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най-успешни собственици на Форевър бизнес в България
април 2017 г.

Общ групов обем
1.

Цветанка и Емил Бурназки (1)

2. Петя Йонкова (3)

Ниво

Сеньор Мениджър „Орел“
Сеньор Мениджър „Орел“

3. Димитър Механджийски (2)

Соринг Мениджър

4. Милен и Галина Царевски (4)

Сеньор Мениджър

5. Златка и Златко Горанови (10)

Мениджър „Орел“

6. Антония и Димитър Димитрови (6) Сеньор Мениджър „Орел“
7. Златинка и Галин Радеви (7)

Мениджър „Орел“

8. Мирослайв Влайчев (9)

Мениджър

9. Наталия и Милен Врайкови (-)

Мениджър

10. Ирена и Петър Спасови (5)

Сеньор Мениджър „Орел“

Немениджърски точки
Цветанка и Емил Бурназки (1)

1.

3. Петя Йонкова (7)

Ниво

Сеньор Мениджър „Орел“

2. Златинка и Галин Радеви (2)

Мениджър „Орел“
Сеньор Мениджър „Орел“

4. Милен и Галина Царевски (3)

Спонсори на месеца

спонсорирали най-много нови Асистент Супервайзори

Ниво

Сеньор Мениджър

5. Наталия и Милен Врайкови (6)

Мениджър

6. Жана и Тодор Токови (4)

Мениджър

7. Антоанета и Васил Василеви (8)
8. Ирена и Петър Спасови (5)

Цветанка и Емил Бурназки

Мениджър „Орел“
Сеньор Мениджър „Орел“

9. Златка и Златко Горанови (-)

Мениджър „Орел“

10. Иглика и Милко Величкови (-)

Мениджър „Орел“

1.
2.

Брой
Петя Георгиева
Гергана Кръстева
Иван Лозанов
Ирена и Петър Спасови
Лидия Маджарова
Мария Серафимова
Пейо Филев
Стилияна Стефанова

5
2
2
2
2
2
2
2

Класациите включват само АКТИВНИТЕ собственици на Форевър бизнес
(в скоби е позицията от предходния месец)

4

б.т.

лидерски клуб

ПЪРВО ниво (4 б.т. ТРИ поредни месеца)
ФЕВРУАРИ-АПРИЛ

Александра Накова, Бисерка Борисова, Венелина Филипова,
Гергана Дикова, Моника Келчева, Николета Алексиева, Пейо
Филев, Петя Георгиева, Светла Тотова, Снежанка Николова

ФОРЕВЪР ЛИВИНГ ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ ЕООД
Адрес:
ул. „Бурел“ 41Б
1408 София
тел:
02 / 954 95 80
02 / 953 18 14
02 / 491 20 01
факс: 02 / 954 96 68
e-mail: flpb@flp.bg
www.flp.bg
www.foreverliving.com

За контакти:
Стефан Стаев
Даниела Станкова
Калин Марев
Николай Бързев
Боряна Миланова
Мая Младенова
Мария Василева
Деница Проданова
Деян Колев
Димитрина Дончева

Управляващ директор, e-mail: staev@flp.bg
Гл. счетоводител, e-mail: dmladenova@flp.bg
Продажби и логистика, e-mail: kmarev@flp.bg
Продуктов център
Информация, рецепция, e-mail: bmilanova@flp.bg
Информация и подкрепа, e-mail: mmladenova@flp.bg
Събития и международно спонсориране, e-mail:mstancheva@flp.bg
Информация, месечен бюлетин, e-mail: ddabizheva@flp.bg
Информационни системи и счетоводство, email: dkolev@flp.bg
Поръчки по телефона, информация, e-mail: ddoncheva@flp.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
Офис:

понеделник до петък

от 09:00 до 19:00 часа

Продуктов център:

понеделник
вторник до петък

от 10:00 до 19:00 часа
от 09:30 до 19:00 часа

БАНКОВИ СМЕТКИ:
Банка:
IBAN:

Райфайзенбанк
BG84RZBB91551061008228

Банка:
IBAN:

БПБ
BG86BPBI79401047341101

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.
ФЛП България благодари на собствениците на Форевър бизнес, допринесли за съставянето на този брой: Илиана Веселинова.

Да откриваш възможностите
Преди няколко месеца говорихме за
иновациите – трябва да вървим напред и
да приемаме промяната, за да продължаваме
да сме в крак с времето и да израстваме в това,
което правим. Но може и да се окаже трудно да
приемем промяната. Нещата, които познаваме
и разбираме, винаги ни се струват по-лесни,
отколкото да поемем риск и да се изправим
пред непознатото.
Онези от вас, които бяха на Глобалното
рали в Дубай, са наясно, че тази година
не можах да бъда с вас. За мен тази
промяна бе трудна и в никакъв случай
не подходих лекомислено към
решението. Знаете ли, че това е
първата международна среща на
Форевър в цялата история на
компанията, която пропускам?

отново ще танцува с вас на следващото
ни събитие!

Но ви уверявам, че причините бяха
сериозни. Двама от най-близките ми
хора не бяха добре и ние с Рут
предпочетохме да останем с тях,
докато се възстановяват.

Когато се изправяме пред промени и
трудни решения, изникват и
възможности. За мен да не присъствам
на Глобалното рали в Дубай бе шанс да
бъда с онези, които имат нужда от
присъствието ми, и да разчитам на
лидерските качества на Грег и
способностите му да отпразнува
подобаващо успехите ви – нещо, с
което бях сигурен, че той ще се справи
великолепно!

Единият е скъп приятел, който е част от
семейството на Форевър от самото
начало. Всички познавате и обичате
Арджей Лойд. Двамата сме израснали
заедно. Бяхме съученици и дори
излизахме с едни и същи момичета.
През март Арджей получи удар. С
радост искам да ви кажа, че той се
възстановява добре и съвсем скоро

Вторият скъп човек, за когото говорех,
е малката ми сестра. В момента Сю се
бори със сериозно заболяване.
Надяваме се и се молим нещата да се
оправят, но искахме да сме наблизо в
случай, че тя и Арджей имат нужда от
помощта ни.

Грег е прекрасен син и фантастичен
лидер в компанията ни. Въодушевен
съм от това, което той постига.

Кампанията му за удвояване на
бизнеса е чудесна идея и ви
насърчавам да се включите в нея и да
я популяризирате в групите си. Колко
много можем да променим нещата, ако
всеки от нас прави мъничко повече!
Но не искам да си мислите, че не се
радвах на постиженията ви, макар и
отдалеч! Благодарение на технологиите
всеки ден гледах Глобалното рали на
живо от заседателната ни зала заедно
с всеотдайния екип в Централния ни
офис – въпреки часовата разлика!
Познавам повечето от вас отдавна и
изпитах изключително удовлетворение
да видя, че сте постигнали ново ниво в
маркетинговия ни план и че получавате
още по-голям чек от програма
Chairman’s Bonus. Бях благодарен, че
мога да споделя вълнуващото
изживяване и с екипа ни тук, в офиса.

„Грег е прекрасен син и
фантастичен лидер в
компанията ни.
Въодушевен съм от
това, което той постига.“
Промяната може да бъде трудна, но тя
може да доведе и до невероятни неща,
а ние се намираме на чудесна позиция,
за да се гмурнем в бъдещето на
Форевър.
Толкова съм въодушевен от всичко,
което ни предстои – особено от чисто
новия ни гел от алое вера в „Тетра Пак“
опаковка. Екипът ни работи върху тази
иновация от доста време и тя ще
помогне на бизнеса ви да се движи все
напред.
Бъдете смели! Не се страхувайте от
промените и търсете възможностите
във всяко препятствие!
Завинаги ваш,

Рекс Моън

Главен изпълнителен директор
на ФЛП

www.flp.bg
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Собственици на ФБ, преминали на по-високо ниво

април 2017 г.

СУПЕРВАЙЗОР

спонсор

град

Чавдар Стоянов

Цветанка и Емил Бурназки

Кюстендил

Петя Георгиева

Генади и Димитрина Джамбови

Стара Загора

Лидия Маджарова

Златка и Златко Горанови

Кърджали

Йорданка Маринова

Петя Йонкова

Велико Търново

Диана Папирска

Елка Георгиева

София

Веселина Стефанова

Петя Йонкова

София

АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОР
Айше Халил

Виолета Гиндева

Златка Ракшиева

Маргарита Михайлова

Росица Петрова

Албена Каменова

Виолина Райнова

Златко Димитров

Маргарита Петева

Румен Димов

Албена Минкова

Владимир Джиков

Зорка Андонова

Марин Алексиев

Русалина Христова

Албена Накова

Ганка Йорданова

Ива Минчева

Мария Белопитова

Светла Василева

Ана Ангелова

Георги Видев

Мария Динкова

Симеон Желев

Ангелина Генова

Гергана Кръстева

Иванка ХорозоваДимитрова

Мартин Червенков

Славка Гълъбова

Антоанета Георгиева

Даниела Краева

Мая Тачева

Станимир Христов

Антоанета Петкова

Даниела Стоичкова

Милена Иргова

Станка Илиева

Асен Григоров

Десислава Иванова

Неда Митева

Стоянка Стоянова

Атанас Славов

Дивна Христов

Неда Тончева

Таня Николова

Байрям Мюслюм

Дочка Райчинова

Николай Ташев

Биляна Христова

Елена Георгиева

Татяна ПетроваЧолчева

Борислав Борисов

Елена Димитрова

Венета Николова

Елена Куманова

Красимира
Йорданова

Весела Игнатова

Елена Цветкова

Кристина Кръстева

Петя Стоянова

Виден Лозанов

Елина Попова

Лилия Мазгалова

Пламен Марков

Виктор Василев

Елка Харлова

Любомира Григорова

Полина Николова

Виктория Стоянова

Златиана Тодорова

Людмила Филипова

Росица Илиева

Илиана Петрова
Илонка МитковаЧернас
Ирина Данова
Ирина Тодорова
Йорданка Николова
Константин Крумов

Нина Григорова
Павел Колев
Пенка Василева

Татяна Русева
Тинка Огнянова
Трендафила Кьосева
Филибе Джуркина
Християна Спасова

Помислете върху това...
„Правото да възстановявате и поддържате своето здраве принадлежи
единствено на вас и никой не може да ви го отнеме, освен ако вие доброволно не
се откажете от него.“
По книгата на Майк Адамс „Take Back Your Health Power“
„Повечето хора не осъзнават връзката между здравословните им проблеми
и дефицита на полезни бактерии. А изследванията свързват недостатъчните
пробиотични нива с някои от най-инвалидизиращите заболявания днес като
цироза и рак на черния дроб, метаболитен синдром и диабет. Да не говорим
за пораженията върху теглото, мобилността и изхранването ви като цяло. За
да противодействаме на факторите на бактериалния дисбаланс, на които сме
изложени всеки един ден, трябва ежедневно да вземаме пробиотици.“

Ваша Илиана Веселинова
4
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СТЕФАН И ТАНЯ СТАЕВИ
Уважаеми собственици
на Форевър бизнес,
скъпи приятели,
По време на последния ни Ден на успеха в София в края на април имахме
удоволствието да видим на сцената
няколко от собствениците на Форевър бизнес, които през изминалата
година са удвоили бизнеса си (2х) и
които споделиха ентусиазма си от
това. Някои бяха удвоили оборота на
групата си от 20 б.т. на 40 б.т., други от
40 б.т. на 90 б.т. Имахме възможност
да разговаряме с всички тях и да ги
попитаме за тяхната „рецепта“ за постигане на такъв растеж. Какво бяха
направили през изминалия период, за
да осъществят промяната?
Можем да кажем, че не бяхме изненадани от отговорите им, които по
един или друг начин ни казваха все
същото: тази година ГОВОРИХМЕ С
ПОВЕЧЕ ХОРА... Това е! Звучи проwww.flp.bg

Говорете
с повече
хора!
стичко и всеки може да го направи,
нали? Да говорим с повече хора за
ползите от употребата на продуктите
на Форевър и за достъпната за всекиго възможност за изграждане на
собствен бизнес с нашата компания,
без необходимост от инвестиции, без
риск и със свободата сами да избирате кога, колко и с кого да развивате
дейността си.
Всички, удвоили бизнеса си, са работили със списъка си с имена и са
помагали на спонсорираните от тях
хора да вървят по стъпките им. Търсили са повече хора, канили са повече
хора, организирали са повече срещи
и са ГОВОРИЛИ С ПОВЕЧЕ ХОРА. Използвали са и са следвали наръчника „Първи стъпки към Мениджър“ и
са обучавали спонсорираните от тях
да правят същото. Не са пропускали
фирмена презентация, обучение или
Ден на успеха и винаги са водили нови

гости. Щом те могат да го направят,
защо да не може и всеки от вас?

ГОВОРЕТЕ С
ПОВЕЧЕ ХОРА!
Удвоете бизнеса си и сбъднете мечтите си! А в отплата ще започнете да
получавате месечни бонуси, които
няма да са по-високи само два пъти, ами три, четири и дори повече.
Заслужава си!
С обич и винаги с Вас,

Стефан и Таня Стаеви
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ДЕН НА УСПЕХА
8 юли 2017 г.
ХОТЕЛ МАРИНЕЛА
Зала „София Гранд“, Начало: 11.00 ч.
Вход: 3,00 лв. или 5,00 лв. в деня на събитието

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ:

ПИТЪР БУТС

ФОРЕВЪР ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ – ЕВРОПА

ОТКРИТИ ПРЕДСТАВЯНИЯ
ВАРНА, 3 юни 2017 г.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 17 юни 2017 г.

12:00-13:00 ч. - Възможността за бизнес
13:30-14:30 ч. - Бърз старт
15:00-16:00 ч. - Продуктите на Форевър

13:00-14:00 ч. - Възможността за бизнес
14:30-15:30 ч. - Продуктите на Форевър
16:00-17:00 ч. - Бърз старт

Зала „Нептун”, х-л „Аква“

Заседателна зала, х-л „Панорама“

БУРГАС, 4 юни 2017 г.

СИЛИСТРА, 18 юни 2017 г.

13:00-14:00 ч. - Възможността за бизнес
14:30-15:30 ч. - Продуктите на Форевър
16:00-17:00 ч. - Бърз старт

12:00-13:00 ч. - Възможността за бизнес
13:30-14:30 ч. - Продуктите на Форевър
15:00-16:00 ч. - Бърз старт

Конферентна зала, х-л „Бургас“

Зала „Данубе“, х-л „Данубе“

ГАБРОВО, 4 юни 2017 г.

БЛАГОЕВГРАД, 25 юни 2017 г.

13:00-14:00 ч. - Възможността за бизнес
14:30-15:30 ч. - Продуктите на Форевър
16:00-17:00 ч. - Бърз старт

13:00-14:00 ч. - Възможността за бизнес
14:30-15:30 ч. - Продуктите на Форевър
16:00-17:00 ч. - Бърз старт

Зала „Дружба“, х-л „Балкан“

Конферентна зала, х-л „Монте Кристо“

ПЛОВДИВ, 8 юни 2017 г.

Зала „Пълдин“, х-л „Санкт Петербург“
18:15-19:00 ч. - Възможността за бизнес
19:30-20:30 ч. - Продуктите на Форевър

СОФИЯ, 10 юни 2017 г.

Зала „Киев“, парк-хотел „Москва“
10:00-11:00 ч. - Възможността за бизнес
11:30-12:30 ч. - Продуктите на Форевър
13:00-14:00 ч. - Бърз старт

ПЛЕВЕН, 11 юни 2017 г.

Конферентна зала, х-л „Ростов“
11:00-12:00 ч. - Възможността за бизнес
12:30-13:30 ч. - Продуктите на Форевър
14:00-15:00 ч. - Бърз старт
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БЪДЕТЕ АКТИВНИ и АТРАКТИВНИ с ФОРЕВЪР!
Живейте динамично, работете усърдно, а Форевър България ще
ви помогне да бъдете и атрактивни!
Бъдете активни!
Спортувайте, движете се, общувайте и покажете своята Ф.И.Т. форма на всички. Използвайте и
промотирайте страхотните програми за контрол на теглото на Форевър и печелете награди. Този
сезон всяка лична покупка на пакет F15 ще ви донесе изключително компактен и атрактивен
уред за спорт навсякъде и по всяко време – електронно въже за скачане Форевър. Спечелете
нови членове за Ф.И.Т. отбора

Бъдете атрактивни!
Покажете на целия свят, че сте част от голямото семейство на Форевър. Това
лято споделяйте най-добрата бизнес възможност на света с два пъти повече хора и печелете привлекателни Форевър аксесоари. Красив плажен чадър
или симпатична плажна постелка, удобно спортно шише или ефирно парео,
практичен сгъваем чадър, цветен сак или плажна чанта – ВИЕ ИЗБИРАТЕ!
А ние очакваме през юни, юли или август* да имате:
• 1 б.т. от лични покупки и 1 новоспонсориран сътрудник на първа линия,
ако сте НОВУС КЛИЕНТ или АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОР
• 2 б.т. от лични покупки и 2 новоспонсорирани сътрудници на първа линия,
ако сте СУПЕРВАЙЗОР или АСИСТЕНТ МЕНИДЖЪР
• 2 б.т. от лични покупки и 1 новоспонсориран Асистент Супервайзор на
първа линия, ако сте на ниво МЕНИДЖЪР.
Искате повече от един уникален аксесоар? Просто изпълнете условието два пъти!
Нека всички бъдем Форевър!

Бъдете активни и си спечелете емблематичния
жълт куфар на Форевър!
Бъдете активни с 4 б.т. и спонсорирайте интензивно през следващите 6 месеца.
От 1 юни до 30 ноември 2017 г.:
• спонсорирайте поне 9 нови СФБ на първа линия
• през всеки от шестте месеца помогнете на поне един от новоспонсорираните
СФБ да постигне ниво Асистент Супервайзор**
• заедно с цялата си нова група реализирайте 20 бонусни точки нов бизнес***.
Далечните пътешествия с Форевър ще бъдат истинско удоволствие с този уникален куфар, който вече
притежават едни от най-заслужилите СФБ по света!

Да превърнем и това лято във Форевър лято!
* Условията трябва да бъдат изпълнени от 1 до 30/31 число на съответния месец (юни, юли или август).
** Новус клиенти, спонсорирани преди 1 юни 2017 г. и постигнали ниво Асистент Супервайзор в периода на промоцията, няма да се включват в състезанието.
*** Нов бизнес – бонусните точки от всички сътрудници на първа линия, спонсорирани през периода от 1 юни 2017 г. до 30 ноември 2017 г. Личните ви точки
няма да се включват в изискването за общо 20 б.т. нов бизнес.
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БЪДЕЩЕТО
НА АЛОЕ
ВЕРА

Преди почти 40 години се ражда мечтата на Рекс Моън да предложи
изумителните качества на алое вера на хората по целия свят, за да
им помогне да изглеждат и да се чувстват по-добре. И макар да са
изминали четири десетилетия, алоето винаги е било и ще бъде в
основата на всичко, което Форевър прави!
Сигурни сме, че сте забелязали подобренията в
продуктовия ни асортимент, в маркетинговия
ни план, в производствените ни мощности и
дори във вашите изживявания по време на
събитията ни.
Иновациите са важна част от всеки бизнес и ние винаги
търсим начини да се усъвършенстваме. Преди малко
повече от месец обявихме най-значимата в историята на
Форевър продуктова иновация – появата на НОВИЯ ГЕЛ ОТ
АЛОЕ ВЕРА в „Тетра Пак“ опаковка.
Промяната не е само в дизайна. Растейки постоянно, ние
осъзнаваме, че трябва да продължаваме да търсим
методи за щадене на околната среда. Новаторската „тетра“
опаковка се състои от седем слоя 100% рециклируеми
материали и се сглобява в момента на пълнене, което

значително оптимизира производството.
Знаем, че за мнозина жълтата тубичка на ГЕЛА ОТ АЛОЕ
ВЕРА е символ на Форевър, но също така знаем, че
най-важното е какво има вътре. Затова с вълнение искаме
да допълним, че новият тип опаковка ще ни позволи да ви
предложим любимите напитки от алое вера без
консерванти!
Ето защо и четирите варианта – Aloe Vera Gel®, Forever
Freedom®, Forever Aloe Berry Nectar® и Forever Aloe Bits N’
Peaches®, ще получат нова стилна и екологична опаковка,
която ще стигне до вас през 2018 г. С повече подробности
ще ви запознаем през идните месеци, но можете да сте
спокойни, че ще продължим да ви предлагаме и четирите
напитки, а Форевър все така ще произвежда
висококачественото алое, което всички познавате и
обичате.

ОЧАКВАЙТЕ
ПРЕЗ

2018
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„Иновациите са важна част от
всеки бизнес и ние винаги търсим
начини да се усъвършенстваме.“

7 слоя

защитни
материали

www.flp.bg

100%
рециклируеми
материали

По-ефективно
производство
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Благодаря ви!
Как можеш да
благодариш за
часовете неуморна
работа, за отделеното
време, за ентусиазма,
енергията и високия
дух, които споделяте
с нас? Никога не съм
сигурен дали го
казваме достатъчно
често, но нека опитам
още веднъж:
БЛАГОДАРЯ ВИ!

Благодаря ви за всичко, което правите,
за да помогнете на компанията ни да
бъде най-добрата бизнес възможност
на света. Благодаря ви за жертвите, за
желанието ви да споделяте и да се
учите, благодаря ви, че сте се
посветили на това да вършите
правилните неща. Благодаря ви, че
правите бъдещето на Форевър толкова
светло.
Да празнувам постиженията ви и
възхода на нашата компания с 12 000
от вас в невероятния Дубай бе
изживяване, което никога няма да
забравя. Глобално рали 2017 беше
най-хубавото до момента. Очаквайки с
трепет догодина да се „завърнем у
дома“ в Далас и да отбележим 40-ата
си годишнина, знам, че най-доброто
тепърва предстои.

Благодаря ви за поредното
великолепно Глобално рали и затова,
че наистина го превърнахте в
неповторимо изживяване.
Не спирайте да се усмихвате,

Грег Моън
Президент на
Форевър Ливинг Продъктс

Мениджър ОРЕЛ

Поздравяваме лидерите, извоювали си една от най-престижните
титли в света на Форевър, които ще представят България през
2017-а на круизния кораб и ще посетят Барселона, Монте Карло и
Рим заедно с елита на компанията!
Сеньор Мениджър ОРЕЛ

Мениджър ОРЕЛ

Антония и Димитър Димитрови

Антоанета и Васил Василеви

Ирена и Петър Спасови

Елка Георгиева

Петя Йонкова

Златинка и Галин Радеви

Цветанка и Емил Бурназки

Златка и Златко Горанови
Иглика и Милко Величкови

Усилията, които положиха,
за да се квалифицират, ще бъдат
възнаградени с фантастично
приключение. Очакват ги четири
незабравими дни на луксозен кораб,
който ще ги отведе в три от
най-красивите средиземноморски
градове – Барселона, Монте Карло
и Рим.
Амбициозните собственици на
Форевър бизнес ще отплават към
нови хоризонти в бизнеса заедно
с колегите си от цял свят.
Ще обменят ценен опит и ще се
вдъхновяват взаимно. Вълнуващите
изживявания от пътешествието ще
бъдат допълнени от качествени
обучения, общуване и много
забавления!

1-5 октомври 2017

Глобално рали 2018:
Форевър се завръща у дома
Някои биха казали, че Глобалното рали е тържествен завършек на всяка година във Форевър бизнеса, въпреки че се
провежда през април. От раздаването на милиони долари в чекове от програма Chairman's Bonus до представянето на
новите продукти и най-добрите държави в компанията – случващото се на световната ни среща е грандиозен финал в
личното пътешествие на всеки СФБ и обобщава успехите през поредната година във Форевър.

2018-а бележи 40 силни години в бизнеса и затова се завръщаме у дома, за да ги отпразнуваме!
Между 22 и 30 април всички квалификанти за Глобалното рали ще имат възможност да посетят впечатляващия Далас
в щата Тексас и да се насладят на многобройните атракции, които го превръщат в
специално място за семейството на Форевър. Дом на фабриката ни „Алое Вера –
Америка“ и на една от трите ни плантации с любимото растение, Тексас е не само
идеалното място да отбележим 40-ия си юбилей, но е и великолепно пространство
да се върнем към корените на Форевър.

У дома с Форевър
Освен производствена база „Алое Вера –
Америка“, Далас е крайъгълен камък и
за цялата ни алое дейност по света.
Оттук управляваме плантациите си в
Тексас и Доминиканската Република,
преработвателното предприятие в град
Мишън, щата Тексас, над 30 милиона
литра гел от алое вера годишно и
изработването на многобройните ни
успешни продукти от алое вера.
С какво ще ви зарадваме, ако се
квалифицирате за Глобалното рали
догодина? Не само ще имате шанс да

12		Юни 2017

надникнете зад кулисите на Форевър в
САЩ, но също и да разширите глобалния
си бизнес, да научите повече за голяма
част от напълно затворения ни цикъл на
производство, както и да вкусите от
онова, което превръща Форевър в
най-добрата бизнес възможност на
света.
Искате ли да разберете какво е да
работите в предприятие на Форевър или
да видите как току-що откъснатите листа
се преобразуват в гела от алое вера,
който толкова обичаме?
www.foreverliving.com

Квалификацията за Глобалното рали е
шансът ви да изживеете всичко това и
още много!
Ако пък търсите и друг начин да се
свържете с компанията ни, Курорти
Форевър е отличен избор! Дъщерната ни
компания притежава и управлява над 40
уникални туристически бази за почивка
и забавление из целите Съединени Щати,
но ранчото Саутфорк е сред любимите
ни! Често наричано „най-прочутото ранчо
в света“, то е арена на действието в
телевизионния сериал „Далас“. По време

на Глобалното рали квалифицираните
собственици на Форевър бизнес ще имат
възможност да посетят и разгледат този
вълнуващ исторически имот на Форевър.

Още за Далас
Знаете ли, че Далас е найпредпочитаната дестинация за
посещаващите Тексас? Със своите над
12 000 заведения за хранене и 4,6
милиона жители, този обширен град носи
чара на Юга – уникална смесица от

модерна и каубойска култура,
изпъстрена с разнообразие от
забележителности и атракции.
Посетете един от множеството музеи в
квартала на изкуствата в Далас,
разположени само на 19 преки един от
друг, потопете се в богатата спортна
сцена на града, идете до Тексаския конен
парк за утринна езда или се изкачете на
върха на високата 171 метра кула
Реюнион, за да се насладите на
зашеметяваща панорама на града.

Нямаме търпение догодина да ви приветстваме у дома!
www.flp.bg
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Ден на успеха

Ден на успеха
АСИСТЕНТ МЕНИДЖЪРИ

29 април 2017 г., хотел „Маринела“

СУПЕРВАЙЗОРИ

ТИ

ТИ

АС

С

С

АС

АС

Габриела Гоцова

Габриела Пападопова

Галина Георгиева

Моника Келчева

Надка Илийчовска

Невена Георгиева

Николета Алексиева

Пейо Филев

Славея Ценова

Стефани Атанасова

Христина Матеева

Полина Петкова

Валентина Григорова

Росица Лавчева

Димка Русева

АС

4

Ден на успеха

Ден на успеха

б.т.

29 април 2017 г., хотел „Маринела“

лидерски клуб

100 ЗЛАТНИ

Радостина Георгиева

Радослав Чушков

ТРЕТО ниво

ПЪРВО ниво

Снежана Маркова, Полина Петкова

ВТОРО ниво

4

б.т.

Еленка Жекова, Величка Павлова, Детелина Йорданова, Емилия
Георгиева, Анета Иванова (получила Габриела Гоцова)

топ 3

бонуси

№1 Димитър Механджийски

Лили Петрова, Нели Хинова, Георги Иванов,
Даниела Петрова, Славея Ценова,
Габриела Гоцова

4

б.т.

№1 10 684,00 лв. (февруари), №2 10 073,18 лв. (февруари), №3 9 480,62 лв. (март)

№2 Цветанка и Емил Бурназки

№3 Петя Йонкова (получен от екипа ѝ от Велико Търново)

yспокоява
охлажда
предпазва

FOREVER

SUN LIPS

TM

СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН БАЛСАМ ЗА УСТНИ

Устните са една от най-чувствителните зони.
Грижете се за тях и възстановявайте
предпазния им слой с Форевър сън липс.
Неговият слънцезащитен фактор 30 пресича
пътя и на UVA, и на UVB лъчите. От
ултравиолетовата светлина устните могат да
изгубят свежестта си, но с Форевър сън липс
те се чувстват охладени, защитени и
омекотени благодарение на гела от алое
вера, маслото от жожоба и ментовия аромат.

Успокояващ балсам за устни за защита от слънце и вятър.
Фактор 30

Хидратиращо масло от жожоба
и успокояващо алое вера

UVA и UVB защита

Освежаващ ментов аромат

