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Европейско рали

Незабравка Стефанова, квалифицирала
се за 3-то ниво, в 5-звездния „Хаят“

Квалифицираните в замъка Szirák

Българската група в х-л „Хаят“

Награждаване на квалифицираните
дистрибутори

Квалифицираните български дистрибутори
с Рекс Моан

Награждаване на българските
мениджъри

Магията
на Европейското Рали

в Будапеща

Настроение в залата

Най-големият чек за дял от
печалбата на Ролф Кип

Европейското Рали 2003 на Форевър Ливинг Продъктс в Будапеща беше едно невероятно преживяване, което е трудно да се
Българската група пред Арена Спорт
предаде с думи – може само да
се почувства. Завладяващо е да
осъзнаеш, че си част от едно голямо и щастливо семейство. Хиляди дистрибутори от цяла Европа се бяха
събрали под покрива на Арена Спорт в Будапеща, за
да отбележат още една много успешна година с ФЛП –
Николина Цанова
ръстът на продажбите е повече от 70%!
Асистент
Прекрасно е да се срещнеш с хора, които споделят разСупервайзор
биранията ти, работят упорито и постигат мечтите си;
да споделиш с тях опита си, да приветстваш новодошлите, да аплодираш успехите на всички мениджъри, сеньор мениджъри, соринг мениджъри, сапфири, диамант-сапфири, диаманти; да се
забавляваш с международна музикална програма с групи от Унгария, Словения, ХърНаграждаване на българските
ватска, Босна, Сърбия и Черна гора; да излезеш от залата по-мотивиран и повярвал
сеньор мениджъри
в собствените си възможности, защото успехът ти зависи само и единствено от самия теб. ФЛП ти предлага финансова независимост и здраве, а от теб се иска да
имаш цел, мечта, която да преследваш и да работиш упорито с хората, да споделяш
за невероятните продукти с Алое Вера.
Както каза Катрин Байри, дори да останеш без спонсор, с упоритост и ясна цел можеш
да постигнеш всичко. Можеш да станеш диамантен мениджър за една година и двоен
диамант за още една. Доходът на дистрибуторите на ФЛП надвишава многократно
средните заплати в техните страни.
Изборът е твой – дали да останеш с 20 евро пенсия или да получаваш от 200 000
На
до 900 000 евро от ФЛП. Лесни победи няма, но всичко е възможно, особено ако
съпругът, приятелката, семейството ти те подкрепят и ти помагат.
вечерното
Рекс Моан благодари на всички за приноса им за увеличаване на популярността и
парти
продажбите на продуктите с Алое Вера. Пожела на всички европейски дистрибутори и в техните страни скоро да
има ФЛП курорт, като замъка в Унгария.
Накрая се разделихме, заредени с много положителна енергия, незабравими впечатления от Унгария, от празника и с много
нови приятели. С нетърпение очакваме следващото Европейско Рали на ФЛП, което ще се проведе в Атина.
ФЛП не е просто бизнес, а начин на живот.

Президент и главен
изпълнителен
директор на ФЛП

Управляващи
директори
на ФЛП България

Рекс Моан

Стефан
и Таня
Стаеви

Форевър Ливинг Продъктс предлага невероятни възможности и сега е найдоброто време да станете част от една фирма, изградена върху здрави принципи. Компанията ни е съставена от милиони обикновени хора, които правят необикновени неща, и за мен е чест да съм част от огромното семейство на Форевър. Тук работата и забавлението са тясно свързани. Алан К. Чалмърс обобщава
рецептата на щастието:
“Задължителните съставки на щастието са: нещо, с което да се занимаваш,
някого, когото да обичаш, и нещо, за което да мечтаеш.”
Както вече знаете, ФЛП отбеляза 25-ата си годишнина с впечатляващо парти в
централния офис на фирмата в Аризона. Събитието беше наистина завладяващо
– обиколки из офиса, самоански танцьори, страхотна храна и фойерверки. Над 500
души от нашето Форевър семейство, колеги и приятели се събраха, за да отпразнуваме сребърния юбилей на ФЛП. Вечерта беше много специална – с топли чувства
отправихме поглед назад и с вълнение погледнахме напред.
Първата стъпка за следващите 25 години бе да съберем стотици американски и канадски дистрибутори в Лас Вегас за забавен и полезен уикенд с някои от
нашите най-добри лидери от цял свят. Форевър предлага страхотни възможности
навсякъде по света и аз ви приканвам да се възползвате от тях, за да бъдат възнаградени усилията ви. Най-добрата възможност е маркетинговият ни план. Той е
щедър, справедлив и най-добрият в мрежовата индустрия.
Този маркетингов план ви дава възможност и да се квалифицирате за участие в нашите Ралита. Скоро се върнахме от Световното Рали 2003 на ФЛП в
Южна Африка. Това е една от най-красивите страни на света, но още по-голяма
красота открихме в сърцата на хората. Южноафриканците са невероятни, притежават особен дух и доброта, която веднъж изпитана, никога не се забравя. Вярвам, че всички ние, които участвахме в Световното Рали никога няма да забравим
магията на Африка.
Но там не само се забавлявахме, а и поработихме сериозно върху разширяването на курорти Форевър. Сдобихме се с два нови изключителни курорта в Южна
Африка. Единият е Маунт Шеба – невероятно красиво кътче в живописната планина
Мпумаланга. Разположено сред девствени гори, то е идеално място за наслаждаване на дивата природа. Вторият нов курорт – Уайт Ривър Лодж, предлага възможност
за пълна почивка и отпускане, с гледка към планината Лелогогот и в непосредствена
близост до световноизвестния национален парк Крюгер.
Всяка година по това време подготовката за Международното Супер Рали набира скорост. Сега е моментът, когато сглобяваме отделните части, за да сътворим
едно незабравимо преживяване. Тази година планираме най-доброто Супер Рали в
историята на ФЛП, с което да отбележим 25-ата си годишнина. Надяваме се вече да
си правите планове за пътуването до Далас. Обещавам ви, че Ралито ще е пълно с
обучения, нови продукти, нови материали и най-вече – много забавление.
Помнете съставките на щастието: “нещо, с което да се занимаваш, някого,
когото да обичаш, и нещо, за което да мечтаеш.” Около нас има толкова много
неща, за които да сме благодарни, за които да мечтаем, които да обичаме, и толкова много хора, на които да помагаме. Това е нашият шанс и заедно можем да
продължим да изграждаме бъдещето си с Форевър, пълно с възможности и потенциал. Работете усилено, не се отказвайте и най-важното – бъдете щастливи
и се забавлявайте!

Скъпи приятели,
Преди една година посетихме Европейското Рали на Форевър
Ливинг Продъктс във Франкфурт, Германия. Тогава с нас бяха само двама дистрибутори и макар че скоро бяхме започнали бизнеса
в България, ние се чувствахме неловко на фона на стотиците дистрибутори от цяла Европа. Тази година, по време на Европейското
рали в Будапеща, нямаше по-щастливи управляващи директори от
нас с Таня. Една от най-големите групи сред 9000 гости от цяла Европа с най-силно присъствие и невероятно настроение беше групата
на бяло, зелено, червените перуки и знамена, групата от 42-ма дистрибутори на Форевър Ливинг Продъктс България. Благодарим на
всички вас, които се квалифицирахте за участие. Благодарим и на
тези, които на собствени разноски дойдоха и се потопиха в невероятната атмосфера на това събитие. Ние се гордеем изключително много с всички вас. Вие също трябва да бъдете горди със
себе си, защото през тези четири незабравими дни основното чувство, което витаеше около вас, беше приятелството и усещането,
че сме един отбор.
Всички бяхме впечатлени от многобройните награждавания, чествания, представяния и срещи с водещи европейски дистрибутори.
Седем квалифицирани дистрибутори от България – четирима мениджъри и трима сеньор мениджъри, имаха честта и удоволствието
да бъдат наградени и поздравени лично от Рекс Моан, Грег Моан
и Дъсти Грийн.
И на фона на всичко това може би най-силно звучат думите на
най-успелия дистрибутор на Форевър Ливинг Продъктс в Европа,
Ролф Кип, който каза: “Успехът с Форевър Ливинг Продъктс идва
не когато започнем да работим този бизнес, а когато започнем да
живеем с него.”
Желаем щастие и късмет на всички дистрибутори на ФЛП България. Сега погледите ни са отправени към следващото голямо събитие в календара на нашата компания, а именно Международното
Супер Рали в Далас, САЩ, през август, където отново ще бъдем в
компанията на тези от вас, които “живеят” с Форевър Ливинг, с Алое
Вера и с вярата в собствения си успех.
Бъдете весели и щастливи!

Завинаги ваш,

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: ﬂpb@ﬂp.bg

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

Управляващ директор, e-mail: staev@ﬂp.bg
Счетоводител, e-mail: dmladenova@ﬂp.bg
Продуктов център, e-mail: kmarev@ﬂp.bg
Продуктов център
Работа с дистрибутори, договори, информация, e-mail: mstancheva@ﬂp.bg
Поръчки по телефона, информация, месечен бюлетин, e-mail: ddabizheva@ﬂp.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
Офис:
понеделник до петък от 09:00 до 19:00 часа

БАНКОВА СМЕТКА:
Банка:
Райфайзенбанк
Банкова сметка: 1061008228
Банков код:
15591550

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 с медицински
цели на който и да било от споменатите тук продукти.
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Принципи
при приемането на

хранителни
добавки на Форевър Ливинг
Димитър Николов
Mениджър

Х

ранителните добавки, предлагани от ФЛП, не заменят съвременната лекарствена терапия (химиотерапия). Те се използват преди всичко за профилактика на заболяванията или като добавка към
терапията.
Напитките с Алое Вера – Aloe Vera Gel, Aloe Berry Nectar, Aloe Bits n’ Peaches и Forever Freedom, могат
да се пият по всяко време, а когато се цели изчистване на храносмилателния тракт, се пият на гладно
и жадно поне половин час преди хранене.
Добавките на растителна основа се вземат по време на хранене или след хранене, когато храносмилателните процеси и абсорбцията са най-активни. Таблетките, приети на празен стомах, бързо преминават през храносмилателния тракт и всъщност се усвояват само частично или въобще не се усвояват. С храната се
приемат и мултиминералните таблетки Nature-Min. Изключение прави само Forever Garcinia Plus, която се пие 30 мин
до 1 час преди ядене. Всички продукти на растителна основа се пият с много вода – 1,6 до 2,4 литра на ден, но не
повече от 200 мл на прием.
Таблетките трябва да се гълтат цели, дори и да са видимо големи, тъй като счупените или сдъвкани таблетки се абсорбират
по-бързо и съответно ще напуснат организма по-бързо. Това не се отнася за таблетките, които се дъвчат или смучат.
Таблетки, които се смучат: Forever Royal Jelly (пчелно млечице), Forever Bee Propolis (пчелен прополис) може и да се
дъвче, Forever Bee Pollen (пчелен прашец) по схема за десенсибилизация – започва се с ¼ таблетка на ден и постепенно
се увеличава до 3 таблетки дневно.
Таблетки, които се дъвчат: Forever Kids (витамини и минерали за деца и възрастни), Absorbent-C (витамин С), Gin-Chia
(женшен и златна чия). Най-добре е това да става на гладно, за да могат триците, носители на активното вещество, да
полепнат по власинките на червата. Така се осигурява забавено и пълно усвояване на полезните съставки (8-18 часа) и
адекватна концентрация в кръвта през това време. Освен това женшенът проявява най-добре своя тонизиращ и ободряващ
ефект, когато е приет на гладно.
Капсулите на Arctic Sea Super Omega-3 (полиненаситените мастни киселини Омега-3 и Омега-9), както и Garlic-Thyme (чесън и
мащерка) защитават полезните съставки от корозионното действие на солната киселина в стомаха и са приготвени така, че да
се разтворят чак в червата. Ето защо те се приемат заедно с храната, по възможност в началото.
Ако пиете някой от шейковете Forever Lite за клетъчно хранене с желание за отслабване, имайте предвид, че те заместват
едно или повече хранения за деня. Forever Lite може да се приема не само за отслабване, но и за натрупване на телесна
маса, ако се приготвя с пълномаслено мляко и в по-големи дози.
За да постигнете желания ефект е по-добре да приемате по-големи количества от хранителните добавки. Предозирането
не е опасно, защото токсичността им е нулева.
Правилното дозиране и приемане на продуктите е средство и начин те да ни помогнат повече от очакваното в живота ни,
изпълнен с вредни навици и бедни на полезни вещества хранителни продукти.

Привлекателни
през лятото с
антицелулитната

програма
Луиз Райли

Специалист по козметика и грижа за кожата
на ФЛП Великобритания

на ФЛП

Дойде времето на летните отпуски. Това е сезонът на късите поли и панталонки, на леките дрехи, а
за по-смелите – и на банските. След като си крил тялото си толкова месеци, понякога е доста шокиращо (смущаващо) да се разголиш. Зимното ядене, сладкишите и липсата на движение оставят следа
върху тялото. Затова нека си направим план още днес как да влезем във форма.
КАКВО Е ЦЕЛУЛИТ?
Знаем, че 95% от жените по света страдат от този проблем в различна степен. Мъжете казват,
че нямат целулит. При тях се нарича “любовни дръжки”! Всъщност причината жените да са
по-предразположени от мъжете е, че те раждат, мастните им клетки са разположени хоризонтално,
а не вертикално и се натрупват на места, които не са характерни за мъжете. Вече е станало твърде актуално да имаш целулит и да се опитваш да се отървеш от него. Проблемът с целулита не е в
наднорменото тегло, а в неправилното функциониране на лимфната система -отходните тръби, изчистващи организма ни от токсини.
Натрупване на токсини може да се получи от пиене на много чай или кафе. Бъбреците ни не могат да се справят с повече от четири чаши дневно. Кофеинът и алкохолът допълнително влошават положението, и ако не пиете поне по 8 чаши вода дневно, токсините без съмнение остават в организма ви. С течение на времето нашите
“отходни тръби” започват да се напукват и токсични отпадъци, които наричаме целулит, изтичат към мастните клетки. Представете си, че целулитът е течност, която
бавно запълва все по-голямо пространство в клетката. Това води до намаляването на кислорода и кръвта в клетката, което я прави нестабилна и я превръща в нездрава
клетка. Тя става твърда, подува се и придава на кожата тази непривлекателна неравност.
ПЕТТЕ СТАДИЯ НА ЦЕЛУЛИТА
1.
Почти не се забелязва, ако не се натисне кожата.
2.
Появяват се леки неравности по повърхността на кожата.
3.
С втвърдяването на целулита кръвообращението става неравномерно и по краката се появяват забележими по-хладни
и по-топли области. Кожата става по-лесно наранима и започват да се забелязват малки спукани капиляри, поради
прогресиращото разпадане на лимфната система.
4.
На този етап целулитът става още по-твърд и определени области стават чувствителни при допир. Неравностите по
кожата са все по-изявени.
5.
Целулитът вече е толкова твърд, че за съжаление само хирургическа намеса би могла да ви отърве от него.
КОМПЛЕКТ ГРИЖА ЗА ТЯЛОТО С АЛОЕ
Body Toning Kit
Преди години французите откриват, че коктейл от билкови екстракти, прилаган върху кожата, помага за извличането на целулита от мастните клетки. Сред тези билки са бръшлян, коча билка, клематис и хвощ. Форевър Ливинг комбинира тези ефикасни
билки с Алое Вера. То ги пренася дълбоко в клетките на кожата, за да извлекат целулита от тях. Но Алоето подпомага и възстановяването на увредените тъкани и преустановява процеса на изтичане на токсини към мастните клетки. Така лимфната
система пълноценно изхвърля токсините от организма, вместо да се задържат в него. Канеленото и джинджифиленото масло
са загряващи вещества, които отварят порите, за да проникнат кремовете по-бързо.
ЗА БЕЗУПРЕЧНА КОЖА
Стъпка 1: Почистете проблемните области с гела за душ Aloe Bath Gelee и с помощта на естествената луфа, включена в
комплекта. Движете луфата в посока към сърцето.
Стъпка 2: Измерете и отбележете областите, които ще опаковате във фолио (горната част на краката над коленете, ръцете
над лактите, долната част на торса – под гръдната кост).
Стъпка 3: Нанесете тонизиращия крем Aloe Body Toner и обвийте с прозрачното фолио 2-3 пъти с движения по посока на
сърцето, но не стягайте много. Отпуснете се за един час. Кожата ви ще се загрее силно и ще се зачерви. Това е нормално
и означава, че кремът действа.
Стъпка 4: Развийте фолиото и измерете отново. След това нанесете крема за тяло Body Conditioning Creme, за да продължи процесът и през следващите 12-24 часа. Кремът можете да нанесете и по такива части от тялото, които не бива
да се увиват с фолио – брадичката, гръдната кост, гърба и краката под коляното. Като цяло ефектът му е по-нежен от
този на Aloe Body Toner.
ЗАПОМНЕТЕ!
Колко пъти и колко често?
Комплектът съдържа продукти за около шест процедури и е достатъчен за начален курс.
Две процедури седмично през първите три седмици и след това по една на всеки 3-4 седмици за поддържане на здрава
съдова система.
Масажирайте ежедневно всички проблемни области с Гела за душ и вана и с луфата.
Пийте някоя от разновидностите на гела от Алое Вера, за да поддържате доброто състояние на съдовата си система.
Добавете и четири от нашите добавки, които също заздравяват съдовите стени: Absorbent-C, Arctic Sea, Nature-Min и
A-Beta-CarE.
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ДИСТРИБУТОРИсподелят
Здравейте, мили приятели от ФЛП!

Казвам се Върбинка Герчева и съм от Шумен. Запознах се с продуктите на ФЛП от моя близка в съседна Гърция, която ги употребява вече
почти година и се чувства много добре.
Направих проучване дали тези продукти се разпространяват в България и прочетох много литература, включително и в страниците на
интернет.
От март 2003 г. съм дистрибутор и потребител. Започнах да пия Aloe
Vera Gel и Lycium Plus. На третия-четвъртия ден от употребата им почувствах много силни болки от врата до пръстите на краката си. Болеше ме навсякъде. Работя в учреждение и чаках с нетърпение края на
работния ден, за да се прибера вкъщи и да включа електрическата възглавничка. Имах чувството, че се “разпадам”. Това продължи около пет
дни, след което болката отмина.
Сега се чувствам прекрасно. Главата не ме боли, нямам отоци, кракът
ми мина и въобще няма частица от тялото ми, която да е дала сигнал
за болка.

Q&A

Вече препоръчвам продуктите на много мои близки и познати.
ФЛП е страхотна компания с невероятни продукти.
Пожелавам ви продуктите на ФЛП да присъстват във всяко домакинство
в България, защото са наистина вълшебни.
Върбинка Герчева
Асистент Супервайзор, Шумен

ВЪПРОСИиОТГОВОРИ

Какво е мрежов маркетинг (МЛМ, Network marketing)?
Мрежовият маркетинг (ММ) е един сравнително нов начин на търговия, чиито безспорни предимства карат специалистите да смятат, че
в близко бъдеще той ще се наложи като основен, измествайки досегашния традиционен начин на пазаруване. Най-съществените от тези
предимства са :
• липса на повече от един посредник между производителя и крайния
клиент, с което се избягва оскъпяването на продуктите;

• отпада необходимостта от складове, магазини, стокови борси и обслужващ ги персонал, с което се спестяват разходи;
• използва се принципът на най-добрата реклама – добра дума, казана
от доволен клиент – това спестява средствата за реклама, укрепва
доверието в продуктите и е гаранция за високо качество;
• дава най-примамливата бизнес възможност за много хора.
Всичко това се осъществява чрез изграждане на мрежа от потребители,
от където идва и името МЛМ.

Как да изградим

Защо трябва да се включа в мрежовия маркетинг?
Ако сте пробвали продуктите на фирма, която използва ММ за тяхното
разпространение, харесали сте ги и смятате да ги ползвате и в бъдеще,
удачно е да сключите договор с фирмата и да се включите в мрежата й.
Така ще получите правото да пазарувате директно от офиса на фирмата
по цени на едро /дистрибуторски цени/. Повечето фирми предлагат включване в мрежата срещу някаква такса. За радост ФЛП предоставя тази
привилегия на своите клиенти само срещу подписване на дистрибуторски
договор. Към това ще Ви насочи Вашият спонсор. От него ще научите и за
бизнес-възможността, ако желаете да се възползвате от нея.

Кой е спонсор и какво да очакваме от него?
Най-често това е човекът, който Ви е запознал с фирмата и продуктите,
насочил Ви е към подписване на дистрибуторски договор и Ви е обяснил бизнес-възможността. От тук нататък това е човекът, който ще има
грижата да Ви обучава и да Ви помогне, ако решите да изграждате собствена мрежа. От своя страна Вие ще бъдете спонсор на дистрибуторите
от Вашата мрежа, като винаги трябва да помните, че “спонсориране” означава не просто подписване на дистрибуторски договор, а преди всичко
е поемане на ангажимент към Вашия дистрибутор.

УСПЕШНА

14 юли 2003 г. от 17:00 ч.
Николай Дерилов
психолог-консултант

„Убеден съм, че единствената причина всички хора да не са включени в МЛМ е, че те не познават неговата същност.”
Денис Голднър

Мулти левъл маркетингът /маркетинг на много нива/ е един от най-бързо
развиващите се методи за движение на стоки в наши дни, но не са много
тези, които могат да се похвалят, че го разбират напълно. Наричат го вълната на “осемдесетте”, но той по всяка вероятност ще стигне много по-далеч
и ще бъде бизнесът на новото хилядолетие.
Целта на курса, който се организира по инициатива на ръководството
и мениджърите на фирмата е да даде възможност на всички нови и вече
работещи дистрибутори да се запознаят с основните понятия и начин на
работа по системата на МЛМ.
Този курс ще Ви осигури уникалната възможност да придобиете базови
знания и практически умения как да започнете, как да спонсорирате и как

Обучение за начинаещи и
напреднали

МЛМ СТРУКТУРА?
да изграждате вашите структури. Той ще ви научи как да побеждавате и
да бъдете лидер.
Бизнесът е изграден, съществува и непрекъснато се развива поради
факта, че всеки който се включва в системата я спазва безусловно. Този
подход гарантира успех и постигане на целите. А това е възможно единствено и само чрез непрекъснато учене. Това е бизнес на обучаващите и
побеждаващите.
Пред всички вас се изправя една възможност да промените живота
си и да приемете предизвикателството да работите в компания, в която всеки работи сам за себе си, но никога не е сам, компания, която гради своя
бизнес върху два основни принципа: изграждане на дълготрайни човешки
отношения и реализиране на продажби.
Вие имате шанса да правите този бизнес в среда и условия, за които
всички могат да ви завидят. Каквото и да направите, каквито и резултати да
постигнете, те ще бъдат плод единствено на вашето желание и усърдие. Вие
можете много повече, отколкото си мислете, че можете!

НАГРАЖДАВАНЕ НА НОВИ АСИСТЕНТ МЕНИДЖЪРИ

ДЖОНАТАН ДЕН
28.06.2003 г.
Блага Христова

Вася и Александър Александрови

Димитър Механджийски

Николинка и Трайко Трайкови

Светла Денчева-Момова и Стоян Момов

НАГРАЖДАВАНЕ НА НОВИ СУПЕРВАЙЗОРИ

Далибор Стаменковски

Илчо Божинов

П.Димова и М.Павлов

Даниела Делева

Мария и Марко Папазови

Росица Трендафилова

Елка и Веселин Славови

Марияна Георгиева и Л.Говедарски

Снежанка Генчева

Тотка и Димитър Вранчеви

НАГРАЖДАВАНЕ НА НОВИ АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОРИ

Илия Ценов

Миглена Илиева

Янка Павлова

за всички дистрибутори, преминали в по-високо ниво през май
ПРИЗНАТИ МЕНИДЖЪРИ
Име
Димитър Джурков

Спонсор
Жасмин Димитрова

Ранглиста на 10-те
най-успешни
дистрибутори
на ФЛП България

АСИСТЕНТ МЕНИДЖЪРИ

Спонсор
Елизабета Богданоска
Цветанка Бурназка
Адриана Богданоска
Далибор Стаменковски
Николинка Трайкова
Николинка Трайкова
Драгомир Маринов
Антон Кехайов

Й

Име
Адриана Богданоска
Гергана Бурназка
Далибор Стаменковски
Драгомир Маринов
Елка и Веселин Славови
Марияна Георгиева и Любомир Говедарски
Снежанка Генчева
Янка Павлова

А

СУПЕРВАЙЗОРИ

Спонсор
Светла Денчева-Момова
Цветанка Бурназка

М

Име
Николинка и Трайко Трайкови
Светла Денчева-Момова

АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОРИ

1. Цветанка и Емил Бурназки (1)
2. Незабравка Стефанова (2)
3. Милен и Галя Царевски (3)
4. Жасмин Димитрова (6)
5. Димитър Джурков (8)
6. Елка Георгиева (5)
7. Юлия и Любослав Коюнджийски (7)
8. Николинка и Трайко Трайкови (Нов)
9. Богдан Петков (Нов)
10. Емилия Младенова (-)
Класацията се прави въз основа на
груповия обем на АКТИВНИТЕ
дистрибутори. (В скоби е позицията от
предходния месец)

Албена Баева, Ангел Ботунски, Ангел и Елка Низамски, Анелия и Валери Лилови, Атанаска Велинова, Бисерка Николова, Боян Беганов,
Валентин Манов, Валерия и Енчо Петрушинови, Валя и Борис Божилови, Валя и Пламен Гъмизови, Ваня Алексиева, Васил и Димитранка
Дражеви, Василка Михайлова и Васил Василев, Василка и Рангел Николови, Васка Райкова, Велина Георгиева, Величка и Кольо
Атанасови, Величка и Христо Христови, Венета Великова, Венета Стоянова, Веселин Георгиев, Веселин и Нели Обрешкови, Виолета Ласкова и Архангел Гогов, Виолета Лесева, Виолета и Димитър Боянови,
Владимир и Божана Павлови, Галина Кръстева, Денка и Тодор Тодорови, Десислава Костадинова, Десислава Стойчева, Деян Баев, Димитър и Добринка Стойчини, Добромир Петров, Драга Севова, Екатерина
и Любомир Стоилови, Елеонора Асланска, Емилия и Стефан Павлови, Ефросина и Сашо Чобанови, Живка Желева, Здравка Надърлийска, Зоя и Георги Зарчеви, Иван Александров и Елена Иванова, Иванка
Тодорова, Иванка Иванова, Йоанна Коцева, Йорданка и Стою Петрови, Калина и Димитър Димитров, Катя Цветкова, Кирил Христов, Кирил Спасов, Красимира и Калчо Калчеви, Латинка Маринова и Ивайло
Тодоров, Лидия Курдова, Лилия и Николай Колеви, Лиляна Генчева, Людмила Събева, Магдалена Годова, Мадлена Радойчовска, Малинка Шиникчийска, Маргарита Цанкова-Павлова и Димитър Павлов,
Маргарита и Иван Радеви, Марийка Манолова, Мария Апостолова, Мария Папазова, Мария Величкова, Мария Трънкова, Мария Върбанова, Мария и Амос Фадлон, Марияна и Иван Божинови, Марияна и Стайко
Стоеви, Мартин Евтимов, Мая и Пламен Колеви, Милан Миланов, Минка и Михаил Иванови, Мисли и Хюсеин Али, Надежда Костадинова, Надежда Лазарова, Надка Иванова, Надка и Николай Теодосиеви, Надя
Борнусузова, Нели Жечева, Нели Цилова, Никола и Калинка Войчеви, Николай Курбанов, Нина Райкова, Пенка Костадинова, Пенка Обретенова, Пенко и Мария Пеневи, Пепа Чорукова, Петър Аралов, Петър
и Павлета Карлуковски, Петя Иванова, Радосвета Груева, Радост Попова, Росица Маркова, Румяна Сименова, Румяна и Цветан Грозданови, Руса Георгиева, Сийка Янакиева, Силвия Станкова, Снежанка
Джамбазова, Снежанка и Юлиян Стоянови, Соня Георгиева, Стефан и Димитринка Стоянови, Стефка Панчева, Стойна Минкова и Константин Димитров, Танка Господинова, Теодора и Анастас Манолови,
Тодорка Кацарова-Цветанова и Иван Цветанов, Христина и Павел Евдокиеви, Чавдар Атанасов, Янка и Емил Таневи, Янка и Стоян Трифонови

Международно супер рали Далас, Тексас
Условия за квалификация

Период за квалификация: 1 април 2002 г. – 31 март 2003 г.
Групов обем за периода: 1500 бонус точки

Галина и Милен Царевски – Сеньор Мениджъри
Незабравка Стефанова – Сеньор Мениджър

ПРЕМИЯ за кола

ДИСТРИБУТОРИ, СПЕЧЕЛИЛИ ОТ ДЪЛГОСРОЧНАТА ПРОГРАМА ЗА СТИМУЛИРАНЕ!
С голяма радост и гордост поздравяваме класиралите се за Насърчителна премия от 1-во ниво за покупка
на кола през месец май 2003 г.!
Те ще получават до 400 Евро
допълнително към месечния си бонус
в продължение на 36 месеца.

Цветанка и Емил Бурназки – Мениджъри

!
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Подробности за квалификацията ще откриете във Фирмената политика на ФЛП.

