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Iu pëlqejnë produktet 
e reja? Duke shfletuar 
revistën tonë mujore 
mund të informoheni më 
shumë rreth të rejave që 
prezantuam në Rally në 
Anaheim.

Sonya, Ruth, Navaz dhe anëtarët e 
tjerë të skuadrës pa kursyer kohë 
dhe energji punojnë prej vitesh 

me kompletin e ri Sonya të trajtimit 
të lëkurës, të cilin ua prezantuam me 
shumë kënaqësi. Kompleti i ri për 
trajtimin e lëkurës është i veçantë, i 
lehtë për t’u përdorur, me cilësi të lartë, 
një familje produktesh për përdorim të 
përditshëm, me të cilin mund ta ruajmë 
në mënyrë të dukshme veten tonë nga 
efektet e dëmshme. Do të keni një lëkurë 
të mrekullueshme – dhe këtë do ta 
ndjeni! Edhe ngjyrat e Mini Paletave me 
numër të kufizuar të ndara në Rally me 
siguri fituan pëlqimin e gjithë femrave.

Po Forever Fizz – ky është një rinovim 
i jashtëzakonshëm, duke e hedhur në 
një gotë ujë mund të marrim vitaminat 
dhe aminoacidet e domosdoshme, 
ndërkohë që e freskon organizmin 
tonë si një pije e vërtetë energjike. 
Një tabletë në gotë dhe pas tretjes 
pija energjike mund të konsumohet 
menjëherë, e cila – tepër e rëndësishme 

– është edhe e shëndetshme!
Me siguri jeni informuar që Rally i 
sivjetshëm në Anaheim ishte një sukses 
i jashtëzakonshëm! I falenderoj të gjithë 
ata që ishin aty me ne, me të cilët 
sivjet festuam së bashku – takohemi në 
2008-ën në Super Rally! Anaheim ishte 
një vend i përsosur organizimi. Qytet 
magjepës, kurse Disneyland vendi më 
gazmor në Tokë.

Disneyland ishte përrallor! Është 
gjithmonë një mbresë e vërtetë kur e 
vizitojmë, por është më e bukur kur 
bashkë me ne është edhe dikush që e 
shikon për herë të parë. Prandaj vijmë 
me gjithë dëshirë këtu me distributorët 
e rinj. Njëlloj si një Forever Rally, 
në skenën e të cilit kualifikohet 
bashkëpunonjësi juaj! Është më mirë se 
sa ta përjetosh i vetëm aktivitetin.

Disneyland ka një histori të veçantë. 
Virtytet më të dukshme të themeluesit 
janë guximi, kreativiteti, forca 
imagjinuese dhe optimizmi. Në fillim të 
viteve 1920, kur mbërriti në Kaliforni, 
kishte vetëm 40 dollarë në xhep dhe 
një film vizatimor të papërfunduar në 
çantë. Falë talentit, guximit dhe forcës 
së tij imagjinuese ndërtoi një perandori 
e cila sot i kalon të ardhurat prej 30 
miliard dollarësh në vit. Edhe unë e 
ndjej dhe mendoj se këtu prej kohësh 
nuk bëhet fjalë për anën materiale. Walt 
Disney njëherë tha: “Do të vijë dita kur 
nuk do të punosh më për paranë!”

Ky është pushteti i imagjinatës. 
Imagjinoni se ç’do të ndodhte po 
të guxonim të ëndërronim? Ç’do të 
ndodhte po të guxonim t’i realizonim 
ëndrrat? E keni parasysh Walt Disney-n  
që hyn në një bankë dhe thotë se 
dëshiron të kërkoj borxh disa miliona 
dollarë për të ndërtuar një shesh lojrash 
ku një mi dhe shokët e tij shkojnë sa 
andej-këtej?! Dhe ndodhi pikërisht 
kështu, e provoi në Burbank ku 
natyrisht ia refuzuan kërkesën. Për fat 
të mirë nuk hoqi dorë, në Anaheim 
gjeti një kopsht frutash i cili iu duk 
vend i mirë, gjeti disa njerëz me të cilët 
mundi të bashkëpunoj, e ndau me ta 

idenë e tij dhe ndërtuan qytetin më 
gazmor të botës. Bashkëpunonjësit e tij 
kishin një tipar të përbashkët, kishin 
forcë imagjinuese! E panë të ardhmen e 
mundshme, i hynë punës, dhe të tjerat 
janë pjesë e historisë…

Nismëria kërkon guxim të madh. E 
di, Ju jeni të gjithë njerëz nismëtar. 
Zgjodhët një rrugë e cila është ndryshe 
nga ajo që bëjnë shumica e njerëzve. 
Do të ketë nga ata që nuk do të jenë 
dakort me Ju, dhe do të ketë nga ata 
me të cilët do të bashkëpunoni. Detyra 
jonë nuk është tjetër, veçse të kërkojmë 
njerëzit e hapur me mendime të njëjta, 
t’i ftojmë në biznes që edhe ata të 
krijojnë pavarësinë e tyre. Vetëm duhet 
të tërheqim njerëzit e duhur.

Gjatë punës e rëndësishme është t’i 
mbajmë gjithmonë para syve idetë tona, 
pasi njerëzit e ndjejnë gjithmonë që u 
afrohemi me kujdes dhe qëllim të mirë. 
Rrjetndërtuesit më të mëdhenj gjatë 
punës krijojnë edhe miqësi dhe lidhje të 
thella, ndërkohë që biznesi i tyre rritet 
shumë. Ndoshta kjo është e pazakontë 
në fushën e biznesit, por më lejoni t’iu 
tregoj një shembull të ngjashëm: 

Me siguri shumë prej jush e njohin 
faqen e internetit “You Tube”. U 
mahnita kur dëgjova se gjatë një viti 
një film të shkurtër e panë më shumë 
se 53 milion njerëz. Kjo do të thotë më 
shumë se 145 000 vetë në ditë! Në gjithë 
këtë e bukura është që qëllimi i vetëm 
që miliona njerëz ia rekomanduan 
njëri-tjetrit këtë film të shkurtër s’ishte 
tjetër, veçse që ta bënin për të qeshur 
njëri-tjetrin! Çfarë motivimi i fuqishëm! 
Dhe s’ka shpërblim tjetër përveç disa 
munutave gazmore që rekomanduesi 
i siguron dikujt. Ky quhet kujdes për 
tjetrin! Përse të mos flasin 53 milion 
njerëz njëlloj rreth biznesit tuaj?!

Kemi një kompani të shkëlqyer, dhe 
kjo falë njerëzve të ngjashëm me Ju! 
Forca imagjinuese e Forever-it fshihet 
në zemrën tuaj. Ju jeni më të mirët mes 
më të mirëve, është një nder i madh për 
mua që mund të jem një mes Jush!

Imagjinatë
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Natyrisht çdo njeriu i 
intereson suksesi i vet. Ky 
është një reagim njerëzor 

normal. Çdo njeri dëshiron të 
arrij nivele gjithmonë e më të larta 
kualifikimi në Forever. 

Dhe sistemi ynë marketing e 
shpjegon thjeshtë këtë. Qëllimi 
i secilit është arritja e nivelit të 
managerit. Ky është niveli kur mund 
të themi se e arritëm pavarësinë e 
shumëpritur materiale, mund të 
përqendrohemi më shumë tek familja 
dhe ambienti ynë rrethues, dhe 
natyrisht mund ta ndërtojmë mëtej 
pa problem tregun tonë.  

Nivelet e tjera të sistemit marketing 
janë të nevojshme që me ndihmën 
e tyre të mund të arijmë nivelin e 
managerit. Na tregojnë rrugën si 
të ndërtojmë një rrjet blerësish dhe  
konsumatorësh. Por sigurisht të 
gjithë i shqetëson koha. Ka nga ata 
që e kanë arritur nivelin e managerit 
për 42 ditë, por natyrisht ka edhe të 
atillë që për këtë i nevojtej puna e 4 
viteve. Kaq formulë e thjeshtë është. 
Sa më shumë merresh me ndërtimin 
e rrjetit dhe tregut, sa më shumë 
punon dhe bën qind përqind atë që 
të thotë sponsori, ndjek atë që të 
thonë managerët linjave të sipërme, 

atëherë do të bëhesh shumë shpejt 
i suksesshëm. Ec me veshët hapur 
dhe dëgjo ata që dëshirojnë të të 
ndihmojnë me të vërtetë. Nëse takon 
shejtësinë më të madhe, atëherë edhe 
bashkëpunonjësit e tu do të ndjekin, 
do përpiqen ta kapin ritmin dhe 
do ta shikosh që së bashku mund 
të arrini rezultate të pabesueshme. 
Globalisht diçka e ngjashme  
ndodh edhe në jetën e Forever-it  
në Hungari dhe vendet sllavo-jugore, 
secili përpiqet të takojë shpejtësinë 
maksimale. Si rezultat i kësaj  
në korrik të 2009-ës arritëm një 
rritje të pabesueshme prej 29%  
në gjithë rajonin. 

Thyem çdo rekord të deritanishëm të 
verës, sepse secili gjeti pikësynimin 
në jetë, ëndrrën që dëshiron të 
realizojë shpejt, dhe dëshiron ta 
ndajë këtë mundësi me qindra dhe 
mijëra punonjës të tjerë.

Falenderoj çdo bashkëpunonjës, 
rrjetndërtues dhe blerës për 
përkushtimin ndaj Forever-it.
Uroj që me këtë shpejtësi maksimale 
të ecin mëtej të gjithë, dhe atëherë në 
Rally-n Europian të Forever-it mund 
të kalojmë Europën dhe botën.

Përpara FLP Hungari!

Tako 
shpejtësinë më 

të madhe
Punonjësit tanë të rinj na drejtohen shpeshherë me pyetjen:

Për sa kohë do të bëhem i suksesshëm? Kur do të bëhem edhe unë aq i 
suksesshëm sa të tjerët? Nuk kam hyrë vonë?
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TÜNDE HAJCSIK
senior	manager

anëtare	e	President’s	Club

Me drejtimin e programit nga 
senior managerët dhe anëtarët 
e President’s Club, Tünde 

Hajcsik dhe Andras Lang, të gjithë 
ata që ia kushtuan kohën e tyre mësimit 
dhe vlerësimit morrën pjesë në një 
aktivitet tepër spektakolar dhe plot me 
gjëra për të mësuar.

Drejtori gjeneral Dr. Sandor Milesz në 
përshëndetjen e tij foli rreth rezultateve 
të reja rekord të muajit të kaluar, pastaj 
analizoi sukseset e jashtëzakonshme të 
rajonit sllavo-jugor të Forever-it.

Publiku u magjeps nga shfaqja e 
Kvintetit Frymor Union. Në reperoarin 
e grupit që përbëhet nga muzikantë të 
jashtëzakoshëm gjendet gjithçka, nga 
meloditë e lehta deri tek ritmet e shpejta. 

Bashkëpunonjësit tanë manager Dr. 
Mariann Diko dhe Dr. Laszlo 
Kulisics në leksionin e tyre të përgatitur 
mirë na bënë të njohur mundësitë 
që janë të rëndësishme në fushën e 
parandalimit, veçanërisht në nxehtësinë 
e verës, dhe u dhanë ndihmën e duhur 
punonjësve tanë në zgjedhjen e mënyrës 
së shëndetshme të jetesës. 

Bashkëpunonjësi ynë senior manager 
Dr. Endre Nemeth, i njohur prej 
kohësh në skenë, me mjeshtrinë dhe 
humorin e tij të zakonshëm na bëri të 
njohur përvojat me produkte që mund 
të jenë të dobishme për ne, si dhe në 
skenë u njohëm me kampin gjithmonë 
e më të madh të punonjësve të 
shëndetësisë të cilët i ofrojnë një ndihmë 
të madhe rrjetit tonë.

FOTOGRAFOI: BELA KANYO

ANDRAS LANG
senior	manager

anëtar	i	President’s	Club

Të fluturojmë drejt qëllimeve më të larta
Me	pjesëmarrjen	e	disa	mijëra	distributorëve	nisi	
Dita	e	Suksesit	e	korrikut	në	arenën	e	Budapestit,	ku	
interesimi	tepër	i	madh	dhe	freskia	e	këndshme	e	
zbuti	nxehtësinë	e	madhe	që	ndihej	jashtë.
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Në skenë pasoi trainimi i Bence 
Nogradi-t, né kuadrin e të cilit e vuri 
në lëvizje skuadrën Forever dhe me 
këtë parapërgatiti leksionin e tij të ditës 
tjetër. Që aty u ndje që do të marrim 
pjesë në një Ditë Suksesi me atmosferë  
të shkëlqyer.

Në skenën e Forever-it pasoi në fillim 
kualifikimi i supervisorëve, pastaj i 
assistant managerëve, të cilët gjatë 
kohës që morrën medaljet e tyre nga 
drejtori gjeneral dhe drejtori i Europës 
premtuan se do të ngjiten shpeshherë 
në këtë skenë duke i vënë vetes qëllime 
gjithmonë e më të mëdha. 

Me këngët dinamike dhe ritmike të 
grupit Sugarloaf publiku mund të 
ngrihej edhe në kërcim, aq atmosferë e 
këndshme rrezatonte nga skena.

Gjatë kualifikimit të Klubit të 
Sundimtarëve safir managerët Robert 
Varga dhe Maria Meszaros Vargane 
morrën dhuratën dhe shiritin që tregon 
nivelin më të lartë, pastaj përpara 
kualifikimit të managerëve dëgjuam 

shfaqjen surprizë të managerit të 
sapokualifikuar, Gabor Szabolcsi-t dhe 
grupit të tij ELON.

Në skenë lotë gëzimi, lule të shumta 
dhe natyrisht radha e gjatë e 
managerëve të cilët arritën nivelin që 
përbën pavarësinë për ta.

Pas vlerësimeve të programit motivues të 
makinës, senior manageri Tamas Biro 
foli rreth asaj se ç’do të thotë në vërtetë 
për të, çfarë të reje dhe ndryshimesh 
solli në jetën e tij Forever-i. Tregoi disa 
mundësi të cilat me punë të madhe 
mund të arrihen nga kushdo, dhe e bëri 
për të qeshur publikun me leksionin e tij. 

Safir manageri Istvan Utasi arriti 
një rezultat shumë të madh historinë 
e rajonit sllavo-jugor në konkursin 
Business Builders Club duke arritur 
vendin e parë në gjithë rajonin. Siç 
e përmendi me modesti edhe në 
leksionin e tij, nuk mendoi se do të 
dilte i pari në rajon, ai vetëm punoi dhe 
kreu detyrën e tij. E përgëzojmë për 
këtë arritje të madhe.

Si pika kulminante e ditës tek ne 
erdhi diamant safir manageri Jan 
Mary Lurel nga Guadeloupe, nga 
vendi i diellit. Ai solli me vete ritmet 
dhe kërcimet, duke e gjallëruar me 
këto publikun dhe duke e ngritur në  
kërcim skenën. Të gjithë u mbushën 
me një ndjenjë të mirë. 

U njohëm me një njeri dhe drejtues 
të mrekullueshëm, i cili është 
gjithmonë i qeshur, ka gjithmonë 
mendime të dashura dhe përpiqet 
ta bëj të qeshur edhe mjedisin e 
tij rrethues. Sot e arriti këtë. E 
përgëzojmë për leksionin sensacional 
dhe shpresojmë të takohemi edhe 
herë të tjera me t ë në Budapest.

Pasoi kulifikimi më i rëndësishëm  
i ditës, dhënia e medaljeve të  
assistant supervisorit, hapi i  
parë në jetën e zogjëve shqiponja  
që të mund t’i vënë vetes qëllime të  
reja edhe më të larta.

Të fluturojmë drejt qëllimeve më të larta
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Ditën e Suksesit e drejtoi 
managerja e sapokualifikuar 
nga Rijeka, Iskra Rinalda, 

e cila ka skuadër në Kroaci dhe 
Slloveni. Pasi Iskra u prezantua, 
falenderoi sponsorët dhe punonjësit 
pa të cilët nuk do e arrinte dot 
nivelin e managerit. 

Përshëndeti gjithashtu edhe mysafirët 
e ardhur nga vendet fqinje, mes tyre 
safir manageren nga Hungaria, Agnes 
Kriszo-n, e cila është edhe sponsorja e 
skuadrës së Fiume-s.

Iskra na bëri të njohur rrugën e 
saj gjatë të cilës si kimiste që ishte 
e dalloi dobinë e produkteve, 
dhe në bazë të kësaj vendosi ta 
fillojë biznesin FLP. Suksesi i saj u 
kurorëzua me marrjen e medaljes 
personalisht nga Rex Maughan.

Drejtori i FLP-s së Kroacisë, Dr. 
Laszlo Molnar i falenderoi kolegët 
nga Rijeka për pritjen e shkëlqyer, 
i përgëzoi ata për sukseset dhe 
rezultatet e jashtëzakonshme të 
arritura. Dr. Molnar bëri të njohur 
kriteret e kualifikimit për në Rally-n 
Europian të vitit të ardhshëm që 
organizohet në Budapest, si dhe 
Holiday Rally-n që organizohet në 
tetor të 2007-ës në Porec. Pasi i bëri 

të njohur kriteret e pjesëmarrjes, u 
bëri kërkesë femrave që ndodheshin 
në radhët e FLP-s të paraqiten në 
konkursin e bukurisë Miss Sonya.

Një punë e suksesshme prej 
pesëmbëdhjetë vitesh të cilën në 
fund të vitit të kaluar e festoi me 
dy koncerte të mëdha në Sušak: 
kjo e parapriu daljen e albumit të 
parë të pavarur të Mario Lipovšek 

Battifiaca-s. Battifiaca i njohur u 
prezantoi pjesëmarrësve të Ditës së 
Suksesit disa nga këngët e albumit 
me titull „Fiacca Cronica”.

Në vazhdim pasoi leksioni mjekësor i 
managerit të pazëvendësueshëm nga 
Rijeka, Dr. Albert Keresztenyi-t. 
Mësuam se sa të dobishme janë 
produktet e FLP-s. Këto produkte 
fillojnë ta japin efektin e tyre që 
në gojë, pastaj luajnë një rol të 
rëndësishëm në mbajtjen pastër të 
gjithë aparatit tretës. Mësimdhënës 
dhe me vlerë. E falenderojmë 
Dr. Albert Keresztenyi-n për 
leksionin e shkëlqyer.

Përvojat e konsumatorëve u drejtuan 
nga managerja dhe anëtarja e 
President’s Club nga Pula, Manda 
Korenić. Ajo thirri në skenë 

ISKRA RINALDA
manager

Çdo	vit	një	nga	ditët	
tona	përgatitore	

e	organizojmë	në	
Rijekë.	Në	këtë	

mënyrë	u	shprehim	
falenderimin	tonë	

punonjësve	më	
të	suksesshëm	në	

Kroaci,	atyre	të	rajonit	
të	Rijekës	dhe	Istrias.

Pa punë mos prit sukses

FOTOGRAFOI: DARKO BARANAŠIĆ
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Pa punë mos prit sukses

punonjësit që zotëronin përvoja 
të bukura dhe të dobishme që t’i 
ndanin me ne ato, por thirri edhe 
ata që ndoshta ishin zhgënjyer nga 
produktet, që të merrnim vesh se ku 
kishin gabuar: çfarë kishin përdorur 
gabim, apo çfarë duhet të ndryshojnë 
që produktet të japin efektet e tyre 
pozitive. Manda tregoi një përvojë 
të jashtëzakonshme: një kolege e 
saj e nisi pa patur besim programin 
kundër celulitit, por rezultatet f lasin 
vetë. Në skenë managerë me përvojë 
dhe punonjës të rinj shkëmbenin 
njëri-tjetrin që t’u tregonin të 
pranishmëve përvojat e tyre.

Në pjesën e dytë të programit 
Battifiaca imitoi artistë të njohur, 
pastaj na magjepsi me disa këngë të 
mrekullueshme nga albumi i tij i ri. 
Shpresojmë të takohemi përsëri me të 
në aktivitetet e Rijekës.

Ky është vetëm fillimi – premtoi 
në leksionin e tij supervisori Ivan 
Bajčić i cili kishte ardhur nga ishulli 
Krk. Nivelin e supervisorit e kishte 
arritur brenda një muaji, dhe me 
siguri nuk do të qëndrojë këtu.  
Meqë morra vendimin dhe u nisa 
– atëherë duhet punuar, sepse nuk 
mund të pres sukses pa punë.  
Dhe për të mos përmendur sponsorët 
dhe bashkëpunonjësit e mi të cilët 
kanë besim tek unë – përfundoi 
leksionin e tij të shkurtër dhe 
dinamik Ivan Bajčić.

Pjesën më solemne të Ditës së 
Suksesit e përbëjnë kualifikimet 
e reja dhe vlerësimi i të mirëve të 
muajit të kaluar, i të kualifikuarve  
të Klubit të Sundimtarëve.  
Pas një kohe të gjatë skena u mbush 
përsëri me supervisorë, assistant 
managerë dhe managerë, kurse ne 
morrëm një pamje të bukur rreth 
atyre që e kryejnë me zemër dhe 
dashuri këtë punë.

Karmela Golubović në zanatin 
e saj është kimiste, kurse në FLP 
managere, leksioni i saj bëri fjalë 
rreth biznesit. Ajo bëri të njohur se 
çfarë mundësish biznesi ofron FLP-ja 
dhe se si mund të jetë jeta jonë pa 
probleme financiare. Shkalla mund 
të ngjitet në dy mënyra: shpejt dhe 
ngadalë. Varet vetëm nga ju se çfarë 
metode zgjidhni, dhe natyrisht edhe 
nga ata që ndodhen përpara jush, 
të cilët e kanë bërë këtë rrugë – tha 
Karmela. Ofrojuni bashkëpunonjësve 
tuaj shëndetin, ofrojuni para dhe 
kohë të lirë. Sa shumë gjëra të mirë, 
dhe përveç këtyre edhe shoqëria me 
njerëz pozitiv, me njerëz që na duan 
vetëm të mirën. 

Për Karmela-n ata janë: Tihomir 
Stilin i cili ia ofroi këtë mundësi 
të mrekullueshme, Dr. Albert 
Keresztenyi i cili i ndihmon të 
gjithë, dhe sponsorja e saj e sipërme, 
Agnes Krizso, e cila gjen gjithmonë 
fjalë motivuese dhe nxitëse për punë. 

Safir managerja dhe anëtarja e 
President’s Club, Agnes Krizso, në 
klasifikimin botëror të vitit të kaluar 
ndodhej në vendin e tetë. Si meritë 
e saj u krijua skuadra Fiume e cila 
krijoi bazat e FLP-s në Kroaci. Është 
nëna e dy vajzave. Erdhi në Kroaci 
me zemrën plot që të na përcillte 
përgëzimet dhe urimet e punonjësve 
drejtues të Hungarisë. Falenderoi 
punonjësit dhe drejtorin e zyrës 
së Zagrebit, të cilët bëjnë gjithçka 
që punonjësit tanë ta kryejnë 
veprimtarinë e tyre në kushte të 
denja për kompaninë. Falenderoi në 
mënyrë të veçantë punonjësit më të 
përkushtuar të cilët që nga momenti 
i parë besuan në botën e Forever-it. 
Na bëri një thirrje të vetme, dhe ne 
e ndoqëm në këtë botë. Treguam 
vetveten dhe nuk ishte një rrugë e 
lehtë. Shpeshherë qëndruam, ndoshta 
nuk mund të realizojmë dot gjithçka 
që i premtuam vetes dhe të tjerëve. 
Por Agnes ishte krenare për ne,  
sepse kishim gjithmonë forca për 
të ecur mëtej. Ky biznes mund të 
vazhdohet vetëm me zemër, sinqeritet 
dhe duke ndihmuar të tjerët. 
Përpara të gjithave duhet të dimë se 
çfarë duam të arrijmë në jetë, çfarë 
qëllimesh kemi. 

Ky biznes bën fjalë vetëm për ne. 
Besoni që do të vijë edhe koha juaj 
– unë kam besim tek ju, kam besim 
tek vendi juaj i mrekullueshëm. Edhe 
ju besoni në vetvete. Kryeni këtë 
punë në mënyrë të tillë që asnjëri 
të mos ketë mundësi t’ua marrë nga 
dora. UNË KAM BESIM TEK JU 
– përfundoi leksionin e saj Agnes. 
Pastaj erdhi një surprizë. Skuadra 
e Fiume-s i dha një dhuratë dhe e 
falenderoi sponsoren e saj, të cilës 
iu bashkangjitën edhe të pranishmit 
në sallë, të cilët me një duartrokitje 
të përzemërt falenderuan Agnes-in 
e cila është gjithmonë një mysafire e 
këndshme mes nesh.
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Dita e Suksesit e Rijekës 
përfundoi me ndarjen e 
medaljeve të arit me shqiponjë. 
Kjo shqiponjë është simboli i 
f luturimit më lartë, më larg dhe 
këmbëngulës drejt pikësynimit.

Dita e ardhshme e Suksesit do 
të mbahet më 27 tetor në teatrin 
Komedija, ku do të festojmë së 
bashku përvjetorin e tetë të FLP 
Kroacisë. I mirëpresim të gjithë 
në takimin tonë të përvjetorit.

DR. LASZLO MOLNAR
Drejtori rajonal i FLP Kracisë
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RUŽICA DIMITRIĆ
manager

Drejtuesit e programit të 
aktivitetit tonë të korrikut 
ishin bashkëpunonjësit tanë 

manager nga Serbia, Zivorad dhe 
ruzica Dimitric, të cilët punojnë 
prej vitesh në radhët e FLP-s. Me 
profesionizmin e tyre kontribuan që 
gjithë aktiviteti të shkojë pa probleme 
dhe me sukses. Falenderojmë drejtuesit 
e programit, çiftin Dimitric, dhe 
u urojmë suksese të shumta në 
veprimtarinë e tyre në FLP.

Punonjësit tanë u përshëndetën 
nga drejtori rajonal i FLP Serbisë, 
Branislav rajic. Ai theksoi rëndësinë 
e përhapjes në gjithë Serbinë të 
mentalitetit të organizimit tonë 
të përsosur të punës, sepse kështu 
mund të sigurojmë bazat e forta të 
veprimtarisë sonë FLP në gjithë vendin 
tonë. FLP-ja siguron shumë programe 
motivuese, realizimi i të cilave 
siguron mundësinë e përmirësimit 
të gjendjes sonë materiale, dhe 
gjatë këtyre udhëtimeve mund të 
shkëmbejmë kënaqësitë e kësaj pune të 
mrekullueshme me punonjësit më të 
suksesshëm të kompanisë sonë.

Asnjë aktivitet nuk mund të kaloj pa 
argëtim. Në Success Day-n e korrikut 

shfaqja e paharrueshme e aktorit 
dhe humoristit Bogoljub Mitic 
“Dosa” i argëtoi mysafirët e Pallatit të 
Sindikatave të Beogradit.

Dr. rozmaring Mirkov me njohuritë 
e saj të mëdha na dha këshilla të 
dobishme. Na shpjegoi se ushqimi i 
duhur dhe plotësuesit ushqimor të 
përshtatshëm e ulin shumë shfaqjen 
e faktorëve të rrezikshmërisë. 
Falenderojmë doktoreshën Rozmaring 
që me leksionin e saj të shkëlqyer na 

ŽIVORAD DIMITRIĆ
manager

Durim, bashkëpunim 
dhe besim pa rezerva

Edhe	i	nxehti	i	madh	tropikal	nuk	i	pengoi	
punonjësit	më	besnik	dhe	këmbëngulës	të	
Forever	Living	Products	të	Serbisë	të	marrin	
pjesë	në	aktivitetin	Success	Day	të	Beogradit.	
Kjo	nuk	është	e	çuditshme,	pasi	aktivitetet	tona	
u	japin	energji	të	madhe	pozitive,	ide	të	shumta	
dhe	këshilla	të	mira	të	gjithë	atyre	që	vendosin	të	
nisin	një	biznes	të	suksesshëm.	
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pasuroi njohuritë dhe na bindi që me 
veprimtarinë tonë mund të kontribojmë 
në mbrojtjen e shëndetit tonë.

Mënyra pozitive e të menduarit 
mund të jetë një referencë e 
shkëlqyer. Përvojat e punonjësve 
tanë mjek, të cilët gjatë praktikës 
së tyre rekomandojnë konsumimin 
e produkteve të përgatitura nga 
bimët mjekësore, si dhe ato të 
konsumatorëve tanë përbëjnë një 
nga pjesët më të rëndësishme të 
kurseve tona përgatitore. Është 
shumë e rëndësishme që timoni 
drejtues i kësaj pjese programi të 
jetë në dorën e një mjeku i cili 
ndihmon çdo konsumator që në 
prezantimin e tij të tregojë efektin 
e gjerë dhe rëndësinë e konsumimit 
të produkteve. Dr. Boro Vujasin ka 
besim të madh tek FLP-ja dhe në të 

ardhmen dëshiron të arrijë suksese 
edhe më të mëdha në radhët e saj. 
E falenderojmë doktor Vujasin-in 
për kontributin e tij dhe i urojmë që 
edhe në të ardhmen ta rekomandojë 
në mënyrë po kaq të zellshme 
konsumimin e produkteve tona.

Në skenën e aktivitetit Success 
Day u dhamë medaljet e merituara 
punonjësve tanë të  sapokualifikuar 
supervisor, assistant manager  
dhe manager. 

Shpallja e anëtarëve të Conquistador 
Club çdo muaj zë një vend të madh në 
radhët e kualifikimeve, dhe na gëzon 
fakti që në këtë skuadër të shkëlqyer 
hyjnë vazhdimisht punonjës të rinj. 

Përgëzojmë Dr. Biserka Lazarevic 
dhe Dr. Predag Lazarevic për 
kualifikimin e tyre të suksesshëm  
në programin motivues të blerjes  
së makinës.

Çfarë nevojitet që dikush të bëhet i 
suksesshëm në radhët e FLP-s?  
Besimi pa rezerva në efektin e 
produkteve tona, bashkëpunimi i 
shkëlqyer me sponsorët, durim dhe 
një listë dëshirash, të cilën mund 
ta plotësojmë vazhdimisht me të 

reja. Edhe rregullimi i mendimeve 
dhe dëshirave tona na ndihmon në 
zhvillimin tonë, sepse kështu mund 
të përparojmë në shpejt në botën e 
të suksesshmëve – natyrisht vetëm 
nëse më parë largojmë me sukses çdo 
“mendim të errët” nga vetja jonë. 
Në lidhje me këtë na dha shembull 
të shkëlqyer bashkëpunonjësja jonë 
managere Marija Mihajlovic, e cila 
me rrezatimin e saj të pafund pozitiv 
është mjeshtre e vërtetë e motivimit.

FLP-ja nuk përbëhet vetëm nga 
shpërblimet dhe kualifikimet, sepse 
përveç këtyre programet motivuese 
u ofrojnë gjithë punonjësve tanë 
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mundësinë që si kurorëzim i punës 
së suksesshme në skuadër të marrin 
pjesë në shumë udhëtime, në takimet 
e punonjësve më të suksesshëm të 
Europës dhe botës FLP. Pamjen 
e plotë të mundësive në FLP e 
jep motivimi material, përvojat e 
punonjësve të cilët me punën e tyre 
e kanë vërtetuar zotësinë e vet, si 
dhe mentaliteti i përbashkët rreth 
biznesit të suksesshëm. Leksioni i 
shkëlqyer i bashkëpunonjëses sonë 
safir managere Irena Dragojevic 
tregoi se ajo nuk është rastësisht 
prej vitesh fituese e programeve 
motivuese të FLP-s.

Ngjarja kryesore e aktivitetit të 
korrikut ishte shpallja e kualifikimit 
të soaring managerëve të rinj të  
FLP Serbisë, bashkëpunonjësve  
tanë Dr. Biserka Lazarevic  
dhe Dr. Predrag Lazarevic. Çifti 
Lazarevic punon me ne prej vitesh 
në radhët e FLP-s, sepse në jetën e 

tyre kanë theksuar mirë rëndësinë 
e përcjelljes së njohurive dhe 
rekomandimit të produkteve sa më 
shumë njerëzve. 

Realizuan planet e tyre dhe në 
skuadrën e tyre marrin pjesë njerëz 
të besueshëm dhe me zemër të pastër, 
të cilët së bashku me ta ecin me 
hapa të mëdha në shkallët e Planit 
Marketing të FLP-s. Puna e tyre 
është kurorëzuar nga një numër i 

madh shokësh dhe punonjësish, si 
dhe niveli i soaring managerit, por 
vrulli dhe dëshira e çiftit Lazarevic 
nuk ra! Ata ecin pa ndalesë drejt 
sukseseve të reja! Në emër të 
gjithë punonjësve të FLP Serbisë i 
përgëzojmë Dr. Biserka Lazarevic 
dhe Dr. Predrag Lazarevic, dhe u 
urojmë atyre që edhe në të ardhmen 
ta përhapin me sukses lajmin  
e mirë të punës Forever në çdo  
pikë të botës.
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Muzika e grupit “Legende”, miqtë  
e FLP-s dhe yjet e industrisë së 
argëtimit serb, u pëlqye nga gjithë 
të pranishmit. Me këngët e tyre 
të njohura dhe të paharrueshme i 
argëtuan të gjithë dhe me këtë e 
bënë edhe më solemne kualifikimin 
e soaring managerëve të rinj të 

FLP Serbisë. Falenderojmë grupin 
“Legende” të cilët treguan përsëri që 
janë miqtë tanë të vërtetë.  Jemi të 
sigurt që ky bashkëpunim nuk do të 
ndërpritet as në të ardhmen.

Pika kulminante e aktivitetit tonë 
ishte dhënia e medaljeve të merituara 

bashkëpunonjësve tanë assistant 
supervisor të rinj.

Takohemi në Success Day-n e 
ardhshëm më 16 shtator. 

BranIsLaV rajIC
Drejtori rajonal i FLP Serbisë
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HUNGARIA SERBIA, MALI I ZI, KOSOVA

CONQUISTA DOR CLUB
Shpërndarësit më të su ksesshëm të muajit korrik 2007

KUALIFIKIME

Klubi i 
  Sundimtarëve 

  
  Dhjetë 

shpërndarësit 
e parë sipas 

pikëve personale 
dhe të non-

managerit

  1.  Tordai Endre dhe 
Tordainé Szép Irma

  2.  Tamás János dhe 
Tamás Jánosné

  3.  Dominkó Gabriella
  4.  Miklós Istvánné dhe 

Tasi Sándor
  5.  Éliás Tibor dhe 

Szász Marianne
  6.  Dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin dhe 

Dr. Seres Endre
  7.  Utasi István dhe 

Utasi Anita
  8.  Tóth István dhe 

Zsiga Márta
  9.  Tóth Sándor dhe 

Vanya Edina
10.  Varga Róbert dhe 

Vargáné Mészáros Mária

  1.  Dragojević Goran dhe 
Dragojević Irena

  2.  Barnak Danijela dhe 
Barnak Vladimir

  3.  Rakovac Radmila dhe 
Rakovac Budimir

  4.  Janović Dragana dhe 
Janović Miloš

  5.  Ješić Zlatinka dhe 
Ješić Sava

  6.  Baletić Sonja dhe 
Baletić Ivan

  7.  Dalja Milica
  8.  Perić Zorica dhe 

Perić Zoran
  9.  Dimitrić Ružica dhe 

Dimitrić Živorad
10.  Lomjanski Stevan dhe 

Lomjanski Veronika
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KROACIA BOSNIA DHE HERCEGOVINA SLLOVENIA

CONQUISTA DOR CLUB
Shpërndarësit më të su ksesshëm të muajit korrik 2007

KUALIFIKIME

  1.  Draščić Dušan dhe 
Draščić Marija

  2.  Kraljić-Pavletić Jadranka dhe 
Pavletić Nenad

  3.  Jurović Zlatko dhe 
Jurović Sonja

  4.  Romić Meszaros Mirjana dhe 
Katić Ivan

  5.  Golubović Karmela dhe 
Golubović Roman

  6.  Mufić Elidija dhe 
Mufić Lovro

  7.  Vidiček Velimir dhe 
Vidiček Ivka

  8.  Ivančan Slavica dhe 
Ivančan Dragutin

  9.  Lesinger Ivan dhe 
Lesinger Danica

10.  Ban Klaudija dhe 
Ban Benjamin

  1.  Mustafić Subhija dhe 
Mustafić Safet

  2.  Smajić Mevludin
  3.  Hodžić dr. Sead
  4.  Dragić Meliha dhe 

Dragić Dragan
  5.  Ćatić Gaibija dhe 

Ćatić Munira
  6.  Vraneš Zrinka
  7.  Njegovanović Vaselije
  8.  Kudeimati Ali Abdullatif
  9.  Mladjenović Milena dhe 

Mladjenović Milenko
10.  Njegovanović Grozdana dhe 

Njegovanović Sreten

  1.  Iskra Rinalda dhe 
Iskra Lučano

  2.  Zore Jozefa
  3.  Jazbišek Tanja
  4.  Bigec Danica
  5.  Batista Ksenija
  6.  Zabkar Alain dhe 

Kerić Zorana
  7.  Obid Lidija
  8.  Praprotnik Tončka
  9.  Božnika Slavica
10.  Vinšek Stanislava
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FLP Hungaria, Kroacia, Bosnia-Hercegovina, Serbia dhe Mali i Zi, Kosova, Sllovenia

Të gjithë në rrugën drejt suksesit

KUALIFIKIMET E MUAJIT KORRIK

Baletić Sonja dhe 
Baletić Ivan
Bodnár Józsefnés dhe 

Bodnár József
Dr. Kozma Brigitta
Holicsek Szilvia

Jašić Zlatinka dhe 
Jašić Sava
Kasza Csaba

Oltvölgyiné Zsidai Renáta
Szűcs Ervin dhe 
Bartók Margit

Nivelin e managerit e arritën:

Érdi Katalin
Csonkáné Varga Erika
Dege György
Dr. Győry Ferenc dhe 
Dr. Kiss Judit
Dr. Máhr Károly dhe 
Bali Viktória
Dr. Tomasovszky Csilla dhe 

Dr. Lakatos Péter
Fülöp Enikő
Gábor Istvánné
Jassek Beáta
Juhász Erzsébet
Juhász Júlia Zsuzsanna
Keneseiné Dr. Milics Margit dhe 
Kenesei Gyula

Kocsis Endre Zsolt dhe 
Kocsisné Németh Erika
Mékli Bernadett dhe 
Mékli Károly
Perić Zorica dhe 
Perić Zoran
Rackov Biljana dhe 
Rockov Branislav

Reich Szabolcs
Steiner József
Szávóné Lupó Andrea
Szederkényi Zsolt
Vlajkov Svetlana dhe 
Vlajkov Milan
Óvári Tamás dhe 
Óváriné Lugosi Beáta

Nivelin e assistant managerit e arritën:

Érdi Jánosné dhe 
Érdi János
Aleksić Radomirka
Bánszki Ilona
Bécsi Antal dhe 
Füle Erika
Bagosi Péterné
Bajor Gábor
Balázsné Benus Judit dhe 
Balázs Gábor
Barnáné Józsa Erika dhe 
Barna József
Barna Norbert
Benedek Csilla
Bogdán Zsolt dhe 
Cécs Edith
Bohus Lajosné
Boros János
Chrenkó Mihályné dhe 
Chrenkó Mihály
Csehné Orbán Veronika
Cseszlai Sándorné dhe 
Cseszlai Sándor
Dr. Ilić Zoran dhe 
Ilić Radmila
Dr. Fábián László
Dr. Kardos Ilona dhe 
Dr. Kádár Zsolt
Dr. Kótay-Szabó Károly
Dr. Pásztorné Balogh Judit dhe 
Dr. Pásztor Tamás
Dr. Rácz Kálmán
Durucz Éva
Ecsenyi Sándorné
Erdős József dhe 
Erdős Józsefné
Fábián László dhe 

Pusztai Kitti
Fekete Kornélia
Fekete János
Furák Andrásné dhe 
Furák András
Fülöp Mónika
Géczi Viktória
Géringer Györgyné dhe 
Géringer György
Galambos Lajos
Gyurkó Lászlóné
Györfi Mariann
Harangozó Lajos dhe 
Harangozó Szőke Anita
Harsányi László
Helmeczi Szabó Lászlóné Tímea dhe 
Helmeczi Szabó László
Hortobágyi Péter dhe 
Hortobágyi Péterné
Horváth Lászlóné
Horváth Alice
Ignátkó János
Jemuović Slađana dhe 
Jemuović Gordan
Katona László dhe 
Katona Lászlóné
Kecskés Miklós
Kelemen György dhe 
Kelemenné Árvai Rita
Kerékgyártó Józsefné dhe 
Kerékgyártó József
Kerecsényi Róbert
Kis László dhe 
Kis Lászlóné
Kiss Tibor
Kiss Lászlóné
Kiss Edina dhe 

Kiss Károly
Kissné Veres Edit dhe 
Kiss Barnabás
Kockar Zorica dhe 
Kockar Jovan
Kohári Albert
Koltai János
Komar Jasmina dhe 
Komar Muhamed
Kondor Jánosné dhe 
Kondor János
Kovács Ferenc dhe 
Kovács Ferencné
Kovács Zsuzsanna
Kovačević Snežana
Kunčak Lidija
Lengyel Ildikó
Lőrincz Zsuzsanna
Márfffy Veronika dhe 
Márffy Tamás
Mészáros Attila dhe 
Tóth Katalin
Marosi László dhe 
Marosiné Mocsári Tímea
Matetits Melinda
Meisitz Marcell
Milovanović dr. Branislav dhe 
Milovanović Ljiljana
Mirković Milanka dhe 
Mirković Dragan
Mursitsné Klucsik Zsuzsanna dhe 
Mursits Ferdinánd
Nádor Zsolt dhe 
Galambos Tímea
Nagyné Fülöp Zsuzsanna dhe 
Nagy Ferenc
Nikolić Bratislav dhe 

Nikolić Mirjana
Nikolić Ljubica dhe 
Nikolić Vojislav
Olasz Attila
Pásztorné Szabó Katalin dhe 
Pásztor János
Panyi Józsefné dhe 
Panyi József
Panyi Katalin
Panyi Csaba dhe 
Panyiné Vékás Kovács Szilvia
Propszt Gábor
Püspöki Éva dhe 
Csurikovszky Péter
Rátóti Lászlóné
Sári Amrus
Sebők Andrásné dhe 
Sebők András
Sipos Roland
Somogyiné Szlota Barbara dhe 
Somogyi Richárd
Staudinger József
Steigervald Tímea
Szabó Árpádné
Szakács Péter dhe 
Szakács Péterné
Szedlacsek Levente
Szoboszlai Sándorné dhe 
Szoboszlai Sándor
Sövegjátóné Jakabffy Lenke dhe 
Léránt Károly
Táborosi Márk
Tálosné Tomisa Erika dhe 
Tálos Attila
Takács Zoltánné dhe 
Takács Zotlán
Takács Ferencné

Nivelin e supervisorit e arritën:
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Niveli I.

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

Haim József
Hanyecz Edina
Hári László
Heinbach József dhe 
Dr. Nika Erzsébet
Jakupak Vladimir dhe 
Jakupak Nevenka
Juhász Csaba dhe 
Bezzeg Enikő
Kása István dhe 
Kása Istvánné
Keszlerné Ollós Mária dhe 
Keszler Árpád
Kibédi Ádám dhe 
Ótós Emőke
Knisz Péter dhe 
Knisz Edit
Kovács Zoltán dhe 
Kovácsné Reményi Ildikó
Kuzmanović Vesna dhe 
Kuzmanović Siniša
Kulcsárné Tasnádi Ilona dhe 
Kulcsár Imre
Lapicz Tibor dhe 
Lapiczné Lenkó Orsolya
Dr. Lazarevic Predrag dhe 
Lazarevic Biserka
Mussó József dhe 
Mussóné Lupsa Erika
Mayer Péter
Márton József dhe 
Mártonné Dudás Ildikó
Milanović Ljiljana
Milovanović Milanka dhe 
Milovanović Milislav
Molnár Attila
Molnár Zoltán
Dr. Molnár László dhe 
Dr. Molnár Stantić Branka
Nakić Marija dhe 
Nakić Dusan
Milovanović Milanka dhe 
Milovanović Milisav
Mićić Mirjana
Miškić Dr. Olivera dhe 
Miškić Dr. Ivan
Mrakovics Szilárd dhe
Csordás Emőke
Dr. Németh Endre dhe
Lukácsi Ágnes
Németh Sándor dhe
Némethné Barabás Edit
Orosz Ilona dhe 
Dr. Gönczi Zsolt
Orosz Lászlóné
Ostojić Boro
Papp Tibor dhe 
Papp Tiborné

Dr. Pavkovics Mária
Perina Péter
Petrović Milena dhe 
Petrović Milenko
Radóczki Tibor dhe 
Dr. Gurka Ilona 
Révész Tünde dhe 
Kovács László
Rudics Róbert dhe
Rudicsné dr. Czinderics Ibolya
Stegena Éva
Dr. Steiner Renáta
Stilin Tihomir dhe 
Stilin Maja
Sulyok László dhe 
Sulyokné Kökény Tünde
Pintér Csaba dhe 
Szegfű Zsuzsa 
Szabó Ferencné dhe 
Szabó Ferenc
Szabó Péter dhe 
Szabóné Horváth Ilona
Schleppné Dr. Käsz Edit dhe 
Schlepp Péter
Szeghy Mária
Szekér Marianna
Székely János dhe 
Juhász Dóra
Széplaki Ferencné dhe 
Széplaki Ferenc
Tamás János dhe 
Tamás Jánosné
Tanács Ferenc dhe 
Tanács Ferencné
Dr. Tombáczné Tanács Erika dhe 
Dr. Tombácz Attila
Tordai Endre dhe 
Tordainé Szép Irma
Tóth Csaba
Ugrenović Miodrag dhe 
Ugrenović Olga
Vitkó László
Zakar Ildikó

Niveli II.

Budai Tamás
Botis Gizella dhe 
Botis Marius
Császár Ibolya Tünde
Czeléné Gergely Zsófia
Dr. Seresné Dr. Pirkhoffer Katalin dhe 
Dr. Seres Endre
Erdős Attila dhe 
Bene Írisz
Gecse Andrea     
Hertelendy Klára
Illyés Ilona     

Janović Dragana dhe 
Janović Miloš      
Ocokoljić Daniela 
Papp Imre dhe 
Péterbencze Anikó
Rózsahegyi Zsoltné dhe 
Rózsahegyi Zsolt
Dr. Schmitz Anna dhe 
Dr. Komoróczy Béla
Siklósné Dr. Révész Edit dhe 
Siklós Zoltán
Tóth István dhe 
Zsiga Márta
Varga Géza dhe 
Vargáné Dr. Juronics Ilona

Niveli III.

Berkics Miklós
Bíró Tamás dhe 
Orosházi Diána
Fekete Zsolt dhe 
Ruskó Noémi
Bruckner András dhe 
Dr. Samu Terézia
Buruš Marija dhe 
Buruš Boško
Éliás Tibor dhe 
Szász Marianne
Dr. Kósa L. Adolf
Halmi István dhe 
Halminé Mikola Rita
Herman Terézia
Kis-Jakab Árpád dhe 
Kis-Jakabné Tóth Ibolya
Krizsó Ágnes 
Leveleki Zsolt 
Lomjanski Stevan dhe 
Lomjanski Veronika
Ocokoljić Zoran
Szabó József dhe 
Szabó Józsefné
Szépné Keszi Éva dhe 
Szép Mihály
Tóth Sándor dhe 
Vanya Edina
Utasi István dhe 
Utasi Anita
Varga Róbert
Vágási Aranka dhe 
Kovács András

Torma Károly dhe 
Boldog Zsuzsanna
Tvaruskó Zoltán
Tóbiásné Horváth Edit dhe 

Tóbiás Zoltán
Tóth Zoltán
Tóth Anett dhe Ihász Zsolt
Tóth Éva

Tóth János
Tóthné Koós Ilona
Vargha Csaba dhe 
Vargháné Sziberth Bernadett

Vaskó Jánosné
Zahuczky Ervin
Zdihan Zuzana
Óvári Balázs

Fituesit e programit motivues për blerjen e makinës:
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Të Nderuar Shpërndarës!
Success Days të 2007-ës në Arenën e Sportit të Budapestit
20	tetor,	17	nëntor,	15	dhjetor.
	

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

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

Kompania	jonë	u	ofron	Distributorëve	të	saj	një	mundësi	të	re	për	
të	kontrolluar	pikët	e	tyre.	

–		Në	fund	të	llogarisë	së	bonusave	tuaja	që	merrni	çdo	muaj	
në	dorë	gjeni	emrin	e	përdorimit	(LOGIN	ID)	dhe	fjalëkalimin	
(PASSWORD)	tuaj	për	të	hyrë	në	faqen	amerikane	të	kompanisë	
(www.foreverliving.com).	Pas	hyrjes	në	faqe,	duke	shtypur	
Hungarinë	mund	të	shikoni	pikët	tuaja.	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

njoftime
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•		Zyra	qendrore	e	Budapestit:	1067	Budapest,	Szondi	utca	34.,	
tel:	+36-1-269-5370.	
Drejtori	i	marrëdhënjeve	ndërkombëtare:	Lenkey	Péter.

•		Magazina	e	Budapestit:	1183	Budapest,	Nefelejcs	u.	9-11.,	
tel:	+36-1-291-8995.	Drejtori	i	rajonit:	Lenkey	Péter.

•		Zyra	e	Debrecenit:	4024	Debrecen,	Szent	Anna	u.	31.,	
tel:	+36-52-349-657.		Drejtori	i	rajonit:	Pósa	Kálmán.

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

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

Njoftojmë	Shpërndarësit	tanë	të	nderuar	se	vendi	i	organizimit	
të	Success	Day	Forever	të	21	korrikut	2007,	që	fillon	në	orën	10,	
është:	Arena	Sportive	Papp	Laszlo,	1143,	Budapest,		Stefánia	út	2.	I	
mirëpresim	të	gjithë!		

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

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

Njoftim	rreth	mundësisë	së	blerjes	me	ulje	
Për	të	përdorur	mundësinë	e	blerjes	me	ulje	ju	lutemi	zbatoni	rregullat	
e	mëposhtme:
1.  Deklarata: Ju	lutemi	që	me	vëmendje	plotësoni	saktësisht	çdo	pjesë	

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

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

3.  Informimi: Kolegët	tanë	nëpër	magazina	vetëm	pas	paraqitjes	së	
letërnjoftimit	me	fotografi	dhe	dorëzimit	të	autorizimeve	japin	
informacione	rreth	shumës	aktuale	të	uljes.	

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

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

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

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

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

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

NJOFTIMET E ZYRAVE TË HUNGARISË

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

njoftime
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NJOFTIMET E ZYRAVE TË SERBISË

•		Zyra	e	Beogradit:	11000	Beograd,	Kumodraska	162,	
tel.:	+381-11-3970-127.	

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

•		Zyra	e	Horgosit:	24410	Horgoš,	Bartok	Béla	80.	
tel.:	+381-24-792-195.	Drejtori	i	rajonit:	Branislav	Rajic.

		Orari	i	hapjes	në	ditët	e	punës:	8.00	-	16.00.

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

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

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

muajit,	pas	kësaj	date	mund	të	porosisni	vetëm	personalisht	në	
zyrën	tonë.

–		Edhe	në	zyrën	e	Horgosit	dhe	Nisit	mund	të	blihen	materiale	
reklamash	dhe	gjithë	llojet	e	formularëve.	Distributorët	tanë	
mund	të	blejnë	edhe	fletat	e	regjistrimit	dhe	formularët	për	
ndryshimin	e	të	dhënave.	

Numrat e telefonit të specialistëve tanë mjek të Serbisë:
Dr.	Biserka	Lazarevič	dhe	Dr.	Predrag	Lazarevič:	+381-23-543-318
Dr.	Božidar	Kaurinović	të	mërkurën	dhe	të	enjten	në	orën	
12-14	pret	telefonat	tuaja	për	konsultime	né	numrin	e	telefonit		
+381-21-636-9575.

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

NJOFTIMET E ZYRAVE TË BOSNIA-HERCEGOVINËS

Zyra e Bijelinës

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

•		Zyra	e	Banja	Lukas:	78	000	Banja	Luka,	Duško	Koščica	u.	22.,	
tel.:		+387-51-228-280.,	fax:	+387-51-228-288.	Drejori	i	rajonit:	

Dr.	Slavko	Paleksic.	Orari	i	hapjes:	në	ditët	e	punës	9.00-16.30
•		Zyra	e	Sarajevës:	71000	Sarajevo,	Akifa	Seremeta	do.	10.,		tel.:	

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

+387-33-760-650	Szarajevë.	

Njoftim i zyrës së FLP-s së Sarajevës

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

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

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

NJOFTIMET E ZYRËS SË MALIT TË ZI

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

Numrat e telefonit të specialistëve tanë mjek të Malit të Zi:
Dr.	Laban	Nevenka:	+381-69-327-127

njoftime
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FLP TV

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

10.00  Zsolt Laszlo Gecző dhe  Geczőne Laszlo Zsolt
– Pavarësia e sistemit marketing

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

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

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

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

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

Programi i fLP tV nga 16 shtator deri më 20 tetor 2007

NJOFTIMET E ZYRAVE TË KROACISË

•		Zyra	e	Zagrebit:	10000	Zagreb,	Grada	Mainza	21.,
tel.:	+385-1-390-9770.,	fax:	+385-1-3909-771.	Orari	i	hapjes:	të	
hënën	dhe	të	enjten	12.00-20.00;	të	martën,	të	mërkurën	dhe	të	
premten	09.00-17.00.

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

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

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

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

NJOFTIMET E ZYRAVE TË SLLOVENISË

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

•		Adresa	e	magazinës	së	Lendavait:	Kolodvorska	14.,	9220	Lendava.
tel:	+386-2-575-1270.	Orari	i	hapjes:	të	hënën	12.00-20.00,	të	martën	
dhe	të	premten	09.00-17.00.	Drejtori	i	rajonit:	Kepe	Andrej

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

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

NJOFTIMET E ZYRËS SË KOSOVËS

www.fl pseeu.com  në internet

•	Prishtinë,	Rr.	Zagrebi	PN,	tel.:	+381-38-240-781.	

njoftime

Zyra e Lendvai t

NJOFTIMET E ZYRËS SË SHQIPËRISË

•	Shqipëri,	Tiranë,	Reshit	Collaku	96,	Villa	Forever	36.	 Drejtori	i	rajonit:	Geza	Gergő	Kalovics,	tel:	+36-20-5755-553
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Show përvjetori
në Hungari

 KATA UNGAR
manager

Dita	e	Suksesit	filloi	duke	u	fokusuar	në	filozofinë,	
vlerat	dhe	lëndët	bazë	të	kompanisë	sonë.	
Prapa	skenës	ndihej	pulsimi	i	tensionit	që	vinte	
nga	emocioni	dhe	pritja.	Po	përgatiteshin	modelet	
për	shfaqjen	në	skenë.	Disa	lëvizje	të	fundit	
korrigjuese,	dhe	nis	shfaqja!

Nga peNa e shpërNdarësve
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Festa e përvjetorit të 10-të u zhvillua në sallën e mbushur 
plot pavarësisht se ajo ishte më e madhe se deritani. 
Pëshpëritje të emocionuara, zhurmë e ulët, dëgjohet 

muzika e grupit prej 3 vetësh Dream Girls – Veronika Nadasi, 
Gabi Berkes, Anna Baranyai -, dhe me këtë filloi Sonya Show 
spektakolar që ishte një nga pjesët kryesore të aktivitetit.

Ishte diçka e veçantë të shikoje botën e ngjyrave magjepse të paletës 
së dekorit Sonya, e cila u bëri të mundur një kreativitet të madh 
makijazhatorëve profesionist. Prezantuan një shumëllojshmëri të 
pabesueshme ngjyrash. Sy të theksuar, buzë të ndritshme, shkëlqim 
i paparë. Duke i ndërthurur me trendet e makijazheve të viteve 
të kaluara krijuan disa makijazhe me të vërtetë snobe. Pluhuri 
xixëllues dha atmosferën e duhur. Shkëlqimi i madh, vezullimi 
i rruazave apo qerpikët fallco nuk na i tërhoqën dot vëmendjen 
nga dhënia e nuancave, ndërthurrja e pagabuar e ngjyrave, dhënia 
precize e hijes apo vijat e qepallave të theksuara dhe të harkuara. 
Kishte makijazh të ngjyrosur me laps, të përpunuar dhe të fiksuar 
me bojë sysh, i cili do të dallohej nga të tjerët edhe në një ballo. 

Në ekranin e madh gjithë të interesuarit mund të ndiqnin me 
vëmendje një shfaqje të vërtetë makijazhi e cila e fitoi me dinjitet 
interesin dhe simpatinë e shikuesve. Falenderojmë modelet e 
bukura pa të cilat mjeshtrit e shkëlqyer nuk do kishin mundësi 
të na tregonin se çfarë dinë produktet tona kozmetike!

Vendin tonë e nderuan me pjesëmarrjen e tyre krijuesi i 
kompanisë sonë Mr. Rex Maughan, zëvendëspresidenti  
Mr. Gregg Maughan dhe zëvendëspresidenti i Europës  
Mr. Aidan O’Hare.

U mbyll me sukses të madh spektakli që ofronte zgjedhjen e 
cilësisë, i cili ishte i denjë për përvjetorin tonë të 10-të. Berberi, 
makijazhatori, stilisti krijojnë në mënyrë të pavarur, por në fund 
duhet të jenë në harmoni së bashku, dhe kjo tani u arrit në 
mënyrë të përsosur.

Vullneti dhe respekti për profesionin karakterizojnë berberin e 
suksesshëm, Robert Mokos-in, i cili përgatiti modelet e flokëve. 
Ndër mjeshtret e makijazhit të Hungarisë ftesën tonë e pranoi 
Agi Horacsek, Ildiko Meszaros, Marta Antal dhe Monika 
Kunfalvi. Korrën sukses të madh me duart e tyre të zota. U 
shkrepën aparatet fotografike dhe ndriçuan blicet kur Mr. 
Rex Maughan qëndroi mes vajzave të bukura. Sikur ta kishin 
bërë me fjalë, aq bukur dukej në fotografi “Shefi i Madh” me 
kostumin e tij të bardhë. Me çiltërsinë dhe buzëqeshjen e tij 
pushtoi zemrat e të gjithëve.

Dëshiroj të përmend edhe punën e dy stilistëve të talentuar 
– Rozsa Marton dhe Gizella Vegső. Lavdërimi për drejtimin e 
shfaqjes i takon Zsolt Frenko-s.

Shfaqja prej 20 minutash u duk si një shkreptimë, por ajo u 
parapri nga emocionet e disa javëve. Sonya Show me ngjyrat  
e saj të mrekullueshme i magjepsi njerëzit e interesuar pas 
shëndetit dhe natyrës. 

Show përvjetori
në Hungari

Nga peNa e shpërNdarësve
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  TÜNDE IBOLYA
 CSASZAR

senior manager
anëtare e President's Club

Super Rally u organizua në 
Anaheim, ku u mblodhëm me 
mijëra njerëz nga bota për të 

shkëmbyer me njëri-tjetrin sukseset 
personale, të shijojmë frytet e punës 
sonë dhe të festojmë madhështinë e 
kompanisë. Në ditën e parë kompania 
prezantoi produktet e reja, pastaj 
pasditen e kaluam në Disneyland, ku 
mu rikthyen kujtimet e fëmijërisë. 
Hymë në një botë përrallore ku qeshëm 
shumë dhe u mahnitëm nga pamja.

Në ditën e dytë të Super Rally-t 
shijova miqësinë e shumë punonjësve 
të linjave vëllazërore, dhe për këtë i 
falenderoj ata. Është një nder i madh 
që mund të njihesha me skuadrën 
hungareze që jeton në Amerikë nga 
linja e çiftit Rozsahegyi. Në ditën e 
pestë ishim pesëmbëdhjetë vetë që 
shkuam në Traditional Post Rally. 
Drejt Las Vegasit! Mendova se po 
ëndërroja. Kur arritëm në Caesar’s 
Palace Hotel kishte nga ata që lëshuan 
lot nga pamja. Mua vetëm më ndriçoi 
dielli në sy… Shatërvani me muzikë, 
vullkani që shpërthen përpara Mirage 
Hotel, palmat përherë të gjelbra 
dhe dritat e natës. Me një fjalë ishte 
shumë piktoreske. Hoteli ynë ishte si 
një pallat që nuk kishte as fillim e as 
fund. Mbrëmjen e kurorëzuam me një 
relaksim të veçantë. Rex Maughan na 
çoi në Mystere Show ku na argëtuan 
me një shfaqje spektakolare. Të 
nesërmen udhëtuam për dy orë e 
gjysëm me gomone madhështore në 
lumin Colorado dhe u mahnitëm nga 
bukuritë natyrore. Uji i lumit ishte 
i ftohtë, kështu që e ndjemë veten 

vazhdimisht të freskuar. Ndaluam në 
një nga molet e kompanisë, nga ku 
na çuan mëtej me autobusa në vendin 
e pushimit të quajtur Cottonwood 
Cove dhe Marina, i cili gjithashtu 
është pronë e kompanisë. Edhe këtu 
hëngrëm drekë të shijshme, kurse 
pasdite u nisëm prapa për në Las 
Vegasin e bukur.

Në mëngjes vazhduan momentet 
plot mbresa. Destinacioni ynë ishte 
Phoenixi, vendi i zgjojeve të bletëve 
Robson Honey, ku hëngrëm pollen 
dhe mjalt të freskët, dhe këtu pamë 
se si përgatiten produktet e bletëve. 
Pastaj shkuam në Zyrën Qëndore ku 
merren vendimet e mëdha dhe mund të 
uleshim edhe në kolltukun magjik prej 
lëkure. Dashamirësia dhe vëmendja e 
Rex-it na shoqëroi vazhimisht.

Ditën tjetër në fabrikën e stabilizimit 
provuam Aloe Vera të papërpunuar 
dhe ishte një eksperiencë e veçantë 
se si Rex-i na leu fytyrat me lëngun 
e saposhtrydhur nga gjethja. Pas 
vizitës në fabrikë na çuan tek parcelat 
e bimëve. Skuadra hungareze ishte 
fantastike! E ndjemë mirë veten 
dhe i krijuam shumë momente 
gazmore njëri-tjetrit. Dita u mbyll 
me një mbrëmje meksikane. Ishte 
një atmosferë e vërtetë meksikane 
ku ia kaluam në mënyrë fantastike. 
Sombrero në femrat hungareze, 
muzikë, kërcim dhe shoqëria e Rex-it.

Ditën e fundit u nisëm drejt Aloe 
Vera of America ku pamë magazinën 
madhështore. Këtu paketojnë xhelin 

Traditional Post Rally
M’u realizua një ëndërr kur pashë në Amerikë 
madhështinë e vërtetë të kompanisë, bimët Aloe 
Vera, dhe jo në radhë të fundit Southfork Ranch-in që 
ishte ëndrra ime e fëmijërisë. Kjo është një ndjenjë e 
papërshkrueshme. Përjetova dhjetë ditë sensacionale 
dhe u ktheva plot me mbresa në shtëpi.
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Traditional Post Rally
dhe produktet. U pritëm me picë të 
shijshme dhe xhel me sasi të pafund. 
Darka jonë e fundit ishte në Southfork 
Ranch. Kjo ëndërr u bë realitet. Shoqja 
ime Ankica tha: “Ibolya, kjo është 
dita jote!” Kur pashë Ranch-in, m’u 
duk sikur po ëndërroja. Rex më tregoi 
shtëpinë dhe më udhëhoqi brenda saj. 
Kur të tjerët po hanin darkë, shëtitëm 
rreth Ranch-it, pamë kafshët dhe 
u mahnitëm nga pamja. Më vonë 
dola jashtë edhe njëherë që ta shikoja 
shtëpinë në dritat e mbërmjes. Pashë 
lart në qiell dhe mendova se një ditë 
nuk do të qëndroj këtu e vetme, por me 
skuadrën time. Flas për ata që guxojnë 
të ëndërrojnë… Mesazhi im për Ty 
– që po lexon këto rreshta – është që 
mos i lë të ikin ëndrrat, sepse jeta është 
më tepër nga ç’e mendon!

Ditën e fundit në mëngjes u 
përshëndetëm me Rex-in, pastaj para 
se të niseshim u lamë në pishinën e 
Hotelit Southfork. Pasdite u ngjitëm në 
avion dhe më erdhi në mendje njeriu 
që pati besim tek unë dhe ma solli 
këtë mundësi në jetën time. Sponsori 
im Istvan Szepesi. Dhe jo në radhë 
të fundit falenderoj bashkëpunonjësit 
e mi që patën besim tek unë, 
faleminderit të gjithë Juve!
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KLARA HERTELENDI
manager

Me afrimin e fillimit të gushtit 
e prisja gjithmonë e më 
shumë ditën e madhe. USA, 

California, Anaheim, një udhëtim 
tjetër i mrekullueshëm, një udhëtim 
i merituar, Rally i vitit. U nisëm 
shumë herët dhe udhëtuam 16 orë 
me avion, e cila nuk është një ëndërr, 
por me bashkëudhëtaren time, senior 
manageren Diana Fittler, duke 
harruar çdo lodhje, mbërritëm në 
aeroportin e Los Angeles-it.

Që nga ky moment në katër ditët e 
mëpasshme gjithçka ndodhi sipas një 
skenari të shkëlqyer (siç e ka zakon 
drejtimi i FLP-s). S’kaloi një orë 
dhe ne pasi zumë dhomat mund të 
shijonim ambientet luksoze të hotelit 
të mrekullueshëm me pesë yje Mariott. 
Deri të nesërmen në mëngjes kishim 
program të lirë të cilin e shfrytëzuam 
për t’u shplodhur pak nga lodhja e 
rrugës (megjithatë në këto disa ditë nuk 
bëhej fjalë për shplodhje).

Që prej Rally-t 
dhe Post Rally-t 
të vjetshëm në 

Houston nuk ka ditë 
që të mos mendoj 

për 10 ditët që 
kalova në shoqërinë 

e Rex Maughan-it 
dhe duke shijuar 

mikpritjen e FLP-s.
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Në sallonin e hotelit që nga minuta e 
parë u ndje atmosfera tipike e Rally-t, 
humori i mirë dhe njerëz të qeshur 
nga çdo vend i botës. 

Ditën e dytë, paradite u njohëm 
me produktet e reja, nga të cilat 
bleva menjëherë disa. Ma ngacmoi 
kurreshtjen kryesisht paketa e re e 
trajtimit të fytyrës Sonya të cilën e 
provova që atë ditë. Pas kësaj, pasdite 
shkuam në Disneyland, ku për disa 

orë u kthyem në kohë dhe u bëmë 
përsëri fëmijë. U kthyem në hotel me 
minj Miki të mëdhenj pellushi, me 
vesh rozë në kokë dhe bluza me figura 
përrallash. Ishte një relaksim i vërtetë. 

Gjërat më serioze filluan ditën tjetër, 
dita e parë e Rally-t, kualifikime dhe 
fjalime në skenë. Kurse në radhët e 
publikut shiheshin anëtarët e FLP-s të 
veshur me kostume popullore. Në këtë 
ditë morri shiritin e senior managerit 

krenaria ime, Diana Fittler, kurse 
sponsorja ime, Hajnalka Senk-u 
shiritin soaring. 

Me këtë rast dëshiroj t’i përgëzoj ata 
dhe të tjerët gjithashtu. Managerët e 
rinj: Farkas Gaborne, Istvan Kilian, 
Timea Kovacs; senior managerët e rinj: 
Tünde Ibolya Csaszar, Tünde Hajcsik 
dhe Andras Lang, Diana Fittler, Dr. 
Erika Tanacs Tombaczne dhe Dr. 
Atilla Tombacz, Melinda Gulyas dhe 
Endre Kurucz, Agnes Klaj, Angelika 
dhe Miklos Szidiropulosz; soaring 
managerët e rinj: Boro Ostojic, Sandor 
Toth dhe Edina Vanya, Hajnalka 
Senk, Terezia Herman, Zoran 
Ocokoljic; safir managerët e rinj: Zsolt 
Fekete dhe Noemi Rusko, Istvan 
Halmi dhe Rita Mikola Halmine, 
Marija dhe Bosko Burus, Daniela 
Ocokoljic; 5000 cc: Agnes Krizso, 
Robert Varga dhe Maria Meszaros 
Vargane, Veronika dhe Stevan 
Lomjanski; 7500 cc: Jozsef Szabo, 
Miklos Berkics. 

Me afrimin e mbrëmjes më pushtoi 
një emocion tjetër, të cilin vjet nuk e 
kisha provuar, pasi sivjet më kërkuan 
të përfaqësoj FLP-n e Hungarisë 
në konkusin e talenteve të reja të 
organizuar në mbrëmjen e Rally-t. Me 
këtë rast falenderoj drejtorin gjeneral 
Dr. Sandor Milesz për mundësinë 
dhe ndihmën e madhe që më dha në 
realizimin e kësaj. Bashkë me shoqen 
time Dia Oroshazi mësuam një 
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këngë të cilën mendova se i përshtatej 
plotësisht këtij rasti (Barbara Streisand 
dhe Donna Summer: No more tears).

Përveç provave të këndimit stiluam dhe 
përgatitëm edhe fustanet me të cilat do 
të shfaqeshim në ditën e madhe. Ishim 
shumë të tensionuara me Dia-n, 
pasi kishim shumë pak kohë për ta 
mësuar këtë këngë jo të lehtë. E dinim 
se do të kemi sukses dhe në skenë do 
të japim maksimumin. Por vetëm aty 
u morr vesh që më kot u përgatitëm, 
nuk mund të shfaqemi. Pjesëmarrja 
e një hungarezi në juri e përjashtonte 
shfaqjen e hungarezëve në konkurs, 
dhe Miklos Berkics-in e zgjodhën 
në juri në momentin e fundit. Por 

Sandor-i nuk e la me kaq këtë gjë, 
bashkë me Miki-n i bindën drejtuesit 
që të na i japin mikrofonin, dhe duke e 
kënduar këngën në prova i bindëm ata. 

Mund të këndohet kënga, por jo 
sot! Nesër në ditën e madhe të 
Rally-t, përpara kualifikimeve të 
diamantëve në skenën e madhe! 
– tha Aidan O’Hare.

Hopa! Pamë njëra-tjetrën me Dia-n 
dhe nuk dinim që të gëzohemi apo të 
shqetësohemi. Nuk kishim rrugë tjetër, 
dhe në fund të fundit këtë deshëm.

Në mbrëmjen elegante për shkak 
të emocionit të madh nuk më 

kaloi asnjë kafshatë në fyt dhe 
rashë të f lija herët që të shplodhem 
për ditën e madhe. Të nesërmen në 
mëngjes në orën 9 provuam zërin, 
bëmë makijazhin, u përgatitëm 
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dhe u përpoqëm ta sillnim veten 
në formë.

Atmosfera ishte në kulm në gjithë 
hotelin, edhe skuadra 
hungereze u mblodh e veshur 
me uniformë dhe priste ditën 
e dytë të Rally-t.

Mua me Dia-n na shoqëruan 
prapa skenës ku na dhanë 
dhomë të veçantë veshje. 
Prapa skenës edhe Rex-i 
erdhi të na jepte besim. 
Minuta pritjeje që na u 
dukën si orë të tëra, dhe më 
në fund erdhi momenti kur 
na thirrën në skenë.

Minutat që pasuan ishin një 
ekperiencë fantastike. Disa mijëra 
anëterë të FLP-s nga 120 vende 
të botës në radhët e publikut që 
duartrokisinin dhe thërrisnin duke 
lëkundur flamujt. Duke i hedhur një 
sy publikut pashë Miki Berkics-in, 
Hajni Senk-un dhe gjithë skuadrën 
hungareze të cilët nga radhët e para 
na jepin besim. Në atë moment 
m’u realizua një ëndërr tjetër. Ai që 
ishte aty, ishte pjesë e kësaj ëndrre. I 
falenderoj të gjithë!

Natyrisht shfaqjen tonë e festuam me 
një darkë elegante me Sandor Milesz-
in, Tamas Biro-n, Adolf L. Kosa-n 
dhe Hajni Senk-un. 

Ditën tjetër përfundoi pjesa zyrtare e 
Rally-t dhe secili morri drejtimin e vet. 
Ata që kishin mbi 2500 pikë në Hawai, 
ata të Post Rally-t në Texas dhe kishte 
nga ata që u kthyen në Hungari.

Unë me Dia-n e shpërblyem veten 
tonë edhe me disa ditë në Los 
Angeles kur mblodhëm mbresa të 
mëtejshme fantastike. Në rrugën 
e kthimit po mendoja se si do t’i 
përcjell gjithë këto mbresa në shtëpi. 
Fotografitë dhe videot përcjellin 
shumë gjëra, por më e mira është që 
edhe Ti ta përjetosh vetë se si është 
një Super Rally i vërtetë në Amerikë. 
Takohemi vitin e ardhshëm në 
Phoenix! Përshëndetje!
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