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ГОЛЯМАТА УСМИВКА
АЛОЕ ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ
СРЕЩА НА ОРЛИТЕ
В ПАТАЯ, ТАЙЛАНД

ТОП 10

собственици
на Форевър бизнес в България

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

Спонсори на месеца на нови АС
Сеньор Мениджър, квал. ОРЕЛ

2. Димитър Механджийски (2)

Соринг Мениджър

3. Златка и Златко Горанови (6)

1. Димитър Механджийски

4

2. Владислава Блажева

3

Мениджър, квал. ОРЕЛ

4. Васил Парушев (3)

Сеньор Мениджър, квал. ОРЕЛ

5. Милен и Галина Царевски (5)

Сеньор Мениджър, квал. ОРЕЛ

6. Антония Димитрова (-)

Соринг Мениджър, квал. ОРЕЛ

7. Ирена и Петър Спасови (8)

Сеньор Мениджър

8. Златинка и Галин Радеви (7)

Сеньор Мениджър

9. Мирослав Влайчев (-)
10. Иглика и Милко Величкови (-)

Мениджър, квал. ОРЕЛ

Немениджърски точки
Сеньор Мениджър, квал. ОРЕЛ

2. Златка и Златко Горанови (3)

Йордан Велков

3

Красимира Иванова

3

Лидия Христова

3

Христина и Димитър Зареви

3

3. Божидар Димитров

Мениджър

1. Васил Парушев (1)
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Мениджър, квал. ОРЕЛ

2

Веселина Петрова

2

Димитринка и Симеон Живкови

2

Елица Димитрова

2

Жанет Карапчанска

2

Ива Ангелова

2

Лазарина Ванчева

2

3. Цветанка и Емил Бурназки (6)

Сеньор Мениджър, квал. ОРЕЛ

Маргарита Мартинова

2

4. Милен и Галина Царевски (4)

Сеньор Мениджър, квал. ОРЕЛ

Миглена Мешкова

2

5. Ирена и Петър Спасови (-)

Сеньор Мениджър

Николай Илиев

2

6. Златинка и Галин Радеви (5)

Сеньор Мениджър

Светла Чуперкова

2

Цветанка Кирякова

2

Чанита Тончева

2

Яница Генева

2

7. Миглена Мешкова (7)

Мениджър

8. Цветанка Кирякова (9)

Мениджър

9. Иглика и Милко Величкови (-)

Мениджър, квал. ОРЕЛ

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).

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

Нели Диянова
София Стоянова

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

Валя и Николай Колеви
Яница Генева

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

Светлана Кяшева
Татяна Вълканова

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

ОФИС

ПРОДУКТОВ ЦЕНТЪР

ул. „Бурел“ 41Б, София 1408

бул. Петко Каравелов 34, София 1408

РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник до петък
от 09:00 до 19:00 часа

РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник
вторник до петък

от 10:00 до 19:00 часа
от 09:30 до 19:00 часа

БАНКОВИ СМЕТКИ:
Банка: Райфайзенбанк
IBAN: BG84RZBB91551061008228

Банка: БПБ
IBAN: 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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Когато в края на поредната фантастична година
се събираме с роднини и приятели, винаги си
спомням за едно от любимите ми неща във
Форевър – усещането за сплотеност и
принадлежност, което възможността за бизнес с
Форевър дава на толкова много хора по света.

Впечатляващо е да виждаш каква

да се събират, за да общуват помежду

първите си стъпки в бизнеса, вие

промяна могат да донесат общуването

си. На тези места можете да обменяте

имате важен принос за семейството и

и приемането. Просто да те посрещнат

идеи и да създавате приятелства. Там

общността ни. Тук има място за вас и

с отворени обятия такъв, какъвто си,

винаги се чувствате добре дошли и те

винаги ще има.

може да окаже толкова силно влияние

ви напомнят, че сте част от общност и

върху мечтите и стремежите на човек,

важен член на глобалното ни

че истински да промени посоката на

семейство.

живота му. Невероятно горд съм, че
нашата бизнес възможност дава този
шанс на толкова много хора по цялото
земно кълбо.

МАКАР ДА НЕ БЯХМЕ НА
ЕДНО И СЪЩО МЯСТО
ЗА ПРАЗНИЦИТЕ, НИЕ СМЕ
ЗАЕДНО БЛАГОДАРЕНИЕ НА
ВРЪЗКИТЕ, КОИТО СМЕ
СЪЗДАЛИ ПО СВЕТА.

Безкрайно се гордея с всичко, което
сме изградили заедно като Форевър
семейство. Макар да не бяхме на

Дали иззидани от тухли и хоросан,

едно и също място за празниците, ние

или само идея, споделяна от човек на

сме заедно благодарение на

човек, нашите сгради са физическото

връзките, които сме създали по

въплъщение на всичко онова, което

света. Надявам се да сте се

може да се създаде, когато запалени

наслаждавали на всеки миг с

хора работят съвместно. Вървейки по

близките и любими хора и с

коридора със знамена в централния

нетърпение чакам да видя какво ще

ни офис, се сещам за всяка една от

донесе 2020-а на всеки от нас.

сградите ни и за всеки един от вас,
който ни помага да ги пълним с хора.

Завинаги ваш,

Надявам се, че когато посещавате
Но сплотеността във Форевър не е

офисите на Форевър по света, се

само усещане. Имаме голям късмет,

гордеете с ролята, която сте изиграли,

че по цялата планета притежаваме

за да ги превърнете в наистина

сгради, в които нашите собственици

специално място. Без значение дали

на Форевър бизнес и клиенти могат

сте опитен СФБ, или тъкмо правите

www.flp.bg

Рекс Моън

Главен изпълнителен директор на ФЛП

Януари 2020
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ПО-ВИСОКО

ниво постигнато
от собственици на ФБ
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СЕНЬОР МЕНИДЖЪР

спонсор

град

Виолина Минковска

Надежда Добрева

Габрово

МЕНИДЖЪР

спонсор

град

Валя и Николай Колеви
Женя и Иван Иванови

Васил Колев
Виолина Минковска

Русе
Габрово

АСИСТЕНТ МЕНИДЖЪР

спонсор

град

Гергана Христова
Богдана и Тодор Тодорови
Златомира Парушева
Румен Бъчваров

Богдана и Тодор Тодорови
Румен Бъчваров
Васил Парушев
Женя и Иван Иванови

София
Габрово
София
Габрово

СУПЕРВАЙЗОР

спонсор

град

Валя Христова
Елена Попова
Йорданка Кашъмова
Катрин Куцарова
Красимира Иванова
Лидия Христова
Мария Христозова
Пепа Чалмас
Радослав Грозев
Радостин Асенов
Християна Шанова
Яница Генева

Албена Дамянова
Петя Даракова
Християна Шанова
Иглика и Милко Величкови
Гергана Христова
Цветанка и Емил Бурназки
Лили Петрова
Мария Христозова
Даниел Манолов
Васил Парушев
Николина Тасева
Златомира Парушева

Плевен
Бургас
Пловдив
София
Габрово
София
с. Войсил
Пловдив
Бургас
с. Искрец
Пловдив
Симеоновград

АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОР
Айтен Мехмед
Албена Радоева
Алекс Чолаков
Александра Байрактарова
Александрина Георгиева
Анелия Паризова
Анета Йорданова
Анета Янчева
Ани Калицова
Анита Христова
Анита Цачева
Антоанета Георгиева
Атанас Атанасов
Атанаска Кръстанова
Биляна И Михаил Тодорови
Божидар Петров
Борис Кръстев
Борислав Неделин
Боряна Данаилова
Боряна Колева
Бранимир Стоянов
Валентина Костова
Валентина Митовска
Валентина Стоилова
Валентина Тодорова
Ваня Банчева
Ваня Дънкова
Ваня Йонова
Весела Владимирова
Весела Суруджийска
Веселин Тодоров
Гено Генов
Георги Величков

4

Януари 2020

Георги Капов
Георги Козичев
Гергана Въргова
Гергина Караджова
Гюблеяз Бекир
Даниел Стефанов
Деница Иванова
Десислав Васев
Десислава Бойчева
Десислава Борисова
Десислава Миланова
Десислава Рилкина
Деян Христов
Диляна Андонова
Диляна Динева
Диляна Симеонова
Димитра Протогеру
Димитрина Лазарова
Димитринка Златева
Димитър Стоянов
Динчо Площаков
Евгени Ставрев
Елвира Петрова
Ели Кузманова
Елисавета Стоянова
Емил Цветанов
Емилия Ганчева
Емилия Досева
Емилия Заирова
Емилия Крумова
Жармена Съртонева
Живка Караджова
Златина Динкова

Зоя Филипова
Ива Андреева
Иван Гагов
Иванела Колева
Иванка Гуглева
Ивелина Дандаринова
Ивелина Стоянова
Илияна-Косара Колева
Ирена Бунева
Йоанна Барякова-Кондева
Йорданка Жечева
Калин Ганков
Калинка Андонова
Камелия Ангелова
Катерина Димитрова
Катерина Карамфилова
Катя Димитрова
Кремена Караилиева
Кристина Владова
Кристина Неделчева
Кристина Стефанова
Кристиян Георгиев
Лилия Антонова
Лилия Димитрова
Лиляна Георчулева
Лиляна Горанова
Маргарита Генкова
Мариана КрачуноваТрампова
Мариана Петрусенко
Марийка Иванова
Марин Георгиев
Марина Радоева

Маринела Върбанова
Мария Гроздева
Мария Дюлгярова
Мария Ненова
Мария Попова
Мариян Стоянов
Марияна Дамянова
Милена Иванова
Милена Парушева
Милка Димитрова
Минка Тодорова
Мирела Серткехайова
Надежда Вельова
Найден Христов
Наташа Даскалова
Натка Атанасова
Недка Илиева
Недялка Маджирова
Нели Архитонова
Нели Ковачева
Ния Иванова
Оля Димова
Пенка Трендафилова
Петранка Христова
Петър Цветков
Петя Колева
Пламен Янчев
Радинка Скакалова
Радостина Русева
Рая Петрова
Росанка Димитрова
Росислава Георгиева
Росица Гелова

Росица Диянова
Румяна Пенева
Светлана Димитрова
Силвия Петрова
Силвия Янкулова
Сотир Иванов
Стойчо Боюков
Стоян Дапчев
Стоянка Дубарова
Стоянка Лъджева
Сърнела Гешева
Таня Ангелова
Таня Стронгелова
Татяна Стоилова
Тереза Георгиева
Халим Хаджъхалим
Хасан Бостанджиев
Христина Клечерова
Христина Тошева
Цанка Христова
Цветанка Тодорова
Цветелина Цекова
Цеца Данаилова
Шенгюл Сали
Шукрие Бозан
Юлияна Тодорова
Юнер Бекир
Яна Викторова
Яна Добрева
Яница Пенева

www.foreverliving.com
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Важно е какво искате вие и за какво сте готови
да се трудите усърдно. Седнете и напишете, какво
желаете и какво сте готови да направите допълнително,
за да живеете мечтания живот и най-важното –
направете си план за осъществяването му:
за всеки ден, всяка седмица и всеки месец!
Уважаеми собственици на Форевър
бизнес, скъпи приятели,
Зад гърба ни остана поредната
най-добра година в историята на
Форевър Ливинг Продъктс в България
и С. Македония. Продажбите и в двете
страни нараснаха отново с повече от
10% спрямо предишните рекордни 12
месеца. И като че ли толкова свикнахме
всяка година да увеличаваме бизнеса
си, че вече го приемаме като нещо
естествено и разбиращо се от само себе
си. Причината донякъде е, че бизнес
моделът на Форевър предполага, че
когато имаме правилната нагласа
и прилагаме точната система от
действия, нарастването на вашите
мрежи и оборотите в тях би трябвало
да е гарантирано. Но дали беше така за
всички? Сигурни сме, че не.
Мнозина работихте усърдно
и положихте повече усилия и
резултатите ви са видими – нови нива
в маркетинговия план, спечелени
допълнителни награди и пътувания,
както и по-високи бонуси. Всички вие
спокойно можете да седнете в началото
на новата година и да прецените
кои точно действия допринесоха за
успеха ви, за да се фокусирате върху
тях и да ги извършвате по-често и
по-усъвършенствано. Защото си
заслужава.
Има и други, които може би очаквахте,
че ще продължите да правите все едно и
също, а резултатите ви ще се променят
www.flp.bg

само защото така става при останалите.
Но както знаем, това не функционира
никъде в живота, не работи и във
Форевър. За да се случи промяна,
всички действия или бездействия, които
не носят резултат, трябва да бъдат
заменени с полезни – спонсориране
на повече хора, привличане на нови
клиенти, употреба на повече продукти
от всеки член на вашия екип. И ако още
не сте открили правилната формула за
постигането на това, може би е добре
да си припомните отново наръчника
„Първи стъпки към Мениджър“. Отново
да видите всичко, което той препоръчва
да се прави, за да заработи системата
и за вас така, както работи за онези,
които година след година се радват на
все повече успехи и по-добри резултати
в бизнеса си с Форевър.
Не е сложно, защото наистина няма
смисъл да повтаряте поведението,
което не ви е било от полза. Но ако
правите нещата, които работят и
допринасят за резултати, гарантирано
ще видите ръст в бизнеса си и в
личностното си израстване.
Така че, независимо дали за вас
изминалата година бе успешна или
не толкова, ако през новата 2020-а се
фокусирате върху осъществяването
на повече контакти, срещи, разговори,
презентации и обучения, тя със
сигурност ще бъде още по-добра и
по-доходоносна от предишната и ще
допринесе още повече за мечтаната

промяна в живота ви. По-здрави,
с по-добър стил на живот, с повече и
по-качествено свободно време, с повече
приятели и съмишленици около вас и
най-важното – по-сигурни и по-уверени
в бъдещето си.
За нас беше истинско удоволствие да
преодоляваме заедно с вас всички
вълнуващи предизвикателства на
2019-а и особено онези в края ѝ.
Благодарим ви за всичко, което
направихте, за да бъдат изминалите
12 месеца толкова вълнуващи!
Аз за новата година традиционно ще
се въздържим от пожелания, защото
няма значение какво ви пожелаваме
ние, важно е какво искате вие и за
какво сте готови да се трудите усърдно.
Седнете, отделете достатъчно време и
си запишете на хартия какво желаете да
ви се случи през предстоящата година
в личен, семеен и бизнес аспект, за да
живеете мечтания живот. Запишете
си какво сте готови да направите
допълнително, за да го постигнете и
най-важното – направете си план за
осъществяването му: за всеки ден,
всяка седмица и всеки месец!
Ние ще бъдем винаги с вас по пътя ви!

Стефан и Таня Стаеви

Януари 2020
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ФОРЕВЪР ВЪВ ВАШИЯ ГРАД
ВАРНА

ПАЗАРДЖИК,

ПЛОВДИВ,

х-л „Аква“, зала „Перла“

Гранд-хотел „Хебър“, зала „Марица“

Бизнес хотел „Пловдив“, конферентна зала

11 януари 2020 г.

25 януари 2020 г.

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

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

ДЕН НА УСПЕХА
18 януари 2020 г.

26 януари 2020 г.

13:00 - 13:30 ч. / Бизнес представяне
13:40 - 14:20 ч. / Продуктова презентация
14:30 - 15:00 ч. / Обучение „Бърз старт“

SOFIA EVENT CENTER
ПАРАДАЙЗ ЦЕНТЪР
Начало: 11.00 ч.

ПО ПОКАНА НА БАДП ТОП ЕКСПЕРТИТЕ В ДИРЕКТНИТЕ
ПРОДАЖБИ И МЛМ ТОМ ШРАЙТЕР & УЕС ЛИНДЪН
ще споделят с вас съветите си за...

+ онлайн режим на работа – регистрации, обучения, представяне на продукти –
плюсове и недостатъци
+ нови тенденции в работата в бизнеса на директните продажби
+ проследяване и работа с новите сътрудници в първите часове, дни и седмици след
привличането им
+ силата на съществуващата и
неактивна база от сътрудници
19 януари 2020 г.
в мрежата и как да събудим
потенциала ѝ най-ефективно
Зала „София“, хотел „Маринела“
+ работа със студен пазар
10:00-17:00 ч.
Цена: 30,00 лв.

Помислете върху това...
Не бива да позволяваме на часовника и календара да ни попречат да видим, че всеки момент
от живота е чудо и мистерия.
Хърбърт Уелс
Лошите хранителни навици отслабват антиоксидантната защита, причиняват хронично
възпаление и бактериален дисбаланс. При нарушена чревна функция възниква риск от
увеличаване на токсините в кръвта. Което пък води до изчерпване на витамин С, известен със
способността си да се бори и с токсините. Той също така защитава витамин Е и недостигът
на единия причинява липса и на другия, а вие се оказвате без двата основни антиоксиданта,
помагащи на тялото да се защитава от увреждащия клетките оксидативен стрес. Според
науката витамин С е много повече от основен антиоксидант, защото дава много и за
повишаването на имунитета. Здравословните му нива могат да се противопоставят на повечето
остри инфекции и дори да неутрализират сериозни проблеми. Правилото е просто: колкото
по-болни сте, толкова по-голяма нужда от витамин С имате, всеки ден.

Ваша Илиана Веселинова
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Поставянето на големи цели сякаш е съпътствано
от вълнение, примесено със страх. Вълнуващо е да си
представяме как осъществяването им ще промени
към по-добро нашия живот и този на хората около
нас. Страхът се промъква, когато си зададем
въпроси като: „Твърде нависоко ли се целя?“,
или „Ами ако се проваля?“
Както знаете, във Форевър всяка
година си поставяме няколко големи
цели, но една от тях ми е особено
скъпа. Преди няколко години пътят на
Форевър се пресече с организация,
наречена „Да се изправим срещу
глада“. Тя върши невероятно много, за
да храни гладни деца и семейства по
целия свят, но милиони продължават
да не получават достатъчно, за да
живеят нормално.

Във Форевър големите цели никога не
са ни плашили, но тази ни се стори
особено амбициозна и, признавам си,
леко страшничка. Много обстоятелства
трябваше да се стекат по най-добрия
възможен начин и щеше да ни трябва
огромно количество всеотдайност от
страна на нашето Форевър семейство
по целия свят, за да превърнем в
действителност мечтата си да
нахраним милиони.

Когато лично видяхме как храната,
осигурявана от тази чудесна
организация, променя живота и носи
надежда на децата и техните общности,
знаехме, че Форевър също трябва да
се включи. Опаковахме първите си
порции с „Да се изправим срещу глада“
през 2014-а и едва две години по-късно
помогнахме за пакетирането на над
два милиона порции. Но знаехме, че
трябва да направим повече и в края на
2017-а си поставихме за цел всички
заедно да опаковаме пет милиона
порции храна за фондацията до 2020 г.

Притеснението ми, че няма да се
справим с целта бързо се разсея,
когато видях колко много от вас
откликнахте и се включихте в
пакетирането, дарявахте времето и
средствата си. Сплотихме се глобално
с онази решимост, толкова характерна
за Форевър семейството ни от над
40 години.

www.flp.bg

Благодарение на вашата щедрост и
всеотдайност съм горд да ви съобщя,
че постигнахме целта си от пет
милиона порции и променихме живота

на много хора в процеса на работа.
Днес, заради вашите усилия, толкова
много деца ще се събуждат и няма да
се чудят кога и откъде ще се появи
следващо им хранене.
Надявам се, че сте горди от приноса си
за нахранването на милиони по света и
че ще отделите миг, за да помислите
как щедростта ви променя животи.
И като си припомните прекрасните
неща, които постигнахме заедно през
изминалата 2019-а, знам, че с
възродена целеустременост и
решимост ще поставите и собствените
си цели за предстоящата година.
Продължавайте да се усмихвате,

Грег Моън

Президент на Форевър Ливинг Продъктс

Януари 2020
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ОБОГАТЕТЕ ЕЖЕДНЕВНИЯ СИ ПРОТЕИНОВ ШЕЙК.
Надградете всекидневния си протеинов шейк, като добавите
питателен тласък, съобразен с начина ви на живот и физическата
форма, към която се стремите. Разтворете една равна мерителна
лъжица шейк Форевър лайт ултра с аминотеин шоколад или ванилия
в 300 мл обезмаслено мляко или любимата ви алтернатива –
бадемово, кокосово, овесено или соево мляко. Вкусният шейк ви
зарежда със 17 грама растителни протеини и 18 аминокиселини,
включително незаменими, заменими и с разклонена верига.

Разтворен в обезмаслено мляко, Форевър лайт ултра
осигурява 5,3 г аминокиселини с разклонена верига.
След това си изберете някоя от следните добавки,
за да обогатите шейка си по най-добрия за вас начин.

ЗА ЗДРАВО СЪРЦЕ
Подкрепяйте сърцето си с Форевър кардио здраве и
съдържащата се в него комбинация от B витамини,
билкови екстракти, фолиева киселина и коензим
Q10, известен със способността си да подкрепя
основните клетъчни функции. Освен полезни за
сърдечносъдовото здраве съставки Форевър кардио
здраве с коензим Q10 добавя и приятен фин аромат на
плодове и цитруси.

ЕНЕРГИЯ ЗА ТРЕНИРОВКА

Идеален за зареждане със сили преди спорт,
АРГИ+ осигурява дневната доза L-аргинин – мощна
аминокиселина, която помага на тялото да произвежда
„чудодейната молекула“, както учените наричат азотния
оксид. Той увеличава притока на кръв към основните
органи и подкрепя клетъчните функции. Добавянето
на едно пакетче ще допълни шейка с всички полезни
свойства на АРГИ+, а вкусът на горски плодове се
съчетава чудесно с шоколадовия или ванилов аромат
на Форевър лайт ултра.

ЗЕЛЕНА СИЛА
Събиращ силата на 20 плодове, зеленчуци и
суперхрани в идеална комбинация, Форевър
супергрийнс ще придаде мек плодов аромат на шейка
ви, като същевременно подкрепя метаболизма,
алкално-киселинния баланс на организма, допринася
за възстановяването на мускулите и подпомага
имунитета.

www.flp.bg

Forever Lite Ultra® Vanilla | Код 470

ARGI+® | Код 473

Forever Lite Ultra® Chocolate | Код 471

Forever Supergreens™ | Код 621

Forever CardioHealth | Код 312

Forever Fiber® | Код 464

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ФИБРИТЕ

Форевър фибри е лесен начин да гарантирате, че
си набавяте достатъчно влакнини с храната. Всяко
пакетче съдържа същото количество баластни
вещества като две филии пълнозърнест хляб, за да
подкрепя храносмилателното здраве и имунната
система. За разлика от останалите три допълнения към
шейка ви, Форевър фибри няма да промени вкуса му, но
ще го направи още по-засищащ.

Януари 2020
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Усмихнати сте по-привлекателни

За усмивката научно
В усмивката има нещо вълшебно. Всъщност едно от
големите научни открития е, че тя оказва положително
въздействие върху вас и върху света наоколо ви.
Според изследванията усмивката не само повдига
настроението, но и с нея сте по-привлекателни за
другите, а кой не би искал да го харесват?

Усмивката е естествен антидепресант
Когато се усмихвате, мозъкът ви освобождава вълна
от положителни невротрансмитери като допамин,
серотонин и ендорфини. Серотонинът повдига
настроението ви, а ендорфините съдействат да се
чувствате добре и да сте спокойни. Химичните реакции,
които усмивката предизвиква в мозъка ви, са полезни
и за физическото ви здраве, и за щастието ви.

Усмивката може да ви помогне,
дори когато не ви е до нея
Макар повечето от нас да приемат усмивката като
реакция на положително изживяване, оказва се, че ако се
усмихнете, дори когато никак не ви е до това, може да
повдигнете настроението си. С други думи – насилете се,
за да ви стане по-добре! Според проучванията дори
принудителното усмихване освобождава ендорфините,
незаменими за по-добро настроение. Усмихвайки се,
можете да изхитрите мозъка си да мисли, че е щастлив.
Будисткият писател Тик Нят Хан го е формулирал
великолепно, казвайки, че макар усмивката да идва
от радостта, случва се и радостта да идва
от усмивката.

Знаете ли, че усмивката мигновено повишава вашата
атрактивност? Според проучване, публикувано в списание
Neuropsychologia, човек става по-красив, когато се
усмихва. Причината е, че всяко усмихнато лице, което
видите, задейства системата за възнаграждения във
вашия мозък и така всяка усмивка пред очите ви създава
усещане за удовлетворение. Други изследвания показват,
че снимки на усмихнати хора, които те гледат в очите,
привличат повече и мъже, и жени.

Усмивката е заразна
Когато говорим за пръскане на щастие, нищо може да се
мери с усмивката. Участниците в едно проучване
трябвало да се мръщят всеки път, когато видят снимка на
усмихнато лице. Лесно е да се каже, но опитайте да го
направите. Всяка усмивка пред очите ви автоматично
извиква усмивка в отговор!

Усмихвайте се повече и
почувствайте ефекта
Нека усмивката ви грее и ще видите как ще ви отвръща
светът около вас. Ако полагате съзнателно усилие да се
усмихвате повече, може пък да откриете, че се чувствате
по-щастливи, по-здрави и като своето най-добро „аз“.

ХИМИЧНИТЕ РЕАКЦИИ, КОИТО
УСМИВКАТА ПРЕДИЗВИКВА
В МОЗЪКА ВИ, СА ПОЛЕЗНИ
И ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВИ
ЗДРАВЕ, И ЗА ЩАСТИЕТО ВИ.
10
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Започваме новата година на АЛОЕ ВЪЛНА!
Форевър подготви за вас две предизвикателства с атрактивни награди.
Едното е забавно и е за всички – собственици на Форевър бизнес и клиенти, ще се проведе през
януари 2020 г. и ще е изцяло в социалните мрежи. Другото е тримесечно и е с бизнес
насоченост, за да започнете годината с алое отскок! Ето и подробностите…

КЪДЕ ПО СВЕТА
ПИЕТЕ АЛОЕ?
СПОДЕЛЕТЕ СНИМКА
НА АЛОЕ НАПИТКА В СВОЯ ГРАД
И МОЖЕ ДА СПЕЧЕЛИТЕ!
Нека видим на колко места по света споделяме
напитките от алое вера на Форевър – всички
разновидности, всички размери. Всяка седмица
ще избираме победител, който ще печели
комплект от специални рекламни предмети с
логото на Форевър!

Как да спечелите?
1

Снимайте любимата си алое напитка на фона
на идейно място в своя град.

2

Публикувайте снимката във фейсбук или
инстаграм с хаштаг #AloeAroundTheWorld!

СПОДЕЛЯЙТЕ АЛОЕ
И ПЕЧЕЛЕТЕ!
СПОДЕЛЯЙТЕ ПОВЕЧЕ ОТ
ЛЮБИМИТЕ СИ НАПИТКИ!
Всички алое вера напитки и пакетите, в които
са включени, купени в периода от 1 януари до
31 март от ваши нови, лично спонсорирани
собственици на Форевър бизнес, ще ви
квалифицират за вълнуващи награди! Започнете
2020-а ударно и следете класацията на найдобрите на адрес:

FOREVERLIVING.COM/ALOEAROUNDTHEWORLD

Всяка снимка се брои за участие в играта.
Снимките трябва да са уникални и ще се зачитат
еднократно в периода на състезанието.

ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА ЩЕ ОТКРИЕТЕ НА
FOREVERLIVING.COM/ALOEAROUNDTHEWORLD

www.flp.bg
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#EMR19

СРЕЩА НА ОРЛИТЕ

Златка и Златко Горанови: Вече сме в Патая ! Форевър още
веднъж ни показа, че като дава, дава с пълни шепи! Прекрасно е
!
да си Форевър

Антония Димитрова: Още едно прекрасно изживяване с
Форевър! Сбъднати мечти, невероятни приключения и
мнооооого положителни емоции!

Елка Георгиева: Няма друга компания, която дава такава
възможност – да обикаляш и опознаваш света! Да се обучаваш
и да се забавляваш! Да работиш сам/а и да си поканиш гост,
който да пътува с теб абсолютно безплатно! Това е Форевър!

Деси Шапкова и Петя Димитрова: Първокласно посрещане и
настаняване в Патая. Предстоят ни няколко дни за нови знания,
нови запознанства и нови приключения. Благодарим, Форевър

Ирена Спасова и Антоанета Василева: Наистина е уникално!
Останахме без думи! Този път Forever надмина и най-високите ни
очаквания!!!

Ирена Спасова и Антоанета Василева: Един от най-приятните
моменти, когато пристигнем на Срещата на ОРЛИТЕ –
подаръците!!!

Иглика Величкова: Когато се чувстваш специален... И място не
си намираш от щастие и благодарност!
Вече сме в ръцете на хора, които ни носят на ръце! Вълшебно е‼
Пожелавам ви от сърце такава радост и наслада

Златка и Златко Горанови:
Започва #EMR19, най-дългоочакваният тренинг!!!
Да летиш с ОРЛИТЕ и да си финансово независим с нашия
Форевър бизнес!!!
Обикновени хора постигат необикновени неща в живота си!
Вие какъв живот искате да имате?

В ПАТАЯ, ТАЙЛАНД

ВИЖТЕ, КАКВО СПОДЕЛИХА С НАС
НАШИТЕ ОРЛИ ВЪВ ФЕЙСБУК!

Цветанка и Емил Бурназки: Можем да работим, можем и да
се забавляваме! Хайде на партииии... Днес за доброто ни
настроение и емоции се грижи световноизвестната DJ April!

Елка Георгиева: Започнахме!
Усмихнати и щастливи Мениджъри ОРЛИ от цял свят!

Елка Георгиева: Форевър ни подари невероятна разходка
до едно необикновено място в Патая – Храма на истината.
Сравнително нов, изцяло изработен от дърво, необвързан
с конкретна религия и все още недовършен. Изумителните
фигури, символите са изработени от червено дърво и още едно,
което не запомних, и без нито един гвоздей. Всичко е изваяно от
ръцете на тайландски дърворезбари. Всъщност те продължават
да работят от 1983 г. досега. Вселената - небе, земя, луна,
звезди, слънце, баща и майка – олицетворение на нашия живот
тук. Чувстваш се малък и частица от Вселената. Разбираш, че
материалното не е най-важното, че пътешествието ни на Земята
е кратко. Час и половина не ни стигна да разгледаме и разберем
цялата символика в храма.

Златка и Златко Горанови: Петзвезден Форевър лукс и релакс !
Ние знаем как да работим, да се обучаваме за успех и как да се
радваме на живота !
Обикновени хора с Форевър, могат да имат необикновен живот !

Ирена Спасова и Антоанета Василева: Когато спонсорът ти каже:
„Скачай!", не питай: „Защо?", попитай: „Колко?"!!!
ЖИВОТЪТ ОБИЧА СМЕЛИТЕ!

Елка Георгиева: И срещата на Мениджърите ОРЛИ, както винаги,
завърши с парти. Музика, усмивки и танци! И с пожелание за
нови срещи!!!
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ПОКАЖИ МИ ПАРИТЕ
Програма Chairman’s Bonus връща част от годишните
ни глобални приходи на лидерите и успешно
градящите бизнеса си, за да ги възнагради за
усърдната работа и всеотдайността им.

Квалифицирайте се на първо, второ или трето ниво
и се уверете, че Форевър предлага най-щедрия
компенсационен план в света! Друго преимущество?
Ще получите покана да присъствате на Глобалното
рали на екзотично място някъде по света, за да
получите своя Chairman’s Bonus чек. Какво повече
може да си пожелае човек?

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.
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КАК ДА СЕ КВАЛИФИЦИРАТЕ

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ

Квалификационен период: 1 януари – 31 декември

Всеки чек от програма Chairman’s Bonus се определя
от броя на наградните дялове, които имате в
глобалния бонусен фонд.

След като се издигне на ниво Признат Мениджър, за
да се квалифицира за някое от нивата на програмата
Chairman’s Bonus, собственикът на Форевър бизнес
трябва да изпълни следните изисквания.

• Активност с 4 б.т. всеки месец.
• Квалификация за получаване на лидерски бонус

(бонусни точки, генерирани в месеци, през
които собственикът на Форевър бизнес не е
квалифициран за получаване на лидерски бонус,
НЯМА да се зачитат за програмата).

• Да е квалифициран за участие в дългосрочната
програма за стимулиране.

Нивата за квалификация в програма Chairman’s Bonus
са три, но по-важното е, че ако се квалифицирате на
второ или трето, получавате наградни дялове и от
квалифицираните Chairman’s Bonus Мениджъри под
вас. Което означава, че наградата е кумулативна.
Имайте предвид, че някои изисквания трябва да
бъдат изпълнени в страната на квалификация, докато
други могат да се изпълнят в друга страна-участник и
да се зачитат за програмата.
Страна на квалификация: страната, в която сте
изпълнили основните изисквания.
Страна-участник: държава, изпълнила условията
за участие в програмата Chairman‘s Bonus, като е
реализирала поне 3 000 б.т. месечен оборот през
произволни три месеца от предходната календарна
година и в нея има поне един квалификант за
програмата Chairman‘s Bonus.

• Съберете 700 лични и немениджърски

бонусни точки, 150 от които да са НОВИ.

ПЪРВО
НИВО

• Съдействайте за развитието на един

Признат Мениджър, който да реализира
обем от поне 600 сумарни бонусни
точки ИЛИ развийте Chairman’s Bonus
квалификант в мрежата си.

Ето как се изчислява

Половината от бонусния фонд се изплаща на
квалификантите от първо, второ и трето ниво. Една
трета от фонда се изплаща на квалификантите от
второ и трето ниво и една шеста – на квалификантите
от трето ниво.
Квалифициралият се Мениджър ще получава по
един награден дял за всяка своя сумарна бонусна
точка, генерирана в страната на квалификация, плюс
наградните дялове, генерирани от първия Chairman’s
Bonus Мениджър във всяка негова спонсорска
структура във всяка страна-участник.
Всяка от трите части на общия фонд ще бъде
разделена на общия брой наградни дялове на всички
квалифицирали се за участие в програмата на
съответното ниво. Така ще се определи паричната
стойност на един дял за конкретната част. Тази
стойност ще бъде умножена по наградните дялове на
всеки отделен квалификант, за да се изчислят сумите
за изплащане по програмата.
Когато получите чека си, най-вълнуващата част е да
научите за каква сума е. Чековете остават скрити и
виждате стойността им на сцената или по време на
Chairman’s Bonus партито!

Пътуване до Глобалното рали

В допълнение към бонус чека, ако сте се квалифицирали
за Chairman’s Bonus, но не за Глобалното рали с поне
1500 б.т., ще бъдете наградени със самолетен билет,
храна и настаняване за 5 дни и 4 нощувки по време на
Глобалното рали. Освен това ще получите и джобни,
които може да използвате по време на ралито или
когато се върнете у дома. Квалификантите в програмата
получават и покана за участие в Chairman’s Bonus парти,
за да отпразнуват подобаващо постижението си.

• Съберете 600 лични и немениджърски

бонусни точки, 100 от които да са НОВИ.

ВТОРО
НИВО

• Съдействайте за развитието на ТРИМА
Chairman’s Bonus квалификанти в
мрежата си, които да бъдат в отделни
структури, в произволна странаучастник.

• Съберете 500 лични и немениджърски

бонусни точки, 100 от които да са НОВИ.

ТРЕТО
НИВО

• Съдействайте за развитието

на ШЕСТИМА Chairman’s Bonus
квалификанти в мрежата си, които да
бъдат в отделни структури, в произволна
страна-участник.

Повече подробности за квалификацията ще намерите
във Фирмената политика на Форевър.
www.flp.bg

Chairman’s Bonus е една от най-добрите програми
за стимулиране, които Форевър предлага.
Планирайте и си поставете за цел да се
квалифицирате за нея!
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КАКВО ВИ ДВИЖИ?

Независимо дали колата ви е символ за обществено положение, или е член на семейството
ви, нека следващото ви приключение да е страхотно с програмата за дългосрочно
стимулиране Forever2Drive. Тя ви дава възможност да спечелите пари за бленуваната кола,
яхта, мотоциклет или за каквото мечтаете!

Поздравления за подновените квалификации за:

ВТОРО НИВО
ДИМИТЪР МЕХАНДЖИЙСКИ
ЦВЕТАНКА И ЕМИЛ БУРНАЗКИ
Те ще получават допълнителна
премия до €600 на месец
в продължение на три години!

ПЪРВО НИВО
ЗЛАТКА И ЗЛАТКО ГОРАНОВИ
Те ще получават допълнителна премия
до €400 на месец в продължение
на три години!

