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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

12 / 2019

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

Общ групов обем
1. Димитър Механджийски (2) Соринг Мениджър
2. Цветанка и Емил Бурназки (1) Сеньор Мениджър, квал. ОРЕЛ
3. Петя Димитрова (-) Сеньор Мениджър, квал. ОРЕЛ
4. Милен и Галина Царевски (5) Сеньор Мениджър, квал. ОРЕЛ
5. Златка и Златко Горанови (3) Мениджър, квал. ОРЕЛ
6. Васил Парушев (4) Сеньор Мениджър, квал. ОРЕЛ
7. Ирена и Петър Спасови (7) Сеньор Мениджър
8. Златинка и Галин Радеви (8) Сеньор Мениджър
9. Цветанка Кирякова (-) Мениджър
10. Христина и Димитър Зареви (-) Сеньор Мениджър

Немениджърски точки
1. Златка и Златко Горанови (2) Мениджър, квал. ОРЕЛ
2. Ирена и Петър Спасови (5) Сеньор Мениджър
3. Васил Парушев (1) Сеньор Мениджър, квал. ОРЕЛ
4. Милен и Галина Царевски (4) Сеньор Мениджър, квал. ОРЕЛ
5. Петя Димитрова (-) Сеньор Мениджър, квал. ОРЕЛ
6. Цветанка Кирякова (8) Мениджър
7. Цветанка и Емил Бурназки (3) Сеньор Мениджър, квал. ОРЕЛ
8. Златинка и Галин Радеви (6) Сеньор Мениджър
9. Миглена Мешкова (7) Мениджър
10. Живко Василев (-) Мениджър, квал. ОРЕЛ

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. Запринка Тосуноглу 4

Софка Хаджиева 4

2. Дора Иса 3

Паола Янакиева 3

Таня Ангелова 3

3. Ваня Кафтанова 2

Гинка Христова 2

Димитър Механджийски 2

Живко Василев 2

Иваничка Цонева 2

Ирена Кирякова 2

Ирина Харалампиева 2

Катя Вълкова 2

Миглена Мешкова 2

Пламен Стоев 2

Поля Георгиева 2

Радостина Георгиева 2

Саманта Кузманова 2

Станислав Стоянов и Миглена Христова 2

Христина и Димитър Зареви 2

Христо Христов 2

Ясен Георгиев 2

Спонсори на месеца на нови АС

КЛУБ 4 Б.Т.

ПЪРВО ниво (4 б.т. ТРИ  поредни месеца) Биляна Марценкова, Деан Рачев,  
Йорданка Кашъмова, Красимира Иванова,  
Лидия Христова, Николай Киров,  
Поля Георгиева, Ралица Статкова,  
Симеон Бонев, Софка Хаджиева

ОКТОМВРИ – ДЕКЕМВРИ

ВТОРО ниво (4 б.т. ШЕСТ  поредни месеца) Гинка Христова, Ирена Кирякова,  
Теодора ПетроваЮЛИ – ДЕКЕМВРИ
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Истината е, че днес все повече хора 
търсят именно такава възможност за 
доходи, каквато Форевър предлага от 
самото начало. Хората, чиито 
ценности съвпадат с нашата мисия, 
са по-многобройни от всякога и не 
мисля, че досега е имало толкова 
въодушевяващ момент да сте част от 
Форевър.

Преди много години, когато 
създадохме Форевър, мнозина 
виждаха пред себе си само един път 
за изграждане на живота си. Той 
означаваше да работиш по 40 или 

повече часа седмично на позиция, 
която може и да не те възторгва, за да 
постигнеш нечия чужда представа за 
успех. Първите ни собственици на 
Форевър бизнес бяха пионери с 
по-различна визия. Видяха 
възможност, която да им помогне да 
постигнат успеха такъв, какъвто 
лично те си го представят.

Тази възможност се основава върху 
прекрасната и простичка идея да 
споделяте любимите си продукти с 
хората около себе си. Всеки, който има 
силно желание да разказва на другите 
за здраве и добра форма и да вижда 
как животът им се подобрява, може да 
гради бизнеса. Може да си поставя 
лични цели и да избира кога и колко 
време иска да отделя. Точно това е 
балансът, който хората днес търсят – 
бизнес възможност, позволяваща им 
сами да чертаят собствения си път.

И макар да знаем, че винаги сме 
предлагали такъв живот, какъвто 
хората искат да имат, продължаваме 

да инвестираме и да се развиваме, за 
да останем в челото на бранша си и да 
гарантираме, че възможността ни е не 
само за миналото и настоящето, а 
наистина завинаги (Форевър ).

Надявам се, че осъзнавате в какво 
удивително време живеем, когато 
толкова много хора търсят точно 
такава възможност за доходи, каквато 
Форевър предлага.  
С 41-годишна история и доказан 
бизнес модел това действително е 
работата на бъдещето. 

Пожелавам на всички ви много 
успехи в началото на новото 
десетилетие!

Завинаги ваш,

Рекс Моън 
Главен изпълнителен директор на ФЛП

ТАЗИ ВЪЗМОЖНОСТ  
СЕ ОСНОВАВА ВЪРХУ 

ПРЕКРАСНАТА  
И ПРОСТИЧКА ИДЕЯ ДА 

СПОДЕЛЯТЕ ЛЮБИМИТЕ СИ 
ПРОДУКТИ С ХОРАТА 

ОКОЛО СЕБЕ СИ.

Знаете ли, че едва след няколко години повече от 
половината хора ще работят за себе си? Това 
изключително красноречиво описва как светът и 
традиционните професии се променят. Хората с 
стремят към гъвкавост, баланс и емоционално 
удовлетворение.

Бизнес

бъдещето
на

възможността
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ПО-ВИСОКО ниво постигнато 
от собственици на ФБ

АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОР
Адриана Иванова
Айлин Зейнулова
Айнур Йозсой
Александра 

Александрова
Александър Иванов
Александър Мересев
Александър Шпицер
Андрей Торутев
Анелия Проданова
Ани Стоянова
Атанасия Маркова
Беломила Попова
Беляна Кирилова
Биляна Колева
Борислав Лепичев
Валентин Георгиев
Валентина Георгиева
Ваня Янчина
Венета Стоянова
Верка Христова
Вероника 

Страшимирова
Весела Георгиева
Весела Иванова
Веселина Гъчева
Веска Казанцева
Виктория Наумова
Вилияна Попова
Виолета Стефанова
Волита Асенова
Вяра Петрова
Галина Иванова

Галина Кузманова
Гергана Георгиева
Гергина Певтичева
Грета Здавкова
Даниела Ганева
Даниела Джамбазова
Даниела Драганова
Даниела Стойнева
Данчо Юговски
Дарина Дончева
Дарина Орехова
Денис Кеналиев
Десислава Благоева
Десислава Илиева
Деян Монев
Джем Исмет
Диляна Георгиева
Димитрина Георгиева
Димитър Антонов
Димитър Стоев
Дияна Мирчева
Елена Митева
Елена Павлова
Еленка Богданова
Елица Йорданова
Елка Евтимова
Елфина Тенева
Емилия Георгиева
Емилиян Плахов
Жан Пашев
Живка Илиева
Зорка Костадинова
Зорница Иванова

Ивана Солакова
Иванка Гайдева
Иванка Костадинова
Ивилин Иванов
Илиана Алексиева
Илиана Василева
Илия Медаров
Илиян Найденов
Илияна Костадинова
Илияна Петрова
Илияна Сотирова
Илка Лефтерова
Ирина Суванджиева
Йонка Иванова
Калина Колева
Катерина Чизмарова
Катрин Станимирова
Кериме Мустафа
Кирил Митов
Кирилка Мишева
Константин Шаранков
Красимира Адамова
Кремена Василева
Лидия Борисова
Лилия Бекярска
Лина Мачева
Любов Лазарова
Любомир Грозданов
Любчо Крапчев
Людмила Бакърджиева
Людмила Георгиева
Маргарита Петрова
Мариана Недева

Мария Кирова
Мария Мирчева
Мария Николова
Мариян Стоянов
Меди Алендарова
Милена Лилова
Мирослав Каснаков
Моника Иванова
Моника Йорданова
Муазес Мехмед
Надежда Стоянова
Надин Василева
Найден Стоянов
Николета Желева
Николина Лозанова
Николина Пеева
Николина Писийска
Ния Колева
Панайот Йорданов
Пенка Нончева
Пепа Кючукова
Петранка Димитрова
Петър Петров
Пламена Вълкова
Полина Петкова
Радостина Дапчева
Радостина Тотева
Ралица Маркова
Розинка Теофилова
Росица Радева-Колева
Румяна Мемова
Светослав Георгиев
Севда Гогушева

Севил Мутева
Симона Стоянова
Слави Костадинов
Соня Иванова-

Николова
София Къндева
София Якимова
Станка Тодорова
Стефан Иванов
Стиляна Сандева
Стойка Терзиева
Стоян Филипов
Теодор Петков
Тони Митески
Хазел Мехмед
Христина Балева
Христина Енчева
Христина Николова
Христо Георгиев
Христо Захариев
Христо Христов
Христо Цаков
Цанко Ганчев
Цветелин Цолов
Цветемила Марковска
Юлия Евтимова
Юра Барова-Митова
Янка Грънчарова
Ясен Василев

спонсор град

Антоанета Георгиева Цветанка и Емил Бурназки София
Запринка Тосуноглу Пепа Чалмас Пловдив
Паола Янакиева Катерина Ананиева Бургас
Поля Георгиева Блага и Петър Христови Габрово
Росанка Димитрова Ирена и Петър Спасови с. Дивотино
Софка Хаджиева Десислава Хаджиева Мадан
Елина Хаджиева Магдалена Братанова Смолян
Магдалена Братанова Катерина Ананиева Смолян
Татяна Вълканова Живко Василев Харманли
Ясен Георгиев Николай Илиев София

СУПЕРВАЙЗОР

спонсор град

Петя Даракова Златка и Златко Горанови Бургас

АСИСТЕНТ МЕНИДЖЪР

спонсор град

Златомира Парушева Васил Парушев София

МЕНИДЖЪР
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Стефан и Таня Стаеви

че нашите продукти са консумативи, 
което ви осигурява многократни покупки 
от веднъж ентусиазирани клиенти 
и сътрудници, както и че работите в 
партньорство с изключително финансово 
стабилна компания с над 40-годишна 
история и международно присъствие в 
повече от 160 държави в света, която е 
най-големият производител на алое вера 
и разпространител на продукти с богато 
съдържание на това чудодейно растение в 
целия свят, превръщат сътрудничеството 
с Форевър в най-добрата бизнес 
възможност за всеки от вас.

Но това съвсем не е всичко. В отплата 
за положените от вас усилия Форевър ви 
предоставя многобройни възможности 
да печелите – от продажби на клиенти, 
процент от покупките на спонсорираните 
от вас новус клиенти,  групов бонус от 
покупките на членовете на вашия екип, 
лидерски бонус и бонус „Скъпоценни 
камъни“ от екипите на спонсорираните от 
вас СФБ, постигнали ниво Мениджър. В 
допълнение към това може да печелите 
и атрактивни пътувания за сметка 
на компанията чрез квалификация 
за програмите Мениджър ОРЕЛ и 
Глобално рали, както и да добавите към 
всичките си бонуси и между 400 и 800 
евро допълнителна месечна премия 
в продължение на три години чрез 
програмата Forever2Drive. 

И това отново съвсем не е всичко, защото 
за всеки от вас от тази година е достъпна 
и програмата Chairman’s Bonus, която 

връща част от годишните ни глобални 
приходи на лидерите и сътрудниците, 
които успешно изграждат бизнеса си, за 
да ги възнагради за усърдната работа 
и всеотдайността им. Собствениците 
на Форевър бизнес, квалифицирани за 
Chairman’s Bonus, получават чекове на 
обща стойност над $24 милиона долара в 
допълнение към останалите им месечни 
бонуси и това се случва пред хиляди 
ентусиазирани сътрудници на Форевър 
на сцената на най-вълнуващото събитие 
на компанията, което всяка година се 
провежда на различно атрактивно място 
по света – Глобалното рали.

Ние много добре знаем, че работата 
ви и изграждането на собствен бизнес 
с Форевър не са лесни и изискват 
организация, дисциплина и отдаденост, 
но наградите за вложените време и труд 
са наистина удивителни и сме сигурни, че 
няма да намерите друга компания, която 
да възнагради усилията ви по толкова 
много и толкова щедри начини. 

Възползвайте се максимално от всички 
тях!

Заслужава си!

Винаги с вас!

В резултат на чудесната ви работа през 
изминалата 2019-а в настоящата 2020 
година собствениците на Форевър  
бизнес в България и С. Македония 
ще имате възможност да участвате за 
първи път в уникалната за индустрията 
на мрежовия маркетинг допълнителна 
наградна програма Chairman’s Bonus!  
С огромна гордост и от цялото си сърце 
ви честитим това постижение и сме 
сигурни, че занапред ще бъдем участници 
в програмата всяка година!

Може би често сте ни чували да казваме, 
че маркетинговият план на Форевър 
Ливинг Продъктс е най-щедрият в цялата 
индустрия. И това не е случайно. Всички 
знаете основните му предимства, сред 
които са възможността за преминаване 
в по-високо ниво в рамките на два или 
четири (за ниво Мениджър) месеца, 
самото ниво не се губи, от мрежата ви не 
могат да ви изпреварят преди постигане 
на ниво Мениджър, всички бонуси се 
изчисляват като процент от нетната 
препоръчителна цена за продажба 
на продуктите на крайни клиенти, 
независимо с каква отстъпка ги купувате 
вие или членовете на вашата мрежа. 
Всичко това в комбинация с фактите, 

Chairman’s Bonus!
Честит

* Снимката показва постиженията на собственици 
на Форевър бизнес, които са резултат от упорита, 
усърдна и екипна работа. Доходите не са 
гарантирани и изцяло зависят от всеотдайността, 
постоянството и желанието за личен успех. Ако 
искате да научите как и вие можете да печелите с 
Форевър, вижте www.flp.bg/bg/dohodi.

http://www.flp.bg/bg/dohodi
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ФОРЕВЪР ВЪВ ВАШИЯ ГРАД
ВАРНА, 5 февруари 2020 г.
х-л „Аква“, зала „Перла“
18:00 - 18:50 ч. / Бизнес представяне
19:00 - 20:00 ч. / Продуктова презентация

РУСЕ, 9 февруари 2020 г.
х-л „Космополитън“,  конферентна зала
13:00 - 14:00 ч. / Бизнес представяне
14:15 - 15:15 ч. / Продуктова презентация
15:30 - 16:30 ч. / Обучение „Бърз старт“

ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
12 февруари 2020 г.
х-л „Меридиан Болярски“, зала „Калоян“
СПЕЦИАЛЕН ГОСТ: Стефан СТАЕВ, УД на Форевър България
18.00-18.50 ч. / Бизнес представяне
19.00-20.00 ч. / Продуктова презентация

КЪРДЖАЛИ, 15 февруари 2020 г.
х-л „Арпезос“,  конферентна зала
13:00 - 13:45 ч. / Бизнес представяне
14:00 - 14:45 ч. / Продуктова презентация
15:00 - 15:45 ч. / Обучение „Бърз старт“

ПЛЕВЕН, 15 февруари 2020 г.
х-л „Ростов“,  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, 16 февруари 2020 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“

ПЕРНИК, 20 февруари 2020 г.
х-л „Елит“, конферентна зала
18:00 - 18:50 ч. / Бизнес представяне
19:00 - 20:00 ч. / Продуктова презентация

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
8 февруари 2020 г. | Офис на Форевър България, София

В ДОБРА ФОРМА С ФОРЕВЪР
Зали РЕКС и ОРЕЛ

10:30 – 11:15 ч. | Бизнес представяне
11:30 – 12:30 ч. | . В добра форма с Форевър
Ще поговорим за етапите от програмата за 
контрол на теглото на Форевър, ще опитаме 
вкусните шейкове, част от всички фази на 

Форевър Ф.И.Т., ще напишем новогодишните 
си цели по отношение на своето тегло  

и ще дадем старт на новия си  
по-здравословен живот!

Зала ОРЕЛ
12:45 – 13:30 ч. | Бърз старт

Продуктов център
12:30 – 15:00 ч. | Продажба на продукти и  

печатни материали
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Първите месеци от годината са и 
чудесен момент да помислим как 
можем да се освободим от ненужните 
усложнения и да се върнем към 
основните дейности. Опростяването на 
подхода в работата ви като собственик 
на Форевър бизнес може да ви помогне 
да видите целите си от дистанция и да 
останете концентрирани върху 
истински важното.

Точно такава е била идеята, с която 
Рекс и Рут са основали Форевър край 
нашата кухненска маса преди повече 
от четири десетилетия. Да предложат 
възможност, в която усърдието и 
силната мотивация имат по-голяма 
тежест от опита или образованието, 
възможност, изградена върху четири 
ключови елемента на успеха.

Чисти намерения.
Отлични продукти.
Здрава работа.
Простички действия.

Не се страхувайте тази година да 
пренастроите ума си и много сериозно 
да се замислите за най-базовите 
принципи за изграждане на бизнес. 
Усилената работа няма нужда да бъде 
сложна, когато намеренията са чисти. 
Използвайте продуктите, споделяйте 
продуктите, спонсорирайте, бъдете 

активни с 4 б.т. и се квалифицирайте 
във всяка програма.

Като предприемате простички 
действия и ги повтаряте, можете да 
постигнете целите си и да си изградите 
балансиран бизнес. Насрочвайте по 
три-четири срещи седмично. 
Запознавайте 10 нови човека с 
продуктите и възможността за бизнес 
на Форевър. Отделяйте по час-два 
всеки ден, за да проследявате 
кандидатите си, да се свързвате с 
екипа си или да споделяте опита си в 
социалните мрежи.

Не отправяме идеята за опростяването 
като предизвикателство само към вас. 
Тук, в централния офис, правим крачки 
в същата посока – да ви помагаме да 
градите бизнес, основаващ се на 
простичките неща.

Започнахме с опростяване на 
формулите на нашите най-продавани 
алое напитки, като отстранихме 
консервантите и увеличихме 
съдържанието на чисто алое вера  
във всяка опаковка.

Следващата ни голяма инициатива е 
пускането на подобрен ФЛП360 през 
февруари. Заменихме някои от 
трудните за използване справки с 
простички и ефективни начини да 

следите и разбирате бизнеса си, за да 
предприемате действия. Добавихме 
инструменти, които ще ви позволяват  
с лекота да споделяте историята си и 
любимите си продукти в социалните 
мрежи. Надявам се, че ще отделите 
време да разгледате всичките му 
чудесни възможности и да се 
възползвате от тях за опростяване и 
развиване на бизнеса си.

И това не е всичко. В духа на 
непрекъснатите иновации подготвяме 
много вълнуващи проекти, към които 
подхождаме, отдадени на простотата.

Вярвам, че през 2020-а всички можем 
да предприемем стъпки за 
опростяване на работата си, за да 
градим заедно един още по-силен 
Форевър. Толкова много нови неща ни 
предстоят през идните месеци и знам, 
че ако запазите фокуса си върху 
основните дейности за развиване на 
Форевър бизнес, годината може да е 
най-добрата ни досега.

Продължавайте да се усмихвате,

Грег Моън
Президент на Форевър Ливинг Продъктс

Започна поредната година като нова страница, която чака да бъде 
написана. И макар че историята и миналото ни ще продължат да 
напътстват принципите и мисията ни, за да помагаме на повече 
хора да живеят по-добре, началото на новата година е вълнуващ 
момент за смели мечти и планове за бъдещето. В централата на 
Форевър отново се концентрираме върху простичките неща и 
желанието си да търсим интересни начини да ви даваме повече 
възможности да постигате целите си.

и успявайтеОпростявайте

през

2020-a



Защо да започнете 

още днес?
Форевър 
     Ф.И.Т. 

В началото на всяка година се сблъскваме с куп изтъркани клишета, които В началото на всяка година се сблъскваме с куп изтъркани клишета, които 
задължително включват и обещания от сорта на „да отслабна/да вляза във задължително включват и обещания от сорта на „да отслабна/да вляза във 
форма“. Но въпреки сериозните ни намерения едва 8% от нас всъщност постигат форма“. Но въпреки сериозните ни намерения едва 8% от нас всъщност постигат 
набелязаното в първите месеци от новата година.*набелязаното в първите месеци от новата година.*

Поставените фитнес цели стават особено трудни за постигане, щом след няколко Поставените фитнес цели стават особено трудни за постигане, щом след няколко 
седмици огненият ентусиазъм се изпари и набраната инерцията се поизгуби. седмици огненият ентусиазъм се изпари и набраната инерцията се поизгуби. 
Но програмата за контрол на теглото Форевър Ф.И.Т. е чудесно решение за Но програмата за контрол на теглото Форевър Ф.И.Т. е чудесно решение за 
всички, които се нуждаят от малко по-ясна структура и подкрепа, за да не губят всички, които се нуждаят от малко по-ясна структура и подкрепа, за да не губят 
концентрация. Тя ви помага да следите дали постигате набелязаното.концентрация. Тя ви помага да следите дали постигате набелязаното.
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Предлагаме ви десет причини  
да започнете 

2020-а с програма Форевър Ф.И.Т.
1. 
Структуриран режим 

Програмата дава ясни инструкции, които ви помагат да 
се концентрирате върху това, което искате да постигнете. 
Започнете с C9, за да стартирате ударно своя нов и по-здра-
вословен начин на живот, преди да преминете към програма 
по избор от F15, създадена с цел да ви помогне да направите 
положителни промени в живота си.

2. 
Ще се чувствате по-добре

Изобилието от питателни храни и полезни упражнения в 
програмата със сигурност ще повиши нивата ви на серото-
нин, и така ще подобри настроението и ще регулира съня ви.

3. 

Повишено самочувствие
Постигането на желаните резултати ще окаже огромно 
влияние върху самочувствието ви и ще ви помогне да се 
чувствате чудесно!

4. 

Общуване
Програмата е идеална за правене заедно с приятел. Има 
по-голяма вероятност да се придържате към нея, ако имате 
с кого да споделяте резултатите си, пък и ще добави нотка 
на съревнование и за двама ви, което ще ви мотивира до-
пълнително.

5. 

Общо състояние
Повечето фитнес професионалисти ще ви кажат, че основ-
ното предимство да си здрав е колко добре се чувстваш, а 
че и изглеждаш по-добре е приятен страничен ефект. Здра-
вословното хранене и редовното движение чувствително ще 
подобрят цялостното ви здравословно състояние.

6. 
Допълнителни познания

Програмата ще ви научи как да се храните здравословно и 
да спортувате, за да положите основите на добрите навици 
за цял живот.

7. 
По-голяма продуктивност

Редовните упражнение могат да помогнат на ума ви да е по-
буден и да подобрят способността ви да се концентрирате 
за по-дълги периоди от време.

8. 
Ще ви научи колко важно е 
поставянето на цели

Да имате и дългосрочни, и краткосрочни цели, ще ви помогне 
да продължите да следвате програмата и ще ви мотивира.

9. 
Добра е за психичното здраве

Редовните упражнения могат да подпомогнат доброто ви 
настроение, ако страдате от депресия и да намалят риска 
от стрес, деменция и болестта на Алцхаймер.**

10. 
Лично време

Опитайте през 2020-а да се фокусирате върху грижи за сами-
те вас и да отделяте време за себе си, защото го заслужавате.

* http://www.huffingtonpost.co.uk/adam-strong/seven-reasons-why-
your-new-year-will-fail_b_6410232.html
** http://www.nhs.uk/Livewell/fitness/Pages/whybeactive.aspx
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Защо МЛМ и Форевър?
Когато за първи път се запознах с мре-
жовия маркетинг, бях ученичка. Хареса 
ми като идея, но вниманието ми беше 
съсредоточено върху учението и амби-
циите да си намеря сигурна работа в 
офис, по възможност по специалността 
ми. Когато през годините отново ми се 
случваше да чуя за мрежов маркетинг, 
в съзнанието ми обикновено изникваха 
разговорите ми с успели хора от тази 
индустрия и най-вече колко са уверени, 
какво спокойствие излъчват и как са 
постигнали много по-добър стандарт на 
живот в сравнение с 90% от останалите. 
Взех решението да стартирам своя МЛМ 
бизнес, когато бях „сбъднала мечтата 
си“ да работя в офис в професия, свър-
зана със специалността ми, което обаче 
определено не ме правеше щастлива. 
Виждах колегите си (дори и тези на по-
високи позиции), начинът им на живот 
и мисленето им и те определено не се 
вписваха в моята представа за това ка-
къв човек искам да бъда и какъв искам 

да е животът ми. Да съм затворена ня-
къде почти цял ден и да не разполагам 
със себе си и времето си също никак не 
ми допадаше.
Винаги съм искала да имам свой биз-
нес, но ми е липсвала идея, както и на-
чален капитал. Когато отново се появи 
възможността за МЛМ, просто реших, 
че ще ѝ дам шанс и ще направя така, 
че бизнесът да проработи за мен, да 
развия потенциала си и да дам всич-
ко от себе си, за да заживея мечтания 
живот, пълен с пътувания и вълнуващи 
събития.

А как Форевър се превърна във 
вашата компания?
За мен не се избира МЛМ компания, 
а хората, с които ще работиш и ще ти 
помагат по пътя. Когато за първи път 
се срещнах с моя спонсор Васил Па-
рушев, усетих приятелско отношение, 
повярвах, че този човек наистина може 
да ми помогне и аз да развия бизнес 
с Форевър. При първата ни среща ми 

направи впечатление, че ще ми се по-
кажат стъпките как да започна, как да 
се свързвам с хората, как да комуники-
рам с тях. Не бях срещала такова нещо 
в представянето на другите подобни 
компании, за които знаех. 
След това присъствах на събитие на 
фирмата, на което се запознах с Чани 
и повечето млади лидери във Форевър. 
Чух ценни истории и съвети от някои 
от най-успешните хора в България. От 
всеки съм запомнила по нещо, което 
ме е докоснало и помня до ден днешен. 
Вдъхнаха ми още по-голяма увереност 
за компанията.
Харесаха ми хората, а и това, което 
разбрах за фирмата, също ме изпъл-
ни с доверие в нея. От продуктите, до 
които се докоснах, си личеше високото 
качеството и реших, че ще развивам 
бизнес точно с тази компания. За мен 
фактът, че работи в 160 страни също 
беше много показателен. Освен това 
винаги е по-добре да избереш компания, 
специализирала се в конкретен про-

Златомира Парушева се включва в бизнеса, когато е на 24. Днес, малко повече от три 
години по-късно, тя е Мениджър и продължава напред. Във Форевър открива не само 
чудесни хора, с които да работи, но в лицето на своя спонсор среща и своя бъдещ партньор 
в живота – Васил Парушев. Днес Форевър семейството им се е увеличило с още един 
прекрасен член – малката Теодора, превърнала се в още един стимул за активно действие  
и очевидни резултати. 
Упоритостта и усърдната работа на Златомира ѝ носят постепенен и стабилен ръст в 
собствения ѝ Форевър бизнес, който стъпва на ново ниво в маркетинговия план през 
всяка година с компанията. А кои са най-цените уроци по пътя към престижната позиция 
Мениджър, ще научите лично от нея в следващите редове.

лидерДобрият 

води с

личен пример



 Февруари 2020  11  www.flp.bg

дукт и насока, отколкото предлагаща всичко възможно. За 
мен бе много важно и че Форевър е водещ производител в 
цял свят на продукти от алое вера, защото означава, че не 
може да си позволи да предлага по-малко от най-доброто 
възможно качество. 

Какво ви коства нивото Мениджър?
Позицията Мениджър ми коства усилия да се променя, да 
стана по-дисциплинирана, по-последователна. Успях да се 
освободя от много ограничения в съзнанието си. Промених 
си средата от приятели и познати. Осъзнах, че средата или 
те дърпа надолу или ти помага да израстваш. 
Коства ми воля и търпение, за да издържа до момента, в 
който ще срещна първия човек, който ще ми се довери и ще 
повярва във възможността Форевър. След това беше необ-
ходимо и време, в което да изградя работещ екип.

Позиция Мениджър, освен престиж и 
допълнителни възможности, носи и много 
отговорности, а изисква и лидерски умения.  
В какво виждате предизвикателство лично  
за себе си? 
Така е. Това ниво е престиж, но още по-престижно за мен е 
да продължаваш да израстваш и като човек и като профе-
сионалист, което ще доведе до нови квалификации и още 
по-голям опит и екип. Достигането до ниво Мениджър за 
мен си беше предизвикателство, но сигурна съм, че нагоре 
предизвикателствата са още по-големи.
За мен най-добрият лидер е този, който води чрез личен 
пример. Всеки ден, всеки месец, всяка година съм отговорна 
да бъда пример за своя екип. Това означава да си поставям 
нови цели и да ги изпълнявам. Означава да се квалифицирам 
за следващи нива, да продължавам да израствам и да стана 
истински професионалист в мрежовия маркетинг. Само така 
ще мога да водя екипа си към нови успехи и да бъда лидерът, 
от когото имат нужда. Определено имам още какво да уча 

и знам, че Форевър ще ме отведе до правилните ситуации и 
хора, които ще помогнат за израстването ми в следващо ниво.

Коя е следващата ви цел за покоряване с Форевър?
Когато се запознах с маркетинговия план на Форевър, съм 
си се представяла най-вече като Сеньор Мениджър, дори си 
имам такава снимка на стената на мечтите! Сега, когато вече 
имам екип и той нараства постоянно, още повече го искам, 
защото работя с уникални хора и ще съм много щастлива 
да ги видя на сцената като Мениджъри. Знам, че ще отнеме 
време и преди това ще съм удовлетворена да отлетя наня-
къде и да се подготвя за това събитие като ОРЕЛ.

За мен най-добрият лидер е този, който води 
чрез личен пример. Всеки ден, всеки месец, 
всяка година съм отговорна да бъда пример 
за своя екип. Това означава да си поставям 
нови цели и да ги изпълнявам. 

The Aloe Vera Company



ГОДИШНА 
КЛАСАЦИЯ  

2019
Общ групов обем

№ 1  Цветанка и Емил Бурназки, Сеньор Мениджър, квал. ОРЕЛ

№ 3  Петя Димитрова, Сеньор Мениджър, квал. ОРЕЛ

№ 6  Милен и Галина Царевски,  
Сеньор Мениджър, квал. ОРЕЛ

№ 5  Златка и Златко Горанови, Мениджър, квал. ОРЕЛ

№ 8  Антония Димитрова,  
Соринг Мениджър, квал. ОРЕЛ

№ 9  Ирена и Петър Спасови, Сеньор Мениджър

№ 10  Васил Колев, Мениджър

№ 2  Димитър Механджийски, Соринг Мениджър 

№ 4  Васил Парушев, Сеньор Мениджър, квал. ОРЕЛ

№ 7  Златинка и Галин Радеви, Сеньор Мениджър

име ниво град

1. Васил Парушев Сеньор Мениджър, квал. ОРЕЛ София

2. Златка и Златко Горанови Мениджър, квал ОРЕЛ София

3. Златинка и Галин Радеви Сеньор Мениджър Варна

4. Петя Димитрова Сеньор Мениджър, квал. ОРЕЛ Велико Търново

5. Милен и Галина Царевски Сеньор Мениджър, квал. ОРЕЛ София

6. Васил Колев Мениджър София

7. Цветанка и Емил Бурназки Сеньор Мениджър, квал. ОРЕЛ София

8. Блага и Петър Христови Мениджър София

9. Николай Илиев Мениджър София

10. Ирена и Петър Спасови Сеньор Мениджър София

ЛИЧНИ И НЕМЕНИДЖЪРСКИ ТОЧКИ

10-те най-успешни СФБ



ГЛОБАЛНО ГЛОБАЛНО 
РАЛИ СИДНИРАЛИ СИДНИ
26 април – 3 май 2020 г.26 април – 3 май 2020 г.
Макар че Глобалното рали се провежда през пролетта, можем да го наречем тържествен завършек на Макар че Глобалното рали се провежда през пролетта, можем да го наречем тържествен завършек на 
предходната година във Форевър бизнеса. На сцената му се раздават милиони долари в чекове от програма предходната година във Форевър бизнеса. На сцената му се раздават милиони долари в чекове от програма 
Chairman's Bonus, представят се новите продукти и разбираме кои са най-добрите държави в компанията. Chairman's Bonus, представят се новите продукти и разбираме кои са най-добрите държави в компанията. 
В края на април и началото на май тазгодишните квалификанти в програмата ще имат удоволствието В края на април и началото на май тазгодишните квалификанти в програмата ще имат удоволствието 
да посетят уникалния Сидни в далечна Австралия, за да усетят пулса на Форевър в компанията на най-да посетят уникалния Сидни в далечна Австралия, за да усетят пулса на Форевър в компанията на най-
добрите от цял свят.добрите от цял свят.

1000 б.т. ОБЩ ОБЕМ и 1000 б.т. ОБЩ ОБЕМ и 
50 б.т. НОВ БИЗНЕС50 б.т. НОВ БИЗНЕС
Ирена Спасова, Антония ДимитроваИрена Спасова, Антония Димитрова

Печелят:Печелят: 3 нощувки в хотел, 2 билета  3 нощувки в хотел, 2 билета 
за Рали шоу и пакет продуктиза Рали шоу и пакет продукти

750 б.т. ОБЩ ОБЕМ и 750 б.т. ОБЩ ОБЕМ и 
50 б.т. НОВ БИЗНЕС50 б.т. НОВ БИЗНЕС
Николай Илиев, Иглика Величкова, Николай Илиев, Иглика Величкова, 
Живко Василев, Елка Георгиева, Живко Василев, Елка Георгиева, 
Васил КолевВасил Колев
Печелят:Печелят: 2 нощувки в хотел, 2 билета  2 нощувки в хотел, 2 билета 
за Рали шоу и пакет продуктиза Рали шоу и пакет продукти

500 б.т. ОБЩ ОБЕМ и 500 б.т. ОБЩ ОБЕМ и 
25 б.т. НОВ БИЗНЕС25 б.т. НОВ БИЗНЕС
Цветанка Кирякова, Росица Цветанка Кирякова, Росица 
Лавчева, Миглена Мешкова, Лавчева, Миглена Мешкова, 
Златинка и Галин Радеви, Диана и Златинка и Галин Радеви, Диана и 
Иван Стойкови, Христина Зарева, Иван Стойкови, Христина Зарева, 
Донка Димитрова, Блага и Петър Донка Димитрова, Блага и Петър 
Христови, Виолина МинковскаХристови, Виолина Минковска
(Антоанета Василева, Гергана Гендова, Жана и (Антоанета Василева, Гергана Гендова, Жана и 
Тодор Токови отсъстват от снимката)Тодор Токови отсъстват от снимката)

Печелят:Печелят: 2 билета за Рали шоу и  2 билета за Рали шоу и 
пакет продуктипакет продукти

Квалификанти с общ  
глобален обем над 1 500 б.т.

Цветанка и Емил Бурназки
Димитър Механджийски
Петя Димитрова
Васил Парушев
Златка и Златко Горанови
Милен и Галина Царевски

ПОЛЕТЕТЕ КЪМ СИДНИПОЛЕТЕТЕ КЪМ СИДНИ

НИВО 3

НИВО 2

НИВО 1
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Ден на успеха
АСИСТЕНТ МЕНИДЖЪРИ

Гергана Христова
Кристиан Иванов, Красимира Иванова, Йорданка 
Кашъмова, Елена Попова, Антоанета Георгиева

Елина Хаджиева, Софка Хаджиева Запринка Тосуноглу

Ясен Георгиев, Яница Генева, Николина Тасева, Християна Шанова,  
Татяна Вълканова, Росанка Димитрова

Радостин Асенов, Радослав Грозев, Поля 
Георгиева, Пепа Чалмас, Паола Янакиева

Златомира Парушева

Богдана Тодорова

Петя Даракова

Ден на успеха18 януари 2020 г., SOFIA EVENT CENTERДен на успеха 
СУПЕРВАЙЗОРИ

КЛУБ 4 Б.Т.

ТРЕТО ниво

ВТОРО ниво

ПЪРВО ниво

София Стоянова, 
Нели Диянова

Ирена Кирякова, Владислава Блажева, Любка Богданова,  
Гинка Христова, Яница Генева, Валя и Николай Колеви
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Ден на успеха Ден на успеха18 януари 2020 г., SOFIA EVENT CENTER

СЕНЬОР МЕНИДЖЪР МЕНИДЖЪР

Виолина Минковска
Валя и Николай Колеви

Златомира Парушева

Ден на успеха 

Димитър Механджийски   Ниво III

Цветанка и Емил Бурназки   Ниво II Златка и Златко Горанови   Ниво I Ирена и Петър Спасови   Ниво I

ТОП 5 бонуси 
за 2019 г. 

Снимките показват постиженията на собственици на Форевър бизнес, които са резултат от упорита, усърдна и екипна работа. Доходите не Снимките показват постиженията на собственици на Форевър бизнес, които са резултат от упорита, усърдна и екипна работа. Доходите не 
са гарантирани и изцяло зависят от всеотдайността, постоянството и желанието за личен успех. Ако искате да научите как и вие можете да са гарантирани и изцяло зависят от всеотдайността, постоянството и желанието за личен успех. Ако искате да научите как и вие можете да 
печелите с Форевър, вижте печелите с Форевър, вижте www.flp.bg/bg/dohodiwww.flp.bg/bg/dohodi..

№1  Димитър Механджийски 
16 988,42 лв. (декември)

№2  Цветанка и Емил Бурназки
14 788,80 лв. (ноември)

№3 Петя Димитрова 
13 125,69 лв. (декември)

№4 Васил Парушев
10 557,03 лв. (май)

№5 Златка и Златко Горанови 
10 198,68 лв. (ноември)



Forever2Drive 
КАКВО ВИ ДВИЖИ?

Независимо дали колата ви е символ за обществено положение, или е член на семейството 
ви, нека следващото ви приключение да е страхотно с програмата за дългосрочно 
стимулиране Forever2Drive. Тя ви дава възможност да спечелите пари за бленуваната кола, 
яхта, мотоциклет или за каквото мечтаете!

За първи път в историята на Форевър България  
имаме лидер, постигнал ТРЕТО ниво  
във Forever2Drive!  
Поздравления!

Отново приветстваме  
в програмата  
за кола на…

ТРЕТО НИВО
ДИМИТЪР  
МЕХАНДЖИЙСКИ
Ще получава допълнителна  
премия до €800 на месец  
в продължение на три години!

ПЪРВО НИВО
ИРЕНА И ПЕТЪР  
СПАСОВИ
Тяхната допълнителна премия  
ще бъде до €400 на месец  
в продължение на три години!


