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на www.foreverliving.com. За това, че си вършат работата толкова добре
и ви доставят продуктите на време и в добро състояние. Програмистите от www.foreverliving.com работят ден и нощ, за да създадат новия ни
уебсайт и съм уверен, че съвсем скоро сами ще видите резултатите,
така че не изпускайте от око нашата интернет страница.
Юни беше крайъгълен камък в нашата история и по други причини.
Наваш и аз посетихме Виетнам за официалното откриване на офиса
на Форевър Ливинг там. Да празнуваме стъпването на Форевър в красивия Виетнам заедно с над 500 души беше невероятно изживяване.
Подготовката за големия ден бе дълга и нелека, но усилията си заслужаваха. Заслужаваше си да бъдем заедно с всички приятели на
Форевър и да почувстваме потенциала на ФЛП Виетнам.

Благодарение на всеки един от вас юни беше поредният рекорден месец за Форевър по света. Поставяме нови рекорди навсякъде,
включително и в родните Съединени Щати, където юни отбеляза
най-високите продажби чрез интернет в нашата история. Интернет е
идеален за нашия бизнес, защото ви дава възможност да доставяте
продукти и информация до своите дистрибутори и клиенти бързо и
ефективно. Нека благодарим на страхотния екип, работещ зад кулисите

Управляващи
директори
на FLP България

Стефан
и Таня
Стаеви
Скъпи приятели,
Смело можем да твърдим, че едно от най-използваните изречения в ежедневието на мрежовия маркетинг е: „Уважаеми дистрибутори, срещайте се с повече хора, осъществявайте повече контакти.
Само така ще постигнете успех.“ Това е напълно вярно, но всеки,
който желае да бъде успешен, трябва да има пред вид някои особености. Всички ние знаем, че бизнес програмата на Форевър Ливинг Продъктс предлага възможност за достигане на големи успехи,
лична свобода и материална независимост. Но също така знаем, че
много мотивирани начинаещи дистрибутори не успяват да постигнат
целите, които си поставят. Това, над което може би не сме се замисляли е, че причината не е в скрити недостатъци на МЛМ-системата, а
в това, че тези хора, не знаят как да работят правилно и никой не им
показва накъде да вървят, за да бъдат успешни.
Знаем, че сред стартиращите дистрибутори не е голям броят на
тези, които са в състояние сами, без чужда помощ, да разработят успешно бизнеса си. Има и много, които са принципно мотивирани да
работят активно и притежават необходимите качества, за да успеят,
но се нуждаят от помощ. Това не е за пренебрегване, защото тези
дистрибутори от ваши мрежи, които с ваша помощ ще успеят да се
реализират, ще помогнат и на самите вас да бъдете успешни.
Както неведнъж сме споделяли, един от основните принципи
на мрежовия маркетинг е: „Ще успеете, като помогнете на другите
да успеят.“
Нека погледнем какви могат да бъдат подводните камъни по пътя към успеха – слабости, които не бива да се допускат и от които
е добре да се предпазите.
На първо място бихме поставили неправилния подбор на хора
или неправилно подбрания момент за представяне на бизнеса. Не

Юни донесе и болка от загубата на приятел. Чарлз Робсън беше
мой приятел и на Форевър Ливинг от повече от 20 години. Чарлз беше
изключителен човек. Той донесе в компанията невероятните си знания и положително отношение. Никога не се случваше да не може да
разреши, който и да било проблем или да няма желание да направи
всичко по силите си за да свърши необходимата работа. Със своите
изключителни качества, той олицетворяваше Форевър Ливинг. Отдавам почитта си към Чарлз и му благодаря за приятелството, мъдростта и примерът, който ни даде. Той беше истински експерт и направи
много за Форевър Ливинг. Ще липсва много на всички нас, както на
лична, така и на професионална основа.
Завинаги Ваш,

бива да очаквате, че всеки един, посетил ваше представяне, ще се
заинтересува от предложението ви, колкото и добро да е то. Някои
хора се нуждаят от време за мислене, други просто още не са готови да започнат. Не е удачно, непрекъснато да притискате тези хора,
докато в крайна сметка им досадите и ги отблъснете. Умението да
изчаквате да дойде подходящ момент и търпението в разумни граници трябва да бъдат сред основните ви правила за поведение. Не изключвайте от списъка на възможни дистрибутори тези от вашите познати, които не проявяват интерес към офертата ви и се върнете към
тях по-късно, но концентрирайте вниманието си върху онези, които са
готови да започнат веднага и с желание да работят.
Друга слабост в работата на дистрибуторите е неправилно подбраният начин на представяне. Много от тях говорят за преуспяващата фирма с милионни обороти, за маркетинг-плана, козметиката
и здравословния начин на живот и забравят това, което всъщност
интересува най-много хората дошли за първи път на представяне –
какво бих могъл да спечеля аз от този бизнес. Всички гореизброени неща никак не са маловажни, но в първия момент, те са просто
допълнителна информация. Ето защо избягвайте многословията и
привличайте вниманието на слушателите си, като говорите за удоволствието, сигурността и печалбата, която те ще получат, присъединявайки се към вашата група.
И не на последно място – много важен е начинът, по който ще
представите бизнеса пред слушателите си. Може би мнозина от вас
са чували думите на небезизвестния музикант Луис Армстронг: „Не
е важно какво казваш, а как го казваш.“ За да накарате хората да повярват, самите вие трябва да сте убедени в това, което казвате и начина, по който го правите трябва да респектира с професионализъм,
познания и умения.
Така че, скъпи дистрибутори, срещайте се с повече хора, говорете с тях, но не забравяйте най-важното – след като сте успели веднъж да ги спечелите, работете с тях систематично, покажете им как
да се развиват, споделете опита си и бъдете непрекъснато с тях,
докато не се убедите, че те вече са успели и опитни дистрибутори.
Помогнете им, за да ви помогнат и те.
Винаги Ваши,

Ново!!!
Фирмена политика на ФЛП:
нов формат и нова по-ниска цена!

Открити представяния и
обучения в офиса на Форевър Ливинг
Продъктс България
Очакваме Ви всеки вторник и четвъртък от 18:00 часа
и в сряда от 11:00 часа на безплатни бизнес въведения,
предназначени за нови или бъдещи дистрибутори. Представянията се водят от дистрибутори на ФЛП, 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 и д-р Орлин Драганов. Заповядайте!
(Вход: 1 лев)

Очаквайте тази есен книгата
на д-р Питър Атертън
„Алое Вера” на български език!

Д-р Атертън е бакалавър по медицина, гинеколог,
признат член на Кралския колеж на общопрактикуващите лекари и повечето от вас го познават като
автор на брошурата „Алое Вера – Факти“. Ето какво
казва самият той:
„В книгата си се опитвам да уловя най-съществените
качества и свойства на това удивително растение.
След двугодишните си изследвания върху Алое Вера
в Оксфордския университет, реших, вместо научен
труд, да напиша кратка книга, която обобщава резултатите. Книгата „Алое Вера“ е не само лесно достъпно
четиво, но е и ценен източник на информация, който
може да се използва като маркетингов инструмент
от дистрибуторите.
Във второто издание отделих „строго научните“ пасажи, като ги поставих на сив фон, за да могат да се
прескачат без да се губи нишката. Но и всички, които
имат нужда от факти, могат да открият биохимичната информация именно в тези карета. Самата книга
дава отговор на въпросите КАК?, ЗАЩО? и КЪДЕ?
Алое Вера действа и доказва, че свойствата му не са
просто мит, а то действително лекува. В подробната
библиография в края на книгата ще откриете доказателствата за това. Според мен тази книга е незаменимо четиво за всеки начинаещ дистрибутор.“

Форевър Ливинг Продъктс

За да управлявате умело своя бизнес с ФЛП и да сте наистина добър и полезен като спонсор, трябва да познавате маркетинговия план на фирмата в подробности. Най-добрият
и лесен начин да го постигнете е като четете и препрочитате Фирмената политика на ФЛП. Сега е още
по-удобно да я носите навсякъде със себе си и да се
консултирате с нея по всяко време и по всеки въпрос, благодарение на новия ѝ джобен формат! Цялата необходима информация за успешен бизнес
с ФЛП е във вашия джоб,
при това на невероятната нова по-ниска цена от
$0,40! В новото издание
на Фирмената политика
на ФЛП са отразени всички последни изменения,
свързани с квалификациите за ниво Мениджър и
с политиката за Международно спонсориране.

д-р Питър Атертън

Заинтригувани ли сте?
Тогава за вас ще е истинско
удоволствие да узнаете, че
д-р Атертън ЛИЧНО
ще представи
българското
издание на книгата
си, ще дава
автографи и ще
изнесе лекция на
нашия есенен
Джонатан Ден –
28 Септември 2002 г.
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Алое и ФЛП: Най-често задаваните въпроси

Форевър Ливинг Продъктс

Знаете ли?
Каква е разликата между ФЛП и другите производители на продукти от Алое Вера?
Форевър Ливинг Продъктс притежава световен патент
за производство и стабилизиране на Алое Вера гел. Тези
технологии са се наложили толкова сериозно, че ФЛП владее 90% от световния пазар на Алое.
Листата на Алое Вера се обелват и се преработват без
излишната външна обвивка. По този начин се отстранява
нуждата от филтриране, което води до загуба на жизнено
необходимите съставки на растението. Така добитият пресен гел от Алое Вера се стабилизира с естествени (витамин С и Е) и близки до природата съставки (лимонена киселина
и натриев бензоат, който се съдържа в много видове горски
плодове). Чрез тази патентована технология се осигурява добро качество дори след транспортиране и престой в склад.
Как така Алое Вера помага при толкова много болести и проблеми със здравето?
Може ли да кажем, че е чудотворно растение?
Алое Вера може да се прилага при болести само от лекари и лечители. Нашите продукти с Алое Вера са хранителни
добавки, които се прилагат отлично за профилактика на организма. С продуктите от Алое
се възстановяват резервите от
жизнено необходими вещества
в организма и по този начин се
засилват защитните му функции. С един здрав и силен организъм рисковете от заболявания са много по-малки.
В някои книги пише, че Алое не трябва да се дава
на бременни жени, майки кърмачки и малки деца или
трябва да им се дава само две до три седмици. Вярно
ли е това?
Тук най-вероятно става дума за медицинското Алое.
По-рано Алое Вера се е прилагало във формата на концентриран прах като очистително средство. В тази форма
вече не е прието да се предлага в аптеките, поради различни странични ефекти. В днешно време соковете и геловете от Алое Вера, които се предлагат на пазара не би
трябвало да съдържат алоин и емодин (от кората на листата) и съответно нямат разслабителни свойства. Гелът
от Алое Вера на ФЛП може свободно да се предлага като
хранителна стока и да бъде употребяван от настоящи или
бъдещи майки, както и от деца.
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Колко стока трябва да закупя, когато започвам своя
самостоятелен бизнес с ФЛП?
Първоначалната покупка е на стойност на минималната заявка за покупка от дистрибутори, а именно 60 долара.

Практично и за препоръчване е да се купи един от комбинираните пакети, тъй като те съдържат широка гама от
продукти, дават ви възможността да достигнете веднага
ниво Асистент Супервайзор и да имате право да записвате нови партньори под себе си. Освен това, за да можете
убедително да предлагате и препоръчвате продуктите на
ФЛП, трябва най-напред вие да сте ги опитали и да сте се
убедили в техните качества.
Трябва ли да инвестирам много пари и да поддържам големи складови наличности?
Форевър Ливинг Продъктс България поддържа на
склад всички продукти за вас и при нужда ги доставя
в рамките на 24 или 48 часа.
Така че, не е нужно презапасяването с големи количества.
Практиката обаче показва, че
е хубаво да имате под ръка от
най-популярните продукти – за
тестване и демонстрации.
Има ли материали с положителен опит и препоръки за
продуктите на ФЛП?
Съществуват много книги за
Алое Вера, тъй като растението е познато и използвано от
много народи и култури повече
от 5000 години. Положителен
опит и препоръки може да получите от дългогодишните дистрибутори и доволни клиенти.
Най-добре е например да присъствате на Джонатан ден или
други мероприятия на фирмата и да черпите информация
от успешни дистрибутори, както и вие да споделяте своя положителен опит.
Най-добрата препоръка е, че
ФЛП вече над 20 години е водещ
производител и разпространител на пазара за продукти
от Алое Вера. Компанията има милиони доволни клиенти
в повече от 80 страни в света и броят им ежедневно нараства.
Кои са клиентите на Форевър Ливинг Продъктс? На
кого мога да предложа продуктите?
Клиенти са всички хора, които се хранят здравословно
и искат да запазят своето здраве. Всички, които си мият
зъбите, грижат се за тялото си или желаят да направят
нещо повече, за да бъдат красиви.
Като дистрибутор, вие ще се обръщате към частни лица, но имате право да предлагате продуктите и на салони и центрове за услуги в областта на спорта, фитнеса,
козметиката и природните лечения.
Забранени са класическите форми на продажби на дребно (магазини, аптеки и т.н), защото в тях не
може да се осъществят така ценените
от ФЛП консултация и директен контакт
с клиента.

Програма за стимулиране

Тази квалификационна програма ще се проведе през
четирите месеца септември, октомври, ноември и декември
2002 г. като започва на 1-ви септември и завършва в
края на декември. Три са нивата, за които можете да се
класирате:

НИВО 1
• Спонсорирайте пет нови дистрибутора след 1-ви септември. Всеки от тях трябва да достигне ниво Асистент
Супервайзор и да добави по още 2 бонусни точки.
• Бъдете „Активен” (4 б.т.) всеки месец, в периода септември-декември 2002 г. Нови дистрибутори след септември 2002 г. са добре дошли за участие в програмата при условие, че са активни още през първия пълен
месец към компанията /виж фирмената политика/.

НИВО 2
• Научете новите сътрудници на своята група да споделят възможностите, които дава ФЛП с други и им
помогнете да спонсорират още двама нови члена във
Вашата втора линия. Помогнете на всеки от техните
двама нови дистрибутори да достигне ниво на Асистент
Супервайзор и да добави по още 2 бонусни точки.
• Бъдете „Активен” в периода септември-декември
2002 г.
• Достигнете 30 бонусни точки в рамките на тази група
дистрибутори по време на четиримесечната квалификационна програма, включително придобитите от Вас.
Вашата група сега се състои от седем члена.

Наградата – билет/и/ за РАЛИ и за вечерното парти и
РАЛИ
пакет за всяка дистрибуторска група.
.

Форевър Ливинг Продъктс

УЧАСТВАЙТЕ В ЕВРОПЕЙСКОТО
РАЛИ
В БУДАПЕЩА – УНГАРИЯ 2003!

Наградата – посочената за първо ниво, както и настаняване
за 2 нощувки и 3 дни за всеки класирал се.
.

НИВО 3
• Сега включете още дистрибутори към своята втора
линия. Помогнете им да достигнат ниво на Асистент
Супервайзор и после всеки от тях да добави по още
2 бонусни точки. Петчленната втора линия дистрибутори трябва да се разпредели на най-малко три клона
от вашата нова група.
• Бъдете „Активен” в периода септември-декември
2002 г.
• Достигнете 52 бонусни точки в рамките на тази група
дистрибутори по време на четиримесечната квалификационна програма.
Сега Вашата група се състои от десет члена: 5 във
Вашата първа линия и 5 във втора линия.

Поздравления!
Печелите голямата награда!

Наградата – посочените за първо и второ ниво, както
и. самолетен билет за всеки класирал се.

5

Николай Дерилов е
психолог и Главен
координатор на Центъра
по преквалификация и
социална адаптация.

КАК МОЖЕТЕ ДА ПОРЪЧАТЕ

Продукти и маркетингови материали от
офиса на ФЛП България

Форевър Ливинг Продъктс

РАБОТНО ВРЕМЕ
от понеделник до петък
9:00 – 17:30 часа
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Колко високо може да стане едно дърво
„Сериозен ли си, грабвай този миг. Ако можеш да направиш
нещо или мечтаеш за него, започни веднага. Смелостта носи
сила, магия и гений. Само започни и главата ти ще пламне от
идеи. Започнеш ли, ще доведеш започнатото до края”
Гьоте
Човек по природа обича да преценява, анализира, класифицира и подрежда света около себе си, вместо да го обхване в
неговата цялост. Ограниченията, които поставяме пред себе си,
неизменно ще ни дърпат назад. Ако повярваме в наложените от
нас и средата ограничения и страхове, насаждаме неувереност и
страх от настоящето и бъдещето. Липсата на цели ни лишава от
действия и възможности, които ни провокират да покажем цялата
мощ на своя потенциал и да поемем отговорност за собствения
си живот. Трябва да имате цели и те да бъдат измерими, за да са
едновременно вдъхновяващи и постижими. Често ми задават въпроса колко усилия трябва да положи човек, за да направи живота
си по-добър. Убеден съм, че ние идваме на този свят, за да изпълним своето предназначение, реализирайки докрай възможностите
си. И тъй като потенциалът ни е неограничен, трябва с всички сили
да се стремим да го реализираме. Ако искате да разберете колко
книги трябва да прочетете, отговорът е колкото се може повече!
Едва ли ще имате полза от това, че не четете, нали?
Винаги се стремете да достигнете максимума на своите възможности. Давайте всичко от себе си. Когато раздавате способностите и талантите си на другите, те се умножават, стават все
по-ярки, все по-неизчерпаеми. Човек може да раздава само това,
което притежава. Каквито и способности да притежавате, споделяйте ги с другите. Колкото повече раздаваме, толкова повече
получаваме. Когато се убедите в това правило на практика, нищо
няма да е в състояние да ви спре.
От мига, в който разберете, че можете да летите, вие ще полетите. Единствените бариери по пътя ви са онези, които сами
си поставяте. Каймакът винаги се издига на повърхността. Защо?
Защото такава е природата му, да стои най-отгоре.
Когато осъзнаете собствените си способности, ще разберете,
че вие контролирате себе си, начина си на мислене и поведението си. За вас средата ще бъде от значение дотолкова, доколкото вие я формирате, а не сте неин продукт. Ще разберете,
че не е необходимо да сменяте средата си, за да се реализирате, защото силата, която излъчвате, е достатъчна да промени
средата, обитавана от вас в момента, достатъчна е да създаде
необходимите за развитието си условия.
Когато работата ви доставя удоволствие, ще изпитвате прекрасното чувство на удовлетворение при всяка завършена задача
или проект. Само ако давате максималното от себе си, можете
да откриете, че сте способни на повече.
Колко достойна и силна личност искате да бъдете? Колкото
е възможно повече. Природата е заложила във всяко дърво способността да расте, докато може. И знаете ли какво става? Дърветата наистина растат колкото могат. Дървото не може да спре
наполовина, само защото няма право на избор. Ако градинарят не
го подкастри умишлено, дървото ще расте неограничено.
Миналите ни преживявания, миналите ни решения, взети при
други обстоятелства, подкастрят растежа ни като градинарските ножици. Откажете се от тях, за да израстете дотам, докъдето
ви позволяват способностите.
Винаги помнете, че още от мига, в който се устремите към
целта си ще се почувствате по-достойни и по-силни, защото вече
се превръщате в онова, което искате да станете.

По телефон: (02) 954 95 80, 953 18 14
По факс: (02) 954 96 68
По електронна поща: ﬂp_order@abv.bg
По поща: 1408 София ул. „Бурел” 41Б
Банка: Райфайзенбанк
Банкова сметка: 1061008228
Банков код: 15591550
Банка: Българска Пощенска Банка
Банкова сметка: 1047341118
Банков код: 92079400

 Не забравяйте да се информирате
за курса на щатския долар в
началото на всеки месец!

Моля при заявка предварително да подготвяте
следната информация:
♦ Вашия дистрибуторски номер
♦ Дистрибуторския номер на спонсора Ви
♦ Кодове и количества на продуктите, които искате
да поръчате
♦ Точен адрес за доставка и телефон
♦ Банка, в която сте превели дължимата сума
♦ Копие от платежно нареждане по факс (за побърза доставка)
Моля внимателно проверявайте дали сте поръчали
точно желаните от вас продукти и включили ли сте
цялата необходима информация. Непременно вписвайте дистрибуторския си номер, когато ни пишете.
Преди превеждане на дължимата сума проверявайте дали правилно сте я сметнали. Aко превеждате
пари за повече от една заявка, моля за всяка заявка
пускайте отделно платежно нареждане, в което да
фигурира името на дистрибутора.

ПРЕПОДПИСАХТЕ ЛИ ДОГОВОРА СИ?

Напомняме на всички наши дистрибутори, първоначално подписали договор към гръцкия офис
на Форевър Ливинг (с дистрибуторски номера
по-малки от 359 000-002-500), че трябва да потърсят българския си договор в офиса на ФЛП България, да го попълнят и предадат отново в офиса.
Макар и формалност, преподписването на договори е важно, тъй като актуалната информацията за
вас ни е необходима, за да можем да ви информираме своевременно за събитията и промените,
свързани с вашия бизнес с ФЛП и да ви помагаме
най-пълноценно.
Освен това, започва и издаване на дистрибуторски карти. Ако ID номерът ви е по-малък от 359
000-002-500 и още не сте преподписали договора
си, рискувате в картата ви да не бъде отразена информацията, която желаете. Ето защо отново призоваваме всички, пропуснали да попълнят своя
български договор да побързат.

Дистрибутори споделят
Юлия
Андонова
Асистент Супервайзор

Искам да споделя за чудото на природата, най-съвършената
храна, наречена Алое Вера.
Няма нищо по-хубаво от това да се грижиш за своето здраве и
за здравето на другите. В Библията се казва, че „всичко е възможно,
стига просто да повярваш“. Аз повярвах и спечелих.

Използвам продуктите на ФЛП близо две години. Цялото ми семейство и аз сме очаровани от тях. Много рядко посещаваме аптеките. Самата аз съм инвалид І група с придружител от 10 години.
Заболяването ми е на периферната нервна система. Преди да започна да използвам продуктите на ФЛП ходех с две патерици. Едва
четири месеца след като започнах да пия Aloe Vera Gel, Arctic Sea
Omega-3 и Forever Absorbent-C, успях да хвърля едната патерица.
Получих подобрение на краката и болките ми изчезнаха. Цялостно
се почувствах много по-добре и изключително щастлива.
Преди няколко месеца ФЛП създаде нов продукт, наречен
Forever Freedom – забележителна нова напитка, с която постигнах още по-голям ефект. Много разчитам на Forever Freedom да
успея да хвърля и другата патерица. От новата напитка получих
още по-голяма подвижност и увереност в походката. Горда съм с
това, че бях първата в България, която я пробва, след пристигането ѝ в офиса. Мога да разкажа за много други случаи с мои близки
и познати, но няма да ми стигне мястото. Само ще спомена за сина
си, който страдаше от алергия, причинена от зелени треви, мъх от
тополи и прах. След като започна да пие Aloe Vera Gel, Forever Bee
Pollen и Bee Propolis и той и аз забравихме за алергията, мъчила
го години наред.
Благодарна съм на ФЛП, на хората, които работят в тази фирма,
на нашите ръководители и на целия персонал от прекрасни млади
хора, винаги усмихнати и отзивчиви.

От кухнята на ФЛП Мениджъра

Незабравка
Стефанова
ФЛП Мениджър

Добре е когато има някой, който да ти поднесе добър съвет, а
вслушаш ли се – търсиш още.
Лято е. Всичко трепти около нас. Горещият въздух също трепти.
Всички ние, обвити в леки трептящи материи, откриваме себе си,
откриваме душите си.
Сега е много лесно да ти повярват – та нали ти целият си открит
пред тях – нищо не си скрил.
Бъди уверен: никога у теб не идва желанието за нещо, без да е
съпътствано от силата, която да го осъществи и, колкото по-силно е
желанието, толкова по-голяма и по-мощна е силата за неговото постигане. Но не забравяйте, за всичко това се налага да се потрудиш,
даже здраво да поработиш.
Чуй естествения подтик на сърцето си и го следвай. То знае
вярната посока и точния ритъм на успеха.
Представи си величествената вселена – съвършена и справедлива – можеш да бъдеш сигурен, че ако следваш законите ѝ и сърцето
си ще си част от нея и тя е отговорна за теб.
Моля, не обръщай гръб на всички прекрасни възможности в реалното бъдеще. Ти имаш свободата да избереш „бъдеще във ФЛП”.
Волята е твоя. Ако, това изборът ти, моля подходи сериозно – работи с жар, с усмивка и благородство – макар че някой ще застане
на пътя ти невярващ, безизразен, неразбиращ, може да те нарекат
безумец, но ти върви, изкачвай се усмихнат и благодарен, че можеш да ги отминеш и да продължиш напред, защото знаеш, че те
очаква ФЛП бъдеще!
С благодарност, че мога да ви обичам и да съм сред всички вас

за всички дистрибутори, преминали в по-високо ниво през юни
С У П Е Р В АЙЗОР
Спонсор
Лидия и Владимир Царевски
Милен и Галя Царевски

Ангелина и Димитър Сотирови, Анелия Симеонова, Атанасия и Димитър Калъпчиеви,
Божана Христова, Божика Иванова, Валя и Апостол Апостолови, Величка Ангелова,
Венета Герджикова и Никола Георгиев, Виолета Зафирова, Виолина Русева, Водица
и Димитър Димитрови, Димитринка и Иван Монови, Добринка Георгиева, Екатерина и
Атанас Грънчарови, Емилия Иванова и Георги Русев, Жанет Жечева и Борко Банушев,
Живко Чакъров, Златка Бенчева, Иван и Диана Великови, Илка и Георги Карагеоргиеви,
Ирена Кирова, Ирена Павлова, Лиляна и Васил Василеви, Мария Йончева-Михова и
Любен Михов, Мата и Кирил Милушеви, Надежда Тасева, Неделчо и Верка Недялкови,
Николета Русева-Миланова и Евгени Миланов, Олга Занева, Пенка Кисьова, Руска и
Петър Петрови, Стефка Билалова, Татяна и Марин Масови

Н

И

А С И С Т Е НТ СУПЕРВАЙЗОРИ

Ю

Име
Александър и Красимира Къневи
Лидия и Владимир Царевски

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

28 септември 2002 г.

ДЖОНАТАН ДЕН
Специален гост

д-р Питър Атертън
автор на книгата „Алое Вера“

Очаквайте награждаване на всички дистрибутори, издигнали се в ниво през май, юни, юли и август!
Начало: 11 часа
Дом на Киното, ул. „Екзарх Йосиф“ 37
Продажбата на билети започва на 1-ви август
Цена 1-31 август: 2 лв.
Цена 1-28 септември: 3 лв

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

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

РАБОТНО ВРЕМЕ
Офис:
понеделник до петък от 09:00 до 17:30 часа

БАНКОВИ СМЕТКИ:
Банка: Райфайзенбанк
Банкова сметка: 1061008228
Банков код:
15591550

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

Продуктов понеделник
от 10:00 до 12:15 часа и от 13:00 до 19:00 часа
център:
вторник до петък
от 09:30 до 12:15 часа и от 13:00 до 19:00 часа
всяка последна събота от месеца
от 10:00 до 14:00 часа

Съдържанието на тази публикация е предназначено единствено за образователни цели, а не като търговско средство или материал, свързан с продажби.
За да се избегне изваждането на тази информация от контекст, не се препоръчва копирането или използването на части от нея без наличието на предварително писмено разрешение от Форевър Ливинг Продъктс България. Консултирайте се с лекар преди употребата на който и да било от споменатите
тук продукти с медицински цели.

