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Новини
 Само половин година след стъпването на Форевър Ливинг Продъктс в България, софийският
офис отбелязва и първия си Мениджър. Поздравяваме д-р Мариян
Господинов от Варна с
постижението и вярваме, че то ще е стимул
за всички наши Асистент Мениджъри да го
последват. Поздравления заслужават и неговите спонсори – Орлин Митушев и Румяна
Зографова за помощта, която са му оказали. Това събитие ще бъде официално отбелязано
на Джонатан ден на 26 май когато Мариян Господинов ще получи своята мениджърска значка. В
същото време и на същото място ще бъдат наградени и всички дистрибутори, издигнали се в ниво
от февруари до април, включително.
 Нови маркетингови материали
Листовка „Алое Вера: Факти“ –
изключително полезна за бизнеса
ви брошура. Всеки е любопитен да
научи повече за растението Алое
Вера, какво се крие в полезния гел,
извличан от листата му, как точно
помага той на организма, върху кои
части от тялото ни действа и др.
Отговори на всички тези въпроси
можете да откриете в новата ни
листовка „Алое Вера – Факти“. Неин автор е известният д-р Питър Атертън, който подробно е
изследвал полезните свойства на това уникално
растение.
Листовка „Ценова листа“ – За
да подпомогне продажбите ви на
дребно ФЛП България ви предлага нова ценова листа,
предназначена за вашите крайни клиенти.
Тази красива и удобна
брошура ви
дава възможност
да разкриете на
клиентите си
не само какво
представлява
всеки един продукт, но и да им го
покажете. И двете
ни нови листовки се
предлагат на изклюНовини, стр. 2
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зала ВИАС при УАСГ, бул. „Христо Смирненски” 1
Първи български

ДЖОНАТАН ДЕН

Очаквайте много интересни представяния и награждаване на всички
дистрибутори издигнали се в ниво през февруари, март и април!
Начало: 11 часа
Вход: 2 лв.

Aloe Bits n’ Peaches
за всички възрасти
Какво разбираме под понятието „жизненоважни вещества” и каква е връзката им с ежедневното
ни хранене днес?
На първо място, това са витамините и провитамините, като безспорно незаменими градивни
елементи на всички жизнени процеси. Към тях спадат и така наречените вторични растителни вещества (биофлавоноиди), както и микроелементи като
желязо, мед, цинк, селен и др.
През последните десетилетия бяха открити много вещества, представляващи „управляващи елементи” за жизнените процеси на растенията, а също
така и с основно значение за обмяната на веществата в човешкия организъм.
Колкото по-дълбоко навлизаме в тайната на
жизнените процеси и на обмяната на веществата,
толкова повече осъзнаваме значението на жизненоважните вещества. Много от тях – като каротиноиди,
флавоноиди и антоциан са изследвани подробно и
тяхната биохимична активност в нашия организъм
е потвърдена.
В нашия ALOE VERA GELTM – натурален екстракт от листата на Алое Вера, се съдържат повече
от 200 от тези основни жизненоважни вещества.
Именно по тази причина той е изключително полезен за здравето на развиващия се детски органи-

зъм. Учени в областта на храненето изхождат днес
от факта, че ежедневното приемане на един до два
грама вторични растителни вещества (биофлавоноиди) чрез балансирано хранене е необходимост,
която предотвратява дефицита на жизненоважните
вещества.
Потребителски изследвани в различни страни от
западна Европа доказват, че приемането на баластни вещества е до 60% под необходимите дневни
дози и това се дължи на постоянен, небалансиран
хранителен режим още от детска възраст. От своя
страна баластните вещества и растителните влакна
(фибри) са носители на вторични растителни и жизненоважни вещества. Това значи, че дефицитът им
води до дългосрочни нарушения и липси.
Форевър Ливинг Продъктс разработи специалния продукт ALOE BITS N’ PEACHESTM, за да предложи на децата една вкусна и лесна за приемане
напитка с алое. В нея са комбинирани много баластни вещества с над 91% от нашия чист Алое Вера
Гел. Така ALOE BITS N’ PEACHESTM предлага така
необходимите жизненоважни вещества и се превръща в отлична добавка към хранителния режим
на нашите деца и за техните майки.
Aloe Bits n’Peaches за всички възрасти, стр. 3

Президент и главен
изпълнителен
директор на FLP

Рекс Моан

Измина един невероятен месец. Продажбите по цял
свят растат, все повече страни се отварят за нашите продукти и се увеличава броят на хора, присъединяващи се
към семейството на Форевър. Благодарение на всеки един
от вас, ние продължаваме да растем и да укрепваме. Март
отбеляза още един крайъгълен камък в историята на фирмата. От над 12 години работим за създаване на наше
присъствие в Китай. Сега тази дългосрочна цел се превърна в реалност. Китай се намира в Източна Азия и граничи с Тихия океан. Трета по площ държава в света след
Канада и Русия, с територия от 9.6 милиона км2, или една пета от земната суша. През 80-те, когато за първи път
насочихме вниманието си към Китай, страната беше много различна от това, което е днес. През последните две десетилетия тя се промени значително. Всъщност днес Китай
с население от 1.2 милиарда души (22% от жителите на
планетата) е член на Световната Търговска Организация
и се старае да създаде почтени и печеливши търговски
отношения с останалата част от света.
Преди 20 години беше трудно да се прецени кога, как
и дали изобщо ще настъпи промяна, а и до какво би довело навлизането на Форевър Ливинг в тази красива страна.
Нямаше как да сме сигурни дали десет години преговори,
разговори и законови процедури ще са успешни и полезни. Но днес съм невероятно развълнуван да ви съобщя,
че нашият магазин в Шанхай отваря врати. В красивия ни
Продуктов център се събраха над хиляда души, за да отпразнуваме заедно това историческо събитие. Впечатляващата сграда, в която се намира той е известна с едно от
най-големите рекламни пана в центъра на Шанхай и именно то ще предава посланието на ФЛП на милионите хора,

Управляващи
директори
на FLP България

Стефан
и Таня
Стаеви
„За да имате успех, помогнете на другите да успеят.“
(МЛМ поговорка)
Уважаеми дистрибутори,
Мрежовият маркетинг е бизнес, много тясно обвързан
с понятия като екип, взаимопомощ, доверие, търпение.
Неговата основна тайна не е в собственото израстване
и развитие, а в успеха и израстването на хората, които
Вие сте посветили в този начин на работа и на хората,
които те са запознали с чудото на мрежовия маркетинг.
Спазвате ли трите основни стъпки в развитието си като
дистрибутор?… А именно:
1. Спонсориране – намиране на малка, основна група,
сериозно заинтересувани хора, разбиращи идеята на
мулти-левъл маркетинга;
2. Ръководене на екип – подпомагане на всички от Вашата група да намерят своята основна група;
3. Обучаване – запознаване и усъвършенстване на хората от Вашата група да предават успешно нататък
тези познания;
Вие без съмнение ще бъдете лидери и успели дистрибутори, за които петцифрените бонуси ще бъдат реалност.
За да преминете през тези етапи, е нужно търпение
и пълното съзнание, че по пътя си ще срещнете, както и
безкраен ентусиазъм, така и много откази. Намерете точ-

преминаващи през града всеки ден. В нашия нов китайски офис аз изпитах огромна благодарност за всички усилия, търпение и старание, довели до създаването му.
Официалното откриване, за което мечтаем от толкова години беше невероятно усещане. Знам, че това ще ни даде възможност да запознаем милиони хора с продуктите
на Форевър Ливинг.
През март бе и кулминацията на Олимпийските игри
в Солт Лейк Сити, щата Юта. Тъй като бяхме съвсем близо, двамата с Рут се възползвахме от възможността да
присъстваме на откриването и на някои от състезанията.
Всичко беше много впечатляващо – организацията, събитията, а спортистите бяха на световно ниво. Бях особено
погълнат от състезанията по шорт-трек и най-вече, когато
Стивън Брадбъри спечели първия олимпийски златен медал за Австралия в дисциплината. Успехът му дойде след
като четиримата му съперници, които до един бяха пред
него паднаха на последния завой преди финала. Младият
австралиец беше последен, но не се предаде. Даде всичко от себе си, когато по всичко личеше, че ще финишира
последен. Стремеше се към по-важния златен медал, който получаваме вътре в себе си, когато се стараем много
и даваме всичко от себе си. Но в този случай Брадбъри
имаше късмет и спечели олимпийското злато, защото бе
решил, че независимо от всичко ще се раздаде напълно,
ще положи всички усилия. Толкова много можем да научим от вдъхновяващите спортни постижения на тези незабравими игри. В бизнеса ви с Форевър Ливинг, успехът
зависи от способността ви да дадете всичко от себе си, да
положите всички възможни усилия, дори и когато чувствате, че сте на последния завой преди финала и сте безнадеждно изостанали. Не се отказвайте от съревнованието,
защото ваша ще е онази „вътрешна“ победа и благодарение на нея ще откриете, че сте спечелили голяма купчина
злато. Олимпийското мото „Citius! Altius! Fortius!“ (По-бързо!
По-високо! По-силно!) е страхотен призив за всички нас
във всичко, което правим. И докато се подготвяме за международното Супер Рали в Сан Франциско и се борим за
квалификации през 2003 г., нека бъдем по-бързи, нека
скачаме по-високо, нека сме по-силни.
Завинаги Ваш,

ните хора измежду кръга познати и непознати, подайте им
правилната информация, научете ги какво да правят (огромна част от хората се отказват от този бизнес, не защото не го искат, а защото не знаят какво да правят и поради
това не правят нищо), гарантирайте им Вашето съдействие, за да се чувстват уверени, помогнете им да научат
спонсорираните от тях дистрибутори какво да правят, и
силата на геометричната прогресия от Вашите линии надолу ще Ви се отблагодари многократно за усилията. А
когато срещнете хора, които се притесняват да препоръчват продуктите, попитайте ги кои са приоритети им – какво
ще казват другите за тях или собственото им морално и
материално благополучие.
През април с гордост можем да обявим, че голям брой
дистрибутори се квалифицираха на нива Мениджър, Асистент мениджър, Супервайзор и Асистент супервайзор. От
цялото си сърце ги поздравяваме за техните успехи и още
веднъж искаме да им обърнем внимание, че пътят на собствения успех в мрежовия маркетинг преминава неизбежно
през успеха на спонсорираните от тях дистрибутори.
Форевър Ливинг Продъктс е фирма, която уникално
съчетава двете възможности: да помогнете на хората да
се чувстват по-здрави и по-красиви, споделяйки положителния си опит с продуктите и да осъществите мечтите си
за финансова независимост. Правилата за постигане на
всичко това са лесни и приложими от всеки един от Вас.
Помагайте на всеки около Вас да научи тези правила.
На всички, които са се квалифицирали за международното Супер рали във Франкфурт 2002 година пожелаваме едно незабравимо изкарване, а на останалите много
радост и успехи!
Винаги Ваши,
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чителната цена от $0,14, а ако купите комплект от
10 бр. ще платите само $1,00.
Нов Продуктов каталог
– В новото издание на каталога, представящ продуктите на Форевър Ливинг е включена информация за новите ни продукти
Forever Freedom и Forever
Aloe Sunscreen. Не пропускайте да си купите обновения пълен Продуктов каталог на нова ПО-НИСКА
цена от $0,60.
Плакат – Колекцията от материали, посветени на
Форевър Ливинг, се увеличи с още един чудесен
инструмент за вашия бизнес. Наред с видеокасетите и каталозите, вече ще можете да разполагате
и с красив плакат. Заслужено място на него заема една от най-разпространените снимки на това
удивително творение на природата – Алое Вера.
Именно то е в основата на невероятните продукти на ФЛП, с чиято помощ милиони хора по света
са по-здрави и по-красиви. Плакатът ще е полезен за вашите представяния и презентации, защото ще може да покажете на бъдещите си сътрудници как изглежда растението-чудо и то само за
2.00 лв./бр.

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
дерматологично 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 к.м.н. и психоневрофармаколог Мария
Папазова, проф. д-р
Драгомир Желев, съдов хирург и д-р Орлин
Драганов.
Всички дистрибутори
са добре дошли! (Вход: 1
лев)

Всичко блести с FOREVER ALOE MPD
Всеки ден влизаме в контакт с най-различни химикали – чрез въздуха, чрез допир, чрез храната.
Запитвали ли сте се дали всички те са вредни, дали се натрупват в организма, и какво ще се случи,
когато достигнат критични нива? А как вредят на
околната среда?
Отговора знаем, но не искаме да признаем, докато не е станало твърде късно.
Но има и друг отговор и той се нарича „Многофункционален препарат за пране и домакинско почистване с Алое“. Forever Aloe MPD
има специална, изключително ефикасна и
икономична формула, той е напълно безвреден за вас и за околната среда.
Този разностранен продукт е идеален за пране на всички видове тъкани,
за домакинско почистване и за миене
на съдове (но не в машина, а на ръка). За разлика от голяма част от останалите препарати за почистване,
анионните и нейонните повърхностно
активни вещества в MPD са биологично разграждащи се. Този напълно
безвреден концентриран препарат
е идеален за отстраняване на всички видове замърсяване – прах, мазнини, петна по тъкани. Освен това
MPD съдържа нежното Алое Вера,
което омекотява ръцете и дрехите
ви. Нужна ви е само една туба „Многофункционален препарат за почистване и
пране“, вместо всички различни почистващи продукти, които пълнят шкафовете ви в кухнята или
банята.

Ето какво казват хората за Aloe MPD:
Почиства петна по килим – Имаме много домашни любимци и предполагам, че няма нужда да
ви описвам какво значи това. MPD е моето спасение.
Едва 60 ml са достатъчни за почистване на почти
всичко. Резултатът е, че никъде няма нито едно петънце. Forever Aloe MPD идеално и нежно почиства
всички килими вкъщи.
Майкъл Роуланд
Мастилени петна по джобовете на ризите
– Съвсем мъничко количество „Многофункционален препарат“ директно върху петното престоява 5-10 мин. Бързо се изтърква с
четка и след това ризата се изпира с MPD по
обичайния начин и петната изчезват.
Хелън Бъртън
Почистване на мотоциклет – Колелата се задръстват с грес, мръсотия
и най-вече сол през зимата. Съпругът ми винаги използваше „специализирани“ почистващи препарати,
преди да опита „Многофункционалния препарат с Алое“. Просто
разредете MPD с вода в съотношение 3:2 и напръскайте замърсените части, а около колелата леко втрийте с четка. След няколко
минути изплакнете и колелата ще
светнат. Приятно чистене!
Гил Тейлър
Четки за рисуване и боядисване – Всички видове бои, дори и за стъкло се измиват много лесно
и четките се запазват в отлично състояние. Разт-

От 1-ви май 2002 г.
Куриерска компания SPEEDY предлага

10% отстъпка за всички дистрибутори на ФЛП България

Отстъпката е в сила не само за експресни, но и за ОБИКНОВЕНИ ДОСТАВКИ!!!

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ!

ворете около 15 ml MPD в кофа с гореща вода и
потопете четките в нея. Оставете ги да престоят
през цялата нощ и ги изплакнете и изсушете. Няма
смисъл да ги търкате цяла вечност, защото боята
сама пада.
Маги Мътърс
Домакинска мазнина – Използвам MPD за почистване на стените, шкафовете, готварската печка
и капака й. Нанасям малко директно върху замърсената повърхност и го оставям така няколко минути. После само избърсвам и всичко блести. Вкъщи
използваме MPD за миене на прозорци, огледала,
дори си почиствам очилата с него. Изглежда има
и антистатичен ефект, защото огледалата не се
прашат толкова бързо като преди.
Ан Томпсън
Приложенията на „Многофункционалния почистващ препарат с Алое” в дома са неограничени.
Всяко нещо, което има нужда от почистване, има
нужда и от MPD. Този продукт е много полезен
и важен за развитието на бизнеса ви.
Как да продавате MPD:
 Той е многофункционален концентриран почистващ препарат.
 Икономичен е.
 Не съдържа фосфор.
 MPD съдържа допълнителни повърхностно
активни вещества и съставки за оптичен блясък, които го превръщат в много ефективен
концентриран почистващ препарат.
 Напълно безвреден е за околната среда:
анионните и нейонните повърхностно активни вещества в MPD са биологично разграждащи се.
 Той е нежен с ръцете ви за разлика от повечето препарати на пазара.

Aloe Bits n’ Peaches
за всички възрасти
Продължава от стр. 1

Но възрастните хора се нуждаят от пълноценно
хранене не по-малко от децата. Набавянето на основните жизненоважни вещества чрез консумация
на растителни продукти не е достатъчно осигурено
с напредване на възрастта. Това се дължи на отслабващата ефективност на храносмилането и за
съжаление на все по-еднообразния и непълноценен
начин на хранене.
Баластните вещества и растителните влакна
са не само носители на вторичните растителни и
жизненоважни вещества, но и същевременно осигуряват здравословно функциониране на червата.
С ALOE BITS N’ PEACHESTM от Форевър Ливинг
Продъктс имате възможност с един удар да решите
тези два проблема на храненето.
В ALOE BITS N’ PEACHESTM се съдържат повече от 200 жизненоважни вещества, благодарение
на чистия, натурален гел от Алое Вера. А към него е
добавен и концентрат от праскова с допълнителни,
много ценни и полезни баластни вещества и растителни влакна. Тази комбинация означава:
• повече жизненоважни вещества
• повече баластни вещества
• по-добро здраве.

Важно!
От 01.06.2002г. в офиса на ФЛП България ще
се приемат нови дистрибуторски договори за
регистрация, ЕДИНСТВЕНО ако са придружени с поръчка на продукти.

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

СУПЕРВАЙЗОРИ
Име
Йорданка Георгиева
Каля и Статю Маринови
Боряна Пенчева
Елена Пешанова

Т

Спонсор
Орлин Митушев и Румяна Зографова

Спонсор
Юлия и Любослав
Коюнджийски
Елена Пешанова
Елена Евтимова
Елена Евтимова

АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОРИ
Име
Алберта и
Димитър Георгиеви
Александра Петкова
Анета и Дени Ковачевски
Анжела Симеонова
Анна Драганова
Анна и Андрей Иванови
Асен Иванов
Блага Зафирова
Божурка Пенкова
Боянка и Симеон Ставреви
Боянка и Христо Христови
Весела и Илия Ванчеви
Виолета Попова
Връбка и Митко Орбецови
Галина Костова

Даниела и
Александър Даскалови
Даниела Йорданова
Деница Цанкова
Денка и Петър Лазови
Диана и Георги Иванови
Диана Проданова
Димчо Димчовски
Динка Курбанова
Добри Добрев
Добринка и
Христо Христови

Спонсор

Христинка Владева
Мирослава Петкова
Илия Ценов
Наталия Борисова
Блага Спасова
Марияна Стоянова
Орлин Митушев
Зора Льончева
Анна Лозанова
Александър Кънев
Красина Борисова
Иванка Дивчева
Мариета Ненчева
Цветанка Бурназка
Димитър
Механджийски
Йорданка Георгиева
Надежда Стоядинова
Гергана Гешанова
Марийка Гацева
Юлия Коюнджийска
Иванка Вълчева
Мариана Метаксатон
Петър Тасков
Цветанка Бурназка
Росица Захариева

А

Р

Спонсор
д-р Мариян Господинов
Екатерина Виденова
Екатерина ШафероваЧорбаджиева
Елена и Стефан Иванови
Елка и Никола Николови
Емил Цинигаров
Живка и Иван Гогови
Златка Махони
Иванка Чолакова
Ивелина и Пею Йорданови
Иглика Бъчварова
Иглика Митева
Илиана Симеонова
Илия Ценов
Исталиана Стоилова
Йонка Динова
Катя и Михаил Сталеви
Катя Трайкова
Констансиел Аладжем
Кунка Георгиева
Любомира Кръстева
Малина Петкова
Мара Пенева
Маргарита Александрова
Маргарита и
Илко Маринови
Маргарита и
Костик Михайлови
Маргарита Узунова
Марин Чанев
Марина Василева
Мария БалканскаДеАнджели
Мария и
Борислав Кръстеви
Мария Маврова
Мая и Румен Лекови
Милка Димитрова
Наталия Павлова

Надежда Виденова
Кипра Хумкова
Анета Клинчарска
Цецка Матеева
Елена Атанасова
Яна Янева
Росица Чокоева
д-р Георги Георгиев
Анастасия Хараланова
Станка Тодорова
Пенка Гюрова
Милен Царевски
Божана Ралчева
Юлия Коюнджийска
Йонка Птухин
Марияна Георгиева
Лилия Иванова
Руси Аврамов
Иванка Иванова
Боряна Пенчева
Цецка Ролинска
Донка Нончева
Атанаска Стойчева
Росица Маринова
Ганка Българанова
Антоанета Захариева
Донка Нончева
Кипра Хумкова
д-р Мариян Господинов
Йорданка Георгиева
Мирослава Петкова
Богданка Миткова
Богдан Жечков
Миглена Илиева

М

МЕНИДЖЪР
Име
д-р Мариян Господинов
АСИСТЕНТ МЕНИДЖЪР
Име
Елена Евтимова

Ранглиста на 10-те
най-успешни
дистрибутори
на ФЛП България
1. Орлин Митушев и Румяна Зографова (3)
2. Незабравка Стефанова (1)
3. Мариян Господинов (4)
4. Милен и Галя Царевски (2)
5. Юлия и Любослав Коюнджийски (9)
6. Цветанка и Емил Бурназки (6)
7. Емилия и Борислав Младенови (5)
8. Жасмин Димитрова (7)
9. Димитър Джурков (8)
10. Йорданка Георгиева (Нов)
Класацията се прави въз основа на груповия
обем на АКТИВНИТЕ дистрибутори. (В скоби е
позицията от предходния месец)

Невена Берова
Нейка Въжарова
Нели и Димитър Куциянови
Николина Димитрова
Олга Антонова
Петър и Цветанка Ботунски
Росица Жегова
Росица и
Любомир Стоянови
Румяна Гъркова
Светла и Амер Ал Озеир
Станка Тодорова
Стоянка Никова
Теменужка и Иван Ангови
Тихомир Томов
Фотинка и
Младен Първанови
Христо Лазаров и
Дарина Радева
Цветанка и
Димитър Вучкови
Цветанка и
Никифор Зафирови
Юлиана Пешева
и Красимир Ефремови
Цанка Илиева
Цветанка
и Стефан Денчеви
Чавдар Тодоров

Зора Льончева
Николина Рашкова
Боряна Пенчева
Донка Нончева
Незабравка Стефанова
Нели Пападопулу
Жасмин Димитрова
Петър Тасков
Цветанка Тодорова
Незабравка Стефанова
Цанка Илиева
Емилия Младенова
Яна Янева
Добри Добрев
Добринка Славова
Каля Маринова
Йорданка Георгиева
Петкана Маркова
Цветанка Бурназка
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

За контакти:
Стефан Стаев
Мария Станчева
Даниела Младенова
Деница Дабижева
Калин Марев
Николай Бързев

БАНКОВИ СМЕТКИ:
Банка: Райфайзенбанк
Банкова сметка: 1061008228
Банков код:
15591550
РАБОТНО ВРЕМЕ
Офис:
понеделник до петък
Продуктов понеделник
център:
вторник до петък
всяка последна
събота от месеца

Управляващ директор
Работа с дистрибутори, договори, информация
Счетоводител
Поръчки по телефона, информация, месечен бюлетин
Продуктов център
Продуктов център

Банка: Българска Пощенска Банка
Банкова сметка: 1047341118
Банков код:
92079400

от 09:00 до 17:30 часа
от 10:00 до 12:15 часа и от 13:00 до 19:00 часа
от 09:30 до 12:15 часа и от 13:00 до 19:00 часа
от 10:00 до 14:00 часа

