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Ka ndodhur shpeshherë që 
një sportist, apo edhe një 
skuadër në një loj sporti ka 

treguar një rezultat i cili jo vetëm në 
jetën sportive, por edhe në fusha të 
tjera ka ndryshuar qëndrimin dhe 
pikëpamjet e masave të gjera. Këtë e 
shikojmë edhe në biznesin tonë, kur 
me karakteristikat e sipërpërmendura 
entuziazmojmë dhe mësojmë 
linjat tona të poshtme që rriten 
vazhdimisht.

Po e sqaroj këtë me një shembull. 
Kohë më parë, në vitin 1913 në 
Shtetet e Bashkuara jetonte një 
djalë i ri, i cili punonte në një fushë 
tenisi për disa penny. Gjatë gjithë 

ditës mbarte pajisjet e zotërinjve 
që luanin golf, të cilët natyrisht ia 
bënin të qartë vazhdimisht se sa i 
parëndësishëm ishte, pasi atëherë 
golfi ishte me të vërtetë vetëm sporti 
i të privilegjuarvre. Pastaj, rastësisht 
këtij djali të ri, Francis Ouimet-it 
iu dha mundësia të merrte pjesë në 
garën e njohur US Open. Me para 
borxh pagoi çmimin e regjistrimit 
dhe luajti me pajisje të marra borxh, 
por ky djalë njëzetvjeçar luajti 
aq bukur, saqë hyri në finale me 
fituesin gjashtë herë të British Open, 
Harry Vardon. S’kishte as trainer, as 
ndihmë, derisa një djalë dhjetëvjeçar, 
Eddie Lowery, doli nga turma dhe 
i ofroi ndihmë duke i mbartur me 

gjithë dëshirë pajisjet e garës. E 
imagjinoni dot pamjen, një djalë i 
ri amator me ndihmën e një fëmije 
përgatitet të konkuroj me lojtarët 
më të mëdhenj të golfit në botë. 
Nuk e dramatizoj shumë kur them 
se situata më kujton luftën e Davidit 
me Goliatin.

Tre ditë me radhë vazhdoi gara, në 
stacionin e fundit të të cilës Francis 
dhe Harry Vardon u ndeshën për 
fitoren përfundimtare. Kur ky 
fillestar mundi kampionin dhe ngriti 
lart kupën, ndryshoi menjëherë 
pikëpamja e kësaj fushe sporti, 
madje edhe qëndrimi i gjithë botës. 
Njëkohësisht golfi u bë një nga lojrat 

Të gjithë mund të bëhen kampion

Përshëndetja e Presidentit

Gjatë	viteve	në	fjalët	e	mia	
përshëndetëse	në	shumë	raste	kam	
bërë	paralelizëm	ndërmjet	sportit	
dhe	biznesit	tonë	–	jo	rastësisht.	
Është	shumë	e	gjetur	karakterizimi	i	
biznesit	tonë	me	metaforat	e	marra	
nga	sporti	që	pasqyrojnë	mirë	
karakteristikat	të	cilat	shërbejnë	si	
shembull	edhe	në	shumë	fusha	të	
tjera	të	jetës.	Parimet	bazë	të	jetës	
së	kampionëve	tregojnë	drejtimin	e	
duhur	jo	vetëm	në	botën	e	sportit,	
por	edhe	në	ditët	e	zakonshme	të	
marra	me	përgjegjësi.	Kujdesen	për	
shëndetin	e	tyre,	praktikojnë	nga	dita	
në	ditë,	përmirësojnë	atë	që	është	e	
nevojshme,	luftojnë	me	pasion	për	
qëllimet	e	tyre,	funksionojnë	mirë	
në	skuadër,	ndjekin	udhëzimet	e	
trainerit	apo	ndihmësit	të	tyre.
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Ndjenja e 
përbashkët
Gjatë	viteve	të	kaluara	kam	parë	që	kur	
përfundon	një	aktiviteti	ynë,	jo	vetëm	unë,	por	
edhe	mjedisi	im	rrethues,	bashkëpunonjësit	
e	mi	distributor	mbushen	me	një	ndjenjë	të	
pashpjegueshme,	të	këndshme	dhe	pak	të	
veçantë.	Shpeshherë	kam	menduar	se	cili	është	
burimi	i	kësaj	ndjenje.	Baza	e	njëjtë	e	qenies	së	
bashku	dhe	mendimeve	tona	të	përbashkëta	
përcaktojnë	edhe	ndjenjat	tona	të	njëjta.

Sidomos pas Holiday Rally-t të Poreçit shumë bashkëpunonjës të mi 
mbushen me një ndjenjë të këndshme kur mendojnë edhe një moment 
të vetëm për këtë ekperiencë të përbashkët. Jemi të shumëllojshëm, 
secili është i veçantë, prandaj është kaq e bukur krijesa njeri. Por një 
skuadër më e madhe bashkohet dhe vihet në lëvizje nga një qëllim i 
përbashkët, një sistem i përbashkët, funksionon si një familje e madhe. 
E ndjejmë që i përkasim diçkaje, një skuadre të përbashkët të madhe, 
dhe mendimet, ndjenjat dhe veprimet tona na bashkojnë dhe na vënë 
në lëvizje në një rrugë të njëjtë, diku e njëjtë, diku e ngjashme, por që 
mbështetet në baza të përbashkëta, drejt qëllimeve. Kjo është një ndjenjë 

e këndshme, nëse nuk e ke provuar 
akoma, atëherë eja në një Ditë Suksesi, 
në një nga aktivitetet tona, pranoje ftesën 
dhe kualifikohu për në një Rally, le të 
jetë ai Rally Europian, Program Ndarje 
Profiti, Super Rally, World Rally, apo 
pikërisht Holiday Rally në Poreç. Njihu 
me këtë ndjenjë, sepse nëse të arrin edhe 
ty, atëherë do të qetësohesh, do të jesh i 
sigurt, i shëndetshëm dhe do të bëhesh 
anëtari i Skuadrës më të mirë në Botë. 
Përpara FLP Hungari!

më popullore, kalimi i kohës së lirë 
për shumë njerëz. 

Ndonjëherë edhe ne e gjejmë veten 
në situata si Francis dhe Eddie aty 
në fushë, por biznesi ynë natyrisht 
nuk është një Goliat i tmerrshëm, 
dhe as ne nuk jemi djemë të dobët të 
cilët mund të luajnë rojin e Davidit. 
Biznesi ynë është shumë i thjeshtë, 
por aspak i lehtë. Gjithçka varet nga 
fakti që a jemi në gjendje ta ndajmë 
vazhdimisht me të tjerët entuziazmin 
tonë në lidhje me produktet e 
shkëlqyera dhe mundësinë e veçantë 
të biznesit. Nuk duhet ta ndërlikojmë 
mesazhin: duhet të gjejmë vetëm 
momentin që t’ua tregojmë të 
gjithëve produktet dhe mundësinë 
që ndryshon jetën e secilit, në 
shtëpi, në kafene apo në çdo takim 
të organizuar. Kur t’iu mbërrijë 
mesazhi, do ta falenderoni patjetër. 

Shumë prej jush e ushtrojnë në mënyrë 
profesionale ndërtimin e rrjetit, 
ndërtojnë skuadra të mëdha dhe 
efektive. Unë për këtë iu falanderoj! 
Puna e përkushtuar e sjell gjithmonë 
rezultatin e pritur. Kemi qenë 
dëshimtarë të shumë historive suksesi 
në këtë biznes; njerëz, pikërisht si Ju, 
tashmë shijojnë suksesin e merituar, 
suksesin që iu pret edhe Ju!

Këtu në Shtetet e Bashkuara nëntori 
është vendimtar më tepër për shkak 
të festës së Dhënies së Falenderimeve. 
Të veprojmë për t’i zgjuar me të 
vërtetë ndjenjat njerëzore në ditët e 
zakonshme të biznesit; t’i kushtojmë 
disa minuta shprehjes së falenderimit 
tonë me një kartolinë apo telefonatë: 
Faleminderit! Po afron fundi i vitit, 
por kanë mbetur edhe disa javë nga 
viti 2007. Të bëjmë çfarë kemi për të 
bërë me ndershmëri, të punojmë 
pa e dhënë veten në finish, dhe të 
na vijnë në mend Francis dhe Eddie 
duke qëndruar në fushë në fund 
të finales. Do të kishin miliona 
shkaqe që ta humbnin ose edhe 
të dorëzoheshin, por ata prapë 
qëndruan në këmbë, u përqëndruan 
tek qëllimi dhe fituan. Edhe fitorja 
jonë mund ta ndryshoj botën!
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Erdhi momenti 
i shumëpritur
Në muajin korrik dhe gusht punuam 
shumë bashkë me skuadrën time të vogël, dhe 
kjo punë këmbëngulëse solli edhe rezultat: 
nga njëra anë arritëm nivelin e supervisorit, 
dhe nga ana tjetër u kualifikuam për në 
Rally. Numëronim me padurim ditët e 
mbetura deri në nisje. 

Më në fund erdhi momenti i shumëpritur 
dhe bashkë me bashkëshorten time të enjten 
në darkë në Pecs u ngjitëm në autobusin 
e nisur nga Szegedi bashkë me njëzet e 
ca bashkëpunonjësit tanë që mëngjesi i të 
nesërmes të na përshëndeste në Poreç. 
Rruga ishte e gjatë dhe e lodhshme, por 
shoqëria e mirë na bëri ta harrojmë këtë. 

Holiday Rally i sivjetshëm u prit në Hotelin 
Laguna Albatros, i cili është një hotel me 
katër yje, 324 dhoma me ajër të kondicionuar 
dhe palma të shumta në parkun e tij të 
mrekullueshëm. Ky kompleks ndërtesash 
ndodhet afërsisht 100 metra nga bregu i 
detit, por përveç kësaj i kënaq pushuesit 
edhe me 3 pishinat e tij. Në restorantin e 
madh me vetëshërbim morrëm një 
shërbim “all inclusive”.

Pasi mbërritëm – pas një shplodhje të 
shkurtër – u pritëm nga një drekë e bollshme 
në restorant, kështu që u ulëm të ngopur në 
serinë e leksioneve që filluan në orën 14, të 
cilat u mbajtën në pallatin e sportit që gjendej 
afër hotelit. Nuk e di saktë se sa vetë morrën 
pjesë në Holiday Rally, por atë e di që ishin 
8 autobusa që i transportuan të kualifikuarit 
në vendin e organizimit dhe shumë të tjerë që 
erdhën me makina.

Aktivitetin natyrisht e hapi drejtori gjeneral 
Dr. Sandor Milesz. Në bllokun e parë Dr. 
Edit Revesz, Dr. Anna Schmitz dhe Dr. 
Terezia Samu mbajtën leksion rreth lidhjes 
së aloe vera-s me shëndetin. Pas kësaj Agnes 
Krizso tregoi se si ishte kur e filloi ajo. Pas 
leksionit motivues të Jozsef Szabo-s kursin 
e të premtes e mbylli historia e diamantes 
së dyfishtë Katrin Bajri e cila tregoi se 
si disidoi me një çantë të vetme tre muaj 
përpara rënies së murit të Berlinit, kurse tani 
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është fqinje e princit Albert të Monakos. Për 
relaksim ditën e mbyllëm me një party.

Edhe të shtunën dëgjuam shumë leksione 
të shkëlqyera. Aranka Vagasi përshembull 
mbajti leksion rreth programeve motivuese. 
Istvan Halmi theksoi rëndësinë e skuadrës. 
Adolf L. Kosa prezantoi karrierën e vet në 
FLP të ilustruar me shifra. Titulli i leksionit 
të Veronika Lomjanski-t ishte: “Edhe unë 
isha supervisore”. Miklos Berkics shpjegoi 
që tre herë 8 është e barabartë me 120, pra 
s’kemi punë tjetër, veçse të nisim tre grupe të 
mira supervisorësh të cilat na sjellin nivelin 
e managerit. Për atmosferën e mirë ndërmjet 
leksioneve u kujdes këngëtarja Maja Suput 
– me sukses, sepse duke dëgjuar këngët 
e saj u ngritën në kërcim edhe anëtarët e 
President’s Club.

Manageri im Laszlo Toth më tha të ulemi 
sa më përpara, sepse në rreshtat e fundit 
nuk ndihet mirë efekti që të jep aktiviteti. Ia 
dëgjaum fjalën dhe zumë vend në rreshtin e 
7-të. Ishte një ekperiencë e papërshkrueshme 
të shikoje dhe të dëgjoje nga afër njerëzit që 
kanë arritur shumë në këtë biznes. Mësuam 
shumë rreth mënyrës se si mund të bëhemi 
nga supervisor në manager.

Çfarë na dha Rally përveç mësimit? U takuam 
me personat më të shkëlqyer të biznesit, si 
përshembull Dr. Erika Tanacs Tombaczne-n, 
Miklos Berkics-in, Robert Varga-n, me disa 
prej tyre shkëmbyem edhe disa fjalë të cilat 
përbëjnë një motivim plus për ne.

Mbresa ime më e madhe ishte kur gjatë 
mëngjesit të shtunën Miklos Berkics-i u ul në 
tavolinë me mua, dhe për gjysëm ore bisedova 
me rrjetndërtuesin më të madh të Hungarisë. 
Me këtë m’u bë realitet një ëndërr. Për këtë ia 
vlente të punoje gjithë verës.

Pra, si ishte Holiday Rally? Kjo nuk mund 
të tregohet, vetëm mund të përjetohet. Më 
rëngjethet edhe tani mishi kur mendoj për të. 
Poreçi më dha një motivim i cili me siguri na 
ndihmon në arritjen e nivelit të mëpasshëm.

TAMAS GALAMBOS
supervisor
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Nisemi në 
Poreç! 
Erdhi dita e madhe, 4 tetor 2007, e enjte, ora 
20.00. E dini se ç’do të thotë kjo? Si shpërblim 
për rendimentin tonë nga FLP-ja morrëm një 
udhëtim për në Kroaci. 

Je takuar ndonjëherë me një kompani të 
tillë? Kryen punën që të pëlqen dhe për këtë 
blen me çmim të ulur (ose falas) produkte të 
mrekullueshme të cilat përmirësojnë gjendjen 
tënde shëndetësore, të paguajnë për punën e 
bërë dhe si shpërblim të ofrojnë një udhëtim, 
shpenzimet e të cilit i mbulon FLP-ja! Ne nuk 
jemi takuar ndonjëherë me diçka të tillë!

E prisnim me padurim udhëtimin, pasi 
sponsori ynë Attila Küri dhe babai i tij 
Andras Küri na kishin treguar shumë rreth 
tij, pasi kishin marrë pjesë në udhëtim e 
2006-ës. Më lejoni që me këtë rast t’i 
falenderoj ata që ma treguan këtë mundësi, 
më ndihmuan dhe më ndihmojnë në arritjen e 
qëllimeve të mia. 

Por është tjetër ta dëgjosh dhe tjetër ta 
përjetosh diçka! Prandaj po ua ofrojmë edhe 
juve që nëse nuk e keni plotësuar akoma këtë, 
atëherë bëheni sa më shpejt, ia vlen!

Imagjinojeni, udhëtuam si yjet. Shoqërues 
me motorr, trupa sigurimi dhe një radhë 
makinash që kujdeseshin që të përparonte 
karvani prej tetë autobusash lluksoz.

Edhe në autobus na kënaqën me 
shumllojshmërinë e sanduiçeve të shijshme, 
UJIN MINERAL SIRONA, dhe një film të 
shkëlqyer motivues. Ke udhëtuar ndonjëherë 
kështu? Ne jo!

MBËRRITJE, 5 TETOR 2007, ORA 10. 

Nuk u besonim syve! Mbërritëm në një vend 
përrallor, hotel i mrekullueshëm, palma, lule, 
det. Dhe kjo s’është gjë fare. E dini se çfarë 
pritje na u bë? Drejtuesit e lartë të FLP-s, 
Manager, Senior, Soaring, Safir, Diamant-
Safir, Diamant dhe që të përmendim edhe 
disa emra: Dr. Sandor Milesz, Jozsi Szabo, 
Miki Berkics, Dr. Adolf L. Kosa..., të 
gjithë ndodhen përpara hotelit, na presin ne, 
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duartrokasin, gëzojnë. Ata për Ne! Na gëzohen 
Neve, Supervisorëve! Kjo është një ndjenjë e 
papërshkrueshme!!!

Kur hyjmë në hotel na presin dhurata të tjera! 
Marrim bluza të kuqe shumë të bukura të 
FLP-s, stilolapsa, fletore shënimi dhe çanta 
shpine. Faleminderit!

Paketim i shpejtë në dhoma, pastaj drejt 
rrugës së zbulimit. Qëndrojmë në taracën 
e hotelit dhe shikojmë detin. E gjeni dot 
se kush vjen drejt nesh? Drejtori gjeneral 
Dr. Sandor Milesz! Fjalët e tij s’kam 
për t’i harruar kurrë: „Bukur, apo jo? 
Shplodhuni, hani, pini, ndijeni mirë veten! E 
MERITONI, KENI PUNUR PËR KËTË!” 
Keni dëgjuar fjalët të tilla nga „shefi juaj”? 
Unë asnjëherë nga asnjëri!!!

Drekë! Restorant madhështor me tavolina 
suedeze dhe taracë me pamje nga deti. Aty 
gjendej gjithçka që të dëshiron syri dhe goja. 
Mishra të pjekur, sallata, makarona, peshq 
të ndryshëm, djathra, fruta (pjepër në tetor!), 
akullore, ëmbëlsira, salca, pije freskuese, etj.
Të premten pasdite filluan leksionet: Dr. Edit 
Revesz Siklosne, Dr. Anna Schmitz, Dr. 
Terezia Samu, në pushim kërcime latine, 
pastaj Danijela Ocokoljic, Jadranka Kraljic-
Pavletic, Agnes Krizso, Jozsef Szabo, Katrin 
Bajri dhe partneri i saj Pascal Crepieux. Ajo 
që morrëm nga ata nuk mund të përshkruhet. 
Por edhe ju e dini, pasi i keni dëgjuar. 

Në mbrëmje një darkë fantastike, pastaj 
disko me njerëzit e parë të kompanisë. Ke 
kërcyer ndonjëherë me Jozsef Szabo-n, 
Mariann Szeker-in, Eva Keszi Szepne-n, 
Mihaly Szep-in, Melinda Gulyas-in? Këtu 
mund ta bëje!

6 TETOR, E SHTUNË

Pas mëngjesit vijnë përsëri leksione të 
shkëlqyera. Po përmend përsëri vetëm emrat 
e lektorëve, pasi ajo që dinë dhe japin mësim 
ata, përvoja e punës së tyre shumëvjeçare është 
e pamundur të shkruhet. Irena Dragojevic, 
Tibor Elias, Robert Varga, Marija Ratkovic, 
pas bllokut të muzikës në pushim erdhën 
Tünde Hajcsik dhe Andras Lang, Jozefa 
Zore dhe Dr. Adolf L. Kosa. Stilolapsat 
tona lëviznin me shpejtësi. Pak të turullosur 
nga leksionet magjepse dhe informacionet 
e shumta mbajtëm një pushim dreke, dhe 
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imagjinoni që të gjithë lektorët dhe linja e 
sipërme hërngri drekë me bashkë ne! Ti ke 
ngrënë ndonjëherë drekë me „shefin tënd”? 
Pasdite vazhduan leksionet: Istvan Utasi, 
Tünde Ibolya Csaszar, Zrinka Vranes, 
Istvan Halmi, Aranka Vagasi, Miklos 
Berkics dhe Veronika Lomjanski. Ishte 
magjepse, morrëm shumë forca dhe energji 
prej tyre! Dhe s’ka ardhur akoma fundi! 

Pas darkës përsëri disko me vajza që bënin 
striptizë dhe djem Chippendale. Me shërbim 
të plotë! Mund të bëje fotografi me këdo! 
Të gjithë ishin të dashur, mund të kërkoje 
këshilla. Mund të bisedoje me të mëdhenjtë jo 
vetëm rreth biznesit. Psh.: këtu morrëm vesh 
që Mariann Szeker-it i pëlqejnë qentë, dhe që 
lloji i saj i preferuar është ai që rrisim ne.

Dhe si përfundim më lejoni të falenderoj një 
çift, Maria Ollos Keszlerne-n dhe Arpad 
Keszler-in. Atë dashuri, përkujdes dhe mësim 
që morrëm nga ata s’kam për ta harruar kurrë. 
Dhe gjithë këtë pa qenë Manageri ynë, pa 
qenë linja jonë e sipërme, pra pa asnjë interes. 
Faleminderit! S’kemi për t’i harruar kurrë ata.

Kurse udhëtimin dhe mundësinë për një jetë 
me cilësi më të mirë ia falenderojmë FLP-s, 
s’kemi për ta harruar kurrë! Shfrytëzojeni 
edhe Ju!!!

IZABELLA PINTER
SZABOLCS SZEKERES
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Me sentimentalizëm 
rreth Poreçit
Matanë majës! E arritëm bashkë me shoqen time të 
jetës! Nga 3 Korriku deri më 31 Gusht. Ishte diçka 
turbo. Mposhtëm vetveten dhe më 4 Tetor u ngjitëm 
në autobusin që shkonte në Poreç. Pas një rruge prej 
14 orësh, që vë në provë edhe një supervisor – edhe 
ai njeri është -, të pakësuar në numër, por jo të thyer, 
mbërritëm në perlën e detit Adriatik. E mira e fitoi 
shpërblimin e merituar, pasi kur zbrita nga autobusi e 
gjeta veten mes krahëve të një nga shembujve të mi të 
mëdhenj. Mos ndodhtë kurrë pritje më e keqe!

Pas një pushimi të vogël erdhi një drekë e bollshme 
në hotelin me 4 yje Laguna Albatros. Pastaj filloi 
show. Prezantim produktesh për ata që kishin zënë 
karriget e ish-akademisë, histori suksesi që të nxirrnin 
lot nga sytë, dhe për shplodhje vallëzim. Pastaj salla u 
pushtua nga fuqia.

Një pushim tjetër i vogël, darkë e bollshme, pastaj 
një arratisje e suksesshme në qytetin e lashtë me 
atmosferë veneciane të Poreçit. Fotografime, akullore, 
diskutimi i momenteve kryesore të ditës – duke i 
ndërprerë fjalën njëri-tjetrit. Për të tjerët disko.

E shtuna e tejkaloi gjithë imagjinatën tonë. Përsërita 
në vetvete thënien klasike: “S’ka gjë të paarritshme”. 
Me enët e gjakut që më dilnin në qafë bëra 
premtimin “DO TA ARRIJ!”. Pastaj thosha: “Kjo 
rrugë të sjell prapë në Poreç, edhe unë do të ndërtoj 
biznes të madh, mëtej, mëtej, mëtej. Drejt nivelit të 
Safirit miqtë e mi!” Kaq profesionizëm, njerëzim, 
pastërti dhe ndershmëri në një vend nuk kisha parë 
ndonjëherë. Me ne aty ishte edhe Zoti i cili na bekoi, 
siç u lut edhe një nga të preferuarit e mi në mbyllje 
të leksionit të tij. Po e them burrash, u përpoqa 
shpeshherë me lotët në sy. Do doja t’i shtrëngoja dhe 
t’i puthja duart e lektorëve të të shtunës!

Në banketin e mbrëmjes e mira e fitoi përsëri 
shpërblimin e merituar. Morrëm shumë fjalë 
motivuese dhe një fotografi të përbashkët nga të 
mëdhenjtë. Ne ishim “shoqëria e Safirëve”.
Vitin e ardhshëm me ju po këtu! Ai që nuk e beson 
– edhe ai të kualifikohet vitin e ardhshëm për në 
HOLIDAY RALLY në POREÇ!

Faleminderit
JOZSEF OLAH

supervisor
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Rilindja e Poreçit
Na ishte dikur një vajzë e cila kishte gjithçka: 
shëndet, familje, shtëpi, makinë. Por prapë 
nuk ishte e lumtur, sepse i mungonte diçka në 
jetë. Vetëbesimi.

Një ditë të bukur iu dha në jetë një mundësi: 
një jetë më e mirë, më shumë para, mundësi 
për të ndihmuar të tjerët dhe një karrierë e 
madhe. Kjo mundësi quhej Forever Living 
Products. Kjo vajzë vendosi ta shfrytëzojë këtë 
mundësi dhe ta bëj më të bukur jetën e saj dhe 
të të tjerëve. Fillimisht çdo gjë funksiononte 
mirë, por prapë i dukej sikur i mungonte 
diçka. Për rezultatet e shumta të arritura FLP-
ja e shpërbleu vajzën dhe partnerin e saj me një 
ekskursion. Udhëtuan në Poreç.

Që në autobus u dallua që kompania bën 
gjithçka që ta ndjenin mirë veten. U pritën 
me dhurata të shumta në një hotel të 
mrekullueshëm me katër yje. Dhomë me 
komfort të plotë, ushqim dhe pije me bollëk, 
party në mbrëmje, me një fjalë kompania i 
mbante në pëllëmbë ata dhe 850 njerëzit e 
tjerë, të cilët gjithashtu shijonin frytin e punës 
së tyre. Aty ishte çdo njeri i rëndësishëm i 
këtij rajoni. Erdhën leksionet me nivel të lartë 
të cilat shkaktuan shpeshherë lot në sytë e 
vajzës, sepse iu duk sikur lektorët e dinin se 
me çfarë problemesh luftonte dhe thanë vetëm 
gjëra që vajzës iu duk sikur i drejtoheshin 
vetëm asaj. Kur u takua edhe personalisht me 
lektorët ata e hodhën dorën në shpinë duke i 
thënë që edhe ajo është e aftë të ecë përpara 
dhe të mos e nënvleftësojë veten, “Duhet 
të guxosh të mendosh gjëra të mëdha. Bëhu 
shembull i denjë i fëmijës tënde” (Robi Varga) 
pasi ndodhet në një vend ku çdo gjë është e 
dhënë: Mundësia dhe ndihma, pasi s’është 
asnjëherë vetëm. Rrethohet nga njerëz të 
cilët duan që edhe ajo të bëhet e suksesshme. 
“Vetëm ki besim në vetvete që mund ta bësh. 
Tregohu e hapur ndaj ndryshimeve, ndrysho 
vetë, dhe atëherë ndryshon çdo gjë rreth teje.” 
(Tünde Hajcsik) Njeriu atë që është në 
gjendje ta besoj, është në gjendje edhe ta 
realizoj. Ky është sekreti i suksesit të sigurt!

Në këtë kohë vajzës i rrahu fort zemra dhe 
filloi të mbante shënim pikësynimet e saj 
të cilat deri tani kishte frikë t’i shkruante 
në letër, sepse kishte frikë nga zhgënjimi. 
Erdhi koha e kthimit në shtëpi. Vajza u ngjit 
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në autobus e rinovuar dhe e mbushur me 
energji, dhe po çonte në shtëpi dhuratën më 
të bukur për të cilën udhëtoi deri në Poreç, 
VETËBESIMIN.

Dhe i ndryshoi jeta.

E dini çfarë është më e bukura në këtë 
përrallë, që nuk është përrallë, por 
ngjarje e vërtetë. Më besoni që edhe Ju 
jeni të aftë për këtë, pasi ndodheni në vendin 
më të mirë, në FLP.

Prandaj falenderojmë FLP-n, sponsoren e 
saj Ildiko Püspökyova-n (S), mentoren 
Maria Fabianova-n (AM), linjën e sipërme 
Monika Csakyova-n (AM), Katalin Szabo 
Bogdanne-n dhe Ervin Bogdan-in (M), 
Melinda Gulyas-in (Senior M), si dhe 
Eva Keszi Szepne-n dhe Mihaly Szep-in 
(Soaring M).

Mos harroni që „Duhet të digjet ai që dëshiron 
të ndez” (Piramis)

Nga 1 janari 2008 përsëri Holiday Rally 
Poreç, edhe Ju mund të ndodheni aty!

16 tetor 2007, 
Ipolysag, Sllovakia

ANDREA DHE BELA SOLTESZ S
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Mbresat tona nga 
Holiday Rally
Erdhi pra dita e shumëpritur. Në 29 janar 
2007 u regjistruam së bashku me partneren 
time Ibolya Unghy. Në fund të shkurtit arritëm 
nivelin e supervisorit. Në këtë kohë sponsori 
ynë Istvan Lantos na tha të plotësojmë 
programin motivues Holiday. Nuk e morrëm 
vesh mirë, kuptuam vetëm se në mes të tetorit 
na pret një fundjavë e gjatë në Poreç.

Kjo fundjavë e gjatë mbërriti tani. Në 4 
tetor, në orën 10, u nisëm me dy makina nga 
Salgotarjani. Ishim 10 vetë që morrëm rrugën, 
katër prej nesh kishim plotësuar programin 
motivues, kurse të tjerët erdhën për të mësuar.

Në datën 5, në orën 8 të mëngjesit mbërritëm 
në Poreç, po iu them se partnerja ime s’kishte 
qenë ndonjëherë në bregdet – dhe është 53 
vjeç. Tani më në fund e arriti këtë falë FLP-s. 

Edhe mbërritja s’ishte diçka e zakonshme, 
në sallën e hotelit u takuam me Veronika 
Lomjanski-n, e cila na ndihmoi me 
dashamirësi. Pas zënies së dhomave erdhi 
supriza e dytë, pas mëngjesit pimë një kafe, 
donim të paguanim, por s’na lanë. Ç’është kjo? 
– pyetëm, pastaj e kuptuam se merrnim një 
shërbim të plotë. Partneres sime iu veshën pak 
sytë, e kapërcente me vështirësi emocionin. 
Shëtitëm drejt bregdetit, dhe tha se kjo ishte 
dëshira e saj në jetë, e kishte vendosur se nuk 
do të vdiste derisa të shikonte detin. Në këtë 
kohë linja jonë e sipërme Ervin Hegedűs dhe 
partnerja e tij Timi tha se ka edhe shumë 
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dete që do të shikojmë së bashku. Dhe 
kështu e lamë.

Rreth leksioneve mund të flasim vetëm në 
nivel të lartë, sipas nesh vlera e këtyre dy 
ditëve nuk mund të shprehet me para.

Çfarë përfituam nga këto dy ditë?, po 
përpiqem ta shpreh me fjalë, por është e 
vështirë.
– shumë informacione të reja
– vrull të ri për punë
– u njohëm me shumë miq të rinj
– shumë lëndë mësimore
– dashuri
–  u njohëm me forcën e kompanisë, 

mahnitëse!!!
–  thjeshtësinë dhe gadishmërinë për të 

ndihmuar të drejtuesve të lartë
– forcën bashkuese të aktivitetit

Gjërat e sipërpërmendura nuk mund t’i radhis 
dot sipas rëndësisë, por ndihej deri në fund 
DASHURIA. Ky familjaritet dhe atmosferë e 
mirë karakterizoi Poreçin.

Të djelën gjatë një shëtitje të ndërthurrur me 
shikimin e qytetit vlerësuam dy ditët e kaluara 
dhe vendosëm që nuk do të kthehemi në shtëpi 
pa u larë në det. Të djelën pasdite u lamë një orë 
në det kur të rinjtë të çuditur përcaktuan: - deti 
qenka me të vërtetë i kripur! Në këtë atmosferë të 
mirë përshëndetëm Poreçin, dhe të njëjtën kohë 
vendosëm që edhe vitin e ardhshëm po këtu, të 
zgjeruar me supervisorë të rinj do të takohemi 
përsëri me FAMILJEN e madhe.

IBOLYA UNGHY DHE 
MIHALY HORVATH

supervisorë
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Sekreti i suksesit të FLP-s fshihet 
në marrëdhënien ndërmjet 
sponsorit dhe bashkëpunonjësit 

të tij. Senior manageri Dr. 
Tumbas Dusanka dhe manageri 
Sinisa Blaskovic, sponsorja dhe 
bashkëpunonjësi i tij, ishin drejtuesit 
e programit të Success Day-t të parë të 
vjeshtës. Na pëlqeu të gjithëve drejtimi 
mjeshtëror i programit nga Dusica dhe 
Bosko. 

Drejtori rajonal i FLP Serbisë, 
Branislav Rajic bëri një përmbledhje 
të punës së periudhës së verës. Gjatë 
muajve të verës punuam me vullnet 
dhe këmbëngulje, kryem një punë 
të madhe, hodhëm një hap të madh 
historik në ndërtimin e rrjetit të 
distributorëve. Distributorët serb ishin 
në çdo vend të botës. Kudo që shkuan 
u pritën mirë dhe e përfaqësuan në 
mënyrë dinjitoze metodën e suksesshme 
të punës të rajonit sllavo-jugor. 

Programi më i ri motivues Holiday 
Rally solli si rezultat kualifi kimin 
e shumë supervisorëve, assistant 
managerëve dhe managerëve. Në 
skenën e Pallatit të Sindikatave i 
përgëzuam edhe njëherë fi tuesit e 
programit motivues dhe u uruam rrugë 
të mbarë për në Poreç.

Puna në skuadër sjell gjithmonë sukses. 
Fillon me vendime individuale të cilat 
ndërthurren në rrjetin e punës në 
skuadër, duke krijuar me këtë forca të 
reja shtytëse dhe krijuese. TI je forca 

lëvizëse e çdo ngjarjeje dhe njëkohësisht 
edhe pjesë e skuadrës, pa të cilën 
gjithë kjo nuk do të funksiononte dot. 
Forever-i i shpërblen lojtarët e skuadrës 
që ndodhen në nivele të ndryshme dhe 
u ofron mundësi për të marrë forca 
të reja që ta vazhdojnë më fuqishëm 
ndërtimin e rrjetit të punonjësve. 
Bashkëpunonjësja jonë safi r managere 
Marija Burus ka qenë dëshmitare 
e shumë programeve motivuese të 
cilat gjatë dhjetë viteve të kaluara 
kanë ndërtuar një rrjet të fortë dhe të 
sigurt bashkëpunimi. E falenderojmë 
për leksionin e saj të shkëlqyer dhe 
dinamik, sllogeni i të cilit ishte: Edhe 
Ti e dëshiron dhe mund ta bësh!

Një nga mësuesit më të mirë të 
jetës sonë është përvoja, vetëm që 
ndonjëherë ka çmim tepër të lartë. 
Përvojat e vërteta dhe të sinqerta që 
sigurojnë përdoruesit e produkteve të 
FLP-s dhe mjekët që i përdorin përditë 
këto produkte, tregojnë një shembull 
të qartë se si mund të përmirësojmë 
cilësinë e jetës sonë dhe të të tjerëve. 
E falenderojmë bashkëpunonjësen 
tonë soaring managere, Dr. Biserka 
Lazarevic, e cila e drejtoi me angazhim 
të plotë këtë pjesë të programit dhe 
dha këshilla të shkëlqyera në lidhje 
me atë se si mund të arrihet harmonia 
ndërmjet njeriut dhe natyrës. 

Aftësia jonë e qëndrueshmërisë ruan 
unitetin e organizmit tonë dhe e 
bën më rezistent ndaj dëmtuesve 
të përditshëm të mjedisit. Bimët 

Me frymëmarrjen e fundit të verës dhe me korrierët 
e parë të vjeshtës erdhi edhe dita jonë e suksesit 
– Success Day i shtatorit në Beograd. Pushimi ynë 
i verës ishte i shkurtër, por produktiv, dhe këtë e 
vërteton edhe numri i punonjësve tanë që arritën 
nivele të reja kualifikimi.

Edhe Ti e dëshiron dhe mund ta bësh

DR. TUMBAS DUSANKA
senior manager

FOTOGRAFOI: DIMITRIJE OSTOJIĆ

SINIŠA BLAŠKOVIĆ
 manager
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mjekësore fi tuan një përdorim të gjerë 
në mjekimin e problemeve të ndryshme 
të funksionimit të organizmit të njeriut. 
Këto mekanizma pozitive vërtetojnë 
përvojat e favorshme – të siguruara në 
jetën e përditshme të përdoruesve dhe 
gjatë praktikës së mjekëve. Produktet 
e FLP-s veprojnë mirë në aftësinë e 
qëndrueshmërisë së njeriut – theksoi 
në leksionin e tij bashkëpunonjësi ynë 
manager Dr. Aleksandar Petrovic.

Programet motivuese të FLP-s i 
ndihmuan rrjetndërtuesit e shkëlqyer 
në arritjen e niveleve të ndryshme 
dhe të suksesit. Në skenën e Pallatit të 
Sindikatave përgëzuam supervisorët, 
assistant managerët dhe managerët  e 
rinj të cilët punuan me vullnet gjatë 
muajve të nxehtë të verës dhe i arritën 
qëllimet e tyre. 

Forca mahnitëse e jetës së Maja 
Odzaklijevska-s i vë të gjithë në 
lëvizje, kurse zëri i saj i bukur që 
të ngroh shpirtin na pushton zemrat. 
Ajo është mysafi re e përherëshme e 
aktiviteteve tona. Karizmatizmi i 
saj është për t’u patur zili. E falenderojmë 
shumë Maja-n për shfaqjen e saj dhe 
mendojmë gjithmonë me kënaqësi 
për të edhe në të ardhmen.

Të gjithë ne jemi drejtuesit e shkollës së 
jetës dhe zotëruesit e jetës sonë, si dhe 
shkaktarët më të mëdhenj të disfatave 
tona. Pothuajse shpërtheu skena, aq 
energji pozitive rrezatoi bashkëpunonjësi 
ynë Milan Pavlovic Mitrovic i cili është 
konsumator i kënaqur dhe manager i 
suksesshëm i FLP-s. Secili prej nesh mund 
të bëhet punonjës i rëndësishëm dhe 
konsumator i kënaqur produktesh – nëse 
kemi dëshirë. Programi Forever ofron 
mundësinë që të mësojmë shumë nga 
përvojat e të tjerëve, dhe ato që mësojmë 
t’ua përcjellim edhe të tjerëve gjatë jetës 
dhe punës sonë të përditshme. Ky proces 
kurorëzon karrierën tonë të suksesshme. 

Si mund të jenë disa aq të suksesshëm, 
kurse të tjerë jo? Suksesi është rezultati 
i dëshirës dhe i pikësynimit. Rregullorja 
e tij përbëhet nga këto hapa: vendos, 

mëso, përgatit planin, puno vetëm, 
puno përditë, beso tek ajo që bën, dhe 
mos u dorëzo kurrë! Ai që digjet nga 
dëshira e palëkundshme, realizimin e të 
cilës mund ta pengoj vetëm vdekja, do të 
ketë gjithmonë rezultat dhe do t’i realizojë 
qëllimet e tij. Kur e di se përse punon, 
atëherë “mënyra se si” funksionon 
vetë! Zoti Rex Maughan përpara tre 
dhjetëveçarëve hodhi bazat e punës 
përvojat e të cilës sollën shumë gjëra të 
bukura në jetën e bashkëpunonjësit tonë 
soaring manager, Dr. Predrag Lazarevic. 
Sukseset dhe mentaliteti i punës së tij 
frymëzuan këtë leksion.

Pas një pushimi të shkurtër i mblodhëm 
në një buqetë punonjësit që në krahasim 
me periudhën e kaluar e rritën shumë 
rezultatin e punës së tyre, duke hyrë me 
këtë në Klubin e Sundimtarëve.

Fituesit e programit motivues të blerjes 
së makinës ishin bashkëpunonjësit tanë 
senior manager, Sonja dhe Nebojsa 
Knezevi. Përgëzime!

 Jeta dhe puna jonë na detyron të 
krijojmë marrëdhënie të përditshme 
dhe ndonjëherë edhe mospërputhje 
mendimesh që rrjedhin nga këto, të cilat 
janë të pashmangshme gjatë punës. Me 
zgjidhjen e tyre hapet çdo derë në rrugën 
drejt suksesit. Por karriera e punonjësve 
varet nga aftësia e tyre për t’i zgjidhur 
shpejt dhe mundësisht pa dhembje 
problemet e ndryshme në radhë të parë 
me vetveten, pastaj me bashkëpunonjësit 
dhe ambientin e tij. Këmbëngulja dhe 
marrëdhëniet e mira njerëzore të treguara 
gjatë marrjes së vendimeve, veprimeve 
dhe punës i çon të gjithë drejt suksesit 
të shumëpritur – tha mysafi ri ynë Dr. 
Dusan Pavlovic.

Falenderuam drejtuesit e programit për 
punën e tyre dhe me dhënien e medaljeve 
të assistant supervisorit u përshëndetëm 
me mysafi rët tanë. Aktivitetin tonë të 
ardhshëm e organizojmë më 13 tetor në 
Pallatin e Sindikatave të Beogradit. 

BRANISLAV RAJIC
Drejtori rajonal i FLP Serbisë
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HUNGARIA SERBIA, MALI I ZI

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

KUALIFIKIME

Klubi i 
  Sundimtarëve 

  
  Dhjetë 

shpërndarësit 
e parë sipas 

pikëve personale 
dhe të non-

managerit

  1.  Dominkó Gabriella
  2.  Szekér Marianna
  3.  Tóth István dhe 

Zsiga Márta
  4.  Nagy Ádám dhe 

Nagyné Belényi Brigitta
  5.  Krizsó Ágnes
  6.  Csuka György dhe 

Dr. Bagoly Ibolya
  7.  Gecző Éva Krisztina
  8.  Tamás János dhe 

Tamás Jánosné
  9.  Dobsa Attila dhe 

Dobsáné Csáki Mónika
10.  Miklós Istvánné dhe 

Tasi Sándor

  1.  Mićić Mirjana dhe 
Harmoš Vilmos

  2.  Žurka Dragana dhe 
Žurka Radiša

  3.  Buruš Marija dhe 
Buruš Boško

  4.  Janović Dragana dhe 
Janović Miloš

  5.  Nakić Marija 
  6.  Buljan Slobodanka dhe 

Buljan Stanislav
  7.  Tomić Sofija dhe 

Tomić Ljubiša
  8.  Strboja Jovanka dhe 

Strboja Radivoj
  9.  Davidović Svetlana dhe 

Davidović Mila
10.  Hunjevački Jovanka dhe 

Bunjevački Živojin
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KROACIA BOSNIA DHE HERCEGOVINA SLLOVENIA

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

KUALIFIKIME

  1.  Kraljić-Pavletić Jadranka dhe 
Pavletić Nenad

  2.  Jurović Zlatko dhe 
Jurović Sonja

  3.  Draščić Dušan dhe 
Draščić Marija

  4.  Calušić Dubravka dhe 
Calušić Ante

  5.  Romić Meszaros Mirjana dhe 
katić Ivan

  6.  Vidiček Velimir dhe 
Vidiček Ivka

  7.  Lesinger Ivan dhe 
Lesinger Danica

  8.  Culjak Marica dhe 
Culjak Blago

  9.  Nešić Saša
10.  Vukas Božica

  1.  Dragić Meliha dhe 
Dragić Dragan

  2.  Catić Gaibija dhe 
Catić Munira

  3.  Babić Mirko dhe 
Babić Nada

  4.  Njegovanović Zoran
  5.  Duran Mensura dhe 

Duran Mustafa
  6.  Antić Milica dhe 

Antić Mićo
  7.  Stojnić Slavko dhe 

Stojnić Tonka
  8.  Naser dr. Nabil dhe 

Hadžiomerović Naser dr. Nura
  9.  Medić Stana
10.  Dr. Petković Nedeljko dhe 

Petković Milojka

  1.  Iskra Rinalda dhe 
Iskra Lučano

  2.  Bigec Danica
  3.  Praprotnik Toncka
  4.  Savski Rajko
  5.  Batista Ksenija
  6.  Pekosak Helena
  7.  Krejci Hrastar Marjeta dhe 

Hrastar Milan
  8.  Begić Zemir
  9.  Kepe Andrej dhe 

Hofstätter Miša
10.  Zajc Simona dhe 

Mernik Matija
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FLP Hungaria, Shqipëria, Kroacia, Bosnia-Hercegovina, Serbia dhe Mali i Zi, Sllovenia

Të gjithë në rrugën drejt suksesit

kualifikimet e muajit shtator

Nivelin e managerit e arritën:

Nivelin e assistant managerit e arritën:

Nivelin e supervisorit e arritën:

Fituesit e programit motivues për blerjen e makinës:

Balázs Nikolett
Balogh Zoltán
Bodnár Daniela
Csorba anett
fekete Béla dhe 
feketéné Nagy julianna
kocsis jános dhe 

kocsis jánosné
marečić Dragica
molnár imre dhe 
molnár imréné
móricz edit
olasz attila
rutár Dalma laura

staudinger józsef
steigervald tímea
szegedi mária
tomić sofija dhe 
tomić ljubiša
tóth jános dhe 
tóth jánosné

antić milica dhe 
antić mićo
Bajić Bojana dhe 
Bajić slaviša
Benke lászló
Daróczy márk
Dombóvári Zoltán
Domby Veronika dhe 
Domby józsef
fancsik ferenc dhe 
fancsikné Nagy judit
farkas miklósné dhe 
farkas miklós
farkasné kovács katalin dhe 
farkas lászló
fekete Ágnes
forró Árpádné dhe 
forró Árpád
Gáspár Gergely dhe 
Németh tímea
Gazder ferencné
hajdú mihály dhe 
hajdú mihályné
hariharan mónika
hegedűs kálmánné

hegyes Péter
hervainé andrej ildikó dhe 
hervai Csaba
horváth Norbert
iván Gézáné
jovanović Nevenka dhe 
jovanović Vojislav
kaczor antalné dhe 
kaczor antal
kanovits róbert
karasz György dhe 
karasz Györgyné
karvalyné miklós Gyöngyi
kolozsvári Gábor
krajcsoviczné kalydi erika dhe 
krajcsovicz Pál
kucsa szabolcs mihály
kóródi sándorné dhe 
kóródi sándor
lajos Bernadett
laskodyová katarina dhe 
laskody milán
lőrincz Ágnes
marečić Nemanja
molnár judit dhe 

kozma tibor
Németh Gyuláné dhe 
molnár istván
Nagy judit
Nikolić jasmina
Pavlov ivanov ivánné
radocaj Dragana dhe 
radocaj Duško
rankov Dragana 
sándor jánosné dhe 
sándor jános
székely Borbála
szabó attiláné dhe 
szabó attila
szűcs anikó
tamás ernőné
terdikné józsa Zita júlia
turcsányi Gáborné dhe 
turcsányi Gábor
tóth Zsolt dhe 
tóthné fedor Gabriella
tóth hajnalka
Vargáné somogyi Zsuzsanna dhe 
Varga lászló
Zalainé horváth Georgina

hodžić dr. sead
sponsor: Smajić Mevludin

horváth tibor dhe Csanaky tünde
sponsor: Iski Béla dhe Iski Béláné

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
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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 dhe
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 dhe
milovanović milisav
mićić mirjana
miškić Dr. olivera dhe 
miškić Dr. ivan
mrakovics szilárd dhe 
Csordás emőke
Dr. Németh endre dhe 
lukácsi Ágnes
Németh sándor dhe 
Némethné Barabás edit
orosz ilona dhe 
Dr. Gönczi Zsolt
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
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Të Nderuar Shpërndarës!
Success Days të 2007-ës në Arenën e Sportit të Budapestit
17	nëntor,	15	dhjetor.

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

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

Kompania	jonë	u	ofron	Distributorëve	të	saj	një	mundësi	të	re	
për	të	kontrolluar	pikët	e	tyre.	
–		Në	fund	të	llogarisë	së	bonusave	tuaja	që	merrni	çdo	muaj	

në	dorë	gjeni	emrin	e	përdorimit	(LOGIN	ID)	dhe	fjalëkalimin	
(PASSWORD)	tuaj	për	të	hyrë	në	faqen	amerikane	të	kompanisë	
(www.foreverliving.com).	Pas	hyrjes	në	faqe,	duke	shtypur	
Hungarinë	mund	të	shikoni	pikët	tuaja.	

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

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

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

Informacione nga interneti: 
Njoftojmë	shpërndarësit	tanë	të	dashur	se	mund	të	marrin	
informacione	nga	dy	faqe	interneti	të	kompanisë	sonë.	Njëra	
faqe	interneti		“www.flpseeu.com” është	faqja	kompanisë	
së	vendit	tonë,	nëpërmjet	të	cilës	mund	të	arrihen	magazinat	
e	vendit	tonë.	Kodet	për	të	hyrë	në	këtë	faqe	dhe	për	të	bërë	
blerje	mund	t’i	kërkoni	në	zyrat	tona.	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	17	nëntor	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
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NJOFTIMET E ZYRAVE TË SERBISË

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

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

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

Drejtori	i	rajonit:	Branislav	Rajic.

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

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

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

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

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

Numrat e telefonit të specialistëve tanë mjek të Serbisë:
Dr.	Biserka	Lazarevič	dhe	Dr.	Predrag	Lazarevič:	+381-23-543-318
Dr.	Božidar	Kaurinović	të	mërkurën	dhe	të	enjten	në	orën	
12-14	pret	telefonat	tuaja	për	konsultime	në	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 17 nëntor deri më 15 dhjetor 2007

NJOFTIMET E ZYRAVE TË KROACISË

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

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

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

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

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

NJOFTIMET E ZYRAVE TË SLLOVENISË

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

•		Adresa	e	magazinës	së	Lendavait:	Kolodvorska	14.,	9220	Lendava.
tel.:	+386-2-575-12-70,	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

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

www.fl pseeu.com  në internet

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

Zyra e Lendvait
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TAKIM SHQIPONJASH

Ndodhin gjëra fantastike me ne në këtë biznes. Disa 
javë më parë përjetova një eksperiencë të cilën 
duhet t’ia tregoj me çdo kusht të gjithëve.

Filloi në një ditë të bukur në fund të verës kur morra një 
email nga Gregg Maughan-i, ku morra vesh se bashkë 
me sponsorin tim Jozsi Szabo dhe drejtorin gjeneral Dr. 
Sandor Milesz morrëm një ftesë bashkë me 15 distributorët 
më rezultativ të FLP-s për në Qendrën e kompanisë dhe 
personalisht nga Rex Maughan-i.

Ftesa bënte fjalë për javën e fundit të shtatorit. Shumë të 
emocionuar mbërritëm në aeroportin e Phoenixit ku na 
priste një limuzin madhështore HAMMER e bardhë borë.

Në ditën e dytë udhëtuam 200 km drejt veriut në male. 
Ditën e mëpasshme e kaluam në Mormon Lake Lodge 
(FLP Resort), ku mes kushteve të vërteta Western 
përjetuam mikpritjen e Gregg-ut, Aidan-it dhe Garin-it. 

Kishin organizuar tura madhështore për ne (ndonjëherë 
edhe ne vetvetes), ku i testuam mirë  Quad-ët tanë me 4 
rrota aktive. Pastaj ngjitëm shkëmbinj të mëdhenj, kaluam 
moçal, provuam çdo lloj qitjeje, ndërtuam varkë dhe 
kaluam ujëra të egra. 

Formuam një skuadër të vërtetë! Ishim të denjë për të 
vizituar shtëpinë dhe jetën personale të Rex Maughan-it! 
Ishte një nder i madh të shijoje mikpritjen e Rex-it dhe 
Ruth-it në shtëpinë e tyre në Scotdal.

Fluturuam në shtëpi si një SHQIPONJË e vërtetë për ta 
ndarë entuziazmin dhe forcën tonë me të gjithë ata që kanë 
qëllime, dëshirojnë dhe veprojnë për një të nesërme më të 
mirë, për një të ardhme më të mirë!

PËRPARA, PËRPARA FLP!

Takim shqiponjash 2007
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  1. 7 vetë në një quad
  2. Qitësi më i mirë Dr. Sandor Milesz
  3. Shumë e pjerrët (ngjtje shkëmbinjsh)
  4. Gregg, Aidan dhe Gerin
  5. Rex-i dhe Ruth-i na presin me dashamirësi
  6. Në dhomën e ndënjes
  7. Rex-i na tregoi gjithçka
  8. Jayne u magjeps nga kuzhina
  9. Skuadra gjermane në tryezën e drekës
10. Garazhi me erë benzine
11. Fotografim në oborr
12. Gregg-u, Ne dhe Bentley
13.  Rex-i na çoi me makinën e vet në Qendrën e 

kompanisë
14. Fotografia ime e preferuar
15. Jozsi në karrigen e Rex-it
16. Ejani me ne drejt qarkullimit prej 3 
miliardësh!
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PUNONJËS TË DASHUR!

Punojmë vazhdimisht për Rally-n Europian të 
2008-ës, dhe me letra njoftimi iu informojmë 
rregullisht, ia dhe e para!

DATAT DHE KOHËT
Rally organizohet në ditët e mëposhtme.

22 SHKURT 2008, E PREMTE
23 SHKURT 2008, E SHTUNË

Njëlloj si në aktivitetet European, World Rally 
dhe Profit Share të Stockholmit në 2007-ën, 
ndarja e çeqeve të Profit Share do të ndërthurret 
në programet dy ditore të Rally-t. Të shtunën 
në mbrëmje mbahet edhe një Banket për të 
kualifikuarit e Rally-t dhe Profit Share. Kërkojmë 
ndjesë, por të pakulifikuarit nuk mund të marrin 
pjesë në Banket.

VENDI I ORGANIZIMIT
Vendi i organizimit të Rally-t është Arena 
Sportive Laszlo Papp në Budapest. Kjo arenë 
moderne gjendet në anën lindore të Danubit, në 
zonën e Pestit, me makinë vetëm 5-10 minuta 
nga hotelet që pranojnë pjesëmarrësit e Rally-t 
dhe vetëm 2 minuta nga stacioni i metros.

BILETAT
Një biletë është e vlefshme për të 
dy ditët e Rally-t. Çmimi i biletave për të 
pakualifikuarit është 15 EUR, si në Rally-n e 
2006-ës dhe 2007-ës.

HOTELET
Ndarja e mëposhtme sipas shteteve 
është vetëm një plan paraprak, rreth 
ndryshimeve pas mbylljes së periudhës së 
kualifikimit do t’iu njoftojmë më vonë.

INTERCONTINENTAL BUDAPEST HOTEL
Shetet Baltike, Shtetet Benelux, 
Çekia, Francia, Italia, Rumania, Skandinavia, 
Sllovakia, Turqia, Ukraina

KEMPINSKI HOTEL CORVINUS BUDAPEST
Islanda, Irlanda, Izraeli, Polonia, Spanja, 
Mbretëria e Bashkuar

SOFITEL BUDAPEST HOTEL
Bosnia, Greqia, Hungaria, 
Rusia, Serbia

LE MERIDIEN BUDAPEST HOTEL
Bullgaria, Gjermania/Austria, 
Portugalia, Zvicra

MOTI
Meqë Rally organizohet në dimër, moti pritet 
të jetë i ftohtë. Në Budapest temperatura 
mesatare në shkurt lëviz ndërmjet 8 dhe –2 oC. 
Është mirë të sillni rroba të ngohta!

KOMUNIKIM
Përsa i përket informacioneve lokale:
Zsuzsanna Petroczy
Tel.: +36-1-269-5370 / 130
E-mail: flpbudapest@flpseeu.hu

JENI TË GJITHË TË MIRËPRITUR NË BUDAPEST!

Botuese: Kompania Forever Living Products, Hungari. 
Redaktoi: FLP Magyarország Kft. 1067 Budapest, Szondi u. 34. Telefon: (36-1) 269-5373 Fax: (36-1) 312-8455 

Redaktori kryesor: Dr. Milesz Sándor
Redaktor: Kismárton  Valéria, Veress Angéla, Petróczy Zsuzsanna, Rókás Sándor

Përgatitja për shtypje: Tipofill 2002 kft.
Grafika: Teszár Richárd, Buzássy Gábor

Shtypi: Veszprémi Nyomda Zrt. U përgatit në 49 250 kopje
Për përmbajtjen e artikujve shkruesit mbajnë përgjegjësi! Çdo e drejtë mbrohet!  

Përkthyes, redaktues: shqip: Dr. Marsel Nallbani – kroat: Darinka Aničić, Anić Antić Žarko 
– serb: Tóth-Kása Ottília, Molnár Balázs, Meseldžija Dragana –  sloven: Novak Császár Jolanda, Biro 2000 Ljubljana
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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!
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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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