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ОПРОСТЯВАЙТЕ
ПРЕЗ 2019-а
ГРЕГ МОЪН

ТАЙНАТА НА УСПЕХА Е
В СЪЗДАВАНЕТО НА
РАБОТЕЩИ ЕКИПИ
ПЕТЯ ДИМИТРОВА

10-ТЕ НАЙ-УСПЕШНИ
СФБ за 2018 г.
ГЛОБАЛНО РАЛИ
СТОКХОЛМ
КВАЛИФИКАНТИ

ТОП 10

собственици
на Форевър бизнес в България

12 / 2018

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

Сеньор Мениджър

2. Петя Димитрова (-)

Сеньор Мениджър

3. Димитър Механджийски (2)

Соринг Мениджър

4. Милен и Галина Царевски (1)

Сеньор Мениджър

5. Васил Парушев (5)

Сеньор Мениджър

6. Ирена и Петър Спасови (7)

Сеньор Мениджър ОРЕЛ

7. Елка Георгиева (-)

Мениджър

8. Димитър Иванов (-)

Мениджър

9. Миглена Мешкова (нов)

Мениджър

10. Антоанета и Васил Василеви (-)

Мениджър ОРЕЛ

Немениджърски точки
1. Милен и Галина Царевски (3)

Сеньор Мениджър

2. Петя Димитрова (-)

Сеньор Мениджър

3. Цветанка и Емил Бурназки (-)

Сеньор Мениджър

4. Ирена и Петър Спасови (10)

Сеньор Мениджър ОРЕЛ

5. Васил Парушев (7)

Сеньор Мениджър

6. Миглена Мешкова (нов)

Мениджър

7. Антоанета и Васил Василеви (-)
8. Димитър Механджийски (-)

Мениджър ОРЕЛ
Соринг Мениджър

9. Елка Георгиева (-)

Мениджър

10. Николай Илиев (-)

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).

Спонсори на месеца на нови АС
1. Ирена Кирякова

6

2. Станислава Василева

4

3. Донка Димитрова

3

Нели Диянова

3

София Стоянова

3

Тодорка и Константин Желеви

3

4. Биляна Казакова-Угринска

2

Величка и Румен Иванови

2

Виктория Янева

2

Димитър Иванов

2

Елка Георгиева

2

Ивелин Колев

2

Мария Серафимова

2

Петка Петкова

2

Полина Шидерова

2

Теодора Ковачева

2

КЛУБ 4 Б.Т.
ТРЕТО ниво (4 б.т. ДВАНАЙСЕТ поредни месеца)
ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ

Ирина Харалампиева

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

Николай Илиев
Пламена Мирчева

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

Виктория Янева, Елена Ковачева, Ефстратиос Агелис, Иван Богданов,
Ивелин Колев, Кристина Костадинова, Петрушка Крайнева,
Теодора Петрова, Христо Симеонов

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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През годините мнозина от
нас са чували това твърдение
безброй пъти. Сигурен съм,
че се сещате за много негови
проявления и в живота, и във
Форевър бизнеса си. Аз също
мога да го потвърдя. Като
гледам белия лист на новата
година и знам какво искаме
да постигнем през нея, често
се сещам за този цитат.
В началото на годината много от нас
решават и си обещават да направят
нещо ново, нещо повече или да са
по-последователни в действията си. В
централния офис на Форевър
говорихме за целите си да споделяме
възможността за бизнес и нашите
чудесни продукти с повече хора по
света. Набелязахме си какво трябва да
направим, за да го осъществим, но
знаем, че ако искаме да го превърнем в
реалност, най-важното е всеки един от
нас да поеме ангажимент.
Взимането на решение в началото на
годината не е просто намерение, което
www.flp.bg
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да споделите с приятели и роднини на
празнично събиране или с колегите в
офиса, а е нещо, за което да мислите
сериозно, да поемете ангажимент,
защото имате желание да извършите
дълбока и дълготрайна промяна в
живота си.

ПРЕЗ ИЗМИНАЛИТЕ 40 ГОДИНИ
ЗАБЕЛЯЗАХ, ЧЕ ХОРАТА В НАШИЯ
БИЗНЕС, КОИТО ОТИВАТ НАЙ-ДАЛЕЧ,
ПОСТИГАТ ПОВЕЧЕ И ИЗРАСТВАТ
НАЙ-МНОГО, НЕ ПРОСТО ВЗИМАТ
РЕШЕНИЯ, А СА НАИСТИНА
РЕШИТЕЛНИ.
Посветили са се на постигането на
целите си без значение колко усилия
трябва да положат и какви препятствия
трябва да преодолеят. Ето това е
истинската разлика между онези, които
казват, че ще направят нещо, и тези,
които действително го правят.
Всеки ден всеки един от нас има избор.
Можем да оставим битието си и
решенията на другите да диктуват
какви възможности да се отварят пред
нас, но можем и да правим трудното, да
полагаме усилия, за да извършим

смислена и дълготрайна промяна в
живота си. Можем да вземем решение
или да бъдем решителни. От вас зависи
коя пътека ще изберете, за да стигнете
до целите си и какво сте готови да
направите, за да ги осъществите.
Уверен съм, че онези от вас, които
изберат с решимост да се изправят
лице в лице пред предизвикателствата,
ще постигнат ново ниво в
маркетинговия план, ще се
квалифицират за пътуване до
Глобалното рали, ще станат
Мениджъри ОРЕЛ или ще получат
първия си Chairman’s Bonus чек. И както
всичко, което си заслужава, знам, че и
това няма да е лесно. Знам също, че
макар на моменти пътят да е труден,
наградата ще си струва всеки миг от
пътешествието към нея!
С нетърпение очаквам да видя какво
можем да постигнем през тази година.
Завинаги ваш,

Рекс Моън

Главен изпълнителен директор на ФЛП

Февруари 2019
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ПО-ВИСОКО

ниво постигнато
от собственици на ФБ
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СОРИНГ МЕНИДЖЪР

спонсор

град

АНТОНИЯ ДИМИТРОВА

Мирослав Влайчев

София

МЕНИДЖЪР

спонсор

град

Иван Лозанов

Атанас Попов

Етрополе

АСИСТЕНТ МЕНИДЖЪР

спонсор

град

Нели Желязкова

Иван Лозанов

Бургас

СУПЕРВАЙЗОР

спонсор

град

Александър Горянов
Ганка Ганчева
Елена Ковачева
Елена Колева
Ирена Кирякова
Росица Чупетловска
Теодора Петрова

Ирена и Петър Спасови
Милен и Галина Царевски
Теодора Ковачева
Виктория Янева
Цветанка и Емил Бурназки
Антония Димитрова
Нели Желязкова

Пловдив
София
София
Ямбол
Варна
София
Сунгурларе

АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОР
Биляна Емилова
Бисер Казаков
Валя Радуканова
Ваня Иванова
Ваня Овчарова
Василка
Костадинова

Десислава
Димитрова
Десислава Илиева
Десислава Радева
Детелина Кръстева
Джесика Чаръкчиева
Диана Георгиева

Величка Велева

Диляна Кенолова

Величка Николова

Димитър Иванов

Венета Стоянова

Добромира Иванова

Виктория Йорданова

Дора Недева

Виолета Гълева

Евгени Минов

Владимир Станков

Елена Доевска

Георги Бешевлиев

Елена ПопиванчеваКонстантиниду

Гергана Иванова
Гинка Кирякова
Господин Желязов
Дарина Костова
Деница Бояджиева
Деница ДончеваМаринова
Деница Иванова

Елизабета Тасева
Елис Хаджиева
Емануил Кърмов
Златинка Райкова
Ива Йорданова
Ива Радева
Ивайло Димитров

Иван Краев

Натали Солдатева

Таня Димитрова

Илиана Китова

Нели Андреева

Теодора Николова

Илка Зафирова

Нелка Ненчева

Йордана Йорданова

Нина Василева

Теодора
Търкаланова

Красимира Краева

Оксана Щурук

Лъчезар Иванов

Петър Виришапков

Любов Вълчева

Пламен Велков

Магделина Асланска

Поля Петрова

Марио Младенов

Радка Пейчева

Мария Ангелова

Радостина Георгиева

Мария Георгиева

Розалия Фотева

Мария Конова

Рослава Баларева

Мария Русева

Светлана Петрова

Мария Тенева

Светослав Данчев

Мирослав Димитров

Серкан Исмаил

Мирослава
Кискинова

София Стоянова

Михаела Кирилова
Моника Димитрова
Моника Петрова
Моника Салтиел
Нада Барада

Стефан Козарев
Стефанка Йоновска
Стефка Донева
Стефка Илиева
Стоян Стоянов

Тошка Чакърова
Флорина Русева
Христина Прилепска
Юлиана Анаткова
Юлия Мардиросян
Юлияна Владова
Яница Найденова
Янка Велева
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Вашата решителност да излезете от зоната си на
комфорт и да започнете да правите неща, за които
повечето други хора дори не желаят да помислят,
заслужава респект!
Скъпи приятели, собственици на
Форевър бизнес.
Няма по-подходящо време от сега
да си част от най-добрата бизнес
възможност на света. И няма нищо
по-хубаво от това непрекъснато да
виждаме как много от вас работят
усърдно, планират, действат и
променят живота си. Но несъмнено
най-впечатляващ е куражът на
всички ви да се променяте. Вашата
решителност да излезете от зоната
си на комфорт и да започнете да
правите неща, за които повечето

www.flp.bg

други хора дори не желаят да
помислят, заслужава респект. Да сте
различни и даже в някаква форма
„не“-нормални.
За всичко това се изисква много
решителност, отдаденост и
изгарящо желание за по-различен,
по-интересен, по-вълнуващ и найважното – по-пълноценен живот.
Защото така наречените „нормални“
хора не живеят истински, а само
съществуват и оцеляват. Затънали в
битовизми, „зомбирани“ до безумие
от сериали, реалити формати,
жълтини и негативност. В своята
„нормалност“ те си остават винаги
бедни и нещастни в оцеляването си,
но все пак недостатъчно нещастни,
че да поискат промяна, камо ли да
направят нещо за нея. Оплакват
се непрекъснато, но не помръдват
и крачка встрани от ежедневието,
което ги кара да се чувстват зле.
Поради тази причина ние сме горди
да сме в едно семейство с всички
вас, присъединили се към Форевър,
защото всички тук сме различни, не

СТЕФАН И ТАНЯ СТАЕВИ
сме нормални, вярваме в промяната,
решителни сме и имаме готовност да
направим всичко необходимо, за да
не живеем живота на „нормалните“, а
да сбъдваме и най-смелите си мечти!
По този път ще има много чудесни
моменти, но гарантирано ще има и
доста трудни. Но ако се придържате
към основните принципи на работа,
ще постигнете всичко, за което
някога сте мечтали, че и много
повече.
Не губете куража и решителността
си да бъдете различни и никога не се
отказвайте!

Винаги с Вас,
Стефан и Таня Стаеви

Февруари 2019
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ФОРЕВЪР ВЪВ ВАШИЯ ГРАД
ВАРНА, 02/02/2019 г.
Зала „Перла“, 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

КЪРДЖАЛИ, 03/02/2019 г.
Конферентна зала, х-л „Бехи“

13:00-13:50 ч. / Бизнес представяне
14:00-15:00 ч. / Продуктова презентация

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 21/02/2019 г.

Зала „Плиска“, Интерхотел Велико Търново
Специален гост: Стефан СТАЕВ, УД на Форевър България
18:00-18:30 ч. / Бизнес представяне
18:45-19:15 ч. / Продуктова презентация
19:30-20:00 ч. / Обучение „Бърз старт“

БЛАГОЕВГРАД, 02/03/2019 г.

ВАРНА, 13/03/2019 г.

Зала „Нептун“, х-л „Аква“
Специален гост: Стефан СТАЕВ,
УД на Форевър България
18:00-19:00 ч. / Бизнес представяне
19:15-20:15 ч. / Продуктова презентация

ЯМБОЛ, 17/03/2019 г.

Конферентна зала, х-л „Диана Палас“

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

БУРГАС, 31/03/2019 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“

Конферентна зала, х-л „Монте Кристо“

12:00-12:50 ч. / Бизнес представяне
13:00-14:00 ч. / Продуктова презентация

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
16 февруари 2019 г. | Офис на Форевър България

Зала „РЕКС“

10:30-11:30 ч. / Бизнес представяне
12:00-13:00 ч. / Активен живот с продуктите на Форевър
13:15-13:45 ч. / Тестване и дегустация на продукти

Зала „ОРЕЛ“

10:30-11:30 ч. / Бизнес представяне
12:00-13:00 ч. / Активен живот с продуктите на Форевър
13:30-14:30 ч. / Бърз старт

Продуктов център

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

Помислете върху това...
„Ти не преставаш да търсиш сили и увереност навън, а трябва да ги търсиш в себе си.
Защото те винаги са били там.“
Зигмунд Фройд
Експертите прогнозират бум на деменцията и болестта на Алцхаймер в световен мащаб
през следващите четири десетилетия. Затова е важно да се изследват и прилагат ефективни
естествени терапии, които могат да помогнат. Например боровинките спомагат за възвръщане
на когнитивната функция чрез насърчаване чувствителността на рецепторите в мозъка; омега-3
мастните киселини, коензимът Q10, гинко билоба и астаксантинът също са показали потенциал
за предпазване от болестта на Алцхаймер, а средиземноморската диета с много богати на
антиоксиданти екологично чисти плодове и зеленчуци и здравословни мастни киселини може
да помогне за предпазване не само от сърдечни заболявания, но и от деменция.

Ваша Илиана Веселинова
6
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По Джонатан Ландсман

www.foreverliving.com
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Форевър бизнесът е специален,
защото всеки вижда и се радва
на успехите на другите. Всички вие
гледате „от първия ред“ как
колегите ви напредват.
Свидетели сте как получават
Chairman’s Bonus чековете си на
Глобалното рали или мениджърските
си значки на сцената на Дните на
успеха. Всяко важно постижение се
случва пред очите ви.
Може би вие също се стремите да
бъдете като собствениците на
Форевър бизнес на сцената,
получаващи награди и овации, и се
чудите как да го осъществите. Всички
виждаме не само успехите, но и
усърдната и тежка работа, стъпките,
които правят всеки ден, за да успяват.
И макар да знаем, че прозорливостта и
решимостта са двигатели на техните
постижения, има и още две неща,
които тези успяващи СФБ умеят много
добре. Приложете ги и вие тази година.
1. Те опростяват подхода си, като
разбиват големите цели на малки,
лесноусвоими стъпки.
2. Остават активни, като всеки ден
отделят време за своя Форевър
бизнес.

лидери – там ще почувствате пулса на
Форевър. Реализирането на 1 500 б.т. за
дванайсет месеца, за да се
квалифицирате, може да ви се струва
непостижимо или непреодолимо.
Затова разбийте изискванията на
малки, изпълними цели, които можете
да осъществявате всяка седмица или
дори всеки ден. Помислете какво
трябва да направите, за да постигате
125 бонусни точки всеки месец или по
около 30 седмично.
По колко телефонни обаждания ще
трябва да правите всяка седмица?
На колко нови човека ще трябва да
разказвате за чудесните ни продукти?
По колко часа дневно ще трябва да
отделяте за малките, но често
пренебрегвани задачи, които в
дългосрочен план могат да променят
нещата из основи? Всяка седмица
намирайте време да надграждате
лидерските си умения и продуктовите си
познания.
През цялата година всеки дребен
детайл трябва да е планиран
предварително и всяка задача да
присъства в календара ви, за да я
отбелязвате като свършена.
Планирането на работата и целите не е
еднократно упражнение. Преглеждайте
ги ежеседмично. Ако през някоя от
седмиците изостанете, трябва да

планирате как ще наваксате през
следващата.
И помнете – вие работите за себе си,
но не сте сами. Поддържайте връзка с
офиса в страната си и със спонсорите
над вас, за да сте винаги информирани
за предстоящите събития и обучения.
През годината Форевър прави по-малки,
местни, сезонни промоции, които могат
да помогнат много за развитието на
вашия бизнес и сериозно да повлияят
целите ви. От допълнителни премии под
формата на повече бонусни точки до
безплатни продукти и маркетингови
материали – може точно тези няколко
точки в повече да ви тласнат към
квалификацията. Използвайте ги като
полезни инструменти, които да ви
приближат към вашата цел.
Каквото и да искате да постигнете през
2019-а, ще го направите само ако всеки
ден предприемате действия, дори и да
са съвсем малки. А накрая ще постигнете голямата си цел. Започнете сега и
нека да стартираме годината ударно.
Продължавайте да се усмихвате,

Грег Моън
Президент на Форевър Ливинг Продъктс

Какви са целите ви за 2019-а?
Ако още не сте го направили,
запишете си ги и ги
разбийте на малки,
лесносмилаеми стъпки,
които можете да
извършвате всеки ден.
Колко от вас са
вписали Глобалното
рали в целите си?
Това е най-значимото
ни събитие през
годината и, както са
казвали много от нашите
www.flp.bg

Февруари 2019

7

и
р
е
б
з
И ето .И.T. ниво
Ф
сво

Докато завършите КЛИЙН 9,
съзнанието и тялото ви ще са готови
да преминат на по-висока предавка.
Именно затова е създадена и
програма F15. Тя ще промени начина,
по който гледате на връзката между
храната и спорта.

Тази 15-дневна програма се предлага в три нива –
начинаещи, средно напреднали и напреднали. Идеята
е да преминете гладко от C9 към F15 независимо от
физическата си форма. Всяко от трите нива включва
комбинация от гел от алое вера, хранителни добавки и
шейк, заместващ хранения. Идеално балансирани са, за
да ви помогнат да постигнете видими резултати.
В програмата ще откриете и вкусни рецепти за шейкове
и ястия, които ще ви помогнат да се храните добре.
Преминавайки през програмата към нива средно
напреднали и напреднали, тренировките стават потрудни и по-сериозни, за да подобрят физическата ви
форма и да укрепят мускулите ви.

8
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КОЙ ТРЯБВА ДА ИЗБЕРЕ НАЧИНАЕЩИ?

Ако тъкмо започвате своето фитнес пътешествие и
сте завършили КЛИЙН 9, F15 начинаещи е отлично
начало. Програмата постепенно ще ви вкара в режим
на тренировки и хранене, създаден да ви помогне
да изглеждате и да се чувствате по-добре. Докато се
адаптирате към програмата, ще си изградите силата на
тялото и характера, необходима ви, за да преминете към
програмите за средно напреднали и напреднали. Казват, че
човек си създава нов навик за 21 дни, а комбинацията от
C9 и F15 продължава точно толкова, колкото ви трябва, за
да си изградите добри навици за хранене и движение!

ДАЛИ СРЕДНО НАПРЕДНАЛИ НЕ Е ВАШАТА КАТЕГОРИЯ?
F15 за средно напреднали е следващата стъпка. Гладко
преминава от ниво начинаещи, за да продължите напред.
Ако пък вече се движите активно и мислите, че ще се
справите с всички предизвикателства на ниво средно
напреднали, можете и да започнете направо с него.

ГОТОВИ ЛИ СТЕ ДА НАТИСНЕТЕ ГАЗТА С НАПРЕДНАЛИ?
Най-добре се въоръжете със смелост и самоувереност за
тази програма. Ако сте спортист или търсите нов режим,
който да издигне тренировките ви на следващото ниво,
това е вашата програма. Разбира се, всеки, преминал през
С9 и предходните нива на F15, също ще е готов да опита
силите си с напреднали.
www.foreverliving.com
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ИМЕ: ШОН КУПЪР

КРАТКОСРОЧНАТА
МИ ЦЕЛ БЕ ДА
ОТСЛАБНА. А В
ДЪЛГОСРОЧЕН
ПЛАН БИХ ИСКАЛ
ДА СПОРТУВАМ
АКТИВНО ЗАЕДНО
СЪС СИНА СИ.

КАКВО ВКЛЮЧВА F15?
F15 предлага всичко, което ви е необходимо, за
да превключите на висока скорост в храненето и
движението. 15-дневната програма има нива за
начинаещи, средно напреднали и напреднали, като
включва рецепти, тренировки и важни съвети за
успех.

ЩЕ ПОЛУЧИТЕ СЪЩО:
• Forever Aloe Vera Gel® | 2 еднолитрови опаковки
• Forever Lite Ultra® шейк | ванилия или шоколад
• Forever Garcinia Plus® | 90 меки капсули
•Forever Fiber® | 15 пакетчета
• Forever Therm® | 30 таблетки

www.flp.bg

СТРАНА: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ПРОГРАМА: F15
РЕЗУЛТАТИ: РЕДОВНО СПОРТУВАЩ, КОЙТО УСПЯВА
ДА СЕ ВЪРНЕ КЪМ ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ И ДОБРИ
НАВИЦИ, ЗА ДА ПОДОБРИ ФОРМАТА СИ ОЩЕ ПОВЕЧЕ.
Шон Купър е бивш полицай и фитнес ентусиаст, който
прекарва доста време в спортната зала. Признава си,
че преди да започне програмата, е допускал някои лоши
хранителни навици да се промъкват в живота му.
„Винаги съм имал мотивация да отида във фитнеса и
да тренирам здраво и редовно, но с храненето все не се
справях,“ казва Шон. „Основната причина беше липсата
на структура. Постоянно посягах към неподходящи
неща за ядене и самочувствието ми страдаше сериозно,
което пък доведе до натрупването на доста излишни
килограми.“
Когато започва програма Ф.И.Т., основната му цел
е да се освободи от наднорменото тегло и да си
създаде добри хранителни навици, които да поддържат
мотивацията и здравето му. Започва с КЛИЙН 9 и
пакетът се оказва точно рестартът, от който се нуждае,
за да започне начисто. След първата част на Ф.И.Т. е
изпълнен с енергия и е готов да се захване здраво с
F15.
„Краткосрочната ми цел бе да отслабна,“ споделя
Шон. „Междинната е да задържа теглото си и да
подобря формата си. А в дългосрочен план бих искал
да спортувам активно със сина си Уилям, когато той
порасне, а аз поостарея.“
Шон е толкова доволен от резултатите си, че преминава
през всички нива на програма Ф.И.Т. и прави пълния
цикъл от 54 дни на хранене и тренировки. Сега казва,
че изглежда по-добре, чувства се по-добре и постига
целите си във фитнес залата.
Февруари 2019
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Тайната на успеха е
в създаването на работещи екипи
Казвам се Петя Димитрова и съм Сеньор Мениджър във Форевър. Веднага след като завърших
Медицинския колеж, ме поканиха да преподавам в него. Бях толкова щастлива, че имам работа и то не
каква да е, а много престижна и добре платена. Дори се виждах на нея до пенсия. Обичах професията
си, харесваше ми да подготвям нови медицински специалисти. Но в един момент ми се наложи да
осъзная, че тя не ми дава никаква сигурност. Един непредвиден разход бе достатъчен, за да ме изкара
от равновесие.
Емигрирах в Гърция, но всички „опаки“ неща, които ми се случиха там, ми показаха, че изобщо не съм
излязла от „матрицата“, а само съм сменила името ѝ. Осъзнах, че не просто трябва да променя, а
коренно, изцяло да преобърна начина, по който работя. Защото заплащането само за отработените
в момента часове означаваха крайно, зверско мизерстване, когато оставах без работа – исках
постоянна сигурност и за себе си, и за семейството си.
Сега, благодарение на Форевър, имам тази сигурност и свободата да разполагам с цялото си време. Не
искам и да си помисля за фиксиран работен ден и лимитирана заплата.
Форевър е една от най-щедрите компании в индустрията по отношение на програми за стимулиране. Какво
значение имат те за твоя личен бизнес?
Когато през август 1998 година срещнах Форевър в
Атина, бях силно впечатлена и пленена от продуктите,
направо заплесната по тях. Изобщо не предполагах, че
компанията предлага уникален и изключително щедър
компенсационен план.
Ще си умрете от смях, като ви кажа, че година по-късно
Цвета Бурназка поиска да ѝ намеря Фирмената политика
и да ѝ я преведа на български, а аз дори не знаех какво
е това и защо ѝ е изтрябвало толкова. Никакъв усет към
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възможността, никакво очакване за бизнес-развитие от
моя страна нямаше.
Благодарение на Цвета започнах да се вглеждам в
компенсационния план и „да откривам“ десетте източника
на доходи един по един. Опитвах се да разбера „за какви
коли става въпрос?“ („Рали – добре ли съм го прочела?“). А
как се правят тези 1 500 точки, след като аз не можех да
събера пари за една минимална поръчка!? В същото време
виждах хора, които ги правеха и когато се връщаха от
такова Рали, разказваха въодушевено за срещите си с Рекс
и Грег като за най-близки роднини. Как да не им завиди
човек и да не му се прииска да напредне!
www.foreverliving.com

Тайната на успеха във Форевър
е в изграждането на работещи
екипи. Награждават ни богато
и пребогато, когато помагаме
на другите да успяват. Високо
морален и материален стимул
едновременно! Изключително
мотивиращо и задвижващо!
Сега вече знам, че това съвсем не е непостижима цел –
никой не изисква от нас да правим тези точки сами.
Тайната на успеха във Форевър е в изграждането на
работещи екипи. Награждават ни богато и пребогато,
когато помагаме на другите да успяват. Високо морален
и материален стимул едновременно! Изключително
мотивиращо и задвижващо!
Колкото до програма Forever2Drive – за мен дойде с
огромно забавяне от 15 години. Може би толкова време
не достигнах до нея, защото автомобилите никога
не са ме вълнували. Но когато започнах да мисля за
Chairman’s Bonus, осъзнах, че и тя трябва да стане част от
приоритетите ми. Умението за изграждане на нов бизнес
заедно с участието в програма Forever2Drive е ядрото на
Chairman’s Bonus.

Да, поставям си цели, определям срокове, разработвам
план за действие и стратегия за всяка дейност. Работя
усилено за личностното си и професионалното си
развитие. Не се осланям на случайни постижения.

Какво е за теб Глобалното рали? Каква стойност ти
дава?

Ралитата ми дават необикновен заряд. Пристрастена съм
към тях. Всяка такава световна среща за мен е събитието
на годината, сърцето на бизнеса, най-колоритният и наймащабният купон, извор на неописуемо вдъхновение,
взрив от енергия, фонтан от красиви, възвишени емоции!
На тези събирания мога да се доближа максимално до найуспелите, да почерпя от мъдростта, от положителния им
опит. Някакво вълшебство се случва там.
Връщам се от Рали още по-уверена, още по-силна и още
по-решена да преместя планини, заредена с нови знания,
с нови идеи, с приятелства за цял живот, със скъпи
спомени...
Думите са бедни, за да опиша това, което се преживява на
такова място. Все едно да се опитвам да ви предам с думи
аромата на някое екзотично цвете, което помирисвам за
пръв път.

Целенасочено ли работиш за конкретна
квалификация – поставяш ли си постигането
ѝ за цел, или по-скоро следваш стечението на
обстоятелствата?

В лицето на Форевър имаме най-извисената и солидна
бизнес-възможност на света. Ще е много жалко, ако не
можем да я оценим и я третираме като занимание за
убиване на скуката.
Постигането на всяка бизнес-цел изисква бизнесотношение и поведение, а не очакване да извадим късмет
да попаднем на точните хора и те да направят бизнеса ни.
www.flp.bg

Още сме в началото на 2019 г. и обикновено в
този период всички си поставяме нови цели
или подновяваме неизпълнени миналогодишни
обещания. На теб остана ли ти нещичко да
изпълниш от миналата година? Какви са новите ти
цели за покоряване с Форевър тази година?

Миналата година пропуснах да се квалифицирам за Сеньор
Мениджър ОРЕЛ и да постигна по-висока квалификация с
2 500 б.т. за Глобалното рали. Това са две от целите ми за
2019-а.
Планирам също да помогна на трима нови СФБ да
постигнат ниво Мениджър и да надградя до второ ниво
в програма Forever2Drive. А ще съдействам и за влизане
на България в програма Chairman’s Bonus със 100%
увеличение на обема на своя немениджърски бизнес.
Февруари 2019
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ТОП 10

собственици на Форевър бизнес
в България за 2018 г.

Общ групов обем

№ 1 Цветанка и Емил Бурназки, Сеньор Мениджър

№3

Димитър Механджийски, Соринг Мениджър

№ 6 Златинка и Галин Радеви, Сеньор Мениджър

ГОДИШНА
КЛАСАЦИЯ

2018

№ 2 Петя Димитрова, Сеньор Мениджър

№ 4 Милен и Галина Царевски, Сеньор Мениджър

№ 7 Антония Димитрова, Соринг Мениджър

№ 5 Златка и Златко Горанови, Мениджър

№ 8 Васил Парушев, Сеньор Мениджър

ЛИЧНИ И НЕМЕНИДЖЪРСКИ ТОЧКИ
име

ниво

град

1. Златинка и Галин Радеви

Сеньор Мениджър

Варна

2. Петя Димитрова

Сеньор Мениджър

Велико Търново

3. Цветанка и Емил Бурназки

Сеньор Мениджър

София

Мениджър

София

5. Васил Парушев

Сеньор Мениджър

София

6. Живко Василев

Мениджър

София

Сеньор Мениджър

София

Мениджър ОРЕЛ

София

Сеньор Мениджър ОРЕЛ

София

Мениджър

София

4. Златка и Златко Горанови

7. Милен и Галина Царевски
8. Антоанета и Васил Василеви
9. Ирена и Петър Спасови
10. Иглика и Милко Величкови

№ 9 Ирена и Петър Спасови,
Сеньор Мениджър ОРЕЛ

№ 10 Елка Георгиева, Мениджър

ГЛОБАЛНО РАЛИ
5-12 май 2019 г., Стокхолм

Някои биха казали, че Глобалното рали е тържествен завършек на всяка година във Форевър
бизнеса, въпреки че се провежда през пролетта на следващата. От раздаването на милиони
долари в чекове от програма Chairman's Bonus до представянето на новите продукти и найдобрите държави в компанията – случващото се на световната ни среща е грандиозен финал в
личното пътешествие на всеки СФБ и обобщава успехите през поредната година във Форевър.
В началото на май тазгодишните квалификанти ще имат удоволствието да посетят красивия
Стокхолм и да усетят пулса на Форевър в компанията на най-добрите от цял свят.

Квалификанти с общ глобален обем над 1 500 б.т.
Цветанка и Емил БУРНАЗКИ
Петя ДИМИТРОВА
Димитър МЕХАНДЖИЙСКИ
Милен и Галина ЦАРЕВСКИ
Златка и Златко ГОРАНОВИ

Златка и Златко Горанови | РАЛИ КВАЛИФИКАНТИ ЗА ПЪРВИ ПЪТ
Срещнахме Форевър в момент, в който търсехме висококачествени продукти за семейството
си. Вече над 15 години те са част от нашето ежедневие, но сега когато ни попитат кой е
любимият ни продукт на компанията, еднозначно отговаряме – УНИКАЛНИЯТ БИЗНЕС
ПЛАН! Винаги сме знаели, че следвайки го, ще постигнем всичко, за което мечтаем.
Поставихме си за цел да сме квалификанти на Глобалното рали и квалификацията ни
започна още на първи януари 2018 г. Големите цели се постигат, като се фокусираш върху
ежедневните действия. Всеки месец имахме план, който се стремяхме да преизпълняваме.
Най-важното беше, че решихме да излезем от добре познатата ни зона на комфорт и да
бъдем там, където бизнесът има нужда от нас. Много се гордеем с всички от екипа ни и с
постиженията на мениджърските ни групи. За нас, да си квалификант на Глобалното рали, е
възможност да се учим от най-добрите и същевременно голяма отговорност да предадем
наученото на всеки СФБ, тръгнал по пътя на успеха, защото този път е един и е за всички!

www.flp.bg
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АСИСТЕНТ МЕНИД Ж ЪРИ

Донка Димитрова

Иван и Елена Богданови

Десислава Русева

Николай Илиев

Нели Желязкова

Петя Георгиева

Елисавета Гълъбова

Тодорка и Константин Желеви

СУПЕРВАЙЗОРИ

Диляна Павлова, Борислав Ангелов, Величка Николова,
Атанаска Хекимова

Иван и Елена Богданови, Златомира Тенева, Жанета Илиева,
Елена Ковачева

Теодора Ковачева

Петранка Кирова, Моника Маринова, Искра Харалампиева,
Десислава Русева, Ирена Кирякова

Тереза Гуглева, Теодора Петрова, Татяна Атанасова,
Румен Величков, Незабравка Георгиева

Цветан Ценков

КЛУБ 4 Б.Т.
ТРЕТО ниво

Елисавета Гълъбова, Петранка Гелина, Ренета
Свищарова, Ирина Харалампиева

ВТОРО ниво

Николай Илиев, Димитрина Джамбова, Янка
Кунчева, Пламена Мирчева, Бистра Гинева

ПЪРВО ниво

Ден
на успеха
Ден
на успеха
19.01.2019 г., СОФИЯ ИВЕНТ ЦЕНТЪР

СОРИНГ МЕНИДЖЪР

Антония ДИМИТРОВА

СЕНЬОР МЕНИДЖЪРИ

Златинка и Галин РАДЕВИ

МЕНИДЖЪРИ

Бистра Гинева

Ива Ангелова

Николай Илиев

Миглена Мешкова

Иван Лозанов

ТОП 5 бонуси за 2018 г.
№1 Димитър Механджийски 13 625,37 лв. (октомври 2018)
№2 Цветанка и Емил Бурназки 13 172,10 лв. (октомври 2018)
№3 Петя Димитрова 12 360,25 лв. (март 2018)
№4 Милен и Галина Царевски 10 611,22 лв. (ноември 2018)
№5 Антония Димитрова 10 062,93 лв. (ноември 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.

Антония Димитрова

Васил Парушев

Петя Димитрова

КЪДЕТО ЛЕТЯТ

ОРЛИТЕ
ДАЛАС ПАТАЯ

