Gaál László
Idén voltam 55 éves. Iskolás korom
óta 5-ös a szerencseszámom,
most sikerült megdupláznom.
Már gyerekként elbűvölt a filmek világa,
a gyönyörű helyszínek, az is felmerült bennem, hogy rossz helyre születtem, hisz a
környezetemből, az ismerőseim közül senki
nem járt még azokban a városokban, azokon
a tájakon, ahová én vágytam.
Mindig szerettem versenyezni. A matek
és fizika dolgozataimat rendszerint én adtam
be elsőként.
Felnőttként tíz év alkalmazotti státus és
10 év hagyományos vállalkozás után egy
különlegesnek számító vállalkozásra találtam, ez az MLM.
Hogyan is történt: Én is, mint a legtöbb
ember, fél információk alapján eldöntöttem,
hogy ez engem biztosan nem fog érdekelni.
Így, amikor 1991-ben megkerestek vele,
látva, hogy nem elég sikeres a hírhozó, nem
vágytam arra, amit ő kínált.
Két évvel később 1993-ban már más
volt a hír hozója, egy másik rendszerrel.
Ő magabiztos volt, akkor jött haza egy
külföldi útról, elégedettnek, sikeresnek
látszott, olyan volt, amilyen én szerettem
volna lenni. Csatlakoztam hozzá és ezt a
tevékenységet is próbáltam a legjobb tudásom szerint végezni. Nagyon hamar sok
ismerősöm lett, előbb az országon belül,
majd egyre többet utaztam a szomszédos
országokba is. Jó munkámat elismerve
minden évben elvitt akkori cégem külföldi
nyaralásokra. Legbüszkébb arra vagyok,
amikor 1996-ban egy nagyon kemény kvalifikációt követően két házaspár jutott el
Hawaiira a Hiltonba, a szponzoraink és mi.
Nagyon szép időszak volt, több mint tízszer
jártam Amerikában, rendre találkoztam
álmaim városaival, tájaival: Hollywood,
Las Vegas, Grand Canyon, Karib tengeri
luxus hajóút, hogy csak néhányat soroljak.
Sokszor cseréltem a kocsijaimat, ami részben anyagi fejlődésem, részben a rengeteg
beletett km következménye volt. Átlagosan
évente 60-80 ezer km-t utaztam. Annyit
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kerestem
havonta,
mint alkalmazottként
évente. Itt akár véget
is érhetne a történet,
hisz sok ember számára
lehet ez egy megvalósult álom, de van még
folytatása.
Láttam azt, hogy az
amerikai cégek tulajdonosai, az ott dolgozó
alkalmazottak
nem
különbek, mint mi
magyarok. Elkezdtem
gondolkodni egy saját
MLM vállalkozáson,
amely ugyanúgy ott
lehetne 50-100 országban, mint azok a cégek, amelyeket megismertem, tanulmányozva ennek az iparágnak
minden csínját-bínját. A gondolatot tettek
követték és 2004-ben saját receptúra alapján
elindult a Flavon max termékek forgalmazása először Magyarországon. A termékek
kifejlesztését, folyamatos fejlesztéseket
számtalan szakember segíti, kutatásokat
végeztetünk a Debreceni Egyetemen és a
Nyíregyházi Főiskolán.
Már másodszor ünnepeltük a Kongres�szusi Központban a születésnapunkat, több
mint 2000 lelkes és boldog munkatársunk
társaságában. Termékeink és cégünk több
országos elismerést kapott: Magyar Termék
Nagydíj Elismert termék, Minőség Háza
díj, Kockázati és Magántőke díj, és elértük,
hogy a régiónkban is elismertek bennünket,
„Hajdú-Bihar megye Kitüntetett Minőségű
Terméke” elismerést kaptunk és az Észak
Alföldi régió Innovációs fődíját ítélték
nekünk kategóriánkban.
Vállalatainknak nincsenek adóságai, egyre
több irodával rendelkezünk Magyarországon,
Lengyelországban. A debreceni székházunkban 10 nyelven nemzetközi ügyfélszolgálat

áll rendelkezésére a világban dolgozó munkatársaknak. A fogyasztói klubunknak ma
már több mint 50.000 regisztrált tagja van,
és most azon dolgozom, hogy egyre több
embert segítsek hozzá, hogy ők is elérjék
álmaikat és céljaikat.
Nagyon megható volt látnom 2008.
novemberében azt a negyven embert, akik
egy életre szóló élményt kaptak, mert munkájukat elismerve all inclusive körülmények
közötti képzésben ismerkedhettek meg többek között Mexikó fehér homokos cancúni
tengerpartjával.
Azoknak ajánlom ezt az üzleti lehetőséget,
akik többre vágynak, mint ahol most tartanak, de nincs elég tőkéjük egy hagyományos
vállalkozás indításához, és nem akarnak
eladósodni hozzá. Ez a vállalkozás kockázatmentes és a rátermettséget, ügyességet
honorálja.
A Flavon max klubban mindenki tarisznyájában ott a marsallbot!
Gaál László
A Flavon max fogyasztói klub alapítója
www.flavonmax.com

