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Общ групов обем
1. Цветанка и Емил Бурназки (1)

Сеньор Мениджър

2. Димитър Механджийски (2)

Соринг Мениджър

3. Петя Димитрова (-)

Сеньор Мениджър

4. Златинка и Галин Радеви (3)

Мениджър

5. Антония Димитрова (5)

Сеньор Мениджър

6. Ирена и Петър Спасови (6)

Сеньор Мениджър ОРЕЛ

7. Елка Георгиева (-)

Мениджър

8. Наталия и Милен Врайкови (8)

Сеньор Мениджър

9. Антоанета и Васил Василеви (10)

Мениджър ОРЕЛ

10. Христина и Димитър Зареви (-)

Мениджър

Немениджърски точки
1. Златинка и Галин Радеви (1)

Цветанка и Емил Бурназки

Мениджър

2. Петя Димитрова (-)

Сеньор Мениджър

3. Наталия и Милен Врайкови (7)

Сеньор Мениджър

4. Антоанета и Васил Василеви (6)

Мениджър ОРЕЛ

5. Жана и Тодор Токови (-)

Мениджър

6. Ирена и Петър Спасови (2)

Сеньор Мениджър ОРЕЛ

7. Цветанка и Емил Бурназки (8)

Сеньор Мениджър

8. Васил Колев (-)

Мениджър

9. Иглика и Милко Величкови (-)

Мениджър

10. Живко Василев (-)

Мениджър

Спонсори на месеца на нови АС
1. Кристиян Антонов

3

2. Петя Димитрова

2

Димитринка Руневска

2

Жанета Петрова

2

Наталия и Милен Врайкови

2

Ренета Свищарова

2

Сийка Васева

2

Христина и Димитър Зареви

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

Ива Ангелова

ПЪРВО ниво (4 б.т. ТРИ поредни месеца)
МАРТ – МАЙ

Даниел Манолов, Миглена Мешкова, Олга Маринова,
Станиева Йончева, Томас Караилиас

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

Стефан Стаев
Даниела Станкова
Калин Марев
Николай Бързев
Боряна Миланова
Мая Младенова
Деница Проданова
Светлана Танева
Деян Колев
Димитрина Дончева
Ивайло Веселинов

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
Информация, месечен бюлетин, e-mail: ddabizheva@flp.bg
Счетоводство, e-mail: szheleva@flp.bg
Информационни системи, email: dkolev@flp.bg
Поръчки по телефона, информация, e-mail: ddoncheva@flp.bg
Пакетиране на поръчки

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.

ЛИДЕРЪТ
В ТЕБ
Според специалистите
средностатистическият
човек може да оцелее
около два дни в
жестокия студ и
тежките условия на
Андите. Нандо Парадо
и 16 негови приятели и
съотборници остават
живи цели 72 дни,
след като самолетът
им катастрофира през
1972 г. Вдъхновяващите
победи над поредицата
от последвали събития
разкриват истинската
мощ на лидерството.

„Това може би е една от найневероятните истории за водачество в
света – каза Нандо пред 12-хилядната
публика на Глобалното рали в Далас.
– Знаете ли защо? Защото всички
лидери загинаха и на обикновените
хора им се наложи да поведат.“ Това
проникновено изказване се корени в
нещо много по-дълбоко – във факта,
че всеки притежава способността сам
да определя собствената си съдба;
всеки притежава способността да
води.
Историята на Нандо и Форевър
бизнесът ни учат, че човек се
превръща в лидер, а не се ражда с
ръководни заложби. В живота и
работата ни има личности, на които
гледаме с уважение и следваме,
струват ни се родени лидери. Може да
изглежда сякаш тези ментори,
спонсори, приятели и роднини знаят
отговорите на всички въпроси и
водачеството им иде отръки. И няма
да си кривя душата – наистина на
някои им се удава повече, отколкото на
други. Но в ситуация като тази на
Нандо, при която всички лидери са си
отишли за миг, умението на другите да
застанат начело говори за позадълбочена истина – във всеки от
нас се крие лидер.

Всеки притежава способността да
прави избори, които да движат живота
му напред. Можем да изберем да
изчакаме. Ако чакаме момента,
в който ще се чувстваме комфортно,
когато ще имаме отговорите на всички
въпроси или пък друго стечение на
обстоятелствата, е възможно и никога
да не реализираме пълния си
потенциал или пък да се окаже твърде
късно. Дори да ви се струва, че имате
предостатъчно време, за да
постигнете следващата си цел, да
промените живота си или пък да идете
на почивка на място, за което винаги
сте мечтали, то може да отмине за миг.
Времето тече бързо и нещата се
променят за секунда – толкова,
колкото е отнело на самолета да се
разбие в Андите.
Нандо Парадо завърши разказа си на
Глобалното рали с мъдрото послание,
че „ако всеки ден в живота си правите
това, което обичате, вие създавате
бъдещето си“. Не чакайте подходящия
момент да станете лидер, а си
проправете свой собствен път.
Дълбоко в себе си притежавате
необходимите способности.
Завинаги ваш,

Рекс Моън
Главен изпълнителен директор на ФЛП

www.flp.bg
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ПО-ВИСОКО

ниво постигнато
от собственици на ФБ

5 / 2018

СУПЕРВАЙЗОР

спонсор

град

Венцислав Младин

Нора Иванова

София

Нора Иванова

Вероника Атанасова-Агова

София

Вероника Атанасова-Агова

Златка Симеонова

София

АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОР
Алина Иванова

Иван Милев

Марияна Димитрова

Роза Борисова

Анета Кръстева

Иванка Симеонова

Мила Милчакова

Роза Симеонова

Баясгалан Дашням

Илиана ПетроваМихайлова

Милена Милчева

Роза Симеонова

Милена Младенова

Розмари Стоянова

Надя Попова

Росица Масърлиева

Назан Али

Румен Танев

Неда Терзиева

Румяна Крумова

Недялка Ганчовска

Румяна Стоименова

Николай Константинов

Саманта Абушева

Николай Смиленов

Светлана Стоянова

Николинка Стоянова

Силвия Димитрова

Нина Цончева

Станислава Василева

Пенка Петрова

Стоян Господинов

Пенчо Иванов

Теменуга Пеева

Петя Иванова

Цанка Нинова

Полина Късабонева

Янка Димитрова

Боряна Митова
Ваня Якимова
Васил Иванов
Васил Николов
Васка Янева
Венцислава Мирчева
Весела Петрова
Галина Евтова-Георгиева
Дарина Банова
Денис Мехмед
Дияна Владова-Тачева
Драгомира Минчева
Елена Сабелова
Елена Терзиева

Илияна Стойновска
Ина Лалчева
Искра Лекова
Катрин Ал
Катя Иванова
Красимир Костов
Красимира Димитрова
Красимира Димитрова
Красимира Кръстева
Кристина Нанкова
Маргарита Долапчиева
Мария Иванова
Мария Копривленска

Ренета Чардакова
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БЪДЕТЕ С НАС В АТИНА НА 16 СЕПТЕМВРИ!
Тази есен ще дадем своя принос за хуманната
инициативата на Форевър за пакетиране на
храна в сътрудничество с благотворителната
организация „Да се изправим срещу глада“.
Ще пътуваме заедно, ще се забавляваме
много, ще бъдем гости на ДЕНЯ НА УСПЕХА НА
ФОРЕВЪР В ГЪРЦИЯ.
Вижте как можете да спечелите безплатно
пътуване и още много други награди на:

bit.ly/ForeverSummer2018

ОБИЧАЙТЕ
ПРОДУКТИТЕ,

ГОВОРЕТЕ С ПОВЕЧЕ ХОРА,
НЕ СЕ ОТКАЗВАЙТЕ!
Скъпи приятели,
Правилните навици и ежедневното
им прилагане са единствената тайна
за успех в уникалната система за
изграждане на собствен бизнес,
която маркетинговият план на
Форевър предлага. Защото нещата
не стават просто така – лягате
си вечерта и като се събудите на
сутринта, мечтите ви за по-различен
живот са се сбъднали. Не! Важно е
да си изработите правилни навици
и да извършвате необходимото
всеки ден – и пак, и пак. Ако го
правите и работите целенасочено,
непрекъснато ще се приближавате
към успеха.
Обичайте и живейте с продуктите –
това е първата важна стъпка. Трябва
да използвате продуктите. Трябва
да ги познавате. И не само това – те
трябва да се превърнат в част от
живота ви, в част от ежедневието ви.
Важно е да ги обичате и употребявате

непрекъснато. Този месец ви
предизвикваме да използвате повече
алое! Лично вие! А след това да
научите и другите да следват примера
ви. Така ще се чувствате по-добре, ще
имате повече енергия, ще виждате
по-ясно какво искате да постигнете и
бизнесът ви ще расте!
Когато обичате продуктите, ще ви
идва отвътре да говорите с хората
за тях, да споделяте с приятелите
и близките си как са подействали
на вас. Важно е да се научите да
говорите с всеки. Съсредоточете се
и върху това да говорите с повече
хора! Защото Форевър бизнесът расте
само с непрекъснатото привличане
на НОВИ хора. Расте само когато
не спираме да спонсорираме и ние
лично, и хората от екипа ни. Няма
съмнение, че трябва да спонсорирате
добре, да спонсорирате качествени
хора, да привличате квалифицирани
кандидати, но това ще се случи,

КОГО ПОЗНАВАТЕ?
Семейство
Роднини
Приятели
Колеги
Всички!

ДЕЙСТВИЕ
Планиране
Обучение

ЗАЩО

КОНТАКТ И
ПРЕДСТАВЯНЕ
Тел. обаждане
Лице в лице
Уебсайтове
Онлайн
обучения и видеа
Продуктова
демонстрация

СТЕФАН И ТАНЯ СТАЕВИ

когато говорите с повече хора, за да
намерите най-добрите между тях.
Спонсорирайте повече хора този
месец и бонусите ви със сигурност
ще нараснат. Говорете с повече
хора, разказвайте им за чудесната
възможност, наречена Форевър!
Разбира се, че успехът във Форевър
не идва лесно. Иска се търпение и
упоритост, прилагане на градивните
навици ВСЕКИ ДЕН. Да, понякога
това може да ви се стори досадно.
Но онова, което отличава успелите от
неуспелите, е че успелите никога не
се отказват и продължават напред.
Затова настройте съзнанието си на
вълна „Никога няма да се откажа!“
Нека следваме примера на Рекс,
който дори и през най-трудните за
Форевър моменти, когато му е било
лесно да се откаже, никога не го е
направил, никога не ви е предал и
не се е отказал. Не го предавайте
и вие, не предавайте себе си и със
сигурност ще успеете!
Всеки от нас се сблъсква с трудности.
Всеки минава през тежки периоди, но
трябва да сте силни! Трябва още сега
да вземете решението, че независимо
какво се случва, АЗ НИКОГА НЯМА ДА
СЕ ОТКАЖА!
Употребявайте продуктите, говорете
с НОВИ хора всеки ден и не се
отказвайте! Работете с ентусиазъм и
обичайте работата си и Форевър ще
ви се отблагодари повече от щедро.
Гарантираме ви го!

БИЗНЕС
ПРЕЗЕНТАЦИИ
Винаги с Вас,
Стефан и Таня Стаеви

www.flp.bg
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ОТКРИТИ ПРЕДСТАВЯНИЯ
СОФИЯ 7 юли 2018 г.

КАЗАНЛЪК 21 юли 2018 г.

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

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

ХАСКОВО 8 юли 2018 г.

СТАРА ЗАГОРА

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

Зала 2, х-л „Верея“

Зала „Киев“, парк-хотел „Москва“

Конферентна зала, х-л „Ретро“

ПАЗАРДЖИК 10 юли 2018 г.

Зала „Севтополис“, х-л „Казанлък“

22 юли 2018 г.

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

Зала „Хебър“, х-л „Хебър“

18:00-18:45 ч. / Бизнес представяне
19:00-20:00 ч. / Продуктова презентация

ПЕРНИК 12 юли 2018 г.
Конферентна зала 2, х-л „Елит“

18:00-18:45 ч. / Бизнес представяне
19:00-20:00 ч. / Продуктова презентация

Помислете върху това...
Хората са склонни да се фокусират повече върху негативното, отколкото върху
позитивното. Ако да речем искате да се разходите половин час, а успеете да
повървите „едва“ 20 минути, вероятно ще се съсредоточите върху десетте минути,
които сте пропуснали, вместо върху осъществените двайсет. Резултатът е, че така
умът, обсебен от негативното и без да го съзнава, се превръща в критикуващ,
обвиняващ и стресиращ фактор, който въздейства неблагоприятно върху
всяка наша стъпка.
Екхарт Толе
Здравето на кръвоносните съдове е от решаващо значение за предотвратяване на
високото кръвно налягане. Витамин С и Е поддържат здравето на артериите, като
витамин С е и ко-фактор за синтеза на колаген. Магнезият и цинкът също играят
важна роля. Преди да се насочите към медикаменти за понижаване на кръвното
налягане, може да опитате с отлично подбрана диета, включваща необходимите дози
витамини C, D и E, плюс основни минерали като цинк и магнезий.
Д-р Ралф Кемпбъл, д. м.

Ваша Илиана Веселинова
6

Юли 2018

www.foreverliving.com

Мениджър ОРЕЛ е
решаваща програма за всеки
собственик на Форевър
бизнес, който иска да
постигне повече.
Не спирам да го повтарям –
силата на Мениджър ОРЕЛ
е в това как се отразява
върху бизнеса ви. Избрахме
орела като символ на тази
впечатляваща програма за
стимулиране не само защото
той е лого на Форевър, не
защото приляга на нашата
марка или пък просто
защото ни се е сторил
подходящ. Причината е,
че виждаме орел във
всеки един от вас!

На срещата ни в Далас членът на
Глобалния лидерски екип Ким Мадсен
ни разказа за кокошката и орела –
урок, от който всички можем да се
поучим. Което пък ми напомни за
историята на малко момче, което един
ден се качило в планината, катерило се
все по-високо сред боровете и през
долините, докато стигнало до скала,
издигаща се над обширните пасища
около неговата ферма. Там видяло
гнездо с две яйца. Безстрашно
посегнало и взело едното, сложило го в
джоба си, после се спуснало обратно по
склоновете и го отнесло у дома, за да
види какво ще се излюпи.
След няколко месеца някакъв човек
минавал край фермата и забелязал
голям орел, кацнал на оградата край
плевника. Спрял, поразен от птицата,
за да я види отблизо. Момчето се
приближило, без да разбира какво е
впечатлило толкова мъжа. „Откъде взе
този орел?“ – попитал той. Момчето
отвърнало: „Това не е орел, а кокошка.“
През смях мъжът вдигнал орела на
ръката си и му казал: „Извиси се,
полети, ти си орел.“ Птицата скочила на
земята и взела да кълве в прахоляка.
Решен да покаже на момчето какво
величествено същество е открило,
мъжът се покатерил по стълбата на
покрива на плевника с орела, кацнал
на ръката му, и отново рекъл на
птицата: „Извиси се, полети, ти си орел.“
Орелът плеснал с криле, скочил на
земята и пак закълвал.

Накрая мъжът приканил момчето да го
последва в планината. Изкачили се
отново на високата скала тъкмо когато
слънцето изгрявало. Мъжът за пореден
път вдигнал птицата и ѝ казал: „Извиси
се, полети, ти си орел.“ Орелът
разгърнал могъщите си криле,
отправил взор към планините и с
последен величествен поглед към
момчето, се понесъл над долината, над
върховете на дърветата, носейки се
гордо.
Понякога не знаем или не виждаме на
какво сме способни. Историята за
орела и кокошката ни припомня, че сме
такива, каквито мислим, че сме.
Вярваме ли, че можем да разперим
криле и да полетим към висините, няма
причина да не успеем. Ако мислим
мащабно и отказваме да приемем
ограниченията, които ние самите си
поставяме или сме допуснали другите
да ни наложат, можем да постигнем
неща, за които дори не сме мечтали.
Квалификацията за Мениджър ОРЕЛ за
2019 г. започна неотдавна. Постави си
за цел да я постигнеш и ще видиш
колко много можете да израснете в
този процес и ти, и твоят бизнес.
Извиси се, полети, ти си ОРЕЛ.
Продължавай да се усмихваш,

Грег Моън
Президент на Форевър Ливинг Продъктс
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Възползвайте се от лятото, като предпочетете
ходенето пеша пред шофирането.

През лятото всичко оживява.
Хората прекарват много
повече време навън,
природата е в разцвета си.
Сезонът е време за растеж,
възможности и забавления,
дава ни шанс да погледнем на
живота от малко по-различен
ъгъл. Ако имате желание да
използвате летния импулс
тази година, опитайте да
направите няколко дребни
промени в начина си на живот
– няма да съжалявате!
„Лятото е време за растеж,
възможности и забавления,
дава ни шанс да погледнем
на живота от малко
по-различен ъгъл.“
8
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ПО-МАЛКО ВРЕМЕ ЗАД
ВОЛАНА
Достатъчно неприятно е да
пъплиш по задръстените
улици, когато небето е сиво
и температурите са ниски, но
защо да си го причинявате и в
слънчевото и хубаво време? Ако
можете да стигнете до крайната си
цел пеша, подарете си движението
и свежия въздух. Ще се изумите
колко много сте пропускали
досега. Изживяването е далеч повълнуващо от погледа, залепен за
колата пред вас.

добавите в зеленчуковите салати
и ароматен плод – грозде, ябълка
или нар; семена – слънчогледови,
тиквени, чиа, сусам, нигела; а
защо не и ядки – орехи, бадеми
и дори лешници; сирената също
разнообразяват и обогатяват
вкуса.

ЯЖТЕ ПОВЕЧЕ САЛАТИ
Изобилието от пресни и вкусни
зеленчуци не е за изпускане! Пък
и какъв по-добър момент от този
да развихрите въображението си
и да опитвате нови комбинации.
Експериментирайте, като
www.foreverliving.com

ОПИТАЙТЕ НЕЩО НОВО
Дали ще е хоби, което искате да
опитате, умение, което искате да
овладеете, или възможност просто
да заживеете по-здравословно,
провокирайте се, като си обещаете
да го пробвате това лято.
Да превърнете нещо в навик
може да ви отнеме около два
месеца, така че стига новото
занимание да ви се отразява
добре, значи наистина си струва
да го поддържате. Не знаете какво
да изберете? Защо не опитате
през следващите два месеца да
превърнете в навик ежедневното
пиене на Гел от алое вера?
Действието му ще ви изненада
приятно! А ако пък алоето отдавна
е ваш навик, изкачете следващото
стъпало, като се посветите на подългосрочен проект с програма
Форевър Ф.И.Т. Започнете с Клийн
9, продължете с различните нива
на F15 и затвърдете новата си
добра форма с Витал 5.

„Дали ще е хоби, което
искате да опитате, умение,
което искате да овладеете,
или възможност просто да
заживеете по-здравословно,
провокирайте се, като си
обещаете да го пробвате
това лято.“
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ТРЪГНЕТЕ
НА ЙОГА
Йога практиките не само
подобряват физическото ви
състояние и правят тялото ви
по-гъвкаво, но ви дават шанс и
да разтоварите претрупаното си
съзнание от блъскащите се в него
стотици мисли. Така ще е по-лесно
да ги подредите и да поразчистите
пространството в главата си, за да
си легнете вечерта по-спокойни.
Което пък може да ви помогне
да се чувствате по-свежи на
следващата сутрин и да сте готови
да се справите с всичко, което
денят ви е подготвил.

ОСТАВЕТЕ ТЕЛЕФОНА СИ
У ДОМА
Преследва ли ви желанието
постоянно да държите телефона
и безцелно да плъзгате потока
си в социалните мрежи? Дайте
си почивка от мобилния, като
изключите звука му, оставите
го вкъщи или го заровите на
дъното на чантата си. Заменете
го с увлекателна книга, която да
ви пренесе в нов свят, а може и
просто да се разходите и да се
вдъхновите от света наоколо.

Ако не сте сигурни
дали сте готови за
по-сериозните промени,
описани дотук, опитайте да
направите няколко по-лесни
неща, които ще ви приближат
към здравословния начин на
живот.

Заменете захарта с пчелния мед на Форевър
Пийте ФАБ вместо кафе
Утолете глада си за сладко с Форевър Про Х2 вместо
с шоколад
Замразете алое напитките на Форевър и Поместийн
пауър във формички във фризера като здравословна
алтернатива на сладоледа.
www.flp.bg
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Във форма
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Всяка мерителна лъжица
прелива от 24 г протеини,
които допринасят за растежа
на мускулната маса

1 банан

Калият съдейства
за поддържане на
нормално кръвно
налягане

Препоръчани продукти:
Forever Lite Ultra | код 470 (ванилия), 471 (шоколад)
Forever Bee Honey | код 207
Поръчайте продуктите
още днес!

Шепа
ягоди

Магнезият допринася
за нормална функция
на мускулите

Влачите ли се към фитнеса
след работа, разчитайки само на
повяхналата салата или сандвича
с шунка, погълнат на обяд?
А може би отивате веднага след
ставане, захранвани единствено
от изпаренията от снощната
вечеря?

Пренебрегването на хранителните
потребности преди тренировка означава, че
не подготвяте тялото си добре и то няма да
се представи подобаващо, когато се качите
на пътечката или хванете тежестите. Така че,
ако сте почитател на фитнеса след работа
или рано сутрин, отнасяйте се към тялото си
с уважение, като го зареждате с този свеж и
питателен летен шейк половин до един час
преди тренировка…

125 мл калов сок
порто

Шепа и ядки
овесен

Тиаминът (витамин В1)
подпомага нормалната
работа на сърцето

о
Няколк манго
резена
Витамин С съдейства за
поддържане на нормалната
функция на имунната
система по време на и след
физическо натоварване

ед
м
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Форевъ
Този напълно натурален
подсладител е отличен
източник на енергия за
справяне с умората
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Въглехидратите
допринасят за
поддържане на
нормална функция
на мозъка

5

навика
   за

успех

Успехът във Форевър, а и изобщо,
не е въпрос нито на късмет,
нито на благоприятно стечение на
обстоятелствата, още по-малко пък на
случайност. Той е резултат от постоянни
и целенасочени действия, от много труд
и упоритост, от всеотдайност,
търпение и вяра.

На различните обучения лидерите на
сцената споделят своята лична формула за успех. И макар да са облечени
в различни думи, няма как да не сте
забелязали, че всъщност принципите,
залегнали в основата им, са едни и
същи. Защо да откриваме топлата
вода, щом можем да чуем съветите
на успелите и да си поставим за цел
да ги следваме. Решихме да предложим на всички, които са готови да го
направят, напътствията на човека,
когото до един безкрайно уважаваме
за постигнатото през изминалите 40
години – основателя на Форевър,
РЕКС МОЪН.
Ето какво споделя той: „Все ме питат
каква е тайната на успеха. Ценя този
въпрос, защото демонстрира желание да постигнеш нещо. Мисля, че
вече знаете: тайна не съществува.
Защото успехът всъщност се крие
зад планини от усърдна работа. Няма преки пътища. Пред нас винаги
се издига още едно възвишение за
изкачване или се задава поредният
завой за преодоляване.
Но във Форевър все пак формула за
успеха има, като аз съм я разделил
на пет части. Нито една от тях няма
да ви изненада. Всъщност сигурно
някои от вас ще се разочароват, че
липсва вълшебната пръчица.“
12
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Вижте петте навика, които според Рекс могат да ви помогнат да се възползвате от
пълния потенциал на най-добрата бизнес възможност на света.

1. Ползвайте продуктите.
Това е едно от най-важните неща и го
повтаряме навсякъде точно защото
не бива да го забравяме и за миг. Вие
трябва да сте най-добрият си клиент –
употребявайте колкото се може повече
продукти, за да изглеждате и да чувствате все по-добре. После споделяйте опита
си с всички свои познати искрено и с ентусиазъм. Доказано е, че човек продава
само това, което ползва и има у дома си.
Превърнете се в ходеща реклама на продуктите! Не се ограничавайте само с найпопулярните,

бъдете любопитни, експериментирайте
с непознатите за вас, винаги си търсете
нови любимци.

2. Изградете си стабилна база
от редовни клиенти.
За да е устойчив бизнесът ви, базата
ви от клиенти, които купуват продукти
от вас всеки месец, трябва да се състои от поне 20 души. Основен бизнес
принцип гласи, че ако имате достатъчно
клиенти, за да продавате на дребно 4 б.т.
всеки месец, ще си осигурите постоянен
сигурен доход. А това се постига чрез
перфектно проследяване и обслужване. Поддържайте редовен контакт с
клиентите си и се интересувайте
искрено от тях. Вие трябва да им
се обаждате, за да се чувстват
обгрижвани. Питайте ги дали
са доволни от купения продукт – това е нещо, което и
най-луксозният и добър магазин не може да направи.
Предлагайте фантастично
обслужване, като им осигурявате бързи доставки, винаги
им оставяте безплатна мостра,
за да опитат нещо ново, разяснявате им всичко за продуктите,
информирате ги за най-новите.
www.foreverliving.com

Снимката показва постиженията на собственици на
Форевър бизнес, които са резултат от упорита,
усърдна и екипна работа. Доходите не са гарантирани и изцяло зависят от всеотдайността, постоянството и желанието за
личен успех. Ако искате да научите
как и вие можете да печелите
с Форевър, вижте

www.flp.bg/bg/dohodi.

3. Бъдете активни с 4 б.т. и
показвайте на групата си как да
прави същото.
Ежемесечната активност с четири
лични бонусни точки е в основата на
маркетинговия план на Форевър. Тя
е пътят към получаване на групови
бонуси за нива от Супервайзор
нагоре и към различните програми за стимулиране – Глобално
рали, Chairman’s Bonus, Мениджър
ОРЕЛ. Постига се с поне 1 бонусна точка от лични покупки и три
или повече точки от покупките на
вашите нови сътрудници, преди да са
се издигнали до ниво Асистент Супервайзор. Щом си създадете този навик,
започнете да учите и сътрудниците
от екипа си как да го правят.

4. Спонсорирайте всеки
месец.
Нови сътрудници в екипа си ще
намирате само когато говорите с
хора за бизнеса. Колкото повече
са те, толкова по-голяма е вероятността да намирате качествени нови
членове на екипа си. Вие се превръщате в спонсор,

www.flp.bg

5 навика
1. ИЗПОЛЗВАЙ
2. СПОДЕЛЯЙ
3. СПОНСОРИРАЙ
4. БЪДИ АКТИВЕН
с 4 б.т.
5. КВАЛИФИЦИРАЙ СЕ
Ето, сега вече сами се уверихте,
че тайна няма!
Просто следвайте петте
основни принципа
безкомпромисно, превърнете ги
в навици и максимално ще се
възползвате от маркетинговия
план на Форевър.

щом регистрирате нов човек в екипа си
и ще сте първият човек, към когото той
ще се обръща по въпроси, свързани
с Форевър, както и за ориентация и
подкрепа. Вие вече сте негов ментор и водач. Ако сте позитивни и
атрактивни, ако общувате смело,
ако сте самите себе си, естествено ще привличате хората и те ще
искат да работят с вас.

5. Старайте се да се
квалифицирате за всяка
програма.
Най-важното е да си поставите цели,
и то смели, и да се движите към тях.
Дори и да не ги постигнете от първия опит, работите ли за тяхното
реализиране, ще спечелите! Програмите за стимулиране на Форевър са създадени, за да ви насочват в изграждането на вашия
бизнес. Различните нива в маркетинговия план, Мениджър ОРЕЛ,
Глобалното рали, Chairman’s Bonus
и всички местни програми имат за
цел да ви провокират и да възнаградят
усилията ви.

Юли 2018
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ВЯРАТА НА ВЯРА
Здравейте, приятели на Форевър!
Детството ми, като на всяко
дете с увреден слух, премина
със своите специфични
проблеми. Но те пък ме научиха
да бъда упорита и да се боря с
трудностите в живота. Висшето
си образование завърших в
София – живопис и индустриален
дизайн. По време на
студентските си години работих
в печатница и в архитектурно
бюро при известния арх. Бойко
Кадинов като проектант и
дизайнер.

Как открихте мрежовия
маркетинг и Форевър?
Преди десет години приятел ми
предложи да се регистрирам
във Форевър Ливинг и аз се
включих, без да имам понятие
какво представлява тази
компания. Тогава не обърнах
достатъчно внимание какви
чудеса стоят зад продуктите
и бизнеса на Форевър. Мина
време. Както всеки съвременен
млад човек, и аз се интересувам
от здравословен начин на живот.
Така попаднах на Фейсбук
групата на Христина Лалева,
наречена „FLP – СВЯТ НА
ЗДРАВЕ И УСПЕХ“. Там прочетох
публикуваните от Христина
разкази на хора, споделящи
ефектите, които постигат с тези
продукти. Останах поразена от
техните резултати. Свързах се
с нея и тя ми даде още повече
информация. Показа ми не
само как мога да ги купувам
на едро, но и как да печеля от
това. Реших да се присъединя
към екипа на Христина Лалева
и с нейна помощ станах първият
собственик на Форевър бизнес в
България с увреден слух.

Защо избрахте точно
Форевър?
Избрах Форевър, защото това
не е обикновена компания с
обикновени продукти. Убедих се
сама в невероятните резултати
от тях. Освен това те са и

изключително удобни за онлайн
пазаруване. Форевър е компания,
която дава равни възможности
на всички хора, независимо от
техните проблеми.

Кое е вашето „ЗАЩО“?
Всеки СФБ има своите силни
мотиви да се включи и да се
развива в тази компания. Лично
на мен тя даде уникалната
възможност да се запознавам с
хора по целия свят – нещо, което
много обичам. А и ми осигурява
повече свободно време за мен
самата. Много ми харесва да
пътувам. Форевър може да ми
даде и това.

Как се разви бизнесът ви?
С помощта от разстояние на моя
спонсор Христина Лалева и с
подкрепата на нейните приятели
и спонсори в България – Жанета
Петрова и Петя Димитрова,
започнах да създавам свой
собствен екип, да развивам
собствения си Форевър
бизнес. Няма да забравя
мига, когато на Продуктовата
академия, организирана от
Форевър България, хората,
които дойдоха с мен, решиха
да станат мои сътрудници или
клиенти! Бизнесът ми потръгна
и аз съвсем естествено станах
Супервайзор. Но мечтите са ми
много по-големи и развитието ми
в бизнеса продължава!

На какво отдавате
постиженията си?
Моето развитие в бизнеса се
дължи на много труд. Много труд
и в продажбите, и в намирането
на сътрудници. Готовността
ми да го положа се дължи на
вярата ми във възможностите
да постигна мечтите си, които
Форевър ми дава. И вярата
в силата на продуктите на
компанията.

Как се промени животът ви
с Форевър?
Започнах да осъществявам
мечтите си. Невероятно е как
чрез Форевър човек може да
се свърже с хора от целия свят.
Освен сътрудници от България в
екипа си вече имам сътрудници
от Европа, Азия и Америка. А и
разбира се, всеки ден чувствам
резултатите от редовното
използване на нашите продукти!

Имате ли съвет за хората,
които искат да успеят?
Моят съвет към всички
собственици на Форевър бизнес
е: обърнете се към хората,
отдайте им своето внимание,
погрижете се за тях. Ще
спечелите доверието им и те ще
ви последват във вашия бизнес.
Усетила съм силата на Форевър и
вярвам, че ще успеете като мен.

Горда съм, че съм първият
собственик на Форевър бизнес в
България с увреден слух и съм
щастлива, че имам доверието на
хората, които ми помагат и
които ми сътрудничат!
Вяра Кифова

Разберете какво е
вдъхновило тази слънчева
жена да развива своя
Форевър бизнес, като поведе
след себе си хората, които
виждате на първите редове
на нашите Дни на успеха.

Ако редовно присъствате на
събитията на Форевър България,
сигурно сте забелязали,
че напоследък на първите редове сяда
група хора с увреден слух, пред които
стои жестомимичен преводач
и им помага да следят какво се случва
на сцената. А знаете ли,
че сред тях е млада жена, която
редовно се качва на същата тази
сцена, за да бъде награждавана
за постиженията си във Форевър
бизнеса? Вяра Кифова е първият
собственик на Форевър бизнес в
България с увреден слух, повярвала
във Форевър и възможностите, които
компанията предлага дори и на хора
в неравностойно положение.
www.flp.bg
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ПРЕДИМСТВОТО ДА БЪДЕШ ИНФОРМИРАН
Най-голямото предимство в технологичната ера е точната и навременна
информация. С приложението Forever Bulgaria ще бъдете винаги една
крачка напред.

Изтеглете го още
днес от Google Play
и App Store!

