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Aktivt Lederskap er vår mulighet til å anerkjenne våre enestående nye ledere, fremste ververe og andre som har oppnådd flotte resultater i hver 
forretningsperiode, og for at du skal hente inspirasjon fra andre vellykkede partnere. Vi gleder oss til å meddele deg denne spennende anerkjennelsen 
og regner med at du, i likhet med oss, vil synes at innholdet er inspirerende og motiverende. All anerkjennelse i denne publikasjonen gis etter 
bekreftelse av provisjoner opptjent i FP7.   

Ditt Mannatech Team

GODT GJORT TIL ALLE DE EUROPEISKE 
SPONSORER FOR FP7, 2013!

Disse partnerne fra europeiske Mannatech-land har vært   
proaktive i sin søken etter prospekter og representering   
av Mannatech, produktene og forretningsmetodene.

“Tro at du kan oppnå suksess, og du oppnår det. Vi er så
entusiastiske over Mannatech. Jeg og min kone har blitt så velsignet i 
denne forretningen, for vi tror at når du gjør noe godt blir du velsignet 
tilbake. Først vil jeg takke mine uplines Mohan Singh, Bo Alex og Luciano 
Fidalgo for godt mentorskap, og som de sier, vi har en stor jobb å gjøre. 

Jeg vil også anbefale andre assosierte til å følge de 4 basisprinsippene, 
sette høye mål for så å overgå dem. Tusen takk.”

Marion Robl 

Ragni Funner 

Hans van Montfort

Mandeep Bhogal – Storbritannia

MANGE GRATULASJONER TIL ALLE VÅRE 
NYE  NATIONAL DIREKTØRER I FP7 2013!

Hannelore Kitzler – Tyskland

Mitt liv forandret 
seg totalt for 3 
måneder siden,        
og jeg vil takke min 
upline Cornelia 
Buchenrieder            
for dette. 

For å være ærlig var det en tilfeldighet som 
brakte meg til Mannatech og glykonæring. Jeg 
hadde kun vært tilbake i Tyskland en kort periode 
og var nødt til å begynne fra scratch igjen. 

Og i begynnelsen var jeg meget skeptisk til  
disse sukkerstoffene….

Jeg oppnådde Regional Director allerede min 
andre måned i forretningen, noe som gav meg et 
kick og motivasjon til å jobbe videre. Noen av de 
rundt meg, som min mor og sjefen min Robert 
var veldig skeptisk i begynnelsen. De advarte 

meg til og med mot å involvere meg i denne 
forretningen. Nå er de mine beste kunder. Sjefen 
min tar Ambrotose hver dag, og for en måned 
siden begynte han også å ta NutriVerus. Han 
ble så begeistret over dette at han bestilte seks 
bokser NutriVerus til resten av familien. Også min 
mor tar produktene sine hver morgen.

I går møttes vi (Cornelia Buchenrieder, Margit 
Kellermann og jeg) for en kopp kaffe, snakket 
om masse ting og planla framtiden for våre 
Mannatech forretninger. Og vi var alle enige, 
dette er bare begynnelsen. Jeg vil holde dere 
oppdaterte og i mellomtiden ønsker jeg dere  
alt det beste.

GRATULERER SÅ MASSE TIL  ALLE VÅRE NYE 
REGIONAL DIREKTØRER FOR FP7, 2013

Mandeep Bhogal 

Andreas Blessing 

Irmgard Edlinger

Barbara Ekstrøm

Hub Smeets

Sophie van der Beek – Nederland
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GRATULERER TIL VÅRE BP7 “STORE 
SOMMERVERVING” KVALIFISERTE!

OPPTJENT 
STYRKEPROVISJON I FP7

Geiske de Ruig

Helen Poolman

Carolina Levie 

Elisabeth Kools

Antoon Wierda 

Shane Michaels

Kang-Im Lee-Pawlak

Philip Latham og Victoria Mitchell

Roy og Cynthia Litchfield

Steph Sullivan

Yvonne Stone

Mandeep Bhogal

Ragni Funner

Louise Tassell

Helen Poolman

Yvonne Stone   

Louise Tassell  

Mandeep Bhogal  

Carolina Levie  

 

Antoon Wierda  

Frank Landsman

Cathleen Beerkens

Ragni Funner

Elisabeth Kools

FP7


