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КЛУБ 4 Б.Т.

ПЪРВО ниво (4 б.т. ТРИ  поредни месеца) Генади и Димитрина Джамбови, Лилия Панчева, 
Славена КостадиноваЮНИ – АВГУСТ

ТРЕТО ниво (4 б.т. ДВАНАЙСЕТ поредни месеца) Красимир и Емилия Бончеви, Радостина Николаева, 
Росица Лавчева, Христина ВрангеловаСЕПТЕМВРИ – АВГУСТ

ВТОРО ниво (4 б.т. ШЕСТ  поредни месеца)
Даниел Манолов, Миглена Мешкова

МАРТ – АВГУСТ

Адрес: Стефан Стаев Управляващ директор, e-mail: staev@flp.bg
ул. „Бурел“ 41Б Даниела Станкова Гл. счетоводител, e-mail: dmladenova@flp.bg
1408 София Калин Марев Продажби и логистика, e-mail: kmarev@flp.bg
тел:  02 / 954 95 80
  02 / 953 18 14 
факс:  02 / 954 96 68

Николай Бързев Продуктов център
Боряна Миланова Информация, рецепция, e-mail: bmilanova@flp.bg
Мая Младенова Информация и подкрепа, e-mail: mmladenova@flp.bg
Деница Проданова Информация, месечен бюлетин, e-mail: ddabizheva@flp.bg
Светлана Танева Счетоводство, e-mail: szheleva@flp.bg

e-mail: flpb@flp.bg Деян Колев Информационни системи, email: dkolev@flp.bg
www.flp.bg Димитрина Дончева Поръчки по телефона, информация, e-mail: ddoncheva@flp.bg
www.foreverliving.com Ивайло Веселинов Пакетиране на поръчки

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. Консул-
тирайте 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.

Продуктов център: понеделник от 10:00 до 19:00 часа
 вторник до петък от 09:30 до 19:00 часа

               

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

БАНКОВИ СМЕТКИ:
Банка:  БПБ
IBAN: BG86BPBI79401047341101

Банка: Райфайзенбанк
IBAN: BG84RZBB91551061008228

ФОРЕВЪР ЛИВИНГ ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ ЕООД

ТОП 10 собственици  
на Форевър бизнес в България

8 / 2018

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

2. Петя Димитрова (3) Сеньор Мениджър

3. Димитър Механджийски (2) Соринг Мениджър

4. Златинка и Галин Радеви (7) Мениджър

5. Златка и Златко Горанови (4) Мениджър

6. Милен и Галина Царевски (6) Сеньор Мениджър

7. Васил Парушев (5) Сеньор Мениджър

8. Антония Димитрова (-) Сеньор Мениджър

9. Ирена и Петър Спасови (9) Сеньор Мениджър ОРЕЛ

10. Елка Георгиева (10) Мениджър

Немениджърски точки
1. Златинка и Галин Радеви (1) Мениджър

2. Петя Димитрова (10) Сеньор Мениджър

3. Васил Парушев (2) Сеньор Мениджър

4. Васил Колев (6) Мениджър

5. Живко Василев (9) Мениджър

6. Цветанка и Емил Бурназки (7) Сеньор Мениджър

7. Милен и Галина Царевски (-) Сеньор Мениджър

8. Антоанета и Васил Василеви (4) Мениджър ОРЕЛ

9. Елена Брестничка (-) Мениджър

10. Жана и Тодор Токови (-) 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).

1. Живко Василев 4
2. Петранка и Делчо Гелини 3

Теодора Ковачева 3
3. Димитринка Христова 2

Ирена и Петър Спасови 2
Камелия Топалова 2
Полина Късабонева 2

Спонсори на месеца на нови АС

Цветанка и Емил Бурназки 



Още през 1980 г.,  
едва две години след 
появата на Форевър,  
написах, че щастието не  
е плод на материални 
придобивки, хубаво време 
или красив дом.

То е вторичен продукт от служенето ни на 
другите човешки същества. Точно тази 
година паметно събитие беляза историята 
ни – Форевър за първи път реализира 
оборот от един милион долара за един ден! 
Спечелихме всеки цент, служейки на 
идеята да помагаме на хората да 
изглеждат по-добре, да се чувстват 
по-добре и да откриват възможностите  
за бизнес с Форевър.

Нашите собственици на бизнес гордо носят 
факела на Форевър вече 40 години, като 
помагат на все повече хора да променят 
живота си. Експлозивният ни ежегоден 
растеж и продължаващият и днес успех са 
доказателство за вашия ентусиазъм и 
решимост да помагате на другите.

откриете къде ще ви отведат идеите ви и 
EMR18 е идеалното място да ги 
осъществите.

С нетърпение чакам да посрещна всички 
вас у дома, в родния град на Форевър.

 Завинаги ваш,

Рекс Моън
Главен изпълнителен директор на ФЛП

Нашите собственици на бизнес гордо 
носят факела на Форевър вече 40 години, 
като помагат на все повече хора  
да променят живота си. 

Щастието, което виждам във всеки един от 
вас на събитията ни, ме изпълва с 
истинска гордост от постиженията на 
нашето единно Форевър семейство.

Срещата на Мениджърите ОРЕЛ е един от 
начините ни да уважим вас и вашите 
постижения, като ви предложим не само 
чудесни изживявания на красиво място,  
но и качествени обучения и общуване. Това 
вдъхновение, съчетано с вашите усилия и 
усърдна работа ще помогнат на Форевър 
бизнеса ви да полети към нови висини.  
За мен е удоволствие и горя от нетърпение 
най-сетне да приветствам срещата на 
ОРЛИТЕ у дома. Ще се насладите на едно 
от живите и забавни събития на Форевър 
на мястото, където преди 40 години 
започна всичко.

През 1978-а казах, че колко голям е 
животът на човек – сега и завинаги, се 
измерва с мащабите на неговите идеи 
днес. Моята идея се роди точно тук – в 
красивата пустиня Соноран в Аризона, и 
действително се превърна в нещо голямо. 
Всъщност се превърна в нещо по-голямо, 
отколкото някога съм можел да си 
представя. Сега е вашият момент да 

на големи идеи
Аризона

земя
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същото като тях
спонсор град

Бистра Гинева Златинка и Галин Радеви Димитровград
Генади и Димитрина Джамбови Леман и Пламен Щереви Стара Загора

АСИСТЕНТ МЕНИДЖЪР

ПО-ВИСОКО ниво постигнато 
от собственици на ФБ

Благодарим на всички, които бяха с нас в Атина и помогнаха за пакетирането на храна за децата в нужда! Отгърнете 
на стр. 10, за да видите снимки и да научите повече за българското участие в събитието. А ако не бяхте в Атина, 
но искате да дадете своя принос за хуманната мисия, имате възможност да дарите средства за финансиране на 
опакованата храна по един от следните начини:

• С превод на сума по ваш избор по банкова сметка на Форевър България:  
IBAN: BG86BPBI79401047341101 (основание: ДАРЕНИЕ).

• Онлайн в сайта на фондация Форевър Гивинг forever-giving.org.

• В специалните прозрачни кутии, поставени на рецепцията и в продуктовия център на Форевър България в София.

Благодарим ви, че подавате ръка за каузата и така заедно се изправяме срещу глада!

Запознайте се с инициативата на Форевър и „Да се изправим срещу глада“ на www.foreverwerise.org.

АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОР
Александра Костова
Анелия Вълчева
Анета Ангелова
Анета Георгиева
Анита Симеонова
Анна Неделчева
Антоанета Георгиева-Якимова
Антонина Девицкая
Антония Йорданова
Симеон Бонев 
Ваня Овчарова
Вая Ракиджи
Велин Кокалов
Венета Иванова
Венцислава Стоева
Вержиния Александрова
Виктория Янева
Владислав Башев
Габриела Симеонова
Гергана Златева
Гинка Стойкова
Данаил Цветков
Десислава Сотирова

Диана Банкова
Димитрия Борисова
Елена Петрова
Жанет Карапчанска
Жасмина Чолакова
Златеина Христова
Златка Кръстева
Златка Николова
Ивайло Белев
Ивайло Тодоров
Ивона Иванова
Искра Вълева
Катя Хаджиева
Кристина Георгиева
Кристина Матева
Лилия Караилиева
Лина Петелова
Лора Лютова
Любка Асенова
Магдалена Витановска-

Григориева
Магдалена Тасева
Маргарита Войнова

Маргарита Савова
Маргаритка Радоева
Мариана Галева
Мария Дървеникова
Мария Иванова
Мария Иванова
Мария Филоненко
Мария Хекимова
Марияна Попинова
Милена Димитрова
Милка Столева
Михаела Пеперджиева
Невена Ботева
Незабравка Георгиева
Ния Гелина
Олга Антонов
Павлина Христова
Петя Бакалова
Петя Димитрова
Петя Пенева
Полина Николова
Поля Филипова
Радостин Арнаудов

Райна Руснеова
Ренета Андреева
Ренета Георгиева
Ренета Пенчева
Ренета Тодорова
Ромелия Грозданова
Роми Иванова
Светла Атанасовска
Светла Иванова
Светлана Кяшева
Сиана Железчева
Славка Пешкова
София Плохих
Стефан Стефанов
Ташо Пандев
Теодора Бухлева
Фатме Чакърова-Бажинова
Христина Петкова
Христо Христов
Хубавена Пенкова
Юлия Стоянова
Яким Георгиев
Ярослав Георгиев

спонсор град

Донка Димитрова Николай Илиев Русе
Магдалина Мишева Валя и Николай Колеви Несебър
Пламена Мирчева Тодорка и Константин Желеви София

СУПЕРВАЙЗОР

Заедно се изправяме срещу глада

http://forever-giving.org
http://www.foreverwerise.org
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С обич и винаги с Вас,  
Стефан и Таня Стаеви

Донакова или Вера Златковска и 
ги попитайте какво правят, за да 
можете и вие да вършите същото 
като тях. Ако искате да пътувате 
по света и да карате мечтания 
автомобил, наблюдавайте Димитър 
Механджийски и правете същото 
като него. Ако не вярвате, че можете 
да успеете, защото сте млади, 
вижте как работят Васил Парушев, 
Катерина Ананиева, Жана и Тодор 
Токови или Елена Гелевска и го 
повторете. А може би мечтаете и 
вие да сте Мениджър ОРЕЛ? Тогава 
тръгнете по стъпките на Ирена 
Спасова, Антоанета Василева, 
Антония Димитрова, Елка Георгиева, 
Иглика Величкова, Наталия 
Врайкова или Жарко Георгиевски. 

Но не са само те хората, които могат 
да ви послужат за пример. Има още 
десетки и стотици сред вас, които  
по един или друг начин са променили 
живота си и ако повторите онова, 
което те са направили, гарантирано 
същото ще се случи и с вас.

И макар всеки от тях да го е 
постигнал по различен начин, 
успелите притежават няколко 
характеристики, които ги обединяват 
и са ги направили такива, каквито 
много от вас мечтаят да бъдат.
• Обичат продуктите на компанията, 

използват ги непрекъснато и 
не пропускат възможност да 
споделят ползите от употребата им 
с всеки около себе си.

• Вярват в компанията и в силата 
на маркетинговия план на 
Форевър, ежедневно представят 
възможностите за изграждане 
на собствен бизнес на колкото 
се може повече хора, които 

предварително са поканили и 
селектирали.

• И най-важното – никога не са се 
отказали да преследват мечтите 
си независимо колко време е 
им е било необходимо и какви 
препятствия е трябвало да 
преодолеят.

Форевър не е схема за бързо 
забогатяване, но е достъпна за 
всекиго възможност да промени 
живота си и да сбъдне мечтите си, 
общувайки с много хора. Ден след 
ден, месец след месец, година след 
година – без да се отказвате! 

ГОВОРЕТЕ С ПОВЕЧЕ ХОРА!

Търсете успелите
и правете

същото като тях
Скъпи приятели,

Всеки, който започва да изгражда 
собствен бизнес с Форевър с 
желанието да промени живота си, 
иска това да се случи възможно 
най-бързо. Мнозина очакват да 
открият формулата, гарантираща им 
успех. В повечето случаи я търсят в 
книги, статии, публикации, видео и 
аудио материали. И колкото повече 
четат, слушат и гледат, толкова 
повече се объркват коя всъщност 
е тя. Което е напълно разбираемо. 
Макар мрежовият маркетинг да 
е проста система, от която всеки 
може да се възползва, възможно 
е пътят към успеха да бъде 
индивидуален и различен. 

И може би тук е най-подходящият 
момент да ви припомним един много 
важен и достъпен принцип, който 
би бил в състояние да ви помогне 
да сбъднете мечтите си. А той гласи 
следното:

„Ако искате да постигнете нещо 
различно в живота си, намерете 
човек, който вече е реализирал нещо 
такова и правете същото като него. 
Без компромиси!“

Не се учудвайте колко много 
и достъпни примери имате 
непосредствено около себе си, 
независимо дали сте в България или 
Македония.

Ако мечтата ви е да постигнете ниво 
в бизнеса, което да ви осигурява 
стабилни пасивни доходи от голяма 
мрежа, обърнете се към Цветанка 
и Емил Бурназки, Златинка и 
Галин Радеви, Петя Димитрова, 
Галя и Милен Царевски, Роза 
Гелевска, Снежана Контра, Славица 

СТЕФАН И ТАНЯ СТАЕВИ



Помислете върху това...
Човекът е осъден да бъде свободен, защото веднъж хвърлен в света, той е отговорен 
за всичко, което прави. Всичко е измислено, освен как да живеем. От вас зависи да 
дадете смисъл на живота. 

Жан-Пол Сартр

Хиалуроновата киселина се среща в почти всяка клетка в тялото. Основната ѝ 
функция е да намалява триенето в ставите, за да се движат с лекота. Тя е и ключов 
елемент за кожата – естествена подкрепа, доставяща хранителни вещества и 
поддържаща влагата в нея. Има и потенциала да действа като смазка за очите. 

Д-р Джоузеф Меркола, м. д.

Ваша Илиана Веселинова

ОТКРИТИ ПРЕДСТАВЯНИЯ
ВАРНА  
6 октомври 2018 г.
Зала „Нептун“, х-л „Аква“
12:00-13:00 ч. / Бизнес представяне
13:30-14:30 ч. / Обучение „Бърз старт“
15:00-16:00 ч. / Продуктова презентация

ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
20 октомври 2018 г.
Заседателна зала, х-л „Панорама“
13:00-14:00 ч. / Бизнес представяне
14:15-15:15 ч. / Продуктова презентация
15:30-16:30 ч. / Обучение „Бърз старт“

ПЛОВДИВ  
27 октомври  2018 г.
Зала „Дружба“, х-л „Санкт Петербург“
Специален гост: Стефан СТАЕВ, управляващ 
директор на Форевър България
13:00-14:00 ч. / Бизнес представяне
14:15-15:15 ч. / Продуктова презентация
15:30-16:30 ч. / Обучение „Бърз старт“

ДЕН НА 
ОТВОРЕНИТЕ 

ВРАТИ
13 октомври 2018 г.
Офис на Форевър България

Зала „Рекс“
10:30-11:30 ч. / Бизнес представяне
11:45-12:15 ч. / Представяне на продуктите
12:30-13:30 ч. / Докоснете се до новите 
козметичните колекции на Форевър: Соня, 
Инфинит и продуктите за специализирани 
резултати с Таня Стаева, управляващ 
директор на Форевър България

Продуктов център
12:30-15:00 ч. / Продажба на продукти и 
печатни материали
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Форевър бизнесът не просто е изграден върху идеята да помагаме на другите да намерят 
баланс в живота си, но и доказва, че хармонията може да ги изведе до големи успехи. 
Когато през 2011-а искахме да сложим началото на програма Мениджър ОРЕЛ, знаехме, 
че тя трябва да съдейства на нашите собственици на бизнес във всеки аспект от работата 
им. Нужно беше да ги насърчава да открият ритъм и баланс, които да създават импулс  
и да генерират успех.

Спонсорирането измерваме с броя на 
хората, които включвате във Форевър 
бизнеса си с първа поръчка. 
Изражението му в изискванията за 
програма ОРЕЛ са двата 
Супервайзорски екипа, които трябва  
да развиете. 

Постоянството – как се справяте с 
него ни казва количеството на 
повторни поръчки във вашата мрежа.  
В програма ОРЕЛ постоянството 
представлява сумарният обем от  
720 б.т. 

Продуктивността можем да 
формулираме като „използвайте и 
споделяйте повече продукти“. Определя 
се като разделите стойността на всички 
поръчки във вашия бизнес на броя 
поръчващи хора. В програма ОРЕЛ е 
заложена чрез изискването за 
реализиране на 100 НОВИ точки в 
процеса на изграждане и разрастване 
на вашия бизнес.

Мениджърите ОРЕЛ са доказателство, 
че равновесието води към 
положителни резултати. Изпълнявайки 
всяко от основните изисквания на 
програмата, Мениджърите ОРЕЛ 
постигат баланс, който движи бизнеса 
им напред. Нека си припомним тези 
изисквания: съберете поне 720 бонусни 
точки, от които 100 да са НОВИ, и лично 
спонсорирайте и съдействайте за 
развитието на две нови 
Супервайзорски мрежи в рамките на 
квалификационния период, бъдете 
активни и се квалифицирайте за 
лидерски бонус всеки месец.

Те са стъпили върху четирите 
основни фактора за успех във 
Форевър: спонсориране, 
постоянство, развитие и 
продуктивност. Чрез тях ние 
като компания и всеки като 
индивид можем да следим 
баланса.  

Развитието е показател колко добре 
напредва вашият Форевър екип. 
Сътрудниците ви издигат ли се в 
маркетинговия план и печелят ли 
различни програми за стимулиране? 
Създавате ли ОРЛИ в мрежата си?

Както сигурно можете да 
предположите, твърде интензивното 
фокусиране върху един от тези фактори 
за успех и пренебрегването на друг, 
нарушава баланса във вашия Форевър 
бизнес. Равностойните грижи за всеки 
от тях ще ви помогнат да държите 
по-добре под око състоянието на 
дейността си и ви предлагат нови 
възможности за растеж и 
усъвършенстване.

Ако не сте се квалифицирали за 
Мениджър ОРЕЛ тази година, не се 
обезсърчавайте. По-скоро помислете 
сериозно кои от четирите основни 
фактора можете да подобрите. Какво 
да направите, за да възстановите 
равновесието в своя Форевър бизнес? 
Горя от нетърпение да ви видя как ще 
полетите във висините!

Продължавайте да се усмихвате,

Грег Моън
Президент на Форевър Ливинг Продъктс

Градете
балансиранобизнеса си 
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Трудно е да не обръщаме внимание на 
състоянието на храносмилателната 
си система и да подценяваме 
ключовата ѝ роля за цялостното ни 
здраве. Тези жизненоважни органи са 
общият знаменател при множество 
здравословни неразположения. 
Стресът, лошото хранене, агресията на 
околната среда и натовареният начин 
на живот затлачват стомашно-чревния 
ни тракт и с течение на времето могат 
да станат причина за появата и на 
умора, отслабен имунитет, трудно 
поддържане на здравословно тегло и 
кожни проблеми.

Учените са установили, че е възможно 
състоянието на чревната микрофлора 
да окаже значително въздействие 
върху цялостното ни здраве и 
жизненост. Приемането на пробиотик 
може да допринесе за възвръщане 
на баланса на добрите бактерии в 
храносмилателната система и така да 
подкрепи както нейното здраве, така и 
имунитета.

Според най-новите проучвания 
добрият пробиотик трябва да доставя 
между пет и десет милиарда CFU 
(единици, формиращи колонии), нужно 
е бактериите в него да оцеляват 
през целия стомашно-чревен тракт, 
за да се заселят и разпространят на 
най-правилното място, да може да 
се похвали с комбинация от щамове 
с допълващи се свойства, да има 
клинично доказан ефект върху 
здравето и да е произведен и опакован 
при много ниски нива или при пълно 
отсъствие на влага.

ФОРЕВЪР АКТИВ ПРО-Б е в авангарда 
на пробиотичните изследвания 

със своите осем милиарда CFU, 
съставени от шест синергични щама. 
Тази съкровищница от полезни 
микроорганизми е в състояние да 
избегне стомашната киселина, за да 
достигнат те невредими до червата. 
Просто взимайте по една капсула 
на ден за подкрепа на баланса в 
храносмилателната и имунната си 
система.

За създаването на Форевър 
актив про-Б си партнирахме с 
университетската болница в 
Копенхаген – лидер в областта на 
гастроентерологията. Клинично 
доказано е, че два от щамовете 
в добавката притежават висока 
способност за обширно колонизиране 
на червата. Тези специално 
разработени уникални разновидности 
на лактобацилус рамнозус и 
лактобацилус реутери работят в 
синергия с останалите подбрани 
щамове, за да оптимизират стомашно-
чревния ви тракт и да подобрят 
усвояването на хранителни вещества.

Уникалната комбинация включва 
и пребиотични фибри, идеални 
за поддържането на полезните 
микроорганизми по време на 
тяхното съхранение, транспортиране 
и доставяне до червата. Те 
съдействат за ферментацията на 
бифидобактериите и лактобацилите, за 
да гарантират, че повече пробиотици 
ще оцелеят и ще стигнат там, където 
тялото ви има най-голяма нужда от тях.

Форевър актив про-Б представлява 
вегетарианска капсула без соя и 
алергени, произведена по уникална 
технология и криогенно замразена, 

за да се съхрани ефикасността 
на нашите пробиотични щамове. 
Опаковката на новия пробиотик също 
е забележителна, защото използва 
Activ-Vial™ технология – в стената 
на флакона е вграден специален 
слой, защитаващ продукта от влага. 
Тази напредничав метод гарантира 
максимално добро съхранение на 
живите бактерии.

Лесният за употреба пробиотик не 
изисква съхранение в хладилник. 
Просто взимайте по една капсула 
дневно за оптимални резултати. 
ФОРЕВЪР АКТИВ ПРО-Б е част и от 
нашия комбиниран пакет Витал 5 и 
допълва знаковия ни ГЕЛ ОТ АЛОЕ 
ВЕРА, който помага за поддържане 
здравето на храносмилателната 
система и естествените енергийни 
нива.

Оптимизирайте 
здравето на червата 
си с Форевър актив 
про-Б! 

Ключът  
към добро 
храносмилане
Оптимизирайте храносмилането си с новия Форевър актив про-Б. 
Нашият съвременен пробиотик подкрепя здравето на стомашно-чревния тракт с шест 
полезни пробиотични щама и над осем милиарда активни полезни бактерии за оптимално 
състояние и работа на червата.
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Ключът  
към добро 
храносмилане

Какво е CFU и защо за 
стомашно-чревното 
здраве е важно да има 
милиарди от тях?

Тези „единици, формиращи колонии“ 
определят колко от бактериите в 
пробиотика са в състояние да се делят и да 
образуват колонии. Само живите полезни 
микроорганизми могат да се заселват в 
тялото ни и затова целта на всеки пробиотик 
е да достави живите и витални бактерии до 
червата.

Те носят много предимства, включително 
подкрепа за имунната система, 
подпомагане на храносмилането, участие в 
освобождаването на нутриенти от храната за 
усвояване и положителен принос в нормалния 
растеж и развитие на човешкия организъм.
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Заедно 
повечеможем

Благородната инициатива на Форевър 
Ливинг Продъктс за купуване 
и пакетиране на храна в помощ 
на нуждаещи се хора по света в 
сътрудничество с организацията „Да се 
изправим срещу глада“ демонстрира, 
че всички заедно можем да постигнем 
много! Изпълнихме повече от успешно 
поставената през 2017 г. цел за 
пакетиране на 1 000 000 порции храна.  
А новата, по-висока цел за осигуряване 
на 5 000 000 порции храна до края на  
2019 г. мотивира още повече собственици 
на Форевър бизнес и служители от 
всички офиси по света да се включат 
активно в инициативата.

Преди само две седмици 40 собственици 
на Форевър бизнес от България и 
Македония се включиха в събитие 
за опаковане на храна, организирано 
от офиса на Форевър Гърция, за да 
допринесат още малко за изпълнение 
на заветната цел. Те подготвиха нови 
70 000 порции храна, които отпътуваха 
към Зимбабве, за да осигурят прехрана 
на общността за половин година. 
Сметката е простичка: 2 часа от личното 
ни време = половин година прехрана 
за няколко семейства. Но всъщност 
изхранването на хора в нужда е само 
прекият ефект от дарените средства и 
усилия, а същинският резултат е далеч 
по-голям. Защото храната ще осигури 
на семействата спокойствие за този 
период, по-големите деца ще имат 
възможност да тръгнат на училище, 
вместо да помагат за препитанието, 
майките ще могат да отделят повече 
време за по-добри грижи за невръстните 
и здравето на всички вкъщи ще бъде 
по-малко застрашено. Няколко часа 
от времето на около 300 собственици 
на Форевър бизнес от Гърция, Кипър, 
България и Македония ще имат огромно 
въздействие върху десетки животи на 
другия край на света!

Благодарим на всички, включили се в събитието и на помогналите 
с дарения! Вие не дарихте просто средства и време, а много любов, 
надежда, здраве и усмивки!



Форевър
е решение,

за всеки!достъпно

Цветанка и 
Емил

БУРНАЗКИ
СЕНЬОР МЕНИДЖЪРИ



Защо избрахте МЛМ?
Е, нали знаете как е в БАН – заплатите не 
стигат за нищо. Имахме крещяща нужда 
от пари и от свободно време. Животът ни 
беше доста ограничен. Възможностите за 
растеж на доходите ни бяха мнооого мал-
ки. Вечно забързани – на работа – про-
екти и задачи с краен срок вчера, вкъщи 
– да сготвиш, да изпереш, да закърпиш, 
да почистиш, да провериш домашните. Не 
можехме да отделим качествено време 
на трите си деца – да поиграем заедно, да 
ги изслушаме търпеливо, да поговорим 
за нещата, които ги вълнуват, да се по-
чувстват значими и ценени, а не „досаден 
сателит“. Въпреки това, имахме изгарящо 
желание да осигурим по-добър живот и 
за тях, и за себе си. Силно вярвахме, че 
заслужаваме нещо по-хубаво и търсехме 
възможности да го постигнем. Звучи ли 
ви познато?
Повечето хора вече знаят, че мрежовият 
маркетинг има неоспорими предимства 
пред това да ходиш на работа или да раз-
виваш частен бизнес. Той ни привлече с 
потенциала да ни плащат щедро, докато 

помагаме на други хора да направят 
положителна промяна в живота си 

– нещо, което обичаме. А фактът, 
че започваш с много скромен 

стартов капитал, възмож-
ността да го вършим па-

ралелно с основната си 
работа и наличието на 

проста система за ра-
бота ни вдъхна вяра, 
че можем да се нау-
чим и да го правим 
успешно.
Идеята, че доходите 
ни могат да растат, 
когато ние поис-
каме, а не когато 
шефът реши, и то 
практически неогра-

ничено, както и че ще осигурим повече 
време за семейството и важните за нас 
неща, ни мотивира да започнем.

Как избрахте Форевър?
Стари хора казват „Когато търсиш и си 
готов за действие, възможността идва 
при теб!“. При нас тя дойде чрез акнето 
на дъщеря ни. Непозната жена ни каза: 
„Виждам, че имате проблем, мога да ви по-
могна.“ Не попита „Имате ли пари?“ Попита 
„Търсите ли решение?“ Показа ни снимки с 
резултати и цените. О, ужас – заплатата ми 
стигаше само за три бутилки алое!!! Поин-
тересувахме се от отстъпки и някак между 
другото чухме думите „мрежов маркетинг“. 
Наострихме уши, защото вече бяхме чува-
ли за това, а и Цветанка имаше успешен 
личен опит в друга мрежова компания.
Проучихме продуктите – действието им 
върху всички в семейството ни беше чу-
десно! Влюбихме се в тях! Е, нали знаете, 
че любовта не може да се скрие и е за-
разителна!
Разгледахме внимателно компенсацион-
ния план и го сравнихме с плановете на 
всички мрежови компании в България 
по това време. Резултатът показа, че за 
една и съща свършена работа Форевър 
плаща най-щедро!
Решихме, че дори възможността за успех 
да е 1%, ние ще положим 100-процент-
ни усилия, за да успеем, защото Форе-
вър предлага напълно ново измерение 
за здраве, баланс в живота, личностно 
развитие, работа и потенциал за доходи. 
Дори небето не може да спре полета ни 
нагоре, а цялата планета е наше поле на 
действие.

Какво ви мотивира в работата ви 
с Форевър?
В личен план искахме да се освободим 
от кредитите си, да дадем възможност 
на дъщерите ни да получат добро об-

Здравейте, казваме се Цветанка 
и Емил Бурназки, математици сме 

и преди да научим за мрежовия 
маркетинг, и двамата се занимавахме  

с наука в БАН.

Форевър  
е решение, 
достъпно  
за всеки!

Ниво СЕНЬОР МЕНИДЖЪР

ЧЕТИРИ поредни години №1 в  
класацията на най-добрите соб-
ственици на Форевър бизнес в 
България.

ВТОРО ниво квалификанти в 
програма Forever2Drive и общо 
СЕДЕМ поредни спечелени премии 
за кола.

ТРИ пъти квалификанти в програ-
ма Мениджър ОРЕЛ.

Многократно признавани на 
сцената на Ден на успеха като СФБ 
с най-висок месечен бонус. 

През 2017 г. са първите в България 
квалификанти за Глобално рали с 
2 500 б.т. годишен оборот и имат 
посетени общо ДЕСЕТ Ралита с 
разноски, поети от Форевър.



разование, да имаме спокойствие на 
ума и баланс в живота. Най-добре ще 
разберете за какво говорим, като ви 
дадем един пример. Наскоро се нало-
жи да оперират баща ни и лекарите ни 
поискаха от днес за утре 8 000 лв. Как 
бихте се почувствали в такъв момент 
– налага ви се да отделите спешно и 
съвсем непредвидено 8 000 лв., а го-
дишната ви заплата на професор в БАН 
е 11 000? 
Ние сме идеалисти в мрежовия марке-
тинг. Вярваме, че мрежовият маркетинг 
с Форевър не е схема за бързо забога-
тяване, а е един от малкото шансове на 
българския народ, и особено на младите 
хора, да живеят по-здрав, по-сигурен и 
по-балансиран живот и ние можем да 
им помогнем да го постигнат. 
Баба ни казваше: „Апетитът идва с ядене-
то!“ Колкото повече практикуваме, толко-
ва повече успехи имаме! Колкото повече 
успехи имаме, толкова по-мотивирани 
сме да практикуваме! Резултатите на 
нашия прекрасен екип ни мотивират и 
вдъхновяват – 20 Мениджъра, много 
повече Асистент Мениджъри и Супер-
вайзори, 10 програми за кола, десетки 
спечелени петзвездни пътешествия за 
двама! 
През 2017 г. нашият вдъхновяващ екип, 
за първи път в България, реализира кли-
ентски оборот от над 2 милиона лева, с 
което докоснахме здравето и живота на 
хиляди българи!

Кой е любимият ви продукт? Защо?
Обичаме и използваме всички продукти 
на Форевър! У дома заменихме до един 
аналогичните от други производители 
с продукти на Форевър и се чувстваме 
отлично обгрижени! Обожаваме четири-
те алое напитки, защото ни зареждат с 
бодрост, енергия, жизненост и издръж-
ливост. Пием ги всеки ден! С времето 
открихме, че те не просто са най-лесни-
ят начин за подобряване на храносми-
лането и усвояването на храната, но и 
подмладяват тялото ни, което може да 
се измери! 

Какво постигнахте в личен и про-
фесионален план с Форевър?
Чрез прекрасните си продукти и уни-
калния бизнес план Форевър ни даде 
възможност да работим свободно и не-
зависимо и да се радваме на отлично 
здраве. Уникалният потенциал за доходи 
ни направи не само финансово свободни, 
но работата в компанията ни помогна и 
да израснем много като личности. 
Понякога ни се иска да се ощипем, за да 
се убедим, че не сънуваме… 
 Изплатихме дълговете си и ни олекна!
 Имаме възможност да избираме с 

кого, кога, къде и колко да работим! 
Вие можете ли да избирате работното 
си време, шефовете и колегите си? 

 Създадохме много нови прия-
телства с прекрасни хора, 
които без Форевър дори 
нямаше да познаваме! Ва-
шата работа и бизнес дават 
ли ви време, за да създава-
те нови приятелства с нови 
хора?

 Петзвездни пътешествия 
за двама, платени от Форе-
вър! Списъкът е доста дълъг 
– Хонконг, Хавай, Дубай, Син-
гапур, Южна Африка, Мексико, 
САЩ, Стокхолм, Лондон, Виена, 
Мюнхен, Копенхаген, Кан и Ни-
ца, круиз Барселона-Монте Карло-
Рим… Прекрасно е, че отдавна пъту-
ваме заедно с нашите най-успешни 
бизнес партньори! На тези срещи 
най-успешните собственици на 
Форевър бизнес в света споделят 
опита си с нас.

 В екипа ни има спечелени 10 про-
грами Forever2Drive (т.нар. програ-
ма за кола)!

 Дните на успеха са невероятно пре-
живяване за нас – когато на сце-
ната награждават наши партньори, 
слушаме с вълнение техните истории 
и виждаме колко са израснали като 
личности, сърцата ни преливат от 
щастие.

Коя е следващата ви цел за поко-
ряване с Форевър?
Мрежовият маркетинг е професия! Най-
важната ни цел е, следвайки системата 
на Форевър, в ширина и в дълбочина, 
да създадем армия от професионални 
мрежовици, които печелят добре и се 
възползват в пълна мяра от всички 
възможности, които Форевър им дава, 
затова фокусът ни е върху позицията 
Мениджър ОРЕЛ. Естествено е да ис-
каме да вземем и своя дял от глобал-
ната печалба и да станем Мениджъри 
„Диамант“.

Как бихте мотивирали младите 
хора, пред които стои избора на 
професия/работа, да предпочетат 
мрежов маркетинг и по-специално 
Форевър?
Дами и господа, скъпи млади хора, 
промените в съвременния свят са не-
избежни и вече са в ход. Вече няма 
„едно работно място до пенсия“, има 
проекти. Не можеш да се чувст-
ваш сигурен, дори в момента да 
печелиш добре или да си много 
високо платен. Несигурността 
е навсякъде и дава отражение 
върху всички сфери на нашия 
живот. Мрежовият маркетинг 
има неоспорими предимства 
пред това да ходиш на работа 
или да развиваш частен биз-
нес и е най-полезното реше-
ние за неограничен растеж с 
безгранични възможности!  

Форевър е решение, 
достъпно за всеки! 
Възможностите с 
Форевър никога не 
са били по-добри 
и ние сме отлично 
подготвени за тях! 
Грабнете своя шанс!
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Sonya™  
ежедневна  
грижа за кожата

Тази прогресивна в научно отношение серия от 
синергични козметични продукти използва 
революционна гел технология, която доставя 
алоето, влагата и растителните извлеци директно 
във вашата кожа. Колекцията може да се похвали 
с висока концентрация на алое и интензивна 
хидратация, които нежно подобряват цялостния 
вид на кожата и как я чувствате.

1. ОСВЕЖАВАЩ ПОЧИСТВАЩ ГЕЛ
Забравете за традиционните измиващи 
средства и заложете на впечатляващия гел 
от колекцията, който не отнема нищо ценно 
от кожата. Продуктът е богат на алое и 
ефикасни растения, които нежно почистват 
и обгрижват лицето ви, докато отмиват 
замърсяването и грима.

От мига, в който охлаждащият гел докосне 
лицето ви, ще забележите, че той не се пени 
обилно и не опъва кожата ви неприятно. 
Затова пък ще се насладите на деликатно 
и успокояващо усещане, благодарение 
на съчетанието на почистващи с 
овлажняващи съставки като студено 
пресовано масло от баобаб, ценено заради 
своите ненаситени мастни киселини.

Естественото измиващо средство – 
екстракт от плодовете на шикакай, което 
откриваме в тропическите джунгли 
на Азия, помага за отстраняване 
на натрупаните по повърхността 
мъртви клетки, замърсявания и грим 
за пълноценно и нежно почистване. 
Освежаващият почистващ гел съдържа 
и богати антиоксиданти като ябълкови 
аминокиселини и хидроксиацетофенон, 
които допълнително подкрепят 
комбинираната кожа.

Ако кожата ви е комбинирана, мазна или 
нормална, колекцията за ежедневна 
грижа за кожата „Соня“ е за вас.
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4. УСПОКОЯВАЩ ОВЛАЖНЯВАЩ ГЕЛ
Може да изглежда като лосион, но също 
е създаден на базата на гел и направо се 
топи в кожата ви.

Богат на растителни съставки и ефикасни 
компоненти, гел-лосионът попива напълно 
и без остатък, а лицето и шията ви са 
интензивно овлажнени и освежени.

Уникалният хидратант се разтапя до 
наситен с влага носител, който помага на 
кожата ви да изглежда и да се чувства 
прекрасно благодарение на изобилието от 
натурални съставки.

Растителни извлеци и масла, включително 
плодови екстракти от ябълка, нар, 
смокиня, черница, гинко билоба, естери от 
жожоба и маслиново масло, помагат да 
усещате кожата си еластична и заредена 
с влага. Извлеченият от гъби бета-глюкан 
успокоява лицето и изравнява цвета 
му. Добавихме и антиейджинг съставки 
като линолова киселина и хидролизиран 
колаген, който намира онези места в 
кожата, където е най-необходим. 

Обогатихме формулата и с масла от 
портокалови и мандаринови кори, римска 
лайка и масла от здравец и от плодове на 
бергамот, които чувствително освежават 
кожата.

2. ОЗАРЯВАЩ ГЕЛ 
Младата кожа притежава естествен блясък 
и е сякаш озарена от вътрешна светлина, 
която гасне с възрастта. Озаряващият 
гел може да ви помогне да възстановите 
естественото сияние на лицето си. 
Благодарение на капсулираните пептиди в 
бързопопиващата гел-основа този продукт 
предлага най-съвременната козметична 
технология за цялостно подобряване вида 
на кожата.

Уникалната комбинация от зелени 
и кафяви водорасли е известна със 
способността си да помага за изравняване 
на тена и стягане на отворените пори.

Озаряващият гел е без аналог на пазара 
със съчетанието си от азиатски растения, 
които балансират и освежават цялостния 
цвят на кожата, помагат ѝ да е мека, гладка 
и да грее от здраве.

Ежедневна грижа за кожата 
„Соня“ е разработена 
специално за комбинираната 
кожа, която има склонността 
да е ту мазна, ту суха.

Формулите на базата на гел 
имат за цел да контролират 
лъщенето, като същевременно 
доставят влага там, където е 
най-нужна.

3. УСЪВЪРШЕНСТВАЩА ГЕЛ МАСКА
Сигурно сте чували, че човек има нужда от 
разкрасяващ сън, но знаете ли, че докато 
спите, можете видимо да освежите лицето 
си с помощта на маска?

Този чисто нов продукт спомага за 
поддържане на здравия вид на кожата, 
като я подхранва нощем. Просто нанесете 
обилно по цялото си лице преди лягане 
и я оставете да действа до сутринта. 
Възползвайки се от естествените функции 
на тялото по време на сън, маската 
подпомага баланса, като контролира 
омазняването и освежава цялостния 
вид на кожата. За да е възможно най-
пълноценна почивката ви, вложихме в 
този гел цяла съкровищница от растения, 
сред които натурални масла от семена 
на морков, босилек, цвят от даванам 
(Artemisia Pallens) и соя.

Охлаждащият гел бързо ще попие в кожата 
ви, за да почувствате хидратиращия 
ефект на нашия богат стабилизиран гел 
от алое вера и на овлажнителите като 
екстракт от ябълки, цвят на детелина, 
корейски бамбук и корен от сладник, 
който притежава и антиоксидантно 
действие. Висококачествената комбинация 
хидратира кожата ви, докато спите, без 

да я омазнява. Изплакнете маската 
старателно на следващата сутрин, 

за да се насладите на сияйна и 
балансирана кожа.



Подчертайте очите си с плътната и 
мастиленочерна течна очна линия. Четчицата 
ѝ е тънка и прецизна за създаване на дръзка 
визия и чисти линии. Девет благотворни 
за кожата съставки, включително алое, 
рициново масло, витамин Е и слънчогледово 
масло се грижат за деликатната зона около 
очите и помагат за лесното и прецизно 
нанасяне, а трите вида натурален восък –  
за допълнителна плътност.

отличнои се 
Изглеждай

чувствай

Ново!

Представяме ви прецизна течна 
очна линия „Соня“


