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Общ групов обем
1. Петя Димитрова (2)

Сеньор Мениджър

2. Димитър Механджийски (3)

Соринг Мениджър

3. Милен и Галина Царевски (6)

Сеньор Мениджър

4. Васил Парушев (7)

Сеньор Мениджър

5. Златка и Златко Горанови (5)

Мениджър

6. Златинка и Галин Радеви (4)

Мениджър

7. Антония Димитрова (8)

Сеньор Мениджър

8. Ирена и Петър Спасови (9)

Сеньор Мениджър ОРЕЛ

9. Елка Георгиева (10)

Мениджър

10. Живко Василев (-)

Мениджър

Немениджърски точки

Петя Димитрова

Спонсори на месеца на нови АС
Сеньор Мениджър

1. Живко Василев

3

2. Златинка и Галин Радеви (1)

Мениджър

Ивона Иванова

3

3. Живко Василев (5)

Мениджър

Нели Желязкова

3

Теодора Ковачева

3

1. Васил Парушев (3)

4. Петя Димитрова (2)

Сеньор Мениджър

5. Елена Брестничка (9)

Мениджър

6. Златка и Златко Горанови (-)

Мениджър

7. Васил Колев (4)

Мениджър

8. Ирена и Петър Спасови (-)

Сеньор Мениджър ОРЕЛ

9. Милен и Галина Царевски (7)

Сеньор Мениджър

10. Блага и Петър Спасови (-)

Мениджър

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

2. Блага и Петър Христови

2

Васил Парушев

2

Иглика и Милко Величкови

2

Миглена Мешкова

2

Николина Тасева

2

Петрана Динкова-Тисели

2

Петранка Кирова

2

Христина и Димитър Зареви

2

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

Елисавета и Николай Гълъбови

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

Атанаска Хекимова, Магдалина Мишева,
Николай Илиев, Пламена Мирчева

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.
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През изминалите 40 години съм виждал как десетки хиляди
собственици на Форевър бизнес пристъпват през прага на
първото си събитие. Обикновено са малко притеснени,
не познават никого, не са сигурни къде да седнат и какво да
очакват. Познато ли ви звучи? Напомня ли ви за вашата първа
Форевър среща?

Ще излъжа, ако кажа, че аз на тяхно
място не бих се притеснявал малко.
Помислете си каква смелост е нужна
не само да направиш равносметка на
живота си, но и да предприемеш
толкова важна стъпка, за да го
промениш! Ако нов човек изпитва
съмнения, единственото нещо, което
стои между него и вратата, може да е
малък мил жест.
Продължавам да се изумявам как
само една обикновена усмивка може
да промени нечия нагласа. Сърдечно
ръкостискане, потупване по гърба
или дори репликата: „Добре дошли,
радвам се, че сте тук!“ – може изцяло
да промени изживяването на човека.
Точно като вас и аз много добре
разбирам новите собственици на
Форевър бизнес, отлично знам какво
е да се чувстваш неуверен. Преди
повече от четири десетилетия
оставих стабилна, успешна кариера,
нямах нито спасително въже, нито
резервен план. Имах само една идея
и решителността си.
www.flp.bg

По онова време не разполагах с
инструментите за градене на бизнес,
на които нашите СФБ се радват днес.
Стартовите пакети не бяха измислени
още.
В тези първи дни хората се включваха
единствено въз основа на вярата си в
продуктите и желанието си да
изпробват възможността за бизнес с
Форевър. Трябваше да измисля как
бизнес моделът да работи за всеки,
решил да ме последва.
Собствениците на Форевър бизнес,
които започват днес, разполагат с
нещо много специално – хора като
вас, които да ги вземат под крилото
си. Хора, имали куража да изберат
нова посока и да се посветят на това
да помагат на другите да изглеждат и
да се чувстват по най-добрия
възможен начин. Добавете и
40-годишна добра репутация и
великолепна палитра от
висококачествени продукти за
споделяне и ще получите наистина
печеливша комбинация.

Представете си какво би било, ако още
с влизането си на първото
представяне на възможностите, се
почувствате като част от семейството,
сякаш преди да сте прекрачили прага,
вече сте приятели с всички в залата. А
може би пък наистина сте го
преживели, видели сте как от тези
взаимоотношения се ражда успехът и
сте просперирали, помагайки си
взаимно да израснете като екип.
От деня, в който нашият бизнес на
общуване се роди, казваме, че в него
работите за себе си, но не сте сами.
Помнете това, когато виждате как нови
хора навлизат във Форевър. Както е
казал Хенри Форд: „Да се съберем
заедно е началото. Да останем заедно
е напредък. Да работим заедно е успех.“
Завинаги ваш,

Рекс Моън

Главен изпълнителен директор на ФЛП

Ноември 2018
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ПО-ВИСОКО

ниво постигнато
от собственици на ФБ
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МЕНИДЖЪР

спонсор

град

Генади и Димитрина Джамбови

Леман и Пламен Щереви

Стара Загора

СУПЕРВАЙЗОР

спонсор

град

Атанаска Хекимова
Димитрия Борисова
Теодора Ковачева

Спаска Банкова
Елка Георгиева
Петя Димитрова

София
Сандански
Разград

АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОР
Анита Димитрова
Анна Амова-Костова
Анна Маринова
Антоанета Крумова
Бахар Муса
Василин Анатков
Василка Расийска
Величка Радева
Вероника Денева
Вероника Терзийска
Веселин Жеков
Веселина Нанова
Виолетка Желева
Галина Попова
Георги Сивев
Гергана Нешева
Груня Николова
Даниела Минева
Деница Шорикова
Десислава Добрева
Диана Йосифова
Диляна Павлова
Димитър Мавродиев
Дияна Аврамова
Евелина Атанасова
Елена Ковачева

Елена Колева
Елиз Артюнян
Емилия Даскалова
Емилия Маркова
Жанета Илиева
Жени Антонова
Ива Бълдъркова
Ивайло Георгиев
Иван Мезеклиев
Ина Кирилова
Красимира Алексиева
Кремена Койчева
Кристина Манчева
Лида Димитрова
Любимка Иванова
Людмила Йорданова
Мариела Генова
Мариета Петрова-Фехр
Мария Маринчешка
Мариян Тинчев
Марияна Димитрова
Марияна Младенова
Марияна Филипова
Марлена Петрова
Мая Вецина
Мая Грънчарова

Мая Маркова
Меди Аструкова
Милена Георгиева
Милена Касапова
Милена Тошкова
Милена Чавдарова
Минка Ганева
Мирела Кяшева
Мирела Стефанова
Моника Маринова
Моникс Иванова
Наталия Димитрова
Наташка Иванова-Модрева
Нели Иванова
Нели Пирянкова
Нестор Салчев
Николай Атанасов
Николай Богданов
Николай Киров
Николинка Николова
Нина Ангелова
Нина Захариева
Пепа Дрешева
Петранка Кирова
Петър Петров
Петя Андреева

Петя Петрова
Пламен Врачански
Радиана Атанасова
Радка Колева
Радослав Нешков
Райна Великова
Росица Чупетловска
Румен Величков
Светла Железчева-Иванова
Светлана Атанасова
Силвия Коева
Снежана Грозева
Станислава Михалева
Стивън Митев
Таня Крайнева
Татяна Велкова
Тоня Шишманова
Тянка Делчева
Христиана Попова
Християна Шанова
Цветанка Бележкова
Цветелина Петрова
Цветозар Николов
Чавдар Арабаджиев
Яна Колева
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Засияйте в неоновите цветове на диското и
покорете дансинга с щури танци и много усмивки.
Каним ви на 15 ДЕКЕМВРИ в хотел „Маринела“ на
Коледно ДИСКО парти с Форевър!
Превърнете се в Сандра, Си Си Кеч или Мадона,
добавете много цветни аксесоари, тупирайте
косата си и елате да се забавляваме.

о!

Ще бъде епичн

Започваме в 18:30 часа в зала EFE.

Информация за куверти можете да получите
в офиса на Форевър България.

т
е
т
и
р
г
е
т

Ин

Здравейте, скъпи приятели,
собственици на Форевър бизнес.
Форевър Ливинг Продъктс
притежава много и ценни активи,
но най-ценният сред тях сте ВИЕ –
чудесните собственици на Форевър
бизнес.
В нашата компания всичко се върти
около и е за хората, които работят
усилено с Форевър. Те оформят
това, което сме – най-добрата
бизнес възможност на света
в партньорство с най-големия
производител и разпространител
на здравословни продукти от алое
вера. Нашата компания, както и
бизнес моделът, който ползваме,
извиква усмивки върху лицата на
всички.
В над 40-годишната си история
Форевър Ливинг Продъктс винаги
е поставяла интегритета на първо
място сред своите приоритети.
Но той, както и сериозният имидж
на компанията, са отговорност не
само на Форевър, но и на всеки един
СФБ. И ако искате да сте достойни
партньори, изграждащи успешен
бизнес и допринасящи за това
нашите продукти, системата на
разпространението им чрез мрежов
маркетинг, както и компанията като
цяло да бъдат оценявани високо и
уважавани дългосрочно от клиенти
и партньори, бихме ви препоръчали
да се придържате към високи
морални и етични норми.
А всичко започва от външния вид.
В този бизнес вие не продавате
продукти, нито представлявате
компанията. Това, което хората
www.flp.bg

ще харесат или не, сте всъщност
самите ВИЕ. Така че как изглеждате,
какво и как говорите са първите
фактори, които ще предопределят
успеха ви с клиент или кандидатпартньор. И то е в сила не само в
директните контакти очи в очи, но
и при онези, които градите и чрез
социалните мрежи. Изглеждайте
добре, бъдете честни, не
използвайте неетични и забранени
от политиката на фирмата практики
за продажби, не предлагайте
продуктите на по-ниски цени на
когото и да е и не преувеличавайте
нищо, свързано с ползите от
продуктите или с възможностите
за доходи от бизнеса с Форевър.
Избягвайте твърдения за лечебни
или терапевтични свойства на
продуктите и се придържайте
към официалната информация
за тях, която компанията ви
предоставя. Уважавайте хората,
запознали ви с тази възможност, и
демонстрирайте респект към тях,
както и към всичките си колеги
от други мрежи и не на последно
място – към ръководството
и персонала на компанията.
Подкрепяйте и помагайте за
организацията на всяко събитие
на групата ви или на фирмата.
Подготвяйте се професионално
и лично участвайте в тях. Водете
гости и присъствайте в залата,
независимо дали поканените от
вас са се отзовали, или сте сами.
Окуражавайте успелите и не се
притеснявайте да изисквате
адекватно поведение от онези,
които с вида или действията си
рушат имиджа на продуктите и

СТЕФАН И ТАНЯ СТАЕВИ
на вашия партньор Форевър. Не
очаквайте, че това е задължение
само на персонала на компанията.
Напротив – всички ние сме
партньори в един бизнес и
отговорността за неговия
просперитет е обща.
И накрая, но не последно място –
работете усърдно и дисциплинирано
за успеха си, защото личният пример
в нашата индустрия е най-силната
движеща сила за неговото развитие.
И не забравяйте непрекъснато да се
УСМИХВАТЕ!

С обич и винаги с Вас,
Стефан и Таня Стаеви

Ноември 2018
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ОТКРИТИ ПРЕДСТАВЯНИЯ
ВАРНА, 10 ноември 2018 г.
Зала „Нептун“, х-л „Аква“

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

ПЛОВДИВ, 24 ноември 2018 г.
Зала „Дружба“, х-л „Санкт Петербург“

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

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

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

ДЕН НА

ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
17 ноември 2018 г.

Офис на Форевър България
Зала „Рекс“ и „Орел“
10:30-11:30 ч. / Бизнес представяне
11:45-12:15 ч. / Представяне на продуктите
на Форевър
12:30-13:30 ч. / Програми за контрол
на теглото на Форевър с Таня Стаева,
управляващ директор на Форевър България
и Жана Токова, Мениджър. Ще ви покажем
как изглежда всеки от пакетите – Клийн 9 и
F15, ще опитаме и протеиновите десерти на
Форевър, които съпътстват програмите.

Продуктов център
12:30-15:00 ч. / Продажба на продукти и
печатни материали

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

СОФИЯ, 15 декември 2018 г.
Зала EFE, хотел МАРИНЕЛА
Начало: 11:00 часа

Билетът за вход включва безплатен Продуктов наръчник и листовка
„Глътка здраве“. За повече информация и купуване на пропуски можете
да се свържете с офиса на Форевър България.

Помислете върху това...
Ключът да реализираш една своя мечта е във фокусирането не върху успеха, а върху
значимите неща. След това дори и най-малките стъпки и победи по пътя ще ти се
струват големи.
Опра Уинфри
Около 50% от метаболитните ензими в тялото изискват магнезий като кофактор,
така че той е наистина важен. Също така е нужен на организма за предаването на
нервни импулси и за цикъла на съкращение и отпускане на мускулите, включително
на сърдечния. Също така е важно, че при дефицит на магнезий тялото не може да
абсорбира и калий.
Д-р Джоузеф Меркола, м. д.

Ваша Илиана Веселинова
6
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Растежът е част от човешкото съществуване. Този важен етап от
развитието и на тялото, и на съзнанието ни е нещо повече от просто
порастване – той представлява помъдряване и усъвършенстване в
нещата, с които се занимаваме.

Не мога да се сетя при пътуванията си
по света да съм срещал и един
собственик на Форевър бизнес, който
да не се е стремял да израсне като
личност, професионално или
творчески. Всъщност уникален белег
на нашето Форевър семейство е, че
ние не само имаме желание да се
развиваме, но страстта ни е да
взимаме и други хора със себе си на
това пътешествие.

Основните изисквания за
квалификацията, които трябва да
изпълните, за да отключите линиите си
с ОРЛИ за издигане в ниво, са
жизненоважни за изграждане на
стабилна основа на бизнеса.

Затова съм толкова въодушевен от
новата ни политика за издигане в
ниво, която позволява на
Мениджърите да растат в
маркетинговия план, развивайки
Мениджъри ОРЕЛ в екипа си. Наскоро
обявихме тази нова възможност и
сега е по-важно от всякога да
помагате на сътрудниците в мрежата
си да се квалифицират за Мениджър
ОРЕЛ.

+ спонсориране
+ постоянство
+ развитие
+ продуктивност.

Знам, че сигурно сте ме чували
безброй пъти да казвам колко
феноменална програма е Мениджър
ОРЕЛ, заради ефекта ѝ върху бизнеса
ви. Повтарям го, защото е вярно.
www.flp.bg

Миналия месец писах за това колко
важно е в работата си да възприемем
четирите основни фактора за успех на
Форевър:

Успешните Мениджъри ОРЕЛ винаги
мислят и за четирите аспекта на
бизнеса и остават фокусирани.
Взимайте тези принципи присърце и
често ги измервайте. Те са факторите,
определящи здравето и жизнеността
на бизнеса ви. Като влагате усилия във

всеки от тях, ще чертаете последователна пътека към изпълняване на
условията за Мениджър ОРЕЛ.
А защо предоставихме този
допълнителен начин за издигане в
ниво от Мениджър нагоре? Ами той е
нашият начин да ви покажем от какво
голямо значение е граденето на
здрава основа и стабилен бизнес,
както и колко важно е да помагаме на
другите по пътя си.
Направили сте решителната крачка да
станете собственик на Форевър бизнес
и сега можете да продължите
пътешествието си напред и да
получавате признание, помагайки на
другите да изглеждат и да се чувстват
по-добре, а на хората от екипа си – да
градят стабилен бизнес, летящ във
висините с програма Мениджър ОРЕЛ.
Продължавайте да се усмихвате,

Грег Моън
Президент на Форевър Ливинг Продъктс

Ноември 2018
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Дните вече са по-кратки и хладни – идеален момент да
възстановим влагата, която кожата ни е изгубила през
месеците, прекарани предимно навън. Дали със смяната на
сезоните не е време и за нов козметичен режим? Инфинит
от Форевър е цялостна програма за грижа за сухата и зряла
кожа. Сега е най-подходящият момент да я опитате, защото
в края на годината ви я предлагаме със специална отстъпка!
Наближават прекрасни празници и имаме изключително предложение за вас – само през
ноември и декември комплектът Инфинит от Форевър ще бъде с 15% отстъпка, а отделните
продукти в него – с 10% отстъпка! А в допълнение ще ги получите и в безплатна празнична
опаковка! Така че помислете кого можете да зарадвате с висококачествен козметичен
продукт или с цялата колекция! Разгледайте отново продуктите в серията и подарете така
заслужената сияйна кожа на себе си или пък на свой близък. Не забравяйте,
че Инфинит е подходяща и за дами, и за господа!

ИНФИНИТ ОТ ФОРЕВЪР
ХИДРАТИРАЩ ПОЧИСТВАЩ ЛОСИОН
Случвало ли ви се е да почувствате лицето си неприятно
опънато след измиване? Виновник може да е почистващият
продукт, който използвате, защото прекомерно изсушава
кожата ви. Хидратиращият почистващ лосион от серия
„Инфинит“ е идеалното решение. Той е щадящ и пълен с
мощни съставки от естествен произход, които незабавно
хидратират кожата и я зареждат с антиоксиданти, като
същевременно отмиват замърсяванията и омазняването.

ИНФИНИТ ОТ ФОРЕВЪР
СТЯГАЩ СЕРУМ
Атакувайте стареенето със стягащия серум от колекция
„Инфинит“. Клинично доказаният еликсир съдържа пептид
с три аминокиселини, имитиращ естествените процеси в
кожата, за да я стегне видимо. Съчетан е с алое вера и още
ефикасни съставки от естествен произход, за да подобрява
еластичността на кожата, да намалява появата на фини
линии и бръчици, да успокоява и изглажда структурата ѝ.

МЪЖЕТЕ
също
я обичат

ИНФИНИТ ОТ ФОРЕВЪР
СТЯГАЩ КОМПЛЕКС
Хранителна добавка с патентована комбинация от
концентрат от френски пъпеш, фитосерамиди и морски
колаген. Подхранва и хидратира кожата, атакувайки
стареенето отвътре навън. Подобрява еластичността и
намалява дълбочината на бръчките. Допълнителен плюс е,
че съставките ѝ подпомагат многобройни системи в тялото
и го зареждат с енергия.

ИНФИНИТ ОТ ФОРЕВЪР
ВЪЗСТАНОВЯВАЩ КРЕМ
Завършете козметичния си режим с възстановяващия
крем от колекция „Инфинит“. Той е с богата консистенция
благодарение на съдържащите се в него над
15 обгрижващи кожата съставки, включително алое, мощни
антиоксиданти, витамин В3 и етерични масла, които я
възобновяват и подмладяват. Възстановяващият крем
заключва в кожата всички ефикасни средства за забавяне
на неумолимия ход на времето, с които останалите
продуктите от серията са я подхранили, и същевременно
заздравява естествената ѝ защитна бариера, за да е гладка,
хидратирана и с равномерен тен.
Поръчайте с отстъпка и безплатна
празнична опаковка само през ноември и
декември!
infinite by Forever™ advanced skincare
system | код: 553, -15%
hydrating cleanser | код: 554, -10%

firming serum | код: 555, -10%
firming complex | код: 556, -10%
restoring crème | код: 558, -10%
Тази Коледа подарете Инфинит на себе си
или на любим човек!

НАУЧЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ

Запознайте се екипа на Форевър от водещи специалисти по хранене.
Научният консултативен съвет на Форевър се състои от трима водещи специалисти в сферата на
храненето, медицината и токсикологията. Всеки от тях има повече от 40 години опит и в частния, и
в държавния сектор. Научният консултативен съвет на Форевър ще работи в тясно сътрудничество
с ръководния екип на компанията и отделите за продуктов развой, за да подкрепя мисията ни да
съчетаваме най-доброто от природата с най-съвременните научни открития за създаването на
продукти, които ви помагат да изглеждате и да се чувствате по-добре.

Д-р Роджър А. Клемънс, специалист по биохимия и нутрициология
Д-р Роджър А. Клемънс е изтъкнат специалист по биохимия и хранене. Работи като хоноруван преподавател в програмата на Международния център за регулаторна наука към Южнокалифорнийския университет, където е и преподавател по фармакология и фармацевтични
науки. Д-р Клемънс има бакалавърска степен по бактериология, магистърска по обществено
здраве в областта на храненето, както и докторска по нутрициология и биохимията от Калифорнийския университет в Лос Анджелис. Основният му фокус е да проучва как храната,
нутриентите и добавките се усвояват от организма. Научните му трудове са се появявали в
поне 40 специализирани публикации и е получил повече от 70 покани да изнася научни и медицински лекции, както в САЩ, така и в чужбина.
Благодарение на работата си д-р Клемънс е обиколил света. През голяма част от кариерата
си е сътрудничил на държави със сериозен недостиг на храна, помагайки за осигуряване на
питателна прехрана за бедното население. Д-р Клемънс изучава и хранителните потребности
на организма през всеки етап от живота и как те да бъдат задоволени по най-добрия възможен начин, което го превръща в идеално допълнение към семейството на Форевър.

Д-р Уолъс Хейс, токсиколог
Д-р Уолъс Хейс е прочут специалист по токсикология. Опитът му се простира в индустрията,
академичната сфера и консултациите. Преподава в няколко престижни университета, включително Харвард, Масачузетс и Мичиган. Защитил е научни степени в университета Обърн (магистър и доктор) и университета Емъри (бакалавър). Има многобройни награди за революционната си работа в областта на токсикологията, сред които от Токсикологичното общество за
особени заслуги и за изключително лидерство от Международното общество „Доза-реакция“.
Д-р Хейс ще допринесе с обширен опит в регулаторната и консултантската сфера. Работил е с
компании от Форчън 500, с държавни агенции по целия свят, включително Агенцията за защита
на околната среда в САЩ. Член е на Академията по токсикологични науки, Кралското общество
по биология във Великобритания, Американския колеж по съдебна медицина и Американския
колеж по хранене.

Д-р Питър Пресман, доктор по медицина и изследовател
Д-р Питър Пресман е виден лекар и изследовател, посветил живота си да помага на хората. В
момента е вицепрезидент по обществено здраве и хранене на фондация „Дедал“ в Александрия, щата Вирджиния. Д-р Пресман е и директор по медицински дейности в „Полисайънс
кансълтинг“ в Чатсуърт, щата Калифорния. Завършил е колежа Боудоин, Чикагския университет и медицинската школа на Северозападния университет, обучаван е в университета на
Уисконсин и в медицинския център „Ръш-Презбитериан Сейнт Люк“.
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Като военноморски лекар д-р Пресман е бил в Ирак и Афганистан, където е осигурявал
вътрешно лечение и реанимация. Той преподава вътрешна медицина и реанимация и казва,
че да обучава бъдещото поколение лекари е една от големите му страсти. Д-р Пресман е и водещ изследовател в областта на храненето. Познанията му ще бъдат ценни тук, във Форевър,
където неуморно се стремим към съвършенство, иновации и създаването на прогресивни
хранителни добавки.
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ЗАВИНАГИ

Искате да влезете във форма за празниците, до нова година или завинаги?
Упорито търсите подходяща балансирана програма, но усилията ви все не се
увенчават с успех? Имаме предложение – превърнете правилното хранене и
добрата си форма в начин на живот!

Решението
Често основен проблем се оказва, че всички търсим
светкавично решение на въпроса, който всъщност сме
отлагали с месеци или години. А истината е, че бързите
диети носят само краткосрочни резултати. Най-разумният
подход е създаването на навици за здравословно хранене
и активно движение. Обикновено не се налага да чакаме
дълго, за да видим ефекта от промяната на отношението ни
и към храната, и към физическите упражнения. Определящ
фактор в постигането на целите е добре структурираният и
всеобхватен подход.
Точно това ви дава програма Форевър Ф.И.Т. Тя предлага
универсална структура от съвети и напътствия за хранене
и конкретна схема на физическа активност. Именно затова
може да се нагоди към всеки начин на живот, култура,
режим, работа, социални ангажименти и среда. Стъпка
по стъпка ви предоставя съществена информация за
храненето – комбинации, количество, пропорции и честота.
Допълва всичко това с най-подходящите хранителни
добавки и определя двигателен режим според вашето
индивидуално ниво.
Клийн 9 е първата стъпка от цялостния режим и
поставя ударно начало на вашата трансформация, като
подготвя тялото за нов, здравословен начин на живот.
Продължението се нарича F15 и се състои от три различни
режима, съобразени с фитнес нивото ви – начинаещи,
средно напреднали и напреднали. Сигурно сте чували, че на
човек му отнема 21 дни да превърне нещо ново в навик. С
9-дневната Клийн 9 и 15-дневната F15 промяната в начина
на живот ще настъпи с лекота и ще можете да продължите
да прилагате наученото, за да сте винаги в отлична форма.

Наближава...
Един от най-любимите и топли семейни празници –
КОЛЕДА, който е и чудесен повод да влезем
в по-добра форма. Разгледайте внимателно
Форевър Ф.И.Т., ще оцените по достойнство
предимствата ѝ и ще можете смело да се впуснете
в предизвикателството или пък да я препоръчате на
свой близък, приятел, познат, колега. Възползвайте
се от възможността да промените и себе си, и своя
Форевър бизнес.

Плюсове на програма Ф.И.Т.
1. Качествени продукти за здраве.
2. Рецепти с добър хранителен баланс.
3. Лесни за изпълнение упражнения.

К а к во и х т е
с п од е л

за бизнес
обучението
на Аршад
Амит
Специалното обучение на Аршад Амит беше изключително продуктивно и, надявам
се, полезно за всички – и за новите, и за
дългогодишните СФБ. Получихме ясни,
конкретни съвети как бихме могли да издигнем професионализма в работата си
на още по-високо ниво. Много ми допадна
отношението му към планирането на бизнеса, предложението му за тримесечен план
за Мениджър, подходът му към отказите
– точните насоки как да ги превъзмогнем,
съветите за избиране на точния момент...
На Деня на успеха пък получихме ценни
съвети за разширяване на контактите
чрез Instagram, за коректно поведение в
социалните мрежи. Много от примерите
за приобщаване на хора от „студения пазар“ вече се цитират от присъствалите. За
всички беше и интересно, и поучително, и
забавно. Разбрахме какво са дисциплина
и бизнес-култура, получихме огромна доза
от увереността и целеустремеността на Аршад, видяхме дългосрочната перспектива...
Той ни вдъхнови по най-добрия начин за
още по-упорита и усилена работа.
Ако разполагахме с повече време и можех
ме да зададем въпроси, бих го попитала
как работи с новите хора в екипа си – следва ли някакъв рутинен план, система за

обучение. Как помага на всеки, който е
истински ангажиран с бизнеса, да постигне
целите си.

Много достъпна и просто поднесена информация с изцяло практическо приложение за нашата работа.

Петя Димитрова, Сеньор Мениджър

Цветанка Кирякова, Мениджър

Много полезно и мотивиращо. Безкористно
ни запозна с неговото ноу-хау – как изгражда успешен Форевър бизнес във всяка
страна, в която присъстват социалните
медии.

Всеки се влияе от другите. От нас зависи
от кого искаме да бъдем повлияни. Затова
ФОРЕВЪР инвестира милиони годишно в
събития, срещи и Дни на успеха. Човешкото
съзнание работи в среда на вдъхновение.
Извинения намираме лесно, ако позволим
да ни влияят така наречените „реалисти“,
които всъщност са песимисти... Човешкият
мозък е устроен така, че да вижда първо
негативното, за да се предпазва. От нас зависи да го насочим и вдъхновим... Никога не
знаем кой и кога ще отключи нашето вдъхновение. Затова не пропускайте нито едно
събитие! Ако се ангажирате с всяко събитие
на компанията, това ще бъде ключът към
вашия успех! Не рискувайте да пропуснете
и едно мероприятие!

Ирена Спасова, Сеньор Мениджър ОРЕЛ
Лъчезарен, харизматичен, увлекателен,
ентусиазиращ и много мотивиращ! Следя
Аршад Амит от година в социалните мрежи
и да го срещна на живо за мен беше наистина вълнуващо – да общуваш лично и да
чуеш съветите на един толкова успял и успяващ в мрежовия маркетинг млад човек, е
невероятна привилегия, а енергията, която
почерпихме – много силна и позитивна!
Винаги, винаги се квалифицирайте и участвайте в обученията, водени от световните
лидери на Форевър – те дават „ключа“!
Жана Токова, Мениджър

Рядко някой ме е докосвал толкова дълбоко!
Една малка част от целите ми след тренинга:
– да бъда човекът, който ползва най-много
продукти в моя екип

– към всяка среща да пристъпвам, след
като съм помислила как мога да бъда
полезна
– срещите за бизнес да започвам с нагласата, че търся своя следващ лидер, без
да се тревожа, че мога да се разочаровам
– да правя всичко с вдъхновение, за да
искат хората да ме последват.
Иглика Величкова, Мениджър
Удоволствие е да слушаш истински успелите хора във Форевър! Всяка една такава
среща те вдъхновява, връща ти увереността и те зарежда с мотивация!
Елка Георгиева, Мениджър
Много се радвам, че бях част от специалното бизнес обучение на Аршад. Още от
първата ми среща с него миналата година
в Солун останах изключително впечатлена от този човек. Тогава, както и сега на
обучението, Аршад истински ме докосна с
умението си да общува с хората, да извлича позитивното от всяка една ситуация и
постоянно да се усмихва :-)

Силно вдъхновяващ и мотивиращ
тренинг, изпълнен с множество
работещи стратегии за развитие
на доходоносен МЛМ бизнес!
Тони Димитрова, Сеньор
Мениджър
Аршад беше изключително
вдъхновяващ! Най-важното,
което научих от него, е че трябва
да бъдем винаги активни и дисциплинирани, да бъдем ангажирани с целите си, да планираме, но
и че успехът е отреден за тези, които
правят всичко това и в моментите на
спад!
Весела Василева, Асистент
Супервайзор
Толкова много топлина, съпричастност и
желание да сподели опита и мъдростта
си са характерни само за един истински
Лидер! Впечатлена съм и благодаря от
сърце, Аршад!
Анета Пенчева, Асистент Мениджър

От самия тренинг получих ценни бизнес
съвети, представени по доста достъпен и
лесноусвоим начин, всичко това подплатено с интересни и запомнящи се лични
истории.

Обучението беше много вдъхновяващо,
мотивиращо и съветите, които получихме,
са лесни за изпълнение и достъпни за повечето хора.

Яна Велева, Супервайзор

Васил Колев, Мениджър

Най-хубавото на тези обучения, които
организирате вече поредна година, беше
изказано от самия Аршад. Това е ентусиазмът, с който ни зареждат. Споделеният
ентусиазъм е горивото за нашия бизнес.
А нещо, което си „откраднах” като вътрешна настройка от него: да гледам на всеки
следващ човек като на потенциален диамант! Тази нагласа ми дава една особена
свобода в общуването. Когато виждаш голямата картина, не забелязваш дребните
препятствия или недостатъци.

Аршад Амит с озаряваща усмивка успя да
впечатли всички ни със споделянето на
собствената си история и как е преодолял
интровертността си, показа ни, че въпреки
себе си можеш да бъдеш успешен. Предаде
ни ценни съвети как да не си губим времето ден след ден, седмица след седмица,
очаквайки чудесата да се случат без действия. Светът вече е глобален и трябва да
използваме това по най-разумния начин.
Аршад успя да сподели с нас своя богат
опит в социалните мрежи, в това да бъдем
Форевър уникални и без да се натрапваме,
да предизвикваме интерес.

Хареса ми и той като човек. Скромен, ненатрапчиво амбициозен и много позитивен.
Още съм под въздействието на тази среща.
Биляна Казакова-Угринска, Супервайзор

Даниела Велева, Супервайзор

Радвам се, че присъствах на обучението,
което направи Аршад Амит в София. И
той, като всички други Форевър лидери,
гостували у нас, сподели, че трудностите
и препятствията са еднакви във всички
страни. Но ако действаме, ще ги преодоляваме и бизнесът ни ще расте. Не трябва
да се отказваме и да спираме. „На някое
събитие, на някоя презентация, на някоя
среща, в някой момент, някой човек, независимо в бъдещето или сега – някой,
ще ни даде ключа, с който да отключим
нашите действия.“
Бистра Гинева, Асистент Мениджър

Ден
на успеха
Ден
на успеха
29.09.2018 г., зала EFE, хотел „Маринела“

КЛУБ 4 Б.Т.

ВТОРО ниво

ТРЕТО ниво

Христина Врангелова, Росица Лавчева, Йорданка Алексиева

Живко Василев, Даниел Манолов, Ива Ангелова

ПЪРВО ниво

ПЪРВО ниво

Зоя Милева
Томас Караилиас, Невена Георгиева, Кънчо Михов, Донка Димитрова, Генади и Димитрина Джамбови

КЛУБ 4 Б.Т.

СУПЕРВАЙЗОРИ

Донка Димитрова

Кина и Димитър Йорданови

Кристина Томова

Магдалина Мишева

Николай Илиев

Вероника Атанасова-Агова

Петя Даракова

Пламена Мирчева

Ден
на успеха
Ден
на успеха
29.09.2018 г., зала EFE, хотел „Маринела“

Мениджър ОРЕЛ

МЕНИД Ж ЪР

Елеонора Маринова

Генади и Димитрина Джамбови

Мениджъри с поне 100 б.т. МЕСЕЧНО

АСИСТЕНТ МЕНИД Ж ЪР

Генади и Димитрина Джамбови
Васил Парушев, Петя Димитрова, Димитър Механджийски, Цветанка и Емил Бурназки, Златка
и Златко Горанови, Златинка и Галин Радеви, Милен и Галина Царевски, Ирена и Петър Спасови

ФОРЕВЪР ЛЯТО

Пътуване до Атина и участие в събитие
за пакетиране на храна и Ден на успеха

Бистра Гинева
Жана и Тодор Токови, Христина Зарева, Иглика и Милко Величкови

Антоанета и Васил Василеви
Безплатно участие в организирано
уикенд бизнес обучение
Христина Врангелова, Антония Димитрова,
Ирена Спасова, Васил Парушев, Цветанка
Бурназка, Диана Стойкова, Донка
Димитрова, Наталия Врайкова, Петя
Димитрова, Галина Царевска

ТОП 3 бонуси
№1 Цветанка и Емил Бурназки 11 523,19 лв. (август 2018)
№2 Петя Димитрова 10 668,04 лв. (август 2018)
№3 Димитър Механджийски 9 771,11 лв. (август 2018)
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.

основни
предимства
Отлично обгрижва
кожата
Нежен към цялото лице
и дори към зоната
около очите
Почиства, успокоява и
освежава
Над 98% чист гел от алое
вера
Подобрява действието
и ефикасността на
останалите козметични
продукти на Форевър

#howdoyoualoe

