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Gëzuar Festën e Krishtlindjeve!



2 pËrshËndetja e presidentit

N ë jetën e secilit prej nesh javët e 
ardhshme përbëjnë periudhën e 
marrjes me njëri-tjetrin. popujt që 

jetojnë sipas traditave dhe zakoneve 
të ndryshme në vende të ndryshme të 
botës përgatiten në mënyra të ndryshme 
për festat, por kudo motivi bazë është 
dhurimi, dëshira për të dhënë.

Me siguri shumë prej jush e njohin 
veprën e Charles dickens me titull Kënga e 
Krishtlindjeve. personazhi kryesor ebenezer 
scrooge është një tregëtar shumë i pasur i 
cili në gjithë jetën e tij ishte një njeri egoist 
dhe ziliqar. në mbrëmjen e krishtlindjes 
zboi një person që mblidhte dhurata 
bamirësie, refuzoi ftesën e kushëririt dhe u 
tregua shumë koprac edhe me nëpunësin 
e tij, Bob Cratchit. për shkak të sjelljes 
së tij në gjithë qytetin e konsideronin si 
një njeri të vetmuar e të zymtë. por kur 
atmosfera e krishtlindjeve i solli përpara të 
kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen, e 
kuptoi se duhet të ndryshonte. e kuptoi se 
mund të bëhet njeri i lumtur vetëm nëse 
është në gjendje të vendos intersat e të 
tjerëve përpara atyre personale. pas kësaj 
natyrisht ndryshoi edhe gjykimi për të, të 
njohurit filluan ta duan, dhe më në fund 
filluan ta respektojnë për çiltërsinë dhe 
shpirmadhësinë e tij.

si distributor të gjithë kemi mundësi të 
bëhemi shpirtmëdhenj dhe të dhurojmë. 
Me produktet e shkëlqyera dhe planin tonë 
marketing mund të ndihmojmë shumë 
njerëz që të përmirësojnë jetën e tyre. të 
ndihmojmë sa më shumë njerëz, t’u sjellim 
në jetë shpresë, shëndet, mirëqenie, pamje 
të të ardhmes dhe mundësinë që të gjithë 
këtë edhe ata ta dhurojnë mëtej!

sekreti i suksesit në ndërtimin e biznesit 
Forever s’është tjetër veçse të jemi në 
gjendje t’i vendosim nevojat dhe kërkesat 
e të tjerëve përpara qëllimeve personale. 
pasi gjatë punës sonë duke u përpjekur për 
qëllimet dhe suksesin e bashkëpunonjësve 
e bëjmë më të bukur edhe festën e familjes 
sonë. Mundësia Forever Living s’është gjë 
tjetër veçse biznesi i zemërmadhësisë. 

Marrja me 
njëri-tjetrin

U uroj të gjithëve Gëzuar Festat! Së shpejti vjen fundi i vitit, 
bien gjethet e pemëve, natyra ndryshon, peisazhi bëhet shumë 

i bukur, dhe zemra jonë është duke pritur festat.
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E provojmë shpeshherë këtë ndjenjë, kemi qenë disa 
herë në këtë ishull të qetësisë, kështu kemi kaluar mi-
nuta, orë, ditë të shumta të këndshme mes atyre që 

duam më shumë. 
Festat na bëjnë të ditur se kemi punuar me rezultat 

gjatë gjithë vitit dhe që e meritojmë shplodhjen, si dhe 
në këto momente të mendojmë edhe për ata me të cilët 
ndoshta gjatë gjithë vitit nuk kemi mundur të takohemi, 
me të cilët nuk kemi mundur të jemi së bashku, por në 
mendje kemi qenë gjithmonë bashkë. 

gjithë vitin kemi gjetur shumë miq dhe të njohur 
të rinj, t’i gëzohemi kësaj gjëje, ta vlerësojmë dhe të 
kujdesemi për të.

natyrisht festa e bukur lidhet gjithmonë me dhuratat. 
Mundësia e Forever-it është aq e gjerë saqë nuk mund 

të bëni dhuratë tjetër më të mirë e më të bukur se sa 
mrekullia që na dhuroi ForeVer. 

edhe atyre që punojnë edhe në minutat e fundit 
ua lehtëson bërjen e dhuratave kjo mundësi e 
mrekullueshme, zgjedhja e madhe që na ofron Forever. 

Festa është gjithmonë një mundësi e madhe që të 
takohemi përsëri me kujtimet e harruara prej kohësh, 
në bisedat e qeta të përforcohen marrdhëniet me një 
shtrëngim dore apo prekje, të na marrë drejtim të mirë jeta. 

ta shfrytëzojmë mundësinë e festës dhe të festojmë 
me gaz, dashuri e paqe. Falenderojmë presidentin e 
përgjithshëm rex Maughan për këtë mundësi duke i 
uruar atij dhe gjithë Forever Living products international 
gëzuar festat.

ta kemi gjithmonë parasysh se gjithë punonjësit e 
zyrës qendrore na mbështesin, dhe ndihmojnë punën 
dhe festën e disa miliona punonjësve kudo në botë, edhe 
në rajonin e europës juglindore. 

Festojmë në tetë shtete, secili sipas besimit, zakoneve 
dhe pikëpamjeve të veta. U uroj të gjithëve festën më të 
bukurën, më të mirën e më paqësoren. U uroj festa të 
mrekullueshme gjithë punonjësve të tetë kombeve!

“Festa është aq e bukur kur digjet qiriri,
Dashuria në tryezë, aty ulemi të gjithë.

Borë dhe ftohtë, por qëllimi është i ngrohtë,
Koha e pakët shtohet, nëse e bën me zemër.”

(Edda)

Festa – aq e bukur
Mendojmë për të dashurit tanë, na qetësohet shpirti, 

shplodhemi – po afrohen festat.
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D ita e fundit e suksesit 
të vitit rrethohej nga 
emocione  të shumta, pa-

si në këtë ditë mes të tjerave 
u përshëndetën edhe të kua-
lifikuarit e Rally-t europian të 
2009-s. aktiviteti i sunduar nga 
një gëzim i vërtetë u drejtua 
nga safir menaxherët Istvan 
Halmi dhe Rita Mikola 
Halmine duke sjellë një 
atmosferë të vërtetë spanjolle.

Në numrin e parë të progra-
mit publiku entuziast u argëtua 
nga këngët e apasionuara të 
Ildiko Keresztes-it.

Pasoi përshëndetja e dre-
jtorit gjeneral Dr. Sandor 
Milesz në të cilën na pre-
zantoi katalogun tonë më 
të ri, pastaj në skenë thirri 
anëtarët e President’s club që 
t’i falenderonte për punën e 
tyre vetësakrifikuese. s’harroi 
të përmendte që pavarësisht 
nga situata e rëndë 
ekonomike FLP edhe tani 
është një biznes që lulëzon 
dhe rritet vazhdimisht.

Festë në Malaga
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Festë në Malaga
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Pas kësaj erdhi leksioni i safir 
menaxherëve Dr. Endre Seres 
dhe Dr. Katalin Pirkhoffer 
Dr. Seresnek ku dëgjuam fjalë 
entuziasmuese rreth realizimit 
të ëndrrave, familjes, skuadrës 
dhe sukseseve të mëdha.

Pas leksionit të tyre erdhi 
gjinekologu, mjeku sportiv dhe 
anëtari i Komisionit Mjekësor të 
Komisionit Olimpik Hungarez, 
Dr. Bekanek György, i cili 
me precizitetin e duhur na 
përcolli njohuritë e tij rreth 

rolit parandalues të aloe vera-s 
dhe rëndësisë së mënyrës së 
shëndetshme të jetesës.

Mjekët tanë edhe pas 
kësaj s’u shplodhën, pasi me 
drejtimin e senior menaxh-
erëve Dr. Ferenc Kis dhe Dr. 
Ida Nagy kolegë të shumtë 
treguan përvojat e tyre në 
skenën e FLP-s.

Pas kësaj erdhi kualifikimi i 
supervizorëve dhe as-istent 
menaxherëve, pastaj dëgjuam 
leksionin e menaxheres Noemi 
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Sebők e cila si ekonomiste që 
është foli rreth mundësive të 
mëdha të sistemit marketing 
jashtëzakonshëm të kompanisë 
dhe respektit ndaj profesionit.

Pas këtij leksioni shumë 
mësimdhënës senior mena-
xheri Tamas Budai e bëri për 
vete publikun me humorin 
e tij të mrekullueshëm. Foli 
rreth vështirësive të para 
dhe rreth faktit se si mund 
t’u afrohemi ëndrrave tona 
me këmbënguljen dhe 
vendosmërinë e duhur.

Në skenë u ngjitën pun-
onjësit më të angazhuar 
të muajit, anëtarët e klubit 
të sundimtarëve. Në majë 
të podiumit u ngjit Csaba 
Juhasz dhe Enikő Bezzeg. 
Pjesëmarrësit i pritën brohoritje 
sukseset e menaxherëve 
dhe safir menaxherëve e 
rinj, attila Gidofalvi dhe 
Gidofalvi Attilane. Pas kësaj 
të kluafikuarit e programit 
motivues të makinës morrën 
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vlerësimet e tyre të merituara. 
Më në fund erdhi momenti i 
shumërpitur kur në skenën e 
FLP-s përshëndetëm skuadrën 
e madhe të pjesëmarrësve të 
Rally-t europian të Malagës.

Në kulmin e atmosferës 
së paparë shfaqja e papritur 
e Zsolt Frenko-s e bëri më 
të larmishëm aktivitetin, pasi 
ai është tashmë  prej gjashtë 
vitesh drejtuesi artistik i firmës, 
koordinatori i aktiviteteve. Ve-
ronika Nadasi dhe Monika 
Barkanyi kënduan këngë 
të njohura të abba-ve, dhe 
në shoqërinë e grupit të 
kërcimtarëve Positive Force 
i ngritën në kërcim shikuesit 
entuziast.

Guri i çmuar i rajonit, 
diamant-safir menaxheri Mik-
los Berkics me vrullin dhe 
bukurinë e zakonshme mbajti 
leksionin i cili rrezatoi forca të 
shumta drejt shikuesve.

Guri tjetër i çmuar i thesarit 
të FLP-s, diamant menaxherja 
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Veronika Lomjanski e mr-
ekulloi publikun me karakterin 
e saj magjepës.

duke iu afruar fundit të 
aktivitetit përshëndetëm në 
vendin tonë zëvendësdrejtorin 
e europës Aidan O’Hare i cili 
foli me shumë dashamirësi 
rreth sukseseve të vendit 
tonë. Fjalët e tij nxitëse na 
tingëllojnë akoma në vesh që 
mund të jemi me të vërtetë 
krenar për punën e rajonit 
dhe që rruga ku po ecim 

është e mirë dhe shërben një 
qëllim fisnik.

si përfundim mbërritëm 
në ngjarjen përmbyllëse 
të ditës,  në kualifikimin e 
asistent supervizorëve. 
edhe në këtë ditë morrëm 
një pamje të qartë se me 
punë këmbëngulëse dhe 
të bashkuar kemi në dorë 
një mundësi të pafund me 
të cilën jemi në gjendje të 
krijojmë një të ardhme më të 
lumtur. 



Málaga ’09
FOREVER

European Rally

ORARI I 
RALLY-T
27 shkurt 2009, të premten pritet 
të mbahet në orarin 14 – 21
28 shkurt 2009, të shtunën pritet 
të mbahet në orarin 11 – 17

Ashtu si në aktivitetin Rally Europian & 
Profit Sharing të 2008-ës në Budapest, 
edhe tani kualifikimet Profit Sharing do të 
mbahen në të dyja ditët.

Të shtunën në darkë organizojmë një 
banket fantastik për të kualifikuarit e 
nivelit 1, 2, 3 të Rally-t Europian dhe ata 
të Profit Sharing. Kërkojmë ndjesë, por të 
pakualifikuarit nuk mund të marrin pjesë 
në banket. 

VENDI I 
ORGANIZIMIT
Vendi i organizimit të Rally-t është: 
Palacio de Ferias y Congresos de 
Malaga. Ky pallat kongresesh gjendet 
9 km larg aeroportit ndërkombëtar të 
Malagës dhe jo larg qendrës së qytetit. 

BILETAT E 
RALLY-T
Biletat sigurojnë pjesëmarrje në progra-
min e të dyja ditëve. Për të pakualifikuarit 
nga nëntori shesim bileta me çmimin 15 
Euro+TVSH për copë – çmim i njëjtë me 
atë të vitit të kaluar. 

AEROPORTI
Aeroporti Ndërkombëtar i Malagës 
gjendet 8 km larg qendrës së qytetit. 
Ka dy terminalë të cilët gjenden afër 
njëri-tjetrit. Në muajt e ardhshëm në 
aeroport do të kryen disa rikonstruktime. 
Kjo gjë s’ka për ta prekur udhëtimin, por 
ju rekomandojmë që në ditën e kthimit 
të llogarisni pak kohë plus për të shkuar 
në aeroport. 

 

HOTELET
Të kualifikuarit do të strehohen në këto 
hotele për tre netë, 26, 27 dhe 28 shkurt:

LOS MONTEROS HOTEL
DON CARLOS HOTEL
GRAN HOTEL GUADALPIN BANUS
MELIA DINAMAR HOTEL
MELIA DON PEPE HOTEL
PUENTE ROMANO HOTEL

Ndarjen sipas shteteve  do e dërgojmë 
pas mbylljes së periudhës së kualifikimit 
dhe njohjes së numrit të plotë të të 
kualifikuarve. 

MOTI
Meqë do të jemi në Costa del Sol, kjo 
do të thotë që në Malaga bën rrallë mot 
shumë i ftohtë. Temperaturat mesatare 
të shkurtit janë 10 deri në18 oC dhe sipas 
parashikimeve në gjithë muajin mund të 
ketë vetëm 6 ditë me shi.

Jeni të mirëpritur në Malaga!
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Duke kërkuar nëpër ofertat e shumta të zyrave tona 
pa pikë krediti ju prezantojmë me radhë mjetet 
më të nevojshme gjatë ndërtimit të rrjetit. Kemi 
lëndë të shumta që na ndihmojnë gjatë punës 
sonë, ka nga ato që na ndihmojnë në informimin 
e fillimit, ka nga ato që janë mjete të mira gjatë 
punës së përditshme kur duam të japim në mënyrë 
profesioniste një pamje të besueshme rreth punës 
apo kompanisë sonë, madje ka nga ato që u 
zgjerojnë horizontin rrjetndërtuesve profesionist.

Por është e rëndësishme të përvetësojmë 
njohuritë bazë në mënyrë që mjetet e shkëlqyera 
të funksionojnë me të vërtetë si lëndë ndihmëse 
dhe të na ndihmojnë me efektivitet në punën 
tonë. Në duar të pastërvitura edhe mjeti më i 
shkëlqyer s’e ofron atë që fshihet brenda tij, por 
duke ia njohur vlerat dhe duke e përdorur në 
mënyrën e duhur vlen shumë. 

Është diçka fantastike që mund të mësojmë 
nga përvojat e shembujve tanë, e marrim gati 
sistemin e suksesit, këto duhet t’i përdorim 
në mënyrë konsekuente. Të lejojmë pra të na 
udhëheqin në rrugën e sprovuar drejtuesit e botës 
FLP, të lejojmë mjetet të punojnë për ne.

Në pjesën e mëpasshme na ndihmon një nga 
punonjësit e FLP Hungarisë që ka treguar rendimentin 
dhe rezultatet më të larta, i cili falë çiltërsisë dhe 
zemërmadhësisë së tij respektohet jo vetëm në 
vendin tonë, por edhe në vende të tjera të botës 
nga kolegët. Varga Robert prezanton një nga 
punimet e tij më të njohura, materialin audio që flet 
për rolin dhe rëndësinë e ëndrrave dhe qëllimeve.

“Në fillim dëshiroj të falenderoj Miki Berkics-
in që asnjëherë s’e konsideroi ngarkesë pagesën në tre 
thellësi. Ia përcjell njohuritë dhe përvojat të gjithëve 
në thellësi e në gjerësi në skuadrën e tij, kjo është gjë 
e madhe. E falenderoj shumë Mikin. 

Në udhëzimin e përdorimit të CD-s fillimisht 
gjëja më e rëndësishme është që unë ua jap 
kandidatëve të mi në fund të takimit të parë si një 
material informativ. Kam venë re se shoqërinë e 
sotme është shumë e vështirë ta prekësh me temën e 
shëndetit apo sigurisë materiale. Ndoshta jeni dakort 

me mua në këtë gjë, pasi çdo ditë konsumohen 5 
milion paketa cigaresh. Shëndeti për shumë njerëz 
bëhet i rëndësishëm kur s’e kanë më. Në këtë temë 
për fat të keq jo të gjithë janë të prekshëm vetvetiu, 
vetëm nëse kanë ndonjë problem konkret në familje. 
Nga ana tjetër ofrojmë edhe sigurinë materiale. 
Por njerëzit sot marrin shumë oferta të ndryshme, 
shikojnë shumë zhgënjime, krizë botërore, 
falimentime bankash, matrapazë të shumtë, dhe 
e humbasin lehtë dhe në mënyrë të kuptueshme 
besimin. Pra, pavarësisht nga fakti se kemi dy letra 
të mira në dorë, shëndetin dhe paranë – të cilave 
është shumë e vështirë t’u thuash jo – njerëzit prapë 
tregohen tepër të kujdesshëm. Edhe unë u nisa me 
vështirësi, pavarësisht se kisha një borxh prej njëzet 
e tre milion. Diçka neutrale, e cila s’përbën me çdo 
kusht një rrethanë marrje vendimi, s’kërkon një 
angazhim të menjëhershëm ndaj produktit apo 
punës, por më tepër bën fjalë për jetën dhe qëllimet, 
ndoshta është më interesante. Një temë e tillë është 
një mjet i shkëlqyer për ngacmimin e kurreshtjes, 
pastaj gradualisht mund të jepen informacione 
të mëtejshme. Nëse kemi urën lidhëse, bazën e 
përbashkët, marrdhënien me besim, mund të nisemi 
së bashku. Bashkëpunonjësve të mi u mësoj që 
derisa kandidati të mos ketë krijuar një lloj vendimi, 
të mos i japim materiale me tema teknike. Sado 
gjeniale që mund të jetë një CD rreth ftesës apo 
planifikimit, një njeri që s’ka vendosur akoma mund 
ta tremb, mund ta ngarkojë më shumë seç duhet. 
Kryesisht sepse bëhet e qartë se kjo është një punë. 
Të flasësh rreth qëllimeve, të dëgjosh mendimet 
rreth qëllimeve është më e pranueshme. Gjatë punës 
sime duke mbledhur përvojat e mia dhe të të tjerëve 
në këtë temë, kuptova se kjo prek me të vërtetë 
shumë njerëz. Për fat të keq s’e mësojnë në asnjë 
vend, as në shkollë, as në universitet, megjithëse 
është diçka shumë e rëndësishme.

Kam një ofertë për të gjithë ata që i përdorin 
dhe punojnë me materialet tona audio: shkruajeni 
gjithmonë emrin dhe mënyrën e kontaktimit në CD, 
pasi ndodh shpeshherë që vendimi lind më vonë 
se kur e presim. Ndoshta pikërisht gjatë pastrimit, 

rregullimit apo shpërnguljeve, kur këto disqe të 
harruara prej kohësh dalin në skenë. Rrethanat 
e jetës ndryshojnë, ajo që s’ishte aktuale dikur, 
ndoshta më vonë ofron rrugëzgjidhje për një nevojë 
të madhe. Ndodh shpesh edhe që një CD shfaqet në 
vende nga më të ndryshmet, ndoshta s’gjen vesh 
të interesuar tek personi të cilit ia dhamë, por tek 
një nga të njohurit e tij. Sa mirë që kanë në dorë 
edhe mënyrën e kontaktimit?! Unë kam marrë 
disa telefonata të tilla, dhe s’ka surprizë më të 
këndshme. Është e rëndësishme të kemi parasysh 
se njeriu nga natyra është vizual. Edhe këtu, në 
faqet e revistës i interesuari mund të lexojë gjëra të 
rëndësishme dhe me vlerë, por këto i gjen më lehtë 
në CD, pastaj në zyrën pa pikë krediti, pasi këtu 
është edhe fotografia. Në bllokun e qëllimeve të mos 
shkruhen vetëm elementet dhe gjërat në lidhje me 
të ardhmen, por të të ketë fotografi rreth gjithçkaje. 
Është më e lehtë ta mbajmë drejtimin po ta shohim 
në fotografi se ku po shkojmë. Po t’i shkruajmë 
qëllimet tona – ta pranojmë, shumë prej nesh s’e 
bëjnë këtë derisa i marrin vesh kuptimin – jemi 
10% më afër realizimit. Por kur pranë tyre shikohet 
edhe diçka vizuale, një fotografi, na shumëfishohet 
forca e përqëndrimit. Është e thjeshtë, mendojmë 
në mënyrë vizuale. Për çfarëdo që dëgjojmë në tru 
na shfaqet një pamje. Prandaj ta marrim seriozisht, 
ta mbështesim realizimin me forcën e pamjeve, me 
mjetin e vizualizimit. Gjithë kjo gjendet në mënyrë 
plastike në CD duke radhitur teknikat praktike, 
rekomandimet, idetë.

Duke punuar me materialin audio me titull Roli 
i Ëndrrave dhe Qëllimeve mund të hapim drejt njëri-
tjetrit dyer dhe kanale të cilat me mjete të tjera mund 
të hapeshin me vështirësi, ose aspak. Pasi punonjësit 
nisen në rrugën e koordinimit me njëri-tjetrin, 
kuptojnë se këtu edhe pjesët e tjera të punës mund të 
mësohen. Në çdo fazë të zbulojmë se cili është mjeti 
që ofron ndihmën më të madhe gjatë mësimit dhe 
bashkëpunimit.

ZSUZSA LENKEY
menaxhere

LËNDË MËSIMORE: TË PËRDORIM MJETET TONA

Robert Varga

Roli i Ëndrrave 
dhe Qëllimeve
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Në Success Day-n e vjeshtës të FLP 
Serbisë iu gëzuam sukseseve të reja. 
Rezultatet tona i festuam së bashku 
me gjithë ata që e shfrytëzuan 
mundësinë e kompanisë së 
parë në botë në fushën e jetës 
së shëndetshme, mundësi me 
realizimin e të cilës mund të jetojmë 
një jetë me vlera të plota.

Të shfrytëzojmë 
mundësitë tona!
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D rejtuesit e programit 
të aktivitetit të tetorit 
ishin senior menaxherët 

Ljubica dhe Jordan 
Aleksov. Çifti aleksov zo- 
tëron përvoja të shumta në 
ndërtimin e rrjetit Forever 
dhe rezultate për t’u patur zili. 
ata punojnë me përkushtim 
dhe kënaqësi, dhe siç janë 
shprehur, nuk jetojnë nga kjo 
punë, por për këtë punë.

Të pranishmit u përshën-
detën nga menaxheri dhe 
drejtori rajonal i FLP serbisë 
Branislav Rajić. Në fjalimin 
e tij theksoi se me produktet 
me cilësi të shkëlqyer dhe 
sistemin e distributorëve 
Forever e tregon nga dita 
në ditë rolin e saj kryesues 
në tregun botëror. Revista 
jonë luan një rol të madh në 

lehtësimin e veprimtarisë së 
punonjësve tanë në praktikë 
dhe arritjen e sukseseve më të 
mëdha. drejtori rajonal Rajić 
theksoi se koha e Forever-it 
tani vjen me të vërtetë, dhe 
varet vetëm nga ne se sa i 
shfrytëzojmë këto mundësi të 
mrekullueshme.

Programet motivuese 
të kompanisë sonë i nxisin 
punonjësit tanë të ndërtojnë 
një rrjet të rregullt dhe një 
strukturë stabile punonjësish, 
dhe këtë e shpërblen me 
udhëtime atraktive. Plotësimi 
i Holiday Rally Program të 
Poreçit është një pikësynim 
për çdo supervisor dhe 
përbën një trampolin në 
rrugën e suksesshme të FLP-s. 
Falenderojmë supervizoren 
Olja Mihalj për referatën e 
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saj rreth aktivitetit të Poreçit 
dhe shpresojmë që së shpejti 
të festojmë kualifikimin e saj si 
menaxhere.

erdhi periudha e infek-
sioneve të rrugëve të frymë-
marrjes, prandaj është shumë e 
rëndësihme njohja e metodave 
me të cilat mund të mbrojmë 
organizmin tonë. Dr. Snežana 
Kontra në leksionin e saj të 
shkëlqyer përmblodhi përvojat  
e saj shumëvjeçare me 
produktet e FLP-s dhe na kujtoi 
se „vijmë në botë duke marrë 
frymë thellë, dhe ashtu edhe 
largohemi prej saj”.

duhet guxim që të flasim 
përpara publikut të madh 
rreth përdorimit të produkteve 
të FLP-s. Nëpërmjet kësaj 
hyjmë në marrdhënie të 
sinqerta me kompaninë dhe 

gjithë punonjësit të cilët 
punën e tyre e bazojnë mbi 
përvojat me produkte të 
konsumatorëve dhe mjekëve. 
senior menaxheri Dr. Oli-
vera Miškić e drejtoi me  
mjeshtri këtë pjesë të prog-
ramit dhe me këshillat e 
tij me vlerë i pasuroi më 
tepër referatat shpeshherë 
mahnitëse rreth përvojave 
në lidhje me përdorimin e 
produkteve të FLP-s.

I shpërblyem me një duar- 
trokitje të madhe punonjësit 
të cilët gjatë muajit shtator 
arritën nivelin e kualifikimit 
supervizor, asistent mena-
xher dhe menaxher. u 
urojmë që me punën e tyre 
t’i realizojnë sa më shpejt 
pikësynimet në Planin Marke-
ting të FLP-s.
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Miroslav Ilić dhe Miša 
Mijatović me grupin e tyre 
muzikor janë një legjendë e 
vërtetë muzikore, fama e të 
cilëve i kalon kufijtë e serbisë. 
e pranojmë gjithmonë me 
shumë kënaqësi shfaqjen e 
Miroslav-it në aktivitetet e FLP 
serbisë sepse krijon lehtë një 
marrdhënie të drejtpërdrejtë 
me publikun dhe respektuesit 
e tyre festojnë prej tridhjetë 
vitesh me një entuziazëm të 
pafund. u urojmë suksese 

të shumta artistëve tanë të 
shkëlqyer dhe shpresojmë të 
shfaqen edhe shumë herë të 
tjera në aktivitetet tona.

Mendimet tona na çojnë 
në drejtimin e duhur nëse 
besojmë në to. Truri ynë është 
një mjet i cili me përdorim 
racional mund të sjellë 
rezultate të paimagjinuara. 
Në momentin kur vendosim 
të marrim në dorë drejtimin 
e energjive tona krijuese 
arrijmë suksese të cilat sistemi 

Forever i shpërblen mirë. 
Falenderojmë mysafirin tonë 
Dušan Pavlović për idetë 
dhe udhëzimet e reja me të 
cilat mund ta ndërtojmë në 
mënyrë më të suksesshme 
karrierën tonë në FLP.

detyra jonë është që 
në interes të ruajtjes së 
shëndetit t’i ndihmojmë 
konsumatorët të bëhen 
punonjës të suksesshëm. Ligji 
i shumëfishimi (multiplikimit) 
siguron një strukturë stabile. 
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Për këtë nevojten vetëm 4 
pikë, zakon dhe angazhim. 
Kriteret e përmendura përbëjnë 
njëkohësisht edhe bazën e 
punës së suksesshme të kryer 
në sistemin marketing Forever, 
sepse sigurojnë stabilitetin e 
sasisë së bonuseve të gjithë 
skuadrës – përmblodhi në lek-
sionin e saj senior menaxherja 
dhe anëtarja e President’s club 
Marija Nakić.

Kemi lënë pas vetes vite 
të stuhishme, privatizimi i 
çuditshëm dhe pasiguria i 
shtonte rrethanat e vështira 
të brezit në rritje të vendit. 
Organizmi i pavarur i kohës 
së lirë, mësimi i vazhdueshëm 
dhe vaprimtaria pa stres i 
tërheq të rinjtë në sistemin 
tonë të punës – thotë 
menaxheri Dušan Nakić i cili 
bashkë me nënën e tij Marija 
e ndërtojnë prej vitesh rrjetin 
e punonjësve.

Bëhesh ai që krijon vetë 
– na thotë në leksionin e 
saj menaxherja Slavica 
Stevanović. e ka bazuar 
punën në përvojat e saj dhe 
tek FLP dalloi mundësinë me 
të cilën mund të përmirësoj 
cilësinë e jetës së saj. slavica 
foli në mënyrë të sinqertë 
rreth rrugës që ka bërë në 

Forever ku me besim dhe duke 
bashkëpunuar me sponsorin 
e ndërtoi thjeshtë punën e saj 
dhe vërtetoi se kështu mund të 
arrihen suksese të mëdha.

Punonjësit që e rritën në 
mënyrë të konsiderueshme 
qarkullimin e tyre në krahasim 
me vitin e kaluar hynë në 
Klubin e Sundimtarëve. 
Përgëzojmë Dragana dhe 
Mi-loš Janović të cilët 
ndodhen prej tre muajsh në 
vendin e parë dhe me punën 
e tyre të vullnetshme në 
Forever u japin shembull të 
shkëlqyer punonjësve tanë. 

Kualifikimi asistent su-
pervizor është hapi më i 
rëndësishëm në karrierën 
e FLP-s, sepse që nga ky 
moment marrin të drejtën e 
ndërtimit të rrjetit e cila mund 
të jetë investimi më i mirë në 
jetën e tyre. Përgëzime për 
gjithë „shqiponjat zogj”! ditën 
e ardhshme të suksesit e 
organizojmë më 22. 11. 2008, 
kur festojmë edhe përvjetorin 
e FLP serbisë. 

Branislav rajić
drejtori rajonal i 

FLP Serbisë
FotograFoi: Dimitrije OstOji
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Hungaria Serbia, Mali i Zi

Conquistador Club
DHJETË DISTRIBUTORËT E PARË TË MUAJIT TETOR 2008

SIPAS PIKËVE PERSONALE DHE TË NON-MANAGERIT

  1. Juhász Csaba dhe Bezzeg Enikő
  2. Éliás Tibor
  3. Mohácsi Viktória
  4. Klaj Ágnes
  5. Kása István dhe Kása Istvánné
  6. Budai Tamás
  7. Léránt Károly dhe Lérántné Tóth Edina
  8. Rózsahegyi Zsoltné dhe Rózsahegyi Zsolt
  9. Dr. Németh Endre dhe Lukácsi Ágnes
10. Olajos András
  
   

  1. Buruš Marija dhe Buruš Boško
  2. Nakić Marija
  3.  Lomjanski Stevan dhe 

Lomjanski Veronika
  4. Miškić Dr. Olivera dhe Miškić Dr. Ivan
  5. Plavšić Dr. Ognjan dhe Plavšić Vesna
  6. Dimitrić Ružica dhe Dimitrić Živorad
  7. Stevanović Vasilije dhe Stevanović Branka
  8. Popovac Dušica dhe Popovac Ratko
  9. Radović Darko dhe Radović Nada
10. Kosanovic Helena
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Kroacia Bosnia dhe Hercegovina Sllovenia

Conquistador Club
DHJETË DISTRIBUTORËT E PARË TË MUAJIT TETOR 2008

SIPAS PIKËVE PERSONALE DHE TË NON-MANAGERIT

KLUBI I SUNDIMTARËVE

  1.  Kraljić-Pavletić Jadranka dhe 
Pavletić Nenad

  2. Orinčić Marija Magdalena
  3. Calušić Dubravka dhe Calušić Ante
  4. Daničić Roberta dhe Daničić Milivoj
  5. Bojović Branko
  6. Ivančan Slavica dhe Ivančan Dragutin
  7. Bujak Marija dhe Bujak Mihalj
  8. Grbac Silvana dhe Grbac Vigor
  9. Zic Neves
10. Kraljević Drinka

  1.  Dr. Petković Nedeljko dhe 
Petković Milojka

  2. Mladjenović Cveta
  3. Vraneš Zrinka
  4. Dr. Paleksić Slavko dhe Paleksić Mira
  5. Medić Stana dhe Medić Bogdan
  6. Varajić Zoran dhe Varajić Snežana
  7. Glavinka Željko
  8. Mladjenović Milena dhe Mladjenović Milenko
  9. Dr. Ljubojević Sanja
10. Marković Danijel
    

  1. Božnik Slavica
  2. Smiljanić Petra dhe Smiljanić Marko
  3. Batista Ksenija
  4. Cvijanović Ana dhe Cvijanović Božidar
  5. Zabkar Alain dhe Kević Zorana
  6.  Sahrokova Ina dhe 

Sahrokova-Pureber Alojz
  7. Obid Lidija
  8. Dr. Herlić Srećko
  9. Polsak Alenka dhe Polsak Blaž
10. Germek Marjana
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FLP Hungaria, Shqipëria, Bosnia-Hercegovina, Kroacia, Kosova, Serbia, Mali i Zi, Sllovenia

Të gjithë në rrugën drejt suksesit

Nivelin e menaxherit e arriti: (Sponsor)

Nivelin e safir menaxherit e arritën: (Sponsor)

Kékesi Gábor (Farkas Balázs)

Baučić Jasmina dhe Baučić Hrvoje
Blaskóné Ignácz Éva dhe Blaskó Tibor
Csáki Lászlóné dhe Csáki László
Csapó Mária dhe Kása Zsolt
Darvas Réka
Dobai Lászlóné dhe Dobai László
Dr. Domoszlai Éva dhe Molnár Zoltán
Földi Viktória
Gősy Nikolett Noémi

Hajdu Kálmán dhe Hajdú Kálmánné
Hegedűs Kálmánné dhe Hegedűs Kálmán
Kassai Kázmérné 
Kovács Csilla dhe Kovács József
Krejterné B. Zsuzsanna
Lendvai Szimóna
Mihalj Olja
Nádudvariné Juhász Mónika
Nagy Gabriella

Oravecz István
Plavšić Dr. Ognjan dhe Plavšić Vesna
Sándor István
Stempelné Marosvölgyi Katalin dhe 
Stempel Zoltán
Stevanović Vasilije dhe Stevanović Branka
Urbán Péter
Zámbó Ádám
Zachár-Szűcs Izabella dhe Zachár Zsolt

Nivelin e asistent menaxherit e arritën:

Arsenijević Slavica dhe Arsenijević Miloje
Balázs Attila dhe Balázs Attiláné
Banić Dragan
Barabásné Takaró Zita dhe Barabás András
Barbarics Erika dhe Czidlina Balázs
Bogičević Anica dhe Bogičević Milorad
Boros Beáta
Budai Roland
Bódi Csilla
Bódis Csilla
Carrington Judit
Cibulova Vesna
Cidor Mihály dhe Cidor Mihályné
Crepulja Snežana dhe Crepulja Dragan
Czeglédi Viktória
Czuczi Bernadett dhe Varga András
Daničić Roberta dhe Daničić Milivoj
Dr. Józsa Istvánné dhe Dr. Józsa István
Dr. Nagy Csilla dhe Zsebe Ferenc
Dr. Rózsahegyi József dhe Dr. Rózsahegyi József Pálné
Dr. Szomják Edit
Dr.Borgai Lászlóné
Durmics Mihályné dhe Durmics Mihály
Džilvidžieva Dr. Lili
Dömötör Imre dhe Dömötörné Kéner Katalin
Ermira  Mandija dhe Ermira Ilijaz
Fábián Mária
Gábor László dhe Gábor Lászlóné
Halászova Márta
Harmati-Csontos Csilla dhe Harmati László
Havellant Csaba
Hegedűs Géza dhe Kollár Mónika
Hoffmann Valeria dhe Hoffmann Vaszilevna

Holcinger Katalin
Horváth Jánosné
Józsa Vincze Lajos dhe Józsa Vincze Lajosné
Kazán Ferenc dhe Grezner Hajnalka
Kelemen Petra
Keresztes Istvánné dhe Keresztes István
Kiss Tiborné
Kiss Andrea
Kocsis Antal dhe Kocsisné Heinz Szilvia
Lányi Glória
László Réka
Mlakár Péter dhe Mlakár Péterné
Molnár Bernadett
Mudraninec János dhe Mudranicec Éva
Nagy Erika
Nagy Katalin dhe Nagy Gábor
Nagy Istvánné dhe Nagy István
Oroviczné Lengyel Mária dhe Orovicz János
Pállai Andrea
Péntek Anita
Péter Mónika dhe Péter István
Pakocs Károlyné
Rákos Gábor
Radics Tamás dhe Poreisz Éva
Sasi Róbert dhe Sasi Róbertné
Soósné Dr. Gáspár Ágota dhe Soós András
Szabó Valéria
Tóth Erzsébet
Vasić Slavica dhe Vasić Božidar
Zana Imre dhe Décsi Judit Adrienn

Nivelin e supervizorit e arritën:

Gidófalvi Attila dhe Gidófalvi Attiláné (Gidófalvi Zsanett)
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Niveli 1

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

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

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

Niveli 2

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

Niveli 3

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

Fituesit e programit motivues për blerjen e makinës:



Të Nderuar Shpërndarës!
Kalendari i aktiviteteve – Budapest 
2008/2009: Sucess Day: 20.12.2008, Sucess Day: 
17. 01. 17, Sucess Day: 14. 02. 2009, Sucess Day: 
2009. 03. 28, Sucess Day: 2009. 05. 23, Sucess Day: 
2009. 06. 20, Sucess Day: 2009. 07. 18, Sucess Day: 
2009. 09. 19, Sucess Day: 2009. 10. 17, Sucess Day: 
2009. 11. 21, Sucess Day: 2009. 12. 19

Punonjës të dashur!
•  Home Office krijoi kanalin e saj Forever You 

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

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

–  në faqen e internetit nuk mund të jepen këshil-
la mjekuese/mjekësore

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

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

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

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

Ju lutemi që çdo shfaqje në internet ta plani-
fikoni duke marrë parasysh kriteret e mësipërme, 
dhe para çdo publikimi mos harroni të kërkoni 
leje nga kompania. Linkun e faqes së internetit e 
presim në adresën qëndrore të email-it flpbuda-
pest@flpseeu.hu.

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

Zgjidhja më e thjeshtë dhe më e sigurt – jo 
vetëm përsa i përket blerjes së drejtpërdrejtë të 
produkteve, por edhe regjistrimit të prorosive. 
Është një mjet i shkëlqyer edhe gjatë rekoman-
dimit të produkteve, pasi kjo ofertë është joshëse 
për çdo të interesuar. Vlera e pikëve të çdo poro-
sie brenda 24 orëve i shtohet vlerës aktuale, dhe 

mund të lexohet në çdo moment nëpërmjet in-
ternetit (www.foreverliving.com). 

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

merrni çdo muaj në dorë gjeni emrin e për-
dorimit (LOGIN ID) dhe fjalëkalimin (PASS-
WORD) 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 funk-
sionon 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 tel-
efonit +36-1-269-53-70 dhe +36-1-269-53-71, 
kurse të Kroacisë, Bosnia-Hercegovinës, Sllov-
enisë, 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 in-
terneti të kompanisë sonë. Njëra faqe interneti 
“www.flpseeu.com” është faqja kompanisë së 
vendit tonë, nëpërmjet të cilës mund të arrihen 
magazinat e vendit tonë. Kodet për të hyrë në 
këtë faqe dhe për të bërë blerje mund t’i kërkoni 
në zyrat tona. Në këtë faqe numrat aktual dhe të 
mëparshëm të revistës Forever mund të hapen 
me fjalëkalimin "forever", kurse fotogaleria me 
fjalëkalimin "success". Faqja kryesore e internetit 
të kompanisë, apo siç quhet zakonisht “faqja 
amerikane” - “www. foreverliving.com”- 
përmban informacione rreth lajmeve nga FLP-ja, 
kontaktimeve ndërkomëtare, si dhe rezultateve 
të pikëve ditore të punonjësve. Në këtë adresë 
mund të hyjnë gjithë të interesuarit duke klikuar 
në "Come in". Në faqen e distributorit mund të 
hyni duke klikuar mbi „distributor login”. Emri i 
përdoruesit është numri juaj i distributorit (pa 
shenjat e ndarjes). Fjalëkalimi gjendet në fund të 
llogarisë suaj muajore.

I lutemi Shpërndarësve tanë të nderuar, që në 
të ardhmen ti kushtojnë kujdes plotësimit të sak-
të 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 formu-
larëve 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 bonu-
seve 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 para-
qitur kopjen e dytë të formularit të regjistrimit 
së plotësuar më parë dhe dokumentin e poro-
sisë 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 para-
sysh mundësitë e ndryshme të shitjes 
nëpërmjet medias elekronike, sipas for-
ever living Products: këto konsiderohen 
si njësi të shitjes me pakicë. sipas politikës 
aktuale të biznesit qarkullimi i produk-
teve, ose publikimi i formularëve të flP-s 
në njësitë e shitjes me pakicë është rreptë-
sisht i ndaluar. Qarkullimi i produkteve me 
anë të medias elektronike mund të bëhet 
vetëm nëpërmjet faqes së internetit www.
flpseeu.com. Iu njoftojmë që dorëzimi i 
krontratave pa autorizim është i parregullt, 
pranojmë vetëm kontratat me nënshkrim 
personal! Çdo nënshkrim tjetër konsid-
erohet 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 Biz-
nesit gabon ai që bashkëpunonjësit distributor 
të regjistruar njëherë i fut për herë të dytë pa 
plotësuar procesin e risponsorizimit.

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

të dashur Punonjës! 
Në të ardhmen orari i hapjes së zyrës 

qëndrore të rrugës Nefelejcs është: e hënë: 
9-20, e martë: 8-20, e mërkurë: 8-20, e en-
jte: 8-20, e premte: 8-19. Telecenteri si za-
konisht i pret telefonatat çdo ditë në orarin 
8-20. Mbyllja e bankës bëhet çerek ore para 
orarit të mbylljes.

•  Zyra qendrore e Budapestit: 1067 Buda-
pest, Szondi utca 34., tel: +36-1-269-5370. 

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

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

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

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

Produktet e Forever Living Products 
dalin në treg me rekomandimin e Sho-
qatës 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 ndërmar-
rjeve. 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 dërgo-
jnë 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 dek-
laratës. Nëse e dërgoni personalisht ko-
legët tanë i kontrollojnë të dhënat, por 
nëse e dërgoni me postë kjo gjë nuk ësh-
të 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 letërn-
joftim me fotografi. Në rastin e blerjes si 
grup duhet të sillni autorizim të nënshkruar 
nga dy dëshmitarë të rregullt nga çdo per-
son, për çdo porosi. Kolegët tanë i prano-
jnë porositë vetëm pasi i kanë kontrolluar 
këto gjëra. Në rastin e personave me dek-
laratë mungesa e letërnjoftimit apo e au-
torizimit sjell refuzimin e porosisë!

3.  Informimi: Kolegët tanë nëpër magazina 
vetëm pas paraqitjes së letërnjoftimit me fo-
tografi 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 distribu-
torëve të Hungarisë për shërbimin tonë të 
transportimit të pakove. Me anë të këtij shër-
bimi Distributort tanë të Nderuar i marrin 
porositë e bëra maksimum brenda 2 ditëve 
– me përputhje kohe – në çdo pikë të ven-
dit, të cilat duhen marrë brenda 48 orëve, 
pasi në rast të kundërt ato i anullojmë dhe 
pikët i zbresim. Çmimi i produkteve të po-
rositura 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 infor-

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

–  nëpërmjet internetit në adresën www.flp-
shop.hu,

– me sms në numrin e telefonit 0620-478-4732.

NJOFTIMET E SZIRAKIT:
Hoteli Kështjella e Szirakit , 3044 Szirák, 

Petőfi u. 26. Tel: +36-32-485-300, fax: +36-32-
485-285. Drejtorja e hotelit: Király Katalin

NJOFTIMET E ZYRAVE TË HUNGARISË

Numri i telefonit i Drejtorisë së Tregut në rrugën Nefelejcs: +36-1-290-0361/105, fax: +36-1-291-5478
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NUMRAT E TELEFONIT TË SPECIAL-
ISTËVE TANË MJEK:
Dr. Kassai Gabriella  20/234-2925
Dr. Kozma Brigitta  20/261-3626
Dr. Mezősi László  20/251-9989
Dr. Németh Endre  30/218-9004
Siklósné dr. Révész Edit 20/255-2122
NUMRI I TELEFONIT I SPECIALISTIT 
TONË MJEK TË PAVARUR:
Dr. Bakanek György 20/365-5959

programja 
2008. december 23-től 2009. január 17-ig 

az interneten

06.00 dhe 18.00 Himni
06.10 dhe 18.10  Ëndrra jote është plani ynë: 

Hyrje në FLP
06.15 dhe 18.15 Supervizorë, Asistent m…
06.50 dhe 18.50 Menaxherë, menaxherë drejtues
08.10 dhe 20.10  Dr. Edit Revesz Siklosne: Informacione të 

përgjithshme rreth Aloe Vera-s
08.35 dhe 20.35  Ëndrra jote është plani ynë: 

Produktet FLP
08.40 dhe 20.40 Kuali� kime: Supervizorë, Asistent m…
09.10 dhe 21.10  Kuali� kime: Zita Mikola Halmine, 

Istvan Halmi
09.40 dhe 21.40  Holiday Rally: 3 të kuali� kuar tregojnë 

mbresat e Poreçit
10.00 dhe 22.00  Dr. Sandor Milesz: Letra përshëndetëse e 

punonjësit rumun të FLP-s
10.05 dhe 22.05  Tibor Papp dhe Papp Tiborne: 

Puna skuadër
10.30 dhe 22.30  Ëndrra jote është plani ynë: 

Mundësia FLP
10.35 dhe 22.35  Zsolt Jozo dhe Judit Molnar: 

Elementë motivues në FLP
11.00 dhe 23.00 Istvan Halmi: Si drejtues në Forever
11.25 dhe 23.25 Interoperet: Shfaqja e vitit të ri
12.05 dhe 00.05 Dariusz Heinbach: Zgjedhje profesioni
12.25.dhe 00.25  Dr. György Bakanek: 

Si është shëndeti me syrin e Forever-it
12.55 dhe 00.55  Dr. Endre Nemeth: 

Më pëlqen sistemi ynë marketing
13.15 dhe 01.15 Sugarloaf 
13.40 dhe 01.40  Ëndrra jote është plani ynë: 

Hyrje në FLP
13.45 dhe 01.45 Supervizorë, Asistent m…
14.10 dhe 02.10 Menaxherë, Menaxherë drejtues, Sundues
14.45 dhe 02.45 Kuali� kimi si sa� r i Mikulas Vareha-s
15.00 dhe 03.00 Ëndrra jote është plani ynë: Produktet FLP
15.05 dhe 03.05 Përmbledhje e Rally-t Europian 2008
15.15 dhe 03.15 Irigy Hohaljmirigy: Koncert
15.50 dhe 03.50  Ëndrra jote është plani ynë: 

Mundësia FLP
15.55 dhe 03.55  Jozsef Heinbach dhe Dr. Erzsebet Nika 

U bëmë senior menaxher
16.20 dhe 03.20  Emil Tonk: Biznesi është vlerë-Si t’i 

përfaqësojmë vlerat
17.00 dhe 05.00  Ildiko Keresztes dhe Attila Pataki: 

Koncert feste
17.30 dhe 05.30 Rex Maughan
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E gjitha filloi kur bashkë-
shortja ime – një vit pas 
lindjes së vajzës sonë – 

duhet të kthehej në punë, 
prandaj vendosëm që për 
një farë kohe të qëndroj unë 
pranë vajzës. Shefi im, „zoti 
kolonel” u çudit shumë kur 
bëra kërkesë për leje pas 
lindjes, e cila s’ishte diçka e 
zakonshme tek ushtarakët. 
Ishte një periudhë dy javore 
mes shqyrtimit të kërkesës 
dhe fillimit të punës së 
bashkëshortes sime kur 
s’kishte kush të kujdesej për 
vajzën tonë të vogël. Në këtë 
kohë u shfaq vjerra me një 
bidon të verdhë të dyshimtë 
në shportën e saj.

Dhe pashë vetëm se çdo 
mëngjes vjerra hapte frigoriferin, 
hiqte tapën e bidonit, pinte 
një gllënjkë të madhe, pastaj 
e vendoste prapë në frigorifer. 
Kështu ndodhte çdo mëngjes. 
Fillova të dyshoja se mos 
shikoja ndonjë gjë që s’duhej 
parë, por vjerra më sqaroi se 
pinte xhel aloe vera. Megjithëse 

FORCA E TË 
TASHMES

Secili ka 
historinë e  
vet të 
kontaktimit me 
FLP-n. Produktet 
dhe biznesin ne  
na i solli vjerra 
ime e dashur 
dhe ashtu 
siç pritet nga 
dhëndri i një 
vjerre, nuk u 
hodha përpjetë 
nga entuziazmi 
që nga ftesa  
e parë.

deri tani aloe-n e kisha parë 
vetëm në vazo, isha i bindur 
se ajo s’mund të pihet dhe 
që e përdorin vetëm femrat 
si krem “zbukurimi”. Vjerra më 
tregoi se nga kush e merrte, 
përse përdoret, madje ngaqë 
filloi t’i normalizohej tensioni i 
gjakut këtë gjë ua tregoi edhe 
fqinjëve të saj, për të cilën fir-
ma i bëri ulje të mëtejshme, 
madje i dha edhe para për  
këtë “thashethem”.

E pyeta menjëherë që 
kjo është MLM apo jo, dhe 
ajo m’u përgjigj që këtë s’e 
dinte, por mund të më sjellë 
në kontakt me një person në 
Eger i cili ia kishte idenë kësaj 
gjëje. Ne atëherë jetonim në 
Debrecen. E pyetëm se a njeh 
njëri këtu i cili mund të na 
jap sqarime rreth kësaj, por 
tha se në Debrecen me këtë 
s’merret asnjëri. S’kishim rrugë 
tjetër, u ulëm në makinë 
dhe shkuam në Eger në një 
prezantim familjar. 

Prezatimi pati sukses. 
Aty ndodhesha vetëm unë. 
Prezantimin e mbajti sponsori 
i vjerrës dhe sponsori i saj, 
prej të cilit për fat të keq pas 
5 minutash s’më kujtohej 
asgjë, por kishte diçka në 
planin marketing që më 
tërhoqi vëmendjen: s’ka rënie 
nga niveli dhe japin garanci 
jete. Dy javë më pas në 
dhomën e ndënjes gjendej 
kutia e fillimit të biznesit. U 
nisëm me shumë entuziazëm 
në biznes. Sponsorja e 

vjerrës sime, pastaj një zonjë 
nga linja e saj e sipërme 
mbajtën tek ne një prezantim 
produktesh ku erdhën disa 
miqtë tanë, pastaj më dhanë 
në dorë një listë kasetash 
dhe më thanë: përpara, këtë 
mund ta bësh edhe ti! Pas nja 
dy telefonatave kuptova se 
këtu mund të mbështetemi 
vetëm tek vetvetja, sidomos 
pas udhëtimit nga Debrece-
ni për në Szekesfehervar për 

të marrë medaljen 2 pikëshe. 
S’kishim as bileta, madje aty 
s’ndodhej as sponsori im, as 
sponsori i tij, as i atij, e kështu 
me radhë.

Provonim, përpiqeshim pa 
sukses. Po s’u dorëzuam kurrë. 
Merrnim pjesë gjithmonë 
në seminare. Meqë kishim 
një biznes dhe përveç kësaj 
më thirrën të punoj edhe 
në një agjensi kapitalesh të 
patundura, e dija se këto që 
po mësoja mund t’i përdor në 
jetën e tregëtisë. Ndërkohë në 
biznesin FLP u tërhoq sponsori 
ynë, sponsori i tij, sponsori 
i tij... Përveç një njeriu, një 
çifti të cilët më vonë u bënë 
të rëndësishëm jo vetëm në 
jetën tonë të biznesit, por 
edhe në atë private. Istvan 
Halmi dhe bashkëshortja e 
tij simpatike, Rita. Ata ishin 
rrugëzgjidhja! Ne u zgjatëm 
dorën, ata na tërhoqën nga 
thellësia e 8-të dhe thanë: 
“Nëse dëshironi me të vërtetë 
ta bëni këtë biznes, ne ua 
tregojmë rrugën. Vetëm na 

ndiqni!” U nisëm përsëri plot 
me frikë, dyshim, mungesë 
besimi në vetvete. Dinim 
vetëm një gjë, ata e kanë 
bërë, atëherë do ta bëjmë 
edhe ne. Filluam të ftojmë 
njerëzit. 10 të parët thanë jo, 
u zemërova. Pas 50 JO-ve të 
para qava. JO-n e njëqindtë 
e festuam me shampanjë! 
Diçka s’shkon, me siguri ne 
e kemi fajin, pasi të tjerët 
kanë sukses dhe kualifikohen 
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nga muaji në muaj në skenë. 
Ekziston dikush kujt mund t’ia 
tregojmë planin marketing! 
Duam të kemi sukses. KJO NA 
TAKON EDHE NE!

Menduam se që tani s’do 
të bëjmë atë që na thotë 
mendja, por atë që thotë 
Istvan dhe Rita. Çfarëdo të 
kërkojnë kemi për ta bërë. 
Dhe erdhi PO-ja e parë, pastaj 
e dyta, pastaj e shumta. 
Kishim vetëm 1-1,5 orë në 
ditë për biznesin. Istvan na 
tha se po të bëjmë atë që na 
thotë ai do bëhemi menaxher 
brenda një viti. Sponsori ka 
gjithmonë të drejtë! Duhej 
saktësisht 1 vit. U bëmë Me-
naxher! Drejtues!

Që nga ky moment s’kishte 
ndalesë. Në skuadrën tonë 
u kualifikuan supervizorë, 
asistent menaxherë të rinj 
dhe në Ditën e Suksesit të 
shtatorit morrën medaljen 
menaxherët tanë të parë, 
Feri dhe Ildiko Kiss. Ulur 
në limuzinën borë të bardhë 
me shampanjë në dorë dhe 

duke shijuar peisazhin e 
bregut të Danubit u zhyta në 
mendime. Ku janë njëqind 
jo-të? Ku është përpjekja? Ku 
është lufta e fillimit? Kjo tani i 
përket të kaluarës e cila hodhi 
bazat e të tashmes, dhe 
nga veprimet tona të sotme 
krijohet e ardhmja. 

E TASHMJA! Kjo ekziston. E 
TASHMJA bazon të ardhmen. 
Nga fara e mbjellë TANI do 
të korrësh prodhimin. TANI 
telefono! TANI nisu! TANI merr 
vendimin! TANI jeto jetën! 
Ejani me ne! Të shtrëngojmë 
dorën siç bënë me ne 
edhe Istvan dhe Rita. Gjithë 
njohuritë tona i kemi marrë 
nga ata, dhe mos harro, s’janë 
rastësisht safir menaxher.

Karcsi erdhi koha! TANI 
duhet të luftosh për ëndrrat 
e tua! Andi, Miki! Tani e keni 
në dorë Përse-n! Bëjeni, bëni 
thjesht detyrën tuaj! Me-
linda dhe Martin! Keni në 
dorë bërthamën e një biznesi 
ndërkombëtar pa kufij! Tani 
tregoje veten Melinda! Feri 

dhe Ildiko, u bëtë shembuj, 
jeni shembujt e gjallë të 
këmbënguljes. Tregojuni 
rrugën të tjerëve, të shkojmë 
drejt nivelit senior! Skuadra 
me nëntë anëtarë: familja 
Pajkos, Anti, Pisti, ata të 
Zolit! TANI erdhi koha të 
merrni frymë thellë dhe të 
hidheni! Njëherë e treguat 
për çfarë është e aftë forca e 
skuadrës. Tregojini botës se 
menaxheri që fshihet brenda 
jush është pjekur dhe është 
gati të marrë atë që i takon! 
Anita dhe Gabor, merrni 
shembull dhe ejani me ne. 
Ju pret një rrugë interesante! 
Timi, Eva, nënë Kati! 
Zgjohuni! Erdhi koha juaj! 
Pisti Poser! Ia ku jemi, kur 
do nisemi?

Sponsorët tanë, Istvan 
dhe Rita! S’ka fjalë që mund 
të shprehë falenderimin 
tonë. E dini se çfarë duam të 
themi... Faleminderit!

Duro jo-të e para dhe ke 
për ta arritur! Edhe ti ke për ta 
marrë atë që dëshiron. U nisa 

nga një fshat i vogël pranë 
kufirit rumun. Njëqind njerëzit 
e parë më thanë jo. Po TANI? 
Kemi garanci jete. Pashë 
Berlinin, Pragën, Kopenhagën. 
Për herë të parë në jetën 
time preka ujin e detit: Deti 
i Veriut, Deti Balltik. Shkuam 
bashkë me nënën time për 
pushime në bregdetin grek. 
Gruaja ime s’ka më nevojë 
të punojë. Nisëm biznes në 
disa qytete të mëdha të ven-
dit. Kemi bashkëpunonjës 
dhe të interesuar biznesi 
edhe jashtështetit. Më 
pushton një ndjenjë e mirë 
kur mendoj për planet tona. 
Por përqëndrohem gjith-
monë në një moment të 
vetëm, ky s’është tjetër veçse 
E TASHMJA! 

Vendos, mos u merr me 
të kaluarën dhe të ardhmen, 
vetëm bëj atë që duhet të 
bësh!

TANI!
LACI DHE ORSI 

BERTALAN
menaxherë
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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. Ata i 
presin thirrjet tuaja për konsultim të martën në orën 13.00-16.00 dhe të 
premten në orën 14.00-16.00.
Dr. Božidar Kaurinović të mërkurën dhe të enjten në orën 12-14 pret thir-
rjet tuaja për konsultime në numrin e telefonit  +381-21-636-9575.

NJOFTIMET E ZYRAVE TË KROACISË

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

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

–  Porosia telefonike: 01/3909 773. Në rastin e porosive me vlerë më të 
madhe se 1 pikë krediti, çmimi i transportit paguhet nga FLP-ja. 

–  Leksionet rreth produkteve dhe marketingut organizohen të hënën, të 
martën, të mërkurën dhe të enjten nga ora 17 në zyrën qendrore. 

–  Orari i hapjes së qendrës:  të hënën dhe të enjten 12:00 – 20:00, të mar-
tën dhe të mërkurën 11:00 – 19:00, dhe të premten 09:00 – 17:00. 

–  Takimet mund të lihen në numrin telefonik 01/ 3909 773.

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

NUMRAT E TELEFONIT TË SPECIALISTËVE TANË MJEK TË KROACISË:
Dr. Ljuba Rauski Naglic:  +385-915176510
(në ditët teke ndërmjet orës 16.00 dhe 20.00)
Dr. Eugenija Sojat Marendic:  +385-915107070

NJOFTIMET E ZYRËS SË MALIT TË ZI

•  81000 Podgorica, Serdara Jola Piletića 20., Tel. +382-20-245-412, tel/fax: 
+382-20-245-402, Orari i punës: të hënën: 12: 00 – 20: 00 Në ditët e tjera të 
punës: 9: 00 – 17: 00, E shtuna e fundit e çdo muaji është ditë pune. Orari 
i punës: 9: 00 – 14: 00

Drejtor rajonal: Aleksandar Dakić

–  Porosi produktesh mund të bëni në numrat telefonik të mëposhtëm: 
+382-20-245-412; +382-20-245-402. Pagesa bëhet kur merret malli. Nëse 
vlera e produktit të porositur e kalon 1 pikë, shpenzimet e transportit i 
merr përsipër FLP-ja.

NUMRI I TELEFONIT TË SPECIALISTES MJEKE TË MALIT TË ZI: 
Dr. Laban Nevenka:  +382-69-327-127

Njoftimet e zyrave 
juglindore
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NJOFTIMET E ZYRAVE TË BOSNIA-HERCEGOVINËS

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

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 
Në rast të porosisë në telefon, mallin e dërgojmë në adresën që i përket 
kodit. Distributorët që duan të porosisin mall në emër të një distributori 
tjetër, duhet të kenë autorizim nga distributori në emrin e të cilit duan 
të bëjnë porosinë. Formularët e autorizimit mund të sigurohen në zyrë. 
Malli i porositur në telefon transportohet për dy ditë pune!

NUMRAT E TELEFONIT TË SPECIALISTËVE TANË MJEK TË SLLOVENISË:
Dr. Arbaiter Miran:  +386-41420788
Dr. Canzek Olga:  +386-41824163

NJOFTIMET E ZYRËS SË SHQIPËRISË

NJOFTIMET E ZYRËS SË KOSOVËS

•  Shqipëri, Tiranë, Reshit Collaku 36. Fax: +355 4230 535. 
Drejtori rajonal: Attila Borbath 
Drejtori i zyrës: Xhelo Kiçaj, tel: +355-4-230-535. 
Kontaktim: në ditët e punës në orarin 09.00-13:00, 16:00-20:00

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

Zyra e Bijelinës

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

•  Zyra e Sarajevës: 71000 Sarajevo, Akifa Seremeta do. 10.,  
tel.: +387-33-760-650, +387-33-470-682, fax: +387-33-760-651..  Orari 
i hapjes: të hënën, të enjten, të premten: 09.00-16.30, të martën, të 
mërkurën: 12.00-20.00. Në çdo të shtunë të fundit të muajit organizojmë 
një Ditë Suksesi Mini në zyrën e FLP-s. Drejtori i zyrës:  Enra Hadžović 

–  Në zyrat e Forever Living Products të Bosnies porositë telefonike mund 
të bëhen në numrat e mëposhtëm (regjistrimi i shpërndarësve të rinj 
nuk mund të bëhet nëpërmjet telefonit): +387-55-211-784, Bijelinë dhe 
+387-33-760-650 Szarajevë. 

NJOFTIM I ZYRËS SË FLP-S SË SARAJEVËS
–  Nga shtatori në shërbimin tonë është këshilltarja dhe specialistja mjeke 

nga Bosnia-Hercegovina Dr. Esma Nisic, me të cilën mund të kontakto-
hemi 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.
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A të mbrëmje s’e takuam televizorin. 
Në fillim i numëroja që kur, sepse 
isha krenar që kjo kuti s’po e 

rrezatonte më dritën e saj blu, kurse sot 
është e natyrshme që e përjashtojmë 
nga jeta jonë. Më mirë ta përjashtojmë 
ne atë, se sa ajo ne.

E mbylla zinxhirin e valixhes, 
nxorra pasaportën për udhëtimin e të 
nesërmen, dhe u nisëm me Sandor-in 
për në aeroportin e Ferihegy-it. Aidan 
pavarësisht nga rruga e gjatë erdhi me 
humorin e tij të mirë të zakoshëm, dhe 
natyrisht që pa valixhe, sepse çfarëdo 
shoqëri ajrore të jetë, valixhja e tij do të 
humbas gjithmonë destinacion. 

Në një kompani të tillë si e jona 
dhe në rastin e një rajoni të tillë kaq të 
suksesshëm si Europa, ku bëhet fjalë 
për më shumë se 40 shtete – meqë ra 
fjala, hapëm përfaqësinë tonë edhe në 
Azerbajxhan dhe Libi – duhet planifikuar 
mirë që të kesh kohë për gjithçka. Dhe 
jo vetëm koha në përgjithësi, por e 
ashtuquajtuara „quality time”, apo KOHA 
e kaluar në mënyrë të dobishme. Kështu 
ndodhi edhe me udhëtimin tonë të 
përbashkët sllavo-jugor, i cili falë drejtorit 
gjeneral Dr. Sandor Milesz dhe shtabit të 
tij u parapri nga një parapërgatitje e mirë 
në mënyrë që zëvendësdrejtori i Europës 
Aidan O’Hare të krijojë një pamje duke 
parë sa më shumë dhe duke i njohur 
sa më mirë qëllimet dhe razultatet e 
rajonit. Megjithëse kam shumë raste 
të udhëtoj së bashku me Aidan-in 
nëpër Europë, s’e lashë as këtë rast që 
të takohem me të dhe të kalojmë disa 
ditë të bukura së bashku, Aidan, Sandor 
dhe unë. Megjithëse çdo udhëtim është 
i lodhshëm nga ana fizike, përvojat e 
reja, mbërritja, bisedat e ndryshme, 
çështjet e zgjidhura, strategjitë e skicuara, 
takimet me kollare, të gjitha krijojnë një 
atmosferë interesante ku njeriu freskohet 
dhe rigjallërohet në shpirt.

E dija se rruga me këta dy njerëz të 
shkëlqyer do të jetë e veçantë. E dija se 
s’ka mikpritës më të mirë se sllavët e jugut 

Të përKASëSH DiKu 
duke folur një gjuhë

dhe shqiptarët, dhe nëse cilësia e ven-
dit e parë me syrin perendimor s’është e 
zakonshme – mendoni për Shqipërinë 
– mungesat e mundshme përpiqen t’i 
zëvendësojnë me zemër dhe shpirt.

Ndërmjet Budapestit dhe Tiranës, 
kryeqytetit të Shqipërisë ka linjë të 
drejtpërdrejtë Malev. për një orë njeriu 
ndodhet në bregun ranor të detit Mesdhe 
nga ana tjetër e Korfuzit, në rivierën 
shqiptare Aeroporti i Tiranës është tepër 
modern, kurse shërbimi për t’u vlerësuar. 
Shqipëria përpiqet dukshëm dhe jo 
me rezultate të vogla t’i lëjë pas vetes 
pengesat e të kaluarës së keqe. Gjithë 
vizitorëve këtu u prishet në moment 
pamja stereotipike e patur për Shqipërinë 
të mbajtur si vendi më i varfër i Europës. 
Natyrisht niveli i zhvillimit të kryeqytetit 
ndryshon nga ai i provincave, por bukuria 
e ngjashme me atë të Greqisë dhe Malit 
të Zi të provincave e ngacmon fantazinë 
e njeriut kur për një moment në mes të 
rrugës i shfaqet përpara një njeri mbi 
gomar. Edhe në zonat rreth Tiranës shihen 
bunkeret prej betoni të cilat duken më 
tepër si cilinda të mbyllur pusash betoni 
që dalin nga toka, dhe që krijimi i të cilëve 
përbënte për vite me radhë drejtimin 
kryesor të ekonomisë shqiptare, pasi 
janë prodhuar me qindra mijëra dhe si 
rezultat i sistemit të kaluar mbulojnë tokën 
shqiptare, le të vijë nga të dojë armiku.

po thoja që na del tjetër pamje kur 
dëgjojmë emrin e Shqipërisë nga ç’është 
në realitet. Shqipëria është një vend në 
zhvillim, ku njerëzit presin për mundësi. 
Tirana jeton, e pret me krahë hapur 
të renë. Kudo ndihet ndryshimi, ajri i 
përzierë me të kaluarën. Qarkullimi është 
si i një qyteti të madh, kurse gjallëria 
orientale. radhët e hoteleve në bregdet 
tregojnë të ardhmen. parashikuesit e dinë 
se brenda disa vitesh kjo do të jetë riviera 
e re e Europës. Gojët e këqija natyrisht 
thonë se duhet të kalojnë edhe disa vite, 
por qetësohuni, do të kalojnë më shpejt 
se sa e mendoni. 

Kompania jonë Forever Living u 
vendos në qendër të Tiranës, në një vilë 
që i përshtatet asaj, në Villa Forever. Salla 
e ceremonive të ndërtesës klasike ishte 
plot me punonjës dhe mjek vendas atë 
ditë në mbrëmje kur Aidan, Sandor, At-
tila Borbath, drejtori rajonal i kompanisë 
dhe unë mbajtëm leksionet tona, të cilat 
pastaj u ndoqën nga një bisedë e hapur. 
Në gjithë Shqipërinë është shumë i madh 
interesimi për Forever-in, të cilin një njeri 
vendas e përshkroi kështu „më në fund 
një firmë e cila të paguan për punën, sjell 
produkte cilësore në treg dhe planifikon 
në mënyrë stabile me afat të gjatë kohe”. 
Edhe në këtë cep të botës njerëzit e 
kanë mësuar tranzicionin, pasigurinë, që 
fati ynë varet nga të gjithë, dhe vetëm 
nga ne jo. Në këtë mjedis mbërriti 
kompania jonë me stabilitetin e saj që 
jep siguri duke ofruar një mundësi të re. 
Këtu dëshiroj të falenderoj Dr. Sandor 
Milesz-in dhe punonjësit e qendrës së 
Forever-it të Budapestit për punën e 
madhe me të cilën pa kursyer kohë dhe 
energji, shpeshherë larg familjeve të 
tyre nisën kompaninë tonë në Shqipëri. 
Falenderoj Attila Borbath-in, drejtorin 
rajonal të Shqipërisë dhe Kosovës dhe 
punonjësit e tij të zellshëm që e nisën 
dhe e punojnë sipas udhëzimeve 
këtë treg të ri. Mundësia që fshihet në 
Shqipëri s’është thjesht teorike, por një 
realitet konkret, pasi kjo zyrë ka rezultate 
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të konsiderueshme gjatë periudhës 
që funksionon. u urojmë suksese të 
mëtejshme gjithë bashkëpunonjësve 
tanë aty.

pas 20-23 gradësh në Shqipëri 
mbërritëm në një atmosferë të vërtetë dimri 
në kryeqytetin e Sllovenisë, Lubjanë. Binte 
shi dhe frynte erë, ashtu siç e imagjinon 
njeriu në nëntor në rrëzë të Alpeve. Qyteti 
i qetë që të kujton monarkinë Valaheze po 
përgatitej për Krishtlindjet. Tryeza e shtruar 
në një nga hotelet e mrekullueshëm të 
qytetit që ndodhet në rrëzë të kalasë që 
ngrihet mbi sheshin kryesor na priste 
ne dhe anëtarët kroat dhe vendas të 
president’s Club. Drejtori rajonal Andrej 
Kepe dhe bashkëpunonjësit e tij u treguan 
edhe me këtë rast mikpritës të shkëlqyer. 
Gjithçka kaloi e organizuar mirë, në kohën 
e duhur dhe në mënyrë të këndshme. 
Biseda e zhvilluar me distributorët drejtues 
të tregut ndriçoi faktin se edhe një vend i 
vogël mund të bëhet fuqi e madhe nëse 
është gati të përballet me sfidat, dhe 
përgjigjet e tyre ndaj pyetjeve s’janë të 
çastit, por të planifikuara mirë. Ndoshta 
në këtë gjë fshihet suksesi i përgjithshëm 
i Sllovenisë. Suksesi i tyre ekonomik s’ra 
nga qielli. Në mënyrë të vetëdijshme, të 
fshehur në një kënd të vogël të Europës 
u shfaqën të plotësojnë kriteret e zonës 
së euros. pastaj e vazhduan me euro në 
xhep punën e tyre të rregullt. Sigurisht 
që duhet përmendur edhe këtu rëndësia 
e pranisë së Hungarisë në aspektin e 
rezultateve të Forever-it. Si çdo vend që 
rrethon Hungarinë, edhe këtu në Slloveni 
ndihet rezultati i udhëzimeve, mësimit 
dhe punës së distributorëve të Hungarisë.  
është një ngjarje e veçantë suksesi që 
punonjësit hungarez eksportuan mesazhin 
e Forever-it në vendet e ish-Jugosllavisë, 
në mënyrë që rajone të reja të njihen 
me formën e re të tregëtisë së pavarur,  
ku dëshira për të vepruar vlen më shumë 

se kapitalet fillestare. pas Lubjanës pas 
shumë kilometra fluturim arritëm në 
aeroportin qëndror të Serbisë, avioni 
ynë u ul në aeroportin e Beogradit. Duke 
ndjekur grafikun slloven, edhe këtu në 
fillim shkuam në zyrën dhe magazinën e 
firmës – për t’i hedhur një sy – që duke 
njohur kolegët e zyrës dhe funksionimin 
operativ të krijojmë një pamje rreth një 
zyre tjetër të organizuar mirë. Beogradi 
dhe Serbia është një nga kullat e 
rëndësishme të rajonit jugor. Drejtori 
rajonal Branislav rajic dhe kolegët e tij 
u treguan mikpritës të shkëlqyer dhe 
përveç minutave të këndshme të vizitës 
në zyrë na mbeti kohë e bollshme edhe 
për biseda profesionale. për fat të keq 
kalanë e Nandorfehervarit edhe tani 
për mungesë të kohës e pamë vetëm 
nga larg, por prapë përveç të tashmes 
dhe të ardhmes së Forever-it, edhe këtu 
s’i lamë pa treguar Aidan-it traditat dhe 
historinë e pasur të vendit. Kulmi i vizitës 
edhe këtu ishte darka dhe biseda me 
president’s Club. Kjo ishte një darkë e 
vërtetë pune, ku u shfaqën ide, pyetje, 
mendime. ishte një respekt i madh 
për të gjithë ne që pas punonjësve 
drejtues të Sllovenisë mund të kalonim 
disa orë të këndshme edhe me me 
ata të Serbisë, si dhe me çiftin e parë 
dhe deritani të vetëm diamant të rajo-
nit, Veronika dhe Stevan Lomjanski. Të 
takohesh me punonjës drejtues është 
gjithmonë një përvojë vendimtare dhe e 
paharrueshme. Marrja e një pamjeje rreth 
rezultateve, sfidave të një rajoni mund 
të bëhet vetëm nga vendasit. prandaj 
s’është rastësi që drejtori gjeneral i 
Hungarisë dhe shteteve sllavo-jugore, Dr. 
Sandor Milesz kalon aq shumë kohë në 
këto rajone, saqë konsiderohet pothuajse 
si një sllavo-jugor. Me këtë rast edhe ne 
morrëm një pamje rreth kësaj pjese të 
Europës, lart-poshtë nga aeroporti në 

aeroport, në mënyrë që t’i njohim më 
nga afër kolegët tanë që jetonë në këto 
vende. Megjithatë edhe ne jemi mësuar 
me asfaltin e aeroporteve të shumtë 
dhe dhomat e hoteleve, pasi Aidan nga 
Shtetet e Bashkuara duke fluturuar mbi 
oqean e kalon në Europë një të tretën 
e vitit larg shtëpisë së vet, ndërkohë që 
edhe unë i mbledh shpejt kilometrat 
e fluturimit duke udhëtuar nëpër 
Europë. interesante, por për një anëtar 
të Foreverit s’është çudi përcaktimi që 
kudo të shkojë njeriu në botë, në çdo 
vend nga 140 vende të Forever-it flitet 
e njëjta gjuhë. E kuptojmë njëri-tjetrin 
edhe kur nuk flasim. E kemi të qartë 
se çfarë mendon dhe ndjen tjetri, kur 
mban prezantim produktesh, dhe mban 
një bidon të verdhë pas ekranit kur flet 
rreth rex dhe Gregg Maughan-it dhe 
kompanisë sonë, apo kur e ka fjalën 
për sistemin gjenial marketing. Mund 
ta komplikojmë këtë botë, por s’ia vlen. 
Gjithmonë dhe kudo mbeten gjërat 
që funksionojnë. Gjithmonë ka patur 
dhe do të ketë diçka me vlerë e cila 
jep thjeshtë, qartë dhe në mënyrë të 
besueshme diçka, diçka e cila është pa 
dyshim e mirë për të gjithë. 

Mua gjithmonë më vjen ndër mend 
dhe më funksionon kjo „gjuhë e vetme” 
kudo të jem, si jashtështetit, ashtu edhe 
në Debrecen dhe Budapest, apo në 
fundin tjetër të vendit.

është një mundësi e pafund kjo që 
kemi ne, një mundësi e cila përbën të 
njëjtën gjë për këdo dhe kudo. prandaj 
është mirë t’i përkasësh kësaj, sepse 
kudo që shkon njeriu pushtohet nga kjo 
ndjenjë, dëgjon dhe flet këtë gjuhë kur 
takohet me anëtarë të Forever-it. 

Peter Lenkey
drejtori operativ i Europës
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Niveli 3:

Bunjevački Jovanka dhe 
Bunjevački Živojin
Mohácsi Viktória
Kosanović Helena
Goldfinger László
Dr. Kósa L. Adolf
Barna Beáta dhe Barna Róbert
Boskó Hilda dhe Boskó Béla
Mihalj Olja
Spasić Ljubomir dhe Spasić Srbinka
Hajdu Kálmán dhe Hajdu Kálmánné
Dobai Lászlóné  dhe Dobai László
Dr. Lazarević Predrag dhe 
Dr. Lazarević Biserka
Kiss Szabolcs
Balog Renáta
Schulhof Ernőné
Oltvölgyiné Zsidai Renáta
Vágási Aranka dhe Kovács András 
Kása István dhe Kása Istvánné
Kovács Csilla dhe Kovács József
Dr. Seresné Dr. Pirkhoffer Katalin  dhe 
Dr. Seres Endre
Gősy Nikolett Noémi
Filić Zorica dhe Filić Dragan
Töreki Georgina
Dr. Mokánszki Istvánné dhe 
Dr. Mokánszki István
Mirkov Dr. Rozmaring dhe 
Mirkov Jovica
Füle Krisztián
Pere Hilda dhe Szarka Csaba

Kurucz Endre
Kovács Anna Mária dhe 
Gottwald László
Fábián Gábor
Faragó Károly
Tumbas Dr Dušanka
Benedeczki Mihályné dhe 
Benedeczki Mihály
Nyári Magdolna
Baučić Jasmina dhe Baučić Hrvoje
Olszewszki Sándorné
Bagosi Péterné
Fogas László dhe Fogasné Szűcs Judit
Stevanović Verica dhe Stevanović Rade
Dr. Bóna Renáta 
Czap Anita
Tanács Ferenc dhe Tanács Ferencné
Schleppné Dr. Käsz Edit dhe 
Schlepp Péter
Pallai Zoltán dhe Pallai Zoltánné
Dr. Hocsi Mária
Ostojić Boro
Bracanović Branislav dhe 
Bracanović Marija
Popovac Dušica dhe Popovac Ratko
Dr. Bátorfi István dhe 
Dr. Bátorfi Istvánné
Csepreghy Jánosné
Seresné Bathó Mária dhe Seres János
Éliás Tibor 
Balogh Ágnes Orsolya dhe 
Orosz Rizák Gábor
Kisbárnai Zsolt
Csontos Gábor

Szeghy Mária 
Dr. Petković Nedeljko dhe 
Petković Milojka
Lovas Zoltán dhe Lovas Zoltánné
Hofbauer Rita dhe Gavalovics Gábor
Maravić Milena dhe Maravić Milan
Motyovszkiné Kovács Erika dhe 
Motyovszki Csaba
Dr. Farády Zoltán dhe Dr. Dósa Nikolett
Strboja Jovanka dhe Strboja Radivoj
Skáfár István dhe 
Skáfárné Vásár Amália
Momčilović Danica dhe 
Momčilović Novica
Vinković Julijana dhe Vinković Zdenko
Lazarević Dejan
Zsitnyánszki Tamásné
Dimitrić Ružica dhe 
Dimitrić Živorad
Ilovai Tamás dhe
 Ilovai Krisztina
Kuzmanović Vesna dhe 
Kuzmanović Siniša
Schmidtné Rajna Éva dhe 
Schmidt Zoltán János
Schneider László dhe 
Schneider Lászlóné
Dr. Kása Gergely dhe Zakar Ildikó
Ilić Savka dhe Ilić Vitomir
Bodnár Zoltán dhe 
Bodnárné Tóth Ágota
Gulyás Melinda 
Hajdú László
Kis-Jakab Edina

Niveli 2:

Belső Róbert dhe 
Belsőné Födő Viktória
Karanović Nada dhe Karanović Čeda
Bontáné Adorján Krisztina dhe 
Bonta Attila
Keneseiné Dr. Milics Margit dhe 
Kenesei Gyula
Buruš Marija dhe Buruš Boško
Janović Dragana dhe Janović Miloš
Zachár-Szűcs Izabella dhe Zachár Zsolt
Zámbó Ádám
Dr. Petz Boldizsár dhe Laváti Judit
Bárányné Dr. Szabó Éva dhe 
Bárány István
Nagy Tímea  dhe Varga László
Kertészné Vincze Andrea dhe 
Kertész Zsolt
Nyőgér Dezső dhe Nyőgér Dezsőné
Rózsahegyi Zsoltné dhe 
Rózsahegyi Zsolt
Stér Györgyné dhe Stéger György
Antalné Dr. Schunk Erzsébet dhe 
Antal Gyula
Kondi Gabriella dhe Kondi Péter
Dr. Végh Judit
Dr. Rokonay Adrienne dhe 
Dr. Bánhegyi Péter
Csapó Mária dhe Kása Zsolt
Fersch Mártonné dhe Fersch Márton
Davidović Mila dhe Matić Dragan
Szabó Mária dhe Szabó István
Dr. Fábián Mária 
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Szépné Keszi Éva dhe Szép Mihály
Siklósné Dr. Révész Edit dhe 
Siklós Zoltán
Mičić Miroslav dhe Mičić Vesna
Petrovai Tamásné  dhe Petrovai Tamás
Kéri Péter dhe Kéri-Zsigmond Alíz
Máté Kiss Imre dhe  Máté Kiss Ildikó
Seres Máté 
Lomjanski Stevan dhe 
Lomjanski Veronika
Ifj. Rékasi János dhe Sisa Zsóka
Pozsár Ibolya dhe Pozsár Imre
Szabóné Rataj Éva 
Bognár Gábor 
Hutóczki Melinda dhe Hutóczki Ferenc
Czibolya Zoltánné dhe Czibolya Zoltán
Vasić Snežana dhe Vasić Miodrag
Dr. Surányi Katalin dhe Gazdig Sándor
Bognárné Vitáris Emese
Szabóné Dr. Szántó Renáta dhe 
Szabó József
Bodnár Józsefné dhe Bodnár József
Pőcze József dhe Pőcze Józsefné
Magyar Győzőné
Mattusich Márton dhe 
Mattusich Mártonné
Acél Anna
Gombás Csilla Anita dhe 
Gombás Attila
Varga Géza dhe 
Vargáné Dr. Juronics Ilona
Dr. Rédeiné Dr. Szűcs Mária dhe 
Dr. Rédei Károly 
Rusák Patrícia 

Heinbach József dhe Dr. Nika Erzsébet
Ráth Gábor 
Miškić Dr Olivera dhe 
Miškić Dr. Ivan
Stefán Andrea dhe Sági Sándor
Dalja Milica
Nádhera Roland dhe 
Nádhera Rolandné
Dr. Ratković Marija dhe Ratković Cvetko
Kovács György dhe 
Kovácsné N. Bernadett
Borbély Gáborné dhe Borbély Gábor
Szekerka-Kardos Orsolya
Dr. Dóczy Éva dhe Dr. Zsolczay Sándor
Žurka Dragana dhe Žurka Radiša
Davidović Svetlana dhe 
Davidović Milan
Szekér Marianna 
Csuti Róbert
Kristóf László dhe Kristóf Lászlóné
Bodnár László dhe Varga Krisztina
Hegedűs Kálmánné dhe Hegedűs Kálmán
Mladjenović Cveta
Bognárné Maretics Magdolna dhe 
Bognár Kálmán
Kassai Kázmérné 
Hegedűs Árpád dhe Hegedűsné 
Lukátsi Piroska
Dr. Bálint Zoltán dhe 
Dr. Bálintné Dr. Molnár Zsuzsanna
Juhász Edit
Škorić Zoran dhe Škorić Dragica
Sulyok László  dhe 
Sulyokné Kökény Tünde

Dr. Domoszlai Éva dhe Molnár Zoltán
Stevanović Vasilije dhe Stevanović Branka
Halmi István dhe Halminé Mikola Rita
Takács Judit 
Knežević Sonja dhe Knežević Nebojša
Tepovac Aleksandar 
Krkljuš Ksenija dhe Krkljuš Stevan
Göncz Éva 
Térmegi Lászlóné dhe Térmegi László
Gara Balázs
Dr. Kiss Ferenc dhe Dr. Nagy Ida
Mihailović Branko dhe 
Mihajlović Marija
Višnjić Ljiljana
Hrachovina Tiborné dhe 
Hrachovina Tiborné
Dr. Edelényi Béláné
Dr. Gáncsné Braun Andrea dhe 
Dr. Gáncs László
Dr. Vályi Péterné
Kovács Áron
Péter Gabriella dhe Péter Zsolt
Futó Zsolt dhe Halmi Andrea
Matos Katalin
Baricz Dezső
Dr. Pollák Éva
Dr. Debrődi Mária  dhe Vágott Sándor
Pardi Zoltán 
Barna Beáta
Hrnčjar Jasna
Dr. Horváthné Ollrám Tünde dhe 
Dr. Horváth István
Kovačević Milan
Téglás Gizella 

Zöld Józsefné dhe Zöld József
Nakić Marija
Szabó Hajnalka
Tóth Anna 
Dukić Petra
Vargáné Dr. Fekete Valéria dhe 
Varga István
Szelei Jánosné dhe Szelei János
Szabó Edit
Geszty Gloria 
Dr. Molnár Erzsébet
Bogdán Ervin dhe 
Bogdánné Szabó Katalin
Nikolić Smiljana dhe Nikolić Branislav
Crepulja Snežana dhe Crepulja Dragan
Rusák József dhe Rusák Rozália
Sándor Péter dhe Székely Csilla
Dr. Csatári József
Fejszés Ferenc dhe 
Fejszésné Kelemen Piroska
Czuczor Aranka 
Kovács Mihályné dhe Kovács Mihály
Gelegonya Klára Judit dhe 
Dr. Újhelyi János
Rudics Róbert dhe 
Rudicsné Dr. Czinderics Ibolya
Vakherda Erika dhe Vakherda Sándor
Vígh Sándorné dhe Vígh Sándor
Sitkei Zoltán dhe Sitkei Zoltánné
Farkas Eszter dhe Firisz Imre
Vizsnyai Róza
Blahunka László dhe 
Blahunkáné Nádasdi Krisztina
Petković Aleksandra dhe Petković Bogdan
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Radović Darko dhe Radić Nada
Kissné Miklós Edit dhe 
Kiss László
Dimitrovski Aneta
Micašević Nada
Boskó Rita
Kerékgyártó Miklós Róbert
Simon Lajos dhe 
Simonné Ács Henrietta
Szekerák Krisztina dhe Szekerák Attila
Király László dhe Tenke Eszter
Kiss Józsefné dhe Kiss József
Dézsi József dhe 
Dézsiné Váradi Erzsébet
Sövegjátóné Jakabffy Lenke dhe 
Léránt Károly
Bornemisza Gergely
Wiesner Ádámné dhe Wiesner Ádám
Bertók M. Beáta dhe 
Papp-Váry Zsombor
Kapitány Mátyás dhe Kapitány Mátyásné
Dr. Tamási András dhe 
Dr. Tamási Andrásné
Mihajlović Nenad dhe Mihajlović Zorica
Holcinger Katalin
Glogovac Dragan
Vámos Friderika
Žurma Julijana dhe Žurma Todor
Bicskei Brigitta dhe Zsibrita Balázs
Kocsis János dhe Kocsis Jánosné
Dr. Vörös Mariann dhe Sámoly Ferenc
Velkovska Vecka
Podmaniczkiné Molnár Brigitta dhe 
Podmaniczki Péter
Ocokoljić Zoran
Mester Miklós
Kocsis Norbert dhe 
Báló Barbara Zsanett
Stojić Predrag
T.Nagy Sándorné dhe T. Nagy Sándor

Marić Vlastimir dhe 
Dr. Marić Višnja Vera
Stojanović Emilija dhe 
Stojanović Nenad
Dr. Szlovenszki Adrienn
Csepi Ildikó dhe Kovács Gábor
Merkel Tímea dhe Kovács Tibor
Lukács György dhe 
Lukácsné Mózes Zsuzsanna
Berta Ágnes 
Szabó Ferencné dhe Szabó Ferenc
Milovanović Milanka dhe 
Milovanović Milisav
Gecző Éva Krisztina
Csehi Attiláné dhe Csehi Attila
Kostić Nada
Matić Sanja dhe Matić Aleksandar
Törő Ágnes Noémi
Kovácsné Nagy Ildikó 
Temesváriné Ferenczi Ágnes dhe 
Temesvári Andor
Lisanin Ljiljana dhe Lisanin Radmilo
Csiki Józsefné dhe Csiki József
Djordjević Smiljana dhe Djordjević Stevan
Némethné Takács Hajnalka dhe 
Németh Gyula
Gajić Vladan
Kovács Gyuláné dhe Kovács Gyula
Stanković Milica dhe Stanković Nenad
Matić Goran dhe Matić Gordana
Révész Tünde dhe Kovács László
Szakács Tamásné dhe Szakács Tamás
Deák Péter dhe Deákné Gnepa Olga
Menkó Éva 
Papp Gyöngyvér
Aćimović Petar dhe Aćimović Milanka
Farkas Magdolna
Jassek Beáta
Küri Attila dhe Küri Szilvia
Nevedel Mónika

Knisz Péter dhe Knisz Edit
Molnárné Ozsánna Beáta dhe 
Molnár Imre
Huber Edit 
Orosi Gergely 
Bajić Vojislav dhe Bajić Jovanka
Mitrović Milija
Trajković Dejan dhe Trajković Ljiljana
Bibić David

Niveli 1:

Brkić Jibil Dragana
Molnárné Kiss Melinda dhe 
Molnár Imre
Kovács Gábor Zsolt
Kékesi Gábor
Bojtor István dhe 
Bojtorné Baffi Mária
Szabolcsi Gábor Oszkár
Munjas Aleksandra dhe 
Munjas Mile
Szukits Krisztina dhe Kapitány Róbert
Kun István
Hyrossné Dr. Biró Judit dhe 
Hyross András
Vincze Ferencné dhe Vincze Ferenc
Aleksov Jordan dhe 
Aleksov Ljubica
Hertelendy Klára 
Dr. Kontra Snežana
Varga Klára
Kleinné Sipos Ágnes dhe Klein Miklós
Kecskésné Kriston Katalin dhe 
Kecskés László
Bruckner András dhe Dr. Samu Terézia
Gecző László Zsoltné dhe 
Gecző László Zsolt
Palancsa László dhe 
Springmann Andrea

Tokodiné Heppenheimer Anikó dhe 
Tokodi Attila
Blaskó Jánosné
Sindjelić Zoran dhe Sindjelić Ana
Gábor József dhe 
Dr. Szőcsényi Julianna
Csillag Adrienn dhe 
Lányi Roland
Simitska Tímea
Lákovics Amália
Milivojević Zorka dhe Grbić Jovan
Lázárné Adorján Éva dhe 
Lázár Sándor
Komornyik György
Józsa Vincze Lajos dhe 
Józsa Vincze Lajosné
Darabos István dhe 
Darabos Istvánné
Tóth Sándor dhe Vanya Edina
Nagy Zoltánné
Ristić Sara dhe Ristić Ljubomir
Dr. Lukács Zoltán dhe 
Dr. Lukácsné Kiss Erzsébet
Katić Ivan dhe 
Katić Mesaroš Mirjana
Kemenczei Vince dhe 
Tamási Krisztina
Agócs Judit 
Molnár Gyula
Bogičević Anica dhe Bogičević Milorad
Takács Tamás dhe 
Takács Tamásné
Bíró Anita
Major Katalin
Czifra Istvánné dhe Czifra István
Wéber Győző dhe Wéberné Rajos Anna
Manulek Gábor dhe 
Manulekné Jámbor Tünde
Barbarics Erika dhe Cziblina Balázs
Rezes Róbert dhe Rezes Róbertné
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Barnak Danijela dhe 
Barnak Vladimir
Mitić Ljiljana dhe Mitić Vladimir
Kocsis Zoltán dhe Bakó Barbara
Parragh Gábor dhe 
Parraghné Zsoldos Anita
Szabóné Jakab Mária 
Pápai Zita
Kovács Csaba dhe Bakos Mária
Dr. Kardos Lajos dhe 
Dr. Kardosné Hosszú Erzsébet
Halas Tijana dhe Halas Leon
Vejtey Miklós
Léránt Károly dhe
 Lérántné Tóth Edina
Hubacsek Ágota 
Horváth Mihály dhe 
Marinki Krisztina
Oláh Gábor 
Baranyai Ágota
Balogh Anita dhe Süle Tamás
Kúthi Szilárd
Frissné Bodó Ágnes dhe Friss István
Komendátné Szabó Éva Mónika dhe 
Komendát Attila
Klaj Ágnes 
Varga Gitta
Rácz Edit dhe Holczer Tibor
Cibulova Vesna
Futaki Ildikó 
Bakura József 
Nagy József dhe 
Nagyné Koszér Edit
Kljajić Ljubica dhe Kljajić Novak
Varga Zsuzsa
Köves Márta
Tóth Sándor dhe Répássy Krisztina
Lukács László György
Mudraninec János dhe Mudranicec Éva
Rajnai Éva  dhe Grausz András

Spernjak Ivanka dhe Spernjak Miodrag
Runjajić Zoran dhe Runjajić Jasna
Novaković-Dragojlović Dragana dhe 
Ristanović Radan
Kobiljski Marija dhe Kobilski Djordje
Dr. Kertész Ottó dhe 
Dr. Kertészné Szabó Erzsébet
Vincze Erika
Mrakovics Szilárd dhe Csordás Emőke
Trebaticki Ilonka dhe 
Sandor Szilveszter
Szentesi Anna
Reiter Valéria
Novoseljački Slobodan dhe 
Novoseljački Julka
Németh Veronika dhe Szalóki Sándor
Tábit István dhe Tábitné Csányi Anna
Váradi Nikoletta
Krojher Gabriella dhe Sinyi Zoltán
Lőw Tiborné dhe Lőw Tibor
Tóth Sándorné dhe Tóth Sándor
Marić Jahno Nadica dhe Jahno Aleksa
Farkas Gáborné dhe Farkas Gábor
Székely Angéla 
Botis Krisztián Artur dhe 
Botis Tamara
Pető Ferenc dhe Csapó Mária
Nagy Gabriella
Gál István dhe Gál Zsuzsanna
Dr. Józsa Istvánné dhe 
Dr. Józsa István
Balázs Nikolett
Hollóné Kocsik Judit dhe 
Holló István
Lányi Glória
Škorić Miloš dhe Petrešević Jelena
Stojanović Olgica dhe 
Stojanović Najdan
Dr. Schmitz Anna dhe 
Dr. Komoróczy Béla

Trencsényi Judit
Ferencz Lászlóné dhe Ferencz László
Prerjési Sándor dhe 
Perjésiné Kamarás Judit
Háhn Adrienn 
Stefanović Dobrila
Nemesné Tarr Lívia dhe Nemes Géza
Lovasné Parczen Gabriella dhe 
Lovas László
Keresztúri Ferenc
Hájos Árpád dhe 
Hájosné Surányi Ildikó
Torlaković Saša
Juhász Zoltán Norbert dhe 
Juhászné Vasvári Krisztina
Beršić Olivera dhe Beršić Fadel
Kovácsné Antalfia Evelin dhe 
Kovács Zoltán
Becz Zoltán dhe Becz Mónika
Beregszászi Károly
Simić Dušan
Pavlović Slobodanka dhe 
Pavlović Marinko
Almásiné Menyhárt Mónika dhe 
Almási Zsolt
Kelemen Ferencné
Melcherné Nagy Bernadett  dhe 
Melcher Tibor
Horváth Jánosné
Rokaly Sándor dhe Barazsuy Czintus 
Magdolna Adél
Fű Attila dhe Fű Attiláné
Tordai Endre  dhe Tordainé Szép Irma
Dékány József dhe Dékányné 
Neuzsitek Mária
Németh Antal dhe 
Németh Antalné
Rákos Gábor
Kocsi Katalin dhe Kasza Csaba
Dr. Tárczy Jolán dhe Dr. Zyzych Andriy

Juhász László
Klenkovski Svetlana dhe 
Klenkovski Branko
Légrádi Mihály
Czupi Lászlóné dhe Czupi László
Vágóné Nagy Judit Délia dhe 
Vágó Sándor
Krauszné Daradics Ilona
Liszter Sándor
Dr. Lovasné Tóth Ottila 
Pintye Anikó
Paligorić Stojanka dhe 
Paligorić Alexander
Kovács Adrien dhe Kocsis Imre
Sebők Noémi
Vincze Józsefné dhe 
Vincze József
Dénes Éva dhe Horányi Péter
Hajcsik Tünde dhe 
Láng András
Mészáros-Szuharevszk Babett
Draveczné Kiss Katalin dhe 
Dravecz Gábor
Pálóczi Ildikó dhe Varga István
Fábián Mária
Váradi Noémi
Predolac Jevremović Danica dhe 
Jevremović Božidar
Vuityné Sárándi Klára dhe Vuity Antal
Szakács Pálné Sajtós Róza dhe 
Szakács Pál
Petróczy Zsuzsanna 
Szencziné Farmasi Judit dhe 
Szeincz József
Kiss Tiborné
Fekete Béla dhe 
Feketéné Nagy Júlianna
Koródi Kovács Elizabetta dhe 
Koródi József
Ádámné Szőllősi Cecília dhe 
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Ádám István
Kota Izabela Barbara dhe Kota Mihajlo
Hrisztov Tamás
Kissné Dalanics Ildikó dhe Kiss Ferenc
Abuczki Attila dhe 
Abuczkiné Kiss Ágnes
Bánhegyi Zsuzsa dhe 
Dr. Berezvai Sándor
Szántó László 
Lazarević Mirjana dhe Lazarević Damir
Szakál Istvánné dhe Szakál István
Vraneš Zrinka
Ugrenović Miodrag dhe 
Ugrenović Olga
Dr. Csurgay Edit dhe Vass István
Rézműves József Árpádné 
Szalay Béláné dhe Szalay Béla
Nagy-Mélykuti Mária dhe
 Lisóczki Zoltán
Thuri Nagy Lajos dhe 
Oláh Henrietta
Olajos András
Balogh Norbert
Ács Sándorné
Budai Tamás 
Becze Mihályné dhe Becze Mihály
Ferencz László
Szabó Tamás dhe 
Szabóné Doma Irén
Szabó Péter dhe 
Szabóné Horváth Ilona
Miklós Istvánné dhe Tasi Sándor
Dr. Kozma Brigitta
Gyuráki László dhe 
Gyurákiné Darabos Gyöngyi
Széplaki Ferencné dhe Széplaki Ferenc
Székely János dhe Juhász Dóra
Resch Éva dhe Resch Elemér
Petrić Nataša dhe Petrić Iván
Papp Imre dhe Péterbencze Anikó

Hócza Tibor dhe 
Hóczáné Bereczi Mária
Mičić Mirjana dhe Harmoš Vilmoš
Marić Stojka dhe Marić Milan
Barabásné Takaró Zita dhe 
Barabás András
Tóth Antalné dhe Tóth Antal
Haim Józsefné dhe Haim József
Füzesi Gyuláné 
Hrisztov György dhe 
Hrisztov Györgyné
Hargitai András dhe 
Szabó Nikoletta
Németh Veronika dhe Haim István
Paunović Grozdana dhe 
Paunović Vladimir
Dr. Lőriczi Ilona 
Kovács Zsolt dhe 
Kovácsné Dr. Szabó Alíz
Petrović Milena dhe Petrović Milenko
Szabados Zoltán dhe 
Szabadosné Mikus Emese
Jozó Antalné 
Csirmaz Mátyás dhe Kovács Tímea
Baletić Sonja dhe Baletić Ivan
Balázs Ágnes dhe Kiss Norbert
Lajosbányai Györgyné dhe 
Lajosbányai György
Berecz György dhe 
Bereczné Auxner Mónika
Barta Csabáné dhe Barta Csaba
Varga Erika 
Szép Margit dhe Till György
Kurucz Levente dhe 
Kurucz Leventéné
Fehérvári Antal dhe 
Fehérváriné Kovács Zsuzsanna
Enyedi Sándor dhe Enyedi Sándorné
Radović Aleksandar dhe 
Radović Dana

Varga Jánosné dhe Varga János
Gerő János dhe 
Gerőné Jócsák Julianna Katalin
Meisitz Marcell
Forrai Mihály dhe 
Radnai Lászlóné
Tóth János dhe Tóth Jánosné
Szabolcsikné Schalk Zsuzsanna dhe 
Szabolcsik Ferenc
Jurčić Alenka dhe Jurčić Dejan
Biró Attiláné dhe Biró Attila
Babály Mihály dhe Babály Mihályné
Ruszbachné Szarvas Mária
Harich Péter dhe Harich Péterné
Torcom Julia 
Dr. Király Anna dhe Deák Csaba
Vietorisz József Zoltán dhe 
Vietorisz Zsuzsanna
Lieber Brigitta
Boda György 
Gyergyovits Zsolt
Béki Istvánné
Tanács Erika
Lozajić Dimitrovski Snežana dhe 
Dimitrovski Hristo
Mikić Dr Maja dhe Mikić Miroslav
Széles Gabriella dhe Baróti János
Laposa Jenő István dhe Laposáné 
Kocsis Ibolya
Dr. Horváth Ildikó
Gonovics István
Fehér Sándorné dhe Fehér Sándor
Czomba Lajosné dhe Czomba Lajos 
Molnárné Kalcsu Klára 
Kecskés Adrienn
Böröcz Péter dhe 
Böröczné Ölbei Gabriella
Nyitrainé Németh Katalin dhe 
Nyitrai Péter
Jović Randjelović Dr. Sonja dhe 

Randjelović Dragan
Kiss Zoltán dhe Kissné Szalai Erzsébet
Kötél Zoltán dhe 
Kötélné Páder Melinda
Oszbach Tiborné dhe Oszbach Tibor
Nagy Lászlóné dhe Nagy László
Lancz Judit dhe Varga Zoltán
Molnárné Garbacz Anna 
Zana Imre dhe Décsi Judit Adrienn
Vajda Lászlóné dhe Vajda László
Kovácsné Csóka Bernadett dhe 
Kovács Péter
Szántó József
Szűcsné Nagy Ilona
Szegfű Zsuzsa dhe Pintér Csaba
Fekete Zsolt dhe Ruskó Noémi
Paksi Istvánné dhe Paksi István
Tóth János
Szakály Szabolcs dhe 
Szakályné Szilágyi Magdolna
Buljan Slobodanka dhe 
Buljan Stanislav
Bánhidy András
Fittler Diána 
Bujak Marija dhe Bujak Mihalj
Jakupak Vladimir dhe 
Jakupak Nevenka
Csaba Tamás dhe Csaba Tamásné
Kellner Norbert dhe Kellner Adrienn
Gallai Attila dhe 
Gallainé Bóka Viktória
Pável Ildikó
Rezván Pál dhe 
Rezvánné Kerék Judit
Milić Tanja dhe Punišić Dragan
Radulović Rajko dhe Radulović Slavka
Görzsöny László dhe 
Görzsönyné Tóth Teodóra
Péntek Anita
Dr. Szabó Tamásné dhe 
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Dr. Szabó Tamás
Paunović Ivica dhe 
Paunović Dragana
Aczél Ferencz
Tokaji Ferenc Zsolt dhe 
Szántó Szilvia
Lévai Béláné dhe Lévai Béla
Kibédi Ádám dhe Ótós Emőke
Kürtös Annamária dhe 
Kürtös László
Ilić Slobodan dhe Ilić Mirjana
Kalmár Edit Krisztina 
Balogh Andrea dhe Balogh Tamás
Váradi Éva
Kocsis Imre dhe Száraz-Nagy Brigitta
Nužda Evica dhe Nužda Milan
Ábrahám Zoltán dhe
 Kiri Brigitta
Urbán László
Isakov Jelena dhe 
Isakov Branislav
Reményi Sándor dhe 
Reményiné Csögör Andrea
Lászlók István dhe Tóth Ildikó
Nagy Ádám dhe 
Nagyné Belényi Brigitta
Nikčevič Slobodanka
Knežević Žarko
Moroanka Elvira
Vajagić Slobodan dhe 
Vajagić Erika
Kovács Éva 
Fövényi Istvánné 
Viluš Katica dhe Viluš Janko
Györök Jánosné dhe Györök János
Keszlerné Ollós Mária dhe 
Keszler Árpád
Szép László 
Gáspár Gyöngyi
Naánné Kostyál Katalin dhe 

Naán Tibor
Csiki Jánosné dhe Csiki János
Popović Srboljub
Duran Mensura dhe
 Duran Mustafa
Dragičević Angelina dhe 
Dragičević Radivoje
Wehliné Mezei Aranka dhe 
Wehli Péter
Tóth Csabáné
Hajdu Veronika 
Marosvölgyi Tímea
Mészáros Istvánné           
Berbakov Biljana dhe 
Berbakov Branislava
Nagy Katalin
Leidecker Ilona
Dikić Slavica dhe Dakić Nenad
Kompp Rezsőné Czervá Ibolya  dhe 
Soltész József
Kalajdžić Marica
Peti Attila dhe Peti Szilvia
Molnár Zoltán 
Todorović Ksenija
Mitrovć Jelena
Vuksa Stevan dhe Vuksa Vera
Stanzel Antal dhe 
Stanzelné Szalai Éva
Székely Borbála
Paizs Roland dhe 
Paizsné György Ildikó
Veličković Sava dhe Veličković Zorica
Dragić Leonora dhe Dragić Goran
Lanszki Nóra
Szepesi Tibor dhe 
Szepesiné Holló Edina
Balázs Krisztina 
Nagy Gézáné dhe Nagy Géza
Buljin Rajka dhe Buljin Sava
Radović Milica

Fülöp Mónika
Kutiné Tamási Zsuzsanna
Marofka Zoltánné dhe 
Marofka Zoltán
Dravecz Katalin
Dr. Kálmánchey Albertné dhe 
Dr. Kálmánchey Alberné
Medić Stana dhe Medić Bogdan
Dékány Éva
Marosiné Máté Terézia dhe Marosi Csaba
Fehérvári Éva
Mikes Zoltán dhe 
Mikes Zoltánné
Adamović Vesna dhe Krzelj Naško
Gurila Dr. Firuca
Horváth Patrícia
Davidović Milica dhe 
Lučić Aleksandar
Tadić Dragoslav dhe 
Petrović – Tadić Slavica
Dalecker Lászlóné dhe Dalecker László
Varga Tiborné dhe Varga Tibor
Kajganić Slavica dhe Kajganić Milan
Koledich Antalné dhe Koledich Antal
Juhász Júlia Zsuzsanna
Bánki László dhe 
Bánkiné Takács Márta
Stepanović Dobrila dhe 
Zoravković Vladimir
Ikonić Ljiljana dhe Ikonić Zoran
Zarić Olgica dhe Zarić Dragan
Hariharan Mónika
Padányi Zsoltné dhe Padányi Zsolt
Kutiné Béza Gabriella dhe Kuti Csaba
Horváthné Scholcz Erika dhe 
Horváth József
Steiner Imre dhe 
Erdei Andrea
Radišić Smiljka
Beszterczeyné Skultéti Mária

Miučin Branka
Dr. Nagy Attila dhe Dr. Szabó Gabriella
Szórád Erzsébet
Juhász Klaudia
Berta Lászlóné dhe Berta László 
Nagyné Ország Beatrix
Futaki Gáborné 
Perović Gordana
Nikolajević Tatjana dhe 
Nikolajević Bogdan
Wéber Ádámné dhe Wéber Ádám
Somogyvári Zoltánné
Dr. Dikó Marian dhe 
Dr. Kulisics László
Matić Aleksandar dhe 
Matić Gordana
Mira Veselinović
Polyák Melinda
Hartainé Dr. Benkő Ibolya
Réfi Lászlóné 
Simon János
Dr. Csisztu Attila dhe 
Dr. Csisztuné Pájer Erika
Kecskés Ferencné dhe Kecskés Ferenc
Csernus Magdolna 
Sekulić Slavica
Czuczi Bernadett dhe Varga András
Antonijević Slobodan dhe 
Antonijević Biljana
Ballabás Melinda 
Tomić Mirjana dhe Tomić Ljubiša
Tóbi Judit dhe Búzás István
Kovács Zoltán dhe 
Kovácsné Reményi Ildikó
Todorović Gordana
Virijević Beba
Papp Katalin Viktória
Miletić Prvoslava
Horcsin Dénes
Vilkné Kiss Erzsébet
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K am nderin të flas rreth mundësive 
që FLP-ja u ofron të rinjve. Unë 
i përkas brezit të ri të Serbisë 

i cili e mbushi moshën e pjekurisë 
para pesëmbëdhjetë vitesh dhe ishte 
dëshmitar i ndryshimeve të shumta. 
Ne u mësuam që në botë një gjë 
është e sigurt: që asgjë s’është e 
sigurt… Lindëm në një vend i cili 
tani s’ekziston më, u rritëm në një 
vend tjetër, u poqëm në një të tretë 
dhe në ditët e sotme jetojmë në të 
katërtin – duke mos udhëtuar jashtë. 
Vitet tona shkollore u shoqëruan nga 
zhurma e enëve dhe fishkëllimave të 
grevave dhe u mbulua nga hija e errët 
e luftrave. Disa u rritën dhe u edukuan 
nga prindër të cilët pasuroheshin nga 
dita në ditë, kurse të tjerë u rritën në 
familje që mezi mbijetonin, por prapë 
besonin në një të ardhme më të bukur.

Këta të rinj me vlera nuk e humbën 
besimin në të ardhme. Arritën rezultate 
të shkëlqyera dhe u diplomuan me 
shpresën që gjatë gjithë jetës së tyre 
të punojnë në zanatin e zgjedhur 
dhe të paguhen në mënyrën e duhur 
për punën e tyre. Prindërit ishin 
tepër krenar për ta sepse u bënë të 
suksesshëm dhe shmangën drogën, 
krimin dhe kurthet e joshjeve të tjera 
me jetëgjatësi të shkurtër. 

Çfarë bëhet sot me këta të rinj? 
Shumë pak prej tyre gjetën punë 
me të cilët realizuan planet e tyre të 
thurrura me kujdes – sepse janë të 
kënaqur vetëm nëse bëjnë atë që u 
pëlqen – por duhet të jetonin në një 
farë mënyre. Shumë prej tyre provuan 
fatin jashtështetit, të tjerët qëndruan 
këtu dhe punuan shumë, 10-12 orë në 
ditë për tregëtarët zhvatës.

Për të rinjtë që duan të realizojnë 
kërkesat e tyre dhe dëshirojnë një jetë 
me dinjitet FLP-ja u ofron një mundësi 
të shkëlqyer. Këtu mund të marrin 
gjithçka që dëshirojnë: investim dhe 
biznes personal pa ndonjë rrezik. Këtu 
secili është shef i vetvetes. S’ka mbi ta 
shef i cili i cakton punonjësit rolin e „Ja-
nit që tund kokën” dhe i cili – vetëm për 
shkak të postit më të lartë – duhet parë 
vetëm duke buzëqeshur, pavarësisht 
se në vlerat intelektuale dhe mendore 
ndodhet nën ta. Mund të vendosin 
vetë se kur ngrihen në mëngjes (kjo për 
mua është shumë e rëndësishme sepse 
më pëlqen të fle) dhe kur kthehen nga 
puna, i zgjedhin vetë bashkëpunonjësit 
dhe miqtë e tyre gjithashtu, me të cilët 
kalojnë kohën e lirë. Kjo veprimtari 
ndërthurr punën me argëtimin. Mund 
të pyesni këdo mes nesh – të cilët kanë 
parë gjithë botën nën krahët e FLP-s 
– që a kemi punë të lodhshme, apo 
pavarësisht nga mosha argëtohemi dhe 
çmendemi së bashku?

Në FLP asnjëherë s’përfundon 
procesi i mësimit. Na mëson për jetën 
e vërtetë dhe metodat me të cilat 
mund të çlirohemi nga stresi – i cili 
shkakton sëmundje të shumta edhe 
tek të rinjtë. Përveç kësaj mësojmë 
si të kryejmë punë të dobishme me 
të cilën mund të realizojmë dëshirat 
tona, sepse bonuset e fituara në këtë 
mënyrë… dhe numri i bonuseve është 
i pafund! Marrim aq pikë shpërblim 
sa punojmë – dhe kjo sigurohet me 
shumë pak punë.

FLP-ja ma ndryshoi rrënjësisht jetën 
dhe më siguroi mundësi rreth të cilave 
vetëm kisha ëndërruar: makinë të re, 
udhëtime përrallore dhe njohje të reja 

Mundësia 
e të rinjve 

në radhët e FLP-s

me njerëz të mrekullueshëm kudo 
në botë. Këtu u njoha me ndjenjën 
e mrekullueshme të ndihmës së të 
tjerëve si në fushën e shëndetit edhe 
në atë materiale. Në familjen e madhe 
të FLP-s të vjetrit më konsiderojnë 
si koleg të një rangu, por në fillim u 
mësova që më shikonin si një i ri me 
flokë të gjata dhe vath në vesh.

Mos u mendoni, të gjithë shokët e 
mi ndoqën shembullin tim. Shumë të 
tjerë s’e kanë bërë akoma lidhjen… 
unë punoj ngadalë, por me siguri që 
edhe ata ta njohin dhe TA KUPTOJNË 
këtë mundësi të mrekullueshme dhe 
të bashkohen me ne…

Zotëroj një biznes personal, i 
paguaj të gjitha taksat, detyrimet 
dhe pensionin, dhe përveç kësaj kjo 
punë dhe përfitimi prej saj është i 
trashëgueshëm. A mund të gjeni 
diçka të ngjashme për vetveten, apo si 
prindër për fëmijët tuaj?

Kjo s’është një punë afatshkurtër, 
por një mundësi e madhe për gjithë 
jetën! Zbulojeni dhe shfrytëzojeni!

DUŠAN NAKIĆ
menaxher



TiszTelT DisTribuTor Të Dashur!
75 km larg Budapestit, rrëzë malit Cserhat, në Szirak, 
në një nga zonat më të bukura të vendit gjendet 
Hoteli Kështjella e Szirakit**** me stil barok. Kështjella 
hotel është një nga hotelet më të bukur të vendeve të 
pushimit Forever Resorts që përfshin shumë shtete. 
Në parkun e hotelin, në ndërtesën me tre kate të 
hanit të vjetër gjendet qendra Wellness Sonya. Ata që 
dëshirojnë të shplodhen dhe rigjallërohen priten nga 
dy pishina, xhakuzi, dhomë kripe, sauna, kokteilbar, 
si dhe masazh dhe trajtime të ndryshme kozmetike. 
Salla e lojrave pranë kështjellës shërben një shplodhje 
të shfrenuar: bouling, biliard, futboll tavoline, futboll 
ajror, darts u ofrojnë argëtim shoqërive gazmore.

Kështjella rrethohet nga një park prej 5 hektarësh 
që gëzon mbrojtje ambienti. Parku jep mundësi edhe 
për shplodhje: sportistët priten nga fushë tenisi me 
qymyr artificial dhe shah në ambient.

Hoteli Kështjella e Szirakit**** u ofron mysafirëve 
njëkohësisht një mjedis historik barok, harmoninë e 
natyrës dhe shërbimet me nivel të lartë të shekullit 
XXI. Shërben si një vend i shkëlqyer për organizmin 
e aktiviteteve familjare dhe të firmës, dhe mirëpret 
edhe mysafirët që dëshirojnë vetëm të shplodhen 
disa ditë me partnerët apo familjet e tyre.

Mënyra e konTakTiMiT:

Adresa: 3044 Szirák, Petőfi u. 26.  
weboldal: www.kastelyszirak.hu;
e-mail: kastelyszirak@globonet.hu  
Telefon/Fax: 06-32-485-300 ,06-32-485-285, 06-32-485-117

Kjo paketë përmban nga e premtja në darkë deri 
të djelën në mëngjes për dy persona strehim dhe 
shërbim të plotë ushqimi, si dhe përdorimin falas 
dhe të plotë të shërbimeve të hotelit.

PrograM:
– Ardhja individuale të premten pasdite në Szirak
– Përdorimi i repartit tonë Wellness
–  Në mbrëmje darkë e përbashkët nën dritën  

e qirinjve për të kualfikuarit
–  Të shtunën në mëngjes nisje me autobus për në 

Ditën e Suksesit të Budapestit
– Pasdite kthim në Kështjellë
–  Programe fakultative në Kështjellë ose mbrëmje 

argëtuese e përbashkët
– Darkë solemne në restorantin e kështjellës
– Të djelën pas mëngjesit kthim në shtëpi

kriTereT e kualifikiMiT:

Niveli 1:
Çdo distributor i regjistruar në rajonin tonë 

që blen Touch-in e Szirakit i cili përmban Xhel, 
Berry, Freedom dhe tre nga pijet B&P Aloe merr 
menjëherë një dhuratë. 

Niveli 2:
Duke mbështetur aksionin tonë Drink more 

Aloe çdo distributor të nxis 20 persona nga 
bashkëpunonjësit e tij që ndodhen në nivelin e 
distributorit që brenda 1 muaji të blej nga 1 kuti 
të tillë (të sipërpërmendur).

Këtu llogariten distributorët që muajin në fjalë 
e kanë nisur në nivelin e distributorit, s’është kriter 
përjashtues nëse kualifikohet gjatë muajit.

Kanë vlerë vetëm blerjet e bëra në rajon.

Në fundjavën e sipërpërmendur të Szirakit 
ftojmë distributorët e kualifikuar në nivelin 2, në 
një datë të parapërcaktur!

DëSHIRoj T’ju FToj 
Në Një FuNDjAvë 

wellness Të PaharrueshMe 
Në KëSHTjellëN e SzIRAKIT. 

http://www.kastelyszirak.hu/
mailto:kastelyszirak@globonet.hu
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Më poshtë ju bëjmë të ditur ndryshimet 
më të rëndësishme në Politikën e 
Biznesit. Kjo përmbledhje shërben në 
redhë të parë si tërheqje vëmendje, 
për njohjen e rregullave ju lutemi të 
shikoni përmbajtjen e re të Politikës së 
Biznesit, e cila mund të sigurohet në të 
gjitha zyrat tona. 

13.11. nDAloHet BleRJA e Bo-
nUseVe 

Blerja e bonuseve ndalohet rrep-
tësisht. „Blerje bonusash” konsiderohet: 
a) regjistrim personash pa njohjen 
apo nënshkrimin e Deklaratës dhe 
Regjistrimit të Distributorëve të Pavarur; 
b) regjistrimi i personave të familjes 
mes Distributorëve; c) regjistrimi apo 
tentimi për regjistrim personash që 
nuk ekzistojnë në pozicionin e Blerësit 
apo Distributorit (persona fantom) në 
qëllimin të përvetësimit të të drejtës 
për bonusa dhe shpërblime; d) çdo 
procedurë gjatë të cilës Distributori 
kryen blerje strategjike në qëllim të 
maksimalizimin të bonuseve apo 
shpërblimeve pa i përdorur për çështje 
të mira produktet e blera.

14.1.6. në rastin kur dega e poshtme 
e Distributorit sponsorizon për herë të 
parë në një shtet tjetër, atëherë edhe 
Distributori cilësohet automatikisht i 
sponsorizuar në shtetin në fjalë dhe 
është i detyruar të zbatojë rregullat dhe 
ligjet e kontratës në fuqi për Distributorët 
në shtetin në fjalë, si dhe t’i nënshtrohet 
procedurave ndërkombëtare të pajtimit 
të përcaktuara në Politikën aktuale të 
Biznesit. 

14.2.8. Për Distributorët e FlP-s 
është e ndaluar të flasin keq për 

një Distributor, për produktet dhe 
shërbimet e FlP-s, për planin mar-
keting dhe të shpërblimeve, ose 
për punonjësit e FlP-s përpara 
Distributorëve të tjerë apo një personi 
të tretë. Pyetjet, rekomandimet apo 
vëretjet në lidhje me çështje të tilla 
duhet t’ia dërgoni drejtuesve të FlP-s 
që merren me këto çështje.

14.3.3.6. Distributori nuk mund të 
bëjë deklarata në lidhje me sigurinë 
dhe efeketin mjekues apo terapik të 
produkteve. Mund të bëhen vetëm 
deklarata që janë miratuar zyrtarisht 
nga FlP-ja ose që përmbajnë materialet 
zyrtare të FlP-s. Distributori nuk 
mund të thotë që produktet e FlP-s 
kanë efekt në trajtimin, parandalimin, 
diagnosztikimin apo mjekimin e çdo 
sëmundjeje. ndalohet rreptësisht çdo 
deklarim në lidhje me efektin terapik 
apo mjekësor të produkteve të FlP-s. 
Distributori s’mund t’i vesh produktet 
e FlP-s me efekte apo cilësi të cilat 
nuk i zotërojnë. Distributorët janë të 
detyruar t’i rekomandojnë çdo blerësi 
që ndodhet nën trajtim mjekësor që të 
kërkojnë mendimin e mjekut para se të 
ndryshojnë dietën e ushqimit. 

14.3.3.7. Pa miratim paraprak në 
shkrim të FlP-s është e ndalur të 
bësh deklarata rreth mundësive të të 
ardhurave, ose të japësh në lidhje me 
të ardhurat informacione që mund 
të keqkuptohen. suksesi financiar 
i Distributorit varet vetëm nga 
përpjekjet dhe angazhimi individual 
i Distributorit në fjalë, si dhe nga 
kujdesi që i kushton Distributori rrjetit 
të tij dhe nga trainimet që u siguron 
anëtarëve të rrjetit.

14.4.2. Pjesëmarrja në programin e 
sponsorizimit ndërkombëtar është një 
privilegj që për çdo distributor bën 
të mundur përfitimin e përparësive 
që vijnë nga rrjeti ndërkombëtar i 
kompanisë FlP. zyra Qendrore që 
ndodhet në Maricopa County në 
Arizonë bën mbikqyrjen e programit 
të sponsorizimit ndërkombëtar. 

Distributori që merr pjesë 
në programin e sponsorizimit 
ndërkombëtar bie dakort që çfarëdo 
debati që vjen nga marrdhënia 
me distributorët apo në lidhje me 
produktet e FlP-s, dhe që prek çdo 
filial të kompanisë FlP, në Maricopa 
County në Arizonë të organizohet një 
procedurë gjykimi e detyruar e cila 
zhvillohet në përputhje me rregulloren 
zyrtare të pajtimit të FlP-Us dhe 
Forever living Products international 
inc., e cila gjendet në faqen e internetit 
të zyrës vendase të FlP-s në www.
foreverliving.com. në këtë rregullore 
standart është ligji i shtetit të Arizonës.

14.7.1.5. niveli marketing që përfshihet 
në Planin Marketing të FlP-s përfitohet 
nga pasardhësi ligjor i Distributorit i 
regjistruar si më sipër, por pozicionet 
më të larta se niveli Menaxher nuk 
përfitohen. Bonusat përftohen nag 
Distributori pasardhës që ndodhet në 
të njëjtin nivel dhe plotëson të njëjta 
kushte me Distributorin e vdekur. në 
sistemin marketing të FlP-s nivelet më 
të ulta se niveli Menaxher përfitohen. 

14.9. Rregullat e internetit

14.9.1. shitja e produkteve nëpërmjet 
internetit

ndryshimet në 
Politikën e 

Biznesit

http://www.foreverliving.com
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Çdo Distributor i Pavarur i FlP-s ka 
mundësi të blejë një faqe interneti të 
Distributorëve të Pavaruar të miratuar 
nga FlP-ja në qëllim të shitjes së 
produkteve nëpërmjet internetit, e cila 
nëpërmjet një linku të drejtpërdrejtë 
lidhet me faqen e internetit të shitjes 
së FlP-s në www.foreverliving.com. 
Porosive online My FlP Biz FlP-ja u 
përgjigjet drejtpërdrejtë nëpërmjet 
kësaj faqeje. linku krijohet në mënyrë 
të tillë që faqet e FlP-s të jenë brenda 
faqes së Distributorit të Pavarur. kështu 
vizitorët e faqes së Distributorit s’dalin 
asnjëherë prej saj. në qëllim të mbrojtjes 
së markës, familjes së produkteve FlP, si 
dhe të integritetit të marrdhënis mes 
Distributorit dhe Blerësit nuk lejohet 
të shiten produkte të FlP-s në faqe 
interneti të pavarura. Distributorët e 
FlP-s nuk mund të përdorin dhe nuk 
mund të shesin materiale reklame  
apo marketingu të FlP-s për të cilat 
FlP-ja s’ka dhënë miratim në shkrim. 
tregëtia elektronike me produktet 
e FlP-s mund të zhvillohet vetëm 
nëpërmjet faqet zyrtare të FlP-s, në lin-
ket e gjetura në www.foreverliving.
com dhe nëpërmjet funksionit My FlP 
Biz. ndalohet shitja e produkteve në 
faqet marketing të internetit, në tregje  
apo faqet diskont si eBay, Amazon.
com apo faqe të tjera të ngjashme. 
Distributorët s’mund t’ua shesin 
produktet e FlP-s shitësve të tjerë, dhe 
s’mund të caktojnë asnjëri tjetër për 
shitjen e tyre. Faqet e Distributorëve të 
pavarur të lejuara nga FlP-ja mund të 
përdoren për qëllime marketingu dhe 
reklame, por s’mund të përdoren për 
shitjen e produkteve nëpërmjet tregëtisë 
elektronike, apo për sponsorizimin e 
Distributorëve.

14.9.2. Faqet e internetit të distribu-
torëve të pavarur

FlP-ja për marketingun dhe 
reklamën e produkteve dhe mundësisë 
së saj të biznesit ka hapur faqe 
interneti në të cilat s’bëhet shitje apo 
sponsorizim elektronik, këto FlP-ja i 
lejon nëse ato përputhen me Politikën 
e Biznesit të FlP-s, ose ndryshojnë në 
mënyrë të tillë që të përputhen me 
Politikën e Biznesit të FlP-s. 

nënshkrimi elektronik ose regjistrimi 
(sponsorizimi) i distributorëve nëpërmjet 
formularëve të internetit lejohet të bëhet 

vetëm në faqen zyrtare të FlP-s, në 
www.foreverliving.com ose në linket e 
gjetura në këtë faqe. 

Distributorët s’mund ta përdorin 
shprehjen „Forever living Products” 
apo markat e FlP-s dhe të AVA-s, emrin 
tregëtar, emrin e produkteve dhe emrin 
domen (URl), dhe s’mund t’i kopjojnë 
apo përdorin materialet e FlP-s dhe 
AVA-s në mënyrë të tillë që përdoruesi në 
mënyrë të gabuar të mendojë se faqja e 
Distributorit është faqja e ndonjë filiali 
të kompanisë FlP. emrat e produkteve 
të FlP-s dhe AVA-s janë vetëm pronë 
e tyre dhe s’mund të përdoren si link 
i sponsorizuar nga Distributori apo në 
çfardo mënyre të palejuar. në faqen 
personale të Distributorit duhet të 
shfaqet qartë se kjo është faqe e një 
Distributori të Pavarur i cili s’përfaqëson 
FlP-n apo ndonjë filial të saj zyrtar.

Distributori është i detyruar që  faqen 
e tij ta lidh me faqen zyrtare të FlP-s, 
www.foreverliving.com. 

Çdo faqe e Distributorëve të Pavarur 
mund të reklamoj vetëm produkte dhe 
firma, dhe mund të krijoj lidhje vetëm 
me produkte dhe firma të cilat kanë 
shenjën e FlP-s. Përmbajtja e faqes 
duhet të jetë e pastër edhe nga ana 
morale.

14.9.3. Reklam elektronike

Faqet e Distributorëve të Pavarur të 
lejuara nga FlP-ja, si dhe faqet që janë 
pjesë e faqeve reklamuese të internetit 
të cilat janë të lejuara dhe u përputhen 
parimeve të reklamimit të FlP-s mund 
të përdoren për veprimtari reklamuese 
elektronike. Para shfaqjes së reklamës 
në internet faqja reklamuese e internetit 
duhet dërguar në FlP për miratim. 
Reklama nëpërmjet një linku duhet ta 
drejtojë vizitorin në faqen e FlP-s ose 
në faqen e një Distributori të Pavarur të 
lejuar nga FlP-ja. Rregullat e Politikës së 
kompanisë FlP në lidhje me reklamën 
dhe promotimin janë të vlefshme për 
çdo veprimtari reklamuese elektronike.

14.10. Gabime ose pyetje

nëse një Distributor dallon një gabim, 
ose ka pyetje në lidhje me një gabim 
që ka të bëjë me bonusat, aktivitetin 

tregëtar, çmimet apo ndryshimet e 
bëra, brenda gjashtëdhjetë (60) ditësh 
që nga momenti i gabimit duhet ta 
njoftojë FlP-n për këtë gabim. FlP-ja nuk 
përgjigjet për gabimet apo problemet 
që Distributori s’i njofton brenda 
gjashtëdhjetë ditësh.

14.11. Detyrimi për ruajtjen e 
sekretit

njoftimet e linjës së poshtme, çdo 
informacion rreth organizmit dhe 
strukturës, kryesisht rreth strukturës së 
linjës së poshtme, si dhe përmbledhjet 
në lidhje me bonusat përbëjnë sekretin 
e biznesit FlP dhe janë të fshehta.

Çdo Distributor i pavarur që zotëron 
informacione, duhet t’i trajtojë ato në 
mënyrë të fshehtë, duhet të sigurojë 
mbajtjen e tyre sekret dhe duhet të 
shmang çdo lloj përdorimi të tyre që 
s’ka lidhje me funksionimin e strukturës 
personale të shitjes.

si Distributor i FlP-s mund të kesh 
kontakt me informacione private dhe 
sekrete të cilat i përkasin FlP-s dhe janë 
shumë delikate dhe me vlerë. kontak-
ti i Distributorit me këto informacione 
bëhet vetëm me qëllimin për të 
ndihmuar raklamimin dhe shitjen e 
produkteve të FlP-s, si dhe për mësimin 
dhe sponsorizimin e personave që duan 
të bëhen Distributor të Pavarur të FlP-s.

“sekreti i Biznesit” dhe “informacioni 
i Fshehtë” përveç atyre të përcaktuara 
në paragrafin Ptk. 81. § (2) përmban 
gjithë formulën, shembullin, përgatitjen, 
programin, mjetin, metodën, teknikën 
dhe procesin (know-how) i cili:

1) i sjell vlerat e veta ekonomike – të 
mundshme dhe praktike – nga fakti që 
njihet nga persona, nga njohja e të cilëve 
përfitojnë vlera ekonomike; dhe

2) në qëllim të mbajtjes sekret të 
tyre kanë marrë çdo masë të duhur në 
rrethanat e dhëna. 

14.11.2. informacion i fshehtë

1) Qëllimi i përdorimit të informacionit 
të dhënë nga FlP-ja për Distributorin e 
Pavarur të FlP-s është vetëm veprimtaria 
tregëtare në FlP.

http://www.foreverliving.com
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2) Distributori s’mund të përdor, 
s’mund të nxjerr në publik, s’mund të 
kopjojë dhe të nxjerrë hapur një sekret 
Biznesi apo një informacion të Fshehtë 
për një person tjetër me përjashtim të 
Distributorëve të Pavarur të FlP-s pa 
miratimin paraprak në shkrim të FlP-s.

3) Distributori s’mund të përdorë 
një sekret Biznesi apo një informacion 
të Fshehtë as në mënyrë direkte e as 
indirekte, as për të mirën e vet e as të 
një personi tjetër, mënyra e vetme e 
lejuar e përdorimit të informacionit 
është përdorimi gjatë veprimtarisë 
tregëtare në FlP.

4) Distributori duhet të ruajë sigurinë 
dhe fshehtësinë e sekretit të Biznesit 
dhe informacionit të fshatë që zotëron, 
dhe duhet ta mbrojë nga dalja në 
publik, nga përdorimi jashtë rregullave, 
i pa lejuar apo me qëllime abuzive, dhe 
nga çdo trajtim tjetër që s’përputhet 
me rregullat e FlP-s.

14.12. Kufizime të mëtejshme

Për sigurimin e sekreteve tregëtare 
dhe informacineve të Fshehta 
Distributori bie dakort që gjatë 
periudhës së marrdhënies së tij ligjore 
si Distributor i FlP-s s’do tregoj sjellje 
dhe s’do nxis asnjëri për sjellje, qëllimi 
apo efekti i të cilës është shmangja, 
shkelja dhe çvlerësimi i përparësive dhe 
vlerës së marrdhënies së Distributorëve 
me FlP-n. Gjatë zbatimit të rregullave 
të përgjithshme të mësipërme nuk kon-
takton në mënyrë të veçantë me një 
Distributor (apo blerës) të FlP-s apo 
me një person i cili gjatë 12 muajve të 
kaluar ka qenë Distributor (ose blerës) 
i FlP-s, me qëllimin që përveç FlP-s 
të reklamoj edhe mundësinë dhe 
sistemin e shitjes së një shoqërie tjetër, 
apo personave të mësipërm nuk u 
bën rekomandim në këtë drejtim, nuk 
u mbush mendjen atyre për gjërat e 
mësipërme dhe nuk i organizon ata për 
një veprimtari të tillë.

14.3. Afati kohor

kufizimet që gjenden në rregullat 
në lidhje me informacionet e Fshehta 
mbeten në fuqi për një afat kohor 
pakufi. Rregullat që gjenden në 
“kufizimet e Mëtejshme” të nxjerra gjatë 
marrdhënies ligjore të Distributorit dhe 
pas përfundimit të marrdhënies ligjore 
një (1) vit pas sigurimit të informacionit të 
Fshehtë, dhe jo më tepër, mbeten në fuqi 
dymbëdhjetë (12) muaj pas përfundimit 
të marrdhënies ligjore të Distributorit.

14.14. Reklama dhe parimet e 
promotimit

14.14.1. Markat, emrat tregëtar, 
materiale që mbrohen nga e drejta e 
autorit dhe reklama

emri “Forever living Pproducts” 
dhe figurat e FlP-s dhe AVA-s, si dhe 
shenjat e përdorura nga FlP-ja si p.sh. 
emrat e produkteve FlP, si dhe emrat 
tregëtar dhe markat që janë pronë 
vetëm e FlP-s dhe AVA-s, i përkasin 
FlP-s dhe AVA-s.

14.14.2. e drejta e përdorimit që lejon 
përdorimin e kufizuar të markave të 
shoqërisë

Çdo Distributor ka të drejtë 
që markat e shënuara, markat e 
shërbimeve të FlP-s si dhe shenjat 
(mëposhtë “markat”) e veçanta – të 
shënuara apo të pashënuara - të 
përdorura mbi produktet ose gjatë 
promotimit gjatë kryerjes së detyrave 
të tij si Distributor në përputhje 
me kontratën e Distributorit dhe 
procedurën dhe politikën e biznesit në 
lidhje me të. Çdo markë është pronë 
dhe i përket vetëm FlP-s dhe AVA-s. 

Markat mund të përdoren vetëm në 
përputhje me kontratën e Distributorit 
dhe procedurën dhe politikën e biznesit 
në lidhje me të. e drejta e përdorimit 
mbetet në fuqi derisa Distributori 

e kryen siç duhet detyrën e tij dhe 
veprimtaria e tij është në përputhje 
me procedurat dhe politikën e FlP-s. 
Distributori s’mund të kërkojë të drejtën 
e pronës së shënimeve të FlP-s dhe 
AVA-s (kështu që nuk mund të paraqis 
emër domeni që përmban shënimin 
“FlP”, “Forver living”, apo shënime të 
tjera të FlP-s dhe AVA-s), me përjashtim 
të rastit kur ka miratim paraprak me 
shkrim të FlP-s dhe AVA-s.

Markat dhe shënimet kanë 
një vlerë të jashtëzakonshme për 
FlP-n dhe AVA-n, dhe japin leje me 
shkrim për përdorimin e tyre nga 
Distributorët. Distributorët s’mund 
t’i reklamojnë produktet e FlP-s në 
mënyrë tjetër përveç materialeve të 
reklamimit dhe promotimit të lejuara 
paraprakisht nga FlP-ja. Distributori 
bie dakort që gjatë përshkrimit të 
metodës së shitjes së produkteve të 
FlP-s nuk përdor material të shkruar, 
të shtypur, të inçizuar apo të krijuar 
në ndonjë mënyrë tjetër të cilat nuk 
i përkasin FlP-s dhe të cilat FlP-
ja s’i ka marrë në dorë akoma, me 
përjashtim të rastit kur materiali para 
se të prezantohet apo të nxirret në 
publik është dërguar në FlP dhe ajo 
e ka miratuar me shkrim. Distributori  
bie dakort që nuk bën deklarata 
degraduese rreth FlP-s, produkteve të 
saj, mënyrës së saj të shpërblimit, apo 
mundësive të të ardhurave.

14.14.3. Materiale promotimi

Distributori i FlP-s mund 
të përpunoj metodat e veta të 
marketingut dhe mund t’i përdor 
ato nëse s’bien në kundërshtim me 
Politikën e Biznesit, me rregullat ligjore 
apo të drejtat personale të të tjerëve. 
Pa miratimin paraprak në shkrim të 
FlP-s ndalohet përdorimi, përgatitja 
apo prezantimi i çdo lloj materiali 
promotimi që s’ka dalë apo s’është 
miratuar nga FlP-ja Distributorëve të 
tjerë të FlP-s. 
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Dy netë në dhomë me dy krevatë në ndërtesën kryesore: 21.320 Ft/person në vend të 26.500 Ft/person
Tre netë në dhomë me dy krevatë në ndërtesën kryesore: 31.980 Ft/person në vend të 39.750 Ft/person
Dy netë në dhomë me dy krevatë në ndërtesën në krahë: 15.550 Ft/person në vend të 19.900 Ft/person  
Tre netë në dhomë me dy krevatë në ndërtesën në krahë: 23.330 Ft/person në vend të 29.850 Ft/person

Çmimet përmbajnë mëngjesin, përdorimin e saunës, 
kabinës së kripës, pishinës dhe xhakuzit.

Në restorantin tonë të nivelit I (me orarin e hapjes 12:00 - 20:00) 
ju krijohet mundësia e konsumimit të gatimit të ditës dhe a’la carte.

Çmimi i gjysëm shërbimit është 3.900.- Ft / person/ditë, 
kurse e shërbimit të plotë 7.600.-Ft/person/ditë.

Shërbime të mëtejshme: 
solar, berberanë, kozmetikë, masazh, bowling, sallë lojrash. 

Për pérdorimin e shërbimeve tona duhet të paraqiteni paraprakisht. 

Shpresojmë t’ju pëlqej oferta jonë dhe të na nderoni me ardhjen tuaj! 
Kalojini tek ne festën e krishlindjeve në një ambient të ngrohtë e të këndeshëm! 

HOTELI KËSHTJELLA E SZIRAKIT
3044 Szirák, Pető�  út 26.

Tel.: 06-32-485-300, 06-32-485-117
E-mail: kastelyszirak@globonet.hu

PAKETË ME ULJE PËR KRISHTLINDJET 2008

HOTELI KËSHTJELLA E SZIRAKIT



Ju urojmë një Vit të Ri 
të mbarë e polt suksese!
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