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Könyvajánló
Nagy Mónika: A "Nagy Titok" ami megváltoztatja az
életed...
Életemben két olyan könyv akadt eddig a kezembe
amely már a közlésmód miatt nagyon magával ragadott.
Kedves üzlettársunk, Móni könyve az egyik: a filmekből
ismert módon szinte hallottam a szerző szavait a fejemben, annyira közvetlen módon ír a NAGY TITOKRÓL...
Hogy mi ez a rejtelmes dolog?
Ez egy törvény, amely a világmindenség működésének
alapját mondja ki az alkalmazó szempontjából. A tör
vény már évezredek óta ismert, de nem ismertették meg a
világgal, csak az úgynevezett felső 10.000 ismerte. Most,
hogy közkincsé vált, mindenki alkalmazhatja előnyére
vagy hátrányára. Ugyanúgy kell elképzelni a működését,
mint az összes fizikai-, kémiai-, matematikai- vagy más
természeti törvényeknek. Ha érted, ha nem, akkor is létezik és akkor is működik. Nincs kivétel. "Ellene vagy
mellette vagy - neked igazad van!" Legyél mellette!
Moncsi nagyon szépen magyarázza az alkalmazás módját,
és a saját életéből vett megható példákkal támasztja alá a
szabályszerűen következő lépéseket.
Mivel a Family-infót tartod a kezedben, igy gondolom
Te is azok közé tartozol akik az életüket szeretnék jobbá tenni, s azon dolgozol, hogy ebben másoknak is tudj
segítséget adni. Így ajánlom, használd fel a könyvben leírtakat, mert nekem már bevált. Neked is működni fog,
ha alkalmazod. A szerzemény nemcsak hálózat-építőknek
szól hanem minden embernek, ugyanúgy ahogy a gravitáció-törvénye sem csak a fizikusokra vonatkozik, hanem
minden élő és élettelen dologra. Így a könyv figyelemfelkeltésre kiválóan alkalmas akár ajándékozás címén is.
Nem is beszélve arról hogy te még fizetést is tudsz kapni
azért mert e könyvvel is segítesz a világot jobbá, emberibbé, élhetőbbé és szeretettelibbé - egyszóval tökéletessé
tenni.Ne felejtsd el megosztani az ismerőseiddel sem a
"NAGY TITOK" című könyvben leírt dolgokat.
Köszönöm a szerzőnek Móninak, hogy így írott formában megosztotta velünk ezt a boldogabb élethez elengedhetetlen törvényt, amelyet most már csak alkalmaznihasználni kell...
Összefoglalva a következő gondolatmenettel tudnám
jellemezni a szerzőt, a könyvet és a törvényt:

"Vess el egy gondolatot, és tettet aratsz,
Vess el egy tettet, és szokást aratsz,
Vess el egy szokást, és jellemet aratsz,
Vess el egy jellemet és sorsot aratsz!"
(Brian Tracy)
Jó olvasást és sikeres alkalmazást kívánok hozzá!

Bicskei Rolland - 21%-os menedzser

Változások
Gyémántpillér kihívás megszüntetése
Hosszú ideje működő Gyémántpillér kihívás 2010. augusztus 1-vel megszűnt. Ennek oka a 100 Pontos ÜV
regisztráció júliusban történt megváltoztatása, miszerint a
100 Ponttal kapcsolódó új üzlettársak azonnal jogosulttá
válnak az ÜV árra, már az első vásárláskor is. Ezzel könnyebbé vált az ÜV csatlakoztatás, azonban a kihíváshoz
kapcsolódó jutalék lecsökkent. Várhatóan a közeljövőben
új kihívás kerül meghirdetésre.

Munkalap
2010. augusztus 1-től egy már korábban is jól működő,
extra jutalékkal járó, ösztönző programot indítottunk
újra. A bemutatókat tartó üzlettársak egy munkalap vezetése mellett extra jutalékra tehetnek szert. A programban
való részvételhez oktatás és vizsga is szükséges. Aki így
dolgozik, sokkal gyorsabban tud növekedni, a csatlakozók
száma ugrásszerűen fog a csoportjában emelkedni. Nagyon sokan keresnek „biztos állást”, nekik a munkalapozás
elérhető közelségbe hozza a Family Business ajánlatát. A
program részleteiről érdeklődj szponzorodnál.

Augusztusi nyitvartás
Augusztus 20-tól 29-ig a Family Tábor idején a Központ
zárva tart. Nyitás augusztus 30-án hétfőn! Ezen idő alatt
a webáruházban és az e-mailben történő megrendelések
(08.31-én) kedden és (09.01-én) szerdán kerülnek kiszállításra, kérjük megrendeléseiknél ezt vegyék figyelembe.
Family Business Központ
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Ismerjük meg a Garcinia cambogia-t
és a Krómot!
A júniusi Family Infóban már bemutattam a Formosan étrendkiegészítő készítmény egyik összetevőjét az L-karnitint. Ebben a
cikkben a másik két fontos alkotóelemet mutatom be Önöknek.
Garcinia cambogia
A Garcinia cambogia – indiai nevén Malabar tamarind - Dél-India Konkán nevű részén őshonos évelő növény, mely bőségesen
terem az örökzöld esőerdőkben. A gyümölcsöt évszázadok óta
használják a tradicionális gyógyászatban hepatitisre, különféle
fertőzésekre, megfázásos megbetegedésekre is (Koshy, 2001).
A Garcinia cambogia gyümölcse 10-30%-ban tartalmaz hidroxicitromsavat (Burdock, 2005), illetve a szárából izoláltak eddig
garcinolt (Masullo, 2010).
A Garcinia cambogia hidroxi-citromsavat (HCA) tartalmazó kivonata általános étrend kiegészítőként ismert kiváló
étvágycsökkentő és fogyasztó hatása miatt. A HCA az anyag
cserében az ún. citromsav ciklusban gátolja az ATP-citrát liáz
(E.C. 4.1.3.8) enzim aktivitását, aminek hatására a citrátból nem
képződik acetil-CoA, gátolva ezzel a zsírsav szintézis első lépését.
A HCA természetesen tudja befolyásolni a jóllakottságot ezáltal
megelőzi a túlzottan sok étel elfogyasztását. Mellékhatása nincsen, még nagyobb mennyiségben (1500 mg/ HCA/kg/nap) sem
okoz hasmenést (Burdock, 2005).
Napjainkban testsúlycsökkentő hatása mellett gyógyhatása miatt
is egyre inkább elterjedtebbé válik a fejlett országokban olyan
betegségek kezelésére is mint a Helicobacter pylori által okozott
gyomorfekély. Egy másik hatóanyaga, a már említett garcinol
antibiotikus aktivitást mutat az MRSA (meticillin rezisztens
Staphylococcus aureus) ellen is (Masullo, 2010).
Króm
Az egészségmegőrzésben a megfelelő étrend és fizikai aktivitás
szerepe kétségtelen. Együttes hatásuk még kifejezettebb. Különösen az étrend nyomelem tartalmára vonatkozóan gyűlnek
az adatok az egészségmegőrzésben és a fizikai aktivitásban
játszott szerepüket illetően. Az ásványi anyagok és ezen belül a
nyomelemek számos enzimrendszer aktiválása révén az alapvető
életfolyamatokhoz nélkülözhetetlenek (Simon-Szilágyi, 2003).
A szervezet aktív elemei közé tartoznak: kalcium, klór, króm, kobalt, réz, fluor, jód, vas, magnézium, mangán, molibdén, foszfor,
kálium, szelén, nátrium, kén, vanádium és cink. Bármennyire
is fontosak a vitaminok, az ásványi anyagok nélkül semmilyen
hatásuk sem érvényesülhet. Bár a szervezet néhány vitamint
képes előállítani, egyetlen ásványi anyagot sem tud előállítani. A
krómnak jelentős szerepe van a cukorháztartásunkra, az inzulinnal együtt közreműködik a szénhidrát anyagcserében. Csökkenti
az érelmeszesedés kialakulását. Segíti a fehérjéket eljuttatni oda
ahol szükség van rájuk. Hivatalosan javasolt napi felvételét nem
állapították meg, de 50-200μg felel meg a felnőtt ember átlagos
napi felvételének. Ahogyan öregszünk egyre több krómot tart
vissza szervezetünk (Earl, 2000).
Kísérletek során megállapították, hogy a magas inzulinszintet, a
csökkent glükóz toleranciát enyhíteni tudta beteg emberekben.
Leginkább a cukorbetegség kiegészítő kezelésében sikeres az alkalmazása, továbbá a test zsírtömeg szabályozásában is pozitív
hatással bír, mérsékelt fogyasztó hatása van (Suhad, 2000).
Források:
•Asha Sarah Koshy et al. (2001): Flavonoids from Garcinia cambogia lower lipid levels in hypercholesterolemic rats.

Food Chemistry 72 pp. 289-294. •Dr. Earl Mindell: Vitamin biblia, Glória Kiadó, Kecskemét (2000). •George Burdock (2005): Garcinia cambogia toxicity is misleading. Food and Chemical Toxicology 43 pp. 1683-1684.
•Milena Masullo et al. (2010): Polyisoprenylated benzophenone derivates from the fruits of Garcinia cambogia and
their absolute configuration by quantum chemical circular dichroism. Tetrahedron 66 pp. 139-145. •Simon László –
Szilágyi Mihály: Trace elements in the food chain. Bessenyei György Kiadó, Nyíregyháza (2003). •Suhad M. Bahijri et
al. (2000): Effect of chromium supplementation on glucose tolerance and lipid profile. Saudi Medical Journal 21(1)
pp. 45-50.
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Vásárlói klub
Több hangsúlyt szeretnék fordítani erre a területre is,
nézzük meg miért éri meg foglalkozni ezzel a lehetőséggel.
A törzsvásárlói rendszer alapjaiban egy nagyon okos találmány, leírom a rövid lényegét, hogy mindenki számára
érthető legyen. A kereskedők célja, hogy minél több vevője
legyen, ezzel minél magasabb, stabilabb, tartós profitot érjen el. A törzsvásárlói rendszerek azt teszik lehetővé, hogy
kereskedők kedvezményt adjanak tagjai, a vásárlók számára.
Ezzel a kereskedő azt éri el, hogy a rendszer tagjai hozzá
mennek vásárolni és nem a konkurenciához, a vásárló pedig
a jutaléknak örül.
Előnyei a kereskedők számára:
nem jelent plusz költséget, ingyenes csatlakozási
lehetőség, nincs havi díj, nincs kockázata
költsége csak akkor keletkezik, ha bevétele is van, a
vásárlások után
ingyenes megjelenés az FB honlapján, kiadványaiban
Előnyei az FB tagok számára:
olyan termékekhez, szolgáltatásokhoz juthatunk
hozzá, amelyek az FB kínálatában nem találhatóak meg és
mindezekért a megszokottak szerint pontérték is jóváírásra
kerül
a jutalék kereset nincs maximalizálva, végtelen
mélységből és szélességből épül fel a pontforgalmunk, (sok
esetben 2-3 mélységben maximalizálják a hálózatban a
jutalékkeresés lehetőségét)
Továbbá azok a tagok, akik Vásárlói Klub partnereket
szerveznek, az általuk hozott partnereknél történt forgalom
után jutalékot kapnak! A partnerek által adott jutalék 20%a az FB tagot illeti meg. A jutalék 80%-a pedig a hálózatban kerül jóváírásra.
A szerződött partnereinknél minden elköltött Bruttó 1.000
Ft, 14 Lei, 3,7 Euró, 370 Dinár után minimum 1 pont
jutalék jár. A jutalék mértéke lehet nagyobb is, attól függ,
hogy az FB-vel szerződő partner milyen mértékű kedvezményt ad. Erről tájékoztatás az újságban és a honlapon található.
Ez a jutalék az aktuális hálózati ág minden szintjén (végtelen mélységig) elszámolásra kerül! Nincs korlátozás!
Nézzünk meg egy példát, hogyan is kerülnek a pontok jóváírásra: Rolland csatlakoztat a rendszerhez egy
szabadkai autó szervizt, aki 10% kedvezményt ad,
Mladen elmegy ehhez a szerelőhöz és Bruttó 10.000 Ftért (kb. 3700 Din) lecserélteti az autójában a motor olajat. Ki mennyi pontot fog kapni?
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A Bruttó 10.000 Ft után bruttó 10 pont jár, ez az alábbiak
szerint fog megoszlani: Mladen kapja a 80%-át vagyis 8 pontot, Rolland pedig a 20%-át 2 pontot.
Jól látszik, hogy egy nagyobb csapat felépítésével jelentős
jutalékunk lehet, akár csak a vásárlói klub lehetőségének kihasználásával is.
Jelenlegi partnereink és fő profiljuk:
Penta-X Kft – autógumi, olajcsere, futómű
Gradiens Kft – gyógyhatású készítmények
Egerszeg-Autómotor Kft - szerelés és haszongépjármű javítása,
karbantartása
Tarpa Manufaktúra Kft - pálinkák és lekvárak.
Búzalé Sztári Endre - búzafűlé előállítása.
Euro-V Kft - matracok, ágyak, gyapjútermékek.
S.T.R. Dzidze - test piercingek és kitűzők, fülbevalók, matricák,
design szolgáltatás.
Bőhm József ev. Suntherm Fűtéstechnika - lakások, irodák stb.
energiatakarékos infrasugárzó fűtési rendszere.
A Vásárlói Klubról pontos tájékoztatásért
szponzorát vagy keresse fel honlapunkat.

kérdezze

rod és kérd meg, hogy mondja el a munkalapozás részleteit! Ne habozz, mert ez a lehetőség nagyon hamar, és látványosan fel tudja gyorsítani a hálózatod növekedését. Már sokan
ismeritek a feltételeket, és sokan jeleztétek, hogy szervezzünk
a lakóhelyetekhez közel munkalap oktatást. Amennyiben egy
településről van 10 jelentkező, abban az esetben helyben megtartjuk a képzést és a vizsgát. Ha kevesebben vagytok, akkor
figyeljétek a weblapunkat, mert minden aktuális rendezvény,
így az oktatások is közzé vannak téve. Ha van számodra alkalmas helyszín és időpont, akkor jelentkezz a központban, hogy
részt kívánsz rajta venni. Még ma vágj bele, mert akkor a jövő
hónapban már lehet 5-10 üzlettársad, aki jelentkezik a programra. Képzeld csak el, milyen eredményed lehetne, ha nem
csak Te, hanem a csoportodban öten tartanának heti 10-20 bemutatót? Könnyedén meglehet a havi 30-40-50 új üzlettársad
is. A hálózatépítés nagy titka a sebességben és a mennyiségben rejlik. A munkalapozásnak köszönhetően felgyorsítható a
sebesség, és a nagy számok is megjelenhetnek a csoportodban. A sebesség mert a plusz pénzért gyorsabban, a menynyiség mert többen fognak felgyorsítani. Használd ki a
tárulkozó lehetőséget, légy Te, aki az első eredményeket felmutatja!
Vágj bele még ma!

Üdvözlettel:

Sztupinszky Zsolt

Még ma vágj bele!
Vajon Te miért csatlakoztál a Family Businesshez? Azért, hogy
magyar termékeket vásárolj kedvező áron, vagy azért, hogy a
vásárlások mellett némi munkával anyagi függetlenséget érj el?
Ha utóbbi miatt, akkor van egy nagyszerű hírem a számodra:
Ki ne ábrándozott volna hatalmas csoportokról, hatalmas
jutalékokról, hatalmas elismerésekről? Az egyetlen dolog amit
ennek érdekében tenned kell, hogy gyorsan és sok embert
kapcsolj be az üzletbe. Persze ehhez szükséged van néhány remek üzlettársra is, akik ugyan úgy gondolkodnak, mint Te. És
azt hiszem Te is szeretnéd ŐKET mielőbb megtalálni.
Mint azt a változások között olvashatod, egy nagyon fontos dolog történt. Mostantól egy újabb lehetőség nyílt meg
a gyors növekedésed előtt. Még ma hívd fel a szponzo-

Új minősölések Júliusban!
Új vezetői szintet értek el:
9%

Kurucsai Bálintné
Kacsó Anna

Kiskunmajsa
Mureni Jud Mures

3%

Farkas Antalné
Hazafi Lászlóné
Miskoczi Imre
Csata Anna
Izsó István

Győrújbarát
Budapest
Mezőtúr
Gheorgheni Hr
Tarcea

S ZEPTEMBERI A KCIÓ !
Akciós Ft Akciós RON Akciós Ft Akciós RON Akciós Ft Akciós RON
Kód

Terméknév

Mennyiség

Pont
Ü.V. ár

Ü.V. ár

15%-os ár 15%-os ár

Eladási ár

Eladási ár

10 % kedvezménnyel kapható
201

Tinigél

50 ml

1.180

19

1.305

21

1.530

25

6,1

185

Chili olaj

20 gr

700

11

775

12

915

15

3,9

186

Tüzes paprika olaj

20 gr

700

11

775

12

915

15

3,9

187

Csemege paprika olaj

20 gr

700

11

775

12

915

15

3,9

189

Köménymag olaj

20 gr

700

11

775

12

915

15

3,9

190

Bors olaj

20 gr

700

11

775

12

915

15

3,9

2.925

47

-

-

3.365

54

8,1

3555 Wellcoffe instant kávé 30 db/cs.
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Family Business Központ

100 pontosok klubja
Akik havonta legalább 100 pont személyes forgalmat teljesítenek, tagjai lesznek a
100 pontosok klubjának.
A teljesítők 500 Ft értékű kedvezmény kártyát kapnak, melyet a teljesítést követő
hónapban vásárolhatnak le.
HU: Andriska Pálné, Kiskörös; Bodonyi Jánosné Marika, Baja; Brettnerné
Putyera Magdolna, Siófok; Budai Ferencné Évi, Kecskemét; Csiki Enikő, Kecskemét;
Dózsa Éva, Kiskunhalas; Dr. Gáti József, Budapest; Dr. Kovács Dénesné, Budapest; Dr.
Marosi János, Budapest; Gál Ferencné, Izsófalva; Jámbor Miklós, Kenderes; Kártyás
Gyula, Budapest; Kártyás Péter, Budapest; Kiss Lukácsné, Szolnok; Kovács Istvánné,
Mezőtúr; Lantos Katalin, Kerekegyháza; Németh Istvánné, Győr; Németh Sándorné,
Répcelak; Nonáta Kft, Hajdúnánás; Polereczki Mária, Öregcsertő; Polyák László,
Kunfehértó; Ricca Bt, Siófok; Sipos Imréné, Kunhegyes; Szabó Marietta, Budapest;
Szűcs Sándorné, Gödöllő.
RO: Ardelean Tiberiu, Gheorgheni; Barsan Elisabeta, Ghimes-Faget; Czirják
Julianna, Galospetreu; Dani Johanna, Gheorgheni Hr; Hompoth Erzsebet, Miercurea
Ciuc; Mamaliga Elisabeta Rozalia, Brasov; Marton Anna, Miercurea Ciuc; Sava Olga,
Oradea; Sc Bofiker Exim Srl, Cluj;Tanko Maria Etelka, Poiana Fagului;Tóth Edit Katalin,
Tarcea Jud: Bihor; Vrencean Erzsebet, Gheorgheni Vrencean Toader, Gheorgheni.
SRB: Bickei Roland, Magyarkanizsa, Harmat Anna, Szabadka; Horváth Militicsi
Henrietta, Szabadka; Jurcsák Szabina, Szabadka; Mezei Tibor, Szabadka; Nagy
Mónika, Szabadka, Narancsik Aranka, Ada; Petrity Piroska, Nagyradonovac;
SörösMargit, Szabadka; Szekeres Veszna, Szabadka; Torok Júlia, Szabadka.

200 pontosok klubja
Akik legalább 200 pont személyes forgalmat teljesítenek a hónapban tagjai lesznek
a 200 pontosok klubjának.
A teljesítők 1000 Ft értékű kedvezmény kártyát kapnak, melyet a teljesítést követő
hónapban vásárolhatnak le.
HU: All Inclusive Bt. Galgahéviz; Rozsics Jánosné, Győr; Kriszt István, Debrecen.
RO: Benedek Agnes, Gheorgheni; Santa Elisabeta, Miercurea Ciuc; Bedő
Magdolna, Sf Gheorghe Cv; Sebestyén Margit, Miercurea Ciuc; Kaszas Agnes,
Covasna; Gyorgy Rozalia, Siculeni; Ardelean Ildikó, Gheorgheni Hr.

Gyémántpillér
A kihívást az teljesíti, aki az adott hónapban legalább 100 személyes pontot teljesít, és
legalább 2 olyan tagot csatlakoztat közvetlenül, akik minimum 100 személyes ponttal
regisztrálnak.
A kihívás teljesítőinek 1.500 Ft jár a gyémántpillér után, 500 Ft a személyes 100 pont
miatt, kb. 5.000 Ft az árrés-különbözetből, tehát összesen kb. 7.000 Ft a jutalékon túl.
Július hónapban teljesítették:

Kriszt István - Debrecen
Gratulálunk!
Az esetleges nyomdai hibákért és elírásokért felelősséget nem tudunk vállalni. A termékek színben
és méretben a fotón látottaktól eltérhetnek. Az újságban szereplő képek csak illusztrációk. A képek a
Family Business Kft tulajdona.

A Family Business
Hálózati Hírlevele
Megjelenik havonta
Szerkesztők:
BORCSÁNYI PÉTER
EHRMANN PÉTER
E-mail címünk:
kozpont@family-business.hu

“Amikor azt mondod:
‘Feladom!’, gondolj arra,
hogy ilyenkor másvalaki
azt mondja: ‘Egek, micsoda
lehetőség!”
(H. Jackson Brown)

Levelezési és számlázási cím:
Family Business Kft.
1153 Budapest, Bácska utca 15.
Adószám: 12592634-2-42
E-mail: kozpont@family-business.hu
Telefon: 06 1 372 0418
Mobil: 06 70 452 5100 vagy 06 70 452 5123
Fax: 06 1 372 0417
Nyitvatartás:
Hétfő-csütörtök: 08-17-ig; péntek: 08-14-ig.
Ebédszünet: 12:30-13:00

Augusztus hónap zárása
Az augusztusra vonatkozó rendelések felvételének
utolsó időpontja:
2010. augusztus 31. (kedd) 24 óra
Kizárólag csak azon rendelések pontértéke kerül elszámolásra augusztusra amelyeket legkésőbb 2010. szeptember 02-ig
(csütörtök) átvettek, azaz annak ellenértékét kifizették.
A későbbi időpontokban történő átvétel esetén a rendelés pontértékét már szeptemberre számoljuk el!

FONTOS KÖZLEMÉNYEK!
•

Aki „FaBus” telefon-csomagot vásárol, kérjük, hívja
fel az FB Központot, és mondja be az új telefonszámát, hogy regisztrálni tudjuk! Egyben küldje vissza
az igazolás egyik példányát is!

•

Az FB Központ a telefonon leadott rendelések pontos teljesítéséért nem tud felelősséget vállalni.

•

Aki telefonon ad le rendelést új belépőként, vagy egy
új belépő nevében, a hónap végéig juttassa el postán
a jelentkezési lapot az FB Központba!
•

Az FB Szlovákiával kapcsolatosan tájékoztatást a
budapesti FB Központtól lehet kérni.

Family Business Romániai
Információs Központ
Kapcsolattartó: Ardelan Tiberiu & Ildiko
Levélcím: P-ta Libertatii nr.26
RO 535500 Gheorgheni, Jud. Hargita
Telefon/Fax: 0040 264 435 389
Románia hívószáma: 0040
Telefon: 0266-361284
Ardelan Ildiko mobil: 0724 875 112, 0751 316 312
Ardelan Tiberiu mobil: 0726 107 491, 0747 027 938
e-mail: ateam@mymlm.ro
skype: ardeleanildiko

FIGYELEM!
A mindenkor aktuális legfrissebb Family Business
termékárjegyzék letölthető honlapunkról is.
Az árjegyzék a partnertermékeket is tartalmazza.
Szintén letölthetőek a Family Info hírlevél
legfrissebb számai is.

Family Nap Szeptemberben

Időpont: 2010. szeptember 18. (szombat) 10.00-14.00
Helyszín: Stefánia Palota, Budapest, XIV. ker. Stefánia
út 34-36.
Részvételi díj: 1.500 Ft
A részleteket keresse a weblapunkon, hívja szponzorát.
A újság megtalálható az FB honlapján a
www.family-business.hu-n a letöltések /
Family Info 2010 menüpont alatt.

