri 
tjetër përveç tij – dhe pati 
besim që edhe ne jemi në 
gjendje të krijojmë një rrjet 
konsumatorësh, të ndihmojmë 
njerëzit drejt mirëqenies.

7 vjet është kohë e gjatë. 
Ti lexues i dashur, mos harxho 
kot kaq vite, bëje me vrull, 
shpejt, sepse tani ka shumë 
nevojë për fjalën e mirë dhe 
bashkimin e njerëzve të mirë.

Dëshiroj të falenderoj në 
mënyrë të veçantë linjën time 
të sipërme Böbe Futakine-n, 
si dhe vajzën e saj Ildiko-n. 
Böbe-n për mbështetjen e 
vazhdueshme, sponsorizimin, 
trainimet me nivel të lartë 
dhe shembullin e dhënë, 
kurse Ildiko-n për ndihmën 
profesioniste që më dha në 
njohjen e mirë të produkteve 
në mënyrë që rekomandimi im 
i tyre të jetë gjithmonë korrekt.

Me vështirësi, por e 
besuam që mundësinë FLP 
e meritojmë edhe ne, ishte 
diçka e shkëlqyer që morrëm 
pjesë me miqtë tanë në një 
takim europian në Francë, ku 
duke qëndruar në bregun e 
detit Mesdhe m’u kujtuan vi-
tet e kaluara si pastruese në 
shkollë dhe thashë, ia vlente!! 
U bëra edhe unë drejtuese 
– jo drejtuese shkolle e 
emëruar – por një drejtuese 
e cila në bazë të rendimentit 
dhe ndihmës së dhënë 
skuadrës së saj vlerësohet 
në këtë nivel nga një firmë 
botërore! S’e mendoja që 
unë me bashkëshortin tim 
do të zhvillohemi kaq shumë 
dhe kur lëkundemi do të jetë 
gjithmonë dikush i cili me një 
fjalë mbështetëse na ndihmon 
në këtë rrugë të bukur dhe 
nuk na e lëshon dorën.

Kemi shëndet të mirë, me 
punë të ndershme bëjmë aq 
para sa unë s’i kisha ëndërruar 
kurrë, jetë e mrekullueshme! 
Në skuadrën Futaki në fillim të 
2008-ës Böbe na nxiti me një 
sfidë: ai që bëhet manaxher 
deri më 31 dhjetor 2008, 
ftohet nga ajo për të kaluar 
një javë në Egjipt. Dhe këtë e 
fituam, e tani po përgatitemi 
për një pushim fantastik. Ne, 
familja Tabit nga Kaszaperi, 
jetojmë mirë, por thjeshtë dhe 
të lumtur. Faleminderit. 

Filloje! Bëje! Këtë e meriton 
edhe ti!

ANNA CSANYI TABITNE 
DHE ISTVAN TABIT

menaxherë
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NJOFTIME
TË REJA
FLP Hungari Shpk bën gjithçka që 

ju të keni sukses në punë. Prandaj nga 
marsi i 2009-ës e ndryshojmë mënyrën 
e shpërndarjes së  revistës FOREVER. 
Dëshirojmë që revista jonë të përfundojë sa 
më shpejt dhe menjëherë tek sa më shumë 
distributorë, prandaj nuk e postojmë sipas 
bonusave mujor, por me rastin e çdo blerje 
produktesh me vlerë pikësh japim falas edhe 
një revistë në çdo vend të rajonit tonë.

Shpërndarja e revistave të reja �llon në 
datën 15 të çdo muaji dhe zgjat deri në datën 
14 të muajit të ardhshëm. Në vendet ku bëhen 
shitje pa vlerë pikësh natyrisht edhe në të 
ardhmen mund të blini revistat tona aktuale 
dhe më të vjetra.

FLP Hungari Shpk përpiqet vazhdimisht 
të përmirësoj efektivitetin e komunikimit me 
distributorët. Dëshirojmë t’ua dërgojmë më 
shpejt dhe më shpesh Juve informacionet.

Prandaj ju lutemi dhe rekomandojmë 
të regjistroheni sa më shumë në listën 
tonë letërkëmbyese. Këtë mund ta 
bëni edhe nëse ua diktoni personalisht 
adresat tuaja E-mail punonjësve  tanë 
në zyra, të cilët i shënojnë ato në 
sistemin tonë. 

PROGRAME MOTIVUESE
Ju njoftojmë me kënaqësi se programi  

motivues Business 20-30-40 u zhvillua me 
sukses.  Ky program ishte aktual deri më 31 
mars 2009.

Kompania jonë dëshiron t’u ofroj një 
mundësi më motivuese dhe më entuzaizmuese 
punonjësve tanë të zellshëm:

Nga data 1 Prill 2009 �llon ALOE  
TRAVEL SERVICE (ATS), një klub udhëtimi i 

veçantë dhe ekskluziv. Distributorët anëtarë 
të këtij klubi mund të udhëtojnë me çmime 20-
50% më të lira.

–  Distributorët me 2 ose më shumë pikë 
mund ta blejnë kartën e anëtarësisë në 
zyrat vendase të FLP-s. Çmimi i anëtarësisë 
është 49 €/person/vit. 

–  Për regjistrimin në klub duhet plotësuar 
një formular i thjeshtë ku shënohen të 
dhënat dhe adresa e-mail e distributorit.

–  Distributori me kartën e anëtarësisë mund 
të regjistrohet në faqen e internetit të ATS, 
dhe me këtë bëhet anëtar online i klubit 
të udhëtimit.

– ATS jep ofertat e zgjedhura me 4, 5, 6 
yje të agjensive të udhëtimit më të mëdha të 
Europës perendimore.

Mendojmë se anëtarët aktiv të këtij klubi 
e meritojnë që të marrin pjesë në udhëtime 
sensacionale me çmime speciale të siguruara 
nëpërmjet FLP-s.

RISPONSORIZIM
=Rregullat e “risponsorizimit” gjenden 

në kapitullin e 12-të të Politikës së Biznesit. E 
rëndësishme është qe risponsorizimi s’është 
proces automatik, por vjen në fuqi vetëm pas 
plotësimit të formularëve të caktuar (deklarata 
e risponsorizimit, �etë regjistrimi e re) dhe 
kontrollit të plotësimit të kushteve. Në lidhje 
me rregullat e Politikës së Biznesit gabon ai 
që punonjësit distributor të regjistruar njëherë 
i regjistron për herë të dytë duke shmangur 
procesin e risponsorizimit.

INTERNET
Njoftojmë Distributorët e Nderuar se  mund 

të marrin informacione nga dy faqe interneti të 
kompanisë sonë. 

Njëra faqe interneti “www.�pseeu.com” 
është faqja e rajonit tonë, nëpërmjet të cilës 
mund të kontaktoni me dyqanin tonë web. 
Kodet për përdorimin e dyqanit web mund 
t’i kërkoni në zyrat tona. Në këtë faqe numrat 
aktual dhe të mëparshëm të revistës Forever 
mund të hapen me �alëkalimin “forever”, kurse 
fotogaleria me �alëkalimin “success”. 

Faqja  kryesore e internetit të kompanisë, 
apo siç quhet zakonisht “faqja amerikane” - 
“www. foreverliving.com”- njofton rreth 
lajmeve rreth FLP-s nga bota, mënyrave 
ndërkomëtare të kontaktimit, si dhe 
informacioneve të tjera me vlerë. Në këtë 
adresë mund të hyj çdo i interesuar duke 
klikuar mbi “Come in”. Në faqen e distributorit 
mund të hyni duke klikuar mbi „Distributor 
login”. Këtu mund të shikoni edhe rezultatin 
e pikëve ditore. Emrin e përdoruesit (LOGIN 
ID) dhe �alëkalimin (PASSWORD) për hyrje 
e gjendeni në fund të llogarisë së bonusave 
tuaj mujor (llogaria e tregëtarit).

Llogari bonusash në faqen tonë 
të internetit.  Çdo punonjës që zotëron 
�alëkalim mund t’i shikoj llogaritë e bonusave 
të tij mujore në internet. Rreth përdorimit 
të këtij shërbimi mund të lexoni në faqen e 
distributorit të foreverliving.com.

Forever You Tube. Home O�ce krijoi 
kanalin e saj Forever You Tube adresa e 
të cilit është: http://www.youtube.com/
user/AloePod. Këtu rekomandojmë video 
prezantuese të produkteve të FLP-s, leksione  të 
managerëve drejtues dhe prezantime të tjera 
marketingu në gjuhë të ndryshme. Së shpejti 
na krijohet mundësia e marrjes së mesazheve, 
si dhe mund të arrihet edhe në Blackberry.
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Në lidhje me shfaqjen në internet të 
distributorëve përfaqësuesit e kompanisë 
qëndrore ju thërrasin 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 FLP-s dhe që kjo faqe nuk është 
faqe zyrtare e FLP-s;

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

Ju 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 (psh. Vatera, 
Tesz-vesz, E-bay, etj.) Ju lutemi që çdo shfaqje 
në internet ta plani�koni 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 email-it �pbudapest@�pseeu.hu.

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. �pseeu.com!

INFORMACIONE ME VLERË
Kompania jonë u ofron Distributorëve të 

saj mundësi të ndryshme re për të kontrolluar 
pikët e tyre:

–  Në internet. Informacionin rreth kësaj 
e gjeni në pjesën e Njoftimeve me titull 
INTERNET.

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

–  Edhe punonjësit e shërbimit telefonik 
të zyrës sonë qendrore të Budapestit ju 
informojnë me kënaqësi rreth të dhënave 
aktuale të qarkullimit tuaj. Vlerat e pikëve 
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 të interesoheni vetëm për pikët 
dhe biznesin tuaj personal!

I lutemi Shpërndarësve tanë të nderuar 
që edhe në të ardhmen t’i kushtojnë kujdes 
plotësimit të saktë të formularëve, sidomos 
të �etës së regjistrimit të distributorit, e cila 
është kontrata ndërmjet distributorit dhe 
FLP-s! Formularët e korrigjuar dhe dhe të 
panënshkruar të regjistrimit dhe porosisë së 
produkteve nuk mund t’i pranojmë për shkak 
të shmangjes së gabimeve!

Pranojmë vetëm kontratat me 
nënshkrim personal! Çdo nënshkrim tjetër 
konsiderohet si fallci�kim dokumentash!

Në rastin e ndryshimit të adresës apo të 
emrit s’është e mjaftueshme ta shkruani atë 
në �etën e porosisë së produkteve. Për këtë ju 
lutemi të përdorni formularin e ndryshimit të të 
dhënave!

Në interes të sigurisë së çështjeve �nanciare 
ju lutemi, që në rastin e kontrollit të pikëve 
nëpërmjet autorizimit, personi i autorizuar të 
sjell me vete letërnjoftimin e tij! 

Sipas Politikës Ndërkombëtare të Biznesit, 
çdo distributor që nënshkruan formularin e

regjistimit (kontratën), �ton të drejtën e 
blerjes së produkteve me çmim shumice direkt 
nga zyrat. Ndërkohë distributor i regjistruar 
ai bëhet vetëm gjatë blerjes së parë, duke 
paraqitur 2 kopje të formularit të regjistrimit të 
vulosur dhe dorëzuar më parë.

18.00 dhe 06.00  Dr. Istvan Taraczközy: Mënyrë 
jetese natyrore - Duaje vetveten

18.15 dhe 06.15  Ëndrra jote është plani ynë: 
Hyrje në FLP

18.20 dhe 06.20 Përmbledhje: Version i shkurtër
18.25 dhe 06.25 Balet nga Pecsi
18.35 dhe 06.35  Ëndrra jote është plani ynë: 

Produktet FLP
18.40 dhe 06.40  Dr. Katalin Pirkho�er Dr.Seresne 

dhe Dr. Endre Seres: 
Lodhje pranvere

19.10 dhe 07.10  Dr. Mariann Diko, Dr. Laszlo 
Kulisic: Ruajtja e shëndetit në verë

19.35 dhe 07.35  Andras Banhidy: 
Porec dhe Malaga

19.55 dhe 07.55  Ëndrra jote është plani ynë: 
Mundësia FLP

20.00 dhe 08.00 Aidan O’Hare
20.15 dhe 08.15 Gregg Maughan
20.30 dhe 08.30 Rex Maughan
21.05 dhe 09.05  Megastar: 

Betti Balassy dhe Feri Varga
21.30 dhe 09.30 Supervizorë, Asistent m…
22.20 dhe 10.20  Sundimtarë, Menaxherë drejtues 

Menaxherë, Targa makinash
23.30 dhe 11.30  Attila Pataki: Këngë surprizë
23.40 dhe 11.40 Supervizorë, Asistent m…
23.55 dhe 11.55  Menaxherë,Menaxherë drejtues, 

Sundimtarë, Sundimtarë Vjetor, 
të kuali�kuarit Sziraki Business 20

00.45 dhe 12.45 Teri Harangozo, Kati Kovacs, 
  Laszlo Aradszky: 

Festivali i këngës e valles Forever
01.15 dhe 13.15 Tamas Radics: 
 E çuditshme, por këtu ndodhem
01.40 dhe 13.40  Agnes Klaj: Kur, nëse jo tani?
02.00 dhe 14.00  Aranka Vagasi dhe Andras Kovacs: 

Cogito Ergo FLP
02.30 dhe 14.30 Grupi muzikor Rajko 
02.45 dhe 14.45  Zoltan Nyiri dhe Krisztian Hackl: 

Pikat e forta dhe mundësitë e 
llojeve të personalitetit

03.45 dhe 15.45  Emil Tonk: Merre seriozisht
04.25 dhe 16.25 Përmbledhje
05.25 dhe 17.25  Miklos Berkics: 

Show i përvjetorit të FLP-s
05.35 dhe 17.35  Istvan Utasi: Business Builders 

Club në rajon
05.55 dhe 17.55 Himni

programi i FLP TV 
nga 28 maj 2009 deri në 20 qershor 2009 

në internet

programja 
interneten



32 2009/5 FOREVER NJOFTIME

Numri i gjelbër i Telecenterit të Budapestit:  +36 80 204 983.  Mund të telefonohet falas në ditët e punës në orarin 12-16. 

NJOFTIMET E ZYRAVE TË HUNGARISË

TË REJA
Që nga dita e sotme Telecenter 

zotëron numër të ri TË GJELBËR: 06-
80-204-983. Ky shërbim funksionon 
gjatë ditëve të punës në orarin 
12-16 dhe mund të telefonohet 
falas. Natyrisht Telecenter mund 
të arrihet akoma edhe në numrat 
e vjetër: +36-1-297-5538, +36-20-
456-8141, +36-20-456-8149

KALENDARI I AKTIVITETEVE
BUDAPEST – 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

POROSI PRODUKTESH
Blerësit që i sigurojnë produktet jo 

personalisht, por me autorizim mund 
t’i bëjnë porositë e tyre 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: +36-1-297-5538, +36-1-297-5539, 

– cel: +36-20-456-8141, +36-20-456-8149
– me sms në numrin e telefonit +36-20-

478-4732.
– në internet: porosisni produkte në 

faqen e internetit www.�pseeu.com! 
Zgjidhja më e thjeshtë dhe më e sigurt – jo 
vetëm përsa i përket blerjes së drejtpërdrejtë 
të produkteve, por edhe regjistrimit të 
porosive. 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. Dyqani ynë 
web mund të arrihet drejtpërdrejtë në 
adresën www.�pshop.hu, kurse vlera e 
pikëve dhe mund të ndiqet me vëmendje 
në faqen internetit www.foreverliving.com.

BLERJE ME ULJE
Partnerët tanë me shtetësi hungareze 

pjesën e shpërblimit që u takon për blerjet 
personale mund ta marrin në formën e 
uljes së çmimit. Sipas kërkesës suaj uljen 
e zbresim nga shuma e çeqeve të blerjes, 
kështu që Ju paguani më pak. 

Procesi i blerjes me ulje është si 
mëposhtë:

1. Deklarata.  Nëse Ju dëshironi ta 
shfrytëzoni këtë mundësi duhet ta deklaroni 
këtë duke plotësuar formularin përkatës. 

tyre, si dhe kopjen e dokumentit të 
paraqitjes së Zyrës së Taksave dhe 
Tatimeve të �rmave! Në të ardhmen 
vetëm me këtë dokument mund t’u 
japim shpërblime! Ata partnerë të 
Hungarisë, të cilët për blerjet e bëra 
dëshirojnë të nxjerrin llogari në emrin 
e �rmës së tyre personale, mund ta 
bëjnë këtë vetëm në rast se dërgojnë 
formularët e nevojshëm të plotësuar, 
dhe një kopje të dokumentit që 
vërteton pozitën e tij si pronar i �rmës. 
Njoftimi i hollësishëm në lidhje me 
këtë gjendet në zyrat tona, por me 
kërkesën tuaj mund t’ju njoftojnë 
edhe gojarisht.

Numrat telefonik të specialistëve 
tanë mjek:

Dr. Kassai Gabriella 20/234-2925
Dr. Kozma Brigitta 20/261-3626
Dr. Mezősi László 20/251-9989
Dr. Németh Endre 30/218-9004
Siklósné dr. Révész Edit  20/255-2122

Numri telefonik i specialistit tonë 
mjek të pavarur:

Dr. Bakanek György 20/365-5959

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

PËRFAQËSITË TONA
Forever Living Products
•  Drejtoria Qendrore: 

1067 Budapest, Szondi utca 34.,
tel: +36-1-269-5370, +36-20-253-3614

•  Drejtoria e Tregëtisë e Budapestit: 
1183 Budapest, Nefelejcs u. 9-11., 
tel: +36-1-291-8995, +36-20-465-6280
Drejtori i tregëtisë: Dr. Gothárd Csaba

•  Drejtoria Rajonale e Debrecenit: 
4025 Debrecen, Erzsébet u. 48.,
tel.: +36-52-349-657, +36-20-914-2945
Drejtori i rajonit: Pósa Kálmán.

•  Drejtoria Rajonale e Szegedit: 
6721 Szeged, Tisza Lajos krt. 25., 
tel: +36-62-425-505, +36-20-251-1712
Drejtori i rajonit: Radóczki Tibor

•  Drejtoria Rajonale e Szekesfehervarit: 
8000 Székesfehérvár, Sóstói út 3.,
tel: +36-22-333-167.
Drejtori i rajonit: Fődi Attila

Forever Resorts
•  Hoteli Kështjella e Szirakit 

3044 Szirák, Pető� u. 26.
tel: +36-32-485-300, fax: +36-32-485-285.
Drejtoresha e hotelit: Király Katalin

2. Blerja: Sistemi e zbret automatikisht 
uljen në çmim nga shuma gjithsej. Por kjo 
shumë për çdo person nuk mund të kaloj 
30% të shumës gjithsej neto. Nëse ulja e 
mbledhur në emrin Tuaj është më e madhe 
se kjo shumë, atëherë shumën e mbetur ua 
llogarisim gjatë blerjes së ardhshme, përsëri 
deri në vlerën 30% të shumës gjithsej të re, 
pastaj ky proces përsëritet mëtej.

Në rastin e blerjes me ulje nevojitet 
vërtetimi i identitetit Tuaj ose i personit të 
autorizuarit me letërnjoftim me fotogra�.

3. Informimi: Shumës që mund të 
merret në përdorim në datën 15 të çdo 
muaji i shtojmë uljet e reja që rrjedhin nga 
blerjet e muajit të kaluar. Rreth shumës 
aktuale të uljes kolegët tanë mund t’ju japin 
informacione Juve ose personit të autorizuar 
vetëm personalisht, pas paraqitjes së 
letërnjoftimit me fotogra�.

Për detaje të mëtejshme interesohuni tel 
sponsorët ose punonjësit tanë.

TRANSPORTI
Dëshiroj t’u thërras vëmendjen 

distributorëve të Hungarisë për shërbimin 
tonë të transportimit të pakove. Me anë të këtij 
shërbimi Ju i marrni porositë e bëra maksimum 
brenda 2 ditëve – në kohë të përcaktuar – në 
çdo zonë 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.

INFORMACIONE ME VLERË
I lutemi Distributorëve të Nderuar, që 

bashkë me formularin e tyre të regjistrimit 
të dorëzojnë edhe kopjen e lishencës së 

Debreceni iroda
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I punonjësve të Qendrës 
Mësimore Sonya të 

rrugës Nefelejcs

PREZANTIM

Sot ulemi në verandën e restorantit nën rrezet 
e shkëlqyera të diellit. Çadra e diellit është e 
mbyllur, na pëlqejnë rrezet e ngrohta. Përpara 
nesh në tavolinë gjendet një kupë e bukur 
me akullore. E hamë ngadalë dhe bisedojmë 
me një kotele të vërtetë, me mjeshtren e 
kozmetikës Ivett Racz. Është mirë të jesh 
pranë saj, pasi është gjithmonë e gëzuar 
dhe e qeshur.
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- I do njerëzit?
- Po, shumë. E dija që 

në moshën e fëmijërisë që 
dëshiroj të merrem me njerëz, 
dhe kështu ndodhi!

- Ku i ke kaluar vitet e 
mëparshme?

- Prindërit e mi jetojnë 
në Hodmezővasarhely, aty 
linda dhe mbarova shkollën e 
mesme, ku mësova turizëm. 
Por pas një muaji punë e dija 
që doja tjetër gjë.

- Mësove kozmetikë?
- Jo. Në fillim bëra një kurs 

masazhi freskues. Punova 
për 2 vjet në këtë profesion, 
ndërkohë që isha edhe 
trainere personale.

- Kur u shpërngule në Bu-
dapest?

- 4 vjet më parë. Këtu 
m’u dha mundësia të mësoj 
kozmetikë. Shkova në një shkollë 
private, të cilën e mbarova 
para 2 vitesh. Kualifikimin 
tim e sigurova në konkursin 
kombëtar „Më i miri në zanat”, i 
cili organizohet çdo vit. Kështu 
mbarova dy muaj më parë se 
shokët e mi të klasës.

- Si pate kontakt me kom-
paninë tonë?

- Në këtë periudhë dëgjova 
se FLP kërkon mjeshtre 
kozmetike. Këtë informacion e 
dëgjova nga Ildiko Meszaros e 
cila punon në sallonin Sonya 
të rrugës Szondi. Më thirrën 
për një ditë provë, ku u takova 
edhe me Dr. Sandor Milesz-in i 
cili pas 5 minuta bisedë tha që 
„mund të fillosh që nesër”

- Të pëlqyen shpejt pro-
duktet tona?

- Kur fillova të punoj 
sigurova përvoja shumë të 

këndshme me produktet. 
Më parë s’isha takuar me 
produkte kozmetike kaq të 
mira, me cilësi kaq të pastër 
dhe që mund të përdoren 
kaq thjeshtë. Mësova shpejt 
të punoj me to dhe si mund 
t’i përziej për të arritur efektin 
maksimal. Klientët e mi s’janë 
ankuar kurrë për simptoma 
alergjie, madje u është 
regjeneruar më shpejt lëkura. 
Me kremet mund të trajtoj 
çdo lloj lëkure.

- Tek Ty vijnë për trajtim 
edhe meshkuj?

- Po, dhe kësaj i gëzohem 
shumë. Trajtimi i vetvetes 
është gjithmonë e më 
popullor edhe në radhët e 
gjinisë më të fortë. Sidomos 
tek distributorët dhe 
këshilltarët e produkteve. Si 
mund të besohet dikush kur 
flet rreth trajtimit të lëkurës 
nëse lë pas dore dhe s’trajton 
lëkurën e vet.

- Tek meshkujt bëhet 
gjithmonë e më shumë modë 
heqja e qimeve me dyll për 
shkaqe higjenike. Merresh 
edhe me këtë?

- Natyrisht, pasi pas heqjes së 
qimeve me dyll ofroj produktin 
më të mirë për qetësimin e 
lëkurës, ky është First!

- Jeta private? Është temë 
tabu?

- Aspak! Pata një gëzim të 
madh, pasi s’ka shumë kohë 
që bleva apartamentin e parë 
në jetën time! Jam e kënaqur 
dhe e lumtur.

- Të pret dikush kur shkon 
në shtëpi?

- Buzëqesh kur hyj në 
pallat. Fus çelësin në bravë 

dhe zemra më mbushet me 
dashuri. Hapet dera dhe pas 
saj dëgjoj zërat e gëzimit.

- Kush të pret në këtë më-
nyrë për t’u patur zili?

- Qeni im i vogël, Szeti, 
i cili më kënaq prej një viti 
e gjysëm.

- Edhe ai është kon s u-
mator i produkteve?

- Sigurisht! Këtyre qenëve 
të vegjël për shkak të zakonit 
që hidhen vazhdimisht 
përpjetë, u grihet gjuri dhe kjo 
është shumë e dhimbshme. 
Për fat të keq këtë e shikojmë 
edhe ne. Tani ai merr rreg u-
llisht Freedom, kapsulën Ac t i-
ve HA dhe xhelin MSM të cilin 
për shkak të qimeve të gjata e 
lyej me pak vështirësi.

- Po t’i hedh një sy  banjës 
çfarë produktesh mund të 
shikoj?

- Natyrisht vetëm të 
FLP-s! Kjo është kuzhina 
ime e vërtetë magjistare, 
pasi këtu e kam zakon që 
gjatë shplodhjes në vaskë të 
mendoj për trajtimet e reja 
të cilat i përdor menjëherë 
tek vetja ime. I përdor tek 
klientët vetëm nëse kanë 
rezultatin që mendoj.

- Çfarë planesh ke?
- Tani për tani qëllimi 

im është themelimi i jetës, 
dhe kjo gjë pa përgatitje e 
zhvillim profesional është 
e paimagjinueshme. Kam 
punuar 2 vjet në firmë dhe 
gjatë kësaj kohe kam mësuar 
shumë gjëra, i kam zgjeruar 
shumë njohuritë e mia. Para 
gjysëm viti bëra edhe një 
kurs makijazhi që të mund 
t’i përdor në mënyrë më 
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praktike produktet kozmetike 
zbukuruese Sonya.

- Ke klientë të për h er-
shëm?

- Po. Kam klientë të shumtë 
nga rrethi i distributërove.

- Çdo skuadër përfaq ë-
sohet tek Ty?

- Këtë s’do e thoja. 
Dre jtuesit që i provojnë 
personalisht shërbimet e 
mia, dhe bashkë me ta edhe 
anëtarët e skuadrës të tyre 
janë klientë të shpeshtë 
tek unë. Këtu informacioni 
përhapet brenda skuadrës.

- Ivett, e shoh që po shi-
kon orën. Po pret klient?

- Po, pasi i lë takimet në 
orar të caktuar. I pres të gjithë 
me kënaqësi. Regjistrimi: Ivett 
Racz: 06 20 416-6329

- Ta dish se po të ishe 
vajza ime, do të isha shumë 
krenare për Ty! Faleminderit 
për bisedën dhe të uroj suk-
sese të mëtejshme!

KATA UNGAR
menaxhere

NË SALLONIN SONYA TË 
RRUGËS NEFELEJCS

Masazh: Csilla Fülöp (+36-20) 428-0698
Kozmetikë: Ivett Racz (+36-20) 416-6329

Manikyr, pedikyr: Krisztina HasznosiManikyr, pedikyr: Krisztina Hasznosi (+36-20) 231 5909
Parukeri: Barbara Benkő (+36-20) 369 7579

NË SALLONIN SONYA TË 
RRUGËS SZONDI

Masazh: Ildiko Hrncsjar (+36-20) 457 1155
Kozmetikë: Ildiko Meszaros (+36-20) 500-3889

Punonjësit tanë ju presin të gatshëm për t’ju bërë qejfin. Hapni fletoren e  ju presin të gatshëm për t’ju bërë qejfin. Hapni fletoren e 
takimeve dhe binduni për besueshmërinë e fjalëve të mia!takimeve dhe binduni për besueshmërinë e fjalëve të mia!takimeve dhe binduni për besueshmërinë e fjalëve të mia!takimeve dhe binduni për besueshmërinë e fjalëve të mia!

Ju uroj të kaloni një kohë të këndshme!
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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.

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. 

   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.

   Dr. Slavko Paleksic. Orari i hapjes: në ditët e punës 9.00-16.30

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 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
–  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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SUPER ÉS SILVER POST RALLY 
MINŐSÜLTEK:

7500 cc 
Berkics Miklós
Szabó József & Szabó Józsefné

5000cc
Krizsó Ágnes 
Varga Róbert
Lomjanski Stevan & 
Lomjanski Veronika
Gidófalvi Attila & Gidófalvi Attiláné

2500cc
Leveleki Zsolt & Leveleki Anita
Dr. Kósa L. Adolf
Herman Terézia 
Halmi István & Halminé Mikola Rita
Botis Gizella & Botis Márius
Halomhegyi Vilmos 
Vágási Aranka & Kovács András
Bruckner András & Dr. Samu Terézia
Tóth Sándor & Vanya Edina
Buruš Marija & Buruš Boškó
Fekete Zsolt & Ruskó Noémi
Senk Hajnalka 
Juhász Csaba & Bezzeg Enikő
Budai Tamás 
Utasi István & Utasi Anita
Hertelendy Klára 
Dr. Németh Endre & Lukácsi Ágnes
Rózsahegyi Zsoltné & Rózsahegyi Zsolt

SUPER ÉS TRADITIONAL POST RALLY 
MINŐSÜLTEK:

1500cc
Vareha Mikulas
Bodnár Daniela

SUPER RALLY MINŐSÜLTEK:

1500cc
Kis-Jakab Árpád & 
Kis-Jakabné Tóth Ibolya
Biró Tamás & Biró Diána
Szépné Keszi Éva & Szép Mihály
Szegfű Zsuzsa & Pintér Csaba
Varga Géza & 
Vargáné Dr. Juronics Ilona
Gecse Andrea 

Dr. Seresné Dr. Pirkho�er Katalin & 
Dr. Seres Endre
Dr. Ratković Marija & Ratković Cvetko
Illyés Ilona 
Éliás Tibor 
Knisz Péter & Knisz Edit
Stilin Tihomir & Stilin Maja
Szekér Marianna 
Gergely Zsó�a & Dr. Reindl László
Tóth István & Zsiga Márta
Papp Imre & Péterbencze Anikó
Siklósné Dr. Révész Edit & Siklós Zoltán
Janović Dragana & Janović Miloš
Becz Zoltán & Becz Mónika
Dr. Pavkovics Mária 
Lapicz Tibor & Lapiczné Lenkó Orsolya
Tóth Csaba 
Hajcsik Tünde & Láng András
Balogh Anita & Süle Tamás
Kibédi Ádám & Ótós Emőke
Klaj Ágnes 
Tamás János & Tamás Jánosné
Nagy Ádám & Nagyné Belényi Brigitta
Papp Miklós
Székely János & Juhász Dóra
Gerő János & 
Gerőné Jócsák Julianna Katalin
Nagy Katalin 
Orosz Ilona & Dr. Gönczi Zsolt
Ádámné Szőllősi Cecília & Ádám István
Révész Tünde & Kovács László
Bakó Józsefné & Bakó József
Haim Józsefné & Haim József
Tanács Ferenc & Tanács Ferencné

1000cc
Csuka György & Dr. Bagoly Ibolya
Csürke Bálint Géza & Csürke Bálintné
Micić Mirjana & Harmoš Vilmoš
Dominkó Gabriella & Géczi László
Dr. Farády Zoltán & Dr. Dósa Nikolett
Molnárné Kalcsu Klára 
Brumec Tomislav
Zore Jozefa
Sebők Judit 
Császár Ibolya Tünde
Tanács Erika
Dr. Molnár László & 
Dr. Molnár- Stantić Branka
Tasnády Beáta & Vörös Zoltán
Gecző László Zsoltné & 
Gecző László Zsolt
Kása István & Kása Istvánné
Dr. Schmitz Anna & Dr. Komoróczy Béla
Nakić Marija
Dr. Steiner Renáta 
Bánhegyi Zsuzsa & Dr. Berezvai Sándor
Vitkó László 

Kraljić-Pavletić Jadranka & 
Pavletić Nenad
Halminé Kajdi Mónika & Halmi Tamás
Darabos István & Darabos Istvánné
Papp Tibor & Papp Tiborné
Léránt Károly & Lérántné Tóth Edina
Bali Gabriella & Gesch Gábor
Fittler Diána 
Dragojević Goran & Dragojević Irena
Bánhidy András
Futaki Gáborné 
Bakóczy Lászlóné  
Túri Lajos & Dobó Zsuzsanna
Dr. Kovács László & Dr. Kovács Lászlóné
Radóczki Tibor & Dr. Gurka Ilona
Térmegi Lászlóné & Térmegi László
Csepi Ildikó & Kovács Gábor
Gulyás Melinda 
Mayer Péter
Perina Péter & Rumpler Viktória
Hári László 
Dr. Szabó Tamásné & Dr. Szabó Tamás
Jozó Zsolt & Molnár Judit
Miklós Istvánné & Tasi Sándor
Rex Alexander 
Mészáros Istvánné           
Dr. Keresztényi Albert 
Oltvölgyiné Zsidai Renáta
Kovács Gyuláné & Kovács Gyula
Menkó Éva 
Miškić Dr Olivera & Miškić Dr. Ivan
Gecző Éva Krisztina
Köves Márta
Kincses János & Kincses Jánosné
Major István & Majorné Kovács Beatrix

750 cc
Babály Mihály & Babály Mihályné
Keszlerné Ollós Mária & Keszler Árpád
Mrakovics Szilárd & Csordás Emőke
Dr. Kiss Ferenc & Dr. Nagy Ida
Hegedűs Ervin & 
Hegedűsné Ponyi Tímea
Schönfeld Szilvia 
Kardos Zsolt & Kardos Anita
Njegovanović Vaselije
Olajos András
Sulyok László & 
Sulyokné Kökény Tünde
Dobsa Attila & Dobsáné Csáki Mónika
Németh Sándor & 
Némethné Barabás Edit
Rusák Patrícia 
Tóth Andrea
Téglás Gizella 
Vanyáné Dán�y Beáta & Vanya László
Ugrenović Miodrag & Ugrenović Olga
Horváth Andrásné 

Gáspár József & Hegedűs Judit
Lukács László György
Erdős Attila & Bene Írisz
Kárpáti Zoltánné & Kárpáti Zoltán
Knežević Sonja & Knežević Nebojša
Molnár Zoltán 
Bojtorné Ba� Mária & Bojtor István
Tóth Zoltán & Horváth Judit
Dr. Kardos Lajos & 
Dr. Kardosné Hosszú Erzsébet
Abuczki Attila & Abuczkiné Kiss Ágnes
Dr. Karácsony Sándorné 
Korenić Manda & Korenić Ecio
Jurović Zlatko & Jurović Sonja
Farkas Gáborné & Farkas Gábor
Koródi Kovács Elizabetta & 
Koródi József
Kovács Zoltán & 
Kovácsné Reményi Ildikó
Váradi Éva 
Futaki Ildikó 
Király Krisztina
Garáné Réh Sylvia & Gara Pál
Szűtsné Bernáth Annamária 
Dr. Horváthné Ollrám Tünde & 
Dr. Horváth István
Nagy Zoltán & Nagyné Czunás Ágnes
I�. Szepesi István  
Szabó Ildikó
Hofbauer Rita & Gavalovics Gábor
Jakupak Vladimir & Jakupak Nevenka
Milovanović Milanka & 
Milovanović Milisav
Kemenczei Vince & Tamási Krisztina
Ráth Gábor 
Szabó Roland & Szabó Anita
Lipp Szilvia & Molnár Mihály
Birkás Attila 
Csillag Adrienn & Lányi Roland
Dr. Lazarević Predrag & 
Dr. Lazarević Biserka
Szeles Róbert & Weigand Ágnes
Szakál Istvánné & Szakál István
Tóth Róbert László & 
Tóth Róbert Lászlóné
Bognárné Maretics Magdolna & 
Bognár Kálmán
Dr. Debrődi Mária & Vágott Sándor
T.Nagy Sándorné & T. Nagy Sándor
Ostojić Boro
Dr. Rokonay Adrienne & 
Dr. Bánhegyi Péter
Róth Zsolt& Róthné Gregin Tímea
Kunkli Imréné & Kunkli Imre
Máté Kiss Imre 
Hegedűs Árpád & 
Hegedűsné Lukátsi Piroska
Bársony Balázs & Bársonyné Gulyka 
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Krisztina
Tordai Endre & Tordainé Szép Irma

500cc
Haraszi Pálné & Haraszi Pál
Nagyné Ország Beatrix
Wehliné Mezei Aranka & Wehli Péter
Orosz Lászlóné 
Csetfalvi Attila
Bertók M. Beáta & Papp-Váry Zsombor  
Petrović Dr Aleksandar & Djukinić 
Petrović Mirjana
Katić Ivan & Katić Mesaroš Mirjana
Sukser Margareta & Sukser Marijan
Siposné Hirsch Judit & Sipos Ernő
Bodnár Zoltán & Bodnárné Tóth Ágota
Rácz Zoltán & Rácz Gabriella
Hajdu Veronika 
Heinbach József & Dr. Nika Erzsébet 
Simon János
Szabó Péter 
Szabó Zoltánné & Szabó Zoltán
Bognár Gábor 
Botka Zoltán & Botka Zoltánné
Veres Zoltán 
Géringer Ágnes & I�. Lukács Gábor
Toldi Lászlóné & Toldi László
Dr. Kálmánchey Albertné & 
Dr. Kálmánchey Albert
Németh Antal & Németh Antalné
Rusák József & Rusák Rozália
Mészárosné Varga Márta & 
Mészáros István
Boskó Hilda & Boskó Béla
Juhász Gusztávné & Juhász Gusztáv
Czap Anita
Mitrović-Pavlović Milan & 
Pavlović Biljana
Jancsik Melinda
Arbeiter Jožica & Dr. Arbeiter Miran
Rezván Pál & Rezvánné Kerék Judit
Kuzmanović Vesna & 
Kuzmanović Siniša
Altmann László & Altmann Adrea
Hartmann Ádám & Harmann-né 
Semsei Katalin
Jávorszky László & Jávorszky Lászlóné
Dr. Csisztu Attila & 
Dr. Csisztuné Pájer Erika
Kárpátiné Novák Ágnes & 
Kárpáti József
Mussó József & Mussóné Lupsa Erika
Szép Margit & Till György
Kompp Rezsőné Czervá Ibolya & 
Soltész József
Ocokoljić Zoran
Vargáné Házi Ildikó & Varga Mihály
Darkecco-Spasojević Anna & Darkecco-

Spasojević Dario
Sebők Attila 
Hanyecz Edina 
Varga Zsuzsa
Dr.Lukács Zoltán & 
Dr. Lukácsné Kiss Erzsébet
Seresné Bathó Mária & Seres János
Kulcsárné Tasnádi Ilona & Kulcsár Imre
Tóth Tímea 
Temesváriné Ferenczi Ágnes & 
Temesvári Andor
Lantos István & Juhász Renáta
Ré� Lászlóné 
Abonyi Tóth István 
Dr. Surányi Katalin & Gazdig Sándor
Finta János & Fintáné Szilágyi Irén
Tumbas Dr. Dušanka 
Kiss Istvánné & Kiss István
Ferencz Lászlóné & Ferencz László
Brence-Jović Vesna & Jović Dušan
Almásiné Menyhárt Mónika & 
Almási Zsolt
Kálmán Zsolt 
Szolnoki Mónika
Damásdi Ildikó
Márton József & 
Mártonné Dudás Ildikó 
Stri�er Lászlóné & Stri�er László
Csörsz Zalánné & Csörsz Zalán
Kovács György & 
Kovácsné N. Bernadett
Rokaly Sándor & Barazsuly-Czintus 
Magdolna Adél
Takács Andrea 
Szabados Zoltán & 
Szabadosné Mikus Emese
Kalajdžić Marica
Greksa Zsolt & 
Greksáné Martin Mónika
Davidović Mila & Matić Dragan
Mitró Attila
Zakar Ildikó 
Mentes Gábor & 
Mentesné Tauber Anna
Varga Andrea
Széplaki Ferencné & Széplaki Ferenc
Kovács Tímea 
Keneseiné Dr. Milics Margit & 
Kenesei Gyula
Futó Lászlóné & Futó László
Seres Máté 
Daróczy Márk
Gedeon Zoltán & Drescher Éva
Balogh Attila & 
Baloghné Ardai Zsuzsanna
Muladi Annamária
Mohácsi Viktória
Szanyi Imre 

Haga Anikó & Ingár Tibor
Schleppné Dr. Käsz Edit & 
Schlepp Péter
Ramhab Zoltán & Ramhab Judit
Szabó Péter & Szabóné Horváth Ilona
Dr. Saáry Zoltán & 
Dr. Saáryné Dr. Peszleg Pálma
Hargitai András & Szabó Nikoletta
Kun Gábor & Kunné Páger Judit
Lőw Tiborné & Lőw Tibor
Sándor Péter & Székely Csilla
Makai István & Makai Istvánné
Hartyányi Julianna
Hollóné Kocsik Judit & Holló István
Rácz Edit & Holczer Tibor
Oszbach Tiborné & Oszbach Tibor
Jassek Beáta
Kiss Józsefné & Kiss József
Markó Mária & Markó Antal
Borbély Gáborné
Bekk Zoltánné & Bekk Zoltán
Farkas Balázs & Farkasné Szivér Anita
Petrinjac Željka & Petrinjac Predrag
Tóth Sándor Tamás & Nagy Marianna
Kasza Katalin & Kasza Csaba 
Kőrössy Zoltán & 
Kőrössy Behán Rozália
Runjajić Zoran & Runjajić Jasna
Csehi Attiláné & Csehi Attila
Pavlović Jovanka
Visnovszky Ramóna
Barócsik András & Barócsik Gabriella
Tiszavölgyi Gabriella & Zsíros László
Horváth Lászlóné & Horváth László
Dr. Rédeiné Dr. Szűcs Mária & 
Dr. Rédei Károly
Péter Gabriella & Péter Zsolt
Szabó Péter
Dr. Jánosdeák Gáborné & 
Dr. Jánosdeák Gábor
Rusvai Miklósné & Rusvai Miklós
Milanović Ljiljana
Iskra Rinalda & Iskra Lučano
Benedeczki Mihályné & 
Benedeczki Mihály
Erdődi István & Erdődiné Molnár Zsó�a
Patkós Györgyi & Patkós Péter
Vígh Sándorné & Vígh Sándor
Keszthelyi Gábor & Keszthelyi Erika
Pápai Zita
Batista Ksenja
Ferencz László
Csuti Róbert
Jović Randjelović Dr. Sonja & 
Randjelović Dragan
Kovács Ágnes 
Draščić Dušan & Draščić Marija
Kota Izabela Barbara & Kota Mihajlo

Dr. Kása Gergely 
Balázs Nikolett
Szentesi Anna
Musta�ć Subhija & Musta�ć Safet
Mező� Emil & Mező�né Jakab Ildikó
Dr. Vörös Mariann & Sámoly Ferenc
Csiki Jánosné & Csiki János
Zeitz Mária & Boros Miklós
Simitska Tímea
Milutinović Milan
Ujj Zoltán & Solner Józsefné
Vesza Erzsébet
Becker Péterné 
Oláh Gábor 
Kovács Anna Mária & Gottwald László
Csontos Mariann
Puskás Zsolt & Palásti Mária
Dr. Fábián Mária 
Varga József
Tímár János & Tímár Jánosné
Vargáné Dr. Fekete Valéria & 
Varga István
Darabos Tamás
Nagy Tímea & Varga László
Varga Tiborné & Varga Tibor
Marić Jahno Nadica & Jahno Aleksa
Skáfár István & Skáfárné Vásár Amália
Dr. Lőriczi Ilona 

250 cc
Kontra József 
Tasnádi Lajosné
Petrovai Tamásné & Petrovai Tamás
Börcsök József & 
Börcsökné Monostori Ibolya
Rajnai Éva & Grausz András
Hubacsek Ágota 
Bodnár Józsefné & Bodnár József
Ács Sándorné
Balázs Krisztina 
Jeddi Mária & Németi Gyula
Szabó Ferencné & Szabó Ferenc
Fehérvári Antal & 
Fehérváriné Kovács Zsuzsanna
Leskovar Jagoda & Maduljaš Tajmir
Antonijević Slobodan & 
Antonijević Biljana
Fövényi Istvánné 
Sebők Andrea 
Rakovac Radmila & Rakovac Budimir
Jazbišek Tanja
Szeghy Mária 
Nagy Eszter 
Popovac Dušica & Popovac Ratko
Radics Tamás & Poreisz Éva
Farkas Eszter & Firisz Imre
Kapitány Mátyás & Kapitány Mátyásné
Kleinné Sipos Ágnes & Klein Miklós
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Pakocs Yvett
Bertalan László & 
Bertalanné Koshai Orsolya
Majoros Éva
Kilián Jánosné & Kilián János
Sitkei Zoltán & Sitkei Tímea
Vraneš Zrinka
Czifra Istvánné & Czifra István
Bicskei Brigitta & Zsibrita Balázs
Strboja Jovanka & Radivoj Strboja
Kerékgyártó Miklós Róbert
Hrnčjar Jasna
Paligorić Stojanka & 
Paligorić Aleksander
Dr. Erdei Péterné & Dr. Erdei Péter
Vizsnyai Róza
Vejtey Miklós
Micašević Nada
Kurta Péterné & Kurta Péter
Szántó József
Vajda Lászlóné & Vajda László
Stevanović Verica & Stevanović Rade
Dr. Czap Lajos & Dr. Czap Lajosné
Rudics Róbert & 
Rudicsné Dr. Czinderics Ibolya
Kocsis Dánielné 
Móricz Edit
Balogh Tünde
Kernya Brigitta
Székely Borbála
Mirkov Dr. Rozmaring & Mirkov Jovica
Babidoricsné Nagy Piroska
Marosiné Máté Terézia & Marosi Csaba
Németh Andrea
Torma Károly &
 Tormáné Boldog Zsuzsanna
Sár�yné Gutmann Zsuzsa & 
Sár�y János 
Szigetvári Ferenc & Szigetvári Ferenc
Fersch Mártonné & Fersch Márton
Zsóka László & Zsóka Mariann
Csató Csabáné & Csató Csaba
Dr. Molnár Gyula & 
Dr. Tóth-Baranyi Zsuzsanna
Kajdács Zsolt
Csiki Józsefné & Csiki József
Muhari Andrea & Farkas Zsolt
Aćimović Petar & Aćimović Milanka
Balázs Tamás
Thuri Nagy Lajos & Oláh Henrietta
Ciler Ivan
Király László & Tenke Eszter
Szabó Mária & Szabó István
Horváth Zoltán & Horváth Zoltánné

Berta Ágnes 
Kocsis Imre & Száraz-Nagy Brigitta
Rézműves József Árpádné 
Szikszay István Zoltánné & 
Szikszay István Zoltán
Dr. Tamási András & 
Dr. Tamási Andrásné
Fekete Józsefné
Rákosné Bíró Margit & Rákos László
Nikolajević Tatjana & 
Nikolajević Bogdan
Dr. Lovasné Tóth Ottila & 
Dr. Lovas Péter
Blašković Siniša
Lábodi Éva
Hutóczki Melinda & Hutóczki Ferenc
Kádár László & Kádárné Fekete Erika
Jovanović Zvezdana
Buljan Slobodanka & Buljan Stanislav
Ruszbachné Szarvas Mária
Marosfalvi József & Marosfalvi Józsefné
Beršić Olivera & Beršić Fadil
Barabás Zoltán & Barabás Ivette
Mályi Rudolfné & Mályi Rudolf
Tábit István és Tábitné Csányi Anna
Kerle Károlyné & Kerle Károly
Schubertné Zsákai Ágnes 
Pardi Zoltán 
Novaković-Dragojlović Dragana & 
Ristanović Radan
Raj Lajosné & Raj Lajos
Dr. Dóczy Éva & Dr. Zsolczai Sándor
I�. Bekk Zoltán
Béndek Beáta & Páczelt Mihály
Stojanović Emilija & Stojanović Nenad
Kurucz Levente & Kurucz Leventéné
Krizsai Györgyné & Kriszai György
Böröcz Péter & 
Böröczné Ölbei Gabriella
Csontos Gábor
Gavallér Lajos 
Antalné Dr. Schunk Erzsébet & 
Antal Gyula
Nógrádi Ilona 
Marić Slavica
Koledich Antalné & Koledich Antal
Horváth László  Miklós & Horváthné 
Gabrovits Sarolta
Ivančan Slavica & Ivančan Dragutin
Nagy Gabriella & Nagy Ervin
Juhász Lászlóné & Juhász László
Sredojević Katarina & 
Sredojević Milutin
Dr. Sziberth László & 
Dr. Sziberth Lászlóné
Stahlmayer Sándor
Gombás Csilla Anita & Gombás Attila
Dr. Szabóné Matusek Edit & 

Dr. Szabó János
Beke Józsefné & Beke József
Grbac Silvana & Grbac Vigor
Kiss Attiláné & Kiss Attila
Kékesi Gábor
I�. Rékasi János & Sisa Zsóka
Gyurik Erzsébet & Sándor József
Miljak Rill Ivanka & Rill Rolf
Pongrácz Erika 
Fekete Zoltánné & Fekete Zoltán
Retter József
Csürke Elek & Csürke Elekné
Zsolnay Zsuzsanna & Berecz Zoltán
Dr. Botos Mária 
Dragić Meliha & Dragić Dragan
Žurma Julijana & Žurma Todor
Schulhof Ernőné
Gelegonya Klára Judit & 
Dr. Ujhelyi János
Torcom Julia 
Dr. Molnár Erzsébet
Aleksov Jordan & Aleksov Ljubica
Žurka Dragana
Dr. Király Anna & Deák Csaba
Cipe Laslo & Cipe Vesna
Vas Viktória Rita
Glavinka Željko
Letek László & Letek Lászlóné
Göncz Éva 
Varajić Savka
Veres Miklós 
Tenke János & Tenke Jánosné
Pittenauer Menyhértné & 
Pittenauer Menyhért
Kéri Péter & Kéri-Zsigmond Alíz
Bánki László & Bánkiné Takács Márta
Bunjevački Jovanka & 
Bunjevački Živojin
Mihailović Branko & Mihailović Marija
Füzesi Gyuláné 
Virágné Tóth Erika 
Petróczy Zsuzsanna 
Kovács Erika
Ribi Melinda & Ribi András
Ivanović Sanja 
Kőszegi Zsolt & Kőszegi Rita Csilla
Czomba Lajosné
Jobbágy Sándorné & Jobbágy Sándor
Calušić Dubravka & Calušić Ante
Holicsek Szilvia
Bárányné Dr. Szabó Éva & 
Bárány István
Petković Aleksandra & 
Petković Bogdan
Wéber Győző & Wéberné Rajos Anna
Dr. Győri Ferenc & Dr. Kiss Judit
Banai Róbert & 
Banainé Kőmüves Anita

Ocokoljić Daniela
Bakura József 
Divinyi Zsolt & Cser Csilla
Pető Ferenc
Biró Attiláné & Biró Attila
Zachár-Szűcs Izabella & Zachár Zsolt
Gerencsér József & 
Gerencsérné Bakos Erzsébet
Lozajić Dimitrovski Snežana & 
Dimitrovski Hristo
Cvijanović Ana & Cvijanović Božidar
Balog Lajos & Dr. Simon Noémi-Mária
Mester Miklós
Bakos Antal & Bakos Éva Natália
Duran Mensura & Duran Mustafa
Pálóczi Ildikó & Varga István
Keszei Jánosné 
Fejszés Ferenc & 
Fejszésné Kelemen Piroska
Stegena Éva 
Petrović Milena & Petrović Milenko
Rózsáné Takács Tímea & Rózsa Imre
Saf Ljiljana & Saf Vladimir
Balla Mária
Erdős Tamás & Erdősné Solymosi Edit
Božnik Slavica
Kristóf László & Kristóf Lászlóné
Orinčić Marija Magdalena
Erdei Zoltán & Erdei Ilona Etelka
Momčilović Danica & 
Momčilović Novica
Nikolin Sreten & Nikolin Ilona
Kohut Blazenka & Kohut Djura
Hócza Tibor & Hóczáné Barczi Mária
Lancz Judit & Varga Zoltán
Csáthyné Hengán Ágnes & 
Csáthy András  
Pálos  Cs. Zoltán 
Zabkar Alain & Kevic Zorana
Berta Lászlóné & Berta László
Kecskésné Kriston Katalin & 
Kecskés László
Kis-Jakab Edina
Ballabás Melinda
Alakeli Iszam Viktor 
Varga Attila & Papp Krisztina
Krkljuš Ksenija & Krkljuš Stevan
Damnjanović Andrija & 
Venjarski Marija
Szabó Zoltánné 
Szabolcsi Gábor Oszkár
Steiner Imre
Dr. Tárczy Jolán & Zyzych Andriy
Fekete Béla & Feketéné Nagy Julianna
Galánfy Lászlóné & Galánfy Lászl
Dr. Mokánszki Istvánné & 
Dr. Mokánszki István
Orosi Gergely 
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Ádám Zoltán & Ádám Zoltánné
Kovács József & 
Kovácsné Mercs Mónika
Justinné Lénárt Mária 
Bata Orsolya & Holló Szilárd
Czupi Lászlóné & Czupi László
Molnár Attila
Szántó László 
Tóth Anett 
Csepreghy Jánosné
Fábián Gábor
Némethy József & Némethy Józsefné
Hodžić Dr. Sead
Révainé Kompp Szilvia 
Lovasné Parczen Gabriella & 
Lovas László
Paunović Grozdana & 
Paunović Vladimir
Bračanović Branislav & 
Bračanović Marija
Dr. Sági Vincéné & Dr. Sági Vince
Bötkösné Molnár Erzsébet 
Bakos Károly & Tanka Éva
Nagyné Szepes Éva
Tóth László & Tóthné Péczer Erika
Bakša Dušanka & Bakša Željko
Dr. Kertész Ottó & 
Dr. Kertészné Szabó Erzsébet
Major Tamásné & Major Tamás
Háhn Adrienn 
Békésiné Lévai Éva
Kovácsné Antal�a Evelin & 
Kovács Zoltán
Njegovanović Svetlana
Steiner József
Czibolya Zoltánné & Czibolya Zoltán
Krizsán Vig Erika & Krizsán György
Tóth Kovács Józsefné & 
Tóth Kovács József
Gara Balázs
Bojović Branko
Tóth János
Klenkovski Svetlana & 
Klenkovski Branko
Barta Csabáné & Barta Csaba
Ciler Dominik & Ciler Stefanija
Illés Terézia
Andó Zoltán & Blaskó Ildikó
Farkasné Szécsényi Éva & Farkas István
Szikszai László
Oltvölgyi Béla
Iski Béla & Iski Béla
Kissné Dalanics Ildikó & Kiss Ferenc
Tóthné Nagy Katalin & Tóth István
Bigec Danica
Pere Hilda & Szarka Csaba
Kovács Zsuzsanna
Hartainé Dr. Benkő Ibolya

Kovács Gábor Zsolt
Dr. Bóna Renáta 
Szabóné Dr. Szántó Renáta & 
Szabó József
Vujašin Dr. Jelena & Vujašin Dragoljub
Arnold László
Bencsik Erzsébet
Botis Krisztián Artúr & Botis Tamara
Tátrainé Márton Zsuzsanna
Matos Katalin
Görzsöny László & 
Görzsönyné Tóth Teodóra
Dr. Szilágyiné Dr. Molnár Éva & 
Dr. Szilágyi György
Wutsch Andrásné 
Kéri Andrea & Kreutz Balázs
Purda Antal
Müllner Márta 
Erdélyi Miklós
Hyrossné Dr. Biró Judit & Hyross András
Golub Vasilija
Stojanović Danica & Vuk Manda
Dr. Koltai-Lukács Mónika & 
Koltai Roland
Borbély István & Borbély Istvánné
Dinnyési Ferencné & Dinnyési Ferenc
Csobánné Szabó Edit & Csobán Lajos
Sisistyán István
Stojanović Olgica & Stojanović Najdan
Farkas Magdolna
Tihanyi-Kundár Marianna
Ilić Slaviša & Ilić Ljiljana
Mészáros Csaba & Gulyás Tímea
Kátai Tamás 
Schneider László & Schneider Lászlóné
Kutiné Béza Gabriella & Kuti Csaba
Gáborné Márton Judit
Juhász Zsuzsanna
Czakó Judit
Törökné Szemenyei Erzsébet & 
Török László
Picikász Vaszilisz & 
Picikászné Buzása Andrea
Dióssi Csabáné & Dióssi Csaba
Predolac Jevremović Danica & 
Jevremović Božidar
Novoseljački Slobodan & 
Novoseljački Julka
Hegedűs Kálmánné & Hegedűs Kálmán
Dimitrić Ružica & Dimitrić Živorad
Stanković Milica & Stanković Nenad
Pastrovicsné Kun Éva & Bánóczki Zsolt
Adamik Mária
Karasz György & Karasz György
Kocsis János & Kocsis Jánosné
Filić Zorica & Filić Dragan
Dr. Gáncsné Braun Andrea & 
Dr. Gáncs László

Lajosbányai Györgyné & 
Lajosbányai György
Plavšić Dr. Ognjan & Plavšić Vesna
Molnár Mónika 
Ilovai Tamás & Ilovai Krisztina
Csík Viktória
Hleba Erika
Szabóné Jakab Mária 
Czakó Csaba
Naánné Kostyál Katalin & Naán Tibor
Borbáth Attila & Borbáth Mimóza
Frisch Mihály & Frisch Mihályné
Melcherné Nagy Bernadett & 
Melcher Zsolt
Zöld Józsefné & Zöld József
Stazić Julijana
Sebők Noémi
Sándor István
Tóthné Lóczi Anikó
Dr. Tamás Erzsébet & 
Dr. H. Kovács Zoltán
Vuityné Sárándi Klára & Vuity Antal
Dr. Muhari Géza & Dr. Muhari Gézáné
Podmaniczkiné Molnár Brigitta & 
Podmaniczki Péter
Nádhera Roland & Nádhera Rolandné
Stefán Andrea & Sági Sándor
Korponai Gyula & Korponai Noémi
Szipőcs Józsefné
Kobiljski Marija & Kobiljski Djordje
Bara Anikó
Krajcsoviczné Kalydi Erika
Stankić Desanka & Stankić Mirko
Bodnár László & Varga Krisztina
Csonkáné Varga Erika
Stanković Branka & Stanković Petar
Nagy Mónika
Kertész Tamás
Szencziné Farmasi Judit & 
Szenczi József
Kovács Csilla & Kovács József
Wéber Ádámné & Wéber Ádám
Kovács Mihályné & Kovács Mihály
Paleksić Slavko & Paleksić Mira
Váradi Nikoletta
Dr. Kovács Józsefné 
Mari Péter 
Dági Erika
Soós István & Soósné Zelei Mária
Dézsi József & Dézsiné Váradi Erzsébet
Njegovanović Zoran
Blaskóné Ignácz Éva & Blaskó Tibor
Olszewszki Sándorné & 
Horváth Sándor
Simon Károlyné
Zámbó Ádám
Nyögér Dezső & Nyögér Dezsőné
Hajdu Kálmán & Hajdu Kálmánné

Szelei Jánosné & Szelei János
Takács Tamás & TakácsTamásné
Lukács Cecília
Győző Molnár István 
Mészáros-Szuharevszk Babett
Lesinger Ivan & Lesinger Danica
Németh-Lakatos Krisztina & 
Németh Zsolt
Fazekas Jánosné 
Mészáros Pál & Mészárosné Tari Valéria
Bárdos Ilona
Fülöp Dániel 
Tóth Imre & Tóthné Domán Anikó
Magyar Győzőné
Golubović Karmela & Golubović Roman
Bohusné Fekete Zsuzsanna & 
Bohus György
Szeitnerné Mondi Katalin
Jozó Antalné
Lendvai Zsolt
Dragić Leonora & Dragić Goran
Ozmicz Sándorné 
Kiss Angéla Erika
Kertészné Vincze Andrea & 
Kertész Zsolt
Varga Éva & Varga Károly
Dr. Rosner Gyula & Dr. Rosnerné 
Danner-Stipkovits Mónika
Dr. Kontra Snezana
Széplaki Ferenc & Széplaki Ferencné
Peti Attila & Peti Szilvia
Benke Zoltán
Hacknauer-Bálint Szilvia & 
Hacknauer Attila
Rétiné Révész Anikó & Réti Sándor
Dr. Horváth Ildikó
Dalja Milica
Liszter Sándor
Várady Hédi
Sinkó Andrea
Dr. Deák Ferencné & 
Dr. Deák Ferenc
Kungl Attila
Antalné Gombos Tünde & Antal András
Komendátné Szabó Éva Mónika & 
Komendát Attila
Dr. Bátor� István & 
Dr. Bátor� Istvánné
Pölhe Zsolt & Pölhe Sanja
Kassai Kázmérné 
Rusák Márk
Kósa Zoltán
Beer Tamás & 
Beerné Nagy Andrea
Barna Beáta & Barna Róbert
Kovács Adrien & Kocsis Imre
Tokai Tekla
Kecskés Ferencné & Kecskés Ferenc
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TË KUALIFIKUARIT BUSINESS 20:

SHQIPËRIA:
Braka Elda

BOSNIA DHE HERCEGOVINA:
Dragić Meliha dhe Dragić Dragan
Kričković Stana dhe Kričković Draženko
Musta�ć Subhija dhe Musta�ć Safet

KROACIA:
Zantev Andrea 
Grbac Silvana dhe Grbac Vigor
Jurčić Alenka dhe Jurčić Dejan

HUNGARIA:
Nyári Magdolna
Vizsnyai Róza
Torcom Julia 
Mester Miklós
Antalné Dr. Schunk  Erzsébet dhe Antal Gyula
Tokaji Éva
Tóth Mónika
Gál Sándorné dhe Gál Sándor
Dr. Józsa Istvánné dhe Dr. Józsa István
Székely János dhe Juhász Dóra
Bársony Balázs dhe 
Bársonyné Gulyka Krisztina
Kovács Zsuzsanna
Horváth Judit
Szabóné Dr. Szántó Renáta dhe Szabó József
I�. Rékasi János dhe Sisa Zsóka
Takács Tamás dhe Takács Tamásné
Kovács Zoltán dhe 
Kovácsné Reményi Ildikó
Pilisyné Farkas Ilona dhe Pilisy Boldizsár

SERBIA:
Nedić Ljiljana dhe Nedić Siniša
Spernjak Ivanka dhe Spernjak Miodrag
Stojanović Danica dhe Vuk Manda
Predolac Jevremović Danica dhe 
Jevremović Božidar
Stevanović Verica dhe Stevanović Rade
Nedić Saša dhe Nedić Mirjana
Vuksa Stevan dhe Vuksa Vera

Kujundžić Tibor dhe Ikonić Marija
Dr Nedić Mirjana dhe Dr. Nedić Boško
Vukičević Milena
Kalajdžić Marica
Trifunović Gospodjinka dhe 
Trifunović Srboljub
Džudović Vera
Antonić So�ja dhe Antonić Zoran
Vukosavljević Dobrivoje dhe 
Vukosavljević Brana
Djordjević Dragana dhe Djordjević Nenad
Jovanović Nada
Lukić Nazmira
Mičić Mirjana dhe Harmoš Vilmoš
Stanković Branka dhe Stanković Petar
Glogovac Dragan
Djordjević Smiljana dhe Djordjević Stevan
Muškinja Ljubica dhe Muškinja Milan
Janković Svetlana dhe Janković Milan
Sava Popov dhe Svilar Radojka
Manojlović Vesna dhe Manojlović Zoran
Klenkovski Svetlana dhe 
Klenkovski Branko
Dimitrić Ružica dhe Dimitrić Živorad
Dinčić Jelena dhe Dinčić Miroljub

TË KUALIFIKUARIT BUSINESS 30:

BOSNIA DHE HERCEGOVINA:
Njegovanović Grozdana dhe 
Njegovanović Sreten
Vukić Dr Radenko dhe Vukić Radenka
Elez Vlasta dhe Elez Spasoje
Medić Stana dhe Medić Bogdan
Njegovanović Zoran

HUNGARIA:
Éliás Tibor 
Heinbach József dhe Dr. Nika Erzsébet
Bodnár Zoltán dhe Bodnárné Tóth Ágota
Dr. Kiss Ferenc dhe Dr. Nagy Ida
Finta János dhe Fintáné Szilágyi Irén
Kator Balázs
Dr. Dóczy Éva dhe Dr. Zsolczay Sándor
Bojtor István dhe Bojtorné Ba� Mária

Kiss Józsefné dhe Kiss József
Dr. Nagy Csilla dhe Zsebe Ferenc
Mados Árpád dhe Madosné Papp Krisztina
Stefán Andrea dhe Sági Sándor
Csiki Jánosné dhe Csiki János
Ilovai Tamás dhe Ilovai Krisztina
Haim Józsefné dhe Haim József
Hausmann Éva dhe Hausmann Péter
Horváth Mihály dhe Unghy Ibolya
Hódi László dhe Hódiné Vlasits Imelda
Rozsi Jánosné dhe Rozsi János
Gyurik Erzsébet dhe Sándor József
Dr. Bóna Renáta 
Kis-Jakab Edina

MALI I ZI:
Aleksandar Dakić

SERBIA:
Tóth Gabriella 
Tumbas Dr Dušanka 
Jovanović Marica
Buruš Marija dhe Buruš Boško
Stevović Gordana dhe Stevović Goran
Gajić Vladan
Bunjevački Jovanka dhe Bunjevački Živojin
Petković Aleksandra dhe Petković Bogdan
Miučin Branka
Kuzmanović Vesna dhe Kuzmanović Siniša
Momčilović Danica dhe Momčilović Novica
Petrović Milena dhe Petrović Milenko
Ugrenović Miodrag dhe Ugrenović Olga
Dalja Milica
Vesović Radmila dhe Vesović Milojko
Ostojić Boro
Dr. Kontra Snežana
Marić Jahno Nadica dhe Jahno Aleksa
Višnjić Ljiljana
Grbić Valerija dhe Grbić Ljubiša
Buljin Rajka dhe Buljin Sava
Babović Katarina
Lisanin Ljiljana dhe Lisanin Radmilo
Marković Miroslav dhe Marković Rada
Gomilanović Snežana dhe Gomilanović Radoje
Zgrda Georgina dhe Bajka Vasilije
Davidović Mila dhe Matić Dragan

Milanović Ljiljana
Mitrović Jelena
Spasić Ljubomir dhe Spasić Srbinka
Stojanović Olgica dhe Stojanović Najdan
Savić Marina dhe Savić Jadranko
Pantić Obren dhe Pantić Bojan
Mladenović Miroslav dhe 
Krčmarević Dragica
Petrinjac Željka dhe Petrinjac Predrag
Prčić Jasmina dhe Prčić Dejan
Popovac Dušica dhe Popovac Ratko
Matić Goran dhe Matić Gordana
Nakić Marija
Stanišić Radiša dhe Tesić Ljilja
Tomić Biljana
Ilić Boban dhe Ilić Jasmina
Janović Dragana dhe Janović Miloš
Lomjanski Stevan dhe Lomjanski Veronika
Sredojević Katarina  dhe Sredojević Milutin
Rajković Milica dhe Berak Jovan
Sindjelić Zoran
Dragić Leonora dhe Dragić Goran
Ristić Sara dhe Ristić Ljubomir
Mihailović Branko dhe Mihailović Marija
Bračanović Branislav dhe Bračanović Marija
Mirkov Dr. Rozmaring dhe Mirkov Jovica
Jakupak Vladimir dhe Jakupak Nevenka
Soro Svetlana dhe Soro Siniša
Novaković-Dragojlović Dragana dhe 
Ristanović Izadan
Velkovska Vecka
Filić Zorica dhe Filić Dragan

TË KUALIFIKUARIT BUSINESS 40:

HUNGARIA:
Kissné Marsay Andrea  dhe Kiss Árpád
Seres Máté 
Kurucz Endre
Csapó Mária dhe Kása Zsolt
Szeghy Mária 
Schleppné Dr. Kasz Edit dhe Schlepp Péter

SERBIA:
Radjenović Marija dhe Radojević Dragan

MARS 2009
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Për përmbajtjen e artikujve shkruesit mbajnë përgjegjësi! Çdo e drejtë mbrohet!  

www.flpseeu.com SHTYPI



Mysafirë të Dashur!
Ju njoftojmë me kënaqësi se duke marrë parasysh kohën e mirë hapëm verandën tonë.

–  Nga qershori përpiqemi ta bëjmë më të këndshme kohën e kaluar tek ne me kuzhinën tonë 
grill dhe kokteilet freskuese Aloe Vera.

–  Nga fillimi i majit ju ofrojmë përsëri lloje të ndryshme akulloresh.
–  Nga maji do të vazhdojnë aktivitetet tona të pokerit, dhe gjatë fundjavave marrim përsipër 

organizimin e drekave dhe darkave familjare dhe biznesi.(Distributorëve u bëjmë 15 % ulje).

Orari i hapjes: çdo ditë 10.00 – 21.00  
1183 Budapest, Fonal utca 2/a. ; Telefon: +36-1-291-5474 • Mail: sasfeszek@foreverliving.t-online.hu
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Forever Aloe Bits n’ Peaches është një pije 
me xhel Aloe Vera 100% të stabilizuar 
me shije të shkëlqyer, të cilën koncentrati 
dhe shija e pjeshkës e bëjnë akoma më të 
shijshme. Copat e pastra dhe ushqyese 
të Aloe Vera-s me shije pjeshke të pjekur 
përbëjnë një shije të vëçantë. 

Aloe Vera është përdorur nga njerëzit 
për shekuj me radhë për mbrojtjen e 
shëndetit.

Bits n’ Peaches përmban shumë përbërës 
të shëndetshëm në një pije me shije 
fantastike. Mund ta konsumojmë me 
akull ose mund ta përziejmë me lëng 
frutash. Ta shijojmë dhuratën e natyrës në 
çdo orë të ditës. 

PËRBËRËSIT:
Lëng Aloe Vera me mish Aloe Vera 
(91,5%), fruktoz, aromë natyrore pjeshke, 
uthull (acid citrik), koncentrat pjeshke 
(0,11%), lëndë konservuese (sorbat 
kaliumi, benzoat natriumi), antioksidant 
(acid askorbik, vitamin E).

• Efekti i mirë i Xhelit Aloe Vera
• Fibra Aloe Vera të pastra
• Shije freskuese frutash 
• Ideale edhe për fëmijët 

Aloe Bits n’ Peaches®

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

PRODUCT  #077

Pije

PËRDORIMI I REKOMANDUAR
1/2 dl në ditë. Duhet trazuar mirë para 
konsumimit. Pija Aloe Vera e hapur duhet 
mbajtur në frigorifer. 

Vëllimi neto: 1 litër
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