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

Общ групов обем

Ниво

1. Цветанка и Емил Бурназки (1)
2. Петя Йонкова (3)

Сеньор Мениджър „Орел“
Сеньор Мениджър „Орел“

3. Милен и Галина Царевски (4)

Сеньор Мениджър

4. Димитър Механджийски (2)

Соринг Мениджър

5. Златинка и Галин Радеви (6)

Мениджър „Орел“

6. Златка и Златко Горанови (7)
7. Ирена и Петър Спасови (5)

Мениджър „Орел“
Сеньор Мениджър „Орел“

8. Наталия и Милен Врайкови (-)

Сеньор Мениджър

9. Антоанета и Васил Василеви (10)

Мениджър „Орел“

10. Жана и Тодор Токови (-)

Мениджър

Немениджърски точки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Цветанка и Емил Бурназки (1)
Милен и Галина Царевски (2)
Златинка и Галин Радеви (3)
Петя Йонкова (7)
Жана и Тодор Токови (6)
Антоанета и Васил Василеви (5)
Ирена и Петър Спасови (4)
Наталия и Милен Врайкови (-)
Златка и Златко Горанови (9)
Блага и Петър Спасови (-)

Цветанка и Емил Бурназки

Ниво

Сеньор Мениджър „Орел“
Сеньор Мениджър
Мениджър „Орел“
Сеньор Мениджър „Орел“
Мениджър
Мениджър „Орел“
Сеньор Мениджър „Орел“
Сеньор Мениджър
Мениджър „Орел“
Мениджър

Спонсори на месеца

спонсорирали най-много нови Асистент Супервайзори

Ниво

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.

1.
2.

Брой
Веселина Петрова

3

Христина Врангелова

3

Антоанета и Васил Василеви

2

Галина и Димитър Димитрови

2

Йордан Велков

2

Красимир и Емилия Бончеви

2

Надка Илийчовска

2

Снежана Иванова

2

лидерски клуб

СТО златни

(100 поредни месеца активност с 4 б.т.)

100 ЗЛАТНИ

Султана Българенска

(4 б.т. ДВАНАЙСЕТ поредни месеца)
ТРЕТО ниво
ОКТОМВРИ – СЕПТЕМВРИ

Анета Иванова, Димитър Иванов

ВТОРО ниво (4 б.т. ШЕСТ поредни месеца)
АПРИЛ – СЕПТЕМВРИ

Тодорка и Константин Желеви

ПЪРВО ниво (4 б.т. ТРИ поредни месеца)
ЮЛИ – СЕПТЕМВРИ

Борис Стоянов, Деян Бонев, Илмиш Мехмедова

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.

Полагане на
издръжлива
основа
След ураганите в Съединените щати и Карибите аз, Рут и всички от
Форевър искаме да изразим дълбоко съчувствие към онези,
които изгубиха своите домове, близките си или бяха
засегнати от бедствията по някакъв начин.
Точно в тези моменти осъзнаваме
колко жилави можем да бъдем като
общност и колко сила има в това
да работим заедно. Но по време
на случилото се в мен заехтя една
друга история. Начинът, по който
много градски и щатски служби се
подготвиха предварително, показа, че
дългосрочното усърдие е далеч поефективно от краткосрочните усилия.

„Многократно
доказваме, че бизнес
с дълбоки корени,
укрепен и изграден
върху стабилна
основа, ще пребъде.“
Планирането е жизненоважно.
Иначе действията и решенията са
само бързи преценки, които могат
да се окажат катастрофални. Гледах
новините и слушах как представители
на тези служби споделят, че не са
планирали няколко седмици, а с
години са разработвали стратегии, с
които да подготвят регионите си за
такива случаи.
Всяка година, дори бурите да не са
значителни, те подсилват плановете
www.flp.bg

си, за да са сигурни, че ще са готови.
Дългосрочното планиране дава на
общностите и на хората невероятни
сили, помагащи им да преодолеят
непосредствените поражения от
всеки ураган. И още по-важното е, че
им вдъхва енергия да се възстановят,
въпреки щетите, които не са успели
да предотвратят.
Част от планирането включва
строежа на сгради, устойчиви на
урагани. Създават се така, че да
издържат бурните пориви на вятъра,
за да предпазят всичко важно
вътре. Какво си готов да направиш,
когато притежаваш нещо ценно и
искаш да го защитиш? Колко време
напред си готов да планираш, за да
гарантираш безопасността му? Като
собственици на Форевър бизнес за
нас е важно да пазим бизнеса си
и усилията, които влагаме в него.
Ключът е в изграждане на дълбок
фундамент и на конструкция, която да
издържа обратите в икономиката и
всички други промени, които може да
срещнем по пътя си.
Многократно доказваме, че бизнес с
дълбоки корени, укрепен и изграден
върху стабилна основа, ще пребъде.
Трябва просто да развиеш своята
инфраструктура и да я градиш

така, че тя да се противопоставя на
всякакъв външен натиск. Трябва
да укрепваш бизнеса си с екип,
изповядващ едни и същи ценности.
Не е достатъчно само да имаш
смелостта да застанеш във вихъра
на бурята, а да си толкова храбър
и далновиден, че да можеш да
планираш онова, което още не се е
случило.
Признателни сме на всички, които
подкрепиха Форевър Гивинг, докато
помагахме на пострадалите от
ураганите. Благодарение на вашата
щедрост Форевър Гивинг заедно
с организацията „Да се изправим
срещу глада“ изпратиха десетки
хиляди порции храна в засегнатите
райони. Форевър ще продължи да
помага по всички възможни начини и
вашето участие ще допринесе много
да бъдем от истинска полза, както
сега, така и в бъдеще.
Завинаги ваш,

Рекс Моън
Главен изпълнителен директор на ФЛП

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

септември 2017 г.
СУПЕРВАЙЗОР

спонсор

град

Борис Стоянов

Георги Куртев

София

Георги Куртев

Айше Дрянова и Сейфи Дряна

София

АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОР
Айлин Алиосман

Елка Николова

Люсиян Лозанов

Рангел Димитров

Ана Ташева

Емилия Гаджева

Маргарита Михайлова

Розалия Кораджиева

Ангелина Ботева

Емилия Димова

Маргарита Пондалова

Росица Иванова

Анифе Ереджеб

Емилия Михайлова

Марийка Иванова

Румяна Бетова

Борис Горанов

Емилия Ръсина

Марин Ганчев

Сийка Гацова

Борис Панев

Емилия Чалъкова

Мария Атанасова-Калугерова

Ванеса Филипова

Ефимия Динева

Мария Митева

Симона КалапишХаралампиева

Васил Хвърчилков

Жасмина Макенджиева

Мария Рабошева

Василка Томова

Златина Гешева

Милена Цветкова

Велислава Велкова

Златка Попова

Мими Богданова

Вероника Георгиева

Ивалина Петрова

Митко Йорданов

Веселка Палева

Иван Георгиев

Михаела Каменова

Стефан Сушелски

Виктория Чакова

Иван Дидов

Стефка Добрева

Виргиния Цанова

Иво Спасов

Николинка ХристоваКарамелска

Султанка Пенева

Гарабед Бояджян

Илияна Юрченко

Олга Маринова

Таня Пейчева-Скулиева

Георги Георгиев

Ирина Дикова

Панайот Дивери

Теодора Александрова

Георги Тодоров

Ирина Иванова

Параскева Панова

Тодор Димов

Даниела Мановска

Йоанна Иванова

Петко Пашов

Тодор Минчев

Десислава Петрова

Кемал Демир

Петранка Ненчева

Тотка Узунова

Деяна Господинова

Колин Чифчиева

Петър Марков

Христина Христова

Диляна Филева-Николова

Константин Бумов

Петя Борисова

Христо Илиев

Димитър Фурнаджиев

Красимира Нейкова

Пламен Петров

Цветанка Ракаджиева

Евгения Белчева

Кристиян Георгиев

Радостина Петрушева

Цветелина Станева

Елена Алексова

Любомир Младенов

Радостина Пехливанова

Цветина Кателиева

Славян Енчев
Сребрина Секулова
Станислава Марчева
Стефан Вичев

МОБИЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ФОРЕВЪР
Използвате ли ги оптимално?
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Forever Bulgaria

Discover Forever

Forever F.I.T.

FLP360

Най-новото в колекцията
Форевър приложения, което
задължително трябва да
имате, за да сте в час със
случващото се във Форевър
България.

Всеобхватно, удобно и много
полезно приложение с найважните обучения, филми,
информация за продуктите
и цялото пътешествие на
Форевър.

Перфектният спътник в
програмите за контрол
на теглото Форевър Ф.И.Т.
Тренировки, рецепти, дневен
режим, напомняния – всичко,
за да влезете във форма.

Абонат ли сте на мощния
инструмент за развиване на
Форевър бизнеса ФЛП360?
Следете всичко и навсякъде
с удобното приложение!

Ноември 2017

www.foreverliving.com

Сега
е
моментът
Уважаеми собственици
на Форевър бизнес,
скъпи приятели,
Форевър Ливинг Продъктс е
КОМПАНИЯТА ЗА АЛОЕ ВЕРА.
Ние сме световният лидер в
отглеждането, преработката и
разпространението на здравословни
напитки и козметични продукти от
чист и стабилизиран по специална
технология гел от алое вера.
Обичаме това растение и затова се
грижим по различен начин за 50-те
милиона растения Алое Барбадензис
в нашите плантации. Целта ни е да
се радвате на най-свежото, найчистото и най-полезното алое вера в
света. Комбинираме го с натурални
и съвременни научно разработени
съставки, които подбираме
специално, за да подсилим полезните
му свойства. Богатият ни асортимент
от алое напитки, продукти за грижа
за кожата, за личната хигиена, както
и специализираната ни козметика
ви предоставят забележителните
свойства на уникалното растение,
за да можете вие и всеки около
вас да изглеждате по-добре и да
се чувствате по-добре. Прибавете
и разнообразните ни хранителни
добавки и питателни пчелни продукти
и ще получите цялостна система за
грижа за тялото както отвън, така и
отвътре.
Неслучайно отново ви припомняме
всичко това точно сега. Остават

само няколко седмици до периода,
в който вие и всички покрай вас ще
започнете най-голямото пазаруване
за годината – купуването на коледни
и новогодишни подаръци. Самите
вие, а и хората наоколо ви, ще
отделите сериозни средства, които
всеки разумен предприемач би искал
да постъпят в неговия бизнес. Ако
сте добре подготвени за този период,
ще имате възможност да увеличите
значително не само личния си
Форевър бизнес, но и бизнеса на
цялата си мрежа.
Започнете своевременно да
планирате как и кога ще обсъдите с
екипа си тази необятна възможност.
Обърнете внимание на всекиго, че
купувайки подаръци за близките
си от асортимента на Форевър, не
само ще генерира оборот (бонусни
точки), които ще му помогнат да се
изкачи до ново ниво в маркетинговия
план на компанията, но и ще даде
възможност на много нови хора да
се докоснат до продуктите. А веднъж
усетили ползите от употребата им,
те ще се превърнат в добри клиенти,
а защо не и в нови сътрудници с
желание да изграждат свой собствен
бизнес с продуктите и системата за
работа на ФЛП.

СТЕФАН И ТАНЯ СТАЕВИ

през свободното време или като
основно занимание. Бизнес, който
може да им осигури стил на живот,
свобода да управляват сами времето
и живота си, както и дългосрочна
финансова сигурност.
Вложете малко повече усилия през
последните месеци от годината и ще
се убедите, че и вашият живот ще
стане по различен и по-добър!

С обич и винаги с Вас,

Стефан и Таня Стаеви

Бъдете възможно най-активни през
този период и вашият Форевър
бизнес дълго и щедро ще ви се
отплаща за положените усилия.
Срещайте се и говорете с повече
хора. Предложете им подаръци от
гамата на Форевър – лично за самите
тях и за близките им. Помогнете им
с избора на продукти, с купуването
и опаковането, спестете им време и
усилия.
Не забравяйте да разкажете и на
всички около себе си, че могат
не само да си набавят страхотни
продукти, но да променят живота си
с достъпната за всекиго възможност
за изграждане на собствен бизнес с
Форевър. Без инвестиции, без риск,
с доказано работеща система за
умножаване на собствените усилия,

www.flp.bg
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УИКЕНД БИЗНЕС ОБУЧЕНИЕ
СПА ХОТЕЛ „АУГУСТА“, гр. ХИСАРЯ
3-5 НОЕМВРИ 2017 г.

ОТКРИТИ ПРЕДСТАВЯНИЯ
ВАРНА 11 ноември 2017 г.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО 25 ноември 2017 г.

12.00-13.00 ч. / Възможността за бизнес
13.15-14.15 ч. / Бърз старт
14.30-15.30 ч. / Продуктите на Форевър

13.00-14.00 ч. / Възможността за бизнес
14.15-15.15 ч. / Продуктите на Форевър
15.30-16.30 ч. / Бърз старт

Зала „Перла”, х-л „Аква“

Заседателна зала, х-л „Панорама“

БУРГАС 12 ноември 2017 г.

СОФИЯ 25 ноември 2017 г.

13.00-14.00 ч. / Възможността за бизнес
14.15-15.15 ч. / Продуктите на Форевър
15.30-16.30 ч. / Бърз старт

10.00-11.00 ч. / Възможността за бизнес
11.15-12.15 ч. / Продуктите на Форевър
12.30-13.30 ч. / Бърз старт

Конферентна зала, х-л „Бургас“

Зала „Киев“, парк-хотел „Москва“

САНДАНСКИ 18 ноември 2017 г.

РУСЕ 26 ноември 2017 г.

13.00-14.00 ч. / Възможността за бизнес
14.15-15.15 ч. / Продуктите на Форевър
15.30-16.30 ч. / Бърз старт

13.00-14.00 ч. / Възможността за бизнес
14.15-15.15 ч. / Продуктите на Форевър
15.30-16.30 ч. / Бърз старт

Конферентна зала, х-л „Св. Никола“

Конферентна зала, хотел „Вега“

ПЛОВДИВ 19 ноември 2017 г.
Зала „Пълдин“, х-л „Санкт Петербург“
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...
„Малко хора са наясно с необходимостта да добавят коензим Q10 към
медикаментите за понижаване на холестерола, за да намалят някои от
най-сериозните странични ефекти. Ако приемате такива препарати, вие ТРЯБВА
да вземате и коензим Q10 като хранителна добавка.“
Д-р Дж. Меркола
Скъпи приятели, дано този афоризъм, впечатлил Дийпак Чопра, вдъхнови и вас:

„Ако искаш да узнаеш какви са били мислите ти в миналото, вгледай се в тялото
си сега. Ако искаш да узнаеш какво ще бъде тялото ти в бъдеще, вгледай се в
мислите си сега.“

Ваша Илиана Веселинова
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ПОДАРЪКЪТ ОТ
ФОРЕВЪР Е

подарък с мисъл и внимание
Избирането на подходящ подарък е цяло изкуство. Може би ви се е случвало
да подарите нещо на близък и по изражението на лицето му да отгатнете, че
не е във възторг.
Тази година ви предлагаме да избегнете разочарованията, като се спрете на
подарък от Форевър! Ако го изберете внимателно и с мисъл за получателя,
той няма как да не почувства обичта ви.
Отделете малко време, за да вникнете в човека и ще можете да му купите
красив и наистина смислен подарък, без да надхвърляте бюджета си.

Ето и нашите пет съвета за избор
на най-подходящото за Коледа.

Начин на живот и характер.
Помислете дали човекът, за когото избирате подарък, е здрав,
спортен тип, приключенец, зает, елегантен, естествен, грижи
ли се за тялото си? Какво е характерно за него – кои черти са
уникални за личността му и начина му на живот.

Какви са интересите му?

Направете списък на всичко, от което се интересува и с което се
занимава. Отделете поне две цели минути, за да запишете
колкото се може повече неща и опитайте да свържете всяко от
тях с подарък.

От какво има нужда?

Помислете за всичко, което може да му трябва, какъв подарък
ще обогати живота му, какво ще го зарадва и ще му покаже, че
сте помислили лично за него, когато сте го избирали?

Какво иска?

Ако се опитате да разберете какво иска даден човек, ще можете
да вземете по-правилно решение. Пробвайте да уловите малките
намеци, наблюдавайте го, докато пазарува.

Колко да отделим?

Не забравяйте, че когато отделим повече време за избора на
подходящ подарък, добавяме към стойността му.

Зарадвайте близките си тази Коледа с
Форевър подарък, избран с мисъл и внимание!

Gentleman’s Pride®
Балсам след бръснене

Копринено фин лосион с успокояващите
и възстановяващи качества и на
афтършейв. Приятно охлажда със силата
на стабилизирания гел от алое вера, а
допълнителните растителни съставки
като розмарин и лайка помагат на
кожата бързо да забрави агресията на
бръснача. Идеален за кожата на мъжа и
привлекателен за обонянието на жената
с мъжественото си ухание, балсамът на
Форевър радва всички.

30.25 лв.

Код: 070 | 118 мл

Класическите Форевър
подаръци, подбрани с мисъл
и внимание, винаги радват.

Forever Daily®
Форевър дейли

Към чудесното алое вера добавихме
витамин E, масло от жожоба, колаген и
еластин за хидратиране и омекотяване на
кожата. Нежният лосион съдържа и масло
от кайсиеви ядки, което предотвратява
загубата на вода, като създава лека
защитна бариера върху кожата.

Подсилен с нашия уникален АОЗ комплекс,
Форевър дейли е мултивитамин с
възможно най-съвременната система
за ефикасно усвояване на съставките.
Патентованата ни формула съдържа
комбинация от идеално балансирани
полезни вещества, обвити в алое, като
включва и препоръчителните дневни
дози незаменими витамини и минерали.
Добавихме и съчетание от плодове
и зеленчуци, които осигуряват ценни
фитонутриенти. Идеално здраве в малко
шишенце.

30.25 лв.

41.87 лв.

Aloe Lotion®
Алое лосион

Код: 062 | 118 мл
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Код: 439 | 60 табл.

Avocado Face & Body Soap®
Сапун с авокадо за лице и тяло

Авокадото е плод, наситен на полезни
вещества от рода на витамини A, C и E.
Високото съдържание на мазнини създава
богата основа за нашия сапун, с който дори
сухата кожа се чувства комфортно след
измиване. Достатъчно нежен и за лице,
и за цялото тяло, свежото му цитрусово
ухание ще ви ободрява сутрин, а усещането
за мекота ще ви съпътства през целия ден.

12.10 лв.

Код: 284 | 142 г

www.foreverliving.com

Избегнете разочарованието, като изберете

оригинален подарък от Форевър.

Aloe Propolis Creme
Алое прополис крем

Forever Aloe Scrub®

Много обичан продукт от асортимента
на Форевър с две от най-ценните ни
съставки: алое вера и пчелен прополис.
Прополисът е смолиста субстанция, с
която пчелите укрепват и предпазват
кошерите си. Кожата ви също заслужава
подобаваща защита и естествена
бариера, задържаща влагата в нея. Към
успокояващия и овлажняващ гел от алое
вера и естествения антисептик от пчелния
кошер добавихме и облекчаващ екстракт
от лайка, както и незаменимите за кожата
витамини A и E. Има силата да успокоява
раздразнена и чувствителна кожа.

За разлика от останалите подобни
продукти, които съдържат агресивни и
груби съставки като натрошени ядки,
костилки или пластмасови микроперлички,
в нашия ексфолиант има микросфери
от жожоба, които се плъзгат нежно по
кожата. Така увличат със себе си мъртви
кожни клетки и проправят път на свежата,
обновена кожа отдолу. Достатъчно
нежен за всекидневна употреба, финият
ексфолиант помага за отстраняване на
наслояванията, които запушват порите и
помрачават сиянието на кожата.

39.82 лв.

Код: 051 | 113 мл

Алое ексфолиант

31.75 лв.

Код: 238 | 99 г

Aloe Ever-Shield®
Сух алое дезодорант

Създаден без вредните алуминиеви
соли, които откриваме в много други
дезодоранти, алое евър-шилд се плъзга
с лекота. Благодарение на високото си
съдържание на алое, нежният дезодорант
може да се нанася незабавно след
бръснене или кола маска без дразнене.
Целодневната защита ви вдъхва увереност
да се справяте с предизвикателствата на
деня. С дискретно и приятно ухание на
чисто.

14.62 лв.

Код: 067 | 92 г

ARGI+® L-Arginine & Vitamin Complex
АРГИ+ L-аргинин и витаминен комплекс

Една доза АРГИ+ осигурява 5 г L-аргинин
плюс синергични витамини и зарежда
тялото ви с жизненост за целия натоварен
ден. L-аргининът е аминокиселина, която
изпълнява много важни функции в тялото
– от подпомагане деленето на клетките
до засилване производството на азотен
оксид, който допринася за по-добро
кръвоснабдяване на основните органи. В
комбинация със синергични витамини и
плодове тази многостранна хранителна
добавка подкрепя цялото ви тяло и добавя
изкусителен плодов аромат към любимата
ви напитка.

138.11 лв.

Код: 473 | 300 г

Вижте още на www.flp.bg

www.flp.bg
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25TH Edition® Cologne Perfume
Spray for Women

НЕГО

Дамски парфюм

25 Edition Cologne Perfume
Spray for Men
TH

®

Оставете след себе си великолепно
впечатление и аромат с цветния и
лек парфюм на Форевър. Съчетава
розови листенца, звездовиден
жасмин, бяла лилия, магнолия и
много растителни екстракти. Нотките
на черешово дърво, мускус и пачули
улавят женската чувственост и
озаряват. Подходящ и за всеки ден, и
за специални случаи.

Мъжки парфюм

Мъжествен за господата и
привлекателен за дамите, свежият
и дълготраен одеколон включва
тревисти и дървесни нотки от
дъбов мъх и сандалово дърво.
Идеално съчетание от мускус и
леко загатнати плодови аромати
за цялостно ухание, което е и
изкусително, и освежаващо.
Мъжкият парфюм ви изпълва
с увереност и в костюм, и в
небрежно облекло.

93.25 лв.

Код: 208 | 50 мл

93.25 лв.

Код: 209 | 50 мл

Заключителни детайли
Не забравяйте да довършите Форевър подаръка си
с тези красиви опаковъчни материали.
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Подаръчка торбичка

Фина хартия

Панделка

Опаковъчна хартия

Стилен плик в бяло и
златно, който придава
луксозна нотка на
подаръка ви. Предлага се
в два размера.

Добавете цветен
акцент към
подаръците си с тази
празнична тънка
хартия в червено и
златно.

Направете
перфектната джувка
на всеки подарък с
красивата панделка
в червено и бяло.

Очарователна
класическа опаковъчна
хартия в бяло и златно
за подаръци с мисъл и
внимание.

Ноември 2017
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Време да създаваме.
Докато пиша тези редове, се приготвям да отпътувам към срещата на
върха на Глобалния лидерски екип в Андора, където ръководителите
на компанията ще се срещнат с най-големите ни лидери, за да обсъдим
Форевър бизнеса. За нас това е изключително важен момент, защото
имаме възможност да поговорим по различни въпроси, да изразим и
чуем притеснения, очаквания, да видим каква е реалната обстановка, в
която работят собствениците на Форевър бизнес.
Тези разговори винаги ме
въодушевяват за всичко, което
предстои. И макар невинаги да
акцентират само върху успешните
попадения, без изключение са
ключови градивни елементи за
нашата непрекъснато растяща
компания. Всъщност дори и найтрудните обсъждания с лидерите ме
зареждат толкова много, защото
накрая намираме решения,
позитивизъм и правим крачка напред.

„Дойде ли собственик
на Форевър бизнес
при мен с решение,
съзнанието ми
буквално разцъфва.“
И ние също като собствениците на
бизнес, често толкова потъваме в
настоящето, че започваме да мислим
единствено за онова, което може би не
е наред или има нужда от подобрение.
Но този начин на разсъждение не ни
помага да напредваме към целта си.

www.flp.bg

Той само ни завърта в спиралата на
още повече негативизъм и съмнения.
Точно обратното – миговете с
Глобалния лидерски екип, които
истински ме изпълват с енергия, са
вдъхновяващи за нещо ново и
вълнуващо за нашите собств еници на
Форевър бизнес. Идеите, зараждащи
се в интензивните разговори и
главозамайващите „мозъчни атаки“,
ни помагат да създаваме градивни
методи за освежаване и развиване на
бизнеса, за да продължим да растем в
своята 40-а година. Тези дискусии ни
насочват към нови места и
неизследвани територии.
Досега съм имал многобройни
обсъждания със собственици на
Форевър бизнес и съм разбрал, че
съществуват само два начина, по
които да разсъждаваш върху даден
въпрос – отрицателен или
положителен. Негативният винаги
завършва с оплакване. Независимо
дали става дума за нещо, което не
работи за конкретния човек, или за
нещо, което той не харесва,
разговорът завършва без никакво

действие. Дойде ли собственик на
Форевър бизнес при мен с решение,
съзнанието ми буквално разцъфва.
Именно този положителен подход ни
води към нови възможности. От него
се ражда прогресът. Преди среща с
Глобалния лидерски екип се
зареждам за дискусиите ни с
най-широките си възгледи и
положителна нагласа.
Кое можем да вършим по-ефективно?
Как да направим бизнеса още подобър? Не става дума за това какво
не е наред в момента, а само как да
подобрим бъдещето си.
Придържайки се към всичко това,
насърчавам и всички вас да
приложите на практика същия
манталитет. Развийте у себе си такава
нагласа и наблюдавайте как бизнесът
ви ще започне да расте.
Не спирайте да се усмихвате,

Грег Моън
Президент на Форевър Ливинг Продъктс

Ноември 2017
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Барселона – Монте Карло – Рим

Сеньор Мениджър ОРЕЛ
Ирена Спасова

Дъщеря ми е на 14 и много се възхити
каква добронамереност и успех блика
от хората на борда. Коментирахме всеки детайл, който ѝ е направил впечатление през петте дни: огромният луксозен кораб; храната, която, освен че
беше вкусна, се приготвяше и с много
фантазия и финес; красивите декори
и пейзажи, многобройните възможности за забавление и какво ли още
не! Но най-много ме трогна с думите:
„Много ми харесва да живея в такава
среда! Тук е като в приказка. Искам да
съм сред богати и успешни хора точно
като тези! Богатите хора във Форевър
са различни. Те са много готини – винаги са усмихнати, приветливи, позитивни. Чувствам се спокойно и приятно сред тях.”
И действително беше така! От ръководния екип на Форевър Ливинг до лидерите, печелещи по няколко милиона
годишно от бизнеса – никой изобщо

не парадираше, че е заможен. Седяха
сред нас. Хранехме се заедно. Разхождахме се и се забавлявахме в компанията им. От тях бликаше човещина и
доброжелателство, които се усещаха
във въздуха. Можехме да ги питаме
как развиват бизнеса си и кои са тайните на успеха им. Веднага се усмихват
и те насочват със съвети. Това силно
впечатли моето дете.
В днешно време е трудно да посочиш
добър пример за богат и успял човек.
Обикновено богатите хора в България
се свързват с не много почтен бизнес.
В успелите Форевър предприемачи дъщеря ми видя нагледно как богатството и благородството могат да вървят
ръка за ръка. Горда съм, че съм част
от такава бизнес среда и че мога да
бъда добър пример за детето си!

За първи път се квалифицирах за програма Мениджър ОРЕЛ тази година и
една от наградите беше уникално пътешествие с круизен кораб с най-успешните собственици на Форевър бизнес в
света. Това за мен бе голяма победа
по две причини.
Първо, защото съм не просто Мениджър ОРЕЛ, а Сеньор Мениджър ОРЕЛ –
в екипа си имам квалифициран още
един ОРЕЛ, Антоанета Василева, с която заедно се наслаждавахме на екзотичното пътешествие. И второ, защото
споделих невероятното преживяване с
най-близките си хора – съпругът ми и
дъщеря ни.
Пътуването бе наистина една великолепна приказка. Разгледахме три града, много богати на забележителности:
Барселона, Монте Карло и Рим. Забавлявахме се с положително настроени
хора, заредени с неподправена радост
и удовлетворение от живота.
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Благодаря, Форевър!
Благодаря, Рекс!
www.foreverliving.com
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Ден на успеха

Ден на успеха

7 октомври 2017 г., хотел „Маринела“

АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОРИ

Бизнес обучение
6 октомври 2017 г., София Хотел Балкан

14
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МИКЛОШ БЕРКИЧ

ДИАМАНТЕН МЕНИДЖЪР

www.foreverliving.com

Ден на успеха

Ден на успеха
АСИСТЕНТ МЕНИДЖЪР

4

б.т.

7 октомври 2017 г., хотел „Маринела“
лидерски клуб

100 ЗЛАТНИ

Султана Българенска

ТРЕТО ниво

Цветанка Софиянска

СУПЕРВАЙЗОРИ

Емилия Георгиева

ВТОРО ниво

Антоанета Даракова

Тодорка и Константин Желеви, Моника Келчева, Гергана Христова,
Венелина Филипова

ПЪРВО ниво

Борис Стоянов

Иван Николов, Борис Стоянов, Илмиш Мехмедова, Владимир Лазаров,
Бисерка Борисова, Анастасия Василева

топ 3

най-успешни СФБ

Георги Куртев

www.flp.bg

Людмила Петрова

№1 Димитър Механджийски – 9 153,53 лв. (август);
№2 Петя Йонкова – 9 050,05 лв. (август);
Ноември
2017
№3 Цветанка и Емил Бурназки 8 587,41 лв.
(септември)
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ВСИЧКИ
ПЪТИЩА
ВОДЯТ КЪМ
ДАЛАС.
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.

Нямаме търпение
да ви приветстваме
у дома догодина!

