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G jatë çdo udhëtimi pasurohem me 
përvoja, mbresa të paharrueshme 
dhe zbulime të mrekullueshme. Jam 

shumë i lumtur që kam mundësi të shikoj 
kaq shumë gjëra fantastike. Ndonjëherë 
është shumë e vështirë t’i ndaj këto 
mbresa të shumta dhe dashuri të madhe 
shoqërore që marr.

Siç e dini shumë prej jush, tani u ktheva 
nga një udhëtim tre javor rreth Afrikës, i 
cili përfshiu në vetvete një Rally Afrikan 
në Kenia. Çfarë feste, sukses madhështor! 
Në Afrikë na presin emocione të 
pabesueshme dhe mundësi të paima-
gjinueshme – me këtë rast dëshiroj të 
falenderoj gjithë ata që kontribuan në 
organizmin e pabesueshëm të Rally-t 
Afrikan. Mezi pres të shoh vitin tjetër 
World Rally-n në Johanesburg.

Pas Rally-t vizituam një nga Forever 
Resort-et tona në Afrikën e Jugut. U 
pasuruam me mbresa që të bëjnë për 
vete. Ndër të tjerat ishim të pranishëm 
në ceremoninë e ndarjes së diplomave 
të Forever Training Academy në Blyde 
Canyon. Ishte një ndjenjë emocionuese 
të gëzoje së bashku me këta të rinj të 
dashur të cilët me një punë të madhe 
katër vjeçare siguruan diplomë tregëtie 
dhe turizmi. Na ngrohej zemra që 
Forever kontriboi në formimin e rrugës 
së tyre të jetës. Falenderoj punonjësit 
e Forever Resort të Afrikës së Jugut. Do 
shikoja me kënaqësi sa më shumë të rinj 
që sigurojnë diplomë në shkollën tonë, 
dhe me njohuritë e tyre ndihmojnë që 
bota të bëhet më e mirë, ndihmojnë 
familjen e tyre dhe njerëzit. Ky është 
thelbi i vërtetë i Forever-it. Po të ishim 
të gjithë më të përgjegjshëm, do ishte 
i dukshëm ndryshimi. Ishte një vend të 
cilin e ndryshuam, sikur edhe vetëm për 
disa ditë: Phoenix Arizona. Disa mijëra 
të kualifikuar dhe vizitor shijuan në 
qytetin e lindjes së Forever-it aktivitetin 
e përvjetorit të 30-të. Ishim pjesëtarë të 
një eksperience të jashtëzakonshme. E 

WELCOME HOME 
FOREVER!

di që ishte shumë nxehtë, por i tillë është 
Phoenixi, dhe ata që jetojnë aty prandaj 
e pëlqejnë. Ai që ishte këtu, e morri me 
vete shpirtin e aktivitetit që ta ndajë atë 
edhe me të tjerët. 

Shpresoj që të gjithë kanë folur me 
bashkëpunonjësit e tyre rreth produkteve 
tona të reja. Jam shumë i merakosur për 
shkak të hedhjes në treg të produktit 
tonë Forever Lean, i cili mund t’i rris pak 
edhe mundësitë e biznesit. Mendo pak 
se sa shumë njerëz luftojnë me probleme 
të peshës. Dhe pa përmendur Forever 
Aroma Spa Collection. Duhet ta provojnë 
të gjithë, jam i sigurt që do të mbeten 
të kënaqur. Avocado Face & Body Soap i 
ri e ka treguar veten në Forever Resort-
et tona, jam i sigurt që do ta pëlqejnë 
të gjithë. Dhe këto janë vetëm disa prej 
shumë produkteve tona të reja. Përveç 
kësaj shfaqëm informacione të shumta 
edhe në faqen You Tube  Aloepod.
com, e cila është kompatibël me mjetet 

mobile të komunikimit iPod dhe iPhone. 
Vetëm që të ndjekim mundësitë e 
teknologjisë moderne. Dëshiroj t’ju 
njoftoj se zyra jonë qëndrore u përforcua 
me një skuadër të re, të cilët përdorin 
mundësitë sociale, rrjetndërtuese dhe 
publike të internetit. Gëzohem që shikoj 
këto faqe të reja dhe më vijnë ndër 
mend mundësitë e shumta që fshihen 
në Forever. Edhe pse punën e kemi filluar 
para 30 vitesh, efektiviteti i saj ekziston 
edhe tani. Ne kryejmë një punë sociale, 
ku njerëzit që i përkasin rrjetit ndajnë 
me të tjerët mendimet e tyre, produktet 
fantastike dhe mundësinë e pavarësisë 
materiale. Pra, kur takohesh me dikë dhe 
i tregon se me çfarë merresh dhe përse 
e bën, mos harro t’i përmendësh edhe 
që këtë e bëjmë prej më shumë se 30 
vitesh. Dëshiroj t’u tregoj edhe shumë 
gjëra të tjera, përshembull rreth shitjeve 
të reja rekord, sukseseve individuale, 
Silver Post Rally që u mbajt në Puerto 
Vallarta të Meksikës, apo Eagle Summit 
Adveture në Grand Canyon, Post Rally 
Tour tradicional, por për fat të keq s’ka 
vend të mjaftueshëm. 

Para se t’i mbyll reshtat e mia dëshiroj 
të falenderoj zyrën qëndrore dhe zyrat 
e tjera në gjithë botën për pjesëmarrjen 
dhe që pa kursyer kohë dhe energji 
organizuan Super Rally-n e 2008-ës, i cili 
ishte jo vetëm më i madhi, por edhe më 
i miri ku kisha marrë pjesë deri tani. U 
magjepsa nga puna precize dhe detajet 
e shumta që u kushtuan vëmendje në 
mënyrë që gjithçka të shkonte në rregull. 
Distributorët e shumtë që erdhën nga 
çdo cep i botës u larguan me fytyra të 
qeshura, krevati i rehatshëm, ushqimi i 
shijshëm dhe mbresat e shumta mbeten 
një kujtim i paharrueshëm për ta. Ju 
jeni më të mirët dhe mezi e pres vitin 
tjetër, sepse jam i sigurt se vitin tjetër 
ky aktivitet do të jetë më i madh e më i 
mirë. I falenderoj të gjithë distributorët 
kudo në botë. 



PËRSHËNDETJA E DREJTORIT GJENERAL 3

K jo gjëndje të bën të 
mendohesh, që cili është 
hapi tjetër, çfarë pret 

me të drejtë opinioni publik, 
ndoshta një medalje ari të 
katërt pas katër vitesh?

Forever Hungaria gjatë 
11 viteve të kaluara u ngjit 
në krye të Europës, jemi të 

Të bëhesh dhe të 
qëndrosh më i miri

Me respekt dhe mahnitje pashë në lojrat olimpike të Pekingit 
lojën e kombëtares sonë të vaterpolit të meshkujve, dhe e përgëzoj 

kapitenin e skuadrës, Denes Kemeny, që për herë të tretë me 
radhë sollën medaljen e arit nga lojrat olimpike.

parët, me medalje ari. Në 
botë kemi medalje argjendi 
në shitje, dhe përsa i përket 
moralit dhe shpirtit të 
skuadrës, sivjet fituam 
edhe çmimin e parë të Spirit 
Award, madaljen e arit.

Çfarë pret nga ne opinioni 
publik, opinioni i Forever-it në 

të ardhmen, përse duhet të 
përpiqemi në të ardhmen?

Duhet të kërkojmë pikat ku 
duhet të bëjmë përmirësime 
dhe duhet të përsosim në 
punën tonë, dhe ajo që 
imagjinojmë së shpejti do të 
bëhet realitet në jetën tonë. 

Realizim: Shumë punë, 
shumë praktikë, mësim, zhvil lim 
dhe përsëri praktikë dhe shumë, 
shumë punë!  Falenderoj të 
gjithë ata që morrën pjesë 
dhe do të marrin pjesë në 
mbledhjen e medaljeve të arit 
të Forever Hungarisë. Falenderoj 
në mënyrë të veçantë punën 
e drejtuesve, trainerëve dhe 
kapitenëve të skuadrave, të cilët 
shpenzuan energji të mëdha 
në këtë skuadër madhështore.

Natyrisht në këtë radhitje 
s’mund të mbetet pa për-
mendur edhe, një vend i parë, 
një medalje ari, e cila lidhet 
me rezultatin në Profit Sharing 
të diamant-safir managerit 
tonë Miklos Berkics, i cili 
gjithashtu morri medalje ari 
në këtë kategori, në gusht të 
2008-ës në olimpiadën tonë 
të Phoenixit. E përgëzojmë 
atë dhe skuadrën e tij!

Në jetën e një kompanie 
është shumë e rëndësishme 
që ajo të jetë një ndërmarrje 
që funksionon mirë, stabile 
ekonomikisht, e përsosur 

financiarisht dhe shembullore. 
Në këtë vit edhe drejtimi fi-
nanciar dhe skuadra e Forever 
Hungarisë morri medalje ari. 
Ju falenderoj për gjithë punën 
tuaj vjetore!

Mbyllëm Super Rally-n më 
të suksesshëm të ekzistencës 
sonë 11 vjeçare, kërkesat jatë 
tepër të mëdha në lidhje me 
aktivitetin e Dallasit të 2009-
ës, ku natyrisht do jemi të 
pranishëm dhe dëshirojmë të 
fitojmë, prandaj i thërrasim të 
gjithë në këtë skuadër, sepse 
me një skuadër kampione 
përpara kemi gjithmonë një 
mundësi më të madhe në jetë. 

Përpara FLP Hungari!
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P ubliku u argëtua me 
shfaqjen e të rinjve të 
Grupit të Valles Po

pullore Bakony të cilët u 
shoqëruan nga grupi muzikor 
Tilinko nga szekesfehervari. 

Për realizimin e shfaqjes 
spektakolare falenderojmë në 
mënyrë të veçantë ko reografin 
György Turi dhe drejtuesit 
të grupit muzikor György 
Kneifel. 

drejtori gjeneral Dr. 
Sandor Milesz përshëndeti 
publikun prej disa mijëra 
vetësh, pastaj bëri të njohur 
mundësitë fantastike Rally 
që ndodhen para nesh, dhe 

tregoi sukseset tona të bukura. 
Bashkëpunonjësja jonë soa ring 
managere Marta Zsiga në 
leksionin e saj pre zantoi botën 
e mre kullu esh me në të cilën 
mund të hyjnë bashkë puno

Forcon besimin e miliona njerëzve
Mes duartrokitjeve dhe  
shfaqjes me zë të lartë të  
pëlqimit të distributorëve të 
Forever Living Products Hungarisë 
senior managerët Jozsef Haim dhe 
Haim Jozsefne hapën Ditën  
e Suksesit të korrikut.
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Forcon besimin e miliona njerëzve
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njësit tanë të rinj, si dhe realizi
min e mundësisë që është e 
vetme në botë.

Mjekët Dr. Edit Revesz 
Siklosne, Dr. Gabriella Kassai, 
Dr. Brigitta Kozma, Dr. 
Laszlo Mezősi dhe Dr. Endre 
Nemeth si këshilltarë specialist 

të FLP Hungarisë folën rreth 
aloes, përvojave me produkte, 
rreth rezultateve të shkëlqyera 
që prej vitesh të tëra forcojnë 
besimin e miliona njerëzve në 
këtë bimë të mrekullueshme.  
Bashkëpunonjësi ynë senior 
manager Dr. Endre Nemeth 
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me humorin e tij të zakonshëm 
thirri në skenë përfaqësuesit 
e shoqërisë së mjekëve që 
mbështesin Foreverin dhe 
dëgjuam për voja mahnitëse, por 
të vërteta me aloen, rreth aloes.

Në skenë pasoi kualifikimi 
i supervisorëve, pastaj i 
assistant managerëve, 
radhën e emrave të të cilëve e 
bëri të njohur bashkëpunonjësi 
ynë anëtar i President’s club, 
Dr. Adolf L. Kosa.

Bashkëpunonjësja jona ma
nagere e re Eva Varadi na tregoi 
forcën dhe energjinë që fshihet 
brenda nesh dhe na jep mundësi 
të jemi të aftë për gjithçka.

Nga bashkëpunonjësi ynë 
soaring manager dhe anëtar 
i President’s club, Sandor 
Toth mësuam disa metoda 
dhe teknika biznesi, të cilat na 
ndihmojnë vazhdimisht në 
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ndërtimin e biznesit dhe në 
sigurimin e përvojave gjith mo
në e më të mëdha në profesion.

Në shfaqjen e Orsi Pflum 
dhe Tibor Pinter dëgjuam 
këngë të njohura në skenën e 
Foreverit, e falenderojmë në 

mënyrë të veçantë shfaqjen e 
Positive Force.

Punën më të mirë e më 
të suksesshme e vlerësojmë 
me titullin e Sundimtarëve, 
pas kësaj erdhi kualifikimi i 
managerëve të rinj, pre zan timi 

i pjesëmarrësve të programit 
motivues të maki nës, dhe si 
përfundim ngjitja në skenë e 
bashkëpunonjësve tanë senior 
manager të rinj. 

Bashkëpunonjësi ynë senior 
manager i ri Andras Banhidy 

në leksionin e tij u morr me 
programin motivues më të rë
ndësishëm që ndodhet para 
nesh, Rallyn e Poreçit dhe Ma
lagës. u njohëm me hapat më të 
rëndësishme që sjellin si rezultat 
pjesëmarrjen në këto Rally.
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Në skenë u ngjit drejtori 
koordinator i europës Peter 
Lenkey, i cili prezantoi dia
mantsafir managerët më të rinj 
të Forever Hungarisë, Robert 
Varga dhe Maria Meszaros 
Vargane. Përgë zime për 
rezultatin fantastik. 

Në atmosferë gjithmonë 
e më entuzaiste dhe pas të 
qeshurave dhe lotëve të gë
zimit dëgjuam leksionin e 
bashkëpunonjëses sonë soaring 
managere Marianna Szeker, 

i cili bënte fjalë rreth një nga 
elementët bazë të ndërtimit të 
rrjetit, rreth suksesit, pa të cilin 
është e paimagjinueshme kryerja 
e punës sonë. I përgëzojmë 
gjithë lektorët për leksionet 
fantastike dhe i falenderojmë për 
përgatitjen e tyre.  Me kualifikimin 
e assistant supervisorëve të 
rinj u mbyll success day i korrikut 
i organizuar në arenën sportive 
të Budapestit, dhe shpirtërisht 
të gjithë u përgatitën për 
udhëtimin në amerikë. 
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D rejtuesit e aktivitetit 
ishin bashkëpunonjësit 
tanë manager Milenka 

dhe Petar Aćimović. Çifti 
aćimović gjatë punës së 
tyre kanë siguruar përvoja 
të shumta në marrdhëniet 
njerëzore dhe kjo pasqyrohet 
në mënyrë të shkëlqyer edhe 
nga karriera e tyre: gjatë viteve 
të kaluara kanë arritur suksese 
të mëdha në radhët e FLP-s 
dhe kanë marrë pjesë në të 
gjitha aktivitetet e rëndësishme 
të organizuara nga FLP-ja. I 
falenderojmë dhe përgëzojmë 
për drejtimin e programit të 
success day-t të korrikut.

Punonjësit, mysafirët dhe 
të interesuarit e pranishëm u 
përshëndetën nga dre-jtori 
rajonal i FLP serbisë Branislav 
Rajić, i cili na rikujtoi ndryshimet 
e kritereve të Rally-t europian, 
si dhe çështjet aktuale që 
kompania jonë po realizon në 
rajonin e serbisë. Falenderoi të 
gjithë ata që erdhën në aktivitet 
për t’u pasuruar me njohuri 
dhe ide të reja në lidhje me 
ndërtimin e rrjetit marketing.

Në ambientin tonë tako- 
hemi shpesh me njerëz që 
vuajnë nga sëmundje të zemrës 
dhe enëve të gjakut, sheqerit 
apo mbipeshës. sipas fjalëve të 
bashkëpunonjëses sonë soaring 
managere dhe këshilltares 
mjeke të kom-panisë sonë, Dr. 
Biserka Lazarević, produktet 
e FLP-s duhet të luajnë me çdo 
kusht një rol të rëndësishëm në 
parandalimin e sëmundjeve të 
përmendura. Përdorimi i tyre e 
bën më efektiv mjeki-min dhe 
të jemi të sigurt se përdoruesit 
e produkteve të FLP-s në fund 
të mjekimit janë të kënaqur dhe 
përfitojnë një qëndrim optimist.

Përvojat e reja na mbajnë në 
lëvizje, sepse gabimet mund 
t’i korrigjojmë gja-të punës. 
Me njohuritë e reja na jepet 
mundë-sia të zhvillohemi dhe 
të ndihmojmë edhe të tjerët 
njokohësisht. Kompania jonë 
organizon kurse përgatitore 
të shkëlqyera ku dëgjojmë 
përvoja të mrekullueshme 

SukSeSi është i sigurt!
Pavarësisht se vazhdon akoma periudha e  
pushimeve verore, punonjësit besnik dhe të  
angazhuar të FLP-s u paraqitën në numër të madh 
në takimin tonë mujor që organizuam në Pallatin e 
Sindikatave të Beogradit.
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SukSeSi është i sigurt!

me produktet. Mahnitemi 
gjithmonë nga përvojat që na 
tregojnë konsumatorët dhe 
punonjësit tanë mjek, të cilët 
i përdorin gjatë praktikës së 
tyre produktet tona me cilësi 
të shkëlqyer. Falenderojmë 
manageren Dr. Rozmaring 
Mirkov për bashkëpunimin e 
saj dhe drejtimin me nivel të 
lartë profesional të përvojave 
me produkte. 

Në skenën e Pallatit të 
sindikatave gjatë kualifikimeve 
të reja dhamë medaljet e 
merituara të supervisorit dhe 
përgëzuam edhe punonjësit 
që në bazë të rezultatit të 
periudhës së kaluar fituan 
kualifikimin e Klubit të 
Sundimtarëve.

Ishte shumë interesante kur 
përpara syve tanë u ndërthurr 
rinia dhe stili modern me 

melodinë e mrekullushme të 
muzikës klasike. Na pëlqeu 
shumë shfaqja e grupit 
“Alektik”, sepse ata luajnë 
prej shumë vitesh në mënyrë 
të shkëlqyer, gjë e cila shkaktoi 
në radhët e publikut mahnitje, 
adhurim dhe kënaqësi. I 
falenderojmë edhe njëherë 
mysafirët tanë muzikant 
nga Vojvodina për shfaqjen 
e tyre dhe shpresojmë t’i 

përshëndesim edhe shumë herë 
të tjera ata në aktivitetet tona.

sukseset në punë ia dimë 
për faleminderit punonjësve 
tanë të cilët e kryejnë pa 
pushim e me këmbëngulje 
veprimtarinë rrjetndërtuese. 
Nëse ëndërrojmë gjëra të 
mëdha, duhet të vëmë në 
lëvizje trupin dhe mendjen tonë 
gjithashtu, dhe me drejtimin e 
punës sigurojmë aftësi me të 
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cilën nga dita në ditë mund të 
punojmë më shumë e më gjatë. 
Me vetëzhvillim, besueshmëri, 
vlerësim të vetvetes dhe të 
tjerëve, si dhe me ndërtimin e 
rrjetit marketing suksesi është 
i sigurt! – tha në leksionin e tij 
bashkëpunonjësi ynë manager 
Olivera Beršić.

Gjatë jetës sonë në rrugën 
drejt suksesit duhet të ndeshemi 
me shumë ankthe dhe pen-
gesa, por ndërkohë fitojmë 
forcë dhe këmbëngulje të re. 
Me këtë forcë dhe këmbëngulje 
mund të realizojmë imagjinatat 
tona dhe dhe kështu nuk na 
shkon kot talenti dhe përpjekjet. 
Baza e punës së kryer në FLP 
përbëhet nga komunikimi 
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me njerëzit dhe ndihma e 
të tjerëve. Gjithë pengesat e 
vërteta dhe të imagjinuara 
fshihen brenda nesh dhe vijnë 
nga zona jonë e komfortit. T’i 
shkatërrojmë këto mure dhe 
ta pranojmë mundësinë e 
rrugës FLP, në fund të të cilës 
na pret suksesi. Falendero-
jmë bashkëpunonjësin tonë 
manager Milan Mitrović 
Pavlović për leksionin e tij  
me vlerë. 

duhet t’i shfrytëzojmë 
gjithmonë mundësitë e ofruara 
nga FLP-ja, sepse me këtë 

secili pranon një jetë më të 
mirë – tha në leksionin e saj 
bashkëpunonjësja jonë senior 
managere Milena Petrović. ai 
që kërkon suksesin, e merr atë 
nga Forever – me kushtin që 
dëshiron të punojë në një nga 
kompanitë më të suksesshme 
me sistem mar-ketingu në 
botë. Nëse në radhët e FLP-s 
e realizoni recetën e Milena-s, 
sipas të cilës “Mund të kem 
vetëm sukses, asgjë tjetër!”, 
atëherë jeni të sigurt se biznesi 
juaj privat dhe pa-varësia në 
punë ecën në rrugën e duhur 

në radhët e Forever Living 
Products.

Në pjesën e fundit të 
success day-t të korrikut dhamë 
medaljet assistant super
visor. Kjo medalje e merituar 
tregon fillimin e një karriere të 
re, në të cilën pas kapërcimit të 
shkallës-kualifikimit të parë dhe  
më të vështirë mund ta 
kryejmë në mënyrë të pavarur 
punën tonë.

Branislav rajić
Drejtori rajonal i 

FLP Serbisë
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D ita e suksesit filloi në një 
ditë të shkëlqyer të shtu-
ne. Fytyrat e reja dhe të 

vjetra të familjes FLP gëzonin 
së bashku në takimin tonë të 
ri. Përmasat e familjes sonë u 
bënë të njohura nga soaring 
manageri dhe anëtari i Presi-
dent’s club, Tomo Brumec, 
me një film rreth Tailandës. 
Na mahniti bukuria e mreku- 
llueshme e këtij vendi, ishim 
gati të ngjiteshim edhe më 
lartë për të arritur sukseset 
që përpara nesh i kanë arritur 
shumë njerëz. 

Të mbledhurit, ndërmjet 
tyre edhe drejtori i zyrës së Za-
grebit Dr. Laszlo Molnar dhe 
bashkëshortja e tij, Branka, u 
përshëndetën nga drejtori ra-
jonal i zyrës sllovene Andrej 
Kepe, i cili past kësaj na bëri 
të njohur disa të reja. Thirri në 
mënyrë të veçantë vëmend-
jen e distributorëve për kush-
tet e programeve motivuese. 
dëshiroj të përsëris edhe 
njëherë që rezultatet e distri- 
butorëve të risponzoruar nuk 
llogariten në plotësimin e pro-
grameve! ai tha me kënaqësi 
që kemi një politikë biznesi 
dhe katalog të ri, si dhe meqë 
distributorët e pranuan me 
shumë entuziazëm koleksionin 
sonya, më 27 dhjetor 2008, në 
mënyrë të zgjeruar e përsëri-
sim prezantimin e produkteve 
sonya dhe trajtimit të lëkurës. 
Me këtë rast Kata Ungar pre- 
zanton edhe masazhe dhe pro-
gramin kundër celulitit.

Vera është koha e rrezeve 
të diellit, detit dhe pushimit. 
Por në këto ditë harrojmë 
shpesh të mbrojmë lëkurën. 
Rreth banjos së diellit dhe 
mbrojtjes së lëkurës bënte fjalë 
leksioni i Alain Žabkar dhe 
Zorana Kevič, ku morrëm një 
udhëzim të shkëlqyer në lidhje 
me mbrojtjen kundër efekteve 
të dëmshme të rrezeve të 
diellit, ndërkohë që nxihemi 
në mënyrë të mrekullueshme 
gjatë pushimeve verore. alain 
dhe Zorana ia kanë kushtuar 
jetën e tyre FLP-s, dhe ne u 

Rezultati i këmbënguljes së duhur
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Rezultati i këmbënguljes së duhur

urojmë fluturim dhe suksese 
të mëtejshme në rrugën e 
Forever-it!

si mund të bëhemi të suk-
sesshëm në rrugën e Forever-it 
dhe si mund të fluturojmë gjith-
monë e më lart… cili mund të 
flas më mirë rreth kësaj teme? 
Pyetja nuk është e ndërlikuar, 
dhe na bëri për vete me lek-
sionin e tij soaring manageri 
Tomo Brumec, i cili u kthye 
plot me përvoja dhe gjëndje të 
mirë shpirtërore nga udhëtimi 
shpërblim në Tailand që e kishte 
merituar me punën dhe be-
simin e tij në FLP! e dinim se Tai-
landa është e mrekullueshme, 
madje edhe atë që FLP-ja e 
shpërblen mirë punën e kryer, 
por jemi të prirur të harrojmë 
se sa shumë linja shoqërore li- 
dhen brenda kompanisë. Tomo 
na tregoi fotografitë, filmin 
dhe suveniret, e besojmë se 
ishte pjesë e një ekperiencë 
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të mrekullueshme. Natyrisht, 
një shpërblim i tillë vjen si re-
zultat i angazhimit dhe këm-
bënguljes së duhur. s’ka dy- 
shim që Tomo i zotëron këto. 
Andrej Kepe solli me vete 
dy tabela druri: një të madhe 
dhe një të vogël. Në pamje të 
parë asgjë e veçantë. Tregoi 
se tabela e vogël është vlerësi-
mi i punës, kurse e madh- 
ja çmimi i Tomo-s. Pastaj në 
tabelë shkëlqeu fjalia: “Tomo 
Brumec, distributori më i mirë i 
vitit 2007”. Në sytë e Tomo-s u 
pa krenaria, gëzimi dhe entuzi-

azmi. e përgëzojmë nga zemra 
për rezultatin e arritur dhe i 
lutemi të nxis për punë të tillë 
edhe shqiponja të tjera që tani 
për tani fshihen.

duhet të themi se jemi kre-
nar për punën e distributorëve 
slloven, nga viti viti në vit zgje-
rohet biznesi, përditë bash-
kohen distributorë të rinj me 
ne që së bashku të përhapim 
buzëqeshjen, suksesin dhe kre-
narinë! ejani edhe ju, besoni 
tek ne, siç besuan edhe ata që 
u bashkuan sot që me punën 
e tyre të vlerësohen. u dhamë 

medaljet e merituara puno- 
njësve tanë supervisor, assis-
tant manager dhe manager 
të rinj. Managerët tanë të rinj 
treguan rrugën e tyre deri në 
nivelin e managerit. e pranuan 
që rruga s’ishte e lehtë, që 
ishte plot me pengesa dhe 
rrëzime, por pikërisht prandaj 
është akoma më i ëmbël suk-
sesi. I përgëzojmë të gjithë nga 
zemra! Por të mos jetë man-
ageri shkalla e fundit, duhet t’i 
rrisim pikësynimet, dhe prandaj 
përgëzuam bashkëpunonjë- 
sen tonë anëtare të President’s 
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club, Zore Jožica, të cilës 
i dhamë medaljen e senior 
managerit. sipas Jožica-s du-
het të ecim ngadalë, por me 
siguri në këtë rrugë. Ndodh 
që e kërkojmë për një kohë të 
gjatë shqiponjën e cila është 
gati të na ndjekë, por s’duhet 
të dorëzohemi kurrë. suksesi 
vjen gjithmonë! dhe ajo nuk u 
bë vetëm senior managere, por 
plotësoi edhe kushtet e progra-
mit të makinës. e përgëzojmë 
sinqerisht për suksesin e saj! 
dalëngadalë aktiviteti po i 
afrohej fundit, dhe ne u dhamë 
shqiponjat bashkëpunonjësve 
tanë të rinj. Në sytë e tyre pamë 
që i shikojnë me adhurim nje-
rëzit që ndodhen këtu, sistemin 

dhe familjen tonë të madhe! 
Jam i bindur se së shpejti 
takohem me ta në shkallët e 
biznesit dhe listën e Klubit 
të Sundimtarëve. I përgëzoj 
sinqerisht edhe ata që u kua-
lifikuan tani në Klub.

Po i ftoj edhe njëherë të 
gjithë të bashkohen me ne 
më 27 dhjetor 2008, në ditën 
sonya, dhe natyrisht më 29 
nëntor, kur në tortën e për- 
vjetorit digjen shtatë qirinj! 
deri atëherë: përfitoni nga 
mundësitë e ofruara nga FLP-
ja, arrini qëllimet, realizoni ën-
drrat tuaja!

Andrej Kepe
Drejtori rajonal i 

FLP Sllovenisë
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Hungaria Serbia, Mali i Zi

Conquistador Club
DHJETË DISTRIBUTORËT E PARË TË MUAJIT KORRIK 2008

SIPAS PIKËVE PERSONALE DHE TË NONMANAGERIT

  1. Éliás Tibor
  2.  Dr. Németh Endre dhe Lukácsi Ágnes
  3. Juhász Csaba dhe Bezzeg Enikő
  4. Molnár Zoltán
  5. Halmi István dhe Halminé Mikola Rita
  6. Papp Tibor dhe Papp Tiborné
  7.  Rózsahegyi Zsoltné dhe 

Rózsahegyi Zsolt
  8. Gecző László Zsoltné dhe Gecző László Zsolt
  9. Dr. Kósa L. Adolf
10. Vareha Mikulas

  1. Janović Dragana dhe Janović Miloš
  2.  Lomjanski Stevan dhe Lomjanski Veronika
  3.  Petrović Dr. Aleksandar dhe 

Djuknić Petrović Mirjana
  4.  Gomilanović Snežana dhe Gomilanović Radoje
  5. Buljan Slobodanka dhe Buljan Stanislav
  6. Miškić Dr. Olivera dhe Miškić Dr. Ivan
  7. Mirkov Dr. Rozmaring dhe Mirkov Jovica
  8. Micašević Nada
  9. Ačimović Petar dhe Ačimović Milanka
10. Stevanovič Verica dhe Stevanović Rade
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Kroacia Bosnia dhe Hercegovina Sllovenia

Conquistador Club
DHJETË DISTRIBUTORËT E PARË TË MUAJIT KORRIK 2008

SIPAS PIKËVE PERSONALE DHE TË NONMANAGERIT

KLUBI I SUNDIMTARËVE

1.  Kraljić-Pavletić Jadranka dhe 
Pavletić Nenad

  2. Stilin Tihomir dhe Stilin Maja
  3. Katić Ivan dhe Katić Mesaroš Mirjana
  4. Calušić Dubravka dhe Calušic Ante
  5. Jurović Zlatko dhe Jurović Sonja
  6. Stazić Julijana
  7. Miljak Rill Ivanka dhe Rill Rolf
  8. Leskovar Jagoda dhe Mrduljaš Tajmir 
  9. Grbac Silvana dhe Grbac Vigor
10. Lesinger Ivan dhe Lesinger Danica

  1. Malsori Ferid
  2. Surković Edin dhe Surković Amira
  3. Paleksić Slavko dhe Paleksić Mira
  4. Medić Stana dhe Medić Bogdan
  5. Glavinka Željko
  6. Džaferović Dževad dhe Džaferović Albina
  7. Djordjević Radmila
  8. Mladjenović Cveta
  9. Hodžić Medina
10. Vukić Dr. Radenko dhe Vukić Radenka

  1. Smiljanić Petra dhe Smiljanić Marko
  2. Cvijanović Ana dhe Cvijanović Božidar
  3. Arbeiter Jožica dhe Dr. Arbeiter Miran 
  4. Batista Ksenja
  5. Brumec Tomislav
  6. Jazbinšek Kim
  7. Dr. Herlić Srećko
  8. Božnik Slavica
  9. Kepe Andrej dhe Hofštätter Miša
10. Caks Olga
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FLP Hungaria, Shqipëria, Bosnia-Hercegovina, Kroacia, Kosova, Serbia, Mali i Zi, Sllovenia

Të gjithë në rrugën drejt suksesit

Andó Zoltán dhe Blaskó Ildikó (Kádárné Fekete Erika dhe Kádár László)
Dr. Koltai-Lukács Mónika dhe Koltai Roland  (Szabó Tímea)
Fekete Józsefné (Babidoricsné Nagy Piroska)
Gombás Csilla Anita dhe Gombás Attila (Boskó Hilda dhe Boskó Béla)
Hargitai András dhe Szabó Nikoletta (Molnár Zoltán)
Kepics Réka (Senk Hajnalka)
Kéri Péter dhe Kéri-Zsigmond Aliz (Gubisi Róbert dhe Rácz Zsuzsanna)

Kissné Dalanics Ildikó dhe Kiss Ferenc (Bertalanné Koskai Orsolya dhe Bertalan László)
Nagyné Szepes Éva (Greksa Zsolt dhe Greksáné Martin Mónika)
Olszewszki Sándorné (Gecző László Zsoltné dhe Gecző László Zsolt)
Oltvölgyi Béla (Halmi István dhe Halminé Mikola Rita)
Simitska Tímea (Fittler Diána)
Szolnoki Mónika (Jozó Zsolt dhe Molnár Judit) 
Temesváriné Ferenczi Ágnes dhe Temesvári Andor (Dr.Németh Endre dhe Lukácsi Ágnes)

Nivelin e managerit e arritën: (Sponsorët)

Bagosi Péterné
Balla Pálné Eszter
Csík Viktória
Dági Erika
Dr.Urbancsek Hilda
Farkas László dhe 
Farkasné Hárs Jolán
Fekete Szilárd dhe 
Fekete Szilárdné

Gazsi Zsolt
Görzsöny László dhe 
Görzsönyné Tóth Teodóra
Hartainé dr. Benkő Ibolya
Horváth Erika
Jankovics Antalné dhe Jankovics Antal
Karanović Nada dhe Karanović Čeda
Kovács Péter
Kovács József dhe 

Kovácsné Mercs Mónika
Lép Istvánné dhe Lép István
Lasinger Ferenc dhe Kozma Rita
Mágocs Melinda
Mazug Mónika
Menyhártné Gábor Orsolya dhe 
Menyhárt Lajos
Németh-Lakatos Krisztina
Pajkos Tiborné dhe Pajkos Tibor

Porteleki László
Simon Károlyné
Szikszay Györgyné dhe 
Szikszay György
Sütő Katalin dhe Tóth Károly
Takács Lászlóné
Vakherda Erika dhe Vakherda Sándor
Wenczler Anikó dhe Wenczler Krisztián
Zsigmond Réka

Nivelin e assistant managerit e arritën:

Bárczi Ottó
Baco Tibor
Balázsné Sáfár Izabella
Bangó Zsolt dhe Bangó Zsoltné
Baráth Bernadett
Bartusz Péter
Beck Róbert
Beck József
Bekker Zoltánné
Blaskóné Ignácz Éva dhe Blaskó Tibor
Bornemisza Gergely
Csibor Gyula
Dávid Szabolcs dhe 
Dávidné Szitó Beáta
Dékány Ferencné dhe Dékány Ferenc
Dékány Andrea
Deák Antalné
Debreceni Zoltán
Dr. Boros Csaba
Dr. Hirsch Judit dhe Orosz Csaba
Dr. Kerekes László dhe 

dr. Kerekes Lászlóné
Duday István
Džaferović Dževad dhe 
Džaferović Albina
Ehler Zsuzsanna
Erdős Sándorné dhe Erdős Sándor
Erdős Erika
Faragó Károly
Faragó Ilona
Farkas Albinné dhe Farkas Albin
Ficzere Tibor dhe Foczere Tiborné
Fodor Péter dhe Fodor Péterné
Goldfinger László
Györök Anikó
Hazuga János dhe Hazuga Jánosné
Hodosiné Takács Mónika
Holba Sándor
Juhász Zoltán Norbert dhe 
Juhászné Vasvári Krisztina
Juhász Edit
Kedves László

Kelemen Ferencné
Kelemen Csilla
Kevevári Attila dhe Kevevári Attiláné
Király Lászlóné
Kiss-Papp Marcell
Kocsis István
Konda Irena
Kovács Noémi
Kovács Zoltán
Kozma Anita
Krajczárné östör Tímea dhe 
Krajczár Ottó
Krejterné B. Zsuzsanna
Kristóf Norbert
Kun Sándor dhe Kun-Király Emese
Kun Zoltánné
Kurjački Mara
Kuslits Zsolt
Légrádi Mihály
Lipovics Zoltán
Lovas Norbert dhe Gyurcsó Katalin

Lovkovics Zoltán
Májerné Szabó Éva
Makranczi Istvánné
Manić Slavica dhe Manić Jovica
Maruzsiné Holló Rita dhe Maruzsi János
Mesterházi Annamária dhe 
Mesterházi István
Micić Miroslav dhe Micić Vesna
Mladjenović Cveta
Németh Istváné
Nagy Róbertné
Nagy Katalin
Novaković Jelica
Nyitrainé Péter Mónika dhe Nyitrai Sándor
Opra Istvánné
Orbán László
Orosi László
Péntekné Ötvös Dorottya 
Paulovszki Józsefné
Puglits Katalin
Pöcze József dhe Pöcze Józsefné

Nivelin e supervisorit e arritën:

Jozó Zsolt dhe Molnár Judit (Orosz Ilona dhe Dr. Gönczi Zsolt)

Dr. Németh Endre dhe Lukácsi Ágnes (Gerő János dhe Gerőné Jócsák Julianna) Gidófalvi Attila dhe Gidófalvi Attiláné (Gidófalvi Zsanett)

Nivelin e senior managerit e arritën: (Sponsorët)

Nivelin e soaring managerit e arritën: (Sponsorët)
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Niveli 1

Ádámné Szőllősi Cecília dhe Ádám István
Babály Mihály dhe Babály Mihályné
Bakó Józsefné dhe Bakó József
Bakóczy Lászlóné
Balázs Nikolett
Bali Gabriella dhe Gesch Gábor
Balogh Anita dhe Süle Tamás
Bánhegyi Zsuzsa dhe Dr. Berezvai Sándor
Bánhidy András
Barnak Danijela dhe Barnak Vladimir
Becz Zoltán dhe Becz Mónika
Bodnár Daniela
Bojtor István dhe Bojtorné Baffi Mária
Botka Zoltán dhe Botka Zoltánné
Brumec Tomislav
Csepi Ildikó dhe Kovács Gábor
Csuka György dhe Dr. Bagoly Ibolya
Csürke Bálint Géza dhe Csürke Bálintné
Darabos István dhe Darabos Istvánné
Dobsa Attila dhe Dobsáné Csáki Mónika
Dr. Dóczy Éva dhe Dr. Zsolczai Sándor
Dragojević Goran dhe Dragojević Irena
Dr. Farády Zoltán dhe Dr. Farády Zoltánné
Fittler Diána 
Futaki Gáborné
Gecző Éva Krisztina
Gecző László Zsoltné dhe Gecző László Zsolt
Gulyás Melinda
Haim Józsefné dhe Haim József
Hajcsik Tünde dhe Láng András
Halomhegyi Vilmos dhe 
Halomhegyiné Molnár Anna
Hári László
Heinbach József dhe Dr. Nika Erzsébet
Hofbauer Rita dhe Gavalovics Gábor
Jakupak Vladimir dhe Jakupak Nevenka
Jancsik Melinda
Janović Dragana dhe Janović Miloš
Jozó Zsolt dhe Molnár Judit
Dr. Kálmánchey Albertné dhe Dr. Kálmánchey Albert
Dr. Kardos Lajos dhe Dr. Kardosné Hosszú Erzsébet
Kása István dhe Kása Istvánné
Kemenczei Vince dhe Tamási Krisztina
Keszlerné Ollós Mária dhe Keszler Árpád
Kibédi Ádám dhe Ótos Emőke
Klaj Ágnes
Knezević Sonja dhe Knezević Nebojša
Knisz Péter dhe Knisz Edit
Kovács Gyuláné dhe Kovács Gyula
Kovács Zoltán dhe Kovácsné Reményi Ildikó
Köves Márta
Kulcsárné Tasnádi Ilona dhe Kulcsár Imre
Kuzmanović Vesna dhe Kuzmanović Siniša
Lapicz Tibor dhe Lapiczné Lenkó Orsolya

Dr. Lazarević Predrag dhe Dr. Lazarević Biserka
Léránt Károly dhe Lérántné Tóth Edina
Dr. Lukács Zoltán dhe Dr. Lukácsné Kiss Erzsébet
Márton József dhe Mártonné Dudás Ildikó
Mészáros Istvánné
Mičić Mirjana dhe Harmoš Vilmoš
Mihailović Branko dhe Mihailović Marija
Miklós Istvánné dhe Tasi Sándor
Milanović Ljiljana
Dr. Miškić Olivera dhe Dr. Miškić Ivan
Molnár Zoltán
Molnárné Kalcsu Klára
Mrakovics Szilárd dhe Csordás Emőke
Mussó József dhe Mussóné Lupsa Erika
Nagy Ádám dhe Nagyné Belényi Brigitta
Nagy Zoltán dhe Nagyné Czunás Ágnes
Nakić Marija dhe Nakić Dušan
Oltvölgyiné Zsidai Renáta
Orosz Ilona dhe Dr. Gönczi Zsolt
Orosz Lászlóné
Ostojić Boro
Papp Imre dhe Péterbencze Anikó
Papp Tibor dhe Papp Tiborné
Dr. Pavkovics Mária
Perina Péter
Radóczki Tibor dhe Dr. Gurka Ilona
Ramhab Zoltán dhe Ramhab Judit
Ráth Gábor
Révész Tünde dhe Kovács László
Rezván Pál dhe Rezvánné Kerek Judit
Róth Zsolt dhe Róthné Gregin Tímea
Rudics Róbert dhe Rudicsné Dr. Czinderics Ibolya
Schleppné Dr. Käsz Edit dhe Schlepp Péter
Dr. Steiner Renáta
Stilin Tihomir dhe Stilin Maja
Sulyok László dhe Sulyokné Kökény Tünde
Szabados Zoltán dhe Szabadosné Mikus Emese
Szabó Ferencné dhe Szabó Ferenc
Szabó Ildikó
Szabó János dhe Dr. Farkas Margit
Szabó Péter
Szabó Péter dhe Szabóné Horváth Ilona
Dr. Szabó Tamásné dhe Dr. Szabó Tamás
Szegfű Zsuzsa dhe Pintér Csaba
Szeghy Mária
Székely János dhe Juhász Dóra
Szekér Marianna
Széplaki Ferencné dhe Széplaki Ferenc
Tanács Erika
Tanács Ferenc dhe Tanács Ferencné
Tordai Endre dhe Tordainé Szép Irma
Téglás Gizella
Térmegi Lászlóné dhe Térmegi László
Tóth Tímea
Dr. Tumbas Dušanka
Túri Lajos dhe Dobó Zsuzsanna

Ugrenović Miodrag dhe Ugrenović Olga
Vareha Mikulás
Varga Zsuzsa
Visnovszky Ramóna
Vitkó László
Zakar Ildikó
Zore Jožefa

Niveli 2

Botis Gizella dhe Botis Marius
Budai Tamás
Czeléné Gergely Zsófia
Császár Ibolya Tünde
Dominkó Gabriella
Gajdo Anton
Gecse Andrea
Hertelendy Klára
Illyés Ilona
Juhász Csaba dhe Bezzeg Enikő
Milovanović Milanka dhe Milovanović Milisav
Ocokoljić Daniela
Dr. Ratković Marija dhe Ratković Cvetko
Rózsahegyi Zsoltné dhe Rózsahegyi Zsolt
Dr. Schmitz Anna dhe Dr. Komoróczy Béla
Siklósné Dr. Révész Edit dhe Siklós Zoltán
Tóth Csaba
Varga Géza dhe Vargáné Dr. Juronics Ilona

Niveli 3

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

Fituesit e programit motivues për blerjen e makinës:

Ráczné jakó Mária dhe Rácz János
Rešimić Marija
Rokonay Gábor
Rozsné Fekete Csilla dhe Rozs Péter
Rózsás Zsuzsanna
Sandrea László dhe Balázs Judit
Somogyi Imréné dhe Somogyi Imre
Stefáncsik Renáta

Steinmetz Melinda dhe Szabó Lajos
Steinmetzné Krypner Ilona
Szakállné Kovács Judit dhe 
Szakáll Tamás
Szolnoki Mária
Szöllôsi Ferencné dhe Szöllôsi Ferenc
Süli Zoltán dhe Süliné Guller Ágnes
Tánczos Ildikó

Temesvári István dhe 
Temesvári Istvánné
Tóth Judit
Tőzsér Beáta
Ulrich Tamásné dhe Ulrich Tamás
Urbán Tamás dhe 
Urbánné Salca Viktória
Vágóné Nagy Judit Délia dhe Vágó Sándor

Vámos Friderika
Varga Attilané
Veres Antalné
Vilus Katica dhe Vilus Jankó
Virág Éva
Zekéné Körmöndi Erzsébet dhe 
Zeke Attila
Zsitnyánszki Tamásné



Të Nderuar Shpërndarës!
Kalendari i aktiviteteve – 2008: Sucess Day: 20.09.2008, Sucess 
Day: 18.10.2008, Sucess Day: 15.11.2008, Sucess Day: 20.12.2008

Punonjës të dashur!

•  Home Office krijoi kanalin e saj Forever You Tube adresa e të cilit 
është: http://www.youtube.com/user/AloePod ku rekomandojmë 
në gjuhë të ndryshme video prezantuese të produkteve të 
FLP-s, leksione të Managerëve drejtues dhe prezantime të 
tjera marketingu. Së shpejti na krijohet mundësia e marrjes së 
mesazheve, si dhe mund të arrihet edhe në Blackberry.

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

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

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

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

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

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

Porosisni produkte në faqen e internetit www.flpseeu.com!

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

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

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

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

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

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

InformacIone nga InternetI: 

Njoftojmë shpërndarësit tanë të dashur se mund të marrin 
informacione nga dy faqe interneti të kompanisë sonë. Njëra faqe 
interneti  “www.flpseeu.com” është faqja kompanisë së vendit 
tonë, nëpërmjet të cilës mund të arrihen magazinat e vendit tonë. 
Kodet për të hyrë në këtë faqe dhe për të bërë blerje mund t’i kërkoni 
në zyrat tona. Në këtë faqe numrat aktual dhe të mëparshëm të 
revistës Forever mund të hapen me fjalëkalimin "forever", kurse 
fotogaleria me fjalëkalimin "success". Faqja kryesore e internetit të 
kompanisë, apo siç quhet zakonisht “faqja amerikane” - “www. 
foreverliving.com”- përmban informacione rreth lajmeve nga FLP-
ja, kontaktimeve ndërkomëtare, si dhe rezultateve të pikëve ditore 
të punonjësve. Në këtë adresë mund të hyjnë gjithë të interesuarit 
duke klikuar në "Come in". Në faqen e distributorit mund të hyni 
duke klikuar mbi „distributor login”. Emri i përdoruesit është numri 
juaj i distributorit (pa shenjat e ndarjes). Fjalëkalimi gjendet në fund të 
llogarisë suaj muajore.

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

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

e Parregullt: 

asnjëherë mos blini ose shisni produkte në kanale  
të tjera elektronike apo njësi të shitjes me pakicë. duke marrë 

Numri i telefonit i Drejtorisë së Tregut në rrugën Nefelejcs: +36-1-290-0361/105, fax: +36-1-291-5478
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•  Zyra qendrore e Budapestit: 
1067 Budapest, Szondi utca 34., tel: +36-1-269-5370. 

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

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

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

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

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

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

Njoftim rreth mundësisë së blerjes me ulje Për të përdorur mundësinë 
e blerjes me ulje ju lutemi zbatoni rregullat e mëposhtme:

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

2.  Blerja: Gjatë blerjes sistemi i ofron shumën maksimale të uljes atyre 
që e plotësuan deklaratën. Blerja do të thotë përdorimin e uljes së 
çmimeve ose pagesën e bonusave, kështu edhe blerja personale 
kërkon letërnjoftim me fotografi. Në rastin e blerjes si grup duhet 
të sillni autorizim të nënshkruar nga dy dëshmitarë të rregullt 
nga çdo person, për çdo porosi. Kolegët tanë i pranojnë porositë 

vetëm pasi i kanë kontrolluar këto gjëra. Në rastin e personave 
me deklaratë mungesa e letërnjoftimit apo e autorizimit sjell 
refuzimin e porosisë!

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

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

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

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

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

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

Njoftimet e Szirakit:
Hoteli Kështjella e Szirakit , 3044 Szirák, Petőfi u. 26.
Tel: +36-32-485-300, fax: +36-32-485-285
Drejtorja e hotelit: Király Katalin

Numrat e telefonit të specialistëve tanë mjek:
Dr. Kassai Gabriella   20/234-2925
Dr. Kozma Brigitta  20/261-3626
Dr. Mezősi László  20/251-9989
Dr. Németh Endre  30/218-9004
Siklósné dr. Révész Edit 20/255-2122

Numri i telefonit i specialistit tonë mjek të pavarur:
Dr. Bakanek György 20/365-5959

NJOFTIMET E ZYRAVE TË HUNGARISË

Numri i telefonit i Drejtorisë së Tregut në rrugën Nefelejcs: +36-1-290-0361/105, fax: +36-1-291-5478
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parasysh mundësitë e ndryshme të shitjes nëpërmjet medias 
elekronike, sipas forever living Products: këto konsiderohen 
si njësi të shitjes me pakicë. sipas politikës aktuale të biznesit 
qarkullimi i produkteve, ose publikimi i formularëve të flP-s 
në njësitë e shitjes me pakicë është rreptësisht i ndaluar. 
Qarkullimi i produkteve me anë të medias elektronike mund 
të bëhet vetëm nëpërmjet faqes së internetit www.flpseeu.
com. Iu njoftojmë që dorëzimi i krontratave pa autorizim  
është i parregullt, pranojmë vetëm kontratat me nënshkrim 
personal! Çdo nënshkrim tjetër konsiderohet si fallcifikim 
dokumentash!

rIsPonsorIZIm! 

Dëshiroj t’ju tërheq vëmendjen për rregullat e “risponsorizimit” të cilat 
gjenden në kapitullin e 12-të të Politikës së Biznesit. E rëndësishme 
është se risponsorizimi s’është proces automatik, por vjen në fuqi 
vetëm pas plotësimit të formularëve të përcaktuar (deklarata e 
risponsorizimit, fletë regjistrimi e re) dhe përgjigjes së kushteve. 

Në lidhje me rregullat e Politikës së Biznesit gabon ai që 
bashkëpunonjësit distributor të regjistruar njëherë i fut për herë të 
dytë pa plotësuar procesin e risponsorizimit.



NJOFTIMET E ZYRAVE TË SERBISË

•  Zyra e Beogradit: 11000 Beograd, Kumodraska 162, 
tel.: +381-11-3970-127. Orari i hapjes: të hënën, të martën dhe të 
enjten 12.00-19.30, të mërkurën dhe të premten 9.00-16.30.

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

•  Zyra e Horgosit: 24410 Horgoš, Bartok Béla 80. 
tel.: +381-24-792-195. Orari i hapjes në ditët e punës: 8.00 - 16.00.

Drejtori i rajonit: Branislav Rajic.

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

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

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

pas kësaj date mund të porosisni vetëm personalisht në zyrën tonë.
–  Edhe në zyrën e Horgosit dhe Nisit mund të blihen materiale 

reklamash dhe gjithë llojet e formularëve. Distributorët tanë 
mund të blejnë edhe fletat e regjistrimit dhe formularët për 
ndryshimin e të dhënave. 

numrat e telefonit të specialistëve tanë mjek të serbisë:
Dr. Biserka Lazarevič dhe Dr. Predrag Lazarevič: +381-23-543-318. 
Ata i presin thirrjet tuaja për konsultim të martën në orën 13.00-
16.00 dhe të premten në orën 14.00-16.00.
Dr. Božidar Kaurinović të mërkurën dhe të enjten në orën 
12-14 pret thirrjet tuaja për konsultime në numrin e telefonit  
+381-21-636-9575.

Numri i telefonit i Drejtorisë së Tregut në rrugën Nefelejcs: +36-1-290-0361/105, fax: +36-1-291-5478

NJOFTIMET E ZYRAVE TË BOSNIA-HERCEGOVINËS

Zyra e Bijelinës

•  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.

•  Zyra e Banja Lukas: 78 000 Banja Luka, Duško Koščica u. 22., 
tel.:  +387-51-228-280., fax: +387-51-228-288. Drejori i rajonit: 
Dr. Slavko Paleksic. Orari i hapjes: në ditët e punës 9.00-16.30

•  Zyra e Sarajevës: 71000 Sarajevo, Akifa Seremeta do. 10.,  tel.: 
+387-33-760-650, +387-33-470-682, fax: +387-33-760-651..  Orari 
i hapjes: të hënën, të enjten, të premten: 09.00-16.30, të martën, 
të mërkurën: 12.00-20.00. Në çdo të shtunë të fundit të muajit 
organizojmë një Ditë Suksesi Mini në zyrën e FLP-s. Drejtori 
i zyrës:  Enra Hadžović Në zyrat e Forever Living Products 
të Bosnies porositë telefonike mund të bëhen në numrat e 
mëposhtëm (regjistrimi i shpërndarësve të rinj nuk mund të 
bëhet nëpërmjet telefonit): +387-55-211-784, Bijelinë dhe 

+387-33-760-650 Szarajevë. 

njoftim i zyrës së flP-s së sarajevës

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

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

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

NJOFTIMET E ZYRËS SË MALIT TË ZI

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

numrat e telefonit të specialistëve tanë mjek të malit të Zi:
Dr. Laban Nevenka: +381-69-327-127
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NJOFTIMET E ZYRAVE TË KROACISË

•  Zyra e Zagrebit: 10000 Zagreb, Trakošćanska 16.ű Njoftojmë 
punonjësit dhe konsumatorët tanë se zgjatëm orarin e hapjes së 
zyrës së FLP-s së Zagrebit: të hënën dhe të enjten: 09:00 - 20:00; 
të martën, të mërkurën dhe të premten 09:00 - 17:00.  Tel: 01/ 
3909 770; Fax: 01/ 3704 814. Porositë telefonike: 01/ 3909 773. 

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

 Porosia telefonike: 01/3909 773. Në rastin e porosive me vlerë më 
të madhe se 1 pikë krediti, çmimi i transportit paguhet nga FLP-
ja. Leksionet rreth produkteve dhe marketingut organizohen të 
hënën, të martën, të mërkurën dhe të enjten nga ora 17 
në zyrën qendrore. Orari i hapjes së qendrës:  të hënën dhe të 
enjten 12:00 – 20:00, të martën dhe të mërkurën 11:00 – 19:00, 

dhe të premten 09:00 – 17:00. Takimet mund të lihen në numrin 
telefonik 01/ 3909 773.

NJOFTIM I RËNDËSISHËM: nga 1 marsi nëse blini produkte me 
vlerë më të madhe se 1500 kuna, apo përdorni shërbimet 
e sallonit kozmetik, me kartén tuaj DC mund të paguani 
edhe me këste (2-3 këste). Shfrytëzoheni mundësinë 
e blerjes me ulje. Për detajet interesohuni tek sponsori juaj ose 
tek punonjësit e zyrës.

numrat e telefonit të specialistëve tanë mjek të Kroacisë:
Dr. Ljuba Rauski Naglic: +385-915176510
(në ditët teke ndërmjet orës 16.00 dhe 20.00)
Dr. Eugenija Sojat Marendic: +385-915107070
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•  1236 Trzin-Ljubljana, Borovec 5., tel: +386-1-562-3640. 
Orari i hapjes: të hënën dhe të enjten 12.00-20.00, të martën, të 
mërkurën dhe të premten 09.00-17.00.

•  Adresa e magazinës së Lendavait: Kolodvorska 14., 9220 Lendava.
tel.: +386-2-575-12-70, Fax: +386-2-575-12-71, 
e-mail: forever.living@siol.net.  
Orari i hapjes: të hënën 12.00-20.00, të martën dhe të premten 
09.00-17.00. Drejtori i rajonit: Kepe Andrej

Numri i Telecenterit (ku bëhen porositë telefonike) është: 
01/563-7501 Në rast të porosisë në telefon, mallin e dërgojmë në 
adresën që i përket kodit. Distributorët që duan të porosisin mall 
në emër të një distributori tjetër, duhet të kenë autorizim nga 
distributori në emrin e të cilit duan të bëjnë porosinë. Autorizimet 
mund të sigurohen në zyrë. Malli i porositur në telefon 
transportohet për dy ditë pune!

Në 27.09.2008 në Trzin organizohet pjesa e 2-të e ditës Kozmetike 
Sonya.  Gjithë të interesuarit janë të mirëpritur! 

numrat e telefonit të specialistëve tanë mjek të sllovenisë:
Dr. Arbaiter Miran: +386-41420788, Dr. Canzek Olga: +386-41824163

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

NJOFTIMET E ZYRAVE TË SLLOVENISË NJOFTIMET E ZYRËS SË SHQIPËRISË

Programi i FLP TV nga  25 shtator deri në 18 tetor 2008
www.fl pseeu.com në internet

NJOFTIMET E ZYRËS SË KOSOVËS

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

Zyra e Lendvait

06.00 dhe 18.00 Himni 
06.05 dhe 18.05 Skuadra e të rinjve të Grupit të Valles Popullore Bakony dhe grupi muzikor Tilinko
06.20 dhe 18.20 Ëndrra jote është plani ynë: Hyrje në FLP
06.25 dhe 18.25 Marta Zsiga: Bota e mrekullueshme e Forever-it
06.45 dhe 18.45 Kërcim latin
06.50 dhe 18.50 Kërcim latin
06.55 dhe 18.55 Ëndrra jote është plani ynë: Produktet FLP
07.00 dhe 19.00 Këshilltarët tanë specialist: Prezantimi i këshilltarëve tanë specialist
07.20 dhe 19.20 Supervisorë, Assistant m…
07.40 dhe 19.40 Ëndrra jote është plani ynë: Mundësia FLP
07.45 dhe 19.45 Maja Suput: Këngë
07.55 dhe 19.55 Eva Varadi: Përse jemi të aftë?
08.20 dhe 20.20 Andras Banhidy: Poerc dhe Málaga
08.30 dhe 20.30 Maja Suput: Këngë
08.45 dhe 20.45 Çeqe të Pro� t Sharing
09.05 dhe 21.05 Miklos Berkics: Në krye të Europës
09.35 dhe 21.35 Sandor Toth: Kërkimi i blerësve, konsumatorëve, teknika biznesi
10.05 dhe 22.05 Orsi P� um, Tibor Pinter: Këngë të njohura në botë
10.35 dhe 22.35 Managerë, Managerë drejtues
11.20 dhe 23.20 Çek 4: 25000-70000  11 copë
11.35 dhe 23.35 Çek 5: 70000-100000  6 copë
11.50 dhe 23.50 Çek 6: 100000-150000  6 copë
12.05 dhe 00.05 Robert Varga: Kuali� kim si Diamant-Sa� r
12.40 dhe 00.40 Mariann Szeker: Suksesi është elementi i ekzistencës sime
13.05 dhe 01.05 Dr. Istvan Taraczközy: Mënyrë natyrore jetese - Duaje vetveten
13.20 dhe 01.20 Guszti Bodi: Koncert
13.40 dhe 01.40 Dr. Ilona Juronics Vargane: Përgatitje për vjeshtë
14.00 dhe 02.00 Konkurs makijazhi Sonya
14.40 dhe 02.40 Dr. Maria Debrődi: Mbrojtje shëndeti në muajt e vjeshtës
15.00 dhe 03.00 Aidan O’Hare
15.20 dhe 03.20 Pjesë nga musicali me titull Libri i xhunglës
15.40 dhe 03.40 Jan Mary Lurel 
17.00 dhe 05.00 Poreç: Përmbledhje
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M ë kujtohet mirë dita kur 6 
vjet më parë lexova një 
artikull të tillë në revistën 

e Flp-s rreth përvojave në 
super rally në të cilën shihej një 
fotografi e autorit të artikullit ku 

Rex Maughan ulet në karrigen 
e tij dhe i hedh dorën mbi sup. 
atëherë i vura vetes pikësynim 
që njëherë edhe mua do më 
përgatitet një fotografi e tillë 
si i kualifikuar 1500 pikësh në 

karrigen e rex-it. Kjo pamje 
m’u gdhend në mendje para 6 
vitesh, dhe që atëherë çdo ditë 
me atë zgjohem, me atë bie 
të fle, dhe më në fund ëndrra  
m’u bë realitet!

Dhe të shohim se si ishte 
super rally i përvjetorit të 30-të:

aktiviteti filloi të enjten me 
prezantimin e produkteve të 
reja. Në fillim u njohëm me një 
komplet të ri relaksues Terapie 

Ëndrrat bëhen realitet!
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Ëndrrat bëhen realitet!
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aromatike, e cila përbëhet nga 
një kripë banjoje, xhel banjoje 
dhe një krem trupi relaksues, 
me të cilin mund të kënaqim 
trupin tonë. pastaj u njohëm 
me një produkt tjetër higjene 
për gjithë trupin duke përfshirë 
edhe fytyrën, sapunin avocado. 
për kënaqësinë e fe mrave u 
njohëm me dy mi nipaleta 
sonya dhe një bu zëkuq të ri. 
por ndoshta shumica priste 
produktin që pasoi, pasi kjo 
kapsulë mund të ndihmojë 
në një nga prob lemet më të 

mëdha të njeriut në kohën e 
sotme, në shëndoshjen, në 
mbipeshën. emri i saj është: 
Forever lean. u prezantuan 
edhe lëndë të reja marketingu: 
një pendrive 2 giga që 
përmban manualin udhëzues 
të produkteve të reja, me të 
cilin do të jetë lojë fëmijësh 
mbajtja e prezantimit të 
produkteve, dhe një ipod në të 
cilin gjenden shumë lëndë dhe 
filma me vlerë rreth produkteve, 
distributorëve më të mirë  
dhe për shkak të rifreskimit 

satelitor është gjithmonë aktual.  
(www.youtube.com/aloepod) 
prezan tuan edhe katalogun e ri 
të produkteve të 2009-ës.

pastaj në drekë u nisëm 
me autobuza në Home Office, 
në zyrën qëndrore të Flp-s. 
Këtu na udhëhoqën në të 
gjitha zyrat, edhe në atë të 
rex-it, majde ai që ishte me 
fat dhe arriti të kalonte mes 
turmës, u ul edhe në karrigen 
e presidentit.

Në ditën e dytë në rally 
mbizotëronte një atmosferë 

me të vërtetë e ngrohtë, 
çdo shtet u shfaq me veshje 
uniformë. Mes një entuziazmi, 
brohoritje dhe tifozllëku të 
pabesueshëm në skenë u 
shfaqën shtetet në bazë të 
të dhënave të qarkullimit 
vjetor. arena u mbush plot 
me 3200 distributor nga më 
shumë se 130 shtete, nga 
këta një nga skuadrat më 
entuziaste dhe më solide ishin 
230 njerëzit që përfaqësonin 
rajonin hungarez. Ishte një 
ndjenjë e mrekullueshme të 

http://www.youtube.com/aloepod
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ishe Hungarez aty. Flamurët 
tanë valëviteshin mbi kokat 
tona, ishte një pamje e 
mrekullueshme. Me Fiar play 
nxitëm dhe thërritëm emrin 
e çdo shteti kur ndodheshin 
në skenë, por prapë më gjatë 
arena buçiti nga rIa-rIa-
HuNGarIa! entuziazmi dhe 
solidariteti i pabesueshëm 
i skuadrës vinte kryesisht 

falë senior managerit Peter 
Szabo, i cili gjatë gjithë 
periudhës së rally-t e drejtoi 
me energji të pashtershme 
skuadrën. Kurse diamant-safir 
manageri Miklos Berkics 
duke vrapuar mes rreshtave i 
nxiste të ulurit të ngriheshin në 
këmbë, sepse kështu dukemi 
më mirë nga skena, pasi donim 
të fitonim çmimin spirit award 

(çmimi që i përket rajonit më 
entuziast dhe më solid).

pastaj mbrëmjen e mbyllëm 
me një darkë ele gante në një 
nga sallat e Baltimore Hotel 
ku ishim strehuar. Ky është një 
nga hotelet më të bukur e  
më të mëdhenj të qytetit 
phoenix, i zbukuruar me 
parqe dhe shatërvanë të 
mrekullueshëm. 
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Në ditën e fundit të rally-t 
skuadra e rajonit hungarez u 
shfaq me kostume kombëtare. 
atomsfera dhe brohoritja jonë 
ishte akoma më entuziaste 
se në ditët e mëparëshme. 
aktivitetin e bënë edhe më të 
bukur këngëtarë, artistë dhe 
prestigjator. u kualifikuan përsëri 
punonjësit që u ngjitën në nivel 
më të lartë vitin e kaluar. patëm 

mundësi të brohorasim, pasi 
pati të kualifikuar hungarez nga 
niveli i managerit deri në atë të 
diamant-safir managerit. por më 
shumë u krenuam kur shpallën 
se çekun më të madh të profit 
sharing në botë me 534.357 
euro sivjet e morri Miklos 
Berkics. Dhe natyrisht një nga 
kualifikimet më të gjata dhe 
më të këndshme për ne ishte 

kualifikimi i rajonit Hungarez, 
pasi skuadra jonë është rajoni 
me qarkullimin e 3-të më të 
madh në botë! pastaj shpallën 
vendin e organizimit të super 
rally-t të 2009-ës, i cili do të 
jetë Dallasi. Natyrisht pika 
kulminante për ne ishte kur si 
fitues të çmimit spirit award 
nxorrën Hungarinë. sipas të 
thënave rajoni hungarez s’ka 

qenë asnjëherë kaq entuziast 
dhe solid në super rally si 
tani. ai që ndodhej aty mund 
ta vërtetojë se e meritonim, 
shumë prej nesh u iku zëri 
nga thërritjet dhe u dobësua 
me disa kile nën drejtimin e 
Peti Szabo-s, punuam shumë 
për të, por ia vlente, ishte një 
eksperiencë e mrekullueshme! 
Bravo vajza dhe djemë! Tani 
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për përmbajtjen e artikujve shkruesit mbajnë përgjegjësi! Çdo e drejtë mbrohet!  

www.flpseeu.com SHTYPI

e ndjej me të vërtetë atë që 
thotë gjithmonë rex-i, që 
forca e Forever-it është forca e 
dashurisë! Kështu është!

Besoj se ai që morri pjesë 
në super rally-n e 2008-ës, u 
kthye në shtëpi me ndjenja dhe 

mbresa aq të mrekullueshme të 
cilat s’ka për t’i harruar sa të jetë 
gjallë, dhe mund të punoj me 
energji dhe entuziazëm më të 
madh për të realizuar qëllimet e 
tij dhe për të ndihmuar të tjerët 
që ëndrrat t’u bëhen realitet. 

Dhe i dashur lexues, nëse tani 
nuk ishe me ne, atëherë puno 
më shumë dhe bëhu më i 
motivuar që t’i arrish sa më 
shpejt qëllimet e tua dhe të 
vish me ne. e ke të qartë, 1500 
pikë. Këto ndjenja dhe mbresa 

nuk mund të përcillen me fjalë 
e fotografi, kjo duhet përjetuar! 
GO FOrVer! Faleminderit Rex!

TIBOR LAPICZ DHE 
ORSI LAPICZ

Senior manager
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Të dashur njerëz!
Të dashur të interesuar!
Të dashur bashkëpunonjës 
të rinj e “të vjetër”!

E rdhi përsëri momenti të shkruaj 
rreth MreKullIsË! Në këtë vit For-
ever living bëhet 30 vjeçar dhe 

përsëri, siç e kanë bërë disa herë, na 
përforcuan në faktin që NDODHeMI NË 
VeND sHuMË TË MIrË!

Ka shumë firma në botë, ka shumë 
firma në Hungari, por ekziston një por!

ajo që përjeton dhe provon njeriu 
në amerikë vërteton se s’ka tjetër si Flp, 
ajo që ëndërroi Rex-i është vetë realiteti. 
s’ka ndonjë pamje të madhe, por ka një 
mjeshtri të pabesueshme, një biznes i 
sinqertë, i pastër, i përpiktë dhe me kup-
timin e plotë të fjalës, i thjeshtë! 

Dashuri dhe interesim për ata që vi-
nin për herë të parë me ne – madje këtë 
dashuri e ndjejnë të gjithë, të gjithë tho-
në një fjalë të dashur, dhe mos u shqetë-
so, nëse nuk e flet anglishten, flasin edhe 

sytë dhe veprimet, kështu që kupton 
gjithçka. Mendon seriozisht të kesh bi-
znes, mendon seriozisht të bësh para, 
atëherë përse pret?

aty kishte familje që erdhi me fëmijë të 
vogël në krahë, mendoj se s’ishte i thjeshtë 
as ndërtimi i biznesit, as të ishe aty me një 
fëmijë të vogël. Më beso, të gjithë kanë 
halle e probleme. Të gjithë vuajnë në 
nivelin e vet, por Ti dëshiro të jetosh ndry-
she, Ti dëshiro një jetë më të mirë, sepse 
e meriton! Është e çuditshme që duhet të 
bësh sakrificë për realizimin e ëndrrës dhe 
pikësynimit tënd? për këtë sakrificë s’janë 
të gjithë të gatshëm. Ti, që tani po lexon 
këto rreshta, ku ndodhesh? Mendoj se 
nëse ke në dorë revistën, atëherë ke he-
dhur një hap të vogël, mos hiq dorë. 

e di që nuk është e lehtë – s’ishte 
as për mua – por shpërblimi është i 
bollshëm. sponsori ynë Zsolt Fekete na 
tha njëherë kur ishim akoma në fazën e 
përpjekjeve: për gjithë dhembjen dhe 
disfatat e tua të deritanishme FOreVer 
TË sHpËrBleN BOllsHËM!

Kujton se e besova? Natyrisht që JO. 
por bëra pa menduar atë që më tha. 
Çfarë është shpërblimi? paVarËsIa!

Mos mendo, bëj rregullisht punën 
tënde dhe shpërblimi është që herën 
tjetër udhëton me ne në amerikë.

MARTI DHE JOZSI BAKO
Senior manager

erDHI pËrsËrI MOMeNTI TË 
sHKruaJ rreTH MREKULLISË!



Pini më shumë aloe!
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