БЪЛГАРИЯ

Февруари 2018 | Брой 192

ГЕЛЪТ от АЛОЕ ВЕРА
на ФОРЕВЪР

#AloeChallenge
ФОРМУЛИРАНЕ НА МИСИЯ
ГРЕГ МОЪН

ПРОМЕНИ ВЪВ
ФИРМЕНАТА ПОЛИТИКА
НЯМАТЕ ВРЕМЕ?
КВАЛИФИКАНТИ за
10-ТЕ НАЙ-УСПЕШНИ СФБ за 2017 г.

ТОП 10

собственици
на Форевър бизнес в България

12 / 2017

Общ групов обем
1. Петя Йонкова (2)

Сеньор Мениджър ОРЕЛ

2. Димитър Механджийски (4)

Соринг Мениджър

3. Златинка и Галин Радеви (-)

Мениджър ОРЕЛ

4. Милен и Галина Царевски (3)
5. Ирена и Петър Спасови (-)

Сеньор Мениджър
Сеньор Мениджър ОРЕЛ

6. Антоанета и Васил Василеви (10)

Мениджър ОРЕЛ

7. Наталия и Милен Врайкови (-)

Мениджър

8. Елка Георгиева (-)

Мениджър ОРЕЛ

9. Васил Парушев (-)

Мениджър

10. Блага и Петър Христови (-)

Мениджър

Немениджърски точки

Спонсори на месеца на нови АС

1. Златинка и Галин Радеви (-)

Мениджър ОРЕЛ

2. Антоанета и Васил Василеви (7)

Мениджър ОРЕЛ

3. Петя Йонкова (5)

Петя Йонкова

1. Александра Накова

2

Васил Парушев

2

Виолета Велкова

2

Галина и Димитър Димитрови

2

Жана и Тодор Токови

2

Ирена и Петър Спасови

2

Катерина Ананиева

2

Нели Желязкова

2

Паца Попинска-Тафрова

2

Сеньор Мениджър ОРЕЛ

4. Милен и Галина Царевски (2)

Сеньор Мениджър

5. Ирена и Петър Спасови (-)

Сеньор Мениджър ОРЕЛ

6. Блага и Петър Христови (-)

Мениджър

7. Наталия и Милен Врайкови (8)

Сеньор Мениджър

8. Димитър Механджийски (10)

Соринг Мениджър

9. Жана и Тодор Токови (9)

Мениджър

Силвия Савова-Ботева

2

10. Димитър Иванов (-)

Мениджър

Симона Калапиш-Харалампиева

2

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

КЛУБ 4 Б.Т.

ТРЕТО ниво (4 б.т. ДВАНАДЕСЕТ поредни месеца)
ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ

Стойка Адамова и Павел Димитров

ВТОРО ниво (4 б.т. ШЕСТ поредни месеца)
ЮЛИ – ДЕКЕМВРИ

Деян Бонев
Йорданка Алексиева

ПЪРВО ниво (4 б.т. ТРИ поредни месеца)
ОКТОМВРИ – ДЕКЕМВРИ

Албена Мирчева, Боряна Нанкова, Елисавета и
Николай Гълъбови, Ина и Ангел Анастасови

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 бъдем
винаги
на висота
Чували ли сте някога максимата, че дисциплинираните усилия носят
богато възнаграждение? Наскоро това послание ме вдъхнови, когато
прочетох за 12-годишно момче, живеещо с майка си и шестимата си
братя и сестри в Замбия.
Там чистата вода и лекарските грижи
са труднодостъпни и всеки ден, на път
към училище, то минава покрай
домове без електричество и без
течаща вода. Въпреки трудностите, в
които живее семейството му, момчето
няма нито едно отсъствие от училище
година след година! Всеки би се
затруднил да не пропусне дори един
ден през цялата учебна година,
особено дете, за което даже да стигне
до училище е изпитание.
Въпреки трудностите у дома, образованието му не страда. За да е сито и
концентрирано през дългия учебен
ден, момчето получава всеки ден
провизии от организацията „Да се
изправим срещу глада“. Тя осигурява
храна и на цялото му семейство през
учебната седмица като възнаграждение за неговата всеотдайност и
желанието му да получи образование,
което ще му помогне да се справя с
житейските изпитания. Много съм
горд, че поехме ангажимент да
опаковаме пет милиона порции храна
за „Да се изправим срещу глада“ през
настоящата и следващата година.
В историята за това момче има
по-дълбок смисъл, върху който ми се
иска да помислите. На 12-годишна
възраст, когато децата не би трябвало
да носят такива отговорности и е
редно още да са далеч от проблемите

на зрелостта, едно дете демонстрира
дисциплина във всекидневните си
действия.

невъзможни неща, ако всеки ден
полагаме усилия и работим за
напредъка си.

Благодарение на неговата последователност цялото му семейство получава храна и грижи. Момчето става
сутрин и изминава трудния път до
училище, дори когато е болно или
обстоятелствата са неблагоприятни.

Разглеждайте дисциплината като
изкачването на стълба. Макар
по-нависоко да става все по-трудно,
всяко следващо стъпало ви доближава
до нещата, които искате и от които се
нуждаете.

Колко възрастни с по-добра съдба
познавате, които обаче не притежават
дисциплинираността всеки ден да
бъдат там, където трябва?

Знаем, че с последователни действия,
извършвани от сърце и редовно,
можем да променим света. Както
момчето, което дисциплинирано ходи
на училище всеки ден, и ние трябва да
практикуваме същото, за да постигаме
целите си. Чествайки 40-ата годишнина на Форевър, отделете миг да
отбележите невероятните постижения
на нашите лидери и на цялата ни
компания от основаването ѝ досега.
Надявам се, че те ще ви мотивират и
ще ви помогнат да бъдете дисциплинирани, за да осъществите всичко, което
желаете през 2018-а и през следващите години.

Няма невъзможни неща,
ако всеки ден полагаме
усилия и работим за
напредъка си.
И макар да не сме изправени пред
същите изпитания, в живота ни винаги
има трудности, които не са лесни за
преодоляване. Те издигат
препятствия, които ни пречат да
осъществяваме целите си и понякога
дори ни карат да подценяваме факта,
че всъщност постигането им не е
толкова лесно. Но дори и целите ни да
са амбициозни, като опаковането на
пет милиона порции храна, няма

Завинаги ваш,

Рекс Моън
Главен изпълнителен директор на ФЛП

Два начина да демонстрираме дисциплина и щедрост:
1. Ежемесечно дарявайте на Форевър Гивинг,
за да ни помогнете да финансираме храната,
която ще се опакова по целия свят през
следващите две години.

2. Потърсете къде близо до вас ще се състои следващата
среща за опаковане на храна или как можете сами да
организирате такова събитие, като се свържете с офиса на
Форевър в страната си. Поемете ангажимент през годината
да се включите в поне две срещи за опаковане на храна с
„Да се изправим срещу глада“.

ПО-ВИСОКО

ниво постигнато
от собственици на ФБ
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МЕНИДЖЪР

спонсор

град

Христана Царевска

Милен и Галина Царевски

София

АСИСТЕНТ МЕНИДЖЪР

спонсор

град

Величка Иванова
Гинка Цонева

Атанаска Петкова
Петя Йонкова

Варна
Велико Търново

СУПЕРВАЙЗОР

спонсор

град

Ина и Ангел Анастасови
Нели Желязкова
Ренета Свищарова
Росица Бурнаска
Силвия Савова-Ботева
Мюрвет Ферадова
Валентина Генова

Златинка и Галин Радеви
Иван Лозанов
Росица Бурнаска
Цветанка и Емил Бурназки
Мюрвет Ферадова
Валентина Генова
Невена Георгиева

Пловдив
Бургас
София
София
Лясковец
Лясковец
с. Леденик

АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОР
Александра Симеонова
Анита Спасова
Анна Фурнаджиева
Аннабела Захаринова
Антоанета Димитрова
Антоанета Иванова
Антоанета Стефанова
Антон Лозанов
Антония Каменова
Атанас Попов
Бистра Димитрова
Блогородна Иванова
Валентина Бонева
Вероника Ламбева
Веселина Комитова
Веска Нончева
Виктория Кованджийска
Галин Димитров
Галина Савова
Галя Попова
Геновева Генова
Георги Николов
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Гергана Ангелова
Гергана Гуцина
Гергина Цанова
Даниела Спасова
Десислава Миланова
Детелина Симеонова
Диана Витанска
Диана Стефанова
Диана Тошева-Йорданова
Елена Събева
Елина Димчева-Йоцова
Елка Гуарино
Емилия Иванова
Женя Лазарова
Зорница Желязкова
Зоя Цветанова
Ивайло Будинов
Илиян Пелов
Ина Зафирова-Андеризян
Ирена Данаилова
Ирена Савова
Йоана Василева

Калоян Крумов
Катя Колева
Кита Аначкова
Кончецио Палмиери
Красимир Симеонов
Кристина Иванова
Лорета Котева
Людмил Пеев
Мануела Петрова
Мариана Тодорова
Марина Геранска
Мария Евтимова
Мария Косева
Мария Славова
Миглена Щерева
Милена Атанасова
Милена Георгиева
Мирела Пелова
Наталия Тенева
Нина Хутова
Павлина Рабаджийска
Паца Попинска-Тафрова

Пембе Незирова
Пенка Стефанова
Пепа Мянова
Радослав Монов
Радослава Иванова
Ралица Белчева-Петрова
Рени Попминчева
Светлана Стойчева
Светослава Дацова
Селда Топчиева
Сехер Мехмед
Силвия Йорданова
Силвия Мотикарова
Стефка Николова
Стойчо Стойчев
Теодора Павлова
Юлияна Димова
Яна Апостолова
Яна Николова

www.foreverliving.com

Изпихте ли
си алоето
днес?
Ако още не сте, направете го веднага! И
ако това още не се е превърнало във ваш
ежедневен навик, значи нямате представа какви неща само пропускате! Да
речем...
• Да подпомогнете храносмилането си,
защото гелът от алое вера притежава
натурални прочистващи качества,
които помагат на храносмилателната ви система да абсорбира по найдобрия начин ценните вещества от
храната, която приемате.
• Да подкрепите имунитета си, защото
алое вера съдържа уникални полизахариди и други полезни вещества за
модулиране и поддържане на имунната система.
• Да се погрижите за здравето на вашите зъби и устната си хигиена, защото
алое вера е много полезно за цялата
устна кухина и венците.
• Да се погрижите за възстановяване
на колагена и еластина във вашия
организъм, защото алое вера е бо-

гат източник на градивни елементи
за поддържане здравето на вашата
кожа и за противопоставяне на признаците на стареене.
• Да се чувствате и да изглеждате подобре.
Ние във Форевър берем листата на алое
вера на ръка и отделяме много внимателно кората, преди да стабилизираме
гела от вътрешността на листото по
изключително щадяща и патентована
технология. Така запазваме най-богатия природен коктейл от хранителни
вещества, сред които витамини, минерали, аминокиселини, захари, ензими,
растителни стероли, лигнин, сапонини,
антрахинони, салицилова киселина,
както и многобройни други микро- и
макроелементи.
Представихте ли си вече как разрязвате току-що откъснато листо от алое
вера и изпивате гела от вътрешността
му? С уникалните напитки на Форевър
Ливинг Продъктс имате възможност

#AloeChallenge

СТЕФАН И ТАНЯ СТАЕВИ
да се наслаждавате на това страхотно
усещане всеки ден, независимо къде се
намирате. С 60-120 милилитра дневно не
само ще се изпълните с много повече
енергия и ще се чувствате страхотно, но
и ще изглеждате така! Изпийте дневната
си доза гел от алое вера и разкажете и
покажете на всички около себе си колко
невероятно е усещането да си непрекъснато жизнен и в страхотно настроение!

Ние сме най-големият производител
и разпространител на алое вера в света. Ние сме КОМПАНИЯТА ЗА АЛОЕ
ВЕРА!
Наздраве!

С обич и винаги с Вас,
Стефан и Таня Стаеви

ОТКРИТИ ПРЕДСТАВЯНИЯ
СОФИЯ 10 февруари 2018 г.

ВАРНА 10 февруари 2018 г.

10:00-11:00 ч. / Бизнес представяне
11:15-12:15 ч. / Продуктова презентация
12:30-13:30 ч. / Обучение „Бърз старт“

12:00-13:00 ч. / Бизнес представяне
13:30-14:30 ч. / Обучение „Бърз старт“
15:00-16:00 ч. / Продуктова презентация

Зала „Киев“, парк-хотел „Москва“

Зала „Нептун”, х-л „Аква“

ПРОДУКТОВА
АКАДЕМИЯ
Специализирано продуктово обучение само за
регистрирани собственици на Форевър бизнес.

ПЛОВДИВ, 24 февруари 2018 г.
Зала „Пълдин“,
парк-хотел „Санкт Петербург“

БУРГАС, 25 февруари 2018 г.
Конферентна зала, х-л „Бургас“

Начало: 11:00 часа
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.

Помислете върху това...
Сред хаоса открийте простотата; сред раздора – хармонията,
а в трудното – възможността.

Алберт Айнщайн

Витамин D е мощен модулатор на имунната система и на много биологични
процеси. Затова оптимизирането на нивата му помага за: понижаване на риска
от колоректален рак, рак на простатата и други смъртоносни ракови заболявания
с 30 до 50%; намаляване на хипертонията, атеросклеротичните сърдечни
заболявания, риска от инфаркт и инсулт; предотвратяване на автоимунни
заболявания; преодоляване на инфекции, включително настинки и грип и много
други ползи за здравето.
Д-р Майкъл Холик – един от водещите изследователи на витамин D

Ваша Илиана Веселинова
6

Февруари 2018

www.foreverliving.com

Формулиране на мисия
Новата година е тук! Със сигурност вече сте си поставили
цели за 2018-а и знаете какво искате да постигнете.
Това е съществена част успеха ви като
собственик на Форевър бизнес.
Независимо дали ще решите да
влезете във форма с Форевър Ф.И.Т.,
или да удвоите бизнеса си, щом си
поставите цели, вие ставате по-силни и
увеличавате вероятността да
постигнете живота, за който мечтаете.
Важен елемент от процеса на
набелязване на цели, който често
забравяме или пропускаме, е
определянето на ключови принципи
или формулирането на лична мисия.
Във Форевър имаме своя мисия, по
която се ръководим вече от години. Тя
ни направлява, когато взимаме
решения за маркетинговия план,
продуктите и програмите за
стимулиране. Но най-важното е, че ни
помага да създаваме средата и
ценностите, благодарение на които
Форевър процъфтява вече 40 години.
Нашата мисия определя как вървим
напред като компания и ще ни води
към целта да удвоим бизнеса през
следващите пет години.
Нашата мисия: Създаваме печеливша
среда, в която всеки да може с
достойнство да бъде това, което иска
да бъде; в която честността,
коректността, съпричастността и
удоволствието от работата са наши
основни приоритети. Изграждаме и

подхранваме ентусиазъм и вяра в
нашата компания, продукти и
индустрия.
Търсим познание и баланс, а най-вече
без страх водим компанията и
собствениците на Форевър бизнес
напред.
През 2018 г. често ще ви попадат петте
неща, върху които ще се фокусираме
през идните пет години – алое вера,
продуктово съвършенство, 15% ръст
на продажбите, наемане на точните
хора и споделяне на причините да сме
Форевър-горди. Може да сте ни чували
и преди да споменаваме, че нашият
най-голям приоритет са собствениците
на Форевър бизнес. Благодарение на
вас Форевър продължава да
процъфтява по целия свят, така че е
наш дълг да поставяме вашите
потребности на първо място. Заради
това трябва да се съсредоточим върху
ценностите, с които се ангажираме в
нашата мисия – да градим компания, в
която вие просперирате, и смело да ви
водим към осъществяване на вашите
мечти.
Мисията ни е пред очите на персонала
в централния ни офис всеки ден –
точно преди да се качат на
асансьорите, за да влязат в сградата.
Те не само я виждат всяка сутрин, но я

и живеят, дишат атмосферата ѝ.
Мнозина я знаят наизуст. Наистина!
Когато следващия път срещнете
служител от централата ни, изпитайте
го и ще се уверите. Ако не виждаш
формулировката на мисията всеки
ден, е лесно да се разсееш. Когато
стои на видно място, тя всеки ден
деликатно ни напомня, че има смисъл
в понякога напрегнатия и дълъг
работен ден. Толкова много хора
разчитат на нас.
Началото на година е отличен момент
да погледнем целите си от нов ъгъл и
да се задълбочим малко повече в
личната си мисия. Насърчавам ви да
си формулирате в писмен вид своя
лична мисия. Няма нужда да е дълга,
но трябва да е искрена. Да ви напомня
в какво вярвате и какви са
намеренията ви. Прочитайте я всеки
ден, за да ви помага да следвате курса
към осъществяване на вашите цели
през следващите пет години и
по-нататък.
Усмихната година,

Грег Моън
Президент на Форевър Ливинг Продъктс

Благодарение
на вас Форевър
продължава да
процъфтява по
целия свят, така
че е наш дълг да
поставяме вашите
потребности на
първо място.
www.flp.bg
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Защо ГЕЛЪТ от АЛОЕ ВЕРА на Форевър?
Представете си, че разрязвате току-що
откъснато листо от алое вера и изпивате гела от вътрешността му. Най-популярният продукт на Форевър Ливинг Продъктс – гелът от алое вера, е
напитката най-близка по състав до
натуралното съдържание на листата
на растението. Той е и първият по рода
си продукт, получил одобрителния печат на Международния научен съвет
за алое. Със своите над 75 хранителни
съставки, гелът от алое може да бъде
наречен най-съвършеният натурален
растителен сок. От хилядолетия алоето се цени заради естествените си успокояващи, охлаждащи и овлажняващи свойства. Мнозина го използват за
облекчаване на леки изгаряния или за
хидратиране и успокояване на раздразнена кожа, но знаете ли, че то има
и много други научно доказани полезни действия? Ето няколко причини да
сте влюбени в алоето на Форевър.

Градивни елементи. Аминокисели-

ните са „тухличките“, от които е изградено нашето тяло. Гелът от алое вера
на Форевър съдържа общо 20 аминокиселини, включително осемте незаменими, които организмът не може да
произвежда сам. Редовният прием на
алое подпомага поддържането на добро здраве, като ни осигурява естествен източник на аминокиселини.

Подпомага доброто храносмилане.

Алое вера притежава натурални прочистващи качества, които помагат на
храносмилателната система да абсорбира ценните вещества от храните в
кръвния поток. То същевременно до8
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принася и за размножаването на полезните чревни бактерии.

Дневна доза витамини. Гелът от

алое вера съдържа витамини А, В1, В2,
В6, В12, С и Е, фолиева киселина и ниацин. Човешкият организъм не е в състояние да складира някои от тях и затова трябва да си ги набавя редовно
чрез храната. Какъв по-добър начин
да му ги осигурим от дневната доза
гел от алое вера, която същевременно
ще помогне на тялото ни да се защитава от оксидативния стрес?

Подкрепя имунитета. Алое вера съ-

държа уникални полизахариди и други
полезни вещества, които помагат за
модулиране и поддържане на имунната система.

Противовъзпалителни свойства. В
гела от алое вера се съдържат 12 естествени съставки, за които е доказано, че потискат възпалителните процеси без странични ефекти. Алоето може
също така да повлияе положително
върху подвижността на ставите и мускулите.
Възстановява колагена и еластина.

Алое вера предлага на организма богат източник на градивни елементи за
поддържане здравето на кожата и за
противопоставяне на признаците на
стареенето.

Дневна доза минерали. Алое вера ни
зарежда с калций, натрий, желязо, калий, хром, магнезий, манган, мед и
цинк. Какво богатство! Пиенето на гел
от алое вера е натурален и здравосло-

вен начин да попълним запасите на
организма.

Регулиране на теглото и енергията.

Редовното пиене на гел от алое вера
по естествен път изчиства храносмилателната система. Съвременната
храна съдържа доста съставки, които
могат да причинят отпадналост и умора. Алое вера ни помага да се чувстваме здрави и пълни с енергия, а допринася и за поддържане на телесното
тегло в здравословни граници.

Бързо облекчава кожата. Алое вера
подобрява функцията на фибробластите – онези мънички клетки, благодарение на които тялото ни образува
колаген. Именно те подпомагат възстановяването при леки изгаряния, порязвания, ожулвания и други кожни
раздразнения.
Здрави зъби и добра устна хигиена.

Алое вера е много полезно за цялата
уста и венците. Една-две дози от гела
от алое могат да допринесат за доброто състояние на устната кухина.

Гелът от АЛОЕ ВЕРА на Форевър е същински супергерой,
нали? Искате ли заедно да
споделим със света колко добре се чувстваме, като го пием
всеки ден? Включете се във
февруарското ни предизвикателство, описано на следващата страница и печелете
нови клиенти и награди!

40
години
в правилната

#АлоеПредизвикателство

посока

Тази година Форевър Ливинг Продъктс отбелязва 40-ата
си годишнина и за да почетем юбилея, решихме да
направим едно вдъхновяващо състезание, което
нарекохме „40 ГОДИНИ В ПРАВИЛНАТА ПОСОКА“.
Започваме на 1 февруари 2018 г. с идеята през целия
месец да показваме правилния начин да започнеш деня
си, вярната посока за успешен бизнес и силната
мотивация да помагаш на хората да бъдат здрави и
успешни.
Главен герой на кампанията ще бъде емблематичният
ГЕЛ ОТ АЛОЕ ВЕРА на Форевър, който буквално е
променил живота на милиони хора от създаването си
през 1978 г. досега и продължава да ни води в
правилната посока и днес, 40 години по-късно.
До един знаем добре, че ГЕЛЪТ ОТ АЛОЕ на Форевър
е с превъзходно качество и уникална формула с

96% съдържание на чисто алое – всеки може да усети
благотворното му влияние само за месец. Нека през
февруари да покажем на света колко много хора
започват деня си с него!
Включете се и вие, за да демонстираме кой е верният
път! Споделете кратко видео или снимка, илюстриращи
как започвате деня си, как приключва той или пък
просто как поддържате в добра форма себе си с чаша
#ForeverAloeVeraGel. Не пропускайте да добавите и
хаштаг – #AloeChallenge.

АЛОЕ СЪСТЕЗАНИЕТО
#ALOECHALLENGE
ЧИСТ АЛОЕ ВЕРА ГЕЛ

Състезанието ще се проведе в социалните
мрежи, така че дръжте Фейсбук и Инстаграм
под око. Очакват ви интересни факти за алоето,
съвети и подкрепа за всички участници.
Включете се – 40 чудесни алое чаши ще
зарадват най-активните, а за победителя сме
подготвили наистина много специална голяма
награда – iPad Mini.
Развихрете въображението си и направете
видеото или снимката си атрактивни и различни,
за да впечатлите всички в мрежата. Заедно
можем да покажем на света, че Форевър е
най-добрата компания за алое в света!

Условия за участие в #AloeChallenge
1. Качете във вашия профил във Фейсбук или Инстаграм своя снимка или кратко филмче (не повече от 30 секунди),
показващи как пиете ГЕЛ ОТ АЛОЕ ВЕРА на Форевър. Можете да участвате с неограничен брой снимки и/или филмчета.
2. Добавете към всяка публикация хаштаг #AloeChallenge.
3. Състезанието за голямата награда изисква публикуване на поне ПЕТ снимки и кратки филмчета в рамките на периода,
като минимум ДВЕ от публикациите трябва да бъдат видеа.
4. Състезанието започва в 9:00 ч. на 1 февруари 2018 г. и приключва в 23:59 ч. на 28 февруари 2018 г.
5. Спечелилите ще бъдат определени от броя харесвания и споделяния на снимките и видеата им и от оценката на екипа и
на управляващия директор на Форевър България. Имената им ще бъдат обявени на интернет и Фейсбук страницата на
компанията на 1 март 2018 г.
6. Наградите не могат да бъдат преотстъпвани, заменяни или обменяни срещу парична сума.
7. Наградите се получават лично.
8. Форевър България си запазва правото на избор кои филми или снимки да публикува в социалните платформи на
компанията.

#АлоеПредизвикателство I #AloeChallenge

ПРОМЕНИ ВЪВ ФИРМЕНАТА ПОЛИТИКА
Новите политики предоставят още повече страхотни предимства на нашите собственици на Форевър бизнес!
Направихме няколко промени, свързани с квалификацията за бонус „Скъпоценни камъни“, програма Мениджър ОРЕЛ в категория „Скъпоценни камъни“ и издигането до ниво Мениджър. Тези нови правила ще ви помогнат да печелите по-големи бонуси и ще спомогнат екипите ви да растат. Подгответе се да споделите тези
чудесни изменения с целия си екип.

Четиримесечна квалификация за Мениджър
Ниво Мениджър се постига с генериране на общо 120 лични и немениджърски бонусни точки
в рамките на един или два последователни календарни месеца, или на общо 150 лични и
немениджърски бонусни точки в рамките на три или четири последователни месеца.
Тази политика влиза в сила от февруари 2018 г., което означава, че собствениците на Форевър
бизнес могат да използват бонусните си точки от декември + януари + февруари или от декември +
януари + февруари + март за новата възможност за квалификация със 150 б.т.

Мениджър ОРЕЛ от категория „Скъпоценни камъни“
Мениджърите „Скъпоценни камъни“ („Сапфир“ и нагоре) могат да се квалифицират като
Мениджъри ОРЕЛ на по-ниско ниво в категория „Скъпоценни камъни“. Ако например Мениджър
„Диамант“ има шестима Мениджъри ОРЕЛ в мрежата надолу, той/тя ще се квалифицира като
Мениджър ОРЕЛ „Сапфир“. Собственик на Форевър бизнес, който се квалифицира като Мениджър
ОРЕЛ „Сапфир“, „Диамант-Сапфир“ или „Диамант“, автоматично ще се квалифицира и за получаване
на съответно 1%, 2% или 3% бонус „Скъпоценни камъни“, в страната си на местоживеене, за всички
дванайсет месеца от май нататък, в които той/тя е квалифициран/а за получаване на лидерски
бонус. Ако Мениджър „Скъпоценни камъни“ се квалифицира като Мениджър ОРЕЛ „Скъпоценни
камъни“ на ниво по-ниско от неговата/нейната реална позиция в категория „Скъпоценни камъни“
(т.е. Мениджър „Диамант“, който се квалифицира като ОРЕЛ „Сапфир“), той/тя ще получава
процента на бонус „Скъпоценни камъни“, съответстващ на неговата/нейната квалификация
за ОРЕЛ, с изключение на месеците, в които той/тя се квалифицира за получаване на по-висок
процент, както е описано в политиката за бонус „Скъпоценни камъни“ (виж раздел 9 от Фирмената
политика).
Тази политика влиза в сила незабавно, за да може всеки СФБ, който се квалифицира като ОРЕЛ
„Скъпоценни камъни“ до края на април 2018 г., да има право да започне да получава бонус
„Скъпоценни камъни“ от началото на май 2018 г.
Това е отличен стимул за Мениджърите „Скъпоценни камъни“ да си поставят за цел да се
квалифицират в програма Мениджър ОРЕЛ. Бонусът „Скъпоценни камъни“ може значително да
повиши общия месечен доход.

Квалификация за бонус „Скъпоценни камъни“
От май 2019 г. вече няма да можете да се квалифицирате за бонус „Скъпоценни камъни“ с 9, 17 и
25 Активни Мениджъри на първа линия. След тази дата квалификацията за бонус „Скъпоценни
камъни“ трябва да става или чрез програмата Мениджър ОРЕЛ за категория „Скъпоценни камъни“,
или с 9/17/25 отделни спонсорирани структури в дълбочина, всяка с Активен Мениджър, реализирал
25 или повече сумарни бонусни точки.

Пълният актуализиран текст на Фирмената политика можете да разгледате или изтеглите
от bit.ly/ForeverCP.
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ТОП 10

собственици на Форевър бизнес
в България за 2017 г.

Общ групов обем

№ 1 Цветанка и Емил Бурназки, Сеньор Мениджър ОРЕЛ

№3

Димитър Механджийски, Соринг Мениджър

№ 6 Златка и Златко Горанови,
Мениджър ОРЕЛ

ГОДИШНА
КЛАСАЦИЯ

2017

№ 2 Петя Йонкова, Сеньор Мениджър ОРЕЛ

№ 4 Милен и Галина Царевски, Сеньор Мениджър

№ 7 Антония и Димитър Димитрови,
Сеньор Мениджър ОРЕЛ

№ 5 Златинка и Галин Радеви, Мениджър ОРЕЛ

№ 8 Ирена и Петър Спасови,
Сеньор Мениджър ОРЕЛ

Лични и немениджърски точки
име

ниво

1. Цветанка и Емил Бурназки

Сеньор Мениджър ОРЕЛ

София

Мениджър ОРЕЛ

Варна

Сеньор Мениджър

София

Мениджър

София

Мениджър ОРЕЛ

София

6. Петя Йонкова

Сеньор Мениджър ОРЕЛ

Велико Търново

7. Ирена и Петър Спасови

Сеньор Мениджър ОРЕЛ

София

Мениджър

Пловдив

Мениджър ОРЕЛ

София

Соринг Мениджър

София

2. Златинка и Галин Радеви
3. Милен и Галина Царевски
4. Наталия и Милен Врайкови
5. Антоанета и Васил Василеви

8. Тодор и Жана Токови
9. Иглика и Милко Величкови
10. Димитър Механджийски

град

№ 9 Добринка Славова, Мениджър

№ 10 Мирослав Влайчев, Мениджър

Нямате време?

5
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Често ли ви се струва, че по цял ден си счупвате краката от тичане,
а не свършвате набелязаното? Не се измъчвайте, просто следвайте
трите ни съвета за управление на времето и ще видите как за нула
време ще отмятате списъка си със задачи.
Вършенето на много неща
едновременно е мит –
не го правете!
Според изследванията, хората, които умеят да правят
няколко неща наведнъж, са много малко. Ученият Дейвид
Стрейър от университета в Юта наскоро проведе проучване,
което показа, че само два процента от нас са способни да
свършат няколко неща едновременно. Психологът Едуард М.
Халоуел отива още по-далеч, като нарича изпълняването на
много задачи наведнъж „митична дейност“. Мозъкът не
може да се съсредоточи напълно, когато се захванем с
няколко неща, нужно ни е много повече време, за да ги
свършим, а и вероятността да сбъркаме е много по-голяма.
Така че защо да губим ценно време в такива напразни
упражнения? По-добре е да си направим списък и да се
справяме с всяка задача поотделно.

Поставяйте си приоритети, не отлагайте
През 1941 г. мениджмънт консултантът и писател д-р
Джоузеф Джуран разработва закон за управление на
времето, който нарича „няколкото жизненоважни и многото
маловажни“. Според теорията му трябва да дадем приоритет
на 20% от задачите си, защото свършването им отнема 80%
от времето ни, а за останалите 80% по-маловажни неща са
нужни едва 20% от него. Да определите жизненоважните
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задачи, особено ако съвместявате Форевър бизнеса си с
целодневна работа, е решаващо, за да съумявате да
извличате максимума от всеки ден. Това означава, че
трябва да сте дисциплинирани и първо да свършвате
най-належащото, дори ако то не ви е най-интересно. Така че
не отлагайте попълването на данъчната си декларация, за
да смените цветовете в уебсайта си.

Почивката не е загуба на време
Невъзможно е да сте максимално продуктивни, ако сте
преуморени и свръхнатоварени. Тони Шварц, главен
изпълнителен директор и основател на Проект „Енергия“
(The Energy Project), който помага на компании да постигат
устойчиви високи резултати, казва, че човешкият мозък
може да се съсредоточи за около 90-120 минути без
прекъсване, след което качеството на работата започва да
се влошава. Необходима му е 20-минутна почивка, за да си
възстанови енергията и концентрацията. „Значението на
възстановяването се корени в психологията ни – пише
Шварц в материал за „Ню Йорк Таймс“. – Човешките
същества не са устроени да изчерпват енергията си
непрекъснато. По-скоро сме създадени да пулсираме между
изразходване и възстановяване на силите.“ Можете да сте в
оптимална форма, само ако имате време за почивка и
презареждане, така че редовните паузи са абсолютно
задължителни за поддържане на добри нива на
производителност през деня.
www.foreverliving.com

ГЛОБАЛНО РАЛИ

22-30 април 2018 г., Далас

Форевър се завръща у дома, за да отпразнува 40-ата си годишнина!

Бъдете с нас на #FGR18 в Далас, Тексас.

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.

Квалификанти с общ глобален обем над 2 500 б.т.

Цветанка и Емил
БУРНАЗКИ
Квалификанти с общ глобален обем над 1 500 б.т.
Димитър Механджийски
Петя Йонкова
Милен и Галина Царевски
Златинка и Галин Радеви

Ден на успеха

Ден на успеха
АСИСТЕНТ МЕНИДЖЪР

13 януари 2018 г., зала EFE, хотел „Маринела“

КЛУБ 4 Б.Т.
ТРЕТО ниво

Гинка Цонева
Стойка Адамова

ВТОРО ниво

Красимир и Емилия Бончеви

СУПЕРВАЙЗОРИ

Петка Петкова, Анастасия Василева, Йорданка Алексиева

ПЪРВО ниво

Ина и Ангел Анастасови, Христина Врангелова, Александра Накова,
Вяра Кифова

Боряна Нанкова, Ина и Ангел Анастасови, Нели Желязкова, Надка Илийчовска,
Христина Врангелова, Снежана Иванова

Калин Костов, Мак Златковски, Нели Желязкова, Радостина Николаева,
Ренета Свищарова

ТОП 5 бонуси
за 2017 г.
№1 Петя Йонкова
12 028,89 лв. (ноември)
№2 Цветанка и Емил Бурназки
12 026,27 лв. (ноември)
№3 Димитър Механджийски
10 684,00 лв. (февруари)
№4 Милен и Галина Царевски
8 653,13 лв. (октомври)
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Силвия
Савова-Ботева,
Мюрвет Ферадова, Росица Бурнаска,
Февруари
2018
Валентина Генова

№5 Златинка и Галин Радеви
8 454,83 лв. (декември)

www.foreverliving.com

Ден на успеха

Ден на успеха

13 януари 2018 г., зала EFE, хотел „Маринела“

МЕНИДЖЪРИ
Дългосрочна програма
за стимулиране

Първо ниво

до €400 на месец за период от 36 месеца
Милен и Галина Царевски

Елена Брестничка

Промоция за алое вера куфар

Гергана Бурназка

Христана Царевска

www.flp.bg

Айше Дрянова и Сейфи Дряна, Антоанета и Васил Василеви, Блага и Петър
Христови, Галина Димитрова, Жана и Тодор Токови, Иглика и Милко Величкови,
Станислав Стоянов и Миглена Христова, Камен Каменов и Яна Велева-Каменова,
Катерина Ананиева, Надежда и Милко Добреви, Петка Петкова, Снежана Крумова,
Христина и Димитър Заревир Христина Врангелова

Февруари 2018
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Най-чистото на пазара
Свежо и брано на ръка
Не се изпитва върху животни

40-годишен опит
Успокоява
Съчетано с натурални и
съвременни научно разработени
съставки, подсилващи
свойствата му

Форевър е най-големият
производител, преработвател
и дистрибутор на продукти от
алое вера в света

Внимателно
култивирано

Само гела от вътрешността
на листата

30-дневна гаранция за
удовлетвореност

Стабилизирано по
патентована технология

Висок качествен контрол

Одобрителен печат на
Международния научен
съвет за алое

Допринася за добро
общо състояние

Отглеждано
в собствени
плантации

Богато на
нутриенти

Помощник за
храносмилането

Помага ви да
изглеждате и да се
чувствате по-добре

Благоприятства
здравето на кожата

АЛОЕ ВЕРА
ОСНОВНАТА СЪСТАВКА

