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Është diskutuar disa herë se përse mund ta konsiderojmë vitin 
2007 si viti i suksesit të vërtetë në biznesin tonë. Ndoshta iu 
kujtohet kur në fillim të vitit në faqen e parë të revistës sonë 

bëhej fjalë për rëndësinë e ndarjes së kohës në mënyrën e duhur, 
ky është çelësi i faktit që çdo rast të mundshëm mund ta përdorim 
për lulëzimin e biznesit tonë. Koha e secilit prej nesh nuk është e 
pafund, madje ka një karakteristikë, që kalon shumë shpejt, edhe 
këtij viti po i jetojmë çerekun e fundit. Ja ku është koha pra, që të 
mendojmë se cilat janë ato gjëra që kemi akoma për të realizuar, 
çfarë na mungon nga programi motivues aktual – Rally Europian -, 
dhe nga pikësynimet a marra përsipër në skuadër.

S’ka disa javë që u kthyem nga Anaheimi, nga Super Rally, 
dhe shpresoj se të gjithë e ndjenë veten po aq shkëlqyer sa unë! 
Përjetuam së bashku ndjenjën e angazhimit që rrezatonte nga 
bashkëpunonjësit tanë më të shkëlqyer dhe më këmbëngulës. U 
njohëm me produkte të reja, të cilat i përshtaten në mënyrë të 
shkëlqyer paletës sonë, e përfaqësojnë në mënyrë të denjë mesazhin 
e jetës së shëndetshme. Është mirë të dimë sa më shumë rreth tyre, 
t’i provojmë dhe t’ua tregojmë edhe të tjerëve, kështu do të rritet në 
raport të drejtpërdrejtë forca dhe përmasat e biznesit tonë. 

I falenderoj të gjithë ata që erdhën në Kaliforni! Ishte një ndjenjë 
fantastike të shikoje fytyra të njohura dhe të njiheshe me talentët 
tanë të rinj. Përgëzoj pjesëmarrësit e Post Tour dhe Silver Post 
Tour, me siguri e ndjenë mirë veten në udhëtimin e kompanisë 
dhe gjatë shplodhjes në Hawai. Me siguri kaluan një ekperiencë 
frymëzuese. Natyrisht dëshiroj t’u siguroj vende edhe në 
udhëtimin e vitit të ardhshëm!

Ndoshta jeni informuar që Super Rally i vitit të ardhshëm do 
të organizohet në Phoenix të Arizonës. Festojmë përvjetorin e 
30-të të kompanisë sonë, prandaj menduam që nuk mund të 
gjenim vend më të përshtatshëm se sa shtëpinë e kompanisë 
sonë, vendin nga ku u nisëm. Do të jetë një rast i veçantë po të 
jeni edhe Ju atje! Vendi i organizimit të Silver Post Rally-t të të 
kualifikuarve me 2500 pikë do të jetë Puerto Vallarta, perla e 
bregut perendimor të Meksikës.

Me rastin e përvjetorit tonë të 30-të festojmë të gjithë me krenari 
që këto 30 vite kaluan me përpjekje për përsosmëri. Gjatë 30 
viteve të kaluara Forever për miliona njerëz u bë baza e sigurisë 
me produktet dhe planin e veçantë të biznesit, të cilat janë mjete 
për realizimin e ëndrrave tona. Jam krenar për suksesin tonë të 
përbashkët, por më mbush me padurim dhe emocion ajo që na 
pret në 30 vitet e ardhshme!

Nga viti 2007 kanë mbetur vetëm tre muaj. Kemi akoma kohë 
për të realizuar qëllimet tona, pra të mos lejojmë që kur të vijë 
dhjetori të na duket sikur nuk e shfytëzuam këtë kohë. E di që të 
gjithë shkojmë drejt qëllimeve tona me punë të qëllimshme dhe të 
përkushtuar. Ndërkohë na realizohen ëndrrat dhe arrijmë nivelet 
më të larta të biznesit, kontribojmë në fluturimin e gjithmonë 
e më shumë bashkëpunonjësve tanë, të punosh për realizimin e 
ëndrrave të tyre dhe të jesh pjesë e lumturisë së tyre – kjo është 
dhurata më e madhe!
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Me zhurmë 
apo pa 
zhurmë…?
Por duhet të them që shumë vetë nuk guxojnë t’i shprehin 

hapur ndjenjat e tyre, nuk duartrokasim gjithmonë fort, nuk 
gëzohemi ashtu siç do dëshironim, në shumë raste ndjejmë 

një tërheqje, na duket sikur një dorë e huaj na mban duart dhe na 
vendos një kokërr në fyt.

Natyrisht ka nga ata që e kanë në natyrë që mund të gëzohen pa 
zhurmë apo ta shprehin me zhurmë trishtimin.

Ne në Forever jemi për pavarësinë. Shumë prej nesh e kanë shijuar 
këtë pavarësi, është mirë të jetosh në të, t’ua përcjellësh të tjerëve 
kënaqësitë e kësaj, dhe të shijosh frytet e kësaj pune të shkëlqyer.

Të jemi të lirë dhe ta lejojmë edhe zërin tonë. T’u gëzohemi 
sukseseve të të tjerëve, të duartrokasim, të thërrasim, të këndojmë së 
bashku, sepse ky është një biznes i qeshur.

Në skenë kualifikohen njerëz të suksesshëm dhe të lumtur, e ndjej 
dhe e shikoj që do kishin dëshirë t’i thërrisnin publikut që zgjohuni, 
ejani pas meje, ejani edhe ju në skenë.

Meqë ky biznes është plot me gjëra gazmore dhe të këndshme, është 
e natyrshme që është pjesë e tij edhe fakti që jemi të zhurmshëm. Ai 
që sot nuk është akoma i zhurmshëm, nesër do të bëhet, kur në skenë 
vlerësohet skuadra e tij.

Ta mposhtim pra ndjenjën e tërheqjes, ta lejojmë ajrin nga 
mushkritë, të ngremë duart dhe t’i trokasim, që të vlerësojmë dhe 
të nxisim, dhe me këtë e çojmë edhe veten më afër qëllimit. Në këtë 
rrugë ecin më të mirët, këtë rrugë i përcaktuan vetes, dhe ne duam të 
bëhemi më të mirët në Europë, dhe pastaj në Botë.

Përpara FLP Hungari!

Si organizues dhe personazh 
i rregullt i aktiviteteve të 

Forever-it në shumë raste 
dalloj pasigurinë që ndjen 
një distributor i ri në lidhje 

me zhurmën e një aktiviteti. 
Natyrisht këtu e kam fjalën për 

zhurmën e punonjësve, dhe 
jo të shfaqjes. 
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Drejtori gjeneral Dr. Sandor Milesz në përshëndetjen e tij foli rreth 
rezultateve të jashtëzakonshme të Hungarisë dhe rajonit sllavo-jugor, duke 
theksuar në mënyrë të veçantë rëndësinë e kurseve Sonya dhe vlerësimin 

e tyre nga zyra qendrore, si rezultat i të cilit presidenti-drejtori i përgjithshëm Rex 
Maughan i dhuroi rajonit një paketë Sonya. 

Grupi kërcimtar Breakdanse i përshëndeti pjesëmarrësit e Success Day-t me 
shfaqjen e tij me teknikë të shkëlqyer dhe nivel tepër të lartë, e cila u shoqërua 
shpeshherë nga duartrokitjet e mëdha.

Në leksionin e soaring manageres Dr. Ilona Juronics Vargane-s u njohëm me 
metodat, teknikat dhe mundësitë me ndihmën e të cilave ne, anëtarët e Forever-
it mund t’i përgatisim fëmijët tanë për vjeshtën, në mënyrë që ta presim të 
shëndetshëm ardhjen e dimrit.

Me drejtimin e senior manageres Dr. Anna Schmitz bashkëpunonjësit tanë 
ndanë me ne përvojat e tyre tepër me vlerë me produktet, pastaj në skenë 
u ngjitën përfaqësuesit e shëndetsisë të cilët me praninë e tyre sigurojnë 
në të ardhmen sfondin profesional që ndihmon punën tonë të 
përditshme.

Në skenën e Forever-it u ngjitën supervisorët e 
sapokualifikuar të muajt korrik dhe gusht, të cilët për disa 
minuta e mbushën plot sipërfaqen prej 200 m2. U gëzuam 
dhe festuam së bashku në skenë dhe jashtë saj duke 
krijuar një unitet të vërtetë. 

Ishte diçka e këndshme të ndjeje forcën që 
ndodhet në këtë skuadër dhe që rrezatohej në 
gjithë sallën. Pas kampit të madh të supervisorëve 
pasuan assistant managerët e rinj, të cilët pa 
përjashtim premtuan që në një të ardhme të 
afërt do të kthehen si managerë në Arenë. 
I përgëzojmë të gjithë supervisorët dhe 
assistant managerët tanë të rinj. 

Me drejtimin e senior manageres Dr. Renata 
Steiner dhe managerit Andras Banhidy dhe 
pjesëmarrjen e mijëra bashkëpunonjësve tanë nisi 
Dita e Suksesit e 15 shtatorit 2007 e Shpk.-s Forever 
Living Products Hungaria.

Qëllime dhe 
ëndrra  të mëdha

DR. RENATA STEINER
senior manager

FOTOGRAFOI: BELA KANYO

BANHIDY ANDRÁS 
manager
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Senior manageret Klara Hertelendy dhe Diana Oroshazi 
e prezatuan Super Rally-n nga një pikëpamje interesante, 
i ndoqëm momentet e Anaheimit nga prapaskena, pastaj 
“edhe ato u ngjitën në skenë” dhe me këngën e bukur të 
Barbara-s e magjepsën publikun. 

Provuam ndjenja të ngjashme kur dëgjuam leksionin e senior 
managerëve Imre Kulcsar dhe Ilona Tasnadi Kulcsarne 
në Ditën e Suksesit të korrikut 2007, të cilët na përcollën 
përvojat e tyre në lidhje me ndërtimin e rrjetit. 

Erdhi përsëri momenti i kualifikimeve, në skenë u ngjit 
skuadra e re e Klubit të Sundimtarëve e drejtuar nga Endre 
Tordai, Irma Szep Tordaine dhe Gabriella Dominko. 

Një nga bazat e sistemit marketing të Forever-it është niveli 
i managerit. Pas marrjes së medaljeve të managerit dëgjuam 
mendimet e para të managerëve tanë të rinj, falenderimet e 
tyre drejt skuadrës dhe linjave të tyre të sipërme. I përgëzojmë 
për sukseset e tyre.

Pas kualifikimeve të programit motivues të makinës në skenë 
u ngjitën senior managerët Peter Szabo dhe Ilona Horvath 
Szabone, pastaj drejt mikrofonit shkuan soaring managerët 
e rinj Dr. Szabo Tamasne dhe Tamas Szabo që të na 
tregonin mendimet dhe pikësynimet e tyre të reja.

Bashkëpunonjësja jonë safir managere dhe anëtare e 
President's Club, Agnes Krizso, në leksionin e saj bëri një 
pasqyrë të 10 viteve të kaluara në Forever, momentet e 
bukura të kaluara brenda dhe jashtë 
vendit që ky biznes i dhuroi asaj. Në fund të leksionit publiku 
i Arenës duartrokiti shfaqjen surprizë të 
vajzës së saj Agi Szabo.

Leksioni i diamant-safir manageres dhe anëtares së 
President's Club, Aranka Vagasi-t, udhëhiqej nga vrulli, 

zjarri dhe ndjenja të thella, në një rrugë të tillë e arriti 
Aranka bashkë me bashkëshortin e saj, Andras 

Kovacs-in, këtë nivel kaq të lartë kualifikimi. 
Puna e saj shoqërohet gjithmonë nga shpriti i 
konkurencës, dha natyrisht nga udhëzimet e Rex-it. 

Dita e Suksesit e shtatorit u mbyll me leksionin e 
safir managerit dhe anëtarit të President's Club, Dr. 
Adolf L. Kosa-s, në të cilin ai u hapi sytë shumë 
punonjësve duke folur rreth ëndrrave dhe qëllimeve 

me të vërtetë të mëdha dhe duke ua përcjellë 
këto mijëra dëgjuesve. I falenderojmë të gjithë 
lektorët për leksionet e tyre tepër me vlerë që 
ndihmojnë ndërtimin dhe rritjen e rrjetit.

Si pika kulminante e ditës në skenë erdhi 
kualifikimi i radhës së pafund të assistant 

supervisorëve e cila u mbyll në një atmosferë 
tepër të mirë dhe me një fotografi të përbashkët. 
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HUNGARIA SERBIA, MALI I ZI, KOSOVA

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

KUALIFIKIME

Klubi i 
  Sundimtarëve 

  
  Dhjetë 

shpërndarësit 
e parë sipas 

pikëve personale 
dhe të non-

managerit

  1. Dominkó Gabriella
  2. Klaj Ágnes
  3.  Tóth István dhe 

Zsiga Márta
  4.  Lapicz Tibor dhe 

Lapiczné Lenkó Orsolya
  5.  Tamás János dhe 

Tamás Jánosné
  6.  Dr. Szabó Tamásné dhe 

Dr. Szabó Tamás
  7.  Szekésr Marianna
  8.  Nagy Ádám dhe 

Nagyné Belényi Brigitta
  9.  Papp Tibor dhe 

Papp Tiborné
10.  Gecző Éva Krisztina

  1.  Lomjanski Stevan dhe 
Lomjanski Veronika

  2.  Janović Dragana dhe 
Janović Miloš

  3.  Knežević Sonja dhe 
Knežević Nebojša

  4.  Rakovac Radmila dhe 
Rakovac Budimir

  5.  Kuzmanović Vesna dhe 
Kuzmanović Siniša

  6. Nakić Marija
  7.  Baletić Sonja dhe 

Baletić Ivan
  8.  Buruš Marija dhe 

Buruš Boško
  9.  Perić Zorica dhe 

Perić Zoran
10.  Dimitrić Ružica dhe 

Dimitrić Živorad
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KROACIA BOSNIA DHE HERCEGOVINA SLLOVENIA

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

KUALIFIKIME

  1.  Draščić Dušan dhe 
Draščić Marija

  2.  Kraljić-Pavletić Jadranka dhe 
Pavletić Nenad

  3.  Jurović Zlatko dhe 
Jurović Sonja

  4.  Romić Mészáros Mirjana dhe 
Katić Ivan

  5.  Golubović Karmela dhe 
Golubović Roman

  6.  Vidiček Velimir dhe 
Vidiček Ivka

  7.  Marelja Slaven 
  8.  Lesinger Ivan dhe 

Lesinger Danica
  9.  Boljat Stela dhe 

Boljat Zdenko
10.  Fadljević Snježana dhe 

Fadljević Milan

  1.  Mustafić Subhija dhe 
Mustafić Safet

  2.  Smajić Mevludin
  3. Hodžić Dr. Sead
  4. Vraneš Zrinka
  5.  Dragić Meliha dhe 

Dragić Dragan
  6. Marić Slavica
  7.  Šurković Edin dhe 

Šurković Amira
  8.  Ćatić Gaibija dhe 

Ćatić Munira
  9. Njegovanović Zoran
10.  Paleksić Slavko dhe 

Paleksić Mira

  1.  Iskra Rinalda dhe 
Iskra Lučano

  2.  Bigec Danica
  3.  Jazbišek Tanja
  4.  Pekosak Helena
  5.  Jazbinšek Kim
  6.  Jaušovec Peter
  7.  Krizman Nadja dhe 

Krizman Franc
  8.  Praprotnik Tončka
  9.  Kuder Justina dhe 

Kuder Vinko
10.  Batista Ksenija
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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 GUSHT

Dr. Szabó Tamásné dhe Dr. Szabó Tamás

Nivelin e soaring managerit e arritën:

Bárányné Dr. Szabó Éva dhe 
Bárány István
Bíró Attiláné dhe 
Bíró Attila

Gál Dezső Zoltán dhe 
Gál Dezső Anita
Juhász Erzsébet
Juhász Júlia Zsuzsanna

Kun Gábor dhe 
Kunné Páger Judit
Majoros Éva
Perić Zorica dhe Perić Zoran

Rakovac Radmila dhe 
Rakovac Budimir
Smajić Mevludin
Szávóné Lupó Andrea

Nivelin e managerit e arritën:

Dr. Ilić Zoran dhe Ilić Radmila
Dr. Horváth Ildikó
Dr. Offenbacherné Czakó Judit
Dörflinger Tamásné dhe 

Dörflinger Tamás
Ferentzi Gáborné dhe Ferentzi Gábor
Gallai Attila dhe 
Gallainé Bóka Viktória

Hodžić Dr. Sead
Hollóné Kocsik Judit dhe Holló István
Kustos Adrienn
Makai István dhe Makai Istvánné

Offenbacher Géza András
Pruzsinszky Ivett
Szűcs Noémi dhe Dinya László
Tejes Zsuzsanna

Nivelin e assistant managerit e arritën:

Árvainé Kolozsvári Marianna dhe 
Árvai László
Angyal Ágnes
Bérczes Bernadett
Balieski Dragana dhe 
Balieski Milovan
Ballóné Mező Enikő dhe Balló Sándor
Balog Imre dhe Sejben Mónika
Balogh Zoltán
Banyai Melinda dhe Bartos Gyula
Bata Orsolya
Berbakov Biljana dhe 
Berbakov Branislav
Bodnár Daniela
Borka Csaba dhe 
Borkáné Lévai Anikó
Branković Sava
Buzulov Ljubinka dhe Buzulov Milan
Bódog Istvánné dhe Bódog István
Bónáné Válóczi Teréz dhe 
Bóna Attila
Csaba Erika dhe Csaba Péter
Cserépyné Varga Mária
Csernyánszki Norbert dhe 
Csernyánszkiné Ollé Roxána 
Csillik Judit
Csipi Jánosné dhe Csipi János
Csordás Eszter
Davidović Milica dhe 
Lučić Aleksandar
Deákné Zsíros Enikő dhe Deák Zsolt

Dr. Baran Zoltán dhe Baran Judit
Dr. Bozsik Imre
Dr. Kovácsné Papp Kata dhe 
Dr. Kovács Csaba
Dr. Milvius Hedvig
Dr. Papp Józsefné
Fábián Györgyi
Farkas Józsefné  dhe Farkas József
Farkasné Szécsényi Éva dhe 
Farkas István
Feketéné Nagy Tünde dhe 
Fekete Zoltán
Fidrik János
Fülöp Valéria
Galambos Tamás dhe Galambosné 
Pfeiffer Lívia
Graora Radoš
Graora Radovan dhe Graora Mica
Greguschik Judit
Gróf Marianna
Gubiši Róbert dhe Rácz Zsuzsanna
Gyenis Brigitta
Gyurcsikné Balogh Edit
Haber Milan dhe Haber Leposava
Hartainé Dr. Benkő Ibolya
Hatos Imre dhe Hatos Imréné
Horváth Ferencné
Hrisztov György dhe 
Hrisztov Györgyné
Hrisztov Tamás
Huber Edit

Huszár Anikó Márta
Janković Nebojša
Jaušovec Peter
Jovanović Tatjana
Jovanović Saša dhe 
Jovanović Verica
Jovin Tanja dhe Marić Slobodan
Kádas Zsolt dhe Vida Anita Éva
Kárpáti Zsuzsanna
Kéri Andrea dhe Kreutz Balázs
Kéri Péter dhe Kéri-Zsigmond Aliz
Karácsony Alexandra
Karczag Eszter
Kecskés Ferencné
Kerékgyártó Miklós Róbert
Kezić Branka dhe Kezić Pejo
Kissné Miklós Edit dhe Kiss László
Kljajić Slobodanka dhe Klajić Milan
Kondor Ágnes Margit
Konyicsak Erzsébet
Kovács Magdolna
Kovács Xénia
Kurecz Istvánné dhe Kurecz István
Landi Éva
Lilón Antónió
Lipcseiné Horváth Gréta dhe 
Lipcsei Zsolt
Lippáné M. Mónika dhe Lippa István
Lovas Nikolett
Lukács Emil
Lukács Cecília

Majorné Balog Éva dhe Major Zoltán
Maravić Radovan
Marečić Dragica
Marinković Danijela dhe 
Marinković Zoran
Mattyasovszky Ivett
Mikula Lászlóné dhe Mikula László
Milutinović Snežana dhe 
Milutinović Nade
Milutinović Milorad
Molnár Gabriella
Molnár Imréné dhe Molnár Imre
Molnár-Juhász Dóra dhe 
Molnár Dénes
Momčilović Soka dhe 
Momčilović Dragoslav
N. Soltó Krisztina dhe Soltó Csaba
Németh Istvánné
Nagy Andrea
Nagy Attila
Nagy Zoltánné dhe Nagy Zoltán
Nemes Bernadett
Nemes Roland
Nestorovski Radojka
Nišić Nenad dhe Mazinjanin Jovana
Oláh József
Pal Marina dhe Pal Janos
Paljevac Sabiha dhe Paljevac Jonuz
Palkó Gyuláné
Pandurović Gorica dhe 
Pandurović Aleksandar

Nivelin e supervisorit e arritën:

Mustafić Subhija dhe Mustafić Safet Szabó Péter dhe Szabóné Horváth Ilona

Nivelin e senior managerit e arritën:
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Paragi Ferenc dhe paragi Ferencné
Paragi Zsuzsanna
Pekosak Helena
Perić Ljiljana dhe Perić Ljubiša
Peter Nagy Nora dhe Peter Norbert
Petrov Sandra
Pintér Zsuzsanna
Pohánka Tamásné
Pócsik Roland dhe 
Pócsik-Balogh Zsuzsanna
Ruszbach Rita
Sárig Katalin
Šćekić Ljiljana dhe Ščekić Zoran

Senderak Svetozar dhe 
Senderak Dragica
Sipos László
Slankamenac Aleksandar dhe 
Slankamenac Mirjana
Somogyi Ferenc dhe Somogyiné 
Olsovszy Patrícia
Stošović Gordana dhe Stošović Zoran
Sujić-Tačić Petar
Szána-Kis József dhe Szána-Kis 
Józsefné
Szabó Attiláné dhe Szabó Attila
Szabó Beatrix

Szabó László
Szabóné Székely Éva
Szakos Zsanett
Szegedy Mária
Szepesi Józsefné dhe Szepesi József
Szikszay Györgyné dhe 
Szikszay György
Szmolenné Szűcs Ildikó dhe 
Szmolen Sándor
Szolár Lászlóné dhe Szolár László
Tímár Béla Vincéné dhe 
Tímár Béla Vince
Úti Jenő

Vályi Róbert
Váradi Éva
Vaczkó Józsefné dhe Vaczkó József
Valent Samo
Valkai Anett
Varga Ernő dhe Vargáné Sátor Mónika
Veres Attila
Veres Károlyné dhe Veres Károly
Vlajin Dragana
Vujošević Miladin dhe 
Vujošević Olgica
Weisz Lászlóné
Wortmann Istvánné

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 és
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
Dominkó Gabriella
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
dr Kálmánchey Albertné és
dr Kálmánchey Albert
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
Klaj Ágnes
Knisz Péter dhe Knisz Edit
Knežević Sonja dhe 
Knežević Nebojša
Kovács Zoltán dhe 
Kovácsné Reményi Ildikó
Köves Márta
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
Molnár Attila
Molnár Zoltán
Dr. Molnár László dhe 
Dr. Molnár Stantić Branka
Nakić Marija dhe Nakić Dusan
Milovanovic Milanka és
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
Nagy Ádám dhe 
Nagyné Belényi Brigitta
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
Pintér Csaba dhe Szegfű Zsuzsa 
Róth Zsolt dhe Róthné Gregin Tímea
Rudics Róbert dhe Rudicsné 
dr. Czinderics Ibolya
Stegena Éva
Dr. Steiner Renáta
Stilin Tihomir dhe Stilin Maja
Sulyok László dhe 
Sulyokné Kökény Tünde
Szabó Ferencné dhe Szabó Ferenc
Szabó Péter dhe 
Szabóné Horváth Ilona
Schleppné Dr. Käsz Edit dhe 
Schlepp Péter
Szabados Zoltán dhe 
Szabadosné Mikus Emese
Dr. Szabó Tamásné dhe 
dr. Szabó Tamás
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
Ugrenović Miodrag dhe 
Ugrenović Olga
Vitkó László
Zakar Ildikó

Niveli II

Botis Gizella dhe Botis Marius
Budai Tamás
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
Ratkovic Marija dhe Ratkovic Cvetko
Rózsahegyi Zsoltné dhe 
Rózsahegyi Zsolt
Dr. Schmitz Anna dhe 
Dr. Komoróczy Béla
Senk Hajnalka
Siklósné Dr. Révész Edit dhe 
Siklós Zoltán
Tóth Csaba
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 és
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

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.

Punonjës të Nderuar!
Në	numrin	e	gushtit	2007	njoftuam	se	punonjësen	tonë	Anett	Toth	
e	përjashtuam	në	bazë	të	vendimit	të	Forever	Living	Products	Int.	
Sqarojmë	se	bëhet	fjalë	për	distributoren	nga	Gellenhaza	e	cila	
ndodhej	në	nivelin	e	distributorit.	Nga	të	prekurit	e	mundshëm	
kërkojmë	falje.

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.	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.	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	20	tetor	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.		

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.	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
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 Pataky 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 Pataky 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 20 tetor deri më 17 nëntor 2007

NJOFTIMET E ZYRAVE TË KROACISË

Dita	e	Suksesit	e	përvjetorit	të	Kroacisë	organizohet	më	27	tetor	
2007,	të	shtunën,	në	Pallatin	Histrionski	-	në	adresën	Ilica	90	(ish-
kinemaja	Apolo-Britanic).
•		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

NJOFTIMET E ZYRËS SË SHQIPËRISË

•	Shqipëri,	Tiranë,	Reshit	Collaku	96,	Villa	Forever	36.	
		Fax:	+355	4230	535

Drejtori	i	rajonit:	Geza	Gergő	Kalovics,	tel:	+36-20-5755-553



PUERTO VALLARTA 
është një vend pushimi 
ekzotik i cili përmban 
diçka për të gjithë. 

Si ta kaloni ditën në plazh, duke 
bërë blerje, duke parë galeritë 
artistike apo duke u larë – nuk do të 
zhgënjeheni. Në darkë shijoni darkat 
buzë bregut të detit, zërat e muzikës 
mariachi, kërcimet latine apo fiestën 
meksikane!

Mund të shikoni balenat, mund të 
kalorësoni, por iu presin edhe parqet 
ujore, mundësi të ndryshme sportive 

dhe festivale gjithashtu! Për çfarëdo 
që dëshironi, Puerto Vallarta do jetë 
vend i përkryer për Ju!

Silver Post Rally Tour

2,500 cc – Nëse mblidhni 2500 
cc, Ju kualifikoheni në Silver 
Post Rally Tour – PLUS 1000$ 
para për shpenzime për çdo statut 
distributori!

5,000 cc – Nëse mblidhni 5000 cc, 
Ju merrni të gjitha shpërblimet që 
marrin ata të nivelit 2500 cc – PLUS 
1000$ para për shpenzime për çdo 
statut distributori (gjithsej 2000$), 

vlerësim të veçantë në Super Rally, 
si dhe mundësinë për të qendruar 
në radhën VIP gjatë blerjes së 
produkteve!

7,500 cc – Nëse mblidhni 7500 
cc, Ju merrni gjithë shpërblimet që 
marrin ata të nivelit 5000 cc – PLUS 
1000$ para për shpenzime për çdo 
statut distributori (gjithsej 3000$), si 
dhe një takim special me drejtuesit e 
kompanisë në Silver Post Rally Tour! 

10,000 cc – Nëse mblidhni 10000 
cc, Ju merrni gjithë shpërblimet që 
marrin ata të nivelit 7500 cc – PLUS 
ju sigurojmë udhëtim në Business 
Class për në Super Rally!
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MISS FOREVER

Më 13 shtator 2007 në rajonin 
juglindor të Forever Living me 
qindra bashkëpunonjëse tona të 
mrekullushme mezi po prisnin të 
konkuronin me bukurinë e tyre 
përpara jurive profesioniste në 
Budapest, Bograd, Bijelin, Sarajevë, 
Zagreb dhe Lubljanë. Aktiviteti u 
përqëndrua rreth Forever Sonya 
Collection – berberët, mjeshtrat e 
makijazhit dhe stilistët i ndihmuan 
vajzat që t’i magjepsin anëtarët e jurisë 
me paraqitjen e tyre më të bukur. Me 
fotografitë e mëposhtme dëshirojmë 
t’iu përcjellim diçka nga atmosfera 
që karakterizonte gjithë aktivititetin 
njëditor, dhe natyrisht mund të 
njihemi edhe me 36 vajzat e bukura 
që hynë në finalen e 17 nëntorit.

Miss Forever Europa
Gjysmëfinalja e rajonit juglindor
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Grubišić Anja

Fajc Mojca

Sovinc Ana

Adrijana Strabić

Polina Bule

Marija Minić

Marija Petrović

Marija Janković

Lázár Zsuzsa

Resán Dalma

Kelemen Kitti

Szűcs Eszter

Maksa Bettina

Horváth Sándorné

Kovács Gyöngyi
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MISS FOREVER

Miljana Vulović

Marijana Ilić

Aurora Kordha

Jović Milica

Simić Jelena
Gutić Sanja

Tena Marićak

Maja Rogić

Sladjana Djurdjević

Alexandra Stankić

Tanja Stanisavljević

Farkas Anett

Kacsinta Anett

Nagy Nóra

Tóth Roxána

Kulisics Petra

Mirjeta Hoxhallari
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Kryeredaktori i atëhershëm 
i Lajmeve Televizive më 
rekomandoi një dermatologe-

kozmetologe, Judit Olasz-in, e 
cila merrej me lëndë kozmetike që 
në vitet 90. Përgatiste vetë maska 
nga petale trëndafi li dhe lëndë të 
tjera natyrore. Në të njëjtën kohë 
porosiste edhe kremet dhe maskat 
më të reja franceze dhe suedeze. 
Në sallonin e saj u takova edhe me 
mbretëreshën e pakurorëzuar të 
botës kozmetike, me Estée Lauder-in 
me origjinë hungareze.

Judit-i më ka mësuar shumë se çfarë 
dhe si duhet përdorur për të ruajtur 
elasticitetin e lëkurës. Industria 
kozmetike e kuptoi vetëm vite më 
pas se përse janë të rëndësishme 
lëndët natyrore në kujdesin e 
lëkurës, dhe sot gjithmonë e më 
shumë fi rma, kryesisht francezet – të 
cilat kanë qenë gjithmonë në krye të 
kësaj fushe – e dalluan këtë gjë, por 
pas tyre vijnë edhe spanjollët dhe 
gjermanët, ku kozmetika alternative 
po sundon gjithmonë e më shumë.

Disa vjet pas njohjes së fi llimit hyra 
si punë dytësore në sistemin e rrjetit 
marketing të një fi rme amerikane, 
bëra shumë kurse kozmetike dhe 
popullarizoja produktet kozmetike 

të prodhuara nga fi rma, megjithëse 
unë vetë nuk dija t’i përdorja. 
Eksperienca e disfatës së ndjerë 
këtu më shoqëroi për vite të tëra, 
prandaj isha aq shumë skeptike kur 
bashkëshorti im më dhuroi një kuti 
të zezë plot me produkte kozmetike. 

E falenderova dhe për një gjysëm 
viti as nuk e preka. Indiferentizmin 
tim nuk e ndryshoi dot as fakti 
që bashkëshorti im, Imre Papp 
ndërkohë bëhej gjithmonë e më i 
suksesshëm në FLP. Që atëherë nuk 
ia kompensoj dhe falenderoj dot 
këmbënguljen e tij të mahnitshme.

Në atë kohë si drejtuesja e një 
televizoni rajonal 10-12 orë në ditë 
bëja një punë tepër stresuese dhe 
m’u shfaqën rrudhat në ball. Dhe 
këtë e ndihmonte edhe mungesa 
e ujit e lëkurës sime, madje edhe 
reagimi tepër i ndjeshëm i syve të 
mi ndaj çdo alergjeni. Në këtë kohë 
m’u kujtua kutia. E provova dhe u 
çudita shumë, pas shumë kremeve të 
shtrenjta që kisha provuar deritani, 
nga produktet FLP rrudhat e ballit 
m’u zbehën, pastaj pothuasje u 
zhdukën plotësisht. Më parë më 
tkurrej lëkura, ndonjëherë më kruhej 
hunda, kjo ndjenjë m’u zhduk 
plotësisht dhe më dukej sikur m’u 

Kujdes lëkure në mënyrë 
komplekse me lëndë kozmetike me bazë natyrore

 ANIKO PETERBENCZE
soaring	manager

Në	vitin	1990	u	njoha	për	herë	të	parë	
me	lëndët	kozmetike	profesionale.	Pasi	
në	këtë	kohë	fillova	profesionin	tim	në	
televizion,	dhe	si	drejtuese	programi	
dhe	reportere	rrethanat	më	detyronin	të	
kujdesesha	për	lëkurën.	
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rinua lëkura. Këtë ndjenjë qetësuese 
ia di për faleminderit në radhë të 
parë produkteve kozmetike FLP, si 
dhe konceptit për shëndetin sipas të 
cilit shëndeti është bukuri. 

Tek Sandor Milesz-i, drejtuesi i 
tregut 40 milion njerëzish të FLP 
Hungarisë dhe rajonit Sllavo-
jugor, njoha një njeri i cili me një 
dituri të madhe profesionale dhe 
angazhim të jashtëzakonshëm 
drejton lishensimin dhe qarkullimin 
e plotësuesve ushqimor, dhe me 
një empati të paparë drejton edhe 
industrinë e bukurisë së FLP-s. 

Që kur ekzistojnë burime të 
shkruara në këtë planet koncepti i 
bukurisë është përputhur gjithmonë 
me shëndetin fi zik dhe mendor.

Duke fi lluar nga koha e lashtë 
bukuritë e njohura: faraonia 
Hatsepsut në shekullin XV p.e.s, 
pastaj Kleopatra dhe Nofertiti 
përdornin dhuratat e natyrës, 
lëndët natyrore që gjenden edhe në 
produktet FLP. E tillë është Aloe 
Barbadensis Miller.

Në shekullin XXI, në luftën për 
ekzistencë lihet gjithmonë e më 
shumë pas dore mbrojtja e shëndetit 
dhe bukurisë.

Situata keqësohet nga fakti 
që në vend të ajrit të pasur 
me ozon që mbron nga 

rrezatimi jetojmë në ajër të pasur 

me plumb. Pllaja e Karpateve 
është shumë e ndotur për shkak të 
rrjeteve rrugore dhe korridoreve 
ajrore tepër të ngarkuara. Shtresa e 
ozonit mbi territorin e Hungarisë 
është më e holla dhe trashësia e 
saj po zvogëlohet shpejt, e cila do 
të thotë edhe që jemi gjithmonë 
e më pak të mbrojtur nga 
rrezatimet e dëmshme, dhe për të 
mos përmendur efektin global të 
dioksidit të karbonit që po rritet 
gjithmonë e më shumë në tokë. 
Janë prerë 40 % e pyjeve të cilat 
janë mushkritë e Tokës, dhe çdo 
ditë afërsisht 200 km2 bie viktimë 
e qëllimeve të papërgjegjshme 
personale dhe multinacionale. 

Derisa një kokërr kivi vjen nga 
Zelanda e Re deri në Europë, në 
ajër përfundon një sasi dioksidi 
karboni që shkakton një efekt serë 
sa pesëfi shi i peshës së saj. Edhe 
ushqimet tona janë problem. Sipas 
një studimi të BE-s ndërmjet 
shteteve europiane Hungaria 
ndodhet në vend të dytë përsa i 

përket cilësisë së keqe të ushqimit. 
Ne europianët hamë 6-7 kg lëndë 
shtesë në vit! Në Europë ndodhemi 
në vendin e parë në konsumimin e 
antibiotikëve.

Pak a shumë kemi një mënyrë 
jetese jo të duhur, lëvizim pak dhe 
konsumojmë pak lëngje.

Çfarë pasoje mund të ketë kjo?

Në Hungari 90 % e femrave e kanë 
lëkurën të dehidruar, le të jetë ajo 
e thatë, e yndyrshme, e përzjerë, 
etj. Përpara se të dëshpëroheni 
plotësisht, ka rrugëzgjidhje!

Kur ta mbarojmë këtë, mund 
të fi llojmë kujdesin për lëkurën!

Bukuri	=	Shëndet

Shëndet	=	BukuriKujdes lëkure në mënyrë 
komplekse me lëndë kozmetike me bazë natyrore

Shkaqet e përgjithshme të 
problemeve të lëkurës
•  KLIMATIKE-kushtet	gjeografi	ke
•  KONSUMIMI I PAKTË I LËNGJEVE
•  MËNYRA E JETESËS PA LËVIZJE
•  ZAKONET JO TË DUHURA TË 

USHQIMIMIT /lëndë	shtesë,	
ngjyruese/

•  KUSHTET SOCIALE	/probleme	
të	jetës	personale,	probleme	
ekzistence,	probleme	seksuale,	
stresi/

Kriteret e bukurisë 
së shëndetshme
1.  LËVIZJA	në	mjedis	të	

shëndetshëm	të	paktën	2x20	
minuta	në	ditë

2.  KONSUMIMI I LËNGJEVE 
në	sasinë	dhe	cilësinë	
e	duhur

3.		Kontrolli	i	KONSUMIMIT 
PA SHKAK I ILAÇEVE

4.  DETOKSIKIM
Clean	and	lean,	
Aloe	Blossom	Herbal	Tea	
+	Aloe	Vera	Gel
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R3 Factor
Përbërësit:
•  acid	alfa-hidroksi	/acid	natyror	

bimor
•  ndihmon	heqjen	qelizave	

epiteliale	të	dëmtuara/
•  acid	glikolik	/kallamsheqeri/
•  acid	citrik	/agrumet/
•  acid	tartarik	/rrushi/
•  acid	fumarik	/molla/
•  vitamin	E/tocoferol-acetat	

ngadalëson	shumë	plakjen	
e	lëkurës	dhe	parandalon	
dëmtimin	e	membranës	
qelizore/

•  vitamin	C
•  vitamin	A

•  Aloe	Vera	–	i	ndihmon	lëndët	
vepruese	të	hyjnë	në	shtresat	
e	thella	të	lëkurës

•  Natrium-hialuronat	
–	hidratues	intensiv

•  Acid	linolinik	–	ndihmon	
pengimin	e	humbjes	së	
lëngjeve

Përdorimi:
1.		Në	lëkurë	të	thatë,	si	dhe	

me	mungesë	lëngjesh	në	
sipërfaqe	dhe	shtresa	të	thella

2.		Në	lëkurë	të	lëshuar	dhe	të	
rrudhosur

3.		Në	sipërfaqe	me	shumë	
yndyrë

Alpha-E Factor Turbo hidratues
Përbërësit:
•  Aloe	Vera	e	stabilizuar
•  Vitamin	E	/tocoferol	acetat/
•  Vitamin	A
•  Vitamin	C
•  Vaj	boragoje	/e	ushqen	lëkurën	me	acid	gamma	linolinik,	i	cili	ngadalëson	

humbjen	e	lëngjeve	të	lëkurës/
•  lisabolol	/ekstrakt	kamomili,	antiinfl	amativ/
•  lecitin	/antioksidant,	zbutës	lëkure/
•  derivat	i	vajit	të	kokusit	/hidratuesi	i	fortë	Capric	Triglycerid/
•  ekstrakt	i	vajit	të	sojës	/	hidratues	i	fortë/

Përdorimi:
1.	Sipërfaqe	e	dehidruar	e	shfaqur	në	çdo	lloj	lëkure
2.	Sipërfaqe	e	fytyrës	e	dehidruar	në	shtresat	e	thella
3.	Parandalimi	i	procesit	të	rrudhjes
4.	Ngadalësimi	i	procesit	të	rrudhjes
5.	Me	raste,	ndalimi	i	procesit	të	rrudhjes	me	trajtim	kompleks
6.	Ulja	e	tharjes	së	lëkurës	në	menopauzë
7.	Plagosje,	vragë	operacioni	në	fytyrë	ose	në	sipërfaqe	të	tjera	të	trupit
8.	Largimi	i	vijave	të	shtatzanisë
9.	Trajtimi	i	thithës	së	ndjeshme	gjatë	dhënies	gjoks
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Forever Epiblanc
Përbërësit:
• Arbutin	/rrushi/
• Rumex	oxidentalis	/lëpjetë	perëndimi/
• Vitamin	E
• Aloe	vera

Përdorimi:
1.	Zhdukja	e	njollave	kafe
2.	Zhdukja	e	sipërfaqeve	të	dëmtuara
3.	Probleme	lëkure	të	moshës	adoleshente
4.	Vragë	operacioni

Me njohurinë e këtyre detyra 
jonë më e rëndësishme është 
plotësimi i mungesës së lëngjeve, 
hidratimi. Jemi me shumë fat, pasi 
kemi në dorë një duet produktesh 
turbo hidratues, ALPHA-E factor 
dhe R3 factor. Përdorimi i tyre i 
përbashkët mund të konsiderohet 
si serum. Edhe në llojin më të keq 
të lëkurës së dehidruar në shtresë 
të thellë mund të arrijmë rezultate 
të mira, dhe me rritjen e dozës 
dhe përdorimin e rregullt mund 
ta arrijmë pikësynimin tek moshat 
30-40, madje edhe 50-60 vjeçare. 
Gjysëm viti më parë një grua u 
paraqit tek unë me kërkesën që të 
bëjmë diçka, pasi ajo mund të dalë 
vetëm me shall përpara njerëzve, 
aq shumë e shqetësojnë rrudhat e 
qafës. Pas përdorimit të rregullt për 
gjysëm viti të maskës dhe sasisë më 
të madhe të Alpha-E factorit, sot e 
tregon e lumtur pa shall qafën dhe 
dekoltazhin e saj.
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Për vite me radhë organizoj 
prezantime kozmetike në 
Budapest dhe në shumë pika 

të vendit. Deri tani kam trajtuar 
lëkurën e afërsisht 1000 femrave. 
Jam takuar shpeshherë me probleme 
të veçanta dhe gabime të ndryshme 
lëkure. Disa shembuj: një femër 40 
vjeçare nga trajtimi me steroid pësoi 
ndryshime të rënda të lëkurës dhe 
këtë problem nuk mund ta zgjidhte 
dot me asnjë produkt për lëkurën 
e fytyrës. Produkti Epiblanc pas 2 
javësh ia zhduki plotësisht dëmtimet 
e shtresës epiteliale.

Një femre 30 vjeçare përdorimi 
i rregullt i Alpha-E factor-it dhe 
Epiblanc-ut ia zbehu plotësisht 
vragën shumëvejçare të operacionit 
në dekoltazh.

Por rezultatet më të mëdha i kemi 
arritur në radhën e djemëve dhe 
vajzave adoleshente. Për largimin e 
sipërfaqeve të infl amuara të krijuara 
si rjedhim i prodhimit të tepërt 
të gjendrave dhajmore në këtë 
moshë dhanë efektin e shpresuar 
plotësuesit ushqimor me përmbajtje 
betakarotin-vitamin E-seleni, aloe 
Activator dhe Epiblanc, me raste 
edhe mask powder. Këtë e vërtetojnë 
edhe përvojat e mia familjare, pasi 
sot të tre djemtë e mi, manageri 21 

vjeçar, Daniel, i mesmi 16 vjeçar, 
Gergely, dhe më i riu 13 vjeçar, 
Mate, i përdorin me sukses këto 
produkte kozmetike.
Produktet FLP të trajtimit të 
lëkurës janë produkte kozmetike 
profesionale, pasi në to gjenden 
lëndët vepruese karakteristike 
/ kollagjen, elastin, prejardhës 
hialuroni, vitamin E/ Sipas opinionit 
tim produktet kozmetike FLP 
qëndrojnë në krye të markave më 
të njohura botërore. Këtë opinion 
e bazoj  në fakti që produktet FLP 
përmbajnë njëlloj lëndë të mira dhe 
komplekse si markat profesionale, 
por përparësia e madhe e produkteve 
kozmetike FLP është përmbajtja e 
aloes së stabilizuar e cila integrohet 
në nivelin qelizor, pëthithet 4 herë 
më shpejt se sa uji dhe depërton 
deri në shtersën e 7-të, kështu që 
është në gjendje të fut në nivelin e 
krijimit të qelizës më shumë se 240 
lloje lëndësh fi tokimike që gjenden 
në aloe. Produktet nuk përmbajnë 
asnjë lloj komponenti alergjen, 
kështu që mund të përdoren edhe 
në lëkurën më të ndjeshme. Gjatë 
4 viteve të kaluara nuk pashë 
asnjë femër tek lëkura e të cilës 
kjo familje produktesh shkaktoi 
ndonjë ndryshim ose irritim lëkure. 
Përparësia e madhe e produkteve 
FLP është edhe fakti që si 

mbështetje e produkteve kozmetike 
ekziston edhe një shkallë e gjerë 
produktesh plotësues ushqimor me 
bazë natyrore, kështu që jo vetëm 
nga jashtë por në radhë të parë 
krijimin e lëkurës së shëndetshme 
dhe të bukur mund ta mbështesim 
edhe nga brenda!!!

Unë tashmë nuk mund të bëj dot 
pa efektin kundër rrudhave dhe 
rinues të produkteve, ai u bë pjesë e 
jetës sime dhe dëshiroj të ndihmoj 
sa më shumë femra që të kenë një 
lëkurë më elastike, më rinore dhe 
më të gjallë. Për kënaqësinë tonë, 
të familjes dhe të dashurve tanë të 
jemi të kënaqur me vetveten edhe në 
moshë të pjekur.

Kjo punë më mbush me kënaqësi 
dhe e konsideroj si shembull njeriun 
i cili së bashku me specialistët e tij 
krijoi këto produkte në fi rmën e 
tij. Me vitalitetin dhe humanizmin 
e tij modern tregon shembullin 
e mënyrës së duhur të jetës 
mendore dhe fi zike për njeriun e 
shekullit XXI, presidenti-drejtori i 
përgjithshëm i kompanisë, 
Rex Maughan.
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Çfarë të them. Edhe tani më 
rëngjethet mishi kur mendoj 
për ato minuta. Ishte një 

mbresë e paharrueshme. U preka aq 
shumë saqë harrova të qëndroja për të 
dalë fotografi. Por s’ka gjë, Rex-i ishte 
aty, me një lëvizje të lehtë më ndaloi, 
më tregoi fotografin, më tërhoqi drejt 
vetes dhe buzëqeshi. Kurse unë po 
luftoja me lotët. Shtrëngoja buqetën 
e luleve dhe mendova që kjo nuk 
është realitet, do të zgjohem dhe do të 
kuptoj që vetëm po ëndërroja. 

Por nuk po ëndërroja. Rex-i po 
qëndronte pranë meje, më preku 
shpatullën, më shtrëngoi dorën dhe 

U bëra 
managere

AGNES HORDOS
managere

Edhe unë arrita aty ku arrijnë të gjithë nëse nuk heqin 
dorë: u bëra managere. Në 26 maj 2007 e morra 
personalisht nga presidenti-drejtori i përgjithshëm i 
Forever Living Products International, Rex Maughan, 
medaljen me shqiponjë të managerit.

buzëqeshi. Pashë medaljen dhe m’u 
kujtuan fjalët e linjës sime të sipërme, 
Teca Herman-it: “Medalja e re është 
shumë e bukur. Duhet ta sigurosh, 
sepse Ti e meriton”

Faleminderit Teca. Me të vërtetë: 
“Kjo medalje është shumë e bukur.” 

Më duhet të arrija nivelin e 
managerit, dhe duhet ta arrija 
tani. Tani i erdhi koha. Tani, në 
përvjetorin e dhjetë të Forever Living 
Products Hungari, kur na vizitoi edhe 
Rex-i. Duhet të kualifikohesha tani, 
në mars të 2007-ës. Jo më herët, jo 
më vonë, pikërisht atëherë. 

Në mars të 2003-shit kur firmosa 
f letën e regjistrimit kisha vetëm 
një mendim në kokë: të dal jashtë 
“gjendjes së marrë”. (Çfarë është kjo 
gjendje e marrë? Kur je i inatosur 
edhe me vetveten. Nuk të pëlqen 
asgjë. Je i inatosur me gjithë botën, 
por më shumë me vetveten. Ke inat 
me të gjithë dhe nuk e di shkakun. 
Me pak fjalë: mbingarkesë, padurim. 
Pra: kur JE I MARRË).

Në këtë kohë, në një mbrëmje të ditës 
së Zoltanit u njoha me fjalën aloe 
vera. Po, i dashur lexues, po e shikon 
mirë, me fjalën aloe vera. Unë deri në 
atë moment nuk kisha dëgjuar as këtë 
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atëherë nuk e dije akoma, por unë 
aty në Eger vendosa që ta bëjë këtë. 
Nuk e dija se kur, apo në ç’mënyrë, 
por isha e sigurt që do e bëja. 

Por të kthehemi në Eger. Në 
pushimin e dytë bisedova me 
Bence-n. Në mbrëmje ne nuk u 
kthyem në shtëpi, por qëndruam në 
hotel deri të nesërmen. Mëngjesin e 
hëngrëm në tavolinë me Bence-n, dhe 
folëm gjatë rreth rrugës së jetës. Tamas 
Koppany e pyeti me takt: “Bence, 
sipas teje cila degë e biznesit është më 
e mirë, dega e mbrojtjes së shëndetit 
apo ajo e sigurimit?” përgjigjen nuk 
po e shkruaj. I dashur lexues gjeje 
vetë. Po të ndihmoj pak duke të 
thënë se në përvjetorin e dhjetë të 
Forver Living Products të Hungarisë 
Tamas Koppany e morri medaljen e 
supervisorit nga Rex Maughan. E njoh 
prej njëzetë e pesë vitesh. 

Nuk e kisha parë ndonjëherë kaq të 
prekur dhe kaq krenar. Ai është një 
njeri modest, i qetë, me një dituri të 
madhe dhe durim të pafund. Por këtë 
rast ua tregoi me krenari prindërve 
të tij. Prindërve të cilët e rritën dhe i 
dhanë një edukatë të tillë. I falenderoj 
Ata dhe mund të krenohen me të 
vërtetë me djalin e tyre. E meriton.

Dhe nëse tani i dashur lexues mendon 
se çdo gjë ishte e thjeshtë, gabon. 
S’ishte ashtu. Erdhën rrethanat. “Të 
gjithë kanë rrethana” siç thotë Maria 
Szegely. Edhe unë kisha.

U ktheva në rrjedhën e zakonshme 
të jetës dhe punova si skllave në 
bizneset e mia – në vend që të 
ndërtoja biznesin tim të FLP-s. 
Përse? Sepse biznesi im më kot 

fjalë, dhe jo të dija ndonjë gjë rreth 
produkteve apo kompanisë Forever 
Living Products. 

I morra nga dora Evike Balogh-ut 
librin “Pastër dhe thjeshtë” dhe desha 
ta lexoja menjëherë. Por nuk kisha 
mundësi. Dhe jo sepse ishte mbrëmje e 
ditës së emrit, por sepse nuk deshte të 
ma jepte. Që mos ta shihnin të tjerët.

Por unë nuk ishta më kot e marrë. Në 
mes të mbrëmjes “thesari” ndodhej 
brenda çantës sime. Po, thesari. Për 
mua ishte thesar. Pastaj u bë biblia 
ime. E mbaj në sirtar si një relike, 
dhe detyroj çdo bashkëpunonjës që ta 
lexojë. Supervisorët e kualifikuar në 
frontin tim marrin nga mua një kopje 
si dhuratë. Jo vetëm që t’u ndihmoj 
punën e tyre – natyrisht që për atë 
– por që të mos bëhen të marrë.
Disa ditë më vonë Evike Balogh-u 
bashkë me Zsolti Roth-in erdhën tek 
ne për mbajtur prezantim. Thesarin 
duhet t’ia ktheja prapa – s’ka gjë, 
gjeta tjetër – dhe bashkë me Tamas 
Koppany-in u njohëm edhe fizikisht 
me produktet. Prezantimi përfundoi 
me porositjen e një kutie touch dhe 
disa produkteve, dhe filloi njohja më 
nga afër e produkteve dhe mbledhja 
e përvojave me to. (Natyrisht, unë 
atëherë nuk i quaja kështu.) Emrin 
e Ginkgo Plus-it m’u deshën javë të 
tëra për ta mësuar. Edhe në ëndërr 
i dija karakteristikat e produkteve. 

Siç tha Teca Herman: “Vetëm shtyp 
butonin dhe rrjedh prej teje dituria 
dhe informacionet.”

Nuk e mohoj, më pëlqejnë 
informacionet. Lexoj shumë libra. 
Librat dhe informacionet na çojnë 
drejt burimit, por nëse je mjaft i 
etur që të pish, atëherë do e arrish 
suksesin. Nëse ndryshon zonën tënde 
të konfortit, ndryshon jetën tënde 
– sipas fjalëve të Marti Bako-s.

Ndër librat e mi të preferuar janë 
edhe librat e Bence Nogradi-t. Në 
leksionin e tij në Eger u inatosa 
shumë. Çfarë kërkon këtu ky djalë? 
Përse duhet ta shpenzoj kohën me 
dëgjimin e këtyre fjalëve të kota dhe 
mëndjemadhe? Dhe për kaq para! 
Mendime të tilla më f luturonin në 
kokë – dhe fjala f luturonin nuk e 
karakterizon siç duhet gjendjen time 
të atëherëshme. Dhe ishte përsëri Teca 
Herman që më qetësoi: “Prit fundin. 
Nuk do të vijë keq.”

Dhe me të vërtetë nuk më erdhi 
keq. Që atëherë me sa kam mundësi 
dëgjoj çdo leksion të Bence-s. Gjithë 
librat e tij ndodhen në raftin tim 
ndërmjet librave që i hap shpesh. Në 
çdo rast kur i hap, më përshëndesin 
fjalët e dashura të Bence-s, të 
cilat m’i shkroi me dorën e vet. 
Faleminderit Bence. Për fjalët e 
bukura dhe mbështetjen. Ti ndoshta 

“S’ka përse të vërtetohet 
që dëshira kryesore e 
zemrës së njeriut është 
vlerësimi” 
/Margery Wilson/

NGA PENA E SHPËRNDARËSVE
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ishte i bazuar, rrethanat, gjendja 
financiare nuk ishin dhe nuk janë 
as sot të favorshme. Por e di që kjo 
është e vërtetë për çdo biznes. Plani 
marketing i FLP-s – për mua është 
piktura më e bukur (siç tha Zsolt 
Roth-i) – më tregoi që duhet të 
shkoj në drejtim tjetër, në rrugën 
e drejtë. Plani marketing i Rex 
Maughan-it ishte harta e cila më 
tregoi drejtimin e rrugës. 

Karriera ime nuk ishte e zakonshme. 
Herë lart, herë poshtë. Tani që kujtoj 
të kaluarën, ndoshta isha më shpesh 
poshtë. Dhe kjo është pengesë. Por 
kisha gjithmonë Teca Herman-in, 
Kampionen e Mbështetjes, e cila si 
një nënë e kujdesshme e dinte se kur 
mjaftonte një telefonatë apo një fjalë 
e vetme. Dhe unë shkoja. Shkova 

“Të drejtosh një firmë është si të ndërtosh një anije. 
Njerëzit duhet të besojnë që mëtej ujit të madh na pret 
një botë e re, e mrekullueshme për ta zbuluar, të cilën 
duhet ta arrijmë së bashku.”

NGA PENA E SHPËRNDARËSVE

në mes të shiut në Sarlopusztra që 
të njihem me Marti Bako-n dhe Dr. 
Dusan Kovacs-in, të dëgjoja Erzsike 
dhe Geza Csürke-n, të mësoja nga 
Janos Tamas-i dhe të mësoja nga 
Zsolt Leveleki se si t’i përdorja paratë 
– apo ndryshe: sa të punoj që të 
hidhja bazën materiale të qëllimeve 
të mia. (Për mua që kam mbaruar 
universitetin e ekonomikut ky ishte 
një leksion tepër mësimdhënës. 
Dhe jo vetëm mësimdhënës. Por më 
shumë.) I falenderoj ata.

Në Sarlopuszta morra një vrull të 
ri, pastaj në Lakitelek, ku nga Miki 
Berkics mësova si të bëj ftesa, sepse 
asnjëri nuk lind i ditur. Edhe kjo 
duhej mësuar, dhe mund të mësohej. 

Në maj të 2005-ës një nga blerësit e 
mi më dha një numër telefoni “Merre 
në telefon, sepse dëshiron të blej 
produkte”. Morra në telefon Eszter 
Toth-in – motrën e vogël të Laci 

Toth-it – dhe shkova tek familja e 
vjerrit të saj. Prezantimi i produkteve 
nuk pati sukses, por në vend të tij 
u njoha me Laci Toth-in dhe 
Erika Peczer-in, tek të cilët mbajta 
prezantim me kuti touch dhe me një 
skuadër me nivel dhe të vullnetshme.

Laci Toth dhe Erika Peczer Tothne 
e ndërtojnë me shumë kujdes dhe 
me rezultat biznesin e tyre. Në 
përvjetorin e dhjetë edhe Ata morrën 
medaljen me shqiponjë të managerit 
nga Rex Maughan.

Ata janë gurët e parë të çmuar 
në medaljen time. Puna e tyre e 
vullnetshme i solli frytet e saj, 
skuadra e tyre zhvillohet dhe 
zgjerohet mirë. Jam krenare për ta 
dhe skuadrën e tyre. 

Nuk dëshiroj t’i lë pa përmendur as të 
tjerët. Rrethin tim të blerësve tek të 
cilët mund të mbështetem gjithmonë. 
Distributorët që më qëndruan pranë 
kur më duheshin edhe disa pikë për 
arritjen e nivelit të assistant managerit 
dhe të managerit. I falenderoj ata. 
Mbështetem akoma tek ata, dhe do të 
bëj gjithçka që të ngjiten sa më shpejt 
në nivele më të larta.

Natyrisht, rruga nuk ishte e lehtë, 
dhe ndoshta s’është as sot, por tashmë 
e shikoj autostradën. Qëllimi u 
përcaktua nga Teca Herman, dhe 
unë i premtova që do ta realizoj. E di, 
varet vetëm nga unë.

Duke i hedhur këto mendime në letër, 
mbi gju më fluturon një nuselalë. Hap 
dritaren që të f luturojë jashtë. Dhe 
fluturon. E di se çfarë duhet të bëjë.

Po TI, i Dashur Lexues
TI E DI SE ÇFARË DUHET TË 
BËSH?



Kur bëhet fjalë rreth mbrojtjes së ambientit 
dhe ruajtjes së vlerave natyrore, në Shtetet e 
Bashkuara emri i Rex Maughan-it prej vitesh të 
tëra ndodhet ndër drejtuesit më të angazhuar. 
Ndër Forever Living Resort, 45 prej tyre zotëron 
standartit ISO 14001, i cili është vërtetimi 
i standartit ndërkombëtar të mbrojtjes së 
ambientit sipas të cilit ndërmarrja e caktuar 
në bazë të rragullave të EMS (Environmental 
Management System) nuk e kalon sasinë e 
përcaktuar të ndërhyrjes dhe efektit të ushtruar 
ndaj ambientit. Njoftojmë me krenari që Aloe 
Vera of America (AVA), fabrika e produkteve 
Forever Living Products morri vlerësimin ISO 
14001. Në korrik të 2006-ës e regjistruam 
për herë kompaninë tonë dhe si mbyllje e një 
programi tepër të suksesshëm në 9 maj 2007, në 
New Orleans morrëm këtë vlerësim të lartë nga 

Agjensia e Mbrojtjes së Ambientit të Shteteve 
të Bashkuara (United States Environmental 
Protection Agency – EPA). Punojmë me çdo mjet 
të mundshëm për mbrojtjen e ambientit tonë, 
përshembull gjatë 12 muajve të kaluar arritëm 
ta ulim sasinë e mbeturinave të ngurta me më 
shumë se 3.5 milion kg.

Aloe Vera of America (AVA) kryen një punë 
serioze edhe për sigurimin e standartit OHSAS 
18001, ky standart përmban rregullat e forta 
në lidhje me kushtet e sigurisë dhe shëndetit 
në vendin e punës. Në kategorinë e sigurisë 
dhe shëndetit të siguruar gjatë ushtrimit të 
profesionit aktualisht nuk ka standart ISO, pasi 
autoritetet përkatëse nuk kanë rënë akoma 
dakort në lidhje me një sistem standartizimi 
të përgjithshëm, të vlefshëm kudo në botë. 

OHSAS është një sistem standartizimi britanez, 
përveç kësaj firmat që funksionojnë në Shtetet 
e Bashkuara duhet t’iu përshtaten edhe sistemit 
të standartizimit US OHSA.

Përveç këtyre kompania jonë zotëron edhe 
sistemin e standartizimit të drejtimit të cilësisë 
ISO 9001-2000. Sipas të dhënave të regjistruara 
kompania jonë është e vetmja në Shtetet 
e Bashkuara që i zotëron të tre sistemet e 
standartizimit.

Me këto fakte duam të përforcojmë që Forever 
Living Products dhe Aloe Vera of America bën 
gjithçka për mbrojtjen e ambientit, për shëndetin 
dhe sigurinë e punonjësve të saj, si dhe e ka si 
pikësynim dhe i zbaton me sukses rregullat e 
përgatitjes së produkteve me cilësinë më të lartë. 
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Hoteli Kështjella e Szirak-it**** 3044 Szirák, Petőfi u. 26.

Kështjella e Szirak-it u 
ndërtua në mes të shekullit 
XVIII. Kështjella Teleki 
e fshehur mes pemëve 
disashekullore është një 
nga perlat e vendit tonë, 
e cila tani afër u zgjerua 
me një qendër wellness, 
duke u bërë kështu një 
vend i preferuar pushimi 
për udhëtarët, tregëtarët, 
turistët, sportistët apo 
gjuetarët e zonës që 
dëshirojnë shëndet 
dhe bukuri.

Janë akoma aktuale paketat e 
mëposhtme! Të zgjeruara me një 
surprizë në mbërritje, si dhe me një orë 
shëtitje me karrocë me kuaj!

Dhomë me dy krevate në ndërtesën 
kryesore me ardhje të djelën
–  32 850 – Ft/2 netë/2 persona me 

mëngjes,
–  43 800 – Ft/3 netë/2 persona me 

mëngjes.

Dhomë me dy krevate në ndërtesën në 
krahë me ardhje të djelën
–  24 750 – Ft/2 netë/2persona me 

mëngjes
–  33 000 – Ft/3 netë/2 persona me 

mëngjes

Sigurohet mundësia e krevatit shtesë 
3.500.-Ft me mëngjes, deri në moshën 
10 vjeç falas!



34   35www.flpseeu.com

Qendër kozmetike në kështjellë

I mirëpresim 
mysafirët e dashur!

Grupe të ndryshme mund të mbajnë 
kurse përgatitore në një mjedis të 
shkëlqyer me një pjesëmarrje deri 
në 70 persona. Kryesisht këto kurse 
mësimore, kozmetike apo provime 
zakonisht zgjasin dy ditë e një natë. 
Për punonjësit e FLP-s shërbimet 
tona i ofrojmë me një çmim tepër të 
favorshëm, 11 000 – Ft+TVSH/person, 
i cili përmban strehimin, mëngjesin, 
drekën dhe darkën.

Produktet në çdo rast sigurohen 
GRATIS, me gjithë pajisjet teknike!

Shërbimet:
Pa pagesë: SONYA SPA – sauna, 
pishina me rrymë të kundërt, jakuzi, 
kabinë kripe, fushë tenisi!
Me pagesë: SONYA Wellness – masazh, 
kozmetikë, berberanë, kalorësim, 
sallë lojrash – bowling, bilardo, çoço, 
tavolinë taifuni.

E-mail: kastelyszirak@globonet.hu Telefon / Fax: 06-32-485-300
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