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2018 ГОДИНА
НА ПРОМЕНИ
ГРЕГ МОЪН

ИЗГРАЖДАНЕ НА
РАСТЯЩА МРЕЖА

АНТОНИЯ ДИМИТРОВА

СЪРЦЕТО НА ФОРЕВЪР
РЕСТАРТИРАЙТЕ
ТЯЛОТО СИ с C9
СПОНСОРИРАЙ
ЗА СТОКХОЛМ
КВАЛИФИКАНТИ

2019

ТОП 10

собственици
на Форевър бизнес в България

Общ групов обем

11 / 2018

Спонсори на месеца на нови АС

1. Милен и Галина Царевски (4)

Сеньор Мениджър

1. Теодора Петрова

4

2. Димитър Механджийски (2)

Соринг Мениджър

2. Антоанета и Васил Василеви

3

3. Златинка и Галин Радеви (7)

Сеньор Мениджър

4. Златка и Златко Горанови (5)

Мениджър

5. Васил Парушев (3)

Сеньор Мениджър

6. Живко Василев (8)

Мениджър

7. Ирена и Петър Спасови (9)

Сеньор Мениджър ОРЕЛ

8. Иглика и Милко Величкови (-)

Мениджър

9. Бистра Гинева (НОВ)

Мениджър

10. Ива Ангелова (НОВ)

Асистент Мениджър

Немениджърски точки
1. Златинка и Галин Радеви (3)

Сеньор Мениджър

2. Живко Василев (2)

Мениджър

3. Милен и Галина Царевски (6)

Сеньор Мениджър

4. Бистра Гинева (-)

Мениджър

5. Ива Ангелова (НОВ)

Асистент Мениджър

6. Иглика и Милко Величкови (-)

Мениджър

7. Васил Парушев (1)

Сеньор Мениджър

8. Васил Колев (-)

Мениджър

9. Златка и Златко Горанови (5)

Мениджър

10. Ирена и Петър Спасови (-)

Сеньор Мениджър ОРЕЛ

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

Жанета Илиева

3

Иглика и Милко Величкови

3

Красимир и Емилия Бончеви

3

Пламена Мирчева

3

Росица Лавчева

3

Тодорка и Константин Желеви

3

3. Бистра Гинева

2

Блага и Петър Христови

2

Ваня Савова

2

Васил Парушев

2

Елка Георгиева

2

Ирена Кирякова

2

Милена Касапова

2

Надежда и Милко Добреви

2

Надежда Николова

2

Наталия и Милен Врайкови

2

Николай Илиев

2

Николай Николов

2

Петранка Кирова

2

Румен Величков

2

Цветанка Софиянска

2

КЛУБ 4 Б.Т.
ВТОРО ниво (4 б.т. ШЕСТ поредни месеца)
ЮНИ – НОЕМВРИ

Генади и Димитрина Джамбови
Янка и Валерий Кунчеви

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

Галина Попова, Жанет Карапчанска, Жанета Илиева, Златеина
Христова, Ирена Кирякова, Петранка Кирова, Румен Величков

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
Любка Пърпова
Мая Младенова
Деница Проданова
Светлана Танева
Деян Колев
Димитрина Дончева
Зорница Илиева

Управляващ директор, e-mail: staev@flp.bg
Гл. счетоводител, e-mail: dmladenova@flp.bg
Продажби и логистика, e-mail: kmarev@flp.bg
Продуктов център
Личен асистент на УД, събития, e-mail: lparpova@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
Рецепция, поръчки по телефона, e-mail: zilieva@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.
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Представете си, че всяка сутрин в банковата ви сметка
се появяват 86 400 долара. Но има уловка. Трябва да ги
похарчите до 23:59 ч. същата вечер. Какво бихте правили
с толкова пари всеки ден? Не можете да ги задържите,
не се прехвърлят за по-нататък, неизхарчените просто
изчезват в полунощ. Но на сутринта отново разполагате
със същата сума.

И макар да не са пари,
наистина съществува
своеобразна валута,
с която сте благословени
всеки божи ден –
по сметката ви се внася и
изтегля една и съща сума
ежедневно. Валутата се
нарича време; или по-точно
86 400 секунди.
През изминалите дни посветих доста
от тези мигове на размишления за
изминалите 40 години в нашата
компания. Невероятно смирение те
изпълва, като погледнеш назад и се
насладиш на прекрасния бизнес,
който изградихме с общи усилия,
на създадените приятелства за цял
живот и силните взаимоотношения в
семейството ни, простиращо се по
целия свят. Не мога да си представя
www.flp.bg

по-хубав начин да прекарам своите
секунди. Мнозина възприемат времето
като даденост.
Колко от познатите ви стават всяка
сутрин, отиват на работа и броят
часовете до края на деня? Преди да се
усетят, минават години и те поглеждат
назад, чудейки се дали не са можели да
вложат времето си по-разумно.
Като собственици на Форевър бизнес
се радваме на възможността сами да
избираме как да управляваме своето
време. В края на всяка изминала
година имаме честта да можем да
погледнем назад и да видим как сме
помогнали на хората да променят
живота си, надеждата, която сме
дарили на всички, поели по нов път с
Форевър бизнес възможността.
Изправени пред всички вълнуващи
неща, които ни очакват през новата
година, бих ви предложил да отделите
малко време и да помислите за всичко
невероятно, случило ви се през 2018-а.
Колко човека днес имат повече време
да мечтаят, да пътуват и да бъдат с

любимите си хора, защото вие сте ги
запознали с Форевър?
Надявам се, че ще прекрачите прага на
2019-а, понесли със себе си историите и
преживяванията, направили 40-ата ни
година в бизнеса така специална за
всички ни. Разказите ви винаги ме
вдъхновяват и потвърждават доброто,
което сътворяваме с безценното време,
отреждано ни всеки ден.
А какво ще направите вие със своите
86 400 секунди през 2019-а? Всеки ден
представлява нова възможност да
изпълните с радост собствения си
живот и живота на хората край себе си.
Надявам се, че ще се постараете всяка
секунда да си е струвала!

Щастлива Нова година!
Завинаги Ваш,

Рекс Моън
Главен изпълнителен директор на ФЛП
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ПО-ВИСОКО

ниво постигнато
от собственици на ФБ

11 / 2018

СЕНЬОР МЕНИДЖЪР

спонсор

град

Златинка и Галин Радеви

Златка и Златко Горанови

Варна

МЕНИДЖЪР

спонсор

град

Бистра Гинева
Ива Ангелова
Миглена Мешкова
Николай Илиев

Златинка и Галин Радеви
Соня и Александър Ангелови
Петя Георгиева
Васил Парушев

Димитровград
София
Стара Загора
София

АСИСТЕНТ МЕНИДЖЪР

спонсор

град

Виктория Янева
Донка Димитрова
Иван Богданов
Десислава Русева
Ива Ангелова
Иван Лозанов
Атанас Попов
Соня и Александър Ангелови
Тодорка и Константин Желеви

Иван Богданов
Николай Илиев
Десислава Русева
Ива Ангелова
Соня и Александър Ангелови
Атанас Попов
Живко Василев
Елисавета и Николай Гълъбови
Бистра Гинева

София
Русе
София
София
София
Етрополе
София
Вършец
Варна

СУПЕРВАЙЗОР

спонсор

град

Борислав Ангелов
Виктория Янева
Диляна Павлова
Жанета Илиева
Златеина Христова
Златомира Тенева
Искра Харалампиева
Надя Йорданова
Николай Николов
Румен Величков
Симона Сакалиева
Татяна Атанасова
Христо Иванов
Цветан Ценков

Симона Сакалиева
Иван Богданов
Христина и Димитър Зареви
Миглена Мешкова
Татяна Атанасова
Васил Парушев
Антония Димитрова
Донка Димитрова
Моника Маринова
Иглика и Милко Величкови
Христо Иванов
Нели Желязкова
Валентин Спасов
Васил Парушев

София
София
София
София
Бургас
София
София
Русе
Ботевград
София
София
Бургас
София
София

АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОР
Албена Вангелова
Александра Василиори
Александър Ведър
Александър Горянов
Али Халилов
Ангел Шопов
Ангелина Григорова
Андреана Тушлекова
Ани Петрова
Анна Иванова
Атанаска Тодорова
Атанаска Христова
Благойка Иванова
Божидар Тодоров
Боян Георгиев
Валерия Георгиева
Вероника Минева
Виктория Йорданова
Виолета Ковачева
Владимир Станков
Владимир Томанов
Владислава Блажева
Георги Димитров
Грета Генева
Гюлфер Джамбаз
Даниела Богданова
Даниела Романова
Дарина Стоянова
Деница Турлакова
Десислава ГанчеваПанайотова

Десислава Димова
Десислава Дойчева
Десислава Лазарова
Десислава Ненкова
Диляна Арнаутска
Диляна Петкова
Димитър Панов
Димитър Пенков
Димитър Попов
Доби Атанасова
Дора Узунова
Дорина Пунчева
Евелина Андреева
Евелина Караджова
Екатерина Дикова
Екатерина Петкова
Елена Колева
Елена Стоянова
Елени Сиафарика
Елизабет Иванова
Елица Николова
Елка Иванова
Емилия Тошева
Жасмина Петрова
Запринка Тосуноглу
Звезделина Кирякова
Здравка Бешкова
Зоя Христова
Иван Иванов
Иван Стоянов
Иванка Александрова

Илия Атанасов
Илияна Маркова
Ирина Желева
Ирина Робева-Терзиева
Ирина Смирнова
Йоланта Илчева
Калина Вергиева
Камелия Димитрова
Катрин Георгиева
Керанка Господинова
Красимир Вълчев
Красимира Мирчева
Красимира Райчева
Кремена Димитрова
Кристина Петрова
Лидия Урманова
Лилия Шатерова
Любка Иванова
Мануеле Оуади
Маргарита Чобанова
Мариана ЗагорчеваБезпризванная
Мариета Пантелеева
Марина Дженеро
Марина Дончева
Мария Вълкова
Мария Димова
Мария Йорданова
Мария Лалова
Марияна Георгиева
Мартин Димитров

Мартин Пацов
Мая Христова
Мая Чайрова
Миглена Минкова
Миланка Ковачева
Милен Иванов
Милена Цонева
Михаела Денева
Михаела Цанева
Михаил Александров
Моника Мангърова
Наталия Никонорова
Наташа Недялкова
Нейка Колева
Нели Ботевска
Николета Масалджийска
Пенка Колева
Пепа Банова
Петър Инджов
Пламен Матев
Пламен Ценов
Полина Шидерова
Радка Стоянова
Радка Тенчева-Михалева
Радостина Марковска
Ралица Димитрова
Ренета Великова
Ростислав Първанов
Румен Дудунков
Румяна Караджова
Светлана Пешева

Севдалина Несторова
Симеон Янчев
Снежанка Георгиева
София Ангелова
Спасимира Павлова
Станимир Георгиев
Стефани Стефанова
Стефани Стоянова
Стефания Стоянова
Стефка Благоева
Стефка Колева
Татяна Божилова
Татяна Маринова
Татяна Мороховец
Татяна Стоянова
Теодора Пенева
Теодора Стефанова
Тодорка Иванова
Тодорка Илиева
Тотка Лазарова
Фатма Аликан
Христина Краева
Христина Христова
Христо Господинов
Цвета Авджиева
Цветелина Велова
Цветелина Петрова
Ясен Георгиев
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Не отлагайте старта на промяната на живота си
за утре, за другия понеделник или за следващия
месец. Започнете още днес и направете
2019 година най-незабравимата и за себе си,
и за всички около вас!
Скъпи приятели, собственици на
Форевър бизнес.

че вярвате в компанията и най-вече в
себе си!

Поредната календарна година е зад
гърба ни и историята на Форевър
стана още по-богата и мъдра. 2018-а
бе най-добрата от създаването на
Форевър България досега с над 11%
ръст на продажбите, а в Македония
с впечатляващите повече от 60%
по-голям бизнес спрямо 2017 г. или
общо над 20% ръст за двата офиса
взети заедно!

Продължавайте ежедневно да
споделяте с всички ползите от
употребата на чудесните продукти
на компанията. Запознавайте
ги с най-добрата възможност за
изграждане на собствен бизнес на
света – без шеф, без инвестиции, без
риск, с над десет различни начина
да се печели независимо от пол,
възраст, образование и умения. През
новата година разказвайте на още
повече хора за продуктите и бизнес
възможността, и ви гарантираме,
че тя ще бъде още по-щастлива и
благодатна за вас. Предстоят ви нови
365 дни, през които да направите
повече за промяната на живота си и
за сбъдването на мечтите си. Ваше е
решението дали ще ги оползотворите
максимално, така че в края на 2019-а
да се радвате на още по-добър живот.

Увеличаващият се Форевър бизнес
винаги означава повече сбъднати
мечти, по-добри доходи и
най-важното повече усмивки. И точно
това ни прави най-щастливи като
Управляващи директори на Форевър
за България и Македония.
Много се радваме на успехите
ви, поздравяваме всички до един
и ви благодарим за усилията,
отдадеността и упоритостта ви!
Благодарим ви, че не се отказвате,
www.flp.bg

Всички заедно сме на прага да се
квалифицираме и за най-щедрата

СТЕФАН И ТАНЯ СТАЕВИ
програма в маркетинговия план на
Форевър – програмата Chairman’s
Bonus (Президентски бонус).
Сигурни сме, че ще я постигнем още
в началото на новата година и ще
тръгнем по един още по-изобилен
и благодатен път към успеха с
Форевър.
Направете го!
Започнете още днес и изпълнете
живота си с повече красота, радост
и здраве. Направете 2019 година
най-незабравимата и за себе си, и за
всички около вас!

Винаги с Вас,
Стефан и Таня Стаеви

Януари 2019
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ОТКРИТИ ПРЕДСТАВЯНИЯ
ПЛОВДИВ

ВАРНА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Зала „Дружба“, х-л „Санкт Петербург“

Зала „Перла“, х-л „Аква“

Зала „Плиска“, Интерхотел Велико Търново

13:00-14:00 ч. / Бизнес представяне

12:00-13:00 ч. / Бизнес представяне

14:15-15:15 ч. / Продуктова презентация

13:30-14:30 ч. / Обучение „Бърз старт“

Специален гост: Стефан Стаев,
УД на Форевър България

15:30-16:30 ч. / Обучение „Бърз старт“

15:00-16:00 ч. / Продуктова презентация

12 януари 2019 г.

2 февруари 2019 г.

21 февруари 2019 г.

18:00-18:30 ч. / Бизнес представяне
18:45-19:15 ч. / Продуктова презентация
19:30-20:00 ч. / Обучение „Бърз старт“

ДЕН НА УСПЕХА
19 януари 2019 г.
СОФИЯ ИВЕНТ ЦЕНТЪР,
МОЛ ПАРАДАЙЗ, ет. 4
Начало: 11:00 ч.

Помислете върху това...
Трябва да обръщаме внимание не само на света край себе си, но и на
призмите, през които го гледаме, защото именно те определят как го
интерпретираме. Ако наистина искаме да променим ситуацията, първо
трябва да променим себе си. А можем да се променим само ако променим
своите възприятия.
Стивън Кови, автор на бестселъра
„Седемте навика на високоефективните хора“

Ваша Илиана
Веселинова
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Скъпи приятели, днес вече е известна необходимостта от ежедневна
консумация на незаменими омега-3 мазнини, но д-р Джоузеф Меркола дава
допълнителна аргументация:
„Консумирането на прекалено много увредени омега-6 мазнини извежда на
сцената диабета, сърдечно-съдовите заболявания, ревматоидния артрит,
рака, депресията, болестта на Алцхаймер и др. Омега-6 мазнините сами
по себе си не са проблем. Проблемът е, че сега ядем твърде много от тях,
а и в окислена форма. Освен това омега-6 линоловата киселина намалява
омега-3 мазнините в тялото. Окисляването на лошия (LDL) холестерол
започва с окисляването на омега-6 линоловата киселина вътре в LDL
частиците, а окисленият LDL е свързан с развитието на атеросклероза.“

www.foreverliving.com
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Чували ли сте максимата, че няма нищо постоянно освен самата промяна?
Трансформациите са неизбежни и с тях ние също се преобразяваме в това, което трябва
да станем. Замислете се какви сте днес и какви сте били миналата година – откривате ли
разлики? Промяната може да ни се струва бавна, докато се случва, но поглеждайки назад,
напредъкът се вижда ясно.

Най-сериозната трансформация за
Форевър бе появата на новата формула
без консерванти на нашия продукт
номер едно – ГЕЛЪТ ОТ АЛОЕ ВЕРА.
Заедно с два от другите най-продавани
– АЛОЕ БЕРИ НЕКТАР и АЛОЕ И
ПРАСКОВИ, той сега съдържа още
повече чисто и ефикасно алое вера, а
опаковката и на трите напитки е от
100% рециклируеми материали. Не се
сещам за по-значим пример за
промяна от тази.
Както и при всяка друга
трансформация, прогресът не може да
мине без някоя и друга неравност по
пътя. Сигурен съм, че немалко от вас са
го изпитали на собствен гръб що се
отнася до собствените ви цели и
преобразявания. За нас тази крачка
означаваше да разберем как трябва да
променим съхранението и
транспортирането на новите напитки
без консерванти, за да откликнем на
потребностите им. И макар че
трябваше да се изправим лице в лице с
тези предизвикателства, решени сме да
гледаме напред в бъдещето и да ги
преодолеем, защото знаем, че накрая
всички усилия ще си струват.
www.flp.bg

Съпротивата не означава, че си на
грешен път. Ако промяната беше нещо
лесно или безболезнено, хората щяха
да я предприемат непрекъснато.
Истинската трансформация настъпва,
когато устоиш на трудностите. Как
човек се справя с предизвикателствата
и желанието му да упорства, за да ги
преодолее, отличават наистина
необикновените индивиди от
приемащите нормата.
Всяка нова година ни дарява с
прекрасната възможност да помислим
за напредъка си и да оценим докъде
сме стигнали.

Искам да ви провокирам
да се вгледате още
по-надълбоко. Кои неща
бихте могли да правите
по-добре, какво ви е
затруднило и готови ли сте
да се изправите пред него
през 2019-а, за да се
промените?

В централния офис си задаваме тези
въпроси всеки ден. Какво можем да
подобрим, за да сме сигурни, че ще
помагаме на все повече хора по света
да изглеждат и да се чувстват по-добре
и през следващите 40 години, че и след
това? Глобалният бизнес изисква от нас
да сме винаги находчиви. Както се
казва и в нашите Форевър ценности, ако
продължаваме да поемаме рискове, да
бъдем смели и да поставяме
собствениците на Форевър бизнес на
първо място, ще вървим към успеха.
Знам, че сме на прав път, като
продължаваме да превръщаме Форевър
в необикновена компания. Пристъпваме
в 2019-а с надежда и вълнение,
с ентусиазъм и постоянство. Имаме
40 години зад гърба си, а занапред ни
очаква още толкова много за
завоюване, че горя от нетърпение.
Продължавайте да се усмихвате,

Грег Моън
Президент на Форевър Ливинг Продъктс

Януари 2019
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Да изглеждаш и да се
чувстваш по-добре е лично
пътешествие, което обаче се
осъществява много по-трудно, ако
човек се опита да го предприеме сам.
Насърчението и ясният план могат да се окажат
решаващи за успеха. Програма Форевър Ф.И.Т.
е разработена да ви подкрепя, докато набирате
скорост и сили, за да се изкачите на следващото стъпало
в грижите за здравето, жизнеността и цялостната си форма.

В основата на Ф.И.Т. е залегнал лесен за
спазване фитнес план, съчетан с хранителни
добавки и силата на алое вера, които ви
зареждат с енергия и ви мотивират. А ако
използвате и мобилното приложение Forever
F.I.T., с лекота ще проследявате напредъка и
постиженията си, винаги ще разполагате под
ръка с режима на добавките за деня и ще
можете да общувате с други хора, поели Ф.И.Т.
ангажимента. Нека се вгледаме по-внимателно
как можете да постигнете целите си и да
напреднете още повече с помощта на този
новаторски режим.

ИЗТЕГЛЕТЕ Ф.И.Т. ПРИЛОЖЕНИЕТО!
Според проучванията хората, които следят
напредъка си, имат много по-големи шансове
да постигнат целите си. Именно затова
разработихме мобилното приложение Forever
F.I.T. То е вашият лесен и удобен дигитален
спътник във Ф.И.Т. пътешествието.
• Винаги и навсякъде разполагате с режима
на добавките
• Контролирате изпитата вода
• Наблюдавате приема си на калории
• Следите напредъка си
• Печелите награди
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ОТПРАВЕТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО!
Привличайте и приятелите си в програмата,
провокирайте се взаимно и поддържайте
вдъхновението си! С приложението Forever F.I.T.
можете да създавате предизвикателства и да
каните своите приятели, близки и всеки друг да
се включват в тях. Нищо не е в състояние да
поддържа мотивацията и концентрацията ви така
добре, както малка приятелска надпревара.

www.flp.bg

Силата на фитнес програмата, която има
потенциала да промени живота ви, сега може
да бъде винаги с вас. С приложението в джоба
си ще следите напредъка си, ще си водите
отчетност за изпълнението на програмата,
а и ще се забавлявате. Forever F.I.T. ви осигурява
бърз и лесен достъп до тренировките в
програмата, за да ги изпълнявате по всяко
време, където и да сте.
Можете също да разглеждате рецепти,
да записвате колко вода сте изпили, да
проверявате какви хранителни добавки трябва
да приемете за деня и да печелите награди.
Сред функциите, които потребителите на Forever
F.I.T. приложението използват най-активно, е
възможността да отправят предизвикателство
към приятелите и близките си. То дава
възможност да сравнявате техния напредък с
вашия, да си разменяте съобщения посредством
чат функцията, да каните други хора и да
участвате в няколко предизвикателства
едновременно.

Интуитивното приложение е налично
за Android и iOS устройства. С лекота
ще следвате набелязания курс и ще
сте дисциплинирани, за да постигнете
отлични резултати.
Януари 2019
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Релото си
с
тя
Новата година е най-подходящият
момент за рестарт и подготовка
на тялото и съзнанието за всичко,
което ни предстои.
Програма КЛИЙН 9 е създадена
именно с тази цел.
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Специално подбраната комбинация от ГЕЛ ОТ АЛОЕ ВЕРА,
добавки и шейкове за заместване на хранения е точно
това, от което тялото ви има нужда, за да изглежда и да се
чувства по-добре. Ще започнете да се освобождавате от
натрупаните токсини, които пречат на организма ви да
усвоява максималното количество нутриенти от храната.
Не само ще се чувствате по-леки и енергични,
но и ще си създадете нужните умения да
контролирате апетита си и да започнете
да се движите по-активно.

www.foreverliving.com

И макар стъпките да са лесни за следване,
пътешествието към вашата по-фина и
по-здрава същност няма да е лесно. Но можете
да се справите! Всеки ден, в който се
придържате към програмата, е победа,
заслужаваща да бъде отпразнувана, а колкото
повече напредвате, толкова по-лесно ще става.

КАКВО ВКЛЮЧВА C9?
КЛИЙН 9 включва подробна и лесна
за спазване деветдневна програма с
рецепти, упражнения и полезни съвети.

ЩЕ ПОЛУЧИТЕ СЪЩО:
• Forever Aloe Vera Gel® | 2 еднолитрови опаковки
• Forever Lite Ultra® шейк | ванилия или шоколад
• Forever Garcinia Plus® | 54 меки капсули
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• Forever Fiber® | 9 пакетчета
• Forever Therm® | 18 таблетки
• Сантиметър

ТЕ СА: МИГЛЕНА И СТАНИСЛАВ
СТРАНА: БЪЛГАРИЯ
Миглена и Станислав са ярък пример, че когато цялото
семейство задружно вземе решение да се погрижи
за здравето и добрата си форма, резултатите са
впечатляващи! Първата си програма С9 правят още с
появата на Форевър Ф.И.Т. в България. Тогава първата
бременност на Меги ѝ е оставила 30 кг в повече, а
Станислав е 94 кг. През първите си девет дни и двамата
свалят по четири килограма и Клийн 9 се превръща
в любимия им продукт. Дружно продължават с F15,
периодично отново изчистват телата си с С9 и днес
изглеждат и се чувстват много по-добре. Двамата общо
са се освободили от близо 50 излишни килограма,
стегнали са телата си, пълни са с енергия и са включили
и децата си в редовната физическа активност. Така
едновременно се грижат за формата си, изграждат
полезни навици у малчуганите и прекарват повече
време с тях.

„Направете го ЗАЕДНО,
направете го като игра и просто
се забавлявайте!“
Меги споделя, че С9 я е научила как да се храни – колко
често, как да избира и съчетава храната си. За нея
тайната е в стриктното изпълнение на програмата,
а придържането към посоченото в наръчника
съотношение между протеини, мазнини и въглехидрати
е ключово. Казва, че естественото продължение на
програмата F15 превръща начина на хранене в навик и
учи на двигателна активност.
Усмихнатото семейство не спира да споделя своя
Ф.И.Т. начин на живот и резултатите си от програмите в
социалните мрежи. Така те вдъхновяват много хора да
ги последват и успешно развиват своя Форевър бизнес.

www.flp.bg
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Изграждането на растяща мрежа
не е лесно, но е просто
Казвам се Антония Димитрова и съм горда майка на две пораснали момчета. От София съм, вишист
и без нито един ден наемен труд за някой друг. Професионалната ми реализация е в мулти-левъл
маркетинга (МЛМ), наричан още мрежов маркетинг. Обичам неограничените възможности за развитие,
свободата на избор, ненормираното работно време, креативността и въодушевлението, които
съпътстват работата, взаимопомощта и екипния дух и не на последно място многото емоционални
местни и чуждестранни срещи, които ми дава индустрията на МЛМ. Не избрах корпоративния свят
заради неговата хищническа конкуренция. Мрежовият маркетинг ми дава възможност да подхранвам
и засилвам вродените таланти на хората, с които работя и които напътствам. В този бизнес успехът
означава шанс да се развиваш духовно, интелектуално, емоционално и финансово, давайки своя
положителен принос за другите. Това ме удовлетворява истински!
Кое отличи Форевър от всички останали компании
на пазара и ви накара да изберете точно нея?

Форевър Ливинг Продъктс, компанията в партньорство
с която успях да осъществя някои от най-съкровените
си мечти, е моят окончателен избор за професионална
реализация. Първоначално в далечната 2004 година,
когато станах член на компанията, за да използвам
продукти за здраве, още не знаех това. С течение
на времето установих, че една от моите мечти се е
осъществила, а именно живот без антибиотици при всяко
тривиално заболяване, както беше до този момент. Това
ме накара да споделям много въодушевено за уникалните
продукти на Форевър. Станах Супервайзор само с
препоръчването им на близките и приятелите си. Това
беше първият етап от развитието ми в компанията.
В края на 2008, началото на 2009 година започнах да
правя равносметка на постигнатите професионални
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резултати в МЛМ. Тогава членувах в мрежова компания
за разпространение на финансови услуги. Установих, че
не съм доволна от постигнатите резултати. Правеше ми
впечатление, че колегите ми се занимаваха паралелно и
с други неща, които им носят доходи, а някои ходеха на
работа. А аз имах визия за голям и доходоносен МЛМ
бизнес. Тогава, благодарение и на моя спонсор Миро
Влайчев, успях да видя по-голямата картина за Форевър, а
именно огромен световен мащаб, щедър компенсационен
план и ясна система за работа. Решението беше налице –
ще се боря за осъществяването на мечтите си в
партньорство с Форевър!

Дали според вас успехът в мрежовия маркетинг
е въпрос на късмет, или на усърдна работа по
структурирана система?

Така започна лидерският етап в моето развитие.

www.foreverliving.com

Изграждането на голяма, експоненциално растяща
мрежа не е лесно и аз не очаквах да бъде. Но е просто –
следваш структурирана система на работа, отработена
и доказано резултатна. Може за някого това да е трудно,
но за мен не беше. Още по време на университетското
си образование се научих да следвам алгоритми от
последователни стъпки, които извеждат до успеха.
Знаех, че ако една от тези стъпки не е изпълнена както
трябва, веригата ще се скъса, колкото и да са силни
другите брънки. Можете да откриете системата за
работа в наръчника „Първи стъпки към Мениджър“
и в обучението „Бърз старт“. Положих доста усилия,
докато се усъвършенствам. Четох специализирана
литература, посещавах всякакви обучения по личностно
развитие, наблюдавах действията на успешните лидери
и напредвах все по-успешно по метода „проба – грешка“.
Когато разбрах как работи системата за мен, започнах
да помагам на хората от екипа си да я прилагат и те. Така
дойде и успехът.

Успях да видя по-голямата картина за
Форевър, а именно огромен световен
мащаб, щедър компенсационен план
и ясна система за работа.

Квалифицирате се за Forever2Drive за трети път.
Защо е важно да участвате в дългосрочната
програма за стимулиране?

За мнозина програма Forever2Drive означава
допълнителни месечни бонуси и това наистина е така.
Чрез нея аз също успях да осъществя една от мечтите си
да карам чисто нова спортна кола, но личният ми стимул
да се квалифицирам отново на всеки три години и да
не излизам от квалификацията вече шест поредни, е да
проверя дали все още съм лидерът, който вдъхновява
много хора да постигат своите цели. Защото това е
екипна работа и тя е съвкупност от осъществяването
на мечтите на всички, смело излезли от зоната си на
комфорт в моя екип. Поздравления за вас!

Каква е равносметката ви по отношение на
бизнеса с Форевър за изминалата година?

Удовлетворена съм от резултатите си през 2018-а.
За десета поредна година имам ръст в общия обем и
доходите си. Поставих си две по-мащабни годишни цели,
които изпълних – за едната вече знаете, а за другата
ще разберете скоро, може би в следващия бюлетин.
Квалификацията ми за Сеньор Мениджър ОРЕЛ, която
ще завърши през април, също върви по предварително
начертания успешен план.

Коя е следващата ви цел за покоряване
с Форевър?

Засега ми липсва квалификация за Глобално рали, така
че мисля догодина да я щурмувам. И знам как да го
направя. Очаквам с нетърпение да разбера кой ще бъде
следващият Мениджър в моя екип, с когото заедно да
изградим голяма експоненциално растяща мрежа. Даже
си го пожелах за Нова година!

Успешна

2019

www.flp.bg

-а година!

Поздравления за подновените квалификации
на ПЪРВО НИВО в програмата за

АНТОНИЯ ДИМИТРОВА
ПЕТЯ ЙОНКОВА
Те ще получават допълнителна премия
до €400 на месец в продължение на три

години.

КАКВО ВИ ДВИЖИ?
Независимо дали колата ви е знак за
обществено положение, или е член на
семейството, направете следващото си
приключение фантастично с програмата за
дългосрочно стимулиране FOREVER2DRIVE!
Хиляди вече са си купили нова кола с
програмата – ще бъдете ли вие следващите?
С програма FOREVER2DRIVE можете
да спечелите допълнителна премия за
мечтаната кола, яхта, мотоциклет,
или каквото пожелаете!
Януари 2019
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АЛОЕ,
ОТГЛЕЖДАНО
С ЛЮБОВ

С ГРИЖА КЪМ
ОКОЛНАТА
СРЕДА

БЕЗ ИЗКУСТВЕНИ
ОЦВЕТИТЕЛИ
И АРОМАТИ

ВИСОКО
КАЧЕСТВЕНИ
ПРОДУКТИ

ОБИЧА
ХОРАТА

ОСНОВАНА
ВЪРХУ СЕМЕЙНИ
ЦЕННОСТИ

ПАРТНЬОР НА
БЛАГОТВОРИТЕЛ
НИ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗА БОРБА С
БЕДНОСТТА

СЪСТАВКИ =
НАЙ-ДОБРОТО
ОТ НАУКАТА И
ПРИРОДАТА

ГЪВКАВА
БИЗНЕС
ВЪЗМОЖНОСТ =
ВРЕМЕ ЗА
ВАЖНИТЕ НЕЩА

ЧЕСТНОСТ,
СЪПРИЧАСТИЕ
И УДОВОЛСТВИЕ
ОТ РАБОТАТА

ЕТИЧНА И
ХУМАННА
КЪМ
ЖИВОТНИТЕ

НАЙ-ГОЛЕМИЯТ
ПРОИЗВОДИТЕЛ,
ПРЕРАБОТВАТЕЛ
И ДИСТРИБУТОР
НА АЛОЕ ВЕРА

Декември 2018

www.foreverliving.com

Поздравления за всички квалификанти в състезанието „Спонсорирай за участие в
Глобалното рали в Стокхолм“, които ще бъдат на най-голямата Форевър среща
в шведската столица през май 2019 г.
ТРЕТО НИВО:

Антония Димитрова от София
Жана и Тодор Токови от Пловдив

Иглика и Милко Величкови от София
Теодора Ковачева от Разград
Христина и Димитър Зареви от София

НАГРАДА: 2 билета за Глобалното рали + €250

ВТОРО НИВО:

Васил Парушев от София
Жанета Петрова от Велико Търново
Живко Василев от София
Ива Ангелова от София
Ирена и Петър Спасови от София
Мария-Луиза Скерлева от София

Милен и Галина Царевски от София
Надежда и Милко Добреви от Варна
Нели Желязкова от Бургас
Пламена Мирчева от София
Румен Величков от София
Тодорка и Константин Желеви от Варна

НАГРАДА: 2 билета за Глобалното рали + €125

ПЪРВО НИВО:

Анета Иванова от Монтана
Антоанета и Васил Василеви от София
Бистра Гинева от Димитровград
Васил Колев от София
Елена Ковачева от София
Емилия Георгиева от София
Жанет Карапчанска от София

Златеина Христова от Бургас
Златка и Златко Горанови
Красимир и Емилия Бончеви от Костинброд
Мая и Димитър Димитрови от Варна
Наталия и Милен Врайкови от София
Николета Алексиева от София
Росица Лавчева от Хасково
Христина Врангелова от Варна

НАГРАДА: 2 билета за Глобалното рали в Стокхолм през май 2019 г.
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C9 Е ДЕВЕТДНЕВНА ПРОГРАМА,
КОЯТО ЩЕ РЕСТАРТИРА
МЕТАБОЛИЗМА И ТЯЛОТО ТИ
ЗА ПО-ДОБРО ХРАНЕНЕ
И ДВИЖЕНИЕ. ПРИЕМИ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО
ЗА НОВО НАЧАЛО С C9.

