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

Общ групов обем
1.

Цветанка и Емил Бурназки (-)

Ниво

Сеньор Мениджър „Орел“

2. Димитър Механджийски (1)

Соринг Мениджър

3. Петя Йонкова (2)

Сеньор Мениджър „Орел“

4. Милен и Галина Царевски (4)
5. Ирена и Петър Спасови (6)

Сеньор Мениджър
Сеньор Мениджър „Орел“

6. Златинка и Галин Радеви (3)

Мениджър „Орел“

7. Златка и Златко Горанови (5)

Мениджър „Орел“

8. Антония и Димитър Димитрови (-) Сеньор Мениджър „Орел“
9. Мирослав Влайчев (-)

Мениджър

10. Антоанета и Васил Василеви (8)

Мениджър „Орел“

Немениджърски точки

Ниво

Цветанка и Емил Бурназки (-)

Сеньор Мениджър „Орел“

2. Милен и Галина Царевски (2)

Сеньор Мениджър

3. Златинка и Галин Радеви (1)

Мениджър „Орел“

1.

4. Ирена и Петър Спасови (3)

Сеньор Мениджър „Орел“

5. Антоанета и Васил Василеви (6)

Цветанка и Емил Бурназки

Спонсори на месеца

спонсорирали най-много нови Асистент Супервайзори

Ниво

Мениджър „Орел“

6. Жана и Тодор Токови (5)

1.

Мениджър

7. Петя Йонкова (7)

Сеньор Мениджър „Орел“

8. Диана и Иван Стойкови (-)

Мениджър

9. Златка и Златко Горанови (-)

Мениджър „Орел“

10. Димитър Механджийски (9)

Соринг Мениджър

Класациите включват само АКТИВНИТЕ собственици на Форевър бизнес, спонсорирали поне
един Асистент Супервайзор в рамките на месеца (в скоби е позицията от предходния месец).
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б.т.

Брой
Антоанета и Васил Василеви
Бисер Георгиев
Блага и Петър Христови
Венелина Филипова
Галина Димитрова
Диана и Иван Стойкови
Димитър Механджийски
Жана и Тодор Токови
Йорданка Алексиева
Камен Каменови и Яна Велева-Каменова

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

лидерски клуб

(4 б.т. ДВАНАЙСЕТ поредни месеца)
ТРЕТО ниво
СЕПТЕМВРИ-АВГУСТ

Еленка Жекова

ВТОРО ниво (4 б.т. ШЕСТ поредни месеца)
МАРТ-АВГУСТ

Гергана Христова

ПЪРВО ниво (4 б.т. ТРИ поредни месеца)
ЮНИ-АВГУСТ

Анастасия Василева, Владимир Лазаров, Петка Петкова

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.

Днес, не
някой ден
С наближаването на 40-ия рожден ден на Форевър, си припомням,
че когато основах компанията, нямах представа, че след 40
години тя ще работи в над 150 страни и ще има работна сила от
милиони независими собственици на бизнес.
Аз просто сложих началото на Форевър,
воден от мечта, както правят и много от
собствениците на Форевър бизнес. Дали
успешно преследваме мечтата си зависи
единствено лично от нас.
Стара максима за закона на Паркинсон
казва:

„Работата се разраства
до запълване на
наличното време.“
Да го перифразираме на нашия език –
ако си кажете, че ще ви отнеме една
година да станете Мениджър, наистина
ще ви трябва година. Ако си кажете, че
ще ви отнеме три месеца да станете
Мениджър, наистина ще ви трябват
само три месеца. Въпросът, който
трябва да си зададете, е колко силно
искате да осъществите целите си и
какво количество работа сте готови да
вложите в постигането им?
Това се нарича мотивация чрез краен
срок. Познавам много от нашите
собственици на бизнес по света
www.flp.bg

и историята на всеки ме очарова.
Какво ги тласка към успеха? С какво
са уникални? Има една история на
собственик на Форевър бизнес, която
разпали интереса ми към тази теория,
защото чудесно илюстрира закона на
Паркинсон.
Млада майка се запознава с бизнес
възможността, знаейки, че разполага със съвсем кратко време, за
да докаже, че Форевър бизнесът е
реален шанс за нейното семейство.
Мотивацията ѝ я дърпа напред всеки
ден и ѝ напомня, че отчаяно търси как
да се измъкне от начина, по който тя
и семейството ѝ живеят.
Докато с близките си минава през
изключително тежки моменти, тя си
обещава само за няколко седмици да
докаже, че бизнесът работи. В този
кратък срок не се крие само всеотдайност, но и неотложност, и вяра, че
Форевър ще бъде нейното спасение.
Тя си дава шест седмици и можете ли
да си представите, че ѝ отнема точно
толкова време да стане Мениджър?

Използвайки същите принципи, тази
собственичка на Форевър бизнес за
броени години печели и мечтаното
от мнозина членство в Глобалния
лидерски екип и променя живота си
из основи.
И всичко това заради неотложността.
Определят неотложността като нещо
важно, което изисква незабавно
действие. Помислете колко бързо
искате да си осигурите втори доход,
да напуснете сегашната си работа, да
си купите нова кола, на която можете
да разчитате, да осигурите на децата
си по-добро образование.
Готови ли сте за осезаем напредък
в бизнеса? Мотивирайте се с краен
срок и си създайте чувството за неотложност, което ще превърне мечтите
ви в реалност.
Завинаги ваш,

Рекс Моън
Главен изпълнителен директор на ФЛП

Октомври 2017
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Собственици на ФБ, преминали на по-високо ниво

август 2017 г.

АСИСТЕНТ МЕНИДЖЪР

спонсор

град

Цветанка Софиянска

Ирена и Петър Спасови

София

СУПЕРВАЙЗОР

спонсор

град

Деян Бонев

Иван Манев

София

Иван Манев

Антоанета и Васил Василеви

София

АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОР
Адрияна и Димо Димови

Елеонора Енчева

Кръстинка Петрова

Пламен Петров

Айлин Селимоглу

Елица Костова

Ксения Христова

Поля Фиданова

Анелия Спасова

Емил Тодоров

Лариса Хаджийска

Радост Бояджиева

Антоанета Момчилова

Емилия Братанова

Лидия Кукова

Радост Фратева

Атанас Семов

Емилия Димитрова

Лилия Кокинова

Радостина Янева

Благовеста Иванова

Емилия Илиева

Лиляна Томова

Раймонда Нешева

Божана Стоева

Жулиета Харитова

Малинка Цачева

Райна Лалева

Валя Несторова

Злата Спасова

Мариана Петрова

Ралица Великова

Василка Спилкова

Ива Манева

Марина Шехова

Ренета Йорданова

Велина Иванова

Иван Спасов

Мария Джойкева

Росица Кръстева

Величка Димитрова

Иванина Мутишева

Мария Русева

Сашка Веселинова

Веселина Кунтури

Иванка НиноваМетаниева

Мая Карагеоргиева

Светозар Петров

Илия Павлов

Мая Николова

Снежана Иванова

Мая Пауновска

Стефка Гълъбова

Милен Георгиев

Стилияна Стефанова

Милен Иванов

Стилян Александров

Моника Вукадинова

Татяна Тодорова

Моника Дъбинска

Христина Минчева

Надежда Митова

Христина Николова

Недка Булатова

Християна Цолова-Димитрова

Нели Иринова

Цветанка Иванова

Георги Топоров
Гергана Павлова
Гиви Гавардашвили
Горан Васев
Денислав Минев
Димитър Муховски
Димитър Петров
Евелина Христова
Елена Николова
Елена Стойкова
Елена Христова

Катя Ушева
Кирила Кирова
Константин Йорданов
Красимир Кирилов
Красимир Христов
Красимира Кънчева
Кристин Тодоров
Кристина Георгиева
Кристина Христоскова

Павел Иванов
Петя Попова

Обновен ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ
Продуктовият каталог е един от основните ви инструменти за работа във Форевър и затова се стараем той
да е възможно най-полезен за вас. Новото издание за
2017/2018 година е с осъвременено съдържание, а оформлението запазихме в познатия ви стил. Включихме
най-новите продукти и се разделихме с излезлите от производство. Както винаги, каталогът включва кодовете
на продуктите, цените им за клиенти, количеството във
всяка опаковка и, малко закодирано, но за нашите собственици на бизнес – достатъчно ясно, цените за новус
клиенти и бонусните точки, които носи всеки продукт.
Код: 1003 Цена: 1,00 лв.
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Поръчайте новия ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ още днес!
www.foreverliving.com

Седмична
програма
Уважаеми собственици
на Форевър бизнес,
скъпи приятели,
Само преди няколко седмици открихме
отново учебната година на децата и
се надяваме, че сте се погрижили за
учениците около себе си. Като се започне от ежедневното миене на зъбите с
пастата на Форевър, задължителния
Алое липс и антибактериалния гел
санитайзер в раницата и се стигне до
редовното пиене на гела от алое и детските витамини. Всичко това ще бъде от
полза за децата около вас за по-здрави зъби, по-добра жизненост, повече
енергия и по-малко боледувания или
по-бързо възстановяване, когато се е
стигнало до тях.
Но не само затова ви припомняме за
училището. Има още нещо, което може
да бъде много полезно и за вашия бизнес. Нарича се седмична програма. Тук
мнозина от вас сигурно ще се запитат
какво общо има учебната програма с
нашия бизнес? Нека обясним. Спомняте ли си началото на всеки срок, когато
учителите ни диктуваха седмичната програма. Тя съдържаше часовете по всички предмети, които се повтаряха всяка
седмица. А след няколко седмици така
свиквахме с нея, че без да се замислим,
знаехме кой час следва и предварително
можехме да се подготвим за всичко и да
не пропускаме каквото и да е.
Точно този метод ви препоръчваме
и за създаването на навици, които ще
ви помогнат да си изградите успешен
и доходен мрежов бизнес.
Изгответе си лична седмична програма и в нея запазете твърди часове
за дейностите, които водят до резултати при изграждането на мрежа в МЛМ.

А те включват: установяване на контакти, канене на хора, организиране и
провеждане на представяне на продуктите и бизнес възможността. Бихме
ви препоръчали по-голямата част от
времето, което сте предвидили за бизнеса си, да бъде използвано именно за
тези действия и те да присъстват всеки
ден в седмичната ви програма. Нека
са вашите задължителни „занятия“, по
времето на които ще се свързвате с
хора и ще установявате контакти, ще
работите във фейсбук, ще се обаждате
по телефона и ще каните потенциални
клиенти и сътрудници на предварително планирани и организирани срещи, и
най-важното – ще провеждате достатъчно на брой разговори и презентации за спонсориране, за представяне
на бизнес възможностите, както и за
обучение и работа с новоспонсорираните партньори. Както в училищната
програма, така и във вашия седмичен
план, направете всичко възможно да
разпределите едни и същи действия в
едни и същи дни и часове през седмицата. Така у вас ще се формират програмирани навици, които ще ви помогнат
седмица след седмица да извършвате
планираните действия. Скоро ще свикнете с тях и те ще се превърнат в навик
от ежедневието ви, какъвто е миенето
на зъбите например.
Може би ще попитате: „А защо просто да не си правим списък с нещата,
които трябва да свършим?“ Класическият списък със задачи не е подходящ
за тази цел. Защото едва като определим ясно кога искаме да изпълним конкретна задача и я впишем в календара
си, чак тогава ще се зароди и поривът
за осъществяването ѝ.

СТЕФАН И ТАНЯ СТАЕВИ

Успехът в нашия бизнес не идва за
ден или два и затова трябва да имате
план и система, която ще ви помогне
да извършвате необходимите действия
организирано и без пропуск в продължение на по-дълъг период от време.
Знаем ли без замисляне кога, как и
къде изпълняваме действията, които
са част от работните ни навици, постигането на целите ни ще бъде далеч
по-лесно.
И не след дълго нещата ще започнат да се получават с все по-голяма
лекота. Докато се усетите, ще стигнете
там, където смятаме, че всеки от вас
заслужава да бъде – на върха!
И така, ако вече не сте го направили,
седнете още днес и пригответе седмичната си програма.
Не забравяйте, че отличниците
не пропускат нито един час от нея и
предварително се подготвят за всяко
занятие!

С обич и винаги с Вас,

Стефан и Таня Стаеви

2 – 8 октомври 2017 г.
час
8:00
9:30

2 октомври час
понеделник
Работа с „Първи
8:00
стъпки към Мениджър“

Среща с Мария 9:30

11:30 Тел. покани за среща
17:30 Срещи с клиенти
със списък
19:00 Работа
с имена

www.flp.bg

3 октомври час
вторник
Работа с „Първи
8:00
стъпки към Мениджър“

Продукти от ФЛП

4 октомври час
сряда
Работа с „Първи
8:00
стъпки към Мениджър“

за планиране
12:30 Среща
на бизнеса
на
17:30 Прод. представяне 17:30 Представяне
възможностите
19:15 Тел. покани за среща
контакти
20:00 Имейл
и покани

5 октомври час
четвъртък
Работа с „Първи
8:00
стъпки към Мениджър“

6 октомври
петък
Работа с „Първи
стъпки към Мениджър“

на
12:00 Проследяване
клиенти

час

7 октомври
събота

час

на
11:00 Представяне
възможностите

16:00 Кафе с Иван за 1:1 12:30 ДЕН на УСПЕХА
за планиране
18:30 Среща
с екипа

8 октомври
неделя

18:30 Бизнес обучение
до .....

Миклош Беркич

във
16:00 Работа
Фейсбук
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ПРОДУКТОВА
АКАДЕМИЯ
29 октомври 2017 г.

Парк-хотел „Москва“, зала „Европа“
Вход: 4,00 лв. (включва безплатен Продуктов наръчник)
ЗАЩО ДА УЧАСТВАТЕ?

• Запознайте се по-подробно с продуктите на Форевър.
• Обогатете аргументите си за продажба.
• Научете защо алоето на Форевър е ненадминато.
• Запознайте се с различните продуктови групи.
• Обслужвайте клиентите си по-качествено.
• Развивайте бизнеса си по-успешно.
Обърнете внимание! Участието в продуктовата академия ще става само с
предварително записване!

ОТКРИТИ ПРЕДСТАВЯНИЯ
ВАРНА, 14 октомври 2017 г.
Зала „Нептун”, х-л „Аква“

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

БУРГАС, 21 октомври 2017 г.
Конферентна зала, х-л „Бургас“

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

Помислете върху това...
„Толкова много неща научих от вас... Научих, че всеки иска да живее на върха
на планината, забравяйки, че единственото, което има значение, е как да се
катерим.“
Габриел Гарсия Маркес
„За едно наистина здравословно хранене трябва допълнително да приемаме
хранителни добавки: витамини, минерали, микроелементи, полезни мазнини,
антиоксиданти, аминокиселини. Освен като източник на сила и за изграждане
на устойчива имунна система, хранителните добавки могат да се употребяват
за специфични „лечебни цели“, т.е. за подпомагане на самовъзстановителните,
самоизцелителните сили на организма с цел постигане на равновесие и
хармония, или с други думи казано – липса на болест.“
Д-р Джеймс Линч
Ваша Илиана Веселинова
6
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Какво
представляват
Мениджърите

ОРЕЛ

След броени дни няколко хиляди собственици на Форевър бизнес ще
махат към барселонския бряг от палубата на круизния кораб „Freedom of
the Seas“, поели през Средиземно море. Това е една от наградите за
Мениджърите ОРЕЛ и макар да е съществена част от програмата за
стимулиране, има и още нещо, което май не сме споменавали достатъчно
често – какво означава да си ОРЕЛ.
Признанието е важно, но още
по-съществени са характеристиките,
които определят типа собственик на
Форевър бизнес, който Мениджърът
ОРЕЛ представлява. Следните четири
особености не са единствените черти на
истинския лидер, но са няколко от
най-изразените и най-типичните за
успяващите.

Вяра
Да вярваш в себе си, в продуктите, в
бизнеса и в самото пътешествие е не
само основна съставка на отличния
Форевър лидер, но е и магичното умение,
поддържащо ОРЛИТЕ винаги
положителни и неуморими. Когато
ОРЕЛЪТ вярва истински, той може да
постигне всичко, защото вярата и
желанието са половината от тайната на
успеха. Нищо не може да разколебае
лидер с крепка вяра.

Отговорност
Ако попитате Мениджъра ОРЕЛ какво
иска да постигне следващия месец,
може да ви каже, че иска да увеличи
продажбите си с 15%. Когато след месец
отново говорите със същия ОРЕЛ,
можете да се обзаложите, че е постигнал
набелязаното и е готов да разкаже как го
е направил. Да си ОРЕЛ отчасти означава, че си готов да направиш всичко
необходимо, за да постигнеш целта си.

www.flp.bg

Общуване
Може би си мислите, че общуването е
една от най-явните характеристики на
мрежовика, но ще се изненадате колко
много собственици на Форевър бизнес
не разбират истински какво включва то.
Лидерите са виртуози в комуникацията и
я използват, за да насърчават другите
да осъществяват замисъла си, като им
предлагат напътствия, мотивация и
целеустременост. Общуването е и
вербално, и невербално. То включва
умението да предаваш положителни
новини и да поощряваш, но и да можеш
да критикуваш конструктивно и да се
справяш с негативни реакции.

Последователност
Може би една от най-важните черти на
лидера е неговата последователност и
постоянство. Ако винаги и непоколебимо се придържаш към едни и същи
принципи, значи си се превърнал в
непотопим кораб. Независимо колко
бурно е морето, твоят плавателен съд
никога няма да ти изневери. Последователността се гради с възпитаване на
правилните навици и когато не забравяме към какво се стремим. ОРЛИТЕ са
въплъщение на последователността,
защото изграждат бизнес, който носи
успех не само лично на тях, но и помагат
на другите да вървят нагоре. За да го

Да си ОРЕЛ отчасти
означава, че си готов
да направиш всичко
необходимо, за да
постигнеш целта си.
постигат, те трябва да умеят да обучават, наставляват и направляват сътрудниците си по пътя им нагоре.
Квалификацията за Мениджър ОРЕЛ
2018 е отворена до 30 април 2018 г.
Приемате ли предизвикателството?
Говорете с ОРЛИТЕ и ги разпитайте как
са постигнали успехите си, открийте
какво е необходимо, за да се наредиш
сред тези лидери. И не забравяйте да
следите събитията на тазгодишната
среща на Мениджърите ОРЕЛ чрез
социалните мрежи и хаштага #EMR17.
Бързо ще разберете защо не бива да
пропускате шанса да станете част от
елита на Форевър.
Не спирайте да се усмихвате,

Грег Моън
Президент на Форевър Ливинг Продъктс

Октомври 2017
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ФОРЕВЪР ПРО X
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Вече можете да се насладите на дългоочакваните
усъвършенствани протеинови десерти Форевър Про Х2! В тях
няма нито захар, нито глутен, но пък ще ви заситят и заредят
с протеини от три различни източника и фибри от инулин.
Носете ги навсякъде, за да ви помагат да устоявате на
изкушението да похапвате нездравословни снаксове и
шоколади!
Всеки, който се движи активно, знае, че понякога е трудно да набави на тялото си
необходимите му хранителни вещества за оптимална жизненост. Форевър Про Х2 е удобен
и апетитен вариант да се заредите с най-важното за спортуващия организъм, а и двата
аромата – канела и шоколад, са много вкусни!

Пълноценни протеини
Всеки Про Х2 съдържа 15 грама протеини в патентована комбинация от три
различни източника: соев протеинов
изолат, протеинов концентрат и протеинов изолат от суроватка. Соята и
суроватката са пълноценни протеини,
което означава, че съдържат всички
незаменими аминокиселини, необходими на човека.
Протеините са ключови за контрола на
теглото и физическата активност, защото допринасят за възстановяването
и растежа на мускулите. Белтъчините
също ви съдействат да се чувствате
по-сити и така контролират апетита ви,
за да не прекалявате с количеството
храна и да не посягате към висококалорични силно въглехидратни закуски. Освен това чистата мускулна маса
е метаболитно по-активна от мастните
натрупвания и затова е добра идея да
се стимулира със задоволителен прием на протеини. Той подкрепя обмяната на веществата и така допринася
за ефективен контрол на теглото. Качествените белтъчини допринасят за
изграждане и поддържане на чиста
мускулна тъкан, за по-бързо възстановяване след спорт и по-ефективно стягане на мускулите чрез упражнения.
Форевър ПРО Х2 е разработен, за да ви
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зарежда с допълнителни протеини в
подкрепа на здравословен режим за
отслабване, или просто като вкусно хапване, когато сте в движение. Вкусният
канелен ПРО Х2 включва безглутенови
овесени ядки, покрити с бял шоколад,
а шоколадовият хруска приятно от
вафлените кори без захар.

Внимателно подбрани съставки
И в двата варианта ще откриете витамин А, калций и желязо. Желязото е важно при физическа активност, защото
помага за пренасянето на кислород из
цялото тяло.
Удобните блокчета съдържат също и
по два грама фибри от инулин – специални влакнини, които действат и като
пребиотик. Протеините плюс фибрите помагат за стягане и развиване на
мускулите, докато се наслаждавате на
много вкусен десерт.

Чиста храна
Но след като изброихме с какво са полезни, нека отново да споменем и какво НЕ съдържат Форевър Про Х2. В тях
няма нито захар, нито глутен и затова
не натоварват допълнително тялото
ви с тези две вездесъщи съставки, влагани в почти всичко, което ядем.

Вкусна награда за здравата
работа
Сами виждате, че Про Х2 е чудесен източник на протеини преди или след
тренировка. Контролирайте апетита и
глада си за сладко с протеиновите десерти на Форевър. Канеленият е чудесен за сутрешна закуска и ви зарежда
с белтъчини за деня. Шоколадовият
пък е вкусно и здравословно протеиново похапване по-късно през деня.

Да не забравяме и Фаст брейк
И другият удобен и вкусен десерт на
Форевър е с усъвършенствана формула с по-малко захар и повече фибри.
Изкусителното блокче с аромат на фъстъчено масло и шоколадова глазура
засища с 11 грама протеини и 3 грама
фибри. Богато е на витамини и минерали, сред които и важният фосфор,
ускоряващ метаболизма на мазнините
и въглехидратите.
Ако сте в движение, имате нужда от
презареждане с енергия след тежка
тренировка или просто искате да се насладите на вкусна следобедна закуска,
Форевър фаст брейк е отличен избор за
леко похапване с добавена стойност.

Бъдете подготвени
Винаги и навсякъде носете Про Х2 и Форевър фаст брейк, за да не се чудите с
какво да заситите глада си, когато сте
в движение. Защо да саботирате добрата си форма, постигната с толкова
много усилия, посягайки към първата
вафла или чипс, които видите? Просто
бръкнете в джоба, чантата или спортния си сак и се насладете на вкусен Форевър десерт, от който после няма да
имате угризения на съвестта.
www.foreverliving.com

Forever PRO X2®
Форевър ПРО Х2
Канела

518

7,55 лв.

45 г

642 - ,015

7,55 лв.

45 г

642 - ,015

Шоколад

519

520

Forever FastBreak®
Форевър фаст брейк
520

9,08 лв.

56 г

771 - ,018

518

519

www.flp.bg
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Усмихнахте ли се ДНЕС?
Успяващите хора сякаш са програмирани да бъдат винаги
оптимистично настроени, дори в моменти, когато останалите са черногледи. Това им позволява да виждат трудностите като възможности, а не като причини да се откажат.
Онези, които успяват в живота, са по-отворени към положителното от борещите се за успех и щастие.
Зиг Зиглар казва:

„положителното мислене ще ти
позволи да правиш всичко много
по-добре от отрицателното.“
Можете да питате всеки спортист или успешен собственик
на бизнес и ще се уверите, че позитивната нагласа задължително е един от основните фактори за успеха им.
Като собственици на Форевър бизнес знаем, че именно
положителното отношение е ключова характеристика на
успешните лидери. Затова и УСМИВКАТА е толкова важна
част от нашата култура.
Може да сте чували максимата: „Ако не те кара да се усмихваш, промени го!“ За нас това е основополагаща философия как всеки клиент и СФБ трябва да гледа на живота.
Ако не сте доволни от настоящата си физическа форма,

или пък не харесвате работата си, Форевър може да ви
предложи промяна, с която да откриете своята причина за
УСМИВКА.
На 7 октомври е Световният ден на усмивката – точно когато в зала EFE на хотел „Маринела“ ще се срещнем с Форевър Диаманта от Унгария Миклош Беркич на есенния ни
Ден на успеха! Мислим, че моментът е много подходящ да
се замислим върху всичко онова, което извиква или прогонва усмивката от лицето ни.
Нека си зададем въпросите:
• Какво в живота ми кара да се усмихвам?
• Кога се чувствам най-щастлив/а?
• Кога съм нещастна/нещастен?
• Какво в живота не ме кара да се усмихвам?
Сред отговорите на тези въпроси има ли нещо, което знаете, че можете да промените? Правете повече неща, които
ви усмихват, и по-малко от онези, заради които сте нещастни.
И елате да отпразнуваме Световния ден на усмивката заедно! Вземете със себе си и всички приятели, които имат
нужда да се усмихват повече!

Промени съдбата си
с усмивка.
10
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Основните
принципи
на Ролф

Кип

Собственици на Форевър бизнес №1 в света
и Мениджъри „Двоен Диамант“, Ролф и
Доминик Кип досега са спечелили над
10 милиона долара само от програма
Chairman's Bonus. Чуйте няколко съвета от
феноменалния Ролф.
Хората непрекъснато ме питат
за тайната на моя успех и винаги
остават разочаровани, като разберат,
че такава не съществува.
Всичко беше непрекъснат труд,
усърдие и дисциплина, ентусиазъм,
постоянство и издръжливост и найважното – структуриран и планиран
начин на работа.
Пет години работех по седем дни
в седмицата между 14 и 16 часа на
ден. Започвах в 7.30 ч. след утринния
спорт и закуската, като през
по-голямата част от деня бях в
движение и провеждах бизнес срещи.
Всеки ден водех колкото е възможно
повече разговори – и телефонни
обаждания за установяване на нови
контакти, и срещи за спонсориране,
на които представях продуктите и
бизнес възможностите. Тези срещи
разпределях през целия ден в ритъм
на всеки час.
www.flp.bg

Вечер програмата ми винаги
включваше бизнес презентации и
обучения за новите хора, които се
бяха включили в бизнеса. Фокусът ми
беше върху дейностите, допринасящи
за развитието на всеки мрежовик:
• установяване на контакти с хора;
• споделяне и продажба на
продукти;
• спонсориране на нови хора.
Това са действията, които ти носят
бонусни точки и те придвижват с
едно ниво по-високо в маркетинговия
план. Само така ще се доближаваш до
целите си! Така че се придържай към
тези действия ежедневно и не спирай!
Виждаш, че няма нищо особено и
сложно, което се налага да учиш
месеци наред. Това са простички
действия, които всеки може да
започне да изпълнява веднага.
Успех!

Не чети непрекъснато
истории за успеха на
други хора. Напиши си
собствена!
Всяко нещо, върху
което се фокусираш,
ще расте!
Дисциплината
побеждава ентусиазма!
За твоя голям успех
като предприемач не е
решаващо с какъв
ентусиазъм ще
стартираш, а каква е
твоята дисциплина да
се придържаш докрай
към всички действия,
необходими за
развитието на
бизнеса ти!
Октомври 2017
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Загряващият алое лосион
е отново тук!
С нова опаковка и
усъвършенствана формула,
отличният масажен лосион за
отпускане след физическо
натоварване отново е наличен! Той
улавя силата на загряването и
охлаждането благодарение на
чистия 100% стабилизиран гел от
алое вера, голтерията, ментола и
евкалипта, съчетани с успокояващи
масла за облекчение и отмора.
От новата формула на загряващия
лосион са извадени
метилизотиазолинона (MIT) и
полиетиленгликола (PEG) , а за
сметка на това включва понатурална система за съхраняване
на свежестта. Запазено е същото
процентно съдържание на
активните съставки, така че не би
трябвало да усетите разлика в
загряващия/охлаждащ ефект, но
ще забележите по-лесното
нанасяне, омекотената кожа и
фантастичните резултати!
Идея: загряващият алое лосион е
отличен спътник на новия Форевър
мув и на алое МСМ гела за бързо
възстановяване след интензивно
движение.

064
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118 мл

2572 - ,060

ЦНК: 25,72 лв.; АС: 19,66 лв.;
С: 18,74 лв.; АМ: 17,25 лв.; М: 15,74 лв.
www.foreverliving.com

МОБИЛНОТО

Глобален
Форевър
бизнес

ПРИЛОЖЕНИЕ

Форевър

България

ще ви направи
още по-успешни!

Forever Bulgaria
Като истински приятел, Форевър ви
следва навсякъде, където сте – и прави най-доброто за вас. Сега възможностите да сме заедно се увеличават
с още една, но много важна... Мобилните приложения са изключително
ефикасно средство за бърза комуникация и добра информираност. Така
че имаме удоволствието да ви представим нашето!
Ползите веднага се набиват на очи –
щом го инсталирате на мобилните си
устройства, ще влезете в много по-жива връзка с нашия офис. Което означава, че първи ще научавате за всички
инициативи, кампании и възможности,

които ви даваме. Ще сте наясно с промоциите, ще знаете за безплатните
доставки – буквално все едно ще сте
в офиса, с други думи, в центъра на Форевър събитията.
Мобилното приложение на Форевър
България, разбира се, има много богата
палитра от възможности, която ще продължим да допълваме. Чрез него ще
виждате датите на местните и международните събития – обучения, тренинги, кампании, срещи, ралита. Ще можете с лекота да ги добавяте към личния
си календар в смартфона или таблета
си. Бързо и с усмивка ще научавате и
кога сте постигнали ново ниво.

Инсталирайте го още днес, сигурни
сме, че ще послужи като мотиватор да
бъде вашият успех с Форевър още поголям. Защото приложението ви дава
усещането, че сте част от нещо наистина специално. Част от Форевър!

Повече подробности за
мобилното приложение
ще намерите на адрес:
www.flp.bg/bg/app/index.html

Приложението е налично за Android и iOS и е напълно безплатно.
Изтеглете го от Google Play или iTunes App Store още днес и въведете
регистрационния си номер, за да го използвате по
най-пълноценния възможен начин.

www.flp.bg
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СЕРТИФИЦИРАНО

КАЧЕСТВО
Форевър се гордее изключително много
с качеството и чистотата на всички
свои продукти. Ние разполагаме не
само с най-съвременни предприятия за
производство и разпространение, но сме
и горд носител на няколко официални
сертификата, които са атестат за високото
качество на изделията ни и за стриктния
контрол, през който те преминават.
Ето някои от ключовите сертификати,
които продуктите ни са получили.

Международен
научен съвет
за алое
Основан през 1981 г.,
Международният научен съвет
за алое (МНСА) е създаден, за
да защитава алое индустрията
от нелоялна конкуренция и
непочтени практики. Целта му
е да гарантира, че в бранша се
спазват етични принципи на
работа и всеки производител,
който желае да притежава МНСА
статут, трябва да се придържа
към строгия етичен кодекс на
съвета.
Компаниите с продукти от алое,
които отговарят на високите
стандарти, постановени от
МНСА, се сертифицират и
получават правото да поставят
на опаковките си одобрителния
печат на Международния научен
съвет за алое. Щателната
програма за изследвания
стартира през 1985 г. и още
през 1986 г. МНСА обявява, че
гелът от алое вера и нектарът от
алое и боровинки на Форевър
са първите продукти, които
отговарят и дори надхвърлят
високите изисквания на Съвета.
Международният научен съвет
за алое продължава редовно да
извършва стриктни проверки
и изследвания върху алоето
на Форевър и сме горди, че
значителна част от продуктите
ни носят одобрителния печат на
МНСА. (www.iasc.org)

Всички сертификати и декларации ще откриете
в сайта ни www.flp.bg
(Полезни материали > Бланки и документи/Продуктови сертификати).
14
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Без глутен
Глутенът е протеин в пшеницата,
ръжта и ечемика, който често
се добавя в храните, за да им
помогне да запазят формата
си, защото има лепилоподобни
свойства. Непоносимостта към
пшеница и глутен става все
по-разпространена и затова
Форевър предлага широка гама
от продукти, сертифицирани
като безглутенови.

Вегетариански/
веган продукти
С нарастващата популярност
на здравословния начин
на живот все повече хора
избират вегетарианско или
веган хранене. Знаем, че и за
немалко от собствениците на
Форевър бизнес и клиентите на
компанията по целия свят този
начин на живот е изключително
важен. Затова искаме да
споделим с вас, че доста от
продуктите на Форевър не
съдържат никакви животински
продукти и са подходящи за
вегани и вегетарианци.

Кашер
Терминът „кашер“ се свързва
с чистота и стриктен надзор.
Производството на кашер
храна се придържа към
строги указания, изложени в
еврейските закони за храненето.
За да се приеме даден продукт
за кашер, той трябва да премине
през щателна и контролирана
техническа процедура, която
следва стъпките, описани в
Тората. Кашер продуктите
отговарят на много взискателни
стандарти за чистота и качество
и затова Форевър се гордее,
че предлага асортимент от
продукти, които носят Кашер
сертификат.

Халал

Скачащо зайче
Форевър Ливинг Продъктс
е твърдо против всякакви
изпитвания върху животни и
сме се ангажирали в нито една
част от веригата ни на доставки
да не се провеждат такива
тестове. Гордеем се с факта,
че притежаваме акредитация
от организацията „Скачащо
зайче“ – международно признат
сертификат за козметика и
продукти за лична и домашна
хигиена. Получават я компании,
чието производство се
проверява внимателно, и
гарантира, че продуктите не се
изпитват върху животни.
(www.leapingbunny.org)

www.flp.bg

От 1982 г. Ислямският
съвет по хранене в Америка
(IFANCA) се е посветил да
помага на потребителите с
информация за халал. Халал е
арабска дума, която означава
„законен“ или „позволен“.
Храненето с халал продукти
е свързано с придържане
към специфични указания за
мюсюлманите, живеещи според
ислямския закон и практика.
Сертификационният символ на
IFANCA – буквата М с полумесец,
се поставя върху продукти, които
са „халал“. За да го получат,
изделията трябва да отговарят
на строги изисквания и да
преминат щателни проверки на
качеството. Халал продуктите не
съдържат алкохол и съмнителни
съставки от животински
произход. За Форевър е гордост,
че много от продуктите ни носят
сертификата „халал“.
(www.ifanca.org)
Октомври 2017
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Форевър се завръща у дома.

