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Защо имате
нужда от
комбиниран
пакет Touch of
Forever?
С комбинирания пакет Touch of Forever ползвате
голяма отстъпка (20% от дистрибуторските цени), така че от финансова гледна точка е най-изгодната покупка. Друго голямо предимство е, че той ви предлага
моментално издигане до ниво Асистент Супервайзор,
т.е. можете веднага да започнете да спонсорирате
нови дистрибутори, а това ще ускори развитието на
мрежовия ви бизнес, ще му придаде професионален
имидж и е най-ефективният начин за представяне
на продуктите.
Touch of Forever ще даде добър тласък на продажбите ви на дребно, защото имате широка гама
продукти, които лично да изпробвате и така вярата
и удовлетвореността ви от тях да се затвърди. Освен това ще се забавлявате много, докато опитвате
всички продукти от комбинирания пакет – все едно
е дошла Коледа!
А вътре ще откриете и отличен набор от печатни
материали, с чиято помощ да започнете бизнеса си.
Купуването на Touch of Forever е сериозна инвестиция в бизнеса с Форевър Ливинг. Ще се убедите, че
това е заразно – почти сигурно е, че хората от екипа ви ще последват вашия пример и също ще купят
Touch of Forever. Накратко казано – използвайте комбинирания пакет като ценен инструмент – като бизнес подход той е бърз, икономичен, изглежда добре
и носи приятни усещания.
Touch of Forever е реактивен старт за вашия
бизнес!

Всичко за гела
от Алое Вера...
Както и портокаловия сок, гелът от Алое Вера е
безвредна натурална напитка. Въпреки че се използва
от векове за да поддържане на добро здраве, все още
има много хора, които за първи път откриват лечебните му свойства. Ако опитвате за първи път нашите Aloe
Vera Gel, Aloe Berry Nectar или новата ни напитка
Forever Freedom, вероятно имате и въпроси, на които
ще се опитаме да отговорим.
Какво количество да пия?
Дозата зависи от това защо пиете алое. Както е
с повечето хранителни добавки, някои хора пият по
малко всяка сутрин (около 60 ml), за да поддържат
добро общо състояние. Други приемат по-големи
количества, защото имат конкретни оплаквания (около
170 ml на ден и повече). Препоръчителната дневна
доза Forever Freedom е 60-120 ml в зависимост от
оплакванията. (Забележка: Единичната доза от 240
ml отбелязана на етикета важи само за САЩ. Това
не означава, че 240 ml е препоръчителната доза.)
Мога ли да смесвам напитките с Алое Вера с
нещо друго?
Най-добре е да се пият в натурален вид, но ако
изобщо не можете да свикнете с вкуса, опитайте да
им добавите натурален плодов сок или мед. Но не
забравяйте, че натуралните сокове са с киселинно
съдържание и могат да се отразят зле на хора със
стомашни проблеми.
Кога е най-добре да се пие алое?
Препоръчва се да пиете алое на празен стомах,
за да извлечете максимална полза. След това му
дайте малко време да се усвои добре от организма.
Някои хора започват деня си с него, а други го пият
непосредствено преди сън.
Кога трябва да усетя ефект от алоето?
Би трябвало да очаквате забележими промени в
общото си състояние след около 6 седмици ежедневно
приемане на Aloe Vera Gel, Aloe Berry Nectar, Aloe Bits
N’Peaches или Forever Freedom. Препоръчително е
да пиете алое за пробен срок от поне 3 месеца. Но
при Forever Freedom положителният ефект може да
бъде почувстван много по-скоро, заради високата
степен на усвояване на съставките, благодарение на
техния носител – Алое Вера.
Как да съхранявам напитките с Алое Вера?
Както и повечето пресни натурални храни, след
отваряне на бутилката алоето трябва да се съхранява
в хладилник с плътно затворена капачка. Естествено
е по време на съхранението напитката да се утаява
и затова трябва добре да се разклаща добре преди
употреба. (Обърнете внимание, че срокът на годност
се намира на дъното на тубата.)
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 Още едно отлично и полезно средство за подпомагане на Вашия бизнес с ФЛП, което може да сте
пропуснали е Световният каталог. Той представлява над 60 цветни страници, представящи производствените мощности на Форевър Ливинг, 50
офиса по света, както и всички курорти от веригата
Форевър. Световният каталог е полезен не само
като източник на информация (предлага координати на 50-те най-големи представителства на Форевър Ливинг по света), но е и идеално помощно
средство при продажби. Ще попитате как. А не бихте ли се впечатлили и вие, ако някой дистрибутор
ви покаже колко сгради притежава Форевър Ливинг по света? Не бихте ли решили, че това е доказателство за
стабилността на компанията, не бихте ли
решили, че можете да
ѝ се доверите? Това е
малко необичаен начин за спечелване на
клиенти и сътрудници,
но защо да не опитате? (Цена $5).
 Дистрибуторите ни от провинцията ще са щастливи да научат, че Форевър Ливинг Продъктс
България предлага нов вариант за доставка на поръчките. Освен чрез куриер за Ваша сметка, както досега, вече можем да ви изпращаме колетите
и по пощата. Този вариант е много по-изгоден от
финансова гледна точка, макар и за сметка на
сигурността. При доставки по пощата ФЛП България не дава гаранции нито за срокове, нито за
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„Колкото и трудности да ме очакват
Колкото препятствия да дебнат
Аз съм господар на своята съдба
Аз съм капитан на своята душа“
Invictus, Уилям Ърнест Хенли

Обикновено на човек трябва да му се случи нещо,
което да преобърне целия му живот, за да установи
за пореден път колко невероятни са хората, но аз го
виждам всеки ден. Дистрибутори, които започват от
нулата и чрез усилен труд и упоритост успяват да
си купят къща или кола. Както младежът с напълно
парализирани крака и ръце при автомобилна катастрофа, който след месеци усилия и сълзи успява да
се научи да седи изправен и си извоюва успешна
кариера като оратор. Или служителката, сериозно
наранила гърба си, но успяла да отиде на работа
на следващия ден и свършила работата си легнала
на пода на офиса. В личния си живот и на работното си място със сигурност сте се сблъсквали с хора,
които са ви вдъхновявали с отдадеността си и положителното си мислене. Те са примери за хора,
взели живота си в ръце.
Спомням си, че чух история за една невероятна дистирбуторка на ФЛП в Мексико, която отива на среща на дистрибуторите и почти не разбира за какво
си говорят хората там. Единственото нещо, което
проумява е, че ФЛП ѝ дава възможност да спечели
кола. Веднага взима решение, че ще се заеме с този бизнес и ще спечели кола. Стяга една стара и
захабена ръчна количка, спонсорът ѝ дава назаем
малко продукти, тя ги натоварва и потегля. Докато
бута тежката количка покрай нея минава полицейска кола и полицаят ѝ подвиква подигравателно: „Ей,
имаш ли книжка за това превозно средство?“ Но става така, че трудът ѝ не се оказва напразен и след
време тя успява да си изгради стабилен бизнес и да
продаде достатъчно продукти с ръчната си количка, за да се класира за дългосрочната програма за
стимулиране и да си купи кола. След това минава
шофьорски курс и си взима изпита. Веднъж, докато
гордо кара чисто новата си кола из града тя среща
полицая, който ѝ се подиграл преди време. Тя намалява, отваря прозореца на колата и се провиква:
„Ей, имам книжка за това превозно средство!“
Никога не подценявайте хората, с които работите.
Отнасяйте се с всички под, над и около вас с необходимото уважение. Както бе писал К.С. Луис: „Няма обикновени хора. Никога не сте разговаряли с
простосмъртен. Нациите, културите, изкуствата и
цивилизациите са простосмъртните. Сравнен с нашия живот, техният е като този на дребна мушица.
Ние се шегуваме и работим с безсмъртни, женим се,
потискаме и експлоатираме безсмъртни.“
Всеки един от нас, изправен пред трудни, уплетени
и застрашаващи живота ситуации, има потенциала
да продължи да се бори и да прави онова, което е
необходимо. Истории като тази по-горе са доказателство, че човешкият дух може да преодолее всяко
препятствие. Бъдете упорити и търпеливи и ще бъдете възнаградени. Благодаря ви за всичко, което
правите. Ще се видим в Сан Франциско!

Скъпи приятели,
Още един невероятен месец, изпълнен с прекрасни преживявания и успехи е вече в историята на
Форевър Ливинг Продъктс – България. На малкото
от Вас, които се съмняваха в успеха на фирмата можем спокойно да заявим – за по-малко от 6 месеца
ние успяхме да удвоим както продажбите на продукти, така и броя на регистрираните дистрибутори.
Не е ли това невероятно?!?
Измина вече доста време от посещението на
Рекс Моан и вдъхновяващата среща с него и Дъсти
Грийн, но в нашето ежедневие все още витае невероятната мотивация, предадена ни от тези изключителни хора. Не могат да бъдат забравени историите
за дистрибутори, натрупали състояния и постигнали
личните си цели и мечти, разпространявайки нашите разкошни продукти и споделяйки изключителната бизнес възможност. Оттук нататък и ние ще
ставаме свидетели на многобройни такива случаи,
защото вече няма връщане назад. Ние всички поставихме началото на една идея, която е доказала
своята ефективност през повече от 20-годишната
история на фирмата и в над 75 страни по света –
безотказно!
Поредно доказателство за това е и невероятния жест направен от г-н Моан към дистрибуторите в България, а именно правото за участие на
най-добрия български дистрибутор за периода януари-април 2002 година в Световното Рали 2002 на
Форевър Ливинг Продъктс, което ще се проведе в
продължение на две седмици през месец август в
САЩ. Каква огромна чест за стартиращия български бизнес да бъде представен на това уникално
събитие!
Колко е приятно усещането да си на гребена на
вълната на успеха! Ние сме убедени, че много от Вас
споделят нашето виждане за експлозивния растеж,
който ни очаква през следващите години. Оптимизмът на всички ни расте ежедневно и с право.
Не забравяйте, че за разлика от други бизнеси,
единствения път за успех в нашия бизнес е да помагате непрекъснато на достатъчно хора от Вашите
групи да постигнат личните си цели. Не мислете, че
винаги ще бъде лесно. Ние сме убедени, че за разлика от хората, които избират лесния път да бъдат
водени, Вие ще се посветите на по-трудния, но гарантирано успешен подход на лидерите. Поставете си личната цел още тази година да постигнете
колкото се може повече нива в бизнес-плана на Форевър Ливинг Продъктс. Това ще бъде стимул и показател за всеки от Вашата група, че и той може
да постигне това.
Ако Вие работите усилено за постигане на целите си, постигнатите цели ще работят за Вашия
просперитет и благоденствие.
Желаем Ви много успехи и сбъднати мечти.
Винаги Ваши,
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това дали пратката ще стигне благополучно до
вас. Очакваме поръчките ви по телефон, факс,
e-mail или поща. Моля при заявка предварително да подготвяте следната информация: Вашият
дистрибуторски номер, както и този на спонсора
Ви, кодовете и количествата на продуктите, които искате да поръчате, точен адрес за доставка и
банка, в която ще преведете или вече сте превели сумата. Очакваме поръчките ви на посочените на стр.4 телефон, факс, адрес или електронна
поща.
 Както повечето от вас знаят, към всяка поръчка
от нашия Продуктов център получавате по избор
малък или голям фирмен плик, но поради големият интерес малките торбички на ФЛП България вече могат и да се купят. Така всеки ваш клиент ще
получи поръчания от него
продукт във фирмена торбичка, а това само ще му
направи добро впечатление и се увеличава шансът да поръча отново и то
лично на Вас, а не на друг
дистрибутор. (Цена за 1 бр.
0,10лв.)

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. 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 козметолог, дерматолог, алерголог, д.м.н., председател
на Научното дружество по дерматологична козметика, ст.н.с ІІ степен Мария Иванова, научен секретар на катедра „Биология и Имунология“ към
БАН, проф. Връбка Орбецова, ст.н.с. д-р
Вера Максимова, Николай Дерилов –
психолог, гл. координатор на Центъра
по преквалификация и социална адаптация, д-р на химическите
науки Росица Василева,
д-р к.м.н. и психоневрофармаколог Мария
Папазова, доц. Татяна Варадинова, доц.
д-р Ирина Хайдушка,
проф. д-р Драгомир
Желев, съдов хирург
и д-р Орлин Драганов.
Всички са добре дошли!
(Вход: 1 лев)

Ако можете да си представите и да повярвате
в нещо, можете да го постигнете

Николай Дерилов е
психолог и Главен
координатор на
Центъра по
преквалификация и
социална адаптация.
В Библията се казва, че „всичко е възможно, стига просто да повярваш“. Можете да не вярвате на
Библията, но се доверете на тези, които вече са
осъществили мечтите си и са постигнали целите на
своя живот. Техните постижения са най-доброто доказателство, че и ние можем да постигнем всичко
каквото си пожелаем, стига да си го представим и
да повярваме в това. Представи си, повярвай, постигни го. Всички неща са наистина възможни, ако
мечтите ни са големи. Повярвайте в мечтите и ги
следвайте с цялата си същност.
Спомням си, когато реших да стана военен. Нямах никаква представа как мога да осъществя детската си мечта, по-голяма част от приятелите ми, с
които споделих тази моя идея не само, че не приеха на сериозно мечтата ми, но и ми се присмяха подигравателно. След този случай се затворих в себе
си и дълго време не разговарях с никого за моите
планове. Страхувах се, че отново ще бъда неразбран, страхувах се, че тези хора можеха да убият не
само мечтата ми, но и надеждата, че някога мога да
постигна желаната цел. Доверих се единствено на
моята баба, тя ме подкрепи, като ми каза следното: „Не се притеснявай чедо, аз не само знам, но и
вярвам, че ти ще постигнеш целта си и ще станеш
добър военен“.
След този разговор и подкрепа от моята баба,
аз вече твърдо бях решил да следвам мечтите си
и вярвах, че ще постигна целите си. Когато завър-

ших военното училище, исках баба да беше жива и
да види какъв военен съм станал. Толкова исках тя
да се гордее с мен. Може би е разбрала по някакъв
начин, че семето, което пося в душата ми е дало такъв плод. Ако не беше повярвала в мен, ако не беше ме подкрепила вероятно тази моя мечта щеше
да си остане само един блян, който да ме връща в
детството със спомена за отчаянието и прекършения полет. Мечтите могат да останат само мечти,
ако няма действие, ако не знаете какво и как да го
направите. Кое бе това, което бе основното за моя
успех? Кое беше решаващо тогава, кое е и сега?
Това бе и е ... силата на мечтата, решителността
да последваш тази мечта.
Но за да превърнете мечтите си в реалност, първо трябва да имате мечти. Трябва да имате мечта,
цел, посока, към която да се стремите с упоритостта
на мравката, трудолюбието на пчелата, и постоянството на кълвача. Само така можете да я превърнете в реалност. Само така няма да се откажете при
първата трудност, изпречила се на пътя ви.
Всички, които са постигнали успех /примерите
са безкрайно много като: Томас Едисон, Мартин Лутър Кинг, майка Тереза, Нелсън Мандела, Уолт Дисни, Ейбрахам Линкълн, Алберт Айнщайн .../ всички
те са осъзнали силата на мечтите. Ако дръзнете да
мечтаете, то вие ще дръзнете и да спечелите. Кой
е „общият знаменател“, основната характеристика
на преуспелите хора? Това е способността им да
мечтаят! Да виждат неща, които все още не са реалност, и да ги виждат като възможност. Да можеш да
мечтаеш, означава да можеш да си изградиш ясна
представа за бъдещето и готовност да я следваш.
В Библията се казва: „Там, където няма въображение, хората загиват.“ Мечтите са важни за успеха, независимо от това какво друго можете или не
можете да имате, единственото което непременно
трябва да имате е мечта. Ако нямате мечта, как ще
я превърнете в реалност?

Невероятният Алое Активатор
Алое Активатор може да бъде купен или като
част от възстановителната козметична програма
Fleur de Jouvence или самостоятелно. Той представлява чист стабилизиран гел от Алое Вера с алантоин – органично вещество подпомагащо растежа
и обновяването на клетките. В Алое Активатор съдържанието на Алое Вера е най-високо от всички
наши продукти. Той съдържа и метилпарабен за
запазване на свежестта и за предпазване на кожата ви от микробни инфекции. Алое Активатор е отлично овлажняващо вещество, в чийто
състав има ензими, аминокиселини и
полизахариди. Той е идеалният партньор на нашата маска за
лице Facial Contour Mask
Powder, с която влиза в синергетично взаимодействие, за
да почисти, овлажни и успокои
кожата на лицето.
Маската отстранява
старите мъртви клетки и свежата кожа придава младежки, жизнен
и здрав вид на лице-

то. Нивото на pH на Алое Активатора е 4.5, което го
прави достатъчно нежен дори за най-чувствителната
кожата (като тази около очите).
Алое Активаторът има невероятно много приложения. Макар и принципно да е смятан за част от козметичната програма Fleur de Jouvence той е изключително ефективен сам по себе си за най-различни
други цели. Можете да използвате Алое Активатор
като средство за почистване, освежаване и стягане
на кожата. За целта напоете памуче с Алое Активатор и нежно втрийте в кожата на лицето и шията.
За успокояване на зачервена и чувствителна кожа,
напръскайте кожата на лицето
с Алое Активатор. Освен това,
ако бъде смесен едно към едно с дестилирана вода, Алое
Активатор може да се капе в
очите, ушите и носа с отлични
резултати. Спортистите пък го
смятат за много добро болкоуспокояващо средство при леки травми, тъй като има противовъзпалително действие.
За целта Алое Активатор се
втрива директно в кожата на
нараненото място, или се прави компрес с него.

Дистрибутори споделят
Искам да споделя…
Много съм доволна от работата в офиса. Харесват ми лекциите и обученията, които са много важни и
полезни за дейността на всички дистрибутори. Допада ми това, че тук няма дистанция между лекторите,
които са лекари, професори и психолози и обикновените хора, търсещи лек за своята болка, за болката
на близък, роднина и приятел или просто мотивация
и напътствия как по-добре да изградят бизнеса си.
За мен е удоволствие да се срещам с толкова учени
хора като Д-р Папазова, проф. Берова, проф. Орбецова и всички останали. Ако не бяха тези лекции нямаше никога да имам шанса да контактувам с такива
светила.
Благодаря на фирмата, създадена от г-н Рекс Моан, на нашия неуморим директор г-н Стаев, на служителите Дени, Калин, Мими, Ники и Дани за помощта,
точността и отзивчивостта.
Бих искала да споделя с вас малка част от резултатите, постигнати с продуктите на Форевър Ливинг.
Имам 3 внучета. Най-големият е на 11г. и миналото лято си поля крачето с вряла супа. Пръскахме
го с Aloe First, мазахме го със „зелен крем“ (Aloe Vera
Gelly ) и с Aloe Propolis Creme. Ако не бяха те щяхме
да си провалим лятната почивка на язовира. Малкият ми внук пък на 20 дни си изгори всички пръстчета
на тенджерата под налягане. Редувахме пак Aloe First,
Aloe Vera Gelly, Aloe Propolis Creme и Aloe Activator.
Мехурчетата завехнаха за 3-4 дни. Същият палавник
– Марти, на една годинка падна назад и си прехапа
езичето. Дежурният лекар в поликлиниката, поради
незнание не го заши. Добре че бяха Aloe First и Активатора – езичето зарасна бързо и дори белег не остана.
Тази година през февруари Марти отпи от шишенцето
лакочистител. Пак го спасихме с Aloe First и Активатор,
преди поредната визита в „Пирогов“.
Още по-впечатляващи са други случаи с мои клиенти: Момчето Анатолий беше с цироза на черния
дроб, но след като изпи две бутилки гел от Алое Вера вече снимките му са по-чисти. А дядо Милорад е
на 74 г. и едвам се движеше, изпил е само половин туба Forever Freedom и вече може да си връзва обувките. Бащата на д-р Михайлова е в напреднал стадий на
рак и лекарите го бяха отписали, но с Алое Вера Гел и
Forever Lycium Plus положението му се подобри.
Дори домашните си любимци лекуваме с продуктите – и на котето откъсната опашка и на кучето Лара
порязаното краче на стъкло зараснаха, благодарение
на вълшебните Aloe First и Aloe Activator.
Имам още много да разкажа, но мястото няма да
ми стигне.
Благодарна съм, че тези продукти ги има. Прекрасни са.
Буба

Блага Христова е дистрибутор на ФЛП от над
две години и е на ниво Супервайзор.
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Веселина Вутова

АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОРИ
Име
Спонсор
Александър
и Красимира Къневи
Лидия Царевска
Анка Илиева
Жасмин Димитрова
Антоанета Захариева
Георги Димитров
Бисер Радославов
Росен Томов
Божана Ралчева
Кипра Хумкова
Боряна Луканова
Христина Зарева
Валентин Кюречиев
Тодор Ковачев
Венета Бахчеванска
Даниела Семова
Весела и Лъчезар Лалови Маринка Кирова
Виолета Андонова
Ивайло Тасев
Владимир
и Маргарита Начеви
Гергана Бурназка
Вълко
и Виолета Михайлови
Даринка Стоянова
Ганка Димитрова
Росица Захариева
Десислава Маркова
Боряна Луканова
Димка Русева
Видю Трендафилов
Динка и Грамен Принови Красина Борисова
Добрина
и Пламен Ковачеви
Николинка Трайкова
Евдокия и Тодор Кръпови Татяна Цекова
Елисавета Андреева и
Огнян Мирчанов
Донка Нончева
Живка Йорданова
Анета Клинчарска
Златка Колева
Илияна Колева
Иванка Иванова
Милен Царевски
Ирина и Ивайло Иванови Снежана Димитрова Типинг
Йонка Птухин
Росица Трендафилова
Йорданка
и Йордан Атанасови
Ганка Българанова
Йорданка Йорданова
Блага Христова
Калинка Апостолова
Ганка Българанова
Кирица Кабакчиева
Тодорка Генчева
Красимира
и Илиян Илиеви
Петкана Маркова
Любен
и Маргарита Белчеви
Костантин Белчев
Маргарита
и Пенчо Пеневи
Христина Зарева

В

Спонсор
Добринка Славова
Елена Анисимова

Е

СУПЕРВАЙЗОРИ
Име
Димитър Механджийски
Добринка Славова
Елена
и Владимир Анисимови

Ф

Честито на всички
дистрибутори, преминали
в по-високо ниво
през февруари

Ранглиста на 10-те
най-успешни
дистрибутори
на ФЛП България
1. Незабравка Стефанова
2. Милен и Галя Царевски
3. Орлин Митушев и Румяна Зографова
4. Мариан Господинов
5. Емилия и Борислав Младенови
6. Цветанка и Емил Бурназки
7. Жасмин Димитрова
8. Димитър Джурков
9. Юлия и Любослав Коюнджийски
10. Блага Спасова
Критерий за класацията е груповият обем на
АКТИВНИТЕ дистрибутори

Марио
и Вержиниа Антонови
Мария Господинова
Мария и Дянко Дянкови
Мария Касабова и
Никола Шопов
Мария Портарова
Марушка
и Ангел Шубелиеви
Минка Янева
Наталия Борисова
Невена Борисова
Нели Стойчева
Нина Господинова
Пенка и Борис Гюрови
Петкана Петрова
Ренай Карнобатлъ
Росица и
Нестор Несторови
Росица Паскалева
Светла Манева
Светлана Николова
Стефка Асенова
Таня Дончева
Татяна Цекова
Траянка
и Красимир Ефремови
Цанка Илиева
Цветанка
и Стефан Денчеви
Чавдар Тодоров

Валентин Смирнов
Мариян Господинов
Росица Маринова
Незабравка Стефанова
Юлия Коюнджийска
Иванка Дивчева
Яна Янева
Илко Русев
Росица Василева
Мариян Господинов
Мариян Господинов
Незабравка Стефанова
Димитър Джурков
Елза Пачева
Каля Маринова
Йова Хаджолян
Цветанка Бурназка
Росен Владиславов
Венка Ценкова
Видю Трендафилов
Ганка Българанова
Маринка Кирова
Росица Захариева
Красимира Илиева
Блага Христова

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

