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Информационен бюлетин на ФОРЕВЪР ЛИВИНГ ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ

Уважаеми
дистрибутори,
Имаме удоволствието да Ви представим първия
брой на нашето ежемесечно списание. Благодарение
на него ще можете да се докосвате до вълшебството,
наречено Алое Вера, до изключителните продукти на
Форевър Ливинг и до невероятната бизнес възможност,
която Ви предлагаме. Ще Ви запознаваме с актуалната информация за продуктите, с месечната програма
на срещите, лекциите и представянията, с всички новости, свързани с Форевър Ливинг Продъктс. Ще се
радваме ако и Вие допринасяте за разнообразната и
полезна информация в нашия бюлетин с писма и мнения за продуктите, за работата на офиса, за своите
клиенти и колеги.
Форевър Ливинг Продъктс отвори своето официално представителство в България на 04.10.2001 г. под
ръководството на г-н Стефан Стаев. Много от Вас познават, употребяват, продават и живеят по-добре с продуктите на Форевър Ливинг от повече от две години,
но с появата на офиса в страната изключително много
се улесни достъпът както до тях, така и до рекламните
материали и всички видове информация, необходима
на многобройните нови и съществуващи дистрибутори. Всеки от Вас може да ни посети на ул. „Бурел” 41Б
и да участва в богата програма от представяния, лекции и семинари, с чиято помощ да се потопи в света
на Форевър, да научи повече за продуктите, атрактивния бизнес план, както и за ефективните методи на
продажба и комуникация. Тук можете да купите и невероятните продукти на Форевър Ливинг. Поръчки могат
да се правят и на телефони 02/9549580 и 02/9531814,
както и по факс 02/9549668. Доставките се правят на
посочен от Вас адрес чрез куриер. Приемаме следните
начини на плащане: с дебитна карта, по банков път и в
брой. Минималната поръчка, която можете да направите в продуктовия ни център е левовата равностойност
на $60 по цени на едро с ДДС. Очакваме Ви!
Важно съобщение за всички
дистрибутори
Уведомяваме Ви, че месечната поща
(включваща Вашите бонус справки) е готова на 15-то число всеки месец и може
да бъде получена от офиса на Форевър
Ливинг Продъктс до 20-то
число. След това писмата се пускат по пощата.
Молим всеки, който няма
възможност да
получава писмата си от офиса да даде точен
пощенски адрес.
Ако се опасявате,
че пощенските услуги не са надеждни,
моля заявете получаването на пощата лично
от офиса.

На 4 октомври 2001 г. имахме удоволствието да приветстваме първите си клиенти в българския офис – Веселина
Вутова (ID 490) и Недялка Михайлова (ID 304)

Forever
Freedom

Новини

Отдавна въвеждането на нов продукт не е предизвиквало такова вълнение, както това на FOREVER
FREEDOM. Тази напитка е предназначена да помага
на организма да поддържа здрави и подвижни ставите и да облекчава болката. Формулата ѝ предлага
някои от най-ценните хранителни вещества от природата в уникална и много ефикасна форма.
FOREVER FREEDOM съдържа чист, стабилизиран гел от Алое Вера на Форевър Ливинг. Дори само
той съдържа хранителни вещества, които подсилват
имунната система, облекчават възпалителните процеси и заздравяват съединителните тъкани. А комбиниран с глюкозамид и хондроитин, метил сулфонил
метан (МСМ) и витамин С, той образува формула,
която се усвоява изключително лесно поради своята
течна форма.
Проведени са множество изследвания върху ефикасността на глюкозамина и хондроитина, когато се
приемат поотделно. През последните няколко години
медицинската общност в САЩ започна да осъзнава,
че когато две хранителни добавки се приемат заедно, определено се получава синегретичен ефект, т.е.
комбинацията представлява повече от прост сбор
на съставките. Тези две хранителни вещества се намират в челната линия на защитата от износване на
хрущялите, но всяко действа по свой специфичен
начин.
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 Вече можете да купите четири нови видеокасети,
представящи различни групи от нашите продукти. За
подробно представяне на Aloe Vera Gel, Aloe Berry Nectar
и Aloe Bits’N’Peaches ще Ви помогне филмът „Напитки
с Алое Вера”. Богатото разнообразие от „Витамини и
минерали” и тяхното приложение ще откриете в едноименната касета. Ако искате да научите повече за благотворното влияние на лечебните растения, на чиято
база са създадени група продукти на Форевър Ливинг не
пропускайте филма „Билкови хранителни добавки”.
Новини, стр. 2
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Предварителната подготовка предотвратява провалите
Наскоро отново отворих книгата на Ричард Бах „Чайката Джонатан Ливингстън” и препрочетох няколко страници. Това е
необикновена притча, изпълнена с мъдрост и насърчение. Толкова тънка книжка, а носи послание, което променя живота.
Вдъхновява ме всеки път, когато я отворя. Както някои от Вас
знаят, това е историята на една чайка на име Джонатан, която
има невероятен поглед и отношение към успеха. Положителният
му подтик да се самоусъвършенства го превежда през всички
прегради и трудности, изпречили се на пътя му. Напътствията започват от самото начало на книгата. Всъщност още от първата
страница разбираме колко важно е да се упражняваме. Там се
разказва как докато останалите чайки търсят храна Джонатан работи върху овладяване на по-съвършени летателни техники и
става все по-добър в това. Упражнявайки се, той се научава да
лети по-високо и по-бързо от всички други чайки и така се гмурка
все по-дълбоко в океана и намира повече и по-добра риба. Упражнението дарява Джонатан със свобода, която никоя друга
чайка не познава. Предварителната му подготовка му позволява
да се откъсне от зависимостта на останалите чайки от рибарските кораби, отпадъците и кражбите на храна от другите
птици. Той започва да си набавя сам храна и да контролира
количеството ѝ според нуждите си.
Никой от нас не знае кога ще се появи поредният шанс да споделим възможностите, предлагани от Форевър. Може да се
намираме в парка, в училище или в църквата, когато приятел,
роднина или непознат ни попитат: „А ти с какво се занимаваш?”
или „Боже, колко много пари хвръкнаха по Коледа тази година, не
ми се мисли какви сметки ще дойдат!” Често нямаме възможност
да се подготвим за подобни случайни срещи. Затова се запъваме и заекваме, не успяваме да впечатлим събеседника си и
пропиляваме големия си шанс. Всички сме чували максимата:
„Съвършенство се постига с много упражнения.” Всъщност точно
това можем да забележим в света около нас – спортните състезания и цялостния политически и икономически климат. Виждаме
го и в професионализма на военните. Повечето спортисти
тренират ежедневно за да усъвършенстват уменията си и да отработят реакциите си за всяка възможна ситуация. Същото важи
и за бойното поле, където воините реагират инстинктивно на
опасностите, пред които ги изправят битките. Тренировките и
упражненията изграждат познания и увереност, макар че, признавам, понякога могат да ни се струват отегчителни и монотонни.
Често ни е трудно да отделим време в натовареното си ежедневие. Мой приятел се упражнява с „Историята FLP” докато
шофира. Докато кара своята кола, той непрестанно си повтаря
историята защо е в FLP, какво е направила компанията за него
и какво ще постигне в бъдеще. Репетира и 3-минутно представяне на фирмата, така че ако внезапно му се открие възможност да
убеди някого да е готов. С красноречие и увереност, моят
приятел разказва своята история, сбито представя възможностите, предлагани от Форевър, защо той се занимава с това
и как може то да е полезно за слушателя му. Сравнете това с
човека, който заеква нещо от сорта на: „Ами-и, ъ-ъ, сигурно
си чувал за Алое Вера… ъ-ъ-ъ… искаш ли дойдеш с мен на
среща на дистрибуторите?”
Обаятелността, външният вид и общата култура нямат много
общо с успеха. Успехът е способността да се издигнеш над останалите. Това не се постига, защото едни са по-талантливи от
други. Всичко опира до личните инвестиции. Колко сте готови да
инвестирате в самите себе си? Дайте си време да станете
професионалист, научавайте все повече за продуктите, използвайте ги в дома си, репетирайте представянията си. Дали
ще говорите от сцена пред хилядна публика или един-двама
души на опашката в магазина е без значение, никога не си
позволявайте да не сте на ниво. Както се казва в мотото на
скаутите: „Бъди винаги готов”.
Джонатан се извисява далеч над тълпата, постигайки абсолютната свобода и независимост. Форевър Ви предлага точно това. Ако
предпочетете да не инвестирате в самите себе си, значи сте предопределили собственото си бъдеще. Но ако се стараете повече,
работите по-усърдно, упражнявате уменията си и се превърнете
в експерт по продуктите на Форевър - ако се съсредоточите върху
основните неща, Вие несъмнено ще се ИЗВИСИТЕ. Превърнете
всеки свой ден в шедьовър. Обожавам прекрасния израз, който
вече съм споделял с Вас: „Прекрасен ден, нека видя какъв шедьовър си ти.” Това е вашата година. Пред Вас се е ширнало
едно бяло платно и единствено Вие можете да решите каква картина искате да видите на него, когато го погледнете в началото
на 2003-та. Създайте истинско произведение на изкуството, а не
неразбираеми драсканици. Хайде, приятели, превърнете 2002-ра
в една незабравима година.
Завинаги Ваш,

Пътят към успеха започва с продуктите на Форевър
Ливинг Продъктс и независимо, колко успешен е
вашият бизнес, споделянето и представянето
на опита ви с тях е основата
на „вечния” – Forever успех
Скъпи приятели,
Благодарим на всички, които до този момент станаха дистрибутори на Форевър Ливинг Продъктс и закупиха нашите продукти.
Искрено вярваме, че ще се радвате на много от предимствата от
тяхната употреба, както и от тяхното разпространение. Вие станахте част от нашия екип в момент, когато правим своите първи
стъпки в България, сблъсквайки се с многобройните проблеми на
трудното възприемане и тежката ситуация. Но много от вас вече
се убедиха в невероятните възможности, които предлага нашата
уникална компания и повярваха в успеха. Честно казано, сега е
най-добрият момент да се присъедините към нас и на всички вас
пожелавам стремглаво препускане в маркетинг плана на фирмата
и огромни успехи с Форевър Ливинг Продъктс, която от основаването си през 1978 год. до сега отбелязва невероятно бързо развитие, достигайки продажби за повече от 1 милиард долара годишно,
в повече от 75 страни по цял свят.
Ето, че дойде време да приветстваме и първото издание на
вашия Forever месечен бюлетин за новини, представяне на нови
продукти, споделяне на опит и мнения, открити форуми, представяне на най-новите успехи на дистрибутори, достигнали нови нива
в бизнес плана, програми за срещи и обучения, обяви, промоции и
др. Това е нова крачка в бързото и успешно развитие на фирмата
в нашата страна. Бъдете част от екипа, който подготвя издаването му, изпращайки ни материали, снимки, впечатления, интересни
случки, опит с нашите продукти. Нека всичко хубаво, което се случва с вас и вашите сътрудници стане достояние на цялото семейство
на Форевър Ливинг Продъктс чрез този ваш бюлетин.
От този месец FLP България предлага на всички вас един революционен, нов продукт, предназначен към определен проблем артрита и свързаните с него ставни и мускулни проблеми – Forever
Freedom. Той съчетава всички необходими елементи, за да облекчи болката, да намали възпаленията и да възстанови подвижността, предпазвайки ставните хрущяли от износване и допринасяйки
за образуването на нова хрущялна тъкан. Само помислете, колко
много хора около вас се оплакват от проблеми със ставите, сухожилията и мускулите и ще видите, какви огромни шансове за успех
ще имате с новия продукт.
Не пропускайте и специалния коктейл от витамини за деца
Forever Kids, който също така вече може да закупите от нашия
продуктов център.
Щастливи сме, виждайки как светлината на Форевър Ливинг
Продъктс огрява живота на много хора. Вървете по пътя на успеха
с нашите продукти и никога не забравяйте, че клиенти се печелят с
обещания, но се зъдържат във времето само с удовлетвореност от
продуктите и отношението, което им предлагате. Работете така, че
вашите клиенти да бъдат ваши и след много години.

Новини
Продължава от стр. 1
Препоръчваме ви и видеокасетата, посветена на „Диетичната програма Lifestyle”, която ще обогати познанията
Ви за лесния и здравословен
метод за отслабване с продуктите на FLP. Възползвайте се от новите ни видеофилми, за да сте по-здрави и
по-богати. Цена на всяка касета $3.50
 Към гореспоменатите материали, обогатяващи познанията Ви за продуктите, трябва да добавим и нашия
нов каталог „Представяне на възможностите”. С негова помощ ще разкриете на повече свои приятели невероятното бизнес предложение на Форевър Ливинг
Продъктс. Той предлага подробна информация за компанията, мрежовия маркетинг и нагледна схема как
всеки дистрибутор може
да се издигне в структурата на FLP и да получава различни бонуси и поощрения, за да подобри
стандарта си на живот.
Цена на каталога $1
 За улеснение на всички Вас, Форевър Ливинг Продъктс откри своя банкова сметка и в Българска Пощенска Банка. Всички дистрибутори от провинцията,
които желаят да поръчат продукти по телефон или
факс, могат да превеждат сумите по следната сметка: Българска Пощенска Банка, Сметка: 1047341118,
Банков код: 92079400.

Винаги Ваши,

Forever Kids
Вече знаете колко важно е децата да ядат по 6 порции плодове и зеленчуци дневно.
Несъмнено осъзнавате също така, че вероятността това да се случва всеки
ден е много малка. FOREVER KIDS е идеалното разрешение на този проблем:
вкусни детски дъвчащи мултивитамини, които предоставят на децата над
2 години жизнено необходимите им витамини, минерали и растителни
вещества.
Но не само това – можете да сте уверени, че в новата формула на
FOREVER KIDS няма никакви изкуствени оцветители, да не говорим за
консерванти или аспартам. Особено се гордеем с тази нова формула, защото с нея всички можем да сме спокойни за здравето на децата си. Вече разполагаме с детски мултивитамини със здравословни и естествени съставки,
осигуряващи оптимално физическо състояние на нашите деца.
В брой 2 на нашия бюлетин очаквайте подробно представяне на FOREVER
KIDS от здравния консултант на ФЛП Сю МакГаригъл.

Европейско рали Франкфурт 2002
Поздравяваме всички, класирали се за Международното Супер-Рали, което тази година ще се проведе от 1-ви
юни в красивия немски град Франкфурт на Майн. Екипът
на ФЛП България пожелава на всички класирали се
страхотно прекарване във Франкфурт, а на всички останали да работят усърдно, за да се класират догодина.
Честито на:
Дистр. номер
Име
359 000-000-157
Галя и Милен Царевски
359 000-000-876
Елена Евтимова
359 000-001-045
Десислава Иванова
359 000-001-297
Георги и Цветелина Розинови
359 000-001-444
Росица Захариева

Открити представяния и обучения
в офиса на Форевър Ливинг
Продъктс България
Очакваме Ви всеки вторник и четвъртък от 18:00 часа на
безплатни бизнес въведения, предназначени за нови или бъдещи
дистрибутори. Представянията се водят от наши дистрибутори,
издигнали се до ниво Мениджъри, както и от Управляващия Директор на ФЛП България – Стефан Стаев (всеки четвъртък). Този общ
преглед на възможностите ще ви запознае с фирмата, продуктите
и маркетинговия план.
Заповядайте всеки понеделник, сряда и петък от 18:00 часа
на продуктови и мотивационни обучения за дистрибутори от всички нива. В лекциите за мотивация можете да научите повече за
овладяването на ефективни подходи и умения при продажба и работа с клиенти, за личната и професионална реализация, модели
на общуване и поведение, както и много други интересни техники
на комуникация. Продуктовите обучения са посветени на състава
и действието на Алое Вера, неговото антибактериално, антиоксидантно, антивирусно, антигъбично и стимулиращо имунитета
действие. Сред лекторите ни са: проф. д-р Невена Берова, специалист дерматолог, козметолог, алерголог, д.м.н., председател на
Научното дружество по дерматологична козметика; ст.н.с. II степен
Мария Иванова, научен секретар на катедра „Биология и имунология” към БАН; проф. Орбецова; ст.н.с. д-р Вера Максимова;
д-р на химическите науки Росица Василева; д-р к.м.н. и психоневрофармаколог Мария Папазова; доц. Татяна Варадинова; доц.
д-р Ирина Хайдушка; Николай Дерилов – психолог, гл. координатор на Центъра по преквалификация и социална адаптация и д-р
Атанас Гълъбов – автор на книгата „Световната конспирация в
медицината“. Всички са добре дошли! (Вход: 1 лев)

Обяви на дистрибутори
Скъпи приятели, предлагаме Ви тази рубрика, в която можете
да анонсирате всичко свързано с Вашия бизнес с Форевър Ливинг Продъктс - да установявате контакт със свои колеги, да им
съобщавате за място, дата и час на свое представяне или каквото и да било друго, отнасящо се до Вашата работа като дистрибутор. Пишете ни по поща, факс и e-mail или ни звъннете по
телефона.

Дистрибутори споделят и
препоръчват

Това е друга рубрика, чиито автори сте Вие! Всеки
може да ни разкаже за личните си впечатления
от продуктите на Форевър Ливинг,
за отзивите на своите клиенти,
рецепти за съчетаване на продуктите при различни здравословни проблеми и изобщо
всякаква любопитна информация, която желае да сподели.
Очакваме писмата Ви
на адреса на фирмата!
Към тях можете да приложите и свои снимки и
лична информация, които
също ще бъдат публикувани. (Координатите на фирмата ще откриете на последната
страница на бюлетина).

Forever Freedom
Продължава от стр. 1

Глюкозамин сулфатът може да бъде открит в черупките на ракообразните (раци, скариди и др.) и
действа като основна изграждаща единица на протеогликаните - големи молекули в хрущяла, придаващи му вискоеластичност (буфериращо свойство).
Той поддържа течността в хрущяла и регулира метаболизма му, като предотвратява ненужното разрушаване на тъканите. Възпира действието на ензимите,
разграждащи хрущялната тъкан и потиска действието на някои химикали. Когато се приема през устата,
глюкозамин сулфатът се усвоява бързо от организма и по-малко от четири часа след приемането му
се озовава в хрущялите. Подобно на нестероидните
противовъзпалителни лекарствени средства, глюкозамин сулфатът е с доказани противовъзпалителни
свойства. Освен това, при някои лабораторни тестове това вещество показва и защитно влияние върху
хрущялите. Тези изследвания показват, че глюкозамин сулфатът може да спре износването на хрущялите и има потенциала да спомогне за възстановяването им.
Хондроитин сулфатът се извлича най-вече от хрущял на акула и представлява по-голяма молекула,
която също се открива в човешката хрущялна тъкан.
Тъй като хрущялите не се поддържат от съдовите
системи, хондроитинът директно привлича течности
и хранителни вещества в
тях. Той се бори и с разрушаващите хрущялите ензими. Според изследванията
хондроитинът има и противовъзпалително и болкоуспокояващо действие. Някои лабораторни тестове
сочат, че хондроитин сулфатът може да забави износването на хрущялната
тъкан и дори да подпомогне регенерацията ѝ.
Метил сулфонил метан (МСМ) представлява
неметално сярно съединение, което се среща
на много места в природата. Сярата е третият
най-разпространен минерал в човешкото тяло и е
жизненоважен за нормалния растеж и възстановяване в организма. МСМ е
естествена форма на органична сяра и може да бъде
открита в много пресни храни, сред които плодове,
зеленчуци, месо, риба и мляко. Но ако не приемате
основно пресни храни, малко вероятно е да поемате необходимото количество МСМ за добро здраве.
Този важен минерал е много летлив и обикновено
губим голяма част от него при затопляне, изсушаване, задушаване, пастьоризиране и въобще всяка
обработка на храната. Изчислено е, че човешкият
организъм изразходва поне по около 0.4 ml МСМ на
ден, което означава, че ежедневното възстановяване на количеството му в тялото е задължително.
МСМ е част от веригата на аминокиселините и представлява гъвкавата връзка между протеините. Когато
една клетка умре, на нейно място се появява нова.
Без необходимото количество МСМ новата клетка
се закрепя, но ѝ липсва гъвкавост. Когато тъканите
изгубят гъвкавостта си се появяват проблеми с белите дробове и други органи. МСМ помага на тялото
да се освободи от токсините и подобрява кръвообращението. Тъй като в костите почти няма нерви,
болките всъщност идват от меките тъкани. МСМ намалява възпалението, позволява на мускулите да се
възстановят и предотвратява болките

в тях. МСМ спира болковите импулси, преди да са
стигнали до мозъка и така действа като аналгетично и противовъзпалително средство. Сярата в МСМ
играе важна роля за образуване на кератин (протеин, особено важен за здрави кожа, коса и нокти)
и колаген (протеин, поддържащ доброто състояние
на кожата и подвижността на ставите). Сярата също
допринася за създаване на имуноглобулините (група
антитела) от организма, играещи важна роля за правилното функциониране на имунната система. МСМ
също е и враг на свободните радикали. Той драстично облекчава алергиите към храни и цветен прашец
и контролира киселинността на стомаха. Списъкът на
полезните свойства на тази съставка на FOREVER
FREEDOM е безкрайно дълъг, но има и един страничен ефект, който не бива да пропускаме: ноктите
и косата ви ще започнат да растат много бързо и ще
са далеч по-здрави, защото в тях се съдържа повече МСМ отколкото в която и да било друга част на
тялото. МСМ е не по-токсичен от водата… ако приемете „свръхдоза” МСМ, организмът ви просто ще
изхвърли ненужното количество.
Последната от основните съставки на FOREVER
FREEDOM е витамин С под формата на аскорбинова
киселина. Той е много важен за синтеза на колаген и
за възстановяването на съединителните тъкани, а е и
мощен антиоксидант.
Други хранителни вещества, важни за доброто
състояние на ставите и за
овладяването на болките
са пълната гама антиоксиданти: витамините А, С, Е,
D, цялата група витамини
В, селен, калций, магнезий, борен, хром, мед, магнезий, манган, силикон и
цинк. „Гелът от Алое Вера”
в комбинация с останалите
елементи от програмата за
отслабване „Лайфстайл”,
предлагат всички тези необходими вещества в една
уникална формула.
Знаем колко полезно е
алоето само по себе си, но
свойствата му като носител на други хранителни
вещества са несравними
и позволяват на останалите съставки на FOREVER FREEDOM да бъдат
усвоени много по-бързо и ефективно и така драстично се съкращава времето за постигане на конкретни резултати.
С ниско съдържание на захари и с вкус на портокал, FOREVER FREEDOM е практичен и полезен
начин за предпазване от признаците на стареенето.
Това е ефикасна, синергетична формула не само за
подвижни и безболезнени стави, но и за цялостно
здраве, а и не забравяйте единственият ѝ страничен
ефект – красотата!
ПРОМОЦИЯ!!!
Спечелете ФОРЕВЪР ЛИВИНГ ПРОДЪКТС ЧАНТА
за документи и промоционални материали (договори,
заявки, каталози, брошури и т.н.)
УСЛОВИЯ: Закупете през януари или февруари на
своя личен код една бонусна точка повече от съответния предходен месец
(декември или януари). Промоцията важи
и за нови дистрибутори, както и за такива
без покупки през декември или януари.

Честито на всички дистрибутори, преминали в
по-високо ниво за месеците октомври, ноември
и декември
Октомври

Ноември

СУПЕРВАЙЗОРИ
359 000-001-252
Лора
АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОРИ
359 000-000-848
Ванда
359 000-001-024
Елена
359 000-001-469
Росица
359 000-001-572
Светла
359 000-001-765
Мартин
359 000-001-871
Екатерина
359 000-001-936
Гела
359 000-002-087
Кристияна
359 000-002-142
Зорка
359 000-002-248
Лозьо
359 000-002-261
Йорданка
359 000-002-271
Снежана
359 000-002-272
Росица
359 000-002-333
Минка
359 000-002-334
Катя
359 000-002-337
Невенка
359 000-002-343
Мария
359 000-002-344
Мариана
359 000-002-345
Йорданка
359 000-002-348
Парашкева
359 000-002-359
Нина
359 000-002-414
Нели
359 000-002-416
Таня
359 000-002-422
Йова
359 000-002-423
Мирослава
359 000-002-424
Пламен
359 000-002-425
Станислав
359 000-002-428
Верка
359 000-002-518
Десислава
359 000-002-727
Мая
359 000-002-732
Йорданка
359 000-002-800
Димитринка
359 000-002-827
Милко
359 000-003-002
Стефан
359 000-003-277
Милена
359 000-003-278
Методий
359 000-003-289
Недялка
359 000-003-298
Веселин
359 000-003-353
Нелидия
359 000-003-354
Виолета
359 000-003-355
Десислава
359 000-003-508
Анета
359 000-003-648
Марияна
359 000-003-689
Офелия

СУПЕРВАЙЗОРИ
359 000-001-297
Георги
359 000-001-336
Бончо
359 000-001-546
Донка
359 000-000-429
Мария
АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОРИ
359 000-000-728
Валентин
359 000-000-899
Гергана
359 000-000-902
Мария
359 000-000-981
Марияна
359 000-001-236
Людмила
359 000-002-245
Велин
359 000-002-292
Любомир
359 000-002-306
Флориана
359 000-002-316
Мария
359 000-002-325
Петко
359 000-002-376
Чавдар
359 000-002-392
Живка
359 000-002-410
Йорданка
359 000-002-515
Нели
359 000-002-517
Марийка
359 000-002-570
Ценка
359 000-002-573
Богдана
359 000-002-666
Василка
359 000-002-672
Антоанета
359 000-002-691
Гроник
359 000-002-706
Донка
359 000-002-788
Елка
359 000-002-792
Красимира
359 000-002-817
Розалина
359 000-002-901
Ясена
359 000-002-910
Валентин
359 000-003-253
Боян
359 000-003-263
Каля
359 000-003-265
Яна
359 000-003-268
Иванка
359 000-003-275
Емилия
359 000-003-279
Галина
359 000-003-351
Илко
359 000-003-419
Пепа
359 000-003-448
Йордан
359 000-003-450
Ева
359 000-003-539
Михаил
359 000-003-691
Катя
359 000-003-856
Мариета
359 000-003-920
Стоян
359 000-004-033
Мария
359 000-004-098
Ангел
359 000-004-281
Цветанка
359 000-004-314
Златка

Веселинова
Иванова
Чергарска
Колева
Арнаудова
Манолов
Банкова
Неделчева
Илиева
Стратиева
Лозев
Сотирова
Карагьозова
Трендафилова
Попова
Бенчева
Делева
Иванова
Стоянова
Велчева
Томова
Дайнова
Тодорова
Шидова
Хаджолян
Петкова
Копадински
Русков
Пешева
Зарева
Младенова
Ушева
Кирова
Живков
Симеонов
Витанова
Генов
Никова
Христов
Петрова
Вировска
Стефанова
Александрова
Качарова
Христова

Декември
Розинов
Бончев
Нончева
Стоянова
Николов Недков
Асенова
Папазова
Попова
Лозарска
Наумов
Колев
Ибрахими
Попниколова
Иванов
Михайлов
Добрева
Антонова
Пападопулу
Гацева
Илиева
Иванова
Костадинова
Петрова
Карагьозян
Георгиева
Николова
Минкова
Николаева
Юрекчиева
Смирнов
Димов
Маринова
Янева
Дивчева
Нешева
Бонева
Лечев
Василева
Василев
Бонева
Мусев
Григорова
Цветкова
Лаловски
Спасова
Кънев
Нончева
Далева

АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОРИ
359 000-000-309
Татяна
359 000-000-454
Санка
359 000-000-595
Евгения
359 000-000-703
Цецка
359 000-001-882
Татяна
359 000-002-075
Цветанка
359 000-002-404
Петър
359 000-002-642
Иванка
359 000-002-670
Елза
359 000-002-683
Дора
359 000-002-685
Станислав
359 000-002-884
Василка
359 000-002-934
Иванка
359 000-002-958
Марияна
359 000-003-445
Илко
359 000-003-446
Николай
359 000-003-447
Валя
359 000-003-469
Десислава
359 000-003-636
Пенка
359 000-003-687
Ася
359 000-003-762
Илияна
359 000-003-918
Галя
359 000-004-084
Любка
359 000-004-099
Ваня
359 000-004-313
Елена
359 000-004-327
Лалка
359 000-004-353
Мариета
359 000-004-467
Руси

Варадинова
Владимирова
Димитрова
Матеева
Дингозова
Младенова
Николов
Бурназка
Пачева
Пачова
Станчев
Евтимова
Русева
Георгиева
Русев
Темелков
Маркова
Димитрова
Александрова
Панчева
Колева
Чупетловска
Начова
Паунова
Апостолова
Десподова
Петкова
Аврамов

Нашите най-успешни дистрибутори
Имаме удоволствието да Ви представим имената и координатите на дистрибуторите достигнали ниво Мениджър.
Тъй като те са натрупали голям опит в мрежовия маркетинг
и познават много добре продуктите на Форевър Ливинг,
можете да отправяте своите въпроси към тях.
Дистр. номер
Име
Телефон
359 000-000-157 Галя и Милен Царевски 55 07 01
359 000-000-293 Незабравка Стефанова 57 76 42 и
088/61 34 59
359 000-000-409 Орлин Митушев и
Румяна Зографова
087/25 68 40
359 000-000-263 Цветанка и
77 73 98 и
Емил Бурназки
088/557 650
359 000-000-233 Юлия и Любослав
098/58 58 15
Коюнджийски

ФОРЕВЪР ЛИВИНГ ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ ЕООД
Адрес:
ул. “Бурел” 41Б
1408 София
тел: 02 / 954 95 80
02 / 953 18 14
факс: 02 / 954 96 68
e-mail:staev@vip.bg

БАНКОВИ СМЕТКИ:
Банка:
Банкова сметка:
Банков код:
Банка:
Банкова сметка:
Банков код:

За контакти:
Стефан Стаев
Мария Станчева

Управляващ директор
Работа с дистрибутори, договори,
информация
Даниела Младенова Счетоводител
Деница Дабижева
Поръчки по телефона, информация, месечен
бюлетин
Калин Марев
Продуктов център
Николай Бързев
Продуктов център
Райфайзенбанк
1061008228
15591550
Българска Пощенска Банка
1047341118
92079400

