
Viti XiV, numri 5 / maj 2010



Një ditë kur pashë kalendarin e punës së katër muajve të 
kaluar m’u kujtua përsëri që sa fat i madh është që jemi 
pjesë e një biznesi kaq të mrekullueshëm. Megjithëse ka 

kaluar vetëm çereku i parë i vitit 2010, kemi plotësuar dhe arritur 
shumë gjëra.S’kemi shumë kohë që jemi kthyer nga stacioni i Rallyt 
Europian. Ishte me të vërtetë i mrekullueshëm. Në Arenën Wembley 
të Londrës u organizua për herë të dytë Rally Europian. Aktiviteti 
na kujtoi herën e parë kur ishim aty në vitin 1998. Kanë ndodhur 
ndryshime të shumta prej asaj kohe. Në Arenën Old Wembley 
ishim afërsisht dymijë vetë, i cili ishte një numër madhështor në 
atë kohë. Dhe atëherë aty ishin shumë prej nesh që e ndjenë veten 
të lumtur mes 2000 distributorëve.Edhe atëherë më kujtohet që po 
mendoja se si mund të bëhemi më shumë dhe më të mirë se kaq. 
Arrita në përfundimin që akoma më shumë njerëz nga Europa 
duhet të dëgjojnë rreth këtyre produkteve të shkëlqyera dhe planit 
tonë të biznesit. Dhe gjëja me të vërtetë e mrekullueshme që ishim 
përsëri në Londër ishte fakti që pas dymbëdhjetë vitesh, tani ishim 
të pranishëm 10000 distributorë. Përjetimi i rritjes – jo vetëm në 
numër, por edhe në profesionizëm dhe angazhim – më mbush me 
të vërtetë me frymëzim. Shpresoj që ju që ndodheshit aty me mua 
e ndjetë njëlloj forcën e FOREVER-it. Bob Paker-it dhe skuadrës 
së tij mund t’ju them vetëm që ky ishte Rally Europian më i mirë 
deri tani. E ngriti shumë nivelin. Ndamë shpërblime me vlerë 
prej disa miliona dollarësh mes 208 plotësuesve të Profit Sharing. 
Ishim dëshmitarë të disa mijëra kualifikimeve dhe morrëm edhe një 
trainim special nga „Diamantët” e Europës. Çfarë fundjave!Duke u 
kthyer për në shtëpi po mendohesha se çfarë na mësoi kjo ekperiencë 
e Londrës? Ekzistojnë momente kur mendon për biznesin tënd dhe 
thua që: gjithçka është në rregull, gjithçka shkon siç duhet. Bën 
shumë para, shijon stilin e jetës për të cilën ëndërroje. Dhe kjo 
është në rregull. Por duhet të tregohemi të kujdesshëm që të mos 
fundosemi në këtë gjendje. Tek secili prej nesh ekziston mundësia 
për të arritur diçka akoma më të madhe. Duhet ta vazhdojmë 
këtë rrugë, duhet të dallojmë dhe të ëndërrojmë gjëra më të mëdha. 
Kjo nuk do të thotë që të mos shijojmë atë që kemi arritur dhe që 
zotërojmë. Por të mos harrojmë që asnjëherë nuk duhet të ndalojmë 
në një vend. Ky është një gabim i shpeshtë në këtë biznes. Disa prej 
nesh ndalojnë kur e arrijnë rezultatin që i venë vetes si pikësynim. 
Dhe nuk kryejnë as ato gjërat e thjeshta që e sollën deri këtu. Mos 
harroni: kur s’ka rritje fillon rënia. 

Pra pyetja është: si të rritemi?

1. Durim – Duhet të kuptojmë se rritja nuk mund të matet 
gjithmonë me numra. Ekzistojnë periudha kur bën gjithçka , por 
prapë të duket se gjërat nuk funksionojnë. Nëse në këtë kohë nuk 
dorëzohesh, kjo do të jetë periudha kur rritesh më shumë. Mos harro 
që nevojitet kohë në mënyrë që rezultatet të bëhen të dukshme.

2. Shkaku – “Përse-ja” jote. Shkaku që përse punon duhet të jetë 
më i madh se sa rezistenca me të cilën do të takohesh me çdo kusht. 
Përshembull nëse faktori motivues është një sasi e caktuar parash, 
atëherë kur e përvetëson atë të merr fund menjëherë motivimi, 
nëpërmjet të cilit deri tani ishe në gjendje të luftoje. Pra “përse-të” 
e tua duhet të jenë personale dhe emocionale. Ky lloj motivimi 
është i pafund. Një analogji: sa e do nëna fëmijën e vet? Pafund! 
Në një program televiziv më pyetën që çfarë personaliteti nevojitet 
që dikush të bëhet distributor i suksesshëm. Kjo është pyetja të cilës 
mund t’i përgjigjem pa u menduar aspak: nëse merresh me të tjerët 
më shumë se sa me vetveten, atëherë mund të bëhesh distributor i 
shkëlqyer i FOREVER-it.

3. Qëndro pozitiv! Çfarëdo të ndodh, buzëqesh dhe qëndro njeri i 
gëzuar. Njerëzve u pëlqejnë personat pozitiv.

4. Qetësohu dhe shijo jetën! Ndije mirë veten. Nëse je i qetë mund 
të arrish gjithçka që dëshiron. 

Pranë Arenës Wembley ndodhet Stadiumi Wembley me kapacitet 
prej 90000 njerëzish. Kur qëndroja në skenën e Arenës përpara 
publikut prej afërisht dhjetë mijë vetësh, mendoja që ky është një 
numër shumë i madh distributorsh, por prapë s’është i mjaftueshëm. 
Sepse nëse në dhjetë vitet e ardhshme punojmë ashtu si në dhjetë 
vitet e kaluara, mund të mblidhen edhe 50000 distributorë në 
stadiumin fqinj. Sa e mrekullueshme do të ishte?
Pra po them që duke e vazhduar atë që kemi bërë deti tani me pak 
më shumë durim, qëndrim pozitiv dhe dëshirë, është e sigurt që 
mund të rritemi. Jo vetëm si distributor, por edhe si drejtues. Dhe 
në një ditë të bukur edhe Ti mund të ndodhesh mes 50000 vetësh.

Rex Maughan
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Një ndër pesëdhjetë mijë



Maji i 2010-ës sjell një radhë të tërë festash në jetën e punonjësve të ë Forever-it. Natyrisht festa më e rëndësishme është përvjetori ynë 
i 13-të të cilin sivjet e festojmë së bashku me krijuesin dhe drejtuesin e përgjithshëm të Forever Living Products, Rex Maughan, dhe 
drejtuesin e Europës, Aidan O’Hare, më 6 qershor në Arenën Sportive të Budapestit.
Çfarë do të thotë të festosh së bashku me Rex-in? Jeta, veprimtaria dhe puna e Rex Maughan është simboli i Forever-it. Çdo buzëqeshje, 
hap dhe lëvizje të tij e ndjekin dhe e respetkojnë dhjetra mijëra njerëz. Mendimet dhe deklaratat e tij kanë ndryshuar dhe do të 
ndryshojnë jetën e miliona njerëzve për dhjetëvjeçarë me radhë. Pasi krijoi një sistem që funksionon në mënyrë të përsosur, i cili është 
prej 32 vitesh sistemi Multi Level Marketing më i mirë në botë. Është e vështirë të jesh i përsosur, dhe të mbetesh njëkohësisht modest 
dhe i sigurt në vetvete. Ai këtë e bën me lehtësi duke buzëqeshur dhe me gjithë qejf në çdo moment të jetës së tij. Personaliteti i tij 
rrezaton një vendosmëri dhe forcë fantastike, kalimi i sikur edhe disa minutave me të në skenë na jep një forcë të madhe për zgjidhjen 
e problemeve që na qëndrojnë përpara. Për mua Ai është Shembulli dhe Sponsori im, prej Tij kam mësuar dhe mak marrë më shumë 
nga të gjithë. Dhe këtë dëshiroj t’ia shpërblej duke mësuar të tjerët që të mësojnë nga Rex-i. Por më 6 qershor do na mësoj vetë ai! Ta 
dëgjojmë që çfarë mesazhi na jep, dhe t’i ndjekim këshillat dhe udhëzimet e tij, sepse e ndjen biznesin, mirësinë dhe jetën.
Në maj ka lindur një nga djemtë e Rex-it, Gregg Maughan, presidenti i firmës sonë. Na vjen mirë kur shikojmë se tiparet dhe 
karakteristikat e Rex-it trashëgohen, dhe që titullin e presidentit e morri personi i duhur! Të urojmë Gëzuar Ditëlindjen, Zoti 
President!
Dhe natyrisht në maj festojmë nënat tona, megjithëse Ato duhen festuar dhe dashur në çdo ditë të vitit! Dhe lash në fund të ardhmen, 
më të dashurit, fëmijët! Në këtë muaj festojmë Ditën Botërore të Fëmijëve. Ata përbëjnë përparimin, zhvillimin, bashkimin dhe 
dashurinë!
Majit tonë sivjet i përshtatet me të vërtetë mesazhi i Rex Maughan: forca e Forever-it është forca e dashurisë!
Takohemi me Rex Maughan-in më 6 qershor në Arenën Sportive të Budapestit!
Përpara, FLP Hungari!

Dr. Sandor Milesz
drejtor gjeneral
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FEStOjMë ME 
Rex-in!



Po, pas shumë vitesh Forever e feston në Debrecen Ditën e Sukesit. Aty ku 
fillimisht hodhi hapin e parë, dhe duke u nisur që këtu i bashkoi në unitet 
vëllazëror popujt e Europës. Në një njësi të suksesshme që funksionon mirë, 

e cila është shembull për rajonet e tjera të Europës.
Në skenë programi hapet nga muzika dinamike dhe kërcimi akrobat i Grupit 
Muzikor dhe Kërcimtar Android. Shfaqja spekatkolare dhe gazmore tërheq 
gjithmonë e më shumë shikues.

Distributorët e Debrecenit janë të gëzuar dhe të entuziazmuar. 
Dita e Suksesit kthehet në shtëpi! – thonë. U përgatitën me 
krenari dhe dashuri aq të madhe për këtë aktivitet, ashtu siç 
përgatitet njeriu kur pret në shtëpi fëmijën e tij që ndodhet 
larg dhe ka bërë famë.

DitA E SukSESit 
kthEhEt Në ShtëPi

DitA E SukSESit - DEbrEcEN
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kur në skenë shfaqen senior menaxheret 
Tünde Hajcsik dhe Patricia Rusak që 
si drejtuese programi të përshëndesin 
të pranishmit, duartrokiten nga salla e 
mbushur plot.
i pari që thërrasin në skenë është njeriu 
i cili është motori i sukseseve tona, i cili 
na udhëhoqi në krye të Europës, dhe i 
cili e ruan me sukses rolin e drejtuesit: 
drejtori gjeneral Dr. Sandor Milesz. Në 
përshëndetjen e tij lavdëron punën dhe 
entuziazmin e distributorëve të Debrecenit 
dhe rrethit hajdu-bihar, si rezultat i 
të cilit erdhi në jetë Dita e Suksesit të 
Debrecenit. Me këtë rast me lajme të mira 
e ndez akoma më shumë këtë entuziazëm. 
Deklarata e mëposhtme e drejtorit gjeneral 
tregon që tek Forever-i edhe paraja ka më 
shumë vlerë! Pasi nga kjo ditë në Forever 
265 Forinta kanë vlerën e një Euroje. 
është i kuptueshëm entuziazmi i publikut! 
Lajmi tjetër i mirë është që doli përsëri 
në treg libri i njohur me titull „Pastër dhe 
thjeshtë”. Si përfundim drejtuesi ynë u 
uron të pranishmëve mësim dhe argëtim të 
mbarë.
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Menaxherja Dr. Emese Dezsenyi konsiderohet si një 
ndihmëse e vërtetë nga ata që e njohin. karriera e saj është 
shembull edhe si mjeke, edhe si menaxhere. Leksioni i saj 
profesional përmbledh mundësitë e mposhtjes së lodhjes 
pranverore. Na jep një pamje të shkurtër dhe të qartë rreth 
shkaqeve të krijimit të kësaj gjendje të pakëndshme. Nëse 
mendojmë për plotësuesit ushqimor të Forever-it këshillat e 
dietës dhe mënyrës së jetesës së doktoreshës i japin leksionit 
një tingëllim pozitiv.
Senior menaxheren Dr. Anna Schmitz e kaluara 
dymbëdhjetëvjeçare në Forever e shtyn të bëj pak nostalgji 
me rastin e Ditës së Suksesit që kthehet në shtëpi në 
Debrecen. tregon mbresa shumë të bukura. Pastaj thërret 
në skenë kolegët e pranishëm që punojnë në shëndetësi 
që të ndajnë me të intersuarit përvojat e tyre praktike me 
produktet. u pasuruam me përvoja të shumta bindëse dhe 
me vlerë. Vlerësohet shumë sidomos përvoja që bën fjalë 
rreth bashkëpunimit shembullor të mjekimit tradicional dhe 
mënyrës së jetesës Forever në interes të shpëtimit të jetës së 
një fëmije.
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Pas vëmendjes dhe përqëndrimit të tensionuar të 
deritanishëm, meritojmë pak argëtim. Fillimisht në skenë 
shfaqen kërcimtarët e Studios së Kërcimit të Barkut 
Esztella, grup i cili mund të krenohet edhe me suksese 
ndërkombëtare. Shfaqja fantastike i lë me gojë hapur 
shikuesit. harruam edhe të duartorkasim! Pastaj kur e 
kuptojmë se çfarë pamë, shpërthen brohoritja. kurse 
Tünde Hajcsik si drejtuese programi nuk harron t’u tërheq 
vëmendjen debrecenasve që kërcimtarja Eva Agoston me 
votat e dërguara në adresën e-mail flpcsillaga@flpseeu.hu 
mund kualifikohet në konkursin e zbulimit të talanteve të 
Forever-it.
Sandor Enyedi dhe grupi i tij muzikor e ngre akoma më 
lart atmosferën me këngë angëtuese ritmike, pastaj shfaqjet 
argëtuese ndiqen nga pika kulminante e Ditës së Suksesit, 
dhënia e kualifikimeve. Drejtori rajonal i Szekesfehervarit 
Tibor Kiss thërret në skenë supervizorët dhe asistent 
menaxherët që të marrin medaljet e tyre nga drejtori 
gjeneral Dr. Sandor Milesz.
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Soaring menaxheri dhe këshilltari mjek i Forever-it, 
Dr. Endre Nemeth, me këtë rast flet rreth ndërtimit 
të biznesit. Pikëpamja e tij personale e shoqëruar me 
humorin e tij karakteristik i jep një forcë të veçantë 
bindëse. Në leksionin e tij me titull „Profiti është 
i imi” prezanton kënaqësitë (por edhe vështirësitë) 
e rrugës që e çoi drejt çekut të bukur të Ndarjes së 
Profitit që morri radhën e fundit. E përgëzojmë dhe 
përpiqemi ta ndjekim!

Pas leksionit skena u kthye në sallon bukurie. Me 
drejtimin e senior menaxheres Tünde Hajcsik dhe 
Patricia Rusak filloi SONYA-show. Në skenë 
mjeshtrit e zotë të Qendrës SONYA – kozmetik, 
manikyrist, paruker… - prezantojnë në praktikë 
efektet me të vërtetë të bukura të produkteve 
kozmetike Sonya. Dejtueset e programit ndërkohë 
krahas pamjes japin edhe njohuri. Dëgjojmë 
informacionet, argumentet dhe faktet kryesore 
të cilat përbëjnë çelësin e suksesit të produkteve 
SONYA në treg. Siç u shprehën: kështu bëhen pikë 
nga bukuria.



Ndërkohë që shikuesit magjepsen nga modelet 
Sonya të përgatitura bukur, Grupi Muzikor dhe 
Kërcimtar Android na shërben me këngë të 
shoqëruara me kërcime koreografike.
Programi vazhdon me dhënien e kualifikimeve. 
Me këtë rast në skenë grumbullohen anëtarët e 
klubit të Sundimtarëve dhe distributorët që kanë 
arrituar nivelin e menaxherit, si dhe ata që kanë 
plotësuar programin motivues të makinës, të 
shoqëruar nga brohoritja entuziasmuese e publikut.
Lektori që vjen prezantohet në skenë si njeriu i 
cili ka arritur gjithçka që mund të arrihet si safir 
menaxher. Istvan Utasi, siç e thotë edhe vetë, 
motivohet nga mësimi dhe zhvillimi i vetvetes. 
Prandaj nuk heq dorë kurrë nga kërkimi dhe 
përvetësimi i gjërave të reja. Sqaron që në fillim 
të leksionit të tij me titull Ndryshim do të flasë 
rreth „ndryshimit të vërtetë”. Nuk e fsheh që për të 
siguruar dhe për të mbajtur vlerat e vërteta duhet 
luftuar. „Lajmi i mirë është – shprehet ai – që varet 
nga aty se çfarë arrin!”



 
Safir menaxheri Jozsef Szabo flet në skenë rreth asaj që 
flasin të gjithë në sallë, në korridor dhe pikat e shitjes: „u 

ktheva në shtëpi”! Jozsi – siç e thërrasim mes njëri tjetrit 
– fluturon dhe ndriçon në skenë. u kthye në shtëpi, 

aty ku mësoi pavarësinë. Aty ku realizoi ëndrrat, 
pikësynimet e tij… vetveten. Nga u nis dhe 

ndihmoi shumë njerëz. cila është në të vërtetë 
shtëpia për të? Debreceni? Forever? Pavarësia? 

E shikoj në skenë dhe kam përshtypjen që 
nuk duhet kuptuar, por duhet ndjerë ajo të 

rrezaton. Mendoj se e ndjej! Debreceni, 
pavarësia dhe Forever janë së bashku 
ShtëPiA për Jozsef Szabon. Po – e ndjej, 
e ndjejmë – që Forever është mundësia 

e NJEriut për një jetë të denjë, për 
pavarësinë. Falemnderit, Jozsef Szabo!

Aktiviteti përfundon me kualifikimin e asistent 
supervizorëve, të cilët i marrin medaljet e tyre nga 
drejtori rajonal i Debrecenit, Kalman Posa, dhe ai i 
Szekesfehervarit, Tibor Kiss.
Pjesëmarrësit nisen për në shtëpi nga një Ditë Suksesi 
me atmosferë të veçantë. këtë e vërtetojnë bisedat dhe 
opinionet që dëgjohen nga grupe të mëdha e të vogla 
që janë duke u larguar. Pothuasje të gjithë thonë të 
njëjtën gjë: duhet organizuar më shpesh Ditë Suksesi në 
Debrecen!
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Të përshëndes me respekt dhe dashamirësi Ty që 
tani hyre në një firmë të vërtetë botërore. Të 
përgëzoj për vendimin tënd! Me siguri kishe 

shkak të mirë për të. Ndërkohë që mund të zgjidhje 
edhe nga produktet e firmave të tjera, mund të nisje bi-
znes edhe në fusha të tjera ose me firma të tjera MLM.
Me siguri të kanë bindur cilësia e produkteve tona dhe 
raporti i paparë i vlerës dhe çmimit. Kjo është gjëja e 
parë dhe më e rëndësishme. Ti me siguri e di edhe atë 
që tek Forever nuk je vetëm një blerës i thjeshtë. Ke 
sponsor, ke drejtues, drejtues të lartë, ke drejtor rajoni, 
drejtor gjeneral, drejtor të Europës: zëvendësdrejtorin 
e Forever-it të Amerikës. Ke ëndërruesin dhe krijuesin 
e firmës, Njeriun për të cilin mendojnë me respekt dhe 
falenderim me miliona njerëz në botë: Rex Maughan. 
Sipas teje ekziston në botë ndonjë firmë e cila i njeh të 
gjithë blerësit e saj dhe kujdeset personalisht me ta? A 
ka në botë ndonjë firmë ku çdo drejtues e konsideron 
çështje të rëndësishme të njihet me konsumatorët e tij, të 
flas me ta, t’i dëgjoj ata, të bisedoj me ta, t’i mësoj ata, 
t’i çoj ata në vendet më të bukura të Europës dhe botës?
Ke dëgjuar rreth ndonjë firme e cila prej më shumë 
se tre dhjetëvjeçarësh, në afërisht 150 shtete u siguron 
gjithë blerësve të saj mundësi të njëjta për krijimin e një biznesi privat të sigurt, të planifikueshëm dhe me afat të gjatë kohe, 
pa investim material dhe rrezik?
Ke dëgjuar që blerësit dhe ndërtuesit e biznesit kanë vetëm të drejta, kurse firma ka vetëm detyrime ndaj anëtarëve të saj?
A njeh ndonjë firmë ku gjatë 30 viteve s’është vonuar asnjë ditë në pagimin e parave dhe bonusave që u takojnë sikur edhe 
konsumatorëve të vegjël në datën 15 të çdo muaji, apo në pagimin e qindra mijërave dhe milionave që u takojnë ndërtuesve 
të rrjetit?
Në botën e Forever-in ekzistojnë shumë „pyetje për t’u përgjigjur”. E di që edhe ti ke pyetje, madje si fillestar ke edhe dyshime. 
Jam dakort që në pamje të parë duket e bukur më tepër se ç’duhet. S’je i detyruar ta besosh. Njohjen e fakteve mund t’ia 
besosh eksperiencës personale.
Pikërisht tani vjen rasti më i përshtatshëm për këtë. Më 6 qershor në Budapest, në Arenën Sportive Papp Laszlo organizojmë 
aktivitetin më të madh të Ditës së Suksesit, shfaqjen ekskluzive të përvjetorit të 13-të të Forever-it të Hungarisë dhe rajonit 
sllavo-jugor, ku presim mysafirë nga gjithë Europa juglindore. 
Është një nder dhe respekt i madh për ne që na viziton nga Amerika Rex Maughan dhe Aidan O’Hare!
Përpiqu të sigurosh biletë hyrjeje! Këtu bëhet fjalë për të ardhmen Tënde.

Tibor Radoczki
drejtor rajonal, 

 soaring  menaxher

      Të dashur 
Shqiponja të Reja!



Vjen dreka dhe gumëzhitja e paparë e turmës së mbledhur 
ia lë vendin qetësisë së vëmendjes dhe interesimit. Në 
këtë kohë në skenë shfaqen drejtuesit e programit, 

senior menaxheret Tünde Hajcsik dhe Patricia Rusak. Nuk 
mund të them epitet tjetër për to: të shkëlqyera. Publiku është 
në një mendje me mua, rrezatimi i tyre i bukur vlerësohet nga 
vëmendja dhe qetësia e madhe. Përshëndesin në gjuhën e tyre 
turmën festuese, pastaj prezantojnë përkthyesen Agnes Tomka e 
cila ua përcjell të gjithëve mesazhet e lektorëve të kësaj dite.

Në sallë fillon konkurimi i muzikës së 
këndshme të hapjes me gumëzhitjen 
herë të gëzuar, herë të emocionuar 
– por patjetër entuziaste – të të 
mbledhurve për në festë. Miq të mirë 
dhe të njohur të dashur të ardhur 
nga anë të ndryshme të kufirit 
takohen, shtrëngojnë duart me njëri 
tjetrin dhe i gëzohen këtij takimi.

Le të fiLLoj show!

sarajeVë
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i pari në skenë thërritet drejtori gjeneral i rajonit Dr. Sandor Milesz 
bashkë me drejtorin rajonal të Bosnia-hercegovinës Dr. Slavko Paleksić 
dhe drejtuesen e zyrës së sarajevës Enra Hadžović. Drejtori gjeneral e 
falenderon me fjalë lavdëruese, kurse publiku me duatrokitje të mëdha 
punën e drejtuesve vendas me të cilën krijuan këtë atmosferë të shkëlqyer 
festive. Përshëndetja e Dr. sandor Milesz-it është nxitje e vërtetë. Thotë 
se mund t’u ofroj të gjithëve – edhe milionerëve – mundësi të cilat 
sjellin dinamizëm në jetën e tyre. Pastaj përmend me radhë programet 
motivuese: udhëtimet në Denver, Poreç, Vienë, çeqet që mund të arrihen 
në programin e ndarjes së profitit. tregon që sot, këtu në sarajevë mund 
ta dëgjojmë nga lektorët më të mirë të europës, madje të gjithë botës se si 
mund t’i realizojmë këto pikësynime. falenderon për mikpritjen drejtorin 
rajonal Slavko Paleksić. „Le të filloj show!” – me këtë thirrje përshëndet 
dhe largohet nga skena i shoqëruar nga brohoritjet që s’kanë pushim të të 
mbledhurve.
Lektori i parë profesional është senior menaxheri me qarkullimin më të madh 
në Bosnie-hercegovinë, i cili – siç merret vesh – s’është vetëm babai, por 
tashmë edhe sponsori i dy fëmijëve të tij, ky është Vaselije Njegovanović. 
Dinamizmin e leksionit të tij me titull „Përse jemi këtu?” përpiqet ta thyejnë 
vetëm duatrokitjet gjithmonë e më të shpeshta – por pa sukses.
Pas kësaj drejtori rajonal slavko Paleksić thërret në skenë supervizorët dhe 
asistent menaxherët e kualifikuar në muajin e kaluar që të marrin nga dora e 
drejtorit gjeneral Dr. sandor Milesz medaljet e tyre të merituara. Dhe gjatë 
fotografimit të përbashkët buzëqeshin shumë fytyra të lumtura e të prekura!
Drejtuesja e programit Patricia rusak e prezanton lektoren e ardhshme 
si shembullin e saj personal. senior menaxherja dhe anëtarja e President’s 
Club, Agnes Klaj ka arritur dhe realizuar gjithçka që mund të arrihet gjatë 
gjashtë viteve. 
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Në leksionin e saj tregon se përveç fëmijëve të saj gjithçka ia 
falenderon forever-it. tregon si shembull karrierën e vet, të 
ilustruar me pamje nga jeta e saj. jo vetëm fjalët, por edhe veprat 
e saj tregojnë qetësinë e vendimit të saj. Na nxit që të mos e 
shtyjmë marrjen e vendimit për të ndryshuar rrugën e jetës sonë.
Në skenë ngjitet soaring menaxheri dhe anëtari i President’s 
Club, Sandor Toth, si monumenti i gjallë i durimit dhe 
këmbënguljes. Prej tij mund ta mësojmë se si mund të ndërtohet 
në mënyrë sistematike ky biznes. „Nëse bën atë që nuk e bëjnë të 
tjerët, njëherë në të ardhmen mund të bësh atë që të tjerët nuk e 
bëjnë dot!”
Për përpunimin e këtij mesazhi shfaqja e Grupit Muzikor dhe 
Kërcimtar Android na ofron një argëtim që të shplodh shpirtin. 
Publiku e shpërblen me brohoritje dhe duartrokitje entuziaste 
koreografinë dinamike të artistëve hungarez.
Pas kësaj shfaqje duar të zota e ndryshojnë menjëherë skenën. 
Publikut nuk i mbet kohë të zgjohet kur menjëherë mund 
t’i hedh një shikim një salloni kozmetik dhe parukerie. Me 
drejtimin e senior menaxhereve Tünde Hajcsik dhe Patricia 
Rusak prezantohet një show sonya i veçantë. Kolegët paruker, 
kozmetik dhe ngjyrues trupi me duar të shkathta me lëvizje të 
lehta – si dhe me produktet me cilësi të shkëlqyer të forever-it – 
bëjnë magji përpara syve tanë! është kënaqësi për mua që mund 
të provoj një eksperiencë të tillë. Nuk i kam zili ata që heqin 
dorë nga kjo pamje dhe janë të detyruar të qëndrojnë në botën 
prozaike të mbajtjes shënim. Megjithatë është padyshim me vlerë! 
Këtu dëgjohen shumë rekomandime të mira, marifete të imta 
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kozmetike dhe këshilla biznesi. „të bëjmë markë dhe të krijojmë 
biznesin tonë!” – dëgjohet mesazhi i fundit motivues i shfaqjes.
Nga kjo botë e bukurisë organizuesit nuk na kthejnë menjëherë 
në botën e biznesit. shijojmë shfaqjen tjetër spektakolare të 
Grupit Muzikor dhe Kërcimtar android. Duatrokitja me të cilën 
vlerësohet shfaqja e tyre është edhe më e fuqishme se e para. 
Pason një nga pikat kulminante të ditës: vlerësimi i menaxherëve, 
menaxherëve drejtues, pastaj i të kualifikuarve të Klubit të 
sundimtarëve dhe programit motivues të makinës, ndërkohë që 
në sfond Goombay Dance Band këndon rreth ëndrrës së artë të 
eldorados. të kualifikuarit imagjinojnë ëndrrat e arta, ndërkohë 
që turma që i duartroket ata konkuron me tonin e teknikës së 
studios. jo më kot!
atmosfera festive e kualifikimeve ndiqet nga këngë popullore 
vendase.
Publiku përshëndet një lektor vendas. senior menaxheri dhe 
anëtari i President’s Club Safet Mustafić flet rreth mënyrës se si 
arriti që sot të ketë biznesin që zhvillohet më shpejt.
atmosfera entuziazmohet mëtej nga grupi me famë 
botërore i valles popullore të Bosnia-hercegovinës, 
Bosansko Kolo.
Diamant-safir menaxherja Aranka Vagasi ndan 
me dëgjuesit përvojat e saj trembëdhjetë vjeçare të 
ndërtimit të biznesit. „Nuk duhet ta pranojmë që 
suksesi nuk na përket ne! Na përket! Dhe e arrijmë!” 
– shpjegon kuptimin e këmbënguljes, pastaj aktiviteti 
përfundon me kualifikimin e asistent supervizorëve. 
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Çdo Ditë Suksesi është një histori suksesi e njerëzve të zotë të cilët i marrin 
përsipër sfidat. Një histori e pafund e cila fillon nëpërmjet nesh dhe vazhdon me 
ne. Personazhet e saj janë njerëz të vlerësuar nga shoqëria të cilët kanë fituar 
respekt dhe personalititet me anë të kryrjes në mënyrë cilësore të detyrave të tyre. 
Një histori rreth njerëzve të vullnetshëm dhe me vlerë të cilët janë gjithmonë të 
gatshëm për të arritur pikësynimet e tyre, të cilët i përcjellin me çiltërsi njohuritë 
dhe përvojat e tyre, duke ndihmuar në këtë mënyrë të tjerët që edhe ata të nisen 
në rrugën e shkelur prej tyre – në rrugën e suksesit.

Dita e SukSeSit - Zagreb
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Drejtuesja e Ditës së Suksesit 
të kaluar të Zagrebit ishte 
menaxherja nga rijeka Andrea 

Žantev e cila tregoi me shumë entuziazëm 
rreth historisë së suksesit të saj. andrea 
kishte një pamje rreth të ardhmes të 
cilën më në fund e realizoi. u diplomua 
si inxhiniere navale, pastaj punoi si 
përfaqësuese e disa firmave të njohura 
kozmetike. kurse në shpirt është sportiste 
dhe adhuruese e natyrës. Siç tregoi më 
parë nuk ishte e kënaqur me firmën ku 
punonte. Por përse zgjodhi pikërisht 
FLP-n pas statutit dhjetë vjeçar të blerësit? 
Përveç produkteve të shkëlqyera ndikoi 
shumë edhe shembulli i çiftit, rritjen e të 
cilit e ndiqte vazhdimisht dhe e shtytur 
nga shembulli i tyre vendosi ta nis edhe 
ajo. Mësoi shumë, punoi dhe ndoqi me 
vëmendje sponsorin e saj. andrea sot ka 
ndryshuar, edhe jeta e saj gjithashtu – 
pamja e të ardhmes iu bë më e qartë. kur 
u kthye nga rally i Londrës, e mbushur 
plot me motivim i ngriti edhe më lart 
pikësynimet e saj, rreth të cilave sivjet do 
të dëgjojmë me siguri. i urojmë suksese të 
shumta në arritjen e pikësynimeve të saj!

Tina Rupčić është një nga zërat më të 
bukur të muzikës së rajonit. karrierën e saj 
e nisi në grupin Maxmett, pastaj u bë zëri 
shoqërues i grupit „Parni valjak”. kënga e 
tinës dhe kitarja e Vedinit na magjepsën 
me baladat e mrekullueshme të Valjak-ut të 
njohur. të rejat e zyrës u bënë të njohura 
nga Laszlo Molnar i cili beson në faktin 
që kushdo mund të përparoj në jetë: kjo 
u bë motoja e tij. Mendon se edhe lajmet 
e mira na motivojnë. Pasi përshëndeti 
lektorët dhe mysafirët, përgëzoi skuadrën 
e rijekës për rezultatet e mrekullueshme 
të arritura, duke thënë se puna e tyre bën 
përpjetë në mënyrë të dukshme. Falenderoi 
andrean për raportin rreth rallyt europian 
të Londrës, pastaj i nxiti punonjësit të 
kualifikohen për në rallyn europian të 
2010 në Vienë. Dhe natyrisht kemi edhe 
Holiday rallyn e Poreçit, të cilin sivjet e 
organizojmë dy herë: në qershor, pastaj 
në shtator. Mjafton që nga niveli i asistent 
menaxherit të ngjitemi vetëm një shkallë 
më lart: shpërblimi është një aktivitet 
katër ditor plot me mësim, shoqëri dhe 

argëtim. Por Laszlo i ftoi punonjësit edhe 
në trainimin Start – kjo është një formë e 
re trainimi, të cilin e organizojmë çdo dy 
muaj në zyrën qendrore të Zagrebit.

Ivan Ciler është përfaqësues i mënyrës së 
shëndetshme të jetesës, dhe këtë e ndërlidhi 
në mënyrë të shkëlqyer me firmën që 
prodhon produkte të shkëlqyera. Sipas tij 
FLP është firma më e ndershme MLM 
dhe biznesi më i organizuar i kroacisë. 
Dhe përse është më e mira pikërisht aloe 
e FLP-s? Nga kultivimi ekologjik deri tek 
plehërimi natyror, nga përpunimi deri tek 
stabilizimi, nga siguria e cilësisë deri tek 
paketimi dhe depozitimi – të gjitha këto 
kontribojnë që të nxjerrim më të mirën në 
treg. ivan i mbështeti thëniet në leksionin 
e tij me shumë ilustrime dhe xhirime, duke 
prezantuar produktet, kushtet e prodhimit, 
depozitimit dhe qarkullimit. bëri të njohur 
çertifikatat e cilësisë, standartin iSO dhe 
HaCCP, standartin e pastërtisë kosher dhe 
islamike.
tina dhe Vedin me një buqetë të re 
këngësh na çuan në një botë tjetër, dhe 
ishte e natyrshme që edhe ne kënduam 
bashkë me ta. Me zërin dhe shfaqjen e saj të 
mrekullueshme tina na magjepsi plotësisht.

Falë Mr. Marija Novak Ištok shumë 
njerëz e ndryshuan mendimin e tyre në 
lidhje me MLM-n. Ndryshoi qëndrimi 
i gjithë atyre që e shikonin shitjen 
e drejtpërdrejtë si një veprimtari që 
përmban energji dhe mendime negatve. 
Mr. Novak e di mirë se për çfarë flet. 
Diplomën dhe masterin e tij e morri në 
degën e marketingut. Merret me kulturën 
e biznesit, komunikim dhe marketing 
direkt, dhe e kalon kohën me seminare 
MLM, projekte dhe libra mësimor. Në 
leksion e sotëm foli rreth mënyrës se si 
të ftojmë të tjerët në prezantime. Nuk 
mjafton dëshira, energjia, ëndrrat dhe 
lista e emrave, pa këtë nuk mund të kemi 
sukses. Marija na e bëri të qartë realitetin: 
nëse nuk shesim, nuk paguhemi, pa 
porosi s’ka shitje, pa bisedime shitjesh 
s’ka porositje. Dhe natyrisht pa ftesë s’ka 
bisedime shitjesh. gjithçka fillon me këtë 
hap të rëndësishëm. Dëgjuam një leksion 
interesant dhe mësimdhënës.
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Përvojat e konsumatorëve me produktet 
janë shumë të rëndësishme, pasi suksesi 
i firmës sonë bazohet në cilësinë e 
produkteve. Firma ndodhet në 146 
shtete të botës dhe në çdo vend shkoi 
nëpërmjet përvojave me produktet. Lajmi 
i mirë rreth efektitivitetit të produkteve 
i nxit edhe të tjerët që t’i konsumojnë. 
Përvojat me produktet u bënë të njohura 
nga senior menaxherja dhe mjekja Dr. 
Branka Molnár Stantić. Dr. Molnar 
zotëron një personalitet serioz dhe 
njohuri të mëdha profesionale, kështu 
që i njeh mirë edhe efektet e produkteve 
FLP. Shpjegon me hollësi se çdo të thotë 
të jesh konsumator i produkteve FLP.
Pas leksionit çifti Molnar u dorëzoi 
supervizorëve, asistent menaxherëve 
dhe menaxherëve të rinj medaljet e tyre. 
Shpallën edhe dhjetë punonjësit më të 
mirë në bazë të pikëve të distrobutorit. Në 
skenë gëzonin së bashku të kualifikuarit 
dhe sponsorët e tyre, dhe natyrisht 
edhe punonjësit që u sollën këtu nga të 
kualifikuarit.

asistent menaxherja Bojana Pavić 
megjithëse u nis në rrugën e suksesit, 
është e bindur që ndodhet vetëm në 
fillim të saj. „S’ka rëndësi prej sa kohësh 
ndodhemi tek një firmë, s’ka rëndësi çfarë 
niveli arrijmë, të gjithë ndodhen vetëm 
në fillim të rrugës, pasi FLP na ofron 
gjithmonë mundësi të reja” – shpjegoi ajo. 
Si masazhatore dhe mjeshtre kozmetike u 
magjeps nga produktet, pastaj me kalimin 
e kohës e kuptoi që kjo punë i siguron 
asaj edhe të ardhura të mira. Me vajzën 
dhe burrin e saj, ante – i cili e mbështet 
në këtë punë – shpresojnë të arrijnë 
rezultate të jashtëzakonshme. bojana 
foli rreth nisjes, rreth asaj që e motivoi, 

dhe si arriti „të infektoj” edhe burrin e 
saj. Shfaqej për herë të parë në skenë në 
jetën e saj, por i magjepsi të gjithë me 
thjeshtësinë dhe leksionin e saj. i urojmë 
suksese të shumta bojanës!

Mysafiri ynë Tamas Biro ka patur 
gjithmonë guxim të hedh hapa të reja. 
kurse ne mësojmë gjithmonë me kënaqësi 
prej njerëzve të suksesshëm. tamas tregoi 
që pavarësisht nga situatat e vështira të 
jetës ka patur gjithmonë besim në vetvete, 
dhe ka shfrytëzuar mundësitë e ofruara 
nga FLP-ja, mundësitë e jashtëzakonshme 
për njerëzit e zakonshëm. u nis drejt 
pikësynimeve dhe s’ka hequr asnjëherë 
dorë prej ëndrrave të tij. bashkë me 
gruan e tij Diana tani ndodhen në 
nivelin e soaring menaxherit, por të 
gjithë e nisim nga fillimi. Vetëm mësimi 
i vazhdueshëm na çon përpara, dhe 
për këtë turbo start është një mundësi 
nisjeje. Ne jemi korierë, themi të vërtetën 
tonë, jemi krenar për drejtuesit e firmës 
dhe njohuritë me të cilat na sigurojnë 
mundësi të pabesueshme. të falenderojmë 
tamas për leksionin motivues i cili na 
nxit për të mësuar dhe për të qenë së 
bashku, i cili na jep vrull të ri.

ashtu si gjithmonë edhe këtë Ditë 
Suksesi e mbyllëm duke falenderuan 
drejtuesin e programit dhe lektorët, 
pastaj u dorëzuam medaljen e shqiponjës 
asistent supervizorëve të rinj. Shpresojmë 
që leksionet e dëgjuara dhe personaliteti i 
lektorëve i motivon në mënyrën e duhur 
ata që të ndryshojnë jetën e tyre dhe të 
ndjekin rrugën e suksesit.

Mr. sc. Laszlo Molnar
inxhinier i diplomuar, drejtor rajonal 



TurneT:
21. 06.–25. 06. 2010
28. 06.–02. 07. 2010
19. 07.–23. 07. 2010
26. 07.–30. 07. 2010
02. 08.–06. 08. 2010
09. 08.–13. 08. 2010

Kampimi zhvillohet në turne prej 5 ditësh/4 netësh 
në stallën e kuajve dhe territoret e tjera që i përkasin 

Hotelit Kështjella e Szirakit. 

Pjesëmarrësit e kampimit të kalorësimit janë fëmijë të moshës 9-16 vjeç. 
Programi fillon në orën 9 të mëngjesit deri në  orën 16. Gjatë ditës pjesëmarrësit 
mund të ulen dy herë mbi kalë dhe mund të marrin pjesë në mënyrë aktive në 

punën me kuajt.

Mundësi të tjera programesh: wellness dhe fushë tenisi, tenis tavoline, 
badminton, bouling. 

Çmimi i kampit ditor duke përfshirë trainerin, shërbimin dhe përdorimin e 
wellness: 3900 Ft/person/ditë. Bashkë me strehimin: 35000 Ft/person/turn 

(Çmimet përmbajnë edhe tvsh-n.)
Turnet i nisim në rastin e paraqitjes së të paktën 6 personave!

Pranojmë edhe çeqe pushimi!

 

Informacione të mëtejshme!: Telefon: 06-32-485-300 Web: www.kastelyszirak.info

Perseri kampime kaloresimi gjate 

pushimeve verore ne Hotelin 
e Keshtjelles se Szirakit



Szirak 05. 06. 2010

Takim menaxherëSh

11.00 Ardhja, mbledhja 
 e pjesëmarrësve
11.45 Hapja e ekspozitës 
 Horthy - Teleki
12.00 Drekë

13.00 Raport rreth World Rally

14.00 Përshëndetje – Aidan O’Hare drejtues i Europës

13.00 Përshëndetje – Dr. Sandor Milesz

Peter Lenkey drejtori operativ i Europës, Miklos Berkics diamant-safir menaxher, Veronika Lomjanski dhe Stevan Lomjanski 
diamant menaxherë, dr. Adolf L. Kosa safir menaxher, Tomislav Brumec dhe Andreja Brumec
soaring menaxherë, si dhe Attila Gidofalvi dhe Gidofalvi Attilane diamant-safir menaxherë

15.00 Klasikët e Forever-it 
„Në podium edhe në Profit Sharing” –Aranka Vagasi diamant-safir menaxher, dhe Botond Kovacs menaxher

 „Më pëlqen të jem drejtues” – Miklos Berkics diamant-safir menaxher
 „Bëhuni diamant!” – Veronika Lomjanski diamant menaxhere

19.00 DARKË 

Rex Maughan krijuesi dhe drejtuesi i përgjithshëm i Forever Living Products



PËrvjetori i 13-tË

   tünde Hajcsik senior, Diana Biro soaring dhe 
Patricia rusak senior menaxhere – drejtuese programi 

Android 

Mbrotje shëndeti në verë – Dr. ilona juronics Dr. vargane menaxhere

Yje

Përvoja me produkte – Specialistët tanë mjek 30’ 

Aidan o’Hare
Drjetori i Europës

Kualifikimi i Supervizorëve, Asistent Menaxherëve 

Leksioni i Klasikëve të Forever-it:
Ndërtim skuadre në shkallë të lartë  –  Dr. Adolf L. Kosa safir menaxher

Përgatitemi për në EU Rally dhe Holiday Rally – istvan Halmi safir menaxher

Sonya – Android

Kualifikimi i Menaxherëve, dhënia e targave, kualifikimi i menaxherëve drejtues, 
kualifikimi i Business Builders, Super Rally dhe Holiday Rally

Vlera e Profit Sharing – Aranka vagasi diamant-safir menaxhere

Yje

Kërkoj bashkëpunonjës të rinj  – robert varga diamant-safir menaxher
Do të bëhem diamant – Miklos Berkics diamant-safir menaxher

Si anëtare e klubit të Diamantëve  – veronika Lomjanski diamant menaxhere

Yje – shpallje rezultati

 Kualifikimi i Asistent Supervizorëve 

Përshëndetje 
Dr. Sandor Milesz  

drejtor gjeneral

I presim me kënaqësi të gjithë në orën 10.00 në Arenën Sportive të Budapestit 
(1143 Budapest, Stefánia út 2.) 

Përshëndetje
Peter Lenkey 

Drejtori operativ i Europës

ProGrAMi

6 qerSHor 2010



1.   SiklóSné dr. révéSz Edit        
      SiklóS zoltán

2.   nagy ádám       
      nagyné BElényi Brigitta

3.   éliáS tiBor 

4.   VisnoVszky Ramóna 
      BognáR gáBoR

5.   szaBó Bálintné
      szaBó Bálint

6.   VáRadi éVa 

7.   göRBics oRsolya Judit
      demcsák l. miklós

8.   Rigó laJos
      Rigóné sándoR lenke

9.   lapicz tiBoR
      lapiczné lenkó oRsolya

10. dR. seResné dR. piRkhoffeR katalin
      dR. seRes endRe

      

Hungaria Serbia

1.   violEta Pujović 

2.   miodrag ugrEnović
      olga ugrEnović

3.   gordana vukajlović

4.   dR. maRiJa RatkoVić         

5.   milanka miloVanoVić
      milisaV miloVanoVić

6.   BoRos gyeVi tiBoR 

7.   suzana petRoVić
      dRagan petRoVić

8.   dR. sonJa JoVić RandJeloVić
      dRagan RandJeloVić

9.   aleksandaR RadoVić
      dana RadoVić

10. sloBodan antoniJeVić
      BilJana antoniJeVić
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boSnia-HercegovinaKroacia Sllovenia

dhJetë distRiButoRët më të suksesshëm 
të muaJit maRs 2010 në 

Bazë të pikëVe peRsonale dhe të non-menaxheRit

1.   zlatko jurović
       Sonja jurović

2.   nEdEljko Banić
      anica Banić

3    jaSminka PEtrović
      mirko PEtrović

4.   tihomiR stilin
      maJa stilin

5.   andRea zanteV

6    elVisa Rogić
      JakoV Rogić

7    duBRaVka calušić
      ante calušić

8.   iVan lesingeR
      danica lesingeR

9.   Jasna kVateRnik JankoVić
      iVica JankoVić

10. iVanka milJak Rill
      Rolf Rill

1.   joŽEfa zorE

2.   rinalda iSkra
      lučano iSkra

3.   StaniSlava vinšEk

4.   BRigita mohoRić

5.   dR. sRećko heRlić

6.   loVRo BRumec

7.   danica godec

8.   Justina kudeR
      Vinko kudeR

9.   kaRmen sliBaR

10. nadJa kRizman
      fRanc kRizman
    

1.   muStafić SuBhija
      muStafić SafEt 

2.   zEčir crnčEvić
      Samira crnčEvić

3.   dŽEvad dŽafErović
      alBina dŽafErović

4.   dR. goRan fRanJić

5.   dR. nedim Bahtić
       Belma Bahtić

6.   sVetlana nJegoVanoVić

7.   zoRan nJegoVanoVić

8.   zoRan VaRaJić
      snežana VaRaJić

9.   gaiBiJa ćatić
      muniRa ćatić

10. daniJel maRkoVić
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  NiveliN e AssistANt 
             MANAger-it e ArritëN 

Nedjeljko Banić & Anica Banić
Máthé Zsolt & Horváth Éva
Meggyesi Imre 
& Meggyesiné Kántor Tamara
Violeta Pujović
Szemenyei Ervinné

                NiveliN e supervisor-it e 
                 ArritëN 

Badurina Edvard
Balatincz Balázs
Birta László & Birta Lászlóné
Bóta Gábor & Bóta Gáborné
Csehné Nádudvari Katalin
Csendes Sándor
Davis Erika
Dr. Jurij Volkov
Farkasovszki Viktor
Gaál Varga Jolán & Gaál Imre
Hambek Anita
Kántor Attiláné
Ljubica Katava
Katona Gézáné
Katona Zsolt & Hircsu Nóra
Kecsedi Gyula
Kiss Lászlóné
Kovács János Péter
Kreicsik-Csordás Tünde
Alen Lipovac & Dolores Lipovac

Durda Lukić
Judita Majorosova & Jacint Majoros
Németh Bence
Nagyfejeő Péterné & Nagyfejeő Péter
Péntek Józsefné & Tóth Zoltán
Suzana Petrović & Dragan Petrović
Románné Dornek Ildikó
Somogyi Józsefné
Szadainé Szécsényi Szilvia & Szadai Zsolt
Tollár Nóra
Varga Gábor

           
       

Fituesit e progrAMit 
Motivues të blerjes 

 së MAkiNës

Niveli 1

Ádámné Szőllősi Cecília 
& Ádám István
Bakó Józsefné 
& Bakó József
Balázs Nikolett
Balogh Anita & Süle Tamás
Bánhidy András
Becz Zoltán 
& Becz Mónika
Bodnár Daniela
Botka Zoltán & Botka Zoltánné

Czeléné Gergely Zsófia
Csepi Ildikó & Kovács Gábor
Csuka György 
& dr. Bagoly Ibolya
Csürke Bálint Géza 
& Csürke Bálintné
Dobsa Attila 
& Dobsáné Csáki Mónika
Goran Dragojević 
& Irena Dragojević
Éliás Tibor
Dr. Farády Zoltán 
& dr. Farády Zoltánné
Farkas Gáborné & Farkas Gábor
Fittler Diána
Anton Gajdo & Olivia Gajdo
Gecző Éva Krisztina
Gecző László Zsoltné 
& Gecző László Zsolt
Gecse Andrea
Haim Józsefné & Haim József
Hajcsik Tünde & Láng András
Halomhegyi Vilmos
Heinbach József & dr. Nika Erzsébet
Hofbauer Rita & Gavalovics Gábor
Illyés Ilona
Jancsik Melinda
Jozó Zsolt & Molnár Judit
Dr. Kálmánchey Albertné 
& dr. Kálmánchey Albert
Dr. Kardos Lajos 
& dr. Kardosné Hosszú Erzsébet
Kása István & Kása Istvánné
Kemenczei Vince & Tamási Krisztina
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H u N G A R I A ,  S H q I P ë R I A ,  B O S N I A - H E R C E G O V I N A ,  K R O A C I A                     K O S O V A ,  S E R B I A ,  M A L I  I  Z I ,  S L L O V E N I A

KuALIFIKIMET E MuAJIT MARS

Rigó Lajos & Rigóné Sándor Lenke
(Sponsorët e tyre:  Szabó Bálintné dhe Szabó Bálint)

„FLP ju dha atyre mundësinë që të arrijnë suksese dhe pikësynimet e tyre edhe 
në një lloj tjetër biznesi. është një ndjenjë e mrekullueshme të punosh në një 
skuadër ku të gjithë kanë ëndrra, dhe prandaj mund të punojmë së bashku si 
një njeri i vetëm. Falenderojmë sponsorët tanë të cilët na e bën të njohur këtë 
mundësi fantastike.
Falenderojmë Robert Varga-n për udhëzimet, Sandor Nemeth-in dhe gruan e tij 
Edit për ndihmën e dhënë në arritjen e rezultateve tona, si dhe gjithë anëtarët e 
skuadrës sonë që kontribuan në sukseset tona.”

              NiveliN e MANAger-it e ArritëN  
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Së BASHKu Në RRuGëN DREJT SuKSESIT
H u N G A R I A ,  S H q I P ë R I A ,  B O S N I A - H E R C E G O V I N A ,  K R O A C I A                     K O S O V A ,  S E R B I A ,  M A L I  I  Z I ,  S L L O V E N I A

KuALIFIKIMET E MuAJIT MARS

Keszlerné Ollós Mária 
& Keszler Árpád
Kibédi Ádám & Ótos Emőke
Kis-Jakab Árpád 
& Kis-Jakabné Tóth Ibolya
Klaj Ágnes
Sonja Knežević & Nebojša Knežević
Knisz Péter & Knisz Edit
Kovács Gyuláné & Kovács Gyula
Köves Márta
Jadranka Kraljić Pavletić 
& Nenad Pavletić
Kulcsárné Tasnádi Ilona 
& Kulcsár Imre
Lapicz Tibor 
& Lapiczné Lenkó Orsolya
Dr. Predrag Lazarević 
& dr. Biserka Lazarević
Léránt Károly 
& Lérántné Tóth Edina
Lipp Szilvia & Molnár Mihály
Lukács László György
Dr. Lukács Zoltán 
& dr. Lukácsné Kiss Erzsébet
Major István 
& Majorné Kovács Beatrix
Mayer Péter
Mészáros Istvánné
Branko Mihailović 
& Marija Mihailović
Miklós Istvánné & Tasi Sándor
Mirjana Mičić & Vilmoš Harmoš
Mohácsi Viktória
Molnárné Kalcsu Klára
Mrakovics Szilárd & Csordás Emőke
Mussó József & Mussóné Lupsa Erika
Nagy Ádám & Nagyné Belényi Brigitta
Nagy Gabriella & Márkus József
Nagy Zoltán & Nagyné Czunás Ágnes
Marija Nakić & Dušan Nakić
Oltvölgyiné Zsidai Renáta
Orosz Ilona & dr. Gönczi Zsolt
Orosz Lászlóné
Papp Imre & Péterbencze Anikó
Papp Tibor & Papp Tiborné
Dr. Pavkovics Mária
Radics Tamás & Poreisz Éva
Radóczki Tibor & dr. Gurka Ilona
Ramhab Zoltán 
& Ramhab Judit
Ráth Gábor
Rezván Pál & Rezvánné Kerek Judit
Róth Zsolt 
& Róthné Gregin Tímea

Rudics Róbert 
& Rudicsné dr. Czinderics Ibolya
Rusák József & Rusák Rozália
Rusák Patrícia
Dr. Steiner Renáta
Dr. Surányi Katalin 
& Gazdig Sándor
Tihomir Stilin & Maja Stilin
sulyok lászló 
& sulyokné kökény tünde
Szabados Zoltán 
& Szabadosné Mikus Emese
Szabó Ildikó
Szabó Péter
Dr. Szabó Tamásné 
& dr. Szabó Tamás
Szeghy Mária
Székely János & Juhász Dóra
Szekér Marianna
Széplaki Ferencné 
& Széplaki Ferenc
Tanács Erika
Tanács Ferenc 
& Tanács Ferencné
Tasnády Beáta & Vörös Zoltán
Téglás Gizella
Térmegi Lászlóné 
& Térmegi László
Tordai Endre 
& Tordainé Szép Irma
Tóth Tímea
Dr. Dušanka Tumbas
Túri Lajos 
& Dobó Zsuzsanna
Miodrag ugrenović 
& Olga ugrenović
Vareha Mikulas
Varga Zsuzsa
Visnovszky Ramóna 
& Bognár Gábor
Vitkó László
Zakar Ildikó
Jožefa Zore

Niveli 2

Botis Gizella & Botis Marius
Császár Ibolya Tünde
Dominkó Gabriella
Hertelendy Klára
Dragana Janović 
& Miloš Janović
Milanka Milovanović 
& Milisav Milovanović

Daniela Ocokoljić
Dr. Marija Ratković
Révész Tünde 
& Kovács László 
Rózsahegyi Zsoltné 
& Rózsahegyi Zsolt
Siklósné dr. Révész Edit 
& Siklós Zoltán
Szépné Keszi Éva 
& Szép Mihály
Tóth Csaba
Varga Géza 
& Vargáné dr. Juronics Ilona

Niveli 3

Berkics Miklós
Biró Tamás & Biró Diána
Bruckner András 
& dr. Samu Terézia
Budai Tamás
Marija Buruš 
& Boško Buruš
Fekete Zsolt 
& Ruskó Noémi
Halmi István 
& Halminé Mikola Rita
Herman Terézia
Juhász Csaba 
& Bezzeg Enikő
Dr. Kósa L. Adolf
Krizsó Ágnes
Leveleki Zsolt 
& Leveleki Anita
Stevan Lomjanski 
& Veronika Lomjanski
Dr. Németh Endre 
& Lukácsi Ágnes
Zoran Ocokoljić
Senk Hajnalka
Dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin 
& dr. Seres Endre
Szabó József 
& Szabó Józsefné
Tamás János 
& Tamás Jánosné
Tóth István 
& Zsiga Márta
tóth sándor 
& vanya edina
utasi István & utasi Anita
Vágási Aranka 
& Kovács András
Varga Róbert 



PROGRAME MOTIVUESE
Nga data 1 Prill 2009 fillon 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.
– Nga data 22 tetor 2009 në vend 
të Travel Pack të mëparshëm shesim 
paketën Travel Touch prej 2,000 cc. 
Kjo paketë e re përveç të drejtës së 
blerjes me kartë-ATS përmban edhe 
dhurata ekskluzive të cilat deri tani 
merreshin vetëm në vendet e prushimit 
të Forever Resorts.– 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.
Telefon: (+36-70) 434-3843
E-mail: register@aloetravel.com

RISPONSORIZIM
Rregullat e “risponsorizimit” gjenden në 
kapitullin e 12-të të Politikës së Biznesit. 
E rëndësishme është që risponsorizimi 
s’është proces automatik, por vjen në 
fuqi vetëm pas plotësimit të formularëve 
të caktuar (deklarata e risponsorizimit, 

fletë 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.flpseeu.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 fjalëkalimin “forever”. 
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 pasi në këndin e 
majtë të sipërm të faqes zgjedh nga lista 
emrin e shtetit që dëshiron. 

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 fjalëkalimin 
(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 
fjalëkalim 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 Office 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. 

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 planifikoni duke marrë 
parasysh kriteret e mësipërme, dhe para 
çdo publikimi mos harroni të kërkoni 
leje nga Kompania. Linkun e faqes së 
internetit e presim në adresën qëndrore 
të email-it flpbudapest@flpseeu.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.flpseeu.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 fletës 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 nën shkrim personal! Çdo nënshkrim tjetër konsiderohet si fallcifikim doku mentash!
Në rastin e ndryshimit të adresës apo të emrit s’është e mjaftueshme ta shkruani atë në fletën e porosisë së produkteve. Për këtë 
ju lutemi të përdorni formularin e ndryshimit të të dhënave!

Në interes të sigurisë së çështjeve financiare 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), fiton 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.

NJOFTIME

Korrigjim

Në revistën e prillit nga njoftimi i Londrës për shkaqe teknike mbetën pa u shfaqur fotografitë e Dr. Németh Endre & Lukácsi Ágnes, 
Dr. Seresné Dr. Pirkhoffer Katalin & Dr. Seres Endre, si dhe të të kualifikuarve të Profit Sharing Botis Gizella & Botis Marius, 

të cilëve me këtë rast u kërkojmë ndjesë dhe u urojmë suksese të mëtejshme në punën e tyre!



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  - Success Day: 2010. 05. 22.; 
Success Day: 2010. 07. 24.; Success Day: 2010. 
09. 11.; Success Day: 2010. 10. 16.; Success Day: 
2010. 11. 20.; Success Day: 2010. 12. 18. 

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 informa-
cione 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, numri i gjelbër: +36-80-204-
983 (mund të telefonohet falas gjatë ditëve të 
punës në orarin 12-16) – me sms  në numrin e 
telefonit +36-20/478-4732. – në internet:  në 
faqen www.flpseeu.com! Zgjidhja më e thjeshtë 
dhe më e sigurt – jo vetëm përsa i përket blerjes së 
drejtpërdrejtë të produkteve, por edhe regjistrimit 
të 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.flpshop.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. 
2. Blerja: Sistemi e zbret automatikisht uljen në 
çmim nga shuma gjithsej. Por kjo shumë për çdo 
person nuk mund të kaloj 35% 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 35% 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 fotografi.
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 
fotografi.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 tyre të tregëtisë! 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 firmës 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 firmës. 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  +36-20/234-2925
Dr. Kozma Brigitta  +36-20/261-3626
Dr. Mezősi László  +36-20/251-9989
Dr. Németh Endre  +36-30/218-9004
Siklósné dr. Révész Edit  +36-20/255-2122
Numri telefonik i specialistit tonë 
mjek të pavarur:
Dr. Bakanek György  +36-20/365-5959
Produktet e Forever Living Products i nxjerrim 
në treg me rekomandimin e Shoqatës së 
Mjekësisë Popullore të Hungarisë.

PËRFAQËSITË TONA 
Forever Living Products
• Qendra Mësimore: 
1067 Budapest, Szondi utca 34.
tel.: +36-1/332-5956, +36-20/253-3614
Menaxher projekti: Dr. Gothárd Csaba
Ndryshon orari i hapjes sé magazinës së rrugës 
Szondi: H-P: 10:00-21:00
• Drejtoria Qendrore e Budapestit:
1183 Budapest, Nefelejcs u. 9–11.
E-mail: flpbudapest@flpseeu.hu
Tel.: + 36-1- 291-8995, + 36-20-465-6280
Drejtor gjeneral: Dr. Milesz Sándor 
Drejtor i ekonomisë: Kádas Rudolf  
Tel.: + 36-1-291-8995/103
Drejtor i financës: Rókásné Véber Gabriella 
Tel.: + 36-1-291-8995/171-es mellék
Drejtor kontrolingu: Suplicz Zsolt 
Tel.: + 36-1-291-8995/181
Drejtor i Informatikës, Llogarisë dhe Çështjeve 
Ndërkombëtare: Ladák Erzsébet
Tel.: + 36-1-291-8995/160
Drejtor i çështjeve të sigurisë dhe personelit: 
Huszti Bernadett Tel.: +36-1-291-8995/194
Drejtoria Qendrore(Sekretaria): 
Gerő Zsuzsa +36-1-291-8995/158, 
mobil: + 36-20-593-8205 
Kismárton Valéria me kodin 107, 
mobil: + 36-20-572-2964
Petróczy Zsuzsanna me kodin 106, 
mobil: + 36-20-230-9759
Vida Mónika  me kodin159,  
mobil: + 36-20-200-3303
• 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, +36-20/467-8603
Drejtori i rajonit: Kiss Tibor

Forever Resorts
• Hoteli Kështjella e Szirakit 
3044 Szirák, Petőfi u. 26.
tel: +36-32-485-300, 
fax: +36-32-485-285. 
Drejtoresha e hotelit: Király Katalin
Faqja e internetit: www.kastelyszirak.info

NJOFTIMET E PËRFAQËSIVE TË HUNGARISË
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28. 05. - 06. 06.

06:00 dhe 18:00 Himni
06:05 dhe 18:05 Rolf Kipp
  Metoda dhe mjete pune
06:45 dhe 18:45 Tasnádi Lajosné Ilike  
  Çfarë do të thotë për mua  
  niveli i Menaxherit?
07:15 dhe 19:15 Császár Ibolya Tünde 
  Një vit i bukur si anëtar i  
  President's Club
07:50 dhe 19:50 John Curtis 
  Edhe ti mund të shkëlqesh 
  si Diamant 
08:50 dhe 20:50 Varga Róbert  
  Në vrull e sipër
09:20 dhe 21:20 Bárányné dr. Szabó Éva
  Si kirurg ortoped në Forever
09:40 dhe 21:40 Tóth Csaba
  Punoj për Profit Sharing
10:30 dhe 22:30 Michael Strachowitz
  Bazat e suksesit: qëndrimi,  
  motivimi, teknika 
11:30 dhe 23:30 Siklósné dr. Révész Edit
  Efekti i Aloe Vera-s
  në ruajtjen e shëndetit
12:00 dhe 00:00 Varga Róbert
  Qëllime, motivim i brendshëm 
12:35 dhe 00:35 Vágási Aranka 
  Rëndësia e ndërtimit
12:55 dhe 00:55 Fekete Zsolt
  E organizoj punën time 
13:30 dhe 01:30 Hajcsik Tünde  
  NDP, meriton akoma 
  më shumë
14:15 dhe 02:15 Tonk Emil Tregëtia është 
  vlerë - Si t'i përfaqësojmë  
  vlerat?
14:55 dhe 02:55 Tonk Emil Trainim
   drejtuesish
15:25 dhe 03:25 Vágási Aranka
   Suksesi të jetë me ty!
15:45 dhe 03:45 Dr. Kósa L. Adolf
  Ëndrrat dhe pikësynimet 
  e realizuara
16:15 dhe 04:15 Jan Mary Lurel
17:25 dhe 05:25 Diana Page
17:40 dhe 05:40 Berkics Miklós
  Tre herë tetë

10. 06. - 17. 06.

06:00 dhe 18:00 Himni
06:05 dhe 18:05 Dr. Marija Ratković 
  Përse është i rëndësishëm  
  përdorimi i përditshëm i  
  produkteve FLP? - 100%  
  përvojë me produktet
06:40 dhe 18:40 Dr. Schmitz Anna  
  Efekti i ushqimit në krijimin e  
  sëmundjeve
07:10 dhe 19:10 Tóth Csaba 
  Bazat e rrjetit
07:40 dhe 19:40 Dr. Németh Endre 
  Profiti është i imi
08:05 dhe 20:05 Utasi István  
  Ndryshimi është i mirë
08:30 dhe 20:30 Szabó József  
  U ktheva në shtëpi
08:55 dhe 20:55 Safet Mustafić 
  Vullnetarisht… me 
  përgjigjësi të plotë
09:25 dhe 21:25 Klaj Ágnes
  Kur, nëse jo tani?
10:00 dhe 22:00 Szilágyi Zoltánné Ilike
  Mosha s'ka rëndësi
10:30 dhe 22:30 Lipp Szilvia dhe Molnár Mihály 
  U bëmë sundimtarë, ose u  
  nisëm në rrugën e suksesit
10:55 dhe 22:55 Berkics Miklós 
11:25 dhe 23:25 Gidófalvi Attila 
  dhe Berkics Miklós
  Çfarë dëshiron nga kjo jetë?
12:20 dhe 00:20 Grupi muzikor Android
  dhe konkursi Miss Sonya
13:30 dhe 01:30 Michael Strachowitz
  Tre çelësat e suksesit
14:20 dhe 02:20 Dr. Seres Endre
  Edhe mjekët kanë qenë 
  supervizor
14:45 dhe 02:45 Szabó József U nisa nga 
  Stuttgarti - Prezantim 
  i drejtpërdrejtë nga Gjermania
15:25 dhe 03:25 Hajcsik Tünde  
  Si jeton me të? 
15:55 dhe 03:55 Dr. Schmitz Anna
  Çfarë dhe si në verë?
16:20 dhe 04:20 Katrin Bajri
17:20 dhe 05:20 Siklósné dr. Révész Edit
  Antioksidantë natyror në  
  parandalim dhe mjekim

www.flpseeu.com

07. 06. - 10. 06. 2010

SucceSS Day non Stop

18. 06. - 01. 07.

06:00 dhe 18:00 Himni
06:15 dhe 18:15 Përmbledhje  
07:20 dhe 19:20 Tonk Emil Merre seriozisht!
08:00 dhe 20:00 Vágási Aranka 
  dhe Kovács András  
  Cogito Ergo FLP
08:30 dhe 20:30 Tordai Endre 
  dhe Tordainé Szép Irma 
  Ëndrra të reja, pikësynime të  
  reja, motivime të reja
09:00 dhe 21:00 Dr. Gothárd Csaba  
  Çmimi i suksesit
09:20 dhe 21:20 A. J. Christian
  Komunimikim, krijim 
  marrdhëniesh
09:45 dhe 21:45 Aidan O’Hare
  FLP Europa
10:45 dhe 22:45 Rex Maughan
  Leksion me titra  
11:20 dhe 23:20 Jozó Zsolt dhe Molnár Judit 
  Elemente motivuese në FLP 
11:45 dhe 23:45 Papp Tibor dhe Papp Tiborné
  Puna në skuadër 
12:15 dhe 00:15 Dr. Németh Endre  
  Më pëlqen sistemi ynë 
  marketing
12:40 dhe 00:40 Gidófalvi Attila
  E gjeta vendin tim
13:25 dhe 01:25 Szekér Mariann
  Suksesi është mjet 
  i ekzistencës sime
13:50 dhe 01:50 Váradi Éva
   Përse jemi të aftë?
14:15 dhe 02:15 Rex Maughan
  Leksion 
14:50 dhe 02:50 Heinbach József 
  dhe dr. Nika Erzsébet
  U bëmë senior menaxher
15:15 dhe 03:15 Császár Ibolya Tünde  
  Një vit i bukur si anëtar i  
  President's Club
15:45 dhe 03:55 Dr. Bakanek György 
  Si është shëndeti me syrin e  
  Forever-it?
16:15 dhe 04:15 Schlepp Krisztián 
  Si e shikoj unë FLP-n
16:30 dhe 04:30 Dr. Gothárd Csaba
  Komunikimi është mjeti i  
  krijimit të marrdhënieve
17:10 dhe 05:10 Berkics Miklós 
  Tre herë tetë
17:30 dhe 05:30 Veronika Lomjanski 
  Edhe unë kam qenë supervizor

programi nË internet
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KontaKtim

Biletë avioni: Gerő Zsuzsa, e-mail: rally@flpseeu.hu • Organizimi i Super Rally-t: Petróczy Zsuzsanna, e-mail: flpbudapest@flpseeu.hu
Kualifikimi nuk do të thotë automatikisht pjesëmarrje. Ju lutemi që dëshirën tuaj për pjesëmarrje ta deklaroni deri më 20 maj në 

adresën e-mail flpbudapest@flpseeu.hu.

VEnDi i oRGaniZimit tË RaLLY-t

Denver Convention Center • 700 14th Street, Denver, CO 80202

PRoGRami

12 gusht, e enjte: trainimi „Fly like an Eagle” dhe prezantimi i Produkteve të Reja
13 gusht, e premte: Super Rally 1. & konkursi Miss Sonya (makijazhi ditor)

14 gusht, e shtunë: Super Rally 2. & konkursi Miss Sonya (makijazhi i mbrëmjes) dhe shpallje rezultati

• 1500 cc: biletë avioni për dy persona, strehim për katër netë, dy bileta Rally dhe një paketë Rally
• 1000 cc: strehim për tre netë dhe dy bileta Rally
• 750 cc: strehim për një natë dhe dy bileta Rally

• 500 cc: dy bileta Rally
• 250 cc: një biletë Rally

tË KUaLiFiKUaRit E SUPER 
& SiLVER PoSt RaLLY-t
7500 cc
Berkics Miklós 
Szabó József & Szabó Józsefné

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

2500 cc
Varga Róbert 
Dr. Kósa L. Adolf 
Halomhegyi Vilmos 
Herman Terézia 
Halmi István & Halminé Mikola Rita 
Botis Gizella & Botis Márius 
Leveleki Zsolt & Leveleki Anita 
Vágási Aranka & Kovács András 
Tóth Sándor & Vanya Edina 
Budai Tamás & Budai Schwarcz Éva 
Biró Tamás & Biró Diána 
Bruckner András & dr. Samu Terézia 
Fekete Zsolt & Ruskó Noémi 
Senk Hajnalka 

tË KUaLiFiKUaRit E SUPER RaLLY-t
1500 cc
Juhász Csaba & Bezzeg Enikő 
Utasi István & Utasi Anita 
Dr. Németh Endre & Lukácsi Ágnes 
Hertelendy  Klára  

Tihomir Stilin & Maja Stilin
Marija Buruš & Boško Buruš
Dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin 
& dr. Seres Endre 
Kis-Jakab Árpád & Kis-Jakabné Tóth Ibolya 
Szegfű Zsuzsa & Pintér Csaba 
Varga Géza & Vargáné dr. Juronics Ilona 
Rózsahegyi Zsoltné & Rózsahegyi Zsolt 
Lapicz Tibor & Lapiczné Lenkó Orsolya 
Dr. Kovács László & dr. Kovács Lászlóné 
Szépné Keszi Éva & Szép Mihály 
Gergely Zsófia & dr. Reindl László 
Dr. Marija Ratković
Gecse Andrea 
Illyés Ilona 
Kibédi Ádám & Ótós Emőke 
Klaj Ágnes 
Dr. Pavkovics Mária 
Becz Zoltán 
Dragana Janović & Miloš Janović
Éliás Tibor  
Tóth Csaba 
Siklósné dr. Révész  Edit & Siklós Zoltán 

1000 cc
Tanács Ferenc & Tanács Ferencné 
Nagy Ádám & Nagyné Belényi Brigitta 
Tanács Erika 
Tóth István & Zsiga Márta 
Székely János & Juhász Dóra 
Haim Józsefné & Haim József 
Papp Imre & Péterbencze Anikó 
Ádám István 

Balogh Anita & Süle Tamás 
Kása István & Kása Istvánné 
Knisz Péter & Knisz Edit 
Sebők Judit 
Hajcsik Tünde & Láng András 
Zlatko Jurović & Sonja Jurović
Csuka György & dr. Bagoly Ibolya 
Jadranka Kraljić-Pavletić 
& Nenad Pavletić
Mayer Péter 
Dr. Farády Zoltán 
& dr. Dósa Nikolett 
Gerő János 
& Gerőné Jócsák Julianna Katalin 
Tomislav Brumec & Andreja Brumec
Halminé Kajdi Mónika & Halmi Tamás 
Dr. Keresztényi Albert 
Jožefa Zore  
Bakó Józsefné & Bakó József 
Tamás János & Tamás Jánosné 
Oltvölgyiné Zsidai Renáta 
Orosz Ilona & dr. Gönczi Zsolt
Szekér Marianna
Molnárné Kalcsu Klára 
Csürke Bálint Géza & Csürke Bálintné 
Tasnády Beáta & Vörös Zoltán 
Dr. Molnár László 
& Branka Stantić Molnár
Mirjana Mičić & Vilmoš Harmoš
Bali Gabriella & Gesch Gábor 
Dr. Schmitz Anna & dr. Komoróczy Béla
Rex Alexander 
Visnovszky Ramóna & Bognár Gábor
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750 cc
Vanyáné Dánffy Beáta & Vanya László
Kovács Gyuláné & Kovács Gyula
Dr. Steiner Renáta
Darabos István & Darabos Istvánné
Horváth Andrásné
Sulyok László & Sulyokné Kökény Tünde
Hári László 
Léránt Károly & Lérántné Tóth Edina
Miklós Istvánné & Tasi Sándor
Nagy Katalin 
Bakóczy Lászlóné 
Vitkó László
Bánhegyi Zsuzsa & dr. Berezvai Sándor
Lipp Szilvia & Molnár Mihály
Gecző László Zsoltné & Gecző László Zsolt
Kincses János & Kincses Jánosné
Heinbach József & dr. Nika Erzsébet
Koródi Kovács Elizabetta & Koródi József
Mészáros Istvánné
Schönfeld Szilvia
Dr. Kiss Ferenc & dr. Nagy Ida
Fittler Diána
Manda Korenić & Ecio Korenić
Révész Tünde & Kovács László
Boskó Hilda & Boskó Béla
Futaki Gáborné 
Dr. Olivera Miškić & dr. Ivan Miškić
Váradi Éva 
Goran Dragojević & Irena Dragojević
Kovács Gábor & Csepi Ildikó
Hofbauer Rita & Gavalovics Gábor
Menkó Éva 
Orosz Lászlóné
Vaselije Njegovanović
Perina Péter & Rumpler Viktória
Bánhidy András
Marija Nakić  
Papp Tibor & Papp Tiborné
Hegedűs Árpád & Hegedűsné 
Lukátsi Piroska Marietta
Varga Józsefné 
Németh Sándor & Némethné Barabás Edit
Köves Márta 
Hegedűs Ervin & Hegedűsné Ponyi Tímea
Dr. Pásztorné Császár Ibolya Tünde
Kardos Zsolt & Kardos Anita
Miodrag Ugrenović & Olga Ugrenović

500 cc
Gecző Éva Krisztina
Tóth Andrea 
Rinalda Iskra & Lučano Iskra
Dominkó Gabriella & Géczi László

Vladimir Jakupak & Nevenka Jakupak
Bognárné Maretics Magdolna 
& Bognár Kálmán
Gulyás Melinda 
Sebők Attila 
Dr. Kardos Lajos & dr. Kardosné 
Hosszú Erzsébet
Muladi Annamária 
Wehliné Mezei Aranka & Wehli Péter
Keszlerné Ollós Mária & Keszler Árpád
Jozó Zsolt & Molnár Judit
Tóth Zoltán & Horváth Judit
Oláh Gábor 
Sonja Knežević & Nebojša Knežević
Kárpáti Zoltánné & Kárpáti Zoltán
Vesna Kuzmanović & Siniša Kuzmanović
Babály Mihály & Babály Mihályné
Subhija Mustafić & Safet Mustafić
Szabó Zoltánné & Szabó Zoltán
Bodnár Zoltán & Bodnárné Tóth Ágota
Futaki Ildikó 
Olajos András 
Térmegi Lászlóné & Térmegi László
Jozica Arbeiter & dr. Miran Arbeiter
Zachár-Szűcs Izabella & Zachár Zsolt
Dr. Aleksandar Petrović 
& Mirjana Djuknić Petrović
Mrakovics Szilárd & Csordás Emőke
Bársony Balázs 
& Bársonyné Gulyka Krisztina
Rácz Zoltán & Rácz Gabriella
Anna Darkecco-Spasojević 
& Dario Darkecco-Spasojević
Lukács László György 
Dr. Rokonay Adrienne 
& dr. Bánhegyi Péter
Lantos István & Juhász Renáta
Róth Zsolt & Róthné Gregin Tímea
Király Krisztina 
Dr. Dušanka Tumbas
Daniela Ocokoljić
Strifler Lászlóné & Strifler László
Szabó Ildikó 
Dobsa Attila & Dobsáné Csáki Mónika
Milan Mitrović Pavlović & Biljana Pavlović
Tóth Róbert László & Tóth Róbert Lászlóné
Milanka Milovanović 
& Milisav Milovanović
Siposné Hirsch Judit & Sipos Ernő
Máté Kiss Imre 
Schubertné Zsákai Ágnes 
Boro Ostojić & Mara Ostojić
Szabados Zoltán & Szabadosné 
Mikus Emese

Szeles Róbert & Weigand Ágnes
Géringer Ágnes & Ifj. Lukács Gábor
Erdős Attila & Bene Írisz
Balogh Tünde 
Dr. Karácsony Sándorné 
Ferencz László 
Dr. Csisztu Attila 
Mussó József & Mussóné Lupsa Erika
Bojtorné Baffi Mária & Bojtor István
Mentes Gábor & Mentesné Tauber Anna
Kovács Zoltán & Kovácsné Reményi Ildikó
Botka Zoltán & Botka Zoltánné
Abonyi Tóth István 
Dr. Surányi Katalin és dr. Gazdig Sándor
Margareta Šukser & Marijan Šukser
Dr. Debrődi Mária & Vágott Sándor
Hajdu Veronika 
Haraszi Pálné & Haraszi Pál
Hollóné Kocsik Judit & Holló István
Szabó Péter 
Kemenczei Vince & Tamási Krisztina
Dr. Predrag Lazarević 
& dr. Biserka Lazarević
Juhász Gusztávné & Juhász Gusztáv
Fehérvári Antal & Fehérváriné 
Kovács Zsuzsanna
Túri Lajos & Dobó Zsuzsanna
Dr. Lukács Zoltán 
& dr. Lukácsné Kiss Erzsébet
Garáné Réh Sylvia & Gara Pál
Ivan Katić & Mirjana Mesaroš Katić
Jancsik Melinda
Ivanka Miljak Rill & Rill Rolf
Vesza Erzsébet 
Németh Antal & Németh Antalné
Zoran Ocokoljić
Mester Miklós 
Rusák Rozália Erzsébet & Rusák József
Dr. Kálmánchey Albertné 
& dr. Kálmánchey Albert
Gáspár József & Hegedűs Judit
Birkás Attila 
Dobai Lászlóné & Dobai László
Ferencz  Lászlóné & Ferencz László
Mezőfiné Jakab Ildikó & Mezőfi Emil
Molnár Zoltán 
Simon János 
Czakó Csaba 
Temesváriné Ferenczi Ágnes 
& Temesvári Andor
Damásdi Ildikó 
Kota Izabela Barbara 
Abuczki Attila & Abuczkiné Kiss Ágnes
Kontra József 



Nagyné Ország Beatrix 
Varga Zsuzsa 
Gombás Csilla Anita & Gombás Attila
Veres Zoltán & Veresné Csernák Mónika
Tiszavölgyi Gabriella & Zsíros László
Dr. Sonja Jović Randjelović 
& Dragan Randjelović
Dr. Vörös Mariann & Sámoly Ferenc
Szentgyörgyi János 
Dr. Rédeiné dr. Szűcs Mária 
& dr. Rédei Károly
Csillag Adrienn & Lányi Roland
Szabó Roland & Szabó Anita
Szakál Istvánné & Szakál István
Kovács Anna Mária & Gottwald László
Hartmann Ádám 
& Hartmann-né Semsei Katalin
Kárpátiné Novák Ágnes & Kárpáti József
Fövényi Istvánné 
Bertók M. Beáta & Papp-Váry Zsombor
Oszbach Tiborné & Oszbach Tibor
Tordai Endre & Tordainé Szép Irma
Hanyecz Edina 
Rajnai Éva & Grausz András
Vesna Brence Jović & Dušan Jović
Seresné Bathó Mária & Seres János

250 cc
Szolnoki Mónika 
Németh Andrea 
Tóth Tímea 
Vargáné Házi Ildikó & Varga Mihály 
Székely Borbála 
Bernáth Annamária
Szigetvári Ferenc & Szigetvári Ferencné
Burger Katalin
Csetfalvi Attila 
Vejtey Miklós
Réfi Lászlóné
Kulcsárné Tasnádi  Ilona & Kulcsár Imre
Szép Margit & Till György
Jávorszky  László & Jávorszky Lászlóné
Rokaly Sándor & Barazsuly-Czintus 
Magdolna Adél
Téglás Gizella
Ifj. Szepesi István 
T. Nagy Sándorné & T. Nagy Sándor
Kovács György & Kovácsné N. Bernadett
Vargáné dr. Fekete  Valéria & Varga István
Kékesi Gábor
Szeghy Mária
Jasminka Petrović & Mirko Petrović
Kompp Rezsőné Czervá Ibolya & 
Soltész József
Hubacsek Ágota
Kiss Istvánné & Kiss István
Major István & Majorné Kovács Beatrix
Rusák Patrícia 
Petrinjac Željka & Predrag Petrinjac
Sebők Andrea

Zoran Runjajić & Jasna Runjajić
Tóth János
Strboja Jovanka & Strboja Radivoj
Dr. Fábián Mária 
Micašević Nada
Schleppné dr. Kasz Edit & Schlepp Péter
Széplaki Ferencné & Széplaki Ferenc
Kernya Brigitta
Majoros Éva
Slobodan Antonijević & Biljana Antonijević
Nadica Marić Jahno & Aleksa Jahno
Kun Gábor & Kunné Páger Judit
Seres Máté & Seres Linda
Dr. Botos Mária 
Keneseiné dr. Milics Margit 
& Kenesei Gyula
Dubravka Calušić & Ante Calušić
Fersch Mártonné & Fersch Márton
Zrinka Vranes
Savka Varajić
Ljiljana Pantić-Milanović  
Dr. Horváthné Ollrám Tünde & 
dr. Horváth István
Ruszbachné Szarvas Mária
Szabó Péter & Szabóné Horváth Ilona
Markó Mária & Markó Antal
Balázs Krisztina 
Futó Lászlóné & Futó László
Zsolnay Zsuzsanna & Berecz Zoltán
Siniša Blašković  
Dragana Žurka  & Radiša Žurka
Vígh Sándorné & Vígh Sándor
Sitkei Zoltán & Sitkei Tímea
Matos Katalin 
Marica Kalajdžić
Fejszés Ferenc & Fejszésné Kelemen Piroska
Milena Petrović & Milenko Petrović
Dušan Draščić & Marija Draščić
Csontos Mariann 
Szentesi Anna 
Kúthi Szilárd
Rezván Pál & Rezvánné Kerék Judit
Tímár János & Tímár Jánosné
Dr. Dezsényi Emese 
Milan Milutinovic  
Andrea Zantev  
Nagy Eszter 
Rusvai Miklósné & Rusvai Miklós
Kasza Katalin & Kasza Csaba
Kőrössy Zoltán & Kőrössyné Behán Rozália
Kurta Péterné & Kurta Péter
Mila Davidović & Dragan Matić
Borbély Gáborné 
Hartyányi Julianna 
Pere Hilda & Szarka Csaba
Minorits Péter & Minoritsné Bogár Andrea
Móricz Edit 
Kleinné Sipos Ágnes & Klein Miklós
Thuri Nagy Lajos & Oláh Henrietta
Gyurik Erzsébet & Sándor József

Almásiné Menyhárt Mónika & Almási Zsolt
Keneseiné Szűcs Annamária 
Ilovai Tamás & Ilovai Krisztina
Dr. Erdei Péterné & dr. Erdei Péter
Gelegonya Klára Judit & dr. Ujhelyi János
Farkas Balázs & Farkasné Szivér Anita
Jasna Hrnčjar  
Márton József & Mártonné Dudás Ildikó
Nagy Zoltán & Nagyné Czunás Ágnes
Rácz Edit & Holczer Tibor
Rózsáné Takács Tímea & Rózsa Imre
Ksenja Batista  
Balogh Attila & Baloghné Ardai Zsuzsanna
Pakocs Yvett 
Bekk Zoltánné & Bekk Zoltán
Kepe Andrej & Miša Hofštätter
Jagoda Leskovar  & Tajmir Mrduljaš
Verica Stevanović  
Altmann  László 
Stojanka Paligorić & Aleksander Paligorić
Vizsnyai  Róza 
Greksa Zsolt & Greksáné Martin Mónika
Kovács Mihályné & Kovács Mihály
Dr. Molnár Erzsébet 
Snežana Lozajić Dimitrovski & Hristo 
Dimitrovski
Farkas Gáborné & Farkas Gábor
Kunkli Imréné & Kunkli Imre
Szántó József 
Gallai Attila & Gallainé Bóka Viktória
Sárffyné Gutmann Zsuzsa & Sárffy János
Hargitai András & Szabó Nikoletta
Orbán Tamás 
Ramhab Zoltán & Ramhab Judit
Csiki Jánosné & Csiki János
Balázs Tamás 
Varga Attila & Papp Krisztina
Czap Anita 
Toldi Lászlóné & Toldi László
Selyutina Karina 
Benedeczki Mihályné & Benedeczki Mihály
Silvana Grbac & Vigor Grbac
Slavica Marić
Becker Péterné 
Dušica Popovac & Ratko Popovac
Csiki Józsefné & Csiki József
Dr. Szabóné Matusek Edit & dr. Szabó János
Petrovai Tamásné & Petrovai Tamás
Svetlana Njegovanović
Tatjana Nikolajević & Bogdan Nikolajević
Varga Tiborné & Varga Tibor
Danica Bigec
Czifra Istvánné & Czifra István
Bata Orsolya & Holló Szilárd
Ráth Gábor 
Váradi Nikoletta 
Raj Lajosné & Raj Lajos
Pardi Zoltán 
Horváth Lászlóné & Horváth László
Dr. Lovasné Tóth Ottilia 
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Keszthelyi Gábor & Keszthelyi Erika
Patkós Györgyi & Patkós Péter
Puskás Zsolt & Palásti Mária
Mályi Rudolfné & Mályi Rudolf
Zvezdana Jovanović
Dr. Sziberth László & dr. Sziberth Lászlóné
Slavisa Ilić & Ljiljana Ilić
Golub Vasilija 
Zeitz Mária & Boros Miklós
Czuczi Bernadett & Varga András
Kilián Jánosné & Kilián János
Pápai Zita 
Boban Zečević & Dušanka Zečević
Horváthné Gabrovits Sarolta & Horváth 
László Miklós
Makai István & Makai Istvánné
Kocsis Dánielné 
Stahlmayer Sándor 
Torma Károly & Tormáné 
Boldog Zsuzsanna
Bakura József 
Torcom Julia
Slobodanka Buljan & Stanislav Buljan
Ifj. Bekk Zoltán 
Oberst László 
Ujj Zoltán & Solner Józsefné
Erdődi István & Erdődiné Molnár Zsófia
Kálmán Zsolt 
Borbáth Attila & Borbáth Mimóza
Nagy Gabriella & Nagy Ervin
Vajda Lászlóné & Vajda László
Ivan Ciler  
Kiss Józsefné & Kiss József
Dr. Mokánszki  Istvánné 
& dr. Mokánszki István
Pataki Zsolt & Pataki Éva
Mitró Attila 
Dr. Sági Vincéné & dr. Sági Vince
Takács Tamás & Takács Tamásné
Zoran Njegovanović
Böröcz Péter & Böröczné Ölbei Katalin
Tanja Jazbinšek
Bánki László & Bánkiné Takács Márta
Bodnár Józsefné & Bodnár József
Csontos Gábor 
Biró Attiláné & Biró Attila
Jobbágy Sándorné & Jobbágy Sándor
Ružica Dimitrić & Živorad Dimitrić
Görbics Orsolya Judit & Demcsák L. Miklós
Ljiljana Šaf & Vladimir Šaf
Nagy Tímea & Varga László
Stegena Éva 
Ingár Tibor & Haga Anikó
Glavinka Željko & Glavinka Nedeljka
Csáthyné Hengán Ágnes & Csáthy András
Orosi Gergely 
Jassek Beáta
Dr. Dóczy Éva & dr. Zsolczai Sándor
Mészárosné Varga Márta & Mészáros István
Skáfár István & Skáfárné Vásár Amália

Nádhera Roland & Nádhera Rolandné
Evica Nužda & Milan Nužda
Kovácsné Csóka Bernadett 
& Kovács Péter
Szikszay István Zoltánné 
& Szikszay István Zoltán
Kovács Ágnes 
Börcsök József 
& Börcsökné Monostori Ibolya
Horváth Zoltán & Horváth Zoltánné
Podmaniczkiné Molnár Brigitta 
& Podmaniczki Péter
Szabó Ferencné & Szabó Ferenc
Tóth Antal & Tóth Antalné
Antalné dr. Schunk Erzsébet & Antal Gyula
Bocskainé Makó Enikő & Bocskai Krisztián
Darabos Tamás 
Jozó Antalné 
Magyar Győzőné 
Dr. Rozmaring Mirkov & Jovica Mirkov
Zóka Margit 
Bötkösné Molnár Erzsébet 
Dr. Bozó Melinda 
Csuti Róbert 
Sreten Nikolin & Ilona Nikolin
Jordan Aleksov & Ljubica Aleksov
Szepesi Tibor & Szepesiné Holló Edina
Kondi Gabriella & Kondi Péter
Csürke Elek & Csürke Elekné
Szilágyi Zoltánné & Vojisláv Konstantinović
Pesáné Nagy Katalin 
Kurucz Levente & Kurucz Leventéné
Tábit István & Tábitné Csányi Anna
Branko Bojović
Móczárné Putnoki Zita & Móczár Béla
Dr. Goran Franjić
Kovács Gábor Zsolt 
Dr. Szabó Tamásné & dr. Szabó Tamás
Dr. Saáry Zoltán 
& dr. Saáryné dr. Peszleg Pálma
Gerencsér József  
& Gerencsérné Bakos Erzsébet
Czomba Lajosné 
Barócsik András & Barócsik Gabriella
Katarina Sredojević & Milutin Sredojević
Kátai Tamás 
Fekete Józsefné
Háhn Adrienn
Pálos Cs. Zoltán
Kapitány Mátyás & Kapitány Mátyásné
Dr. Kertész Ottó 
& dr. Kertészné Szabó Erzsébet
Balázs Nikolett 
Dr. Végh Judit
Pittenauer Menyhértné 
& Pittenauer Menyhért
Dr. Francia Boglárka & Jónis Attila
Ifj. Rékasi János & Sisa Zsóka
Horváth Mihály & Unghy Ibolya
Mensura Duran & Mustafa Duran  

Csehi Attiláné & Csehi Attila
Kovács Zsuzsanna
Meliha Dragić & Dragan Dragić
Fülöp Dániel
Daróczy Márk
Ozmicz Sándorné 
Óvári Krisztián
Kiss Zoltán & Kissné Szalay Erzsébet
Seres-Szuharevszki Babett 
Vas Viktória Rita 
Borbély István & Borbély Istvánné
Steiner Imre 
Berta Lászlóné & Berta László
Tóth  László & Tóthné Péczer Erika 
Németh-Lakatos Krisztina & Németh Zsolt
Busák Franciska 
Göncz Éva
Hutóczki Melinda & Hutóczki Ferenc
Szabóné Jakab Mária 
Koledich Antalné & Koledich Antal
Gara Balázs
Radics Tamás & Poreisz Éva
Marosfalvi József & Marosfalvi Józsefné
Dr. Lőrinczi Ilona
Csobánné Szabó Edit & Csobán Lajos
Aleksandra Petković & Bogdan Petković
Olasz Nikoletta 
Csapó Mária & Kása Zsolt
Dr. Jelena Vujašin & Dragoljub Vujašin
Barta Csabáné & Barta Csaba
Dr. Gáncsné Braun Andrea & 
dr. Gáncs László
Rézműves József Árpádné 
Laslo Cipe & Vesna Cipe
Schulhof Ernőné
Wippelhauser Zsolt 
Horváth Patrícia
Dušanka Bakša & Željko Bakša
Kostyál Katalin
Zoran Varajić & Snežana Varajić
Czuczor Aranka 
Bertalan László 
& Bertalanné Koskai Orsolya
Mészáros Csaba & Gulyás Tímea
Kürtös Annamária & Kürtös László
Bicskei Brigitta & Zsibrita Balázs
Krébeszné Bártfai Orsolya & Krébesz János
Hajdu Kálmán & Hajdu Kálmánné
Oltvölgyi Béla
Hódi László & Hódiné Vlasits Imelda 
Zámbó Ádám 
Kocsis Imre & Száraz-Nagy Brigitta 
Szanyi Imre 
Pongrácz Erika 
Zorica Filić & Dragan Filić
Szabics Dániel 
Stér Györgyné & Stér György 
Acél Anna 
Soós István & Soósné Zelei Mária 
Varga Áronné 

33FOREVER  2010/05



E dija që ia vlen

Kishe vetëm pesë vjet që punoje në biznes 
kur morre bonusin tënd më të madh të Profit 
Sharing. E prisje atë?
Jo, s’e kisha aspak idenë që çfarë na pret. 
Shumë pak njerëz na mbështetën në fillim, 
shumë pak besuan që mund të realizohet, 
dhe që kam për ta realizuar. Por më shtytën 
ëndrrat. 

Çfarë të nxiti?
Më nxiti fakti që duhet ta bëj deri në fund atë 
që planifikova. Ëndërrova një jetë të shkëlqyer 
për vajzat e mia. Doja të përfundoja shtëpinë 
dhe pishinën derisa vajzat ishin të vogla. 
Doja t’i mësoja që ta vlerësojnë jetën, t’u 
mësoja gjëra të zakonshme, si të sillen me 
paranë, si të ndihmojnë një njeri të moshuar, 
si të ndalojnë me një Mercedes dhe të lenë 
këmbësorin të kaloj rrugën… Para se të 
merrnim çekun e bonuseve, e thirra Agin 
dhe Eszterin në dhomën e hotelit. U thashë 
që nuk e di çfarë do të marrim, por dëshiroj 
t’i falenderoj që mund të jem nëna e tyre. 
Isha shumë krenare që qëndruan të dyja 
bashkë me mua në skenë. Kjo lidhje treshe 
përmbante gjithçka. Nuk them se është e 
lehtë të jesh prind në FLP, por është e sigurt 
që sot edhe ato nuk mund ta imagjinojnë dot 
jetën e tyre pa Forever Living.

Por edhe ti dikur e imagjinoje pa atë…
Fillimisht doja të shkoja në shkollën e 
mesme profesionale të shëndetësisë, por 
nuk më morrën për shkak të paraqitjes së 

shumë njerëzve. Mësova të përgatit rroba 
meshkujsh, pastaj mbarova për ekonomi-
tregëti, dhe fillova të punoja në një dyqan 
argjendarie. Por në shtator të 1997-ës 
ndryshoi gjithçka rrënjësisht kur filluam 
biznesin në FLP. Falenderoj sponsorin tim 
Jozsi Szabo i cili më shtyti të nisesha në këtë 
rrugë. Ishte i vetmi që pati besim tek unë. 
Dhe sigurova edhe diplomë ekonomie.

Por prapë qëndrove në shërbim të 
shëndetësisë.
Jeta është një regjizor i madh.

Por ndonjëherë shkruan edhe skenare jo 
të mira…
Kjo është e vërtetë, pasi edhe unë nuk e 
fillova vetëm. Filloi si biznes familjar dhe 
nuk jam krenare që martesa ime nuk pati 
sukses. Por kështu e ndjej si diçka akoma 
më të madhe faktin që pas tre vitesh arrita 
gjithçka vetëm. Doja t’u tregoja vajzave të 
mia shembull dhe mënyrë jetese, ashtu siç 
kam shembull edhe unë Rex Maughan-in 
dhe Aidan O’Hare-n.

Cilët të mbështetën në fillim?
Familja ime, nëna ime dhe kolegët e mi, 
mes të cilëve dëshiroj të përmend ndih-
mësin tim të drejtpërdrejtë, Anita Benke-
n. Ai është njeriu që na qëndronte gjith-
monë pranë edhe kur isha e sëmurë, edhe 
kur gjërat na shkonin mirë apo keq. Dhe 
kështu është edhe sot, dhe mendojmë 
se kështu do të mbetet, sepse kështu u 
gdhend, bëhet fjalë për një marrdhënie të 
fortë… pa ta nuk do e arrija dot suksesin, 
dhe nuk do jetoja dot me të. Pasi ai prek 
edhe shumë njerëz përpara, pranë dhe 
pas nesh, por më kot: në jetën e shumë 
njerëzve s’ka akoma ekuilibër. Karrierat e 
mëdha të suksesshme shfaqen në shtëpi, 
makina dhe investime të mëdha, ndër-
kohë që rezultati i vërtetë duhet të shfaqet 
në brendësi të njeriut.

Një nga rrjetndërtuesit më 
serioz, më të vetëdijshëm me të 
cilin jam takuar që prej fillimit 
të serisë sonë. Pikëpamje të 
kundërta? Na ndihmon Agi Krizso 
t’i zgjidhim. Dhe si përfundim 
bëhet e qartë që mund të bëhet 
edhe në këtë mënyrë. Ose që 
vetëm kështu mund të bëhet me 
të vërtetë? 
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Çfarë është ajo që ti bëre ndryshe?
Gjithmonë e prita atë që duhej, dhe 
nuk ndalova asnjëherë në stacione të 
ndërmjetshme. Pata besim tek njerëzit 
dhe ata ma ditën për nder. Jo për interes, 
por sepse kështu e ndjemë.

Për interes… sipas kësaj je takuar edhe me 
njerëz që shkojnë pas interesit. A mund të 
besosh përsëri tek ndonjë prej ta? 
Ky është biznesi i shpresës, japim besim në 
radhë të parë duke dhënë shembull. Por 
atë që na ka mashtruar njëherë, e pranoj 
me kufizime, pasi besimin njeriu e merr 
hua derisa nuk thyet. Jemi të hapur ndaj 
çdo njeriu të ri. I dua njerëzit e moshuar, 
por është ndjenjë e mirë të punosh edhe 
me gjeneratën e re, t’i ndidhmosh ata në 
planifimimin e pikësynimeve të tyre. Kur 
ulesh me dikë, ti pushon së ekzistuari dhe 
ekziston vetëm ai. Unë mund të jem pjesë 
e sukseseve të të tjerëve, por vetëm në 
sasinë e nevojshme. E lë çdo njeri të shfaq 
personalitetin e tij, fidanet e egra mund të 
eliminohen me kujdes, gjë e cila shpeshherë 
është e dhimbshme, por duhet ta marrim 
përsipër këtë përgjegjësi. Dhe pavarësisht 
se mund të jetë e lodhshme, biseda e tetë 
e po asaj dite duhet të jetë njëlloj si e para. 
Takimi i parë nuk mund të përsëritet.

Ke ndryshuar që nga „takimi i parë”? 
Natyrisht, pasi megjithëse drejtoj një 
biznes ndërkombëtar dhe jam krenare për 
pranterët e mi që punojnë në mënyrë të 
pavarur edhe mijëra kilometra larg, prapë 
nuk mund të qëndroj. Zhvillohet biznesi 
dhe bashkë me të edhe unë, pasi sa më 
shumë njerëz kualifikohen në nivele më 
të larta, aq më shumë duhet të mësoj një 
drejtues në rrjetin e tij. Duhet të sillemi 
me kujdes me këtë sukses delikat.

Cila është sfida më e madhe këtu? 
Që jeta të zhvillohet „në skenë” edhe në 
ditët e zakonshme. Unë e ndjej më mirë 
veten kur nuk duhet të shfaqem, por këtë 
nuk e shmang dot. Nevojitet vëmendje e 
madhe nëse dëshiron të mbetesh njeri në 
çdo situatë. Është e rëndësishme të shikoj 
mes rreshtave ata që i ndihmojmë të arrijnë 
pikësynimet. 

A duhet të paguaje për gjithë këtë?
Si jo. Për shumë kohë i bëja paralelisht të 
dyja punët. Natën planifikoja,  paradite 
qepja, kurse pasdite mbaja prezantime. 
Kishte raste kur fjeta në makinë, sepse u 
mbyll pika karburantit. Herë tjetër binte aq 
shumë dëborë, saqë nuk arrija dot në shtëpi 
sepse duhet të shkoja shkollë dhe në kopsht. 
Nuk e dija që ia vlen. S’do kishte asnjë 
kuptim po të dorëzohesha në mes të rrugës.

Këtë thonë edhe vajzat?
Shpresoj që po. Megjithëse nuk i çoja dhe 
i merrja gjithmonë unë ashtu siç bëjnë 
prindër të tjerë. Në vend të drekës së të 
djelës shpeshherë shkoja në familje të tjera, 
dhe kjo nuk mund të zëvendësohet, por 
gjatë fëmijërisë u kam qëndruar gjithmonë 
pranë. Sot u bënë persona me përgjegjësi të 
plotë. Koha nuk mund të kthehet prapa, 
por prandaj duhet të kujdesemi për çdo 
hap të hedhur. Dhe prandaj ka patur edhe 
periudha kur puna u la pak pas dore, sepse 
s’është e mundur që të presin gjithmonë 
fëmijët. Ka raste kur duhet të vendosësh, 
dhe unë s’do e bëja ndryshe për asnjë para.

Agi dhe Eszter do të ndjekin në këtë rrugë?
Për to momentalisht mësimi është i pari. Por 
e vlerësojnë shumë firmën dhe i pëlqejnë 
produktet. Nëse njëherë vendosin ta fillojnë, 

atëherë në jetën e tyre nis një kapitull i ri. 
Salloni ynë mban emrin e tyre: „Salloni i 
Bukurisë Anna-Laura”

Rrugët ndonjëherë kthehen prapa. Jo 
shumë kohë më parë hape një qendër 
mësimore në ndërtesën kur atëherë 
mësove zanatin…
Mendoj që nuk mund të punoj vetëm 
për veten tonë: dëshiroj të bëj diçka që lë 
gjurmë, t’u përcjell gjeneratës së ardhshme 
atë që kam mësuar. Është një dhuratë e 
mrekullueshme nga jeta që arrita të blej në 
qendrën e Szekesfehervarit ndërtesën ku në 
moshën 14 vjeç isha nxënëse dhe qepnim 
rroba kalorësish, kostume popullore hun-
gareze dhe kostume të bardha.

Nuk ke vetëm një qendër mësimore, por 
edhe një zyrë të madhe me sallon bukurie 
dhe shërbime komplekse. Edhe në Forever 
s’është aq e shpeshtë kjo mënyrë e mendu-
ari kaq e larmishme.
Thelbi i ndërtimit të rrjetit në fillim është 
i vështirë për t’u kuptuar, pasi bazohet në 
çështje të padukshme, tek marrdhëniet. 
Dëshiroja që në vend të zyrës të krijoja një 
ambient i cili demonstron se në çfarë bote 
hyn ai që na zgjedh ne. Më nevojitej një 
bazë e cila më jepte siguri.

Bëhet fjalë për një investim të madh. 
A kishte rrezik brenda?
Shumë, pasi i ndërtesat i bleva me kredi 
bankare. Jam maksimaliste: e morra përsipër 
ta bëja. Kur në vitin 2001 qëndroja me 
flamurin hungarez në skenën e operës së 
Sidney-t dhe Rex Maughan më tha: „Agnes, 
go for gold”, pra kërko arin, kërko njeriun 
e vërtetë, atëherë e dija që ndodhem në 
vendin më të mirë të botës nëse ia kushtoj 
kësaj jetën time.

Edhe ata që punojnë me ty janë po kaq të 
angazhuar?
Megjithëse thuhet që në Hungari njerëzit 
nuk janë në gjendje të bashkohen, erdhi 
koha e kësaj. Por për këtë duhet një 
drejtues… Tek ne, në ambientin tim 
rrethues, krahas detyrave të përditshme 
gjëja më e rëndësishme është sinqeriteti 
dhe bashkimi.
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„Edhe shpriti ka një bukuri, e 
cila është stolia e zemrës, festa 
e shpritit. Por nuk e zotërojnë 
të gjithë, sepse kriteri i saj është 
madhështia e brendshme. Hapi i 
parë është të themi fjalë të mira 
rreth kundërshtarëve, hapi i dytë 
të bëjmë të mira. Të mos e shfrytë-
zojmë mundësinë e hakmarrjes, 
momentin e fitores ta ndryshojmë 
në shpirtmadhësi. Virtyti nuk 
shtiret kurrë, nuk vishet me rroba 
të bukura, nuk intrigon dhe nuk 
poshtëron asnjëri, edhe në momen-
tet më të thjeshta e më të vështira 
të jetës mbeten i njëjtë: virtyt.”



Po në pushime çfarë programi ke?
Më pëlqen të ngas kuaj, të shëtis, të lexoj, 
të mendohem duke dëgjuar muzikë, të 
zbukuroj kopshtin. Gjatë ditëve të punës 
punojmë shumë, por gjatë pushimeve i 
kushtojmë kohë vetvetes.

Shikoj një drejtuese të vetëdijshme dhe 
serioze, por krahas kësaj edhe një femër 
të ndjeshme të cilës i shkëqejnë sytë kur 
flet rreth të afërmëve të saj. Si ia kaloni me 
njëri tjetrin?
Ishte një sfidë shumë e vështirë të ndërtoje 
një rrjet kaq të madh. Kam marrë gjithsej 
7 herë bonuse të Profit Sharing. Në vitin 
2006 trembëdhjetë prej nesh e kaluan 
kufirin 7500 pikëve. Kjo s’është e thjeshtë. 
Të drejtosh njerëzit dhe t’u bësh të ditur 
atyre që të mos përqëndrohen tek roli i 
femrës… nevojitet një farë mbajtje distance. 
Por i kam respektuar gjithmonë meshkujt 
që janë të sigurt në vetvete dhe dinë të dalin 
nga situata. I falenderoj shumë për punën e 
tyre rrjetndërtuesit që e ndërtojnë biznesin 
duke u bazuar në parimet që u kam traguar. 
I falenderoj që vazhdojnë të jenë me mua në 
Hungari dhe jashtështetit gjithashtu.

Dhe mes tyre një person të caktuar…
Po, gjeta një shok, edhe këtë e solli jeta. 
Ndodheshim pranë njëri tjetrit në një 
panair. Jam shumë krenare për të dhe që 
pranë tij mund të jem femër, nënë dhe 
drejtuese. Partneri im është një njeri me 
ndjenja dhe shumë i sinqertë, për të cilin 
është e rëndësishme lumturia jonë. Njeriu 
nuk mund të arrijë gjithçka vetëm, dhe ne 
nuk mbështetemi tek njëri tjetri si dy njerëz 
gjysëm, por e mbështetim njëri tjetrin si njerëz 
të plotë si në punë edhe në jetën tonë private.

Tregon vetëm për gjëra të bukura dhe suk-
sese, por ndërkohë e dimë që nuk mund të 
kesh vetëm sukses. Si e mendon këtë ti, që 
ke pikësynime gjithmonë e më të larta?
Duhet ta pranoj që nuk mund të 
tërheqësh dikë me forcë në këtë nivel. 
Duhet të ecim, të mësojmë, të zhvillohemi 
krahas njëri tjetrit, dhe nëse kjo nuk funk-
sionon… ky biznes ose të bashkon, ose të 
ndan para kohe. Humbja është akoma më 
e dhimbshme. Kur u rrita babai më vdiq 

në një aksident, dhe ndjeva që sa delikate 
është jeta. Dhe suksesi nuk është kur jeton 
mes gjërave të mrekullueshme, por ku i 
ke pranë të dashurit e tu dhe u gëzohen 
rezultateve të tyre.

Zakonisht nuk e besojnë që ke dy vajza, 
18 dhe 21 vjeç, apo jo?
Jo… këtë ia di për faleminderit prindërve 
të mi, si dhe faktit që më pëlqejnë gjërat 
natyrore. Paraqitja e jashtme është e 
rëndësishme, por duhet ta ruajmë vetveten 
jo vetëm nga jashtë por edhe nga brenda. 
Nëse kemi lindur femër, atëherë ta ndjemë 
veten të tillë nga koka në këmbë: për këtë 
bën fjalë gjithë salloni. „Bëhu njeri i madh 
që të shërbesh të tjerët” – kjo është motoja 
ime e preferuar.

Funksionon edhe në situatën e tanishme, 
jo shumë të lehtë ekonomike?
Kudo në botë, nëse dikush dëshiron të 
realizoj gjëra, të ndërtoj vetveten dhe 
ka pikësynime, atëherë s’ka rëndësi se si 
është situata momentale. Rëndësi ka se si 
shikohet kjo situatë. Jeta është e jotja, dhe 
ti përgjigjesh për të. 

S’ke dyshuar kurrë tek vetvetja?
Kur shkova në klasë të parë, isha aq e 

vogël saqë nuk e mbaja dot çantën e 
shkollës. Më vonë nevojitej shumë guxim 
që të nisesha në një rrugë kaq serioze. 
Kur u rrita morra përsipër sfidën më të 
madhe, ndërtimin e rrjetit. Një gjë më 
çoi përpara: çfarëdo të ndodh, duhet të 
mbetem e sinqertë, nuk duhet të veproj 
për interes, dhe nuk duhet të mashtroj 
kurrë asnjëri.

Në ç’drejtim mund të zhvillohesh?
Pikësynimi im personal është të mbetem 
shembull si nënë për vajzat e mia. E denjë 
për prindërit e mi dhe drejtuese njerëzore. 
Me ata që punoj kemi mes njëri tjetrit 
ndjenja që na bëjnë të pathyeshëm. Ata 
s’kanë për të ndryshuar nga sukseset, dhe 
kjo është më e rëndësishmja.

Ti projekton shumë gjëra që të rrethojnë. 
Orenditë, rrobat… dhe të tërheqin gjërat 
antike.
Sa më i vjetër është një trung, aq më 
shumë stuhi ka përjetuar, aq më shumë 
rrezatim ka. Në këto gjëra gjendet edhe 
shpirti i krijuesit të tyre, rrezatojnë 
ngrohtësi. Kur e projektoj unë, atëherë 
ambienti ku jetoj pasqyron qenien time të 
brendshme. Kështu që secili e vendos vetë 
që çfarë bote zgjedh.
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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 Nishit: 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 Horgoshit: 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.
Drejtori i rajonit:  Branislav Rajić.

Forever Living Products Beograd na ofron 
shërbimet e mëposhtme: 
bërje porosish në telefon - Telecenter. Numri i telefonit: 
011/309 63 82. Orari i hapjes: të hënën dhe të enjten 
12: 00-19.30, të mërkurën dhe të premten 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. 
– Pagesa e produkteve bëhet pasi ato merren në dorë. 
Vlera e transportit është 600 dinar dhe paguhet nga porositësi.
– Shpenzimet e postës duhen paguar në bazë të kursit të parasë 
në Serbi në ditën që ndodh marrja e mallit, dhe ato merren 
përsipër nga FLP-ja e Beogradit vetëm në rastin kur vlera e 
porosisë së bërë është më e madhe se 1 pikë.
– Nuk mund të bëhet regjistrim 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, fletat e regjistrimit dhe formularët për ndryshimin e 
të dhënave.  

Numrat i telefonit të specialistëve mjek: 
Dr. Biserka Lazarević dhe dr. Predrag Lazarević:  
+381 23 543 318
Të martën në orën 13.00 16.00 dhe të premten në orën 
14.00-16.00 presin thirrjet tuaja për konsultim.
Dr. Božidar Kaurinović: 
+381 21 636 9575
Të mërkurën dhe të enjten në orën 12-14 pret 
ēthirrjet tuaja për konsultim.

SERBIA

Zyra e Podgoricës: 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.  

Drejtori i rajonit: Aleksandar Dakić
– Porosi produktesh mund të bëni në numrat telefonik të më-
poshtëm: +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 i specialistes mjek:
Dr. Laban Nevenka: +382 69 327 127

MALI I ZI

Zyra e Ljubljanës: 1236 Trzin-Ljubljana, Borovec 3., 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:  9220 Lendava, Kolodvorska 
14.. 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 në rastin e porosive telefonike është: +386 
1 563 7501. Në rastin e porosive telefonike, 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!

Numri i telefonit të specialistëve mjek:
Dr. Arbeiter Miran:  +386 4142 0788 

SLLOVENIA

NJOFTiMET E zyRAVE       JUgLiNDORE
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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. 

Drejtori i rajonit: Dr. Slavko Paleksić 

Zyra e Sarajevës: 71000 Sarajevo, Akita Šeremeta do br. 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 (ditë 
pune) organizojmë një Ditë Suksesi mini në zyrën e FLP-s.

Drejtoresha e zyrës: Enra Hadžović

– Në zyrat e 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 Sarajevë. 

Numri i telefonit të specialistëve mjek:
Dr. Nišić Esma +387 62 367-545, e cila gjatë ditëve të 
punës punon në orarin 18:00 – 21:00.
– Këshilltarja-specialistja jonë mjeke çdo të mërkurë mban 
konsultime në zyrën e Sarajevës në orarin 17:00 – 19:30.
– Në rastin e porosisë telefonike pagesa bëhet kur merret malli. 
Nëse vlera e porosisë nuk është më e madhe se 1 pikë krediti, 
atëherë shpenzimet e transportit paguhen nga distributori.

KROACIA

Zyra e Zagrebit: 10000 zagreb, Trakošćanska 16.
tel: +385 1 3909 770; Fax: +385 1 3909 771
Orari i hapjes: të hënën dhe të enjten: 09.00–20.00;  
të martën, të mërkurën dhe të premten 09.00–17.00.

Zyra e Rijekës: 51000 Rijeka Strossmayerova 3/A. 
Orari i hapjes: të hënën dhe të enjten: 12.00–20.00; 
të martën, të mërkurën dhe të premten 09.00–17.00
tel: +385 51 372 361,  +mobil: +385-91/455-1905

Drejtori i rajonit: Dr. Laszlo Molnar

– Porosi telefonike: +385 1 39 09 773, 
+385 1 39 09 775. 
Në rastin e porosive me vlerë më të madhe se 1 pikë krediti, 
çmimi i transportit paguhet nga FLP Kroacia. 
– Leksionet në lidhje me njohjen e produkteve: të hënën, të 
martën dhe të mërkurën 17.00
– Nëse vlera e blerjes është më e madhe se 1500 kuna ekziston 
mundësia e pagesës në dy-tre pjesë me kartën Diners Club.  

Numri i telefonit të specialistëve mjek:
Dr. Ljuba Rauški Naglic, 
mobil: 091 51 76 510 
Në ditët teke në orarin 16.00–20.00. 

BOSNIA-HERCEGOVINA

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

KOSOVA

Zyra e Tiranës:  Tiranë, Reshit Collaku 36. tel/fax: +355 
42230 535. 

Drejtori rajonal:  Attila Borbáth

Drejtori i zyrës:  Xhelo Kiçaj, tel/fax: +355 694 066 811. 
Kontaktim: në ditët e punës 9-13, 16-20, 
e-mail: flpalbania@abcom.al

SHQIPËRIA
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Korrigjim
Në revistën e marsit 
për shkaqe teknike nuk 
shfaqëm në mënyrën e 
duhur fotografinë e 
Daniela Ocokoljic, të cilës 
me këtë rast i kërkojmë 
ndjesë!



Hungaria

AnëtArët e Klubit në bAzë të 
rezultAteve të ArriturA gjAtë 

periudhës së KuAlifiKimit ndërmjet 
dAtës 1 prill 2009 dhe 31 mArs 2010:

për punonjësit tanë menaxher nis business builders Club/Klubi i ndërtuesve të biznesit nga data 1 prill deri më 31 mars.
business builders Club është grupi i distributorëve të cilët punojnë çdo ditë, duke na dhënë në këtë mënyrë informacione 
dhe këshilla në interes të ndërtimit të të ardhmes së suksesshme të firmës. nga ana tjetër kjo është mënyra e zhvillimit të 
drejtuesve të rinj brenda firmës.  business builders Club përbëhet nga grupe sipas gjuhëve, kështu që anëtarët e tij mund të 
diskutojnë rreth çështjeve speciale të cilat ndihmojnë zhvillimin e tregut përkatës. Anëtarët e business builders Club kuali-

fikohen çdo vit, por anëtarët e president's Club nuk mund të kualifikohen si anëtarë të këtij grupi.

1.  është aktiv në çdo muaj 
2.  Kualifikohet në çdo muaj për bonuset e menaxherit
3.  sponsorizon të paktën 8 Asistent supervizor të rinj
4.  prodhon të paktën 150 pikë krediti nga 
     distributorët që sponsorizin në periudhën e kualifikimit.
5.  prodhon të paktën 600 pikë krediti në gjithë skuadrën.
6.  i shton me 15 përqind pikët e përgjithshme 
     në krahasim ato të vitit të kaluar.

Kualifikime: distributorët zgjidhen në bazë të pikëve vjetore nga çdo treg i gjuhëve të ndryshme, 
dhe në periudhën e kualifikimit duhet t’u përshtaten kritereve të mëposhtme:

Boskó Hilda & Boskó Béla 

 daniela ocokoljić

Serbia  HeinBacH józsef & dr. nika erzséBet



Përgatit edhe ti Paketën tënde me Produktet Sonya!
Bëji vetveteS oSe të daShurve të tu dhuratë me Produktet tona të veçanta!

shok udhëtimi
 KI 131  Penel kabuki me majë 
 KI 119  Penel buzësh
 KI 135  Furçë dhëmbësh 
              për udhëtim

3000 Ft

joshje
 KI 134  Komplet manikyrësh
 KI 132  Penel i vogël kabuki 
              në roll
 KI 130  Kuti buzëkuqi e 
              zbukuruar me gurë

5000 Ft

ndriçim
 KI 128  Mbajtëse kartëvizitash 
              e zbukuruar me gurë 
 KI 130  Kuti buzëkuqi e 
              zbukuruar me gurë 
 KI 132  Penel i vogël kabuki 
              ë roll  
 KI 139  Penel zkuqës Sonya me     
              formë gjysëmhëne
 KI 118  Pasqyrë elegante 
              udhëtimi Sonya
 KI 72     Prehëse lapsi Sonya 

10 000 Ft

shkëlqim
 KI 127  Kuti/pasqyrë Sonya e   
              zbukuruar me  gurë
 KI 119  Penel buzësh
 KI 130  Kuti buzëkuqi e 
              zbukuruar me gurë  
 KI 138  Mini komplet me 
              6 penela  
KI 139   Penel zkuqës Sonya me   
              formë gjysëmhëne 
 KI 114   Penel kabuki Sonya me gurë
 KI 115   Pasqyrë – zemra dhe yje 

15 000 Ft
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Një rreze e vogël e Diellit rrumbullak të 
këndshëm hyri në dritaren e hapur dhe 
përkëdheli pikat e ujit që qëndronin në 
hortenzian e sapovaditur. Shumë njerëz 
e quajnë lulja e provimit. Shumica e 
mësuesve këtë bimë në vazo marrin si 
dhuratë për punën e tyre vetëskarifikuese 
në Ditën e Pedagogëve. Kjo ditë u bë festë 
zyrtare në vitin 1952. Fillimisht punën 
edukuese dhe mësimdhënëse me cilësi të 
lartë e shpërblenin me fletë lavdërimi, 
kurse sot kjo ngjarje ka karakter më 
personal. Sivjet kjo ditë është 6 qershori, e 
djela e parë e muajit, gjatë të cilës nxënësit 
përshëndesin mësuesit të tyre. 
Në këto monente është e vështirë të 
ndahemi nga kujtimet e fëmijërisë, nga 
pamja e dashur e MËSUESES kur na 
drejton me mjeshtri në të fshehtat e 
shkrimit të gërmave.

Pikërisht këto po mendoja në qendrën tonë 
të rrugës Nefelejcs duke shkuar nga shtëpiza 
Sonya në ndërtesën kryesore kur pashë një 
grua të moshuar. Kaloi para meje e veshur 
me këpucë sportive dhe mbante në shpinë 
një çantë të madhe. Për një moment u kthye, 
pamë njëra tjetrën, dhe shkoi tek kabina e 
portierit dhe iu lut ta linte aty çantën.
Disa minuta më vonë u takova përsëri me të. 

Më pa me një shikim përkëdhelës, depërtues dhe 
buzëqeshje të këndshme, dhe më kërkoi ndihmë: 
kishte nevojë për një pije aloe me kapak blu. U 
ulëm në kolltukët e rehatshëm dhe biseduam 
pak. I tregova katalogun dhe ajo tha që i njihte 
produktet, por si mësuese pensioniste bën blerje 
në bazë të radhës së rëndësisë.
Tregoi se në çantën e shpinës mbante broshura 
dhe mbulonte zonën me shtëpi private, merrte 
1100 Ft për hedhjen e 600 broshurave në 
kutitë postare. Kështu bën paratë për të blerë 
produktin tonë me kapak blu. Dhe pija i 
nevojitet, ajo i siguron kënaqësinë e lëvizjes së 
zhdërvjelltë. E konsumon prej katër vitesh, më 
parë qëndronte ulur në shtëpi dhe i dhimbte 
çdo hap qê hidhte.
Nënë Irma. Edhe ajo ishte mësuesja e klasës së 
parë e dikujt, e dikujt i cili tani mendon me 
respekt dhe falenderim për të.
Kjo bisedë më bëri të mendohem. Dhe 
bëra krahasim: sa kushton sot një vazo me 
hortenzia? A mund të jetë një dhuratë aq e 
përshtatshme sa pija e përmendur me kapak 
blu? A do gëzohej nënë Irma nëse një nxënës 
i saj do ia bënte atë dhuratë? Nëse do kishte 
mundësi, cilën do të zgjidhte?
U bëjmë të dashurve dhe të njohurve tanë një 
dhuratë që nuk u përshtatetet, apo ndryshojmë 
dhe bëjmë dhurata që u përshtaten personave, 
që kanë vlerë?

Më interesonte përgjigjja, prandaj disa ditë 
më vonë i bëra vizitë me një krem të paketuar 
me celofan. Dhe ia bëra dhuratë në emër të 
fëmijëve – të panjohur për mua – të cilët i ka 
mësuar të shkruajnë dhe të lexojnë.
Dhe përgjigjia ishin lotët në sy.
20 qershori në këtë vit është dita e Baballarëve! 
Në këtë ditë respektojmë baballarët dhe rolin 
e prindit.
Tek ne e festojnë akoma pak njerëz këtë festë e 
cila erdhi në kontinentin tonë nga Amerika.
Ne, anëtarët e Forever-it përfaqësojmë një 
firmë amerikane, prandaj për ne ndoshta është 
ligj që baballarët dhe gjyshërit tanë të festohen!
Në vitin 1909 një grua i kërkoi priftit të 
lutej për babanë e saj të veçantë i cili rriti 
vetëm gjashtë fëmijë. Mesha e shenjtë ishte të 
djelën e tretë të qershorit. Duke filluar nga 
kjo ditë gjithmonë e më shumë njerëz festonin 
baballarët e tyre në këtë ditë, dhe si përfundim 
në Amrikë në vitin 1972 e shpallën me ligj 
si festë zyrtare. Në Hungari lëvizja për të 
kombëtarizuar Ditën e Baballarëve filloi në 
vitin 1994 në Miskolc.
Ne jemi në gjendje të favorizuar në aspektin e 
bërjes së dhuratave për anëtarët e familjs sonë. 
Mund t’u blejmë atyre locion pas rrojes i cili 
ua bën lëkurën të butë, të lëmuar dhe përbën 
mbrojtje gjatë ditës. Ose mund t’u dhurojmë 
një aromë të mrekullueshme, Parfumin 
Forever!
Krahas tyre u dhurojmë edhe puthje, 
përkëdhelje dhe ushqimin e preferuar, duke 
u siguruar me këtë një ditë të lumtur dhe 
gazmore!
Ta shfrytëzojmë 
paletën e produkteve 
për zgjedhjen 
e dhuratës së 
duhur, dhe të 
mos harrojmë: 
që dhuratat më 
të mira – përveç 
faktit që shkaktojnë 
kënaqësi të sinqertë – 
kanë edhe vlerë pikësh!

Kata Ungar
menaxher

AKTuALe



      Në bazë të pikëve të përgjithshme

 
 1.   Berkics Miklós
 2.   Szabó József & Szabó Józsefné
 3.   Varga Róbert
 4.   Stevan Lomjanski & Veronika Lomjanski
 5.   Krizsó Ágnes
 6.   Herman Terézia 
 7.   Dr. Kósa L. Adolf
 8.   Leveleki Zsolt & Leveleki Anita
 9.   Senk Hajnalka
 10.  Vágási Aranka & Kovács András
 11.  Halmi István & Halminé Mikola Rita
 12.  Tóth Sándor & Vanya Edina
 13.  Juhász Csaba & Bezzeg Enikő
 14.  Budai Tamás & Budai Schwarcz Éva
 15.  Tihomir Stilin & Maja Stilin
 16.  Siklósné dr. Révész Edit & Siklós Zoltán
 17.  Dr. Németh Endre & Lukácsi Ágnes
 18.  Bruckner András & dr. Samu Terézia
 19.  Utasi István & Utasi Anita
 20.  Biró Tamás & Biró Diána
 21.  Dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin & dr. Seres Endre
 22.  Fekete Zsolt & Ruskó Noémi
 23.  Nagy Ádám & Nagyné Belényi Brigitta
 24.  Éliás Tibor
 25.  Hertelendy Klára
 26.  Marija Buruš & Boško Buruš
 27.  Kis-Jakab Árpád & Kis-Jakabné Tóth Ibolya
 28.  Lapicz Tibor & Lapiczné Lenkó Orsolya
 29.  Varga Géza & Vargáné dr. Juronics Ilona
 30.  Rózsahegyi Zsoltné & Rózsahegyi Zsolt
 31.  Gecse Andrea
 32.  Gergely Zsófia & dr. Reindl László
 33.  Zlatko Jurović & Sonja Jurović
 34.  Szépné Keszi Éva & Szép Mihály
 35.  Illyés Ilona
 36.  Dr. Pavkovics Mária
 37.  Németh Sándor & Némethné Barabás Edit
 38.  Jadranka Kraljić Pavletić & Nenad Pavletić
 39.  Kibédi Ádám & Ótós Emőke
 40.  Jožefa Zore  

       Në bazë të pikëve parsoNale dhe 
të NoN-meNaxherit

 1.   Siklósné dr. Révész Edit & Siklós Zoltán
 2.   Nagy Ádám & Nagyné Belényi Brigitta
 3.   Éliás Tibor
 4.   Visnovszky Ramóna
 5.   Szabó Bálintné & Szabó Bálint
 6.   Váradi Éva
 7.   Görbics Orsolya Judit & Demcsák L. Miklós
 8.   Németh Sándor & Némethné Barabás Edit
 9.   Rigó Lajos & Rigóné Sándor Lenke
 10. Juhász Csaba & Bezzeg Enikő
 11. Tanács Ferenc & Tanács Ferencné
 12. Senk Hajnalka
 13. Zlatko Jurović & Sonja Jurović
 14. Lapicz Tibor & Lapiczné Lenkó Orsolya
 15. Jadranka Kraljić Pavletić & Nenad Pavletić
 16. Dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin & dr. Seres Endre
 17. Tóth István & Zsiga Márta
 18. Varga Józsefné
 19. Subhija Mustafić & Safet Mustafić
 20. Dr. Kósa L. Adolf
 21. Dr. Németh Endre & Lukácsi Ágnes
 22. Dr. Aleksandar Petrović & Mirjana Djuknić Petrović
 23. Ilovai Tamás & Ilovai Krisztina
 24. Lipp Szilvia & Molnár Mihály
 25. Zecir Črnčević & Zamira Črnčević
 26. Futaki Ildikó
 27. Jožefa Zore
 28. Varga Géza & Vargáné dr. Juronics Ilona
 29. Oltvölgyiné Zsidai Renáta
 30. Léránt Károly & Lérántné Tóth Edina
 31. Fehérvári Antal & Fehérváriné Kovács Zsuzsanna
 32. Kúthi Szilárd
 33. Szemenyei Ervinné
 34. Zachár Szűcs Izabella & Zachár Zsolt
 35. Tóth Sándor & Vanya Edina
 36. Temesváriné Ferenczi Ágnes & Temesvári Andor
 37. Dobai Lászlóné & Dobai László
 38. Túri Lajos & Dobó Zsuzsanna
 39. Oláh Gábor 
 40. Heinbach József & dr. Nika Erzsébet

mars 2010



Trajtim lëkure

Kënaqeni vetveten me kompletin e ri Aromatik 
të banjos me 3 pjesë: kripë banje relaksuese, xhel 
banje relaksues dhe krem masazhi relaksues. 
Mund t’i përdorni veç e veç, ose së bashku: keni 
për të shijuar efektin e mirë të terapisë aromatike 
në mënyrë komforte në ambient shtëpiak. 

Mënyra e përdorimit:

Hapi i parë
Treteni në ujin e banjës kripën e banjës relaksuese 
që përmban kripën legjendare të Detit të Vdekur, 
livando dhe vajra të tjera esenciale.

Hapi i dytë
Pastroje lëkurën me xhel banje relaksues dhe 
përdorni sfungjer që t’ju bëhet lëkura e lëmuar. 

Hapi i tretë
Hidratojeni lëkurën me Locionin e masazhit 
Relaksues për ta përfunduar në mënyrë të përso-
sur kurën shtëpiake të banjës rekasuese. 

Kompleti i banjës aromatike përmban:
Kripë Banje Relaksuese 350 g (13,3 Fl. oz.)
Xhel Banje Relaksues 192 ml (6,5 Fl. oz.)
Lotion Masazhi Relaksues 192 ml (6,5 Fl. oz.)

(Produktet gjenden edhe veç e veç.)

•  Përdorini veç e veç ose së bashku për t’i 
krijuar vetvetes ndjenjën e kurës së banjës 
relaksuese shtëpiake!

•  Përmban livando e cila njihet për efektin 
e saj qetësues 

Aroma Spa Collection

PRODUCT #285
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