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ДЕН НА УСПЕХА
В СНИМКИ

ФОРЕВЪР ПО СВЕТА
ЗА УСПЕХА
НЯМА УСЛОВИЯ И
ОБСТОЯТЕЛСТВА

ЗЛАТКА И ЗЛАТКО ГОРАНОВИ

ТОП 10

собственици
на Форевър бизнес в България

05 / 2019

Общ групов обем
1. Димитър Механджийски (1)

Соринг Мениджър

2. Васил Парушев (4)

Сеньор Мениджър ОРЕЛ

3. Цветанка и Емил Бурназки (2)

Сеньор Мениджър ОРЕЛ

4. Петя Димитрова (3)

Сеньор Мениджър ОРЕЛ

5. Васил Колев (8)

Мениджър

6. Милен и Галина Царевски (-)

Сеньор Мениджър ОРЕЛ

7. Николай Илиев (9)

Мениджър

8. Златинка и Галин Радеви (6)

Сеньор Мениджър

9. Иглика и Милко Величкови (-)

Мениджър ОРЕЛ

10. Ирена и Петър Спасови (7)

Сеньор Мениджър

Немениджърски точки
1. Васил Колев (1)

Мениджър

2. Николай Илиев (2)

Мениджър

3. Васил Парушев (5)

Сеньор Мениджър ОРЕЛ

4. Донка Димитрова (нов)

Мениджър

5. Петя Димитрова (3)

Сеньор Мениджър ОРЕЛ

6. Иглика и Милко Величкови (-)
7. Златинка и Галин Радеви (8)

Мениджър ОРЕЛ
Сеньор Мениджър

8. Миглена Мешкова (10)

Мениджър

9. Цветанка Кирякова (9)

Мениджър

10. Ирена и Петър Спасови (-)

Сеньор 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. Живко Василев
2. Жана и Тодор Токови
Иво Алексиев
3. Айше Халил
Биляна Казакова-Угринска
Валя Колева
Васил Парушев
Габриела Дамянова
Денислав Минев
Димитър Механджийски
Донка Димитрова
Жанет Карапчанска
Ива Ангелова
Нели Диянова
Петранка Кирова
Ренета Момчилова
Цветанка Кирякова

4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

КЛУБ 4 Б.Т.
ТРЕТО ниво
ЮНИ – МАЙ

(4 б.т. ДВАНАЙСЕТ поредни месеца)

Гергана Бурназка

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

Ива Николова, Нели Диянова, София Стоянова

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

Деница Бояджиева, Джемиле Али, Наталия Симова

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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Преди да излязат на сцената, за да получат
чековете си пред 15 хиляди души, квалификантите
ни в програма Chairman’s Bonus виждаха надпис
с простичкото, но важно послание:
„Това е твоят момент.“

Но всъщност този зрелищен и
вълнуващ миг не е кой знае колко
по-важен от поредицата значими
крачки и постижения, подготвили
почвата за успеха им. Независимо на
кое стъпало в маркетинговия план
или в живота си се намираш, това е
твоят момент. Точно сега.
Всяка победа е миг, на който да се
насладиш. Възможност да оцениш
личностното си и професионално
развитие, както и да отпразнуваш
постигнатото. Всеки пък, когато
спечелиш нов клиент или сътрудник и
всеки път, когато използваш някой от
продуктите, за да помогнеш на човек
да изглежда и да се чувства по-добре,
е повод за радост. Успехът е съставен
от поредица от малки моменти,
натрупващи се един след друг и всеки
те приближава до следващия. Отдели
няколко минути и оцени мига, в който
се намираш сега и положените
усилия, за да стигнеш до него.
Но не отбелязвай само победите.
Уроците, на които ни учат
www.flp.bg

разочарованията, също могат да са
повод за празнуване. Знам колко
неприятно е кандидат да се откаже
в последния момент или потенциален
клиент да реши, че не иска да купи
нищо. Никога не е лесно, когато
часове здрава работа не ти се
отплатят.

НЕЗАВИСИМО НА КОЕ СТЪПАЛО
В МАРКЕТИНГОВИЯ ПЛАН ИЛИ В
ЖИВОТА СИ СЕ НАМИРАШ, ТОВА Е
ТВОЯТ МОМЕНТ. ТОЧНО СЕГА.

Но мигът, в който решиш да се върнеш
към работата и да продължиш да
опитваш, е точно толкова важен, ако не
дори и по-важен. Точно тогава се кове
успехът. Изправил си се, отупал си се
от праха и избираш постоянството
пред провала. Този момент е много
по-значим от самото взимане на
решение да опиташ отново. В тази

секунда откриваш нещо за себе си,
много по-ценно от всеки Chairman’s
Bonus чек, който можеш да спечелиш –
разбираш, че си силен, непоколебим и
решителен.
Надявам се, че гледайки
видеозаписите от Глобалното рали и
награждаванията, ще отделите време
да помислите за множеството
мигове, довели Chairman’s Bonus
квалификантите до сцената, и да
осъзнаете, че тези техни малки
победи много приличат на онези,
които и вие можете да постигнете.
Това не е само техният момент.
Той може да бъде и вашият!

Завинаги ваш,

Рекс Моън
Главен изпълнителен директор на ФЛП
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ПО-ВИСОКО

ниво постигнато
от собственици на ФБ

05 / 2019

СЕНЬОР МЕНИДЖЪР

спонсор

град

Елка Георгиева

Нели Михайлова

София

Златка и Златко Горанови

Цветанка и Емил Бурназки

София

МЕНИДЖЪР

спонсор

град

Донка Димитрова

Николай Илиев

Русе

СУПЕРВАЙЗОР

спонсор

град

Анита Йорданова

Ренета Момчилова

София

Денислав Минев

Радослав Минев

Габрово

Деница Бояджиева

Донка Димитрова

Русе

Елена Сабелова

Катя Иванова

Дебелец

Ива Николова

Теодор Недев

Русе

Ивелин Колев

Даниел Манолов

Бургас

Нина Василева

Донка Димитрова

Пловдив

Радослав Минев

Николай Илиев

София

АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОР
Анелия Дишева
Анита Кюрчева
Ася Корутова
Атанас Радев
Бетине Николова
Блага Букова
Благовест Цветков
Божидара Вълканова
Борислава Байрактарова
Борислава Първанова
Боряна Костадинова
Бояна Георгийев
Васил Стамберов
Величка Йовчева
Веселина Градева
Виктория Борисова
Виктория Василковска
Виктория Петрова
Габриела Богоева
Габриела Дамянова
Галина Младенова
Георги Божков
Георги Кръстев
Георги Янакиев
Даниел Данков
Даниела Калинова
Даниела Николова
Денис Георгиев
Деница Влайкова
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Десислава Добрева
Десислава Иванова
Десислава Михайлова
Димитрина Башлиева
Димитър Манолев
Димитър Н. Петров
Димитър К. Петров
Евгени Ангелов
Евгения Киранова
Евгения Маркова
Евгения Христова
Евелина Иванова
Елена Гергинова
Елена Димитрова
Елена Димитрова
Елеонора Георгиева
Златка Добрева
Иван Илиев
Ивана Найденова
Иванка Бележкова
Иванка Тодорова
Илияна Гочева-Нейкова
Искра Йорданова
Искра Рангелова-Стойчева
Искра Стефанова
Йовка Христова
Йоланта Рачева
Йордан Любомиров
Йорданка Тодорова

Калина Белчева-Стратиева
Калина Кръстева
Камелия Генчева
Кристина Перникова
Любка Червенкова
Любомир Петков
Любомира Евтимова
Магдалена Дончева
Маргарита Златанова
Маргарита Кънева
Мариела Предоева
Марина Шокова
Марияна Ковачева
Мартин Димитров
Мартин Иванов
Мартин Петков
Мая Харизанова
Мелани Сергиева
Миглена Кьосева
Милена Крушкова
Милена Станева
Милена Станчева
Милена Цветкова
Мутлу Али
Надежда Тодорова
Надя Василева
Надя Динева
Надя Трифонова
Нели Тодорова

Нешка Ралева
Никол Ангелова
Нонка Коларова
Павлина Полкова
Полина Кавалска
Ренета Дамянова
Росица Стоянова
Румяна Шишкова
Светла Колева
Сезгин Юмер
Силвия Асенова
Силян Иванов
Симеон Абгарян
Славчо Узунов
Снежина Петрова
Стела Христова
Стефан Стефанов
Стефка Георгиева
Стойко Караджов
Таня Милушева
Татяна Вълканова
Теодора БероваКостадинова
Христо Генов
Цветанка Иванова
Шакед Аарон
Яна Попова

www.foreverliving.com
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Уважаеми собственици на Форевър
бизнес, скъпи приятели,
Дните на успеха на Форевър в България
и С. Македония, състояли се през юни
в Скопие и София, бяха едни от
най-динамичните и изпълнени с
вълнуващи награждавания събития
на нашата компания. Бяхме
изключително щастливи да признаем
постиженията на стотици от вас, които
се издигнаха в маркетинговия план,
спечелиха програми за стимулиране
или си извоюваха званието Мениджър
ОРЕЛ и така получиха право на платено
от компанията пътуване до Далас
(САЩ) или Патая (Тайланд).
Но най-голямо удовлетворение ни
донесе усещането, че все повече от вас
разбират принципите на индустрията
мрежов маркетинг и ги прилагат
успешно в процеса на изграждане на
собствения си Форевър бизнес. Именно
така съумявате да се възползвате от
всички предимства на работата като
независими предприемачи, които сами
управляват бизнеса си, радват се на
гъвкаво свободно време, постоянно
нарастващи пасивни доходи и на много
нови приятели. Защото е безценно
да работиш с хора със същия начин
на мислене и ценности. Всичко това
наистина превръща маркетинговия
план на Форевър в най-добрата бизнес
възможност на света!
Радваме се, че осъзнавате основния
принцип в нашата индустрия – че
www.flp.bg

ако искаш да изградиш нещо голямо,
трябва да работиш така, че всеки друг
да е в състояние да повтаря действията
ти. Високо ценим факта, че всеки
ден лично полагате усилия и правите
всичко необходимо за постигането
на успех. Точно това е начинът хората
около вас да се научат на систематични
и копируеми действия. Защото
индивидуализмът не се копира.
Продължавайте да се придържате
максимално към препоръчаната
от компанията система на работа,
включваща изготвяне на списък
с познати; усвояване и ежедневно
практикуване на успешни подходи
за създаване на контакти с нови
хора, които да каните на срещи за
запознаване с възможностите за
бизнес и с ползите от редовната
употреба на страхотните ни напитки,
програми, добавки, козметика, продукти
за личната хигиена и много други;
както и обучения и съвместна работа с
новите клиенти и със сътрудниците от
вашата мрежа. Работната книга „Първи
стъпки към Мениджър“ е събрала
цялата тази система в прости за
следване съвети за всеки един от вас.
Радва ни също, че все повече от вас
осъзнават и факта, че по-голяма
консумация на продукти и оборот
в мрежите ви се генерират далеч
по-успешно с действия, насочени
към умножаване на усилията чрез
изграждане на мрежа, отколкото чрез

традиционни подходи за продажба на
продуктите по единично. Ако търсите
клиент за продуктите, ще намерите
клиент. Но ако спонсорирате сътрудник,
ще имате клиент плюс човек, който ще
привлече още клиенти и сътрудници и
ще умножи усилията ви.
Цялата тази система работи успешно
само ако ЕЖЕДНЕВНО се грижите
да влизате в контакт с НОВИ хора,
да представяте възможностите и
продуктите на НОВИ хора и показвате
ЛИЧНО на НОВИ хора как да правят
същото като вас. Това изисква
инвестиция на време и ресурс, но
колкото по-работливи и отдадени сте
на бизнеса си, толкова по-скоро ще
осъществите мечтите си и толкова
по-големи и смели могат да бъдат те.
Помислете какъв ще бъде животът ви,
ако доходите ви са два, пет, десет или
сто пъти по-големи от сега.
Ние сме сигурни, че всеки един от вас
е в състояние да умножи многократно
бизнеса си с Форевър, стига да работи
здраво и да не се отказва!

Винаги с Вас,
Стефан и Таня Стаеви
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ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
6 юли 2019 г. | Офис на Форевър България, София

СИЯЙНА и КРАСИВА КОЖА с КОЗМЕТИКАТА НА ФОРЕВЪР
Ще ви покажем как изглежда всяка от козметичните серии
и ще тестваме всеки продукт
Зала РЕКС

10:30 – 11:30 ч. | Бизнес представяне
11:45 – 12:45 ч. | Козметичните продукти на Форевър
13:00 – 14:00 ч. | Бърз старт

Зала ОРЕЛ

10:30 – 11:30 ч. | Бизнес представяне
11:45 – 12:45 ч. | Козметичните продукти на Форевър

Продуктов център

12:30 – 15:00 ч. | Продажба на продукти и печатни материали

Помислете върху това...
Вярвам, че всеки е отговорен за всичко в своя живот, защото това, което мислим за себе си,
става истината за нас. Ако нашите мисли са отрицателни, това ще ни даде и животът. Когато
изберем да създаваме мир и хармония в своя ум, това ще открием и в живота си.
Луиз Хей
Полиненаситените мастни киселини омега-3 могат да помогнат за предотвратяване както на
първичен, така и на вторичен сърдечен удар, за намаляване на възпалението, което може да
причини вредни съсирвания, за понижаване високите нива на триглицериди, намаляват риска
от запушване на артериите, от нередовен сърдечен ритъм, понижават кръвното налягане
и намаляват риска от инсулт. Последните проучвания показват също, че омега-3 може да
забавят клетъчното стареене – изследователите са установили, че колкото повече омега-3 са
консумирали пациенти с коронарна болест на сърцето, толкова по-бавно са стареели клетките
на сърцето им.
Гейл Малески, маг., диетолог

Ваша Илиана Веселинова
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Няма по-добър начин
да почувстваш същината
на Форевър от участието в
Глобалното рали.

Тазгодишното събитие определено не беше
изключение от това правило. Раздадохме близо
20 милиона долара в чекове от програма Chairman’s
Bonus. Опаковахме повече от 285 000 порции храна
за „Да се изправим срещу глада“. Собственици на
Форевър бизнес от над 160 държави се събраха за
неповторимо празненство в красивия Стокхолм.
Толкова се гордея с всички, които се
квалифицираха за Глобалното рали, както и с
неквалификантите, които осъзнават каква
сериозна инвестиция правят в самите себе си, като
участват в световната ни среща. Никога няма да ми
омръзне да виждам залата, пълна с невероятни
собственици на Форевър бизнес от целия свят,
www.flp.bg

дошли да се учат, вдъхновяват и да празнуват
заедно.
Благодаря ви за всичко, което правите всеки ден,
за да превръщате Форевър в най-добрата бизнес
възможност на света. Глобално рали 2019 наистина
ще се запечата в паметта ни, а аз чакам с
нетърпение да се видим догодина в Сидни.
Продължавайте да се усмихвате,

Грег Моън

Президент на Форевър Ливинг Продъктс

Юли 2019
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Потопете се
в лятото
с Алое сънскрийн

Когато слънцето грее и плажът ви зове,
искате да сте сигурни, че вие и семейството
ви сте защитени с истински качествен
продукт. Поели към висок планински връх
или просто на разходка в парка, важно е да
сте спокойни, че кожата ви е предпазена от
вредните слънчеви лъчи.

Когато сте изложени на външните фактори, имате нужда
не само от слънцезащита. Ултравиолетовите лъчи могат
да изгорят и увредят кожата ви, но и високите
температури допринасят за нейното допълнително
изсушаване. Затова създадохме слънцезащитен крем,
който освен че я предпазва, също така я успокоява и
хидратира, като запазва водоустойчивостта си до 80
минути.
Алое сънскрийн се нанася лесно, не оставя следи и пази
кожата на семейството ви с ефикасна комбинация от
слънцезащитни съставки, за да можете да се
наслаждавате на лятото, без да позволявате на вредните
слънчеви лъчи да ви вредят.

617 | 43,12 лв.
118 мл | 3665 - ,083
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Наука и природа
ръка за ръка създават
авангардна бариера срещу
вредните лъчи
Ултравиолетовите лъчи тип А
представляват 95% от лъчението,
стигащо до Земята. Те проникват
дълбоко в кожата и играят сериозна
роля за стареенето и образуването
на бръчки.
UVB лъчите имат по-разрушително
действие върху външните слоеве на
кожата и причиняват зачервяване и
изгаряне. Ефектът им е още повреден, когато е подсилен от висока
надморска височина, отразяващи
повърхности, сняг и лед, които в
някои случаи могат и да удвоят
действието им. Алое сънскрийн
предлага широкоспектърна защита,
която ви предпазва и от UVA, и от
UVB лъчите.
Движещата сила зад
изключителната слънцезащита на
Алое сънскрийн е ефикасната
комбинация от натурален цинков
оксид без наночастици и две други
фотопротективни съставки.
Тройният щит работи синергично, за
да образува бариера между кожата
ви и двата типа най-вредно слънчево
лъчение.

го прави и без наночастици за
разлика от много други подобни
продукти. Резултатът е
изключителна слънцезащита, която
е и по-надеждна, и по-дълготрайна.
Изгарянията не са единственото,
което да ви тревожи, когато
прекарвате дълго време навън.
Излагането на слънце допълнително
изсушава кожата и води до нейното
обезводняване.

Чистото алое вера от
собствените ни плантации
подхранва кожата, запазва
влагата в нея и я успокоява,
за да остане тя хидратирана
и гладка.
Надградихме успокояващото
действие с витамин Е, който се бори
с вредата от свободните радикали,
омекотява и прониква по-дълбоко
за още по-ефективно овлажняване.

Алое сънскрийн не само предпазва
кожата от ултравиолетовите лъчи, но

Мощна защита за цялото
семейство
Алое сънскрийн на Форевър е
ефикасен, дълготраен и безвреден за
всяка възраст. Универсалният
слънцезащитен крем е достатъчно
нежен за цялото семейство и
достатъчно силен, за да предпазва
кожата на всеки от вредните
ултравиолетови лъчи.

www.flp.bg

Възползвайте се от пълния му
защитен ефект, като го нанасяте
обилно и редовно, когато сте на
слънце. Дали ще прекарате цял ден
на плажа, или просто ще се
наслаждавате на отморяващ излет
сред природата, бъдете спокойни,
че цялото ви семейство може да се
радва на слънцето, защитено
от Алое сънскрийн.

Юли 2019
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Централният офис на
Форевър е красива сграда
в Сктосдейл, щата
Аризона, в която работи
екипът, управляващ
дейността ни по света.

Производственото ни предприятие
Форевър нутрасютикъл в Тепме,
щата Аризона, е на площ близо 8 000 м2
и произвежда хранителните добавки
на Форевър.

Разположена в Далас, щата Тексас,
фабриката ни „Алое вера – Америка“
е координационният център за световното
ни производство.
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С имотите си по целия свят
Форевър действително е
глобална компания.
Горди сме, че милиони хора могат да се докоснат
до нашите продукти благодарение на световната ни
мрежа от офиси, центрове за разпространение,
производствени предприятия и алое плантации.
Контролирайки всяка брънка от производството,
можем да гарантираме, че предлагаме най-свежите
и най-висококачествените продукти на всеки и
навсякъде.

АЛОЕ ПЛАНТАЦИИТЕ
НА ФОРЕВЪР

Отглеждаме, берем и преработваме
собственото си алое вера в плантации
в Доминиканската Република и
Тексас.
www.flp.bg

Дистрибуционният ни център Форевър
директ в Холандия позволява на
Форевър да доставя продукти до повече
от 160 държави.
Юли 2019
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За успеха

няма условия
и обстоятелства
ЗЛАТКО И ЗЛАТКА ГОРАНОВИ,
нови СЕНЬОР МЕНИДЖЪРИ
и за първи път квалификанти
за ГЛОБАЛНО РАЛИ
Щастливи сме, че Форевър ни намери и стана част от
нашия живот! Още от самото начало знаехме, че ако се
ангажираме сериозно, ще получим всичко, което Форевър
ни обещава. Една от големите ни цели за 2018-a беше да
сме квалификанти с 1500 б.т. и да сме част от екипа, който
ще представи България на FGR19 в Стокхолм, Швеция.
Всяко Глобално рали е само по себе си уникално
преживяване, но като квалификанти имахме щастието да
преживеем петзвездно пътешествие, споделено с найуспешните от цял свят! Получихме уроци и напътствия от
световните лидери и още веднъж се убедихме, че за да
имаш успех, трябва непрекъснато да работиш върху себе
си, да се развиваш, да бъдеш в крак с промените в живота
и да помагаш на хората от екипите си да правят същото.
Присъствахме на обучения и срещи, в които се виждаше
как компанията е изцяло фокусирана върху бъдещия
успех на своите СФБ. Възможността да обменим опит
с успели хора от цял свят и да обсъдим перспективите
за бъдещето си развитие, която имахме в тези няколко
незабравими дни, бе истински и безценен подарък!

израснал, и как да помогне на децата там с ново училище –
истински пример за силата, която Форевър ни дава да
променим както своя, така и живота на хората около нас.
С вълнение изслушахме историята на Карин Холеким,
бейс-скачач, която ни показа, че когато животът ти се
преобърне и си изправен пред избор как да го живееш
занапред, няма невъзможни неща, щом искаш да бъдеш
отново на крака и да сбъдваш мечтите си. Нейното
послание – никога да не се примиряваме с това, което ни
се случва в живота, и да вярваме в собствените си сили,
докосна сърцата на всички! Толкова много хора са на
кръстопът и търсят нова посока в живота, търсят нас и
ние можем да им я покажем!
Отлетяхме от Стокхолм заредени за нови успехи,
уверени в бъдещето и щастливи, че сме Форевър!
Казахме довиждане на прекрасната Швеция и очакваме
с нетърпение да се видим отново с всички във
великолепния Сидни на FGR20. Да открием тайните на
Австралия заедно, бъдете с нас!

Срещите ни с толкова много и различни успешни СФБ
ни показаха, че за успеха няма условия и обстоятелства,
единственото важно нещо е силата на мечтите ни и
готовността ни да ги реализираме. Една от тези срещи
беше с Бенджамин Кофи – млад мъж от малко село в Гана,
който за първи път вижда кола на 13-годишна възраст!
Сега е успешен СФБ, квалификант на Глобалното рали,
квалификант за Chairman’s Bonus, Мениджър ОРЕЛ и
квалификант в програмата за FOREVER2DRIVE. Днес той
прави планове как да електрифицира селото, в което е
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СЕНЬОР МЕНИДЖЪР

ДВАМА ЛИЧНО СПОНСОРИРАНИ
ПРИЗНАТИ МЕНИДЖЪРА ИЛИ ЕДНА МРЕЖА
С МЕНИДЖЪР ОРЕЛ В ЕКИПА.

ХРИСТИНА ЗАРЕВА
Във Форевър съм от 2001 г. и оттогава използвам
продуктите заедно със семейството си. За мен е важно
да се грижа сама за здравето си, да съм жизнена
и финансово независима. Харесва ми, че мога да
помагам на хората да се чувстват и да изглеждат подобре и да печелят. Над 16 години всеки месец съм
активна с 4 б.т. без прекъсване. Посещавам всички
събития на Форевър България и постигам всички
квалификации, в повечето случаи – на най-високото
ниво. От години не пропускам и световните срещи
на компанията – обичам да пътувам, да се срещам
с нови култури и хора различни от мен. Емоцията от
преживяното ме зарежда за цяла година.
Благодаря на Диана и Иван Стойкови – вярвам,
че заедно ще покрием изискванията за ОРЕЛ тази
година. Благодаря и на другата си Мениджърска
линия – Константина Николаева и Катерина Ананиева.
Благодаря на Рекс и Грег Моън за прекрасните
продукти и маркетингов план. Искрено вярвам в
мисията и ценностите на Форевър и се радвам на
всеки, който се изкачи по стълбицата на успеха.
Аз съм Христина Зарева. Сеньор Мениджър. Аз съм
Форевър. Завинаги.

ЕЛКА ГЕОРГИЕВА
„Усилията се възнаграждават само тогава, когато
човек откаже да се предаде.“ ― Наполеон Хил
За мен ниво СЕНЬОР МЕНИДЖЪР е признание за моето
постоянство, за упоритостта и увереността ми и... за
моята непреклонна решителност да продължавам да
сбъдвам мечтите си с Форевър.
Благодаря на моя екип и на мениджърските екипи,
допринесли за моя успех!

ЗЛАТКА И ЗЛАТКО ГОРАНОВИ
Щастливи сме, че животът ни срещна с Форевър!
Заобиколени сме от приятели, слънчеви хора,
пътешестваме и не спираме да мечтаем. Изграждаме
стабилен бизнес в уникална бизнес среда, в която
всеки може да покаже най-доброто от себе си и да
бъде възнаграден щедро за вложените време и усилия.
Благодарим на нашите спонсори Цветанка и Емил
Бурназки за всеотдайната подкрепа, на чудесните ни
Мениджъри и техните екипи, на всички, с които заедно
вървим напред! Много се гордеем с всеки един от вас!
На тези, които сега стартират в бизнеса и искат да
сбъднат мечтите си с Форевър, искаме да кажем:
планирайте смело, бъдете фокусирани, действайте
ежедневно и работете в екип, учете се от хората, които
вече са постигнали успехи, и никога, никога не се
отказвайте от мечтите си!

www.flp.bg
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АСИСТЕНТ МЕНИД Ж ЪР

Даниел Манолов

Катя Иванова, Ивелин Колев, Ива Николова,
Жанет Карапчанска, Елена Сабелова

Петрушка Крайнева, Нина Василева,
Нели Диянова, Наталия Симова, Илка Цонева

СУПЕРВАЙЗОРИ

Валери Раданов, Любка Богданова, Биляна
Марценкова, Антоанета Баракова

Денислав Минев, Деница Бояджиева, Даниел
Йорданов, Виктория Георгиева, Ваня Савова

София Стоянова, Свобода Иванова,
Светла Чуперкова, Ренета Момчилова,
Радослав Минев

Тинка Ахмакова, Таня Еленкова,
Стефан Митрев, Станислава Василева

КЛУБ 4 Б.Т.
ТРЕТО ниво

100 ЗЛАТНИ
Пенка Любенова, Гергана Гендова

Живко Василев, Даниел Манолов, Миглена Мешкова,
Лили Петрова, Гергана Бурназка

ВТОРО ниво

ПЪРВО ниво
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СЕНЬОР Мениджър ОРЕЛ

МЕНИДЖЪРИ

Виктория Янева

Васил Парушев, Цветанка и Емил Бурназки, Петя Димитрова,
Милен и Галина Царевски, Антония Димитрова

Даниел Манолов

Мениджър ОРЕЛ

Донка Димитрова

Иван и Елена Богданови
Елка Георгиева, Иглика Величкова, Златка и Златко Горанови,
Живко Василев, Антоанета Василева

ТОП 3 бонуси
Нели Лозанова
№1 Димитър Механджийски 12 226,52 лв. (април)
№2 Цветанка и Емил Бурназки 12 005,31 лв. (април)
№3 Петя Димитрова 11 228,29 лв. (април)
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.

