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ТЕХНОЛОГИИТЕ
СА БЪДЕЩЕТО
НА ФОРЕВЪР
ГРЕГ МОЪН

ПОЛЕТЪТ
НА ОРЛИТЕ
МАЛЪК, НО МОГЪЩ

АЛОЕ ВЕРА ГЕЛ МИНИ

ТОП 10

собственици
на Форевър бизнес в България

04 / 2019

Общ групов обем
1. Димитър Механджийски (1)

Соринг Мениджър

2. Цветанка и Емил Бурназки (2)

Сеньор Мениджър ОРЕЛ

3. Петя Димитрова (-)

Сеньор Мениджър ОРЕЛ

4. Васил Парушев (3)

Сеньор Мениджър ОРЕЛ

5. Златка и Златко Горанови (-)

Мениджър ОРЕЛ

6. Златинка и Галин Радеви (6)

Сеньор Мениджър

7. Ирена и Петър Спасови (7)

Сеньор Мениджър

8. Васил Колев (10)

Мениджър

9. Николай Илиев (9)

Мениджър

10. Живко Василев (-)

Мениджър ОРЕЛ

Немениджърски точки

Спонсори на месеца на нови АС

1. Васил Колев (2)

Мениджър

1. Мая Чайрова

3

2. Николай Илиев (1)

Мениджър

2. Александрина Андреева

2

3. Петя Димитрова (-)

Сеньор Мениджър ОРЕЛ

4. Златка и Златко Горанови (-)

Мениджър ОРЕЛ

5. Васил Парушев (3)

Сеньор Мениджър ОРЕЛ

6. Цветанка и Емил Бурназки (-)

Сеньор Мениджър ОРЕЛ

7. Живко Василев (9)

Мениджър ОРЕЛ

8. Златинка и Галин Радеви (5)

Сеньор Мениджър

Ваня Савова

2

Деница Бояджиева

2

Джемиле Али

2

Димитър Механджийски

2

Елена Сабелова

2

Ергин Ибрахим

2

Ива Николова

2

9. Цветанка Кирякова (6)

Мениджър

Ивелин Колев

2

10. Миглена Мешкова (нов)

Мениджър

Теодор Недев

2

Христина Врангелова

2

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

КЛУБ 4 Б.Т.
ПЪРВО ниво (4 б.т. ТРИ поредни месеца)
ФЕВРУАРИ – АПРИЛ

Даниел Йорданов, Калин Костов, Надя Йорданова,
Росица Чупетловска, Светла Чуперкова

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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Вярвам, че дълбочината на характера и отвореността на
съзнанието ви зависят от размерите на света, в който
живеете. Нямам предвид реалните размери на света, а онази
малка частица от него, в която работите, живеете и прекарвате
дните си. С натоварения ни режим, служебните задължения,
семейните ангажименти и всекидневните предизвикателства
светът ни може да съвсем да се свие.

Марк Твен е казал, че няма как да се
сдобиеш с широкоскроени, морални и
великодушни възгледи за хората и
нещата, ако цял живот обитаваш все
същото мъничко ъгълче от света и
че пътуването е пагубно за
предразсъдъците и тесногръдието.
Мисля, че днес този цитат е по-уместен
от всякога. Колкото повече време
прекарвате в забързаното ежедневие,
толкова по-трудно може да бъде да се
откъснете и да погледнете нещата
отстрани. Но добрата новина е, че има
бързо решение. Убеден съм, че когато
пътуваме и посещаваме нови части на
света, когато виждаме как хората
живеят, работят, хранят се, празнуват
и почитат религията си, ние се
чувстваме по-свързани с другите.
Просто е невъзможно да пътуваш по
света, да се срещаш с нови култури и
да виждаш хора различни от теб

КОГАТО СИ ПО-ТЯСНО СВЪРЗАН С ХОРА
ОТ РАЗЛИЧНИ КУЛТУРИ И КОНТИНЕНТИ,
И ГИ РАЗБИРАШ ПО-ДОБРЕ, ИЗРАСТВАШ
НЕ САМО КАТО ЛИЧНОСТ, НО И КАТО
СОБСТВЕНИК НА ФОРЕВЪР БИЗНЕС.

www.flp.bg

самия, без да разширяваш
хоризонтите си и да увеличаваш
съпричастността си.
Комбинацията от тези изживявания –
пътешествията и потапянето в
различни култури, храни и гледки, се
превръща в нещо, което заживява в
душата ни. Няма как да не станем
по-състрадателни и да не осъзнаем,
че сме граждани на света.
Именно затова пътуванията са в
сърцевината на програмите за
стимулиране на Форевър. Глобалното
рали и срещата на Мениджърите ОРЕЛ
винаги се състоят на невероятно
място по света, защото искаме да ви
отведем някъде, където досега не сте
били, и да изживеете неща, на които
иначе може и да нямате възможност
да се насладите. Превръщаме
пътуванията в част от инициативите
си, защото знаем колко силно влияние
могат да окажат върху вас и вашия
бизнес.
Когато си по-тясно свързан с хора от
различни култури и континенти, и ги
разбираш по-добре, израстваш не само
като личност, но и като собственик на
Форевър бизнес. Именно тези човешки

взаимоотношения са изключително
важна част от Форевър и начина, по
който всички ние си помагаме да
израстваме и в личен, и в
професионален план. Но не само
дестинацията е съществена. Да си
заобиколен на събитията ни от хиляди
други собственици на Форевър бизнес
от целия свят е наистина уникално
изживяване, даващо възможност да
се учиш от другите в глобален мащаб.
Когато вземете решение да излезете
от познатото и да видите света, ще
установите, че местата, които
посещавате, ще се превръщат в част от
същността ви. Съпричастността,
взаимоотношенията и широките
хоризонти, с които ще се сдобиете, ще
обогатят всеки аспект от живота ви и
не само ще променят начина, по който
гледате на собственото си малко кътче
от света, но може и дори да го
разширят.
Завинаги ваш,

Рекс Моън
Главен изпълнителен директор на ФЛП
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ПО-ВИСОКО

ниво постигнато
от собственици на ФБ

04 / 2019

СЕНЬОР МЕНИДЖЪР

спонсор

град

Христина и Димитър Зареви

Димитър Механджийски

София

АСИСТЕНТ МЕНИДЖЪР

спонсор

град

Даниел Манолов
Стоянка Манолова
Нина Шахова

Стоянка Манолова
Нина Шахова
Васил Колев

Бургас
Бургас
Бургас

СУПЕРВАЙЗОР

спонсор

град

Антоанета Баракова
Валери Раданов
Ваня Савова
Даниел Йорданов
Жанет Карапчанска
Катя Иванова
Любка Богданова
Златка Петкова
Марийка Събева
Мая Чайрова
Илка Цонева
Моника Арнаудова
Наталия Симова
Нели Диянова
Ренета Момчилова
Светла Чуперкова
Свобода Иванова и Димитър Мутафов
Тинка Ахмакова

Цветанка и Емил Бурназки
Донка Димитрова
Васил Парушев
Станислава Василева
Цветанка Кирякова
Петя Димитрова
Златка Петкова
Биляна Марценкова
Златка и Златко Горанови
Илка Цонева
Милен и Галина Царевски
Антоанета и Васил Василеви
Тинка Ахмакова
Даниел Манолов
Иван Богданов
Свобода Иванова и Димитър Мутафов
Антоанета и Васил Василеви
Ирена и Петър Спасови

София
Русе
София
Шумен
София
Велико Търново
София
София
Димитровград
София
София
Пловдив
София
Бургас
София
София
София
София

АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОР
Александра Енева
Александър Александров
Ангел Йорданов
Ангел Стоянов
Анета Костова
Анета Таджер
Ани Майслингер
Белгин Мустафа
Бойка Димитрова
Валентин Димитров
Ваня Мавродиева
Виктория Иванова
Виктория Чорбаджиева
Галя Петрова
Георги Кулев
Гергана Попова
Даниел Колев
Даниела Илиевa
Даниела Николова
Дафина Иванова
Деница Дей
Деница Куртева
Деница Тасева-Данаилова
Десислава Иванова
Джаарие Арнаутска
Димитрина Попова
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Донка Петкова
Дора Господинова
Дорета Панайотова
Ева Йосифова
Евелина Керчева
Елена Кирева
Елена Таскова
Елина Петкова
Елица Димова
Емануела Иванова-Михайлова
Емилия Богданова
Жана Жечева
Живко Андреев
Златомира Дечева
Зорница Братоева-Божкова
Ивайло Петков
Иванка Ламбрева
Ивелина Кирилова
Иво Алексиев
Иглика Киркова
Илиана Божинова
Илияна Голодова
Йорданка Кашъмова
Калина Чунчукова
Камелия Иванова
Красимира Парашкевова

Красимира Тодорова
Латинка Мирчева
Лилия Евтимова
Любка Ангелова
Мeрлин Исмаилова
Малина Божкова
Маргарита Йорданова
Мариела Георгиева
Марина Бонева
Мария Василева
Мария Георгиева
Мария Икономова
Милена Петрова
Митко Рангелов
Моника Нецова
Мюмюне Якуб
Николай Тончев
Нина Йорданова
Олга Русева
Паола Янакиева
Петър Иванов
Петър Иванов
Петя Ласкова
Петя Петрова
Петя Стоянова
Петя Харлова

Пламена Владимирова
Поля Христова
Пресиана Цветкова
Ради Димитров
Радка Минчева
Ремзи Ремзи
Роза Войнова
Росица Ванчева
Росица Георгиева
Росица Палийска
Руска Петрова
Сабина Афъзова
Сема Хасан
Славка Дамянова
Станка Панайотова
Стефка Арабаджиева-Димова
Стойко Милушев
Таня Атанасова
Тодор Крушовски
Христина Йорданова
Христина ХристозоваМелникова
Христо Алексиев
Цвета Цочева
Цветана Михайлова-Маркова

www.foreverliving.com
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„Създаваме печеливша среда, в която всеки да може с достойнство да бъде това, което иска да
бъде; в която честността, коректността, съпричастността и удоволствието от работата са наши
основни приоритети. Изграждаме и подхранваме ентусиазъм и вяра в нашата компания, продукти и
индустрия. Търсим познание и баланс, а най-вече без страх водим компанията и собствениците на
Форевър бизнес напред.“

Скъпи приятели, собственици на
Форевър бизнес,
След всяко Глобално рали
ентусиазмът и емоционалният ни
заряд отново са на най-високо ниво.
И това е съвсем естествено, след
като една седмица непрекъснато
си бил обграден от хора, свързани
от една култура и поведение. Хора,
които вярват в това, което правят, и
се стремят към промяна в живота
си. Хора, които се отнасят позитивно
към всичко, и това им помага винаги
да гледат напред. Хора със собствен
Форевър бизнес, за които животът е
изпълнен с приключения. Всички те са
изключително страстно привързани
към това, което правят и искат да
постигнат. Всички те знаят отлично,
че на този свят няма как да бъдеш
успяващ и щастлив, без да положиш
нужните усилия и да направиш
всичко необходимо, а не само
това, което ти харесва. Страхотни
лидери, които с креативността
www.flp.bg

и интегритета си променят своя
живот и помагат на много други да
направят същото. Чудесни приятели,
чиято предприемчивост, усърдие,
находчивост и умения са заразяващи
и невероятно мотивиращи. Такива
сте всички вие – собствениците
на Форевър бизнес от България,
С. Македония и още 160 държави
по целия свят! Такива са и хората,
управляващи тази чудесна компания
навсякъде по света и работещи
неуморно, за да можете всички вие да
сбъдвате мечтите си.

През всичките почти 20 години, в
които сме заедно, след всяко Рали
си казваме, че последното е било
толкова впечатляващо, че надали
някога може да бъде надминато, но
Форевър винаги ни изненадва с все
по-невероятна програма и следващи
дестинации.

Изключително сме горди с
над 220-те души от нашите две
държави, с които бяхме заедно на
това уникално събитие, събрало
близо 15 000 като вас от целия свят.
Изживяхме страхотни моменти,
вълнуващи награждавания,
умопомрачително шоу и станахме
свидетели на исторически събития в
нашата компания.

Работете здраво, бъдете усърдни и
дисциплинирани, и Форевър ще ви се
отплати с живота и преживяванията,
за които мечтаете!

Затова не пропускайте да бъдете
част от страхотното събитие, което
догодина ще се проведе на мечтана
за много от вас дестинация – Сидни,
Австралия.

Винаги с Вас,
Стефан и Таня Стаеви

Юни 2019

5

ФОРЕВЪР ВЪВ ВАШИЯ ГРАД
ВАРНА, 15 юни 2019 г.
х-л „Аква“, зала „Перла“

12:00-13:00 ч. / Бизнес представяне
13:30-14:30 ч. / Обучение БЪРЗ СТАРТ
15:00-16:00 ч. / Продуктова презентация

ДЕН НА УСПЕХА
8 юни 2019 г.

SOFIA EVENT CENTER
ПАРАДАЙЗ ЦЕНТЪР
Начало: 11.00 ч.

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

БУРГАС, 23 юни 2019 г.
х-л „Мираж“, конферентна зала
Начало: 10.30 часа
Билетът за вход включва безплатен Продуктов наръчник.

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
6 юли 2019 г. | Офис на Форевър България, София
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ГРИЖА ЗА КОЖАТА с КОЗМЕТИЧНИТЕ
ПРОДУКТИ на ФОРЕВЪР

Следете комуникационните ни канали за повече
информация и подробна програма.
f/ForeverBulgariaHQ, www.flp.bg
Мобилно приложение Forever Bulgaria
Юни 2019

www.foreverliving.com
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Няма съмнение, че технологиите променят
потребителския пазар. Клиентите имат нови очаквания.
Дали ще е доставка за два дни или възможността да
поръчаш от телефона си отвсякъде, лицето на
продажбите непрестанно се трансформира.

Всички използваме Amazon заради
удобството да купим с едно кликване и
да получим поръчаното след два дни.
Благодарение на Uber можем да
извадим телефона си, да отворим
приложението и след броени минути да
ни вземе кола. Airbnb пък ни дава
възможност да планираме почивката си
с едно натискане на бутон в сайта.
Всички тези компании имат нещо общо
и то е, че използват технологиите, за да
развиват бизнеса си и всеки от бранша,
който иска да се конкурира с тях, трябва
да се приспособи.
Технологиите променят и мрежовия
маркетинг, въпреки че индустрията ни
невинаги се е повлиявала от
тенденциите в традиционните продажби.
И докато личният контакт си остава в
основата на Форевър, не можем да
пренебрегваме технологиите и
влиянието, което оказват върху целия
пазар. Очакванията на потребителите са
се променили и като ги следваме,
всички ние имаме вълнуващата
възможност да израстваме.
Затова работихме много усърдно да ви
осигурим инструментите и технологиите,
от които се нуждаете, за да развивате
бизнеса си чрез продажби и
спонсориране. В САЩ и Канада
стартираме нов уебсайт, предлагащ
много възможности за продажби и
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опростен процес на регистрация.
Модерният и удобен дизайн улеснява
разглеждането, покупките и
настройването на автоматични поръчки
с допълнителна функционалност,
даваща възможност с лекота да
включвате нови СФБ и да градите екипа
си. Работим върху включването и на
няколко европейски страни по-късно
тази година.
Новият ни дигитален „Първи стъпки към
Мениджър“ и обновеното мобилно
приложение Discover Forever ви
предлагат ефективни инструменти,
които могат да са с вас навсякъде –
видео файлове, наръчници и насоки за
работа, които да помагат на вас и екипа
ви да стигнете до ниво Мениджър.
Създадохме и продължаваме да
публикуваме видео обучения, уебинари
и маркетингови материали, които да ви
съдействат да развивате всички аспекти
на бизнеса си.
Идеята на всички нови дигитални
инструменти е да ви помагат да
адаптирате и поддържате своя Форевър
бизнес в крак с времето. Едно от
най-добрите неща, които можете да
направите за дейността си като СФБ, е
да разгледате навиците си и да
помислите как можете да укрепите
бизнеса си, възползвайки се от
технологиите.

Това може да означава да излезете от
зоната си на комфорт, но мисля, че
именно така можете да откриете и
чудесни нови начини за изграждане на
бизнеса си. Технологиите предлагат
уникален шанс за създаване на личен
модел за обслужване на клиенти. Имате
възможност постепенно продажбите ви
да преминат онлайн и да съсредоточите
вниманието си върху клиентите, които
купуват дигитално. Можете също да
дадете тласък на бизнеса си лице в
лице, като използвате технологиите, за
да проследявате кандидатите и
клиентите си. Решете как искате да
развивате дейността си и предложете на
потребителите отношението, което
търсят.
Благодарение на съвременните
технологии сега е отличен момент да сте
собственици на Форевър бизнес. С
вълнение очаквам да видя как ще
използвате невероятните нови
дигитални инструменти за работа, за да
извлечете максимума от бизнеса си.
Продължавайте да се усмихвате,

Грег Моън

Президент на Форевър Ливинг Продъктс
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Aloe Sunscreen

Пълноспектърна защита,
която съхранява влагата с
успокояващо кожата алое
• SPF 30 защита от
UVA и UVB лъчи
• Отлично
предпазване с
натурален цинков
оксид
• Успокоява,
овлажнява и
защитава кожата
• 80 минути
водоустойчивост
Насладете се на летните дни на плажа, без да
позволявате на слънчевите лъчи да увреждат кожата ви.
Независимо дали подготвяте сърфа си, или отивате на
разходка в парка, Алое сънскрийн ще предпази цялото ви
семейство.

Алое сънскрийн съдържа авангардна комбинация,
включваща натурален цинков оксид без наночастици и с
напредничава покривна технология. Нанася се с лекота,
предлага отлична слънцезащита и не оставя мазно или
лепкаво усещане.

С новия слънцезащитен алое лосион можете да отидете
навсякъде, където слънцето грее, благодарение на
широкоспектърната защита с фактор 30, която пази
кожата ви от ултравиолетовите лъчи тип А и тип В.

Алое сънскрийн е незаменим продукт и заради
чистото алое вера от собствените ни плантации, което
подхранва кожата, запазва влагата в нея и я успокоява.
Допълнително подсилихме защитата с витамин Е,
който се бори с вредите, нанасяни от свободните
радикали, омекотява и прониква дълбоко за интензивно
овлажняване.
Алое сънскрийн е водоустойчив 80 минути. Възползвайте
се от пълния защитен ефект, като нанасяте обилно и
редовно, когато сте на слънце. Поели към висок планински
връх или просто наслаждаващи се на отморяващ излет на
открито, бъдете спокойни, че цялото ви семейство може да
се радва на слънцето, защитено от Алое сънскрийн.
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Forever
Supergreens
Заредете активния си
начин на живот със супер
комбинацията от мощни
зелени храни
• Идеално съчетава над 20 плодове, зеленчуци, суперхрани и алое
• Удобен източник на питателна растителна храна всеки ден
• Високо съдържание на антиоксидантни витамини C и E
• Подкрепя алкално-киселинния баланс и имунитета
Понякога ни е трудно да ядем достатъчно плодове и
зеленчуци. В забързаното всекидневие често посягаме
към преработена храна, която може да предизвика
дефицити в диетата ни. Вече можете да зареждате тялото
си с растителни суперхрани по всяко време и навсякъде с
Форевър супергрийнс.
Всяко пакетче съдържа идеално комбинирани алое и
над 20 плодове и зеленчуци. Пълноценната суперхрана
има отличен вкус и се разтваря с лекота във вода или
в любимата ви напитка. Доставя ключови нутриенти и
антиоксиданти, за подкрепа на естествените защитни
сили на организма и поддържане на оптимална форма.
Алкализиращите зелени храни като спанак, кейл и броколи
съдействат за поддържане на здравословен алкалнокиселинен баланс, жизненоважен за много телесни
функции.

Форевър супергрийнс е ефикасна комбинация от
източници на натурални хранителни вещества като
полифеноли и антиоксиданти от годжи бери (лициум),
гроздови семки, зелен чай, зеленолистни зеленчуци,
спирулина и нашето собствено алое, подкрепени от
натуралните полезни свойства на витамини С, Е и
магнезий. Отличен е и за спортния ви сак, защото дава
сили и издръжливост по време на тренировка, както и
допринася за възстановяването след нея.
Заредете активния си начин на живот с най-добрите
природни източници на зелена сила. Приятният вкус на
боровинки и сметана идеално се съчетава с шейковете
Форевър лайт ултра или любимата ви напитка.
Набавяйте си зеленчуци в движение и давайте тласък на
тренировките си с идеална комбинация от най-добрите
натурални суперхрани!

Все още нямаме информация кога можем да очакваме
новите продукти в България. Следете информационните ни канали,
за да сте сред първите, които ще научат, щом ги получим.
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КЪДЕТО ЛЕТЯТ

ОРЛИТЕ

Поздравяваме новите Мениджъри ОРЕЛ на Форевър България!
Ето кои са лидерите, извоювали си една от най-престижните титли в света на Форевър,
които ще представят страната ни през 2019-а на глобалната среща на ОРЛИТЕ заедно
с елита на компанията по избор в Далас, САЩ или в Патая, Тайланд.

АНТОАНЕТА ВАСИЛЕВА

ИГЛИКА И МИЛКО ВЕЛИЧКОВИ

Да си ОРЕЛ е престиж в света на Форевър. Носиш
ли титлата и значката си с гордост? Споделяш ли
постижението си?
Да си ОРЕЛ е самочувствие, отговорност и любов.
Обиколих голяма част от САЩ със значката си и
почувствах авторитета и респекта, които вдъхва. Когато
гордо чух казаното от моя спонсор: „Това е моята
Мениджърка. Тя втори път става ОРЕЛ!“, се почувствах
длъжна да го направя и трети пореден път. Мениджър
ОРЕЛ за ЕКИПА. Благодаря им и се надявам, че и аз за
тях съм стимул за УСПЕХ, както те са за мен!

Спечелихте ли нови ценни приятелства, познанства
и партньорства с Форевър? Тазгодишната ви
квалификация донесе ли ви ново приятелство в
живота?
Толкова са много, че се чувствам най-богатият човек
на света! Но те са и голяма отговорност, защото за мен
приятелството и партньорството означават истинска
отдаденост... В стремежа си да съм полезна на всички
правя чудеса, на които не съм подозирала, че съм
способна!

Признат Мениджър, квалифициран ОРЕЛ

ЗЛАТКА И ЗЛАТКО ГОРАНОВИ

Признат Мениджър, квалифициран ОРЕЛ
Участвали ли сте преди в среща на ОРЛИТЕ? Какво ви
дава това събитие?
За трети път сме квалификанти в програма Мениджър
ОРЕЛ. Срещите с ОРЛИТЕ от цял свят ни дават огромен
импулс да изграждаме бизнеса си с още по-голям размах.
Запознаваме се с обикновени хора като нас, избрали да
живеят необикновен живот с Форевър! Това още повече
ни вдъхновява да разказваме на всички за бизнеса,
защото той има силата да промени живота на всеки! Да
летим като ОРЛИ с Форевър е едновременно голяма
чест, възможност да почерпим опит от най-успешните и
незабравимо приключение от световна класа!

ЖИВКО ВАСИЛЕВ

Признат Мениджър, квалифициран ОРЕЛ
Ако имаш възможност да избереш с кого от световните
лидери на Форевър да се срещнеш и да прекараш един
ден в разговори, кого би избрал и защо?
Бих се срещнал с Джейн Лийч, защото тя е човек, който
следва проста система, автор е на „Първи стъпки към
Мениджър“ и работи много с наръчника. Смятам, че
тя е един изключително добър разказвач на истории,
а всички знаем, че историите вдъхновяват хората да
променят живота си.
10
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Признат Мениджър, квалифициран ОРЕЛ

Тазгодишната квалификация за мениджър ОРЕЛ е
на път да сбъдне най-голямата ми детска мечта –
едно безценно, голямо и истинско приятелство с
човек, чието творчество и доброта са били пътеводна
светлина през целия ми съзнателен живот. То вече
е факт благодарение на компанията и чудесните ни
продукти, а скоро ще бъде и споделено приключение
в Патая!
Мили хора, не спирайте да мечтаете! ФОРЕВЪР е
компания, която може да СБЪДНЕ и най-големите ви
МЕЧТИ!

ЕЛКА ГЕОРГИЕВА

Признат Мениджър, квалифициран ОРЕЛ
Кои са най-големите предимства на програмата
Мениджър ОРЕЛ?
Програмата е постижима, изключително важна и
много привлекателна за всеки Мениджър. Постижима
е, защото продължаваш да правиш същото, което си
правил за издигане до ниво Мениджър. Изключително
важна е, защото гарантира стабилен бизнес и
високи доходи. Привлекателна е , защото ОРЛИТЕ се
възнаграждават с пътувания до чудесни дестинации.
На срещите има възможност за общуване с успешни
СФБ от целия свят, за обучения и забавления.

www.foreverliving.com

ПЕТЯ ДИМИТРОВА

Сеньор Мениджър,
квалифициран ОРЕЛ с една МО линия
Как се вписва личната ти представа за успех във
Форевър бизнеса? Квалификацията за ОРЕЛ допринася
ли за това?
Високо ценя предимството, което Форевър ми дава.
С уникалния си маркетингов план, неотразимите си
продукти и системата от подкрепящи събития ми
предоставя истински бизнес и попътен вятър, който ме
тласка напред. Маркетинговият план не ме закотвя в
продажбата на продукти, а ме стимулира да израствам
личностно, насочва ме към ново професионално
поприще, изпитва и развива характера ми, извисява
стремежите ми. Програмата Мениджър ОРЕЛ е
най-вдъхновяващият стимул и спуснат готов модел
как да развиваме бизнеса си правилно. Учи ни на
организираност и последователност, на лидерство.
Помага ни да вдъхновяваме все повече хора около
себе си.

ВАСИЛ ПАРУШЕВ

Сеньор Мениджър,
квалифициран ОРЕЛ с една МО линия
Какво те мотивира да се квалифицираш в програма
Мениджър ОРЕЛ?
Да си Мениджър ОРЕЛ е най-доброто, което можеш
да направиш за бизнеса си. Фокусирайки се върху
класирането, изграждаш много здрава основа за
бъдещия си успех. А какво по-хубаво от допълнителна
награда от екзотично пътуване за двама?

АНТОНИЯ ДИМИТРОВА

Соринг Мениджър,
квалифициран ОРЕЛ с една МО линия
Какви качества трябва да притежава Мениджърът
ОРЕЛ. Към кое от тях се стремиш?
Основното качество, което Мениджърът ОРЕЛ трябва
да притежава, е да има визия и да успява да се
фокусира изцяло върху целта си. За целта е необходим
неизчерпаем източник на вътрешна мотивация, който
да му помага да предприема ежедневно нужните
действия по структурирането на балансирана и растяща
мрежа. Мениджърът ОРЕЛ е смел и издръжлив, не
се страхува от трудностите и преодолява всякакви
предизвикателства по пътя си. Има също така
заразителен ентусиазъм, комуникативен е и води с
увереност хората, които го следват към постигане на
това, което те желаят. Аз лично винаги съм се стремяла
да поддържам източникът си на мотивация, за да мога
да си поставям още по-високи цели, дори на пръв поглед
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неизпълними. Това е моят ключ към успеха,
а резултатът е шест пъти ОРЕЛ, четири от които –
Сеньор ОРЕЛ!

ГАЛИНА И МИЛЕН ЦАРЕВСКИ

Сеньор Мениджър,
квалифициран ОРЕЛ с една МО линия
Какви са най-сериозните предизвикателства, с които се
сблъскахте при квалификацията?
Квалификацията за Мениджър ОРЕЛ е
предизвикателство за много Мениджъри. Общият обем е
проблем за новите. Новият бизнес е предизвикателство
за онези, които работят повече с екипа си, защото са
поизоставили спонсорирането на нови сътрудници и
клиенти. Най-трудно в тази квалификация ми беше да
мотивирам новите екипи по-скоро да постигнат ниво
Супервайзор. Друг проблем възникна поради късното
откриване на втора лидерска линия. Затова правилното
планиране и стартирането на състезанието още от
началото на май е ключът към успешна квалификация.

ЦВЕТАНКА И ЕМИЛ БУРНАЗКИ

Сеньор Мениджър,
квалифициран ОРЕЛ с една МО линия
Да се квалифицираш за ОРЕЛ е сериозна работа, план и
дисциплина. Как се подготвяте вие?
По принцип обичаме, когато правим нещо, да го
правим добре. Затова отделяме специално внимание
на предварителната подготовка. При квалификацията
за ОРЕЛ фокусът ни е върху новия бизнес и
квалификацията на поне един Мениджър ОРЕЛ в нашия
екип. Времето и вниманието ни са разпределени между:
осигуряване на нашите кандидат Мениджъри ОРЛИ
подкрепата, от която имат нужда,
спонсориране на достатъчно нови хора още в
началото на квалификацията, които да влязат в
процеса на обучение по системата.
Търсим мотивирани сътрудници и на принципа
на естествения подбор отсяваме 3-4 потенциални
Супервайзора, с които след това работим заедно
фокусирано и целенасочено. С постоянство и
последователност нещата се случват. Удовлетворени
сме, когато изискваните от квалификацията
Супервайзори, продължат да се развиват и да израстват
в нива и след това.
Харесва ни и ни вдъхновява фактът, че
компенсационният план на Форевър е направен така,
че ако играеш честно и следваш правилата, бизнесът ти
с Форевър съвсем естествено расте и процъфтява.
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ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НОВИЯ
МИНИ ГЕЛ ОТ АЛОЕ ВЕРА
Ценните неща наистина са в
малки опаковки, особено
когато става дума за
невероятните ползи от ГЕЛА
ОТ АЛОЕ ВЕРА на Форевър.
Наслаждавайте се на цялата
сила на нашия 99,7% чист гел
от вътрешността на листата на
алоето у дома или в движение.

Точно както гелът в голямата
литрова опаковка, така и този в
малката се преработва асептично без
добавени консерванти. Натуралната
напитка е богата на витамин С,
допринася за здравословно
храносмилане, увеличава
усвояването на нутриенти и
осигурява естествен източник на
енергия.
И в мини опаковката можете да
разчитате на същото високо
качество, с което сте свикнали от
оригиналния ни и най-продаван
натурален гел от алое вера. Знаете,
че той е първият по рода си продукт,
получил сертификат от

12
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Международния научен съвет за алое
(МНСА) за чистотата и ефикасността
си. Алоето на Форевър се бере на
ръка от собствените ни плантации,
бели се отново на ръка и се
преработва в рамките на броени
часове след откъсването, за да сме
сигурни, че го получавате така, както
природата го е създала.
Опаковката от 330 мл на мини гела от
алое вера е изработена от 100%
рециклируеми материали с шест
защитни слоя, съхраняващи гела
свеж по-дълго. Малката опаковка
предлага всички предимства на
голямата, но е много удобна за

носене навсякъде, където ви отведат
вашите приключения. Три от новите
мини опаковки се равняват на една
стандартна еднолитрова. Малките
кутии се предлагат в пакети по 12 бр.
Сега имате още един начин да си
набавяте дневната доза ГЕЛ ОТ АЛОЕ
ВЕРА. Всяка удобна и преносима
опаковка е пълна с чист, питателен и
полезен гел от вътрешността на
листата на любимото растение.
Опитайте новия гел от алое вера в
опаковки от 330 мл за оптимална
жизненост навсякъде!

www.foreverliving.com

ГЛОБАЛНО
РАЛИ
5-12 май 2019 г.
Стокхолм

В началото на май красивата шведска столица гостоприемно посрещна
15 хиляди въодушевени собственици на Форевър бизнес от цял свят за най-значимото събитие в
календара на компанията – Глобалното рали. Неповторимата бяла сфера на стокхолмската Глоуб
арена бе изпълнена с аплодиращи, танцуващи и широко усмихнати хора, които заедно
празнуваха най-големите успехи във Форевър от изминалата 2018-а. Много впечатляваща бе
групата от България и Македония – над 220 човека от нашите две страни бяха преки участници в
световната среща, а още повече станаха свидетели на двата незабравими дни чрез директното
им онлайн излъчване във Vimeo канала на Форевър.
Невероятният Ролф Кип за поредна
година се записа в историята на
Форевър с най-големия досега
Chairman’s Bonus чек, надхвърлящ
милион и половина долара, както и
с новото си ниво – Мениджър
ТРОЕН ДИАМАНТ!

Трети в уникално
щедрата програма, която няма аналог
в бранша, бяха Аделино Болзонело и
Анна Мастролонардо от Италия с
повече от половин милион долара.

Топ лидерите от Великобритания Джейн
Лийч и Джон Къртис грабнаха втория по
големина чек от програма Chairman’s
Bonus, надхвърлящ 800 хил. долара!

Снимките показват 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.

1

Начело в света на Форевър отново застана Япония,
следвана от Франция заедно със седемте други страни,
които тя управлява. На трето място е Индия и тя не бе
единствената от държавите в топ 10 класацията на
Форевър, която заяви желанието и намерението си
догодина да атакува първата позиция.
www.flp.bg

2

Юни 2019

13

Е
Е ТО БЕШ
С ЪБ И Т И
!
О
Н
Т
Н Е ВЕ РО Я
о
с т р а хо т н
,
д
я
р
а
з
н
е
м
о
гр
О
ди,
ие, награ
наст ро ен
,
и
емоци
ус мив к и,
...
е
въ лне ни

яхме
ъп р еж ив
та
В с ич к и с
и ра до ст
то
е
и
н
вле
я,
и
въ од уш е
н
е
ж
ти
и те по с
от в и с о к
ата, и з а
и на сцен
н
е
д
а
нагр
д и х м е, ч е
е
п ът с е уб
пореден
с т та
ъ з м ож н о
ета
б изне с в
рата в св
б
о
е най -д
и
го
Ф о р е вър
и
к
е
пна за вс
и е до ст ъ
.
е
д
ъ
навсяк

14

Юни 2019

ия б е ш е с
р Бъ лгар
ъ
в
е
р
о
Ф
омага.
к ипа на
к р е пя и п
Ча с т от е
д а в и п од
а
з
,
м
л
к хо
вас в С то

www.foreverliving.com

во ни
ята отно
Компани
еп л
о
с ве лик
зара два
,
ти
ук
д
о
р
ип
ни те н ов
ме
я
в
та
пре дс
кои то ви
дхо
д
е
р
п
а
н
нак ратко
н и ц и.
ни те с тра
ро
с е , ч е с ко
е
м
а
в
я
д
На
е
с
м
м да и
щ е м о же
и л и ч н о.
м
и
д
а
л
с
на

вн
ини с трати
у т за адм
т
а
т
с
в
н
и
е
в
д ъ рж а
а п лати н
т ма лкото
та награ д
е с ти ж на
ме една о
с
р
п
то
я
а
и
к
р
й
ър Бъ лга
нието, т ъ
на Форев
с призна
.
доне с е и
го рде ем
а
е
с
ния приз
щ
о
е
ж
р
н
ти
с
л
та
к лючи те
и си пре с
з
л
И
и
Гло б а лна
ж
т!
у
с
л
о
с
н
ова дей
е в ъ р, з а
о на Ф ор
и финанс
с еме йс тв
то
о
н
в
то
све

и на
с е с ъ с то
щ ото щ е
а
си
з
,
о
та
я
м
и
и
ц
в
незаб ра
а лифика
рай те к в
а д а бъ д е
и
в
н
а
а
л
щ
е
П
б
!
о
и
0 -а!
с тра л ия
а лно ра л
п р е з 20 2
и д н и, А в
ото Глоб
т вас – С
Ф о р е вър
о
а
н
го
Следващ
о
та
н
и
м
л
сред е
мяс то з а
да бъдете
ме ч тано
д р а в о, з а
з
те
те
о
б
и ра

а

ПОЛЕТЕТЕ КЪМ СИДНИ

Участниците в Глобално рали научават за новите продукти, включват се в специални обучения, радват се
на изключителните признания и забавления на сцената. #FGR20 в Сидни, Австралия обещава да бъде едно
от най-впечатляващите Глобални ралита в историята на Форевър, което не искаме да пропуснете!

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ДА ПОЛЕТИТЕ КЪМ СИДНИ С ТАЗИ НЕВЕРОЯТНА ПРОМОЦИЯ!

РЕАЛИЗИРАТЕ:

РЕАЛИЗИРАТЕ:

РЕАЛИЗИРАТЕ:

25 б.т. нов бизнес в периода
на квалификация

50 б.т. нов бизнес в периода
на квалификация

50 б.т. нов бизнес в периода
на квалификация

ПЕЧЕЛИТЕ:

ПЕЧЕЛИТЕ:

ПЕЧЕЛИТЕ:

Рали пакет с продукти

2 билета за Рали шоуто

2 билета за Рали шоуто

Рали пакет с продукти

Рали пакет с продукти

500 б.т. общ бизнес в
периода на квалификация

2 билета за Рали шоуто

750 б.т. общ бизнес в
периода на квалификация

2 нощувки в хотел

1000 б.т. общ бизнес в
периода на квалификация

3 нощувки в хотел

ПРАВИТЕ:

Квалификантът на ниво 3
с най-много точки от нов
бизнес ще спечели голямата
награда.

ПЕЧЕЛИТЕ:

2 двупосочни самолетни
билета
3 нощувки в хотел
2 билета за Рали шоуто
Рали пакет с продукти

КВАЛИФИКАЦИОННИЯТ ПЕРИОД Е от 1 ЯНУАРИ 2019 г. до 31 ДЕКЕМВРИ 2019 г.

Не пропускайте уникалния шанс да бъдете част от #FGR20, развивайте бизнеса си и полетете към Сидни!

