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Съдържанието на тази публикация е предназначено единствено за образователни цели, а не като търговско средство или материал, свързан с продажби. За да се избегне изваждането на тази 
информация от контекст, не се препоръчва копирането или използването на части от нея без наличието на предварително писмено разрешение от Форевър Ливинг Продъктс България. Консул-
тирайте се с лекар преди употребата с медицински цели на който и да било от споменатите тук продукти.
ФЛП България благодари на собствениците на Форевър бизнес, допринесли за съставянето на този брой: Илиана Веселинова.

ОФИС
ул. „Бурел“ 41Б, София 1408

РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник до петък
от 09:00 до 19:00 часа

БАНКОВИ СМЕТКИ:
Банка:  БПБ
IBAN: BG86BPBI79401047341101

Банка: Райфайзенбанк
IBAN: BG84RZBB91551061008228

ФОРЕВЪР ЛИВИНГ ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ ЕООД

ТОП 10 собственици  
на Форевър бизнес в България

10 / 2019

Общ групов обем
1. Цветанка и Емил Бурназки (1) Сеньор Мениджър, квал. ОРЕЛ

2. Димитър Механджийски (2) Соринг Мениджър

3. Васил Парушев (3) Сеньор Мениджър, квал. ОРЕЛ

4. Петя Димитрова (4) Сеньор Мениджър, квал. ОРЕЛ

5. Милен и Галина Царевски (-) Сеньор Мениджър, квал. ОРЕЛ

6. Златка и Златко Горанови (5) Мениджър, квал. ОРЕЛ

7. Златинка и Галин Радеви (-) Сеньор Мениджър

8. Ирена и Петър Спасови (7) Сеньор Мениджър

9. Живко Василев (8) Мениджър, квал. ОРЕЛ

10. Росица Лавчева (-) Мениджър

Немениджърски точки
1. Васил Парушев (1) Сеньор Мениджър, квал. ОРЕЛ

2. Петя Димитрова (3) Сеньор Мениджър, квал. ОРЕЛ

3. Златка и Златко Горанови (5) Мениджър, квал. ОРЕЛ

4. Милен и Галина Царевски (-) Сеньор Мениджър, квал. ОРЕЛ

5. Златинка и Галин Радеви (-) Сеньор Мениджър

6. Цветанка и Емил Бурназки (4) Сеньор Мениджър, квал. ОРЕЛ

7. Миглена Мешкова (нов) Мениджър

8. Живко Василев (2) Мениджър, квал. ОРЕЛ

9. Цветанка Кирякова (9) Мениджър

10. Жана и Тодор Токови (-) Мениджър

Класациите включват само АКТИВНИТЕ собственици на Форевър бизнес, спонсорирали поне 
един Асистент Супервайзор в рамките на месеца (в скоби е позицията от предходния месец).

1. Николай Киров 6

2. Миглена Мешкова 4

Мирослав Димитров 4

3. Велина Данова 3

Елена Попова 3

Ирина Харалампиева 3

Йорданка Кашъмова 3

Христина и Димитър Зареви 3

Спонсори на месеца на нови АС

КЛУБ 4 Б.Т.

ПЪРВО ниво (4 б.т. ТРИ  поредни месеца) Антоанета Димитрова, Ваня Савова
Катя СтефановаАВГУСТ – ОКТОМВРИ

ПРОДУКТОВ ЦЕНТЪР
бул. Петко Каравелов 34, София 1408

РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник  от 10:00 до 19:00 часа
вторник до петък  от 09:30 до 19:00 часа

ВТОРО ниво (4 б.т. ШЕСТ  поредни месеца) Владислава Блажева, Иво Алексиев
Любка БогдановаМАЙ – ОКТОМВРИ
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За да се предпази от нараняване от 
острите ръбове, стридата покрива 
песъчинката със седеф, който се 
втвърдява и образува перла. Това се 
случва малко по малко всеки ден в 
продължение на години, докато 
миниатюрната незначителна 
песъчинка без никаква стойност не 
се превърне в нещо скъпо и ценно.

Представете си колко идеални 
трябва да са условията, че някоя 
песъчинка да попадне в 
миниатюрния отвор. Вероятността 
една от трилионите песъчинки на 
който и да е плаж да се озове в 
черупката на стрида е изключително 
малка. Но случи ли се, стартира 
верижна реакция.

Верижната реакция или идеята, че 
едно действие води до друго и така 
нататък, най-често свързваме с 
науката и начина, по който 

елементите в нашия свят си 
взаимодействат. Дали ще я наречем 
верижна реакция или другояче, няма 
спор, че малките действия могат да 
се натрупат и да доведат до огромна 
промяна.

Вие не сте песъчинка и няма нужда 
да стоите и да чакате 
обстоятелствата да се подредят 
идеално. По всяко време можете 
сами да отключите своя верижна 
реакция и да я задвижите. Също 
както перлата не се образува за 
един ден, така и вие не можете да 
очаквате да преобразите живота си 
толкова бързо. Ако всеки ден 
извършвате малки действия, които 
да ви придвижват напред, с времето 
ще видите резултати.

Може би целта ви е да осигурите 
по-добро бъдеще за семейството си, 
като спестите някакви средства. 
Дребни промени в бюджета могат  
да създадат верижна реакция и 
спестяванията ви да нараснат с 
течение на времето.

Ако мечтаете да развиете своя 
Форевър бизнес, за да имате повече 
време да пътувате и да сте с 
близките си, добавянето на една или 
две дребни задачи към ежедневния 
списък може да окаже сериозно 

въздействие. Един ден, не много 
далечен от днешния, ще се обърнете 
назад и ще видите как няколкото 
допълнителни минути, които сте 
отделяли за тези мънички задачи,  
са сложили началото на верижна 
реакция, довела до повече време и 
хубави спомени за вас и вашето 
семейство.

Дори ако в момента не можете да си 
представите мащабната картина или 
как ще я постигнете, това не 
означава, че вече не сте поели по 
пътя към нея. Ако правите малките 
неща, имате положителна нагласа и 
силна мотивация, всеки ден ще 
добавяте поредния слой, докато 
един ден не погледнете назад, за да 
видите как задвижената от вас 
верижна реакция ви е помогнала да 
се превърнете в перлата, която е 
трябвало да станете.

Завинаги ваш,

Рекс Моън 
Главен изпълнителен директор на ФЛП

СЪЩО КАКТО ПЕРЛАТА  
НЕ СЕ ОБРАЗУВА ЗА ЕДИН 

ДЕН, ТАКА И ВИЕ НЕ МОЖЕТЕ 
ДА ОЧАКВАТЕ ДА 

ПРЕОБРАЗИТЕ ЖИВОТА СИ 
ТОЛКОВА БЪРЗО.

Перлите са толкова красиви и редки,  
че лесно забравяме от какво са 
направени – от една единствена 
песъчинка, попаднала в черупката  
на стрида.

верижна реакцияСъздайте
собствена
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ПО-ВИСОКО ниво постигнато 
от собственици на ФБ

АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОР
Адрияна Кръстева
Александра Иванова
Александра Костова
Ана Ралева
Ангел Ставрев
Анелия Веселинова
Анелия Ралинова-Николова
Асен Димитров
Бакие Шабан
Бистра Ганчева
Бистра Дралчева
Бистра Павлова
Божидар Данчев
Бойка Пехлева
Валентин Катански
Ваня Кръстева
Васил Павлов
Велимира Кунчева
Венера Тасева
Весела Викторова
Веселиана Василева
Веселина Велинова
Виктория Борисова
Вилияна Минкова-Велчева
Виолетка Ваклина
Виолина Цонева
Владимир Петков
Вяра Тихомирова
Галин Костов
Галина Нолан
Галина Шойкова
Галя Михалева
Георги Богданов
Георги Георгиев
Георги Георгиев

Гергана Иванова
Давид Цветков
Даниел Личев
Дарина Николова
Десислава Синабова
Димитър Борисов
Дора Иса
Ева Георгиева
Евгения Александрова
Елена Балиева
Елена Кръстанова
Елеонора Владиславова
Жана Фонсека
Жасмина Петракиева
Здравка Стоянова
Златина Гълъбова
Златина Стоянова
Зорница Илиева
Зоя Величкова
Иванина Симеонова-Цаневска
Иваничка Нешева
Иванка Георгиева
Ивелина Златанова
Илина Абаджиева
Илия Ненков
Илия Петров
Илиян Бадов
Ирена Стоянова
Камелия Иванова
Катерина Куманова
Кериман Пелтекова
Константина Сапунджиева
Красимир Петров
Лозка Гелева
Лора Илиева

Лъчезар Виделов
Любомира Давранска
Мaйя Тодорова
Маргарита Гекова
Марена Михалска
Мария Енчева
Мария Кирилова
Мария Панева
Мария Чернева
Марияна Вълчева
Марияна Господинова
Марияна Пашкулева
Марко Стойов
Мартин Милчов
Мартин Николов
Мартина Фултън
Мехмед Бялк
Милена Димитрова
Милка Бакалова
Мирена Стоева
Митра Атанасова
Михаил Петров
Надежда Чаркънска
Надка Апостолова
Надя Николаева
Невена Германова
Невена Димитрова
Николай Владков
Николай Киров
Нина Христова
Олга Тодорова
Павел Павлов
Пенка Стратиева
Петър Йоновски
Пламен Христов

Райна Георгиева
Ралица Кючукова
Ралица Терзиева
Ралица Христова-Рафаилова
Регина Христова
Рени Владиславова
Росица Кирова
Саня Джорджев
Свежа Съботинова
Светла Батачка
Светлана Мирчева-Траянова
Светлана Проданова
Силвия Иванова
Симона Петрова
Славка Петрова
Снежанка Казанджиева
Станимир Стайков
Стивън Милев
Стоил Ганчев
Стоянка Енева
Таня Пекова
Теодор Панев
Теодора Чунгарова
Томислав Китанов
Траян Тенев
Филип Филев
Цветелина Генчева
Яна Иванова
Янаки Саров
Янислав Янков
Яница Райкова
Янко Стоименов

спонсор град

Кристиан Иванов Стоян Иванов София
Николина Тасева Златомира Парушева София

СУПЕРВАЙЗОР

Поздравления за подновената квалификация 
на ПЪРВО НИВО в програмата за

ЦВЕТАНКА И ЕМИЛ  
БУРНАЗКИ

Те ще получават допълнителна премия  
до €400 на месец в продължение на три 
години.

ПЪРВО НИВО

спонсор град

Женя и Иван Иванови Виолина Минковска Габрово

АСИСТЕНТ МЕНИДЖЪР
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Стефан и Таня Стаеви

предизвикателства преминахме заедно 
и да си дадем равносметка къде сме 
сега и какво ни очаква. И всичко това с 
УСМИВКА на лицето!

Само след няколко дни ще посрещнем 
Коледните и Новогодишните празници. 
За мнозина от вас периодът е 
изключително натоварен с действия, 
които да развиват бизнеса ви още 
по-добре, да ви помагат да изкачвате 
нови стъпала в маркетинговия план на 
компанията и да правите нови и нови 
решителни крачки към по-добрия си 
живот. Използвайте го максимално 
ефективно. Лично вие, както и хората 
около вас, използвайте колкото се 
може повече от продуктите на Форевър, 
за да подготвите подаръците си за 
предстоящите празници. Срещайте 
се и говорете с колкото се може 
повече нови хора. Но не забравяйте 
и присъединилите се към вашия 
екип, които в момента не са активни. 
Свържете се с тях отново и използвайте 
всяка възможност да увеличите 
собствения си бизнес и да спечелите 
предизвикателствата за участие в 
следващите вълнуващи срещи в Охрид и 
Сидни, Австралия. Издигнете се на ново 
ниво в маркетинговия план и помогнете 
на един, двама или повече сътрудници 

от екипа си да постигнат същото. 
Направете всичко по силите си, за да 
можем заедно да се квалифицираме за 
най-щедрата програма на Форевър – 
Chairman’s Bonus. 

И след като направите всичко това, 
посрещнете със семействата си и 
приятелите си Коледа и Нова година. 
Бъдете щастливи и се забавлявайте 
колкото можете! Защото всички вие го 
заслужавате.

И не забравяйте да си пожелаете нещо 
ново и голямо от възможностите, които 
компанията предлага и да си изготвите 
план как да го постигнете в следващите 
месеци или година.   

Весели Коледни и 
Новогодишни празници!

Завинаги с вас,

Написахме това обръщение към всички 
вас скоро след като през ноември 
проведохме ежегодното обучение за 
нови собственици на Форевър бизнес. 
В Боровец се събрахме повече от 400 
души от България и С. Македония. 
И заедно с емоциите, ентусиазма и 
удоволствието да сме заедно с толкова 
много хора, с които изповядваме едни 
и същи ценности, имаме едни и същи 
цели и сме готови да направим всичко 
необходимо, за да ги постигнем, си 
дадохме сметка колко сме щастливи 
да споделяме живота си с всички вас.

Защото макар да се движим в 
една посока и да сбъдваме заедно 
мечтите си, променяйки живота си 
с предлаганата от Форевър бизнес 
възможност, всички вие сте различни 
хора, с различни истории, характери 
и мироглед и всеки един е уникален. 
Да сме свидетели на вашия път към 
по-добър и по-различен живот е най-
голямото удоволствие за нас през 
всички тези години. Вие сте позитивни, 
целеустремени, креативни и забавни 
и винаги сте били за нас различни от 
заобикалящата ни маса.

Изминалите години не бяха лесни за 
никого, но всички сме щастливи да си 
спомним как започнахме, през какви 

с вас

Заедно преминахме през редица предизвикателства и то с 
УСМИВКА на лицето!
След броени дни ще посрещнем Коледните и Новогодишните 
празници и нека си дадем равносметка къде сме и какво 
искаме да постигнем. 
Бъдете щастливи и се забавлявайте колкото можете!  
Защото всички вие го заслужавате. 

Щастливи сме,
че споделяме живота си
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ФОРЕВЪР ВЪВ ВАШИЯ ГРАД
БУРГАС 
1 декември 2019 г.
х-л „Бургас“,  конферентна зала
13:00 - 14:00 ч. / Бизнес представяне
14:15 - 15:15 ч. / Продуктова презентация
15:30 - 16:30 ч. / Обучение „Бърз старт“

ПЛОВДИВ,  
15 декември 2019 г.
Бизнес хотел „Пловдив“, конферентна зала
13:00 - 13:30 ч. / Бизнес представяне
13:40 - 14:20 ч. / Продуктова презентация
14:30 - 15:00 ч. / Обучение „Бърз старт“

РУСЕ  
15 декември 2019 г.
х-л „Космополитан“,  заседателна зала
13:00 - 13:30 ч. / Бизнес представяне
13:40 - 14:20 ч. / Продуктова презентация
14:30 - 15:00 ч. / Обучение „Бърз старт“

БЛАГОЕВГРАД,  
15 декември 2019 г.
х-л „Монте Кристо“, конферентна зала
13:00 - 13:45 ч. / Бизнес представяне
14:00 - 14:45 ч. / Продуктова презентация
15:00 - 15:45 ч. / Обучение „Бърз старт“

Помислете върху това...
Дълбоко осъзнайте, че настоящият момент е всичко, което имате. Превърнете настоящето 
основен фокус на живота си.  

Екхарт Толе

Как можете да се предпазите през зимния сезон? Простият отговор е: укрепване на имунната 
система. Известно е, че 70% от имунитетът ни пребивава в червата, така че правилното хранене 
и доброто функциониране на червата е от изключително значение за ефективна защитна 
система. Повечето от нас трябва да приемат пробиотици, за да поддържат червата си здрави. 
Ако все пак хванем настинка, можем да я съкратим или напълно да я прекъснем, ако увеличим 
приема си на витамин С до 1000 мг на всеки 3 часа и добавим пчелен прополис. 

По д-р Моше Декел, д.м. 

Ваша Илиана Веселинова

ДЕН НА УСПЕХАДЕН НА УСПЕХА
18 януари 2020 г.18 януари 2020 г.

SOFIA EVENT CENTERSOFIA EVENT CENTER
ПАРАДАЙЗ ЦЕНТЪРПАРАДАЙЗ ЦЕНТЪР
Начало: 11.00 ч.Начало: 11.00 ч.
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Мислейки си колко важно е  
да даваме, не мога да не се сетя  
как баща ми, Рекс, с примера си 
вдъхновява толкова много от нас  
да даряваме. За него винаги  
най-важно е било колко животи 
можем да променим чрез Форевър –  
не само с продуктите и възможността 
за бизнес, която предлагаме,  
но и чрез съпричастност и 
благотворителност.

Далеч преди Рекс да вдъхнови всички 
ни да отделяме от времето си за 
опаковане на храна и да даряваме 
средства на организациите Форевър 
Гивинг и „Да се изправим срещу 
глада“, самият той е пленен от 
творбите на Робърт Луис Стивънсън. 
И двамата с писателя са свързани с 
островите Самоа – на младини Рекс  
е мисионер там, а през XIX в. 
Стивънсън си построява къща на 
полинезийския остров, защото смята, 
че климатът е по-подходящ за 
здравето му.

Докато живее на Самоа, известният 
автор спечелва уважението и 

възхищението на местните с 
хуманитарните си усилия и начина,  
по който чрез творбите си привлича 
вниманието на света към тежката 
ситуация в страната.

Десетилетия по-късно Рекс също се 
влюбва в народа на Самоа и топлата 
му, приветлива култура. Макар сами 
едва да свързват двата края, хората  
с желание споделяли домовете и 
трапезите си. Щедростта им наистина 
била безгранична, както Рекс бил чел 
в книгите на Робърт Луис Стивънсън.

След първото си посещение Рекс се 
завръща многократно на островите 
Самоа. Реставрира дома на 
Стивънсън и го превръща в музей, 
който става привлекателен 
туристически обект и така подпомага 
икономиката на страната. Рекс 
изиграва важна роля и за опазването 
на големи горски площи от 
дървосекачите и така дава 
възможност на повече хора да 
посещават красивия архипелаг и  
да се наслаждават на природата му  
и в бъдеще.

Семенцата доброта, които Рекс 
посява, дават плодове далеч отвъд 
островите Самоа и помагат за 
създаването на мисията на Форевър. 
Благодарение на водачеството на 
Рекс и щедростта на нашето Форевър 
семейство можем да помагаме на 
милиони хора по целия свят чрез 
фондацията Форевър Гивинг и 
партньорството ни с благотворителни 
организации като „Да се изправим 
срещу глада“.

Нека през предстоящите празниците 
всички помислим как можем да дарим. 
Дали времето си, парични средства, 
или просто неочакван жест на  
доброта – семенцата, които посеем 
днес, могат да пожънат радост и 
надежда за някого утре.

Продължавайте да се усмихвате,

Грег Моън
Президент на Форевър Ливинг Продъктс

„Не преценявай деня по събраната 
реколта, а по засетите семена.“ 

– Робърт Луис Стивънсън

Добротата
семенце,

всеки
  климат

расте
е което

на



революцияМини
Вече и трите любими алое 
напитки могат да бъдат с вас 
навсякъде в мини опаковките от 
330мл! Зареждайте се с енергия 
и подкрепяйте храносмилането и 
имунитета си със свежите гел от 
алое вера, алое бери нектар и алое  
и праскови по всяко време.

Представете си, че разрязвате листо от алое 
и изпивате гела директно от вътрешността 
му. Напитките от алое вера на Форевър са 
възможно най-близки до свежото растение. 
И трите са сертифицирани от 
Международния научен съвет за алое 
(МНСА), не съдържат никакви консерванти 
и са богат източник на витамин С.

Досега се наслаждавахме на безспорните 
достойнства на алое напитките на Форевър 
в еднолитрови опаковки, но малките 
чаровни разфасовки от 330 мл бързо 
грабнаха симпатиите на всички. Удобни са 
за носене навсякъде, няма нужда да стоят 
дълго в хладилника и така напитката в тях е 
винаги свежа и прясна, транспортират се 
по-лесно, защото малката опаковка е 
по-здрава, пък и дават възможност на 
клиентите ви да опитат и трите вкуса, за да 
си изберат кой предпочитат.

НАПИТКИ
330 мл
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ОЧАРОВАТЕЛЕН 
ПОДАРЪК

В навечерието на най-прекрасните 
и топли празници можете да 

използвате чудесните продукти 
на Форевър, за да зарадвате 
семейството и близките си. 

Помислете колко свежест и цвят 
ще добавите към всеки подарък, 

ако добавите и мини алое 
напитка! 

Помощник

бизнесав
Мини опаковките могат да се превърнат в 
отличен инструмент за промотиране на 
вашия Форевър бизнес. Използвайте ги 
активно! Носете удобната опаковка винаги  
и навсякъде със себе си, пийте смело и 
показвайте без притеснения любимата си 
напитка. Възползвайте се от всеки удобен 
случай да споделите чудесните свойства на 
любимото растение, за да узнаят всички коя 
е най-добрата компания за АЛОЕ в света!

Пък и вече знаете, че пакетът от 12 бр. мини 
ГЕЛ ОТ АЛОЕ ВЕРА ви носи и предимство в 
точките – вместо 0,408 б.т. получавате  
0,449 б.т., за да расте бизнесът ви още 
по-устремно! А сега можете да избирате  
с коя любима алое напитка в мини опаковка 
да вървите напред в маркетинговия план, 
защото и пакетите от 12 бр. АЛОЕ БЕРИ 
НЕКТАР и АЛОЕ И ПРАСКОВИ носят същия 
бонус в точките. Не е ли това още едно 
безспорно предимство, което определено 
заслужава вниманието ви?

Убедени сме, че изненадата ще заинтригува всеки, който я 
получи. Спечелете нови почитатели на компанията за алое, като 
разпределите небрежно из трапезата няколко опаковки от 
трите вида напитки, предложете ги на приятелите си, почерпете 
колегите, защото сега е най-добрият момент и да подкрепите 
бизнеса си, и да покажете на всички, че Форевър си заслужава.
Голяма част от вас вероятно вече са видели коледното дърво 
на Форевър България в продуктовия ни център. Хареса ли ви? 
Използвайте и тази идея – добавете към украсата у дома щипка 
Форевър – с мини опаковките ще е много лесно и забавно. 
Развихрете се и сътворете малка елхичка от минита или 
закачете няколко на дръвчето си.

Весели празници с Форевър!

ГЕЛ ОТ АЛОЕ ВЕРА
С любов извличаме полезната пулпа 
и течност от вътрешността на 
листата и ги преработваме 
асептично, за да почувствате 
истинската сила на природата. Мини 
опаковката от 330 мл събира цялата 
сила на нашия натурален алое гел, 
който познавате и обичате.
+ 99,7% чист алое гел от 

вътрешността на листата
+ без консерванти 
+ богат на ценния витамин С 
+ без захар и глутен
+ подпомага храносмилането
+ подкрепя имунната система
+ оптимизира усвояването на 

полезни хранителни вещества
+ съдейства за поддържане на 

естествените енергийни нива

АЛОЕ БЕРИ НЕКТАР
Освежаващи червени боровинки, 
съчетани със сладки ябълки, 
превръщат любимия гел от алое 
вера в ободряваща напитка, 
преливаща от фитонутриенти и 
витамини, която сега можете да 
носите навсякъде в мини 
опаковката от 330 мл.
+ 90,7% чист алое гел от 

вътрешността на листата
+ червените боровинки допринасят 

за здравето на пикочната система
+ ябълките дават допълнителна 

антиоксидантна защита
+ без консерванти
+ подпомага храносмилането
+ подкрепя имунитета
+ зарежда с жизненост

АЛОЕ И ПРАСКОВИ
Любимото на всички малчугани 
алое с праскови носи свежестта и 
заряда на лятото във всяка малка 
опаковка. Освен мек и сладък 
плодов вкус прасковите добавят и 
допълнителна питателност към 
всички полезни свойства на алоето.
+ 84.5% чист алое гел от 

вътрешността на листата
+ узрелите на слънце праскови 

зареждат с калций, калий и 
витамин С

+ чудесен плодов аромат и 
антоиксидантна сила

+ също без никакви консерванти
+ спомага за усвояването на 

нутриенти
+ полизахаридът ацеманан в 

алоето подпомага имунитета
+ дава енергия
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ПРЕЗЕНТАЦИИ
Форевър разработи три нови представяния на 
възможностите с различна насоченост в зависимост от 
нивото на интереса на вашия кандидат и целите, към които 
се стреми:
+ СЪЗДАЙ СИ БИЗНЕС ОТ ПРОДАЖБИ – с повече 

информация за продуктите и печалбите от продажби и  
по-малко за бизнеса.

+ СЪЗДАЙ СИ МАЛЪК БИЗНЕС – представя и продуктите, и 
бизнес възможността.

+ СЪЗДАЙ СИ ГОЛЯМ ЕКИП И ПРОМЕНИ ЖИВОТА СИ –  
по-кратка информация за продуктите и по-сериозен фокус 
върху бизнеса и програмите за стимулиране.

Идеята е да опознаете кандидата си достатъчно, че да 
можете да прецените кое от трите представяния е най-
подходящо за него.

Вярваме, че повечето от вас вече използвате успешно нашата платформа за онлайн обучения, 
която ви представихме преди няколко месеца (www.flp.bg/bg/training). Работим усърдно да я 
допълваме с нови презентации и видеа, а най-новото в нея е цялостна поредица от обучения, 
които искаме да ви представим накратко.

КРАТКИ ФИЛМИ
Богата колекция от общо 17 нови видеа, разделени в две 
основни групи – посветени на компанията Форевър и 
разясняващи маркетинговия план и бизнеса. 
Първата серия ще откриете в раздел ПРОДУКТИ на нашата 
онлайн платформа за обучения. Тя съдържа пет кратки 
филма, които представят Форевър, отговаряйки на най-
често задаваните въпроси за фирмата – „От растението до 
продукта до вас“, „Защо алое?“, „Различното във Форевър“, 
„Сертификатите на Форевър“ и „Екологичният ангажимент“. 
Можете да ги споделяте с клиенти и потенциални партньори, за 
да изграждате доверие в компанията и в бизнеса.

Втората поредица от 12 видеа е в раздел БИЗНЕС. Тя следва 
структурата на работната книга ПЪРВИ СТЪПКИ КЪМ 
МЕНИДЖЪР и отлично я допълва. Ето кои филми предлага в 
логическата последователност на наръчника: „Поставяне на 
цели“, „Какво е бонусна точка?“, „Ниво Асистент Супервайзор“, 
„Ниво Супервайзор“, „Ниво Асистент Мениджър“, „Ниво 
Мениджър“, „Продажби на клиенти“, „Цикълът за изграждане 
на бизнес“, „Създаване на профили“ и „Седемдневен план“. 
Съдържанието обогатяват още две много полезни видеа – 
„Четирите фактора за успех“ и „Тайните на успеха“.

ДИГИТАЛНИ ПЪРВИ СТЪПКИ КЪМ МЕНИДЖЪР
От няколко месеца безплатното мобилно приложение Discover 
Forever ви дава възможност да работите по наръчника ПЪРВИ 
СТЪПКИ КЪМ МЕНИДЖЪР в мобилното си устройство. 
Видеата, които ви представихме по-горе, са интегрирани в него 
и са допълнени от полезни материали в PDF формат.

НОВИ НАРЪЧНИЦИ
Към всичко това Форевър подготви за вас и два изключително 
полезни наръчника в PDF формат, които можете да ползвате 
онлайн или да изтеглите на дигиталното си устройство.
+ НАРЪЧНИК ЗА ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ – помага ви 

да използвате ефективно корпоративната визия на 
компанията (лога, цветове и шрифтове), да създавате 
коректно и стойностно присъствие в социалните мрежи, 
да започнете да оформяте марката на собствения си 
бизнес с Форевър и да се ориентирате в изобилието от 
дигитални канали.

+ ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕТИЧЕН БИЗНЕС – съдейства ви да 
научите повече за спазването на правилата на компанията 
и етичния кодекс на мрежовата индустрия като цяло, 
предоставя инструменти за изграждане на силен, етичен и 
развиващ се бизнес за дългосрочен успех.

Двата наръчника ще откриете в раздел Полезни материали > 
Полезно на www.flp.bg. А всички представени тук материали 
са на ваше разположение и в мобилното приложение 
Discover Forever.

Възползвайте се от всичко това, за да издигнете 
бизнеса си до нови висини през 2020-а!

ДИГИТАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

http://www.flp.bg/bg/training/
http://www.flp.bg/bg/dl/FLP_GuidetoDigitalMarketing%202019_BG.pdf
http://www.flp.bg/bg/dl/FLP_BuildingAnEthicalBusiness_2019_BG.pdf
http://www.flp.bg/


Вълшебството

Коледана
Отново настъпи един от най-прекрасните моменти в годината – 
месецът на най-топлите семейни празници, на приповдигнатото 
настроение, на отворените сърца, на по-милото общуване, на 
по-специалното внимание. 

Ако се огледате около себе си, ще установите, че все повече 
витрини блещукат, нежно се усмихват снежковци, красиви 
коледни дръвчета красят площади и площадки и повечето хора 
около вас са по-усмихнати и по-ведри – наричаме го 
вълшебството на Коледа! Все по-често ще усещаме аромата на 
топъл шоколад, вкусни коледни бисквити и канела и все 
по-силно ще ни завладява магията на празника. 

Каним ви и тази година да запазите прекрасното топло 
чувство, което неизменно съпътства Коледа, като планирате 
внимателно и навреме покупките си за подаръци и помислите 
за всеки, когото искате да зарадвате. 

Направете си списък с хората, които ще получат подарък от 
вас тази година и помислете кой от чудесните Форевър 
продукти ще събуди УСМИВКА у всеки от тях. Напишете 2-3 
продукта срещу всяко име, за да имате избор и да съобразите 
бюджета си. Не оставяйте поръчката на Форевър продуктите 
за последния момент, за да не се окажете без тях в 
празничната суматоха.

Помолихме няколко усмихнати Форевър дами  
да споделят с нас как се подготвят  
за празниците и какво подаряват  
на близките си. 

Вдъхновете се  
от предложенията  
им и нека и тази Коледа  
на всеки подарък  
да има ОРЕЛ!
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КОЛЕДНОТО НАСТРОЕНИЕ И ФОРЕВЪР

С ПОДАРЪЦИТЕ СИ ПОКАЗВАЙТЕ ЛЮБОВ  
И ЗАГРИЖЕНОСТ

Коледа е един от любимите 
ми празници, които очаквам с 
нетърпение, защото е повод да се 
събере нашето голямо семейство. 
Като малко дете се вълнувам седмици 
преди това – да украся цялата къща 
и да създам коледно настроение у 
всички. 
Ежедневно използвам тонизиращия 
микс от етерични масла Defence,  
за да ухае на карамфил, портокал, 
канела, розмарин, тамян и други.  
С голямо удоволствие се 
наслаждаваме и на чая на Форевър –  
едновременно полезен за нашето 
храносмилане и здраве, и толкова 
приятен за сетивата ни. 
В подаръците под коледната елха 
задължително има детски витамини 
за децата, защото и нашите момчета, 
и племенниците ни ги обожават и 
си ги търсят. На по-големите също 
правя изненади – балсамчета за 
устни за всички, както и продукт, 
който знам, че много обичат, или нов 
продукт, който искам да пробват (за 
лична хигиена или грижа за кожата). 

Изненади с подаръци – 
продукти от Форевър, 
правя и на редовните 
си и лоялни клиенти, 
защото Коледа е много 
подходящ момент да 
изкажеш благодарност и 
да накараш хората да се 
усмихнат.
Задължително празничните 
събирания започват с 
чашка алое вера – за нас и за 
всички гости, за здраве и за да 
компенсираме по-обилното хапване. 
Вече имаме роднини, които си търсят 
и Гарциния плюс или Форевър 
лийн, за да се насладят напълно на 
вкусната и богата храна. Тази година 
ще изненадам семейството с няколко 
здравословни десерта, в които ще 
добавя и Форевър Супергрийнс.
Не на последно място – научих се да 
открадвам по малко време и за себе 
си, за да разпускам и презареждам 
от динамичното предпразнично 
ежедневие, като си правя домашно 
спа с маска за лице (новата алое 

био-целулозна маска е разкошна за 
целта), ходя на масаж или просто 
организирам вечер с приятелки.

Весела, много уютна, топла и 
усмихната Коледа пожелавам  
на всички! 

Жана Токова, Мениджър

Винаги подарявам продукти, които 
са любими на самата мен, но се 
съобразявам и с потребностите на 
човека, когото искам да зарадвам. 
Например, към играчките за 
малчуганите винаги добавям Форевър 
кидс – така и майките са щастливи, 
и децата също. Към подаръка на 
господата добавям Алое липс, Алое 
дезодорант или Алое балсам за 
след бръснене. За дамите изборът е 
по-голям – от отделните продукти за 

лична хигиена до специализираните 
продукти за грижа за кожата. Винаги 
знам какво използва даден човек и 
лесно мога да допълня серията или 
пък да добавя нов продукт, който 
досега не е опитвал. Каквото и от 
асортимента на Форевър да подарите 
на близките си за Коледа, най-важното 
е да усетят вашата загриженост и 
любов.

Десислава Шапкова, Мениджър
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КРАСИВИ ПОДАРЪЦИ И СМЕЛИ ПЛАНОВЕ
Декември в очакване на Рождество 
Христово… Ах, колко много обичам този 
месец и как винаги трескаво чакам най-
приказния и вълшебен семеен празник! 
Може би защото съм родена през 
зимата, но обожавам падналия сняг 
навън, пушещите комини, зачервените 
бузи и чашата топъл чай. Такъв уют не 
се усеща през другите сезони.
А Коледа, Коледа е тъй специална. 
С аромата на канела и портокалови 
кори. С топлината на бащиното огнище 
и уханието на майчините гозби. С 
усещането за сплотеност, доброта и 
топлина в сърцата на всички, с повече 
усмивки, искрен смях, дълги разговори 
с чаша вино пред камината и подаръци 
за всички, поднесени от сърце и с 
много любов.
Аз лично съм от хората, които 
обожават да подаряват. В семейството 
ми това е задължителна традиция. 
През последните две години поднасям 
подаръци, които наричам „разумни“ 
– хем са съобразени с вкуса на 
всеки, хем допринасят за здравето 
и красотата им. Купувам ги от 
собствения си магазин, което ги прави 
още по-разумно закупени, спестявам 
си време и напрежение, хвърлени в 
обиколки по магазините, а крайният 
резултат е повече от удовлетворителен, 
защото всички са доволни!
На дамите в семейството обичам 
да подарявам от козметиката на 
Форевър. Зная, че ще ги усмихне, 
ще ги зарадва, а след като започнат 
и да я употребяват, ще им донесе 
много самочувствие. Такава е нашата 
козметика – успява да подобри и 
дори да подмлади външния ни вид, 
разрешава евентуален козметичен 
проблем и няма начин на лицето да 
не се изпише самочувствие. Аз лично 
всяка сутрин се чувствам специална, 
като нанеса чудните продукти на 
Форевър и затова ги подарявам с 
удоволствие – искам и най-скъпите ми 
близки да се радват на това усещане. 
Със същата цел подарявам и нашите 
парфюми – харесват се на всички 

и зная, че с тях няма как да сгреша. 
Друг любим подарък на приятели 
и роднини е програмата Клийн 9, 
която нямат търпение да направят 
следпразнично. Обичаните продукти 
за лична хигиена винаги са страхотно 
допълнение към основния подарък. 
Широка усмивка получавам, когато 
разопаковат любимата паста за зъби, 
алое липс, течния алое сапун или 
някой от многофункционалните алое 
кремове за тяло. Често слагам и по 
някоя хранителна добавка за здраве, 
ароматния ни чай с дъх на Коледа 
и ВОАЛА! Всички в семейството ми 
са широко усмихнати и доволни от 
подаръците, които наистина поднасям с 
любов, мисъл за тях и здравето им. 
Има още един важен детайл, който 
наричам „моя пиниз“, и той е опаковката 
на подаръците. Благодарение на 
прекрасните празнични опаковки, 
които Форевър предлага, добавям още 
по-голяма стойност само с вида на 
неотворения подарък. Купувам също 
подаръчни кутии, в които слагам от 
празничната хартия за подаръци на 
Форевър, отгоре задължително връзвам 
с лента. Не пропускайте и вие този 
тъй важен детайл, който ще внесе още 
повече радост и естетика!
Но не всичко през декември е празници 
и подаръци. Обичам месеца и защото 
ми дава все по-голям оптимизъм за 
следващата година. Откакто работя 
съвместно с Форевър, планирането 
и поставянето на цели за мен е нещо 
любимо и вълнуващо. Обичам да 
предизвиквам себе си, да вдигам 
летвата по-високо, макар и невинаги 
да успявам да я прескоча. Обичам да 
си поставям задачи, които да вписвам 
в новия си планер за годината и да 
дерзая за постигането им. Обичам да 
намирам в работата вдъхновението, 
което ме кара да искам да правя всичко 
това. Да, Форевър май освен бизнес 
партньор е и мое вдъхновение. Форевър 

ме кара да съм смела в мечтите си, 
да не се смущавам да се стремя към 
повече и да вярвам, че е осъществимо. 
Колко хубаво е, когато благодарение 
на професията си човек се осмелява 
да има мечти и може да ги сбъдва! 
Тази Коледа и Нова година наред със 
здравето си пожелавам и титлата ОРЕЛ.
Форевър освен вдъхновение е и 
безкрайна авантюра и от сърце я 
пожелавам на всеки, който все още 
не се е осмелил да се впусне в нея. 
Пожелавам ви да впишете възможно 
най-много цели и мечти в планера си и 
когато ги прочетете отново догодина, 
вече да са осъществени. 

Пожелавам ви здраве и безброй 
поводи за щастие, уют и топлина  
в сърцата не само по Коледа!

Ива Ангелова, Мениджър
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Всеки се стреми към благополучие.  
Да се чувстват реализирани и да ги възприемат 
като успяващи е мечта на хората по цял свят.  
Но мнозина се затрудняват да дефинират какво 
точно означава успехът лично за тях.

Преосмисляне

успехна представата за 

Когато нямате собствено 
определение, може да се окаже, че 
преследвате нечия чужда представа. 
Разбира се, съществуват общоприети 
схващания като това да притежаваш 
собствен дом, да караш хубава кола 
и да имаш финансовата свобода да 
пътуваш и да се радваш на свободно 
време за себе си и семейството си.

Но има и маркери за успеха, 
преминаващи отвъд парите. Кога 
за последен път се замислихте 
какво ви прави щастливи точно 
в този момент, в настоящата ви 
финансова ситуация? Хубаво е да си 
задаваме този въпрос, защото ако 
не знаем какво ни радва, когато не 
разполагаме със средства, малко 
вероятно е да открием щастието, 
когато се сдобием с тях.

В книгата си „Изкуството на 
щастието“ писателят и учен от 
Харвард Шон Ейкър пише, че хората, 
които поставят щастието над 
финансовата печалба, имат много 
по-големи шансове да постигнат 
традиционната представа за успех.

Ейкър с екипа си от изследователи 
открива, че щастието не се купува 
с пари. То е вторичен продукт от 
живеенето по-щастливо тук и сега. 

Ако можете да го постигнете, значи 
сте на път да реализирате всяка 
представа за успеха, която изберете 
да възприемете.

Как дефиницията на 
успеха се променя  
днес
В миналото да имаш стабилна 
работа, която да пазиш с години 
и да се издигаш в йерархията, 
беше много широкоразпространена 
представа за благополучие. И защо 
не? Това беше обещаващ път към 
собствен дом, финансова стабилност 
и качествен семеен живот. 

Но времената и пазарът на труда 
се променят. Бързоразвиващите 
се технологии и интернет културата 
предлагат възможност на все повече 
хора да се отклонят от утъпканите 
пътеки, да станат предприемачи и да 
живеят извън неизменната схема „от 
девет до пет“. Това трансформира 
и начина, по който се възприема 
успехът.

Той вече не се върти само 
около заплатата, позицията 
или притежанията. Хората днес 
го измерват в индивидуална 

реализация, баланс между работа 
и личен живот, свободно време и 
личностно развитие. Ако не гледате 
на тези неща като на маркери 
за успех, може би е време да 
започнете. Може да се окаже, че сте 
по-успяващи, отколкото си мислите, 
или поне сте изминали доста  
по-голяма част от пътя,  
отколкото осъзнавате.

Как можете да 
промените собственото 
си схващане за успеха
Пътешествието към успеха е нещо 
много лично. В днешно време повече 
от всякога сме бомбардирани от 
визии и представи за това как трябва 
да изглежда благоденствието. 
Но дали отговарят на живота, 
към който се стремите вие? Като 
трансформирате мисленето си и 
откровено признаете пред себе 
си какво е най-важно лично за 
вас, можете да промените своето 
схващане за успеха. Ако съумеете 
да го направите, той ще придобие 
по-ясни очертания, ще видите по-
цялостна картина на реализация, 
израстване и удовлетворение.

FOREVER
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1. Качеството на вашата работа
Мислете за това, което правите, не от гледна точка на 
заплатата или позицията си в йерархията, а с какво 
сте полезни на другите. Помагате ли им да разрешават 
проблемите си и да стават по-продуктивни? Може би 
предлагате продукти, които истински подобряват живота 
на клиентите ви. Без значение в какво поприще работите, 
мислете за доброто, което правите за всички около себе 
си, за да вдъхнете съдържание на съществуването си.

2. Гъвкавост
Способността да поддържате равновесие между личния и 
професионалния си живот е важно измерение на успеха. 
Да имате свободата да работите от къщи или да отделяте 
повече време на любимите си занимания и на хората, 
които обичате, е нещо безценно.

3. Личностно израстване
Кога за последно седнахте да помислите колко 
сте израснали в личен и професионален план през 
изминалите няколко години? Ако съзнанието ви е изцяло 
ангажирано с мисли докъде искате да стигнете, лесно 
можете да забравите всичко, което сте направили, за 
да станете по-умни, да натрупате по-голям опит и да 
вдъхвате по-голямо доверие у хората. Всички умения, 
които сте развили по пътя си, натрупаните познания и 
хората, които сте приветствали в живота си, са все важни 
измерения за личния ви успех.

4. Избягвайте капана на 
сравненията
Днес е по-лесно от всякога да се оплетем в примката 
на сравненията. Дали гледаме телевизия, прелистваме 
списание, разхождаме се по улицата или разглеждаме 
потока си в социалните мрежи, трудно можем да 
избягаме от идеята за успех, която другите ни втълпяват.
Когато видите, че ваш приятел във фейсбук пуска снимки 
на новата си кола, от вечеря в скъп ресторант или от 
екскурзия на Карибите, съвсем естествено е да започнете 
да съизмервате живота си с неговия. Но е полезно да 
си напомняте, че виждате само как някой споделя най-
доброто от битието си. Не приемайте, че животът на 
другия е идеален. Вероятно и той се сблъсква с много от 
трудностите, които трябва да преодолявате и вие, а може 
би дори и с повече. Броят на „харесванията“ на дадена 
публикация в социалните мрежи не е индикатор колко 
удовлетворен или реализиран се чувства вашият приятел 
в действителност.
Ако се улавяте, че попадате в капана на сравненията или 
не се чувствате на нивото на останалите, дайте си почивка 
от социалните мрежи и отделете време на заниманията, 
които ви доставят удоволствие.
Сравняването с другите може само да заглуши истинския 
ви вътрешен глас – онзи, който знае от какво всъщност 
се нуждаете, за да се чувствате успели. Позволите ли му 
да ви завладее, ще се втурнете да преследвате нечия 
чужда версия на успеха, което е еднопосочен път към 
разочарованието.

Ще приемете ли предизвикателството да поставите 
щастието и личното си удовлетворение на първо 
място и да помните, че не е задължително успехът 
да е надпревара към върха? Поемете на пътешествие 
със своето темпо и със собствената си представа 
за успеха. Останете верни на себе си и извлечете 
максимума от пътуването си.

Как 
ще дефинирате 

успеха си?



Ободрете сетивата си с топъл сайдер, 
какъвто никога не сте опитвали. 

Сгряващата зимна напитка включва сладките  
и ароматни ухания на билковия чай с  

цветчета от алое и пчелния мед  
на Форевър. Отпуснете се с димяща чаша  

след натоварения ден и се насладете  
или поднесете на празничните си гости 

 и ги впечатлете.

Сгряваща

глътка

Загрейте сайдера в тенджерка на среден огън, докато 
лекичко заври. Изсипете го в керамична чаша и добавете 
пакетче чай с цветчета от алое и пчелния мед Форевър. 
Разбъркайте меда с канелената пръчица и я оставете в 
чашата, докато посръбвате уханната напитка.

240 мл
ябълков 
сайдер

1 пакетче
Aloe Blossom 
Herbal Tea®

1 пръчица
канела

2 ч.л.
Forever  
Bee Honey®


