Most már
el merjük
hinni
Sikeres vállalkozóként él Pécsett
a Sziklai házaspár. Hajnalka
mesterfodrász, sminkes,
szépségszalonjukban országos
hírű kontyokat formáz. Gábor
bútorasztalos, egyedi tervezésű
darabokat készít. Három nagyszerű
fiút nevelnek, mégis hiányzott valami
az életükből. Valami, amit maguk
sem tudtak megfogalmazni egészen
addig, míg a Forever meg nem adta a
válaszokat.

SZIKLAINÉ BÁN HAJNALKA
ÉS SZIKLAI GÁBOR
Eagle Managerek

Szponzor: Mislyenácz János és Kelemen Szilvia
Felsővonal: Barna Róbert és Barna Beáta, Seres
Linda és Seres Máté, dr. Seres Endre és dr. Seresné
dr. Pirkhoﬀer Katalin, Krizsó Ágnes, Szabó József,
Rolf Kipp

„Igazi” Forever-karrieretek csupán kétéves, noha már 2005-ben
csatlakoztatok a céghez. Hogy is van ez?
Hajni: Az igaz, hogy 2005-ben csatlakoztunk először, de ez akkor
nem sokat jelentett nekünk, tulajdonképpen el is felejtettük. A
gélt örömmel fogyasztottuk mindig is, de aki forgalmazásra akart
rávenni minket, azt szép sorban „elhajtottuk”. Így volt ez egészen
addig, amíg jó ismerőseink, Mislyenácz János és Barna Róbert
jelentkeztek nálunk. Minél többet meséltek az MLM-ről, én annál
kevésbé értettem. Gábor azonban másként reagált, és végül itt
maradt nálunk egy kétpontos doboz a konyhapulton. Most már
tudom, hogy egy fantasztikus lehetőséget hoztak otthonunkba, de
akkor csak terhet, „házalást” láttam benne. Nagyon sokat dolgoztunk, és úgy éreztem, ennél több már nem fér bele.
Gábor: Én viszont azt mondtam a feleségemnek, ha csak a fele
igaz annak, amit János mond, akkor ki kell próbálnunk! Tudod,
mi világéletünkben a két kezünkre hagyatkoztunk. Ha kiesünk a

munkából, nem pótol minket senki. Mindig is éreztük, hogy kéne
egy biztonsági láb. Ezért 2014. április 2-án végül úgy döntöttünk,
üzletileg is elindulunk ebben a csoportban. Bár bevallom, addig
nem is hittük el, hogy ez működik, amíg személyesen meg nem
tapasztaltuk, hogy mennyi ember foglakozik a Forever üzlettel boldogan.
Ez hol, hogyan történt?
Gábor: Itt az új embereket általában fokozatosan vezetik végig a
rendezvényeken, a kisebbektől a nagyobbakig. Ehhez képest mi
a „konyhaasztaltól” egyből a londoni Global Rally-re kerültünk. Itt
elég nagy lendületet kapott az üzletünk, így lettünk május végére
Supervisorok.
Hajni: Őszintén megmondom, először fura volt nekünk is, hogy ez
az egész működik. Lassan ébredtünk rá, hogy teljesen más elveken
működik, mint a hagyományos vállalkozások. Ott a sikert egymás
hátán felmászva érik el az emberek, itt viszont egymás segítségével. Elkezdtünk még jobban, még tudatosabban tanulni, amiben
sokat segítettek a szponzoraink. Vezettek minket az úton, és csak
tettük, amit javasoltak.
Ez olyan jól sikerült, hogy szeptemberben már át is vehettétek
az Assistant Mangereknek járó kitűzőt.
Hajni: Ezt úgy értük el, hogy közben a nyarunkat elvitte az, hogy
a gyerekeink versenyzését támogattuk. Mindhárman társastáncoltak, Dominik pedig horgász világbajnok is. Aztán augusztusban
„újraterveztünk”: azt mondtuk, hogy ha így, félgőzzel is tudtunk
eredményt elérni, mi van akkor, ha igazán dolgozunk?
Más érzés volt Assistant Managerként üzletet építeni, mint
előtte?
Hajni: Lazán fogtuk fel egészen addig, amíg Berkics Miki azt nem
mondta, hogy ez a szint számára „nem létezik”. Először nem értettük, de elmondták, hogy bele lehet ragadni, ha elvész az ember
lendülete. Felsővezetőink fáradtságot nem ismerve fogtak össze
értünk, és a hetedik hónap végére elértük a Manager szintet
Gábor: Hatalmas elégtétel számunkra az, hogy az emberek látják,
és értékelik, hogy valami új dolgot képviselünk. Elismerik a teljesítményünket.
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És akkor következett az igazán nagy falat, az Eagle. Mi hajtott felé?
Gábor: Mindig is vonzott minket a színpadi jelenlét, érdekelt,
hogy hogyan lehet odakerülni. Láttuk, hogy sok orvos, üzletember
dolgozik a hálózatban, és mi, mint kétkezi vállalkozók, még mindig
kicsinek éreztük magunkat ehhez. De tudtuk: ha fent leszünk a
színpadon, azzal bebizonyítjuk a hozzánk csatlakozott embereknek, hogy ez működik, jöjjön bárhonnan is az ember. És ahogy mi
megkaptuk a segítséget hozzá, úgy mi is ott leszünk a többieknek.
Hajni: Nálam az álmok, vágyak működnek - szeretünk utazni.
Emlékszem, már az elején, Cancúnt is „betettük a fejünkbe”, noha
akkor még azt sem tudtuk, mi az az Eagle Manager. Nálunk ez a
leosztás: én érzelmekkel, álmokkal dolgozom, Gábor a számokkal.
Ő néha meg is ijed, hogy milyen célokat állítok, de én azt mondom,
minden megtörténhet, ha igazán hiszünk benne.
Gábor: Láttuk, hogy Managerként a szintlépés következő eleme az,
hogy az ember 60 pontos lesz. Jöttek is szépen az eredmények, a
top forgalmazók listáján tizedik helyet is elértünk. Háromszor teljesítettünk száz pont felett. A Forever-üzlet svédasztalát - amin van
életminőség, szépség, fittség, anyagi biztonság, utazás… - bevittük
a vállalkozásba is, és most már szolgáltatásként kínáljuk ezeket
büszkén a szépségszalonban és a referenciaközpontunkban
Hajni: Volt, hogy a házunknak mind a három szintjén zajlott
valamilyen üzleti parti vagy megbeszélés. Az egész házat belakták az emberek, a szomszédok nem értették, mi ez a sok autó…
Bejártunk egy olyan utat, amiben volt szorgalom és csapatépítés
bőven, emellett sok jó barátság született. Sok pici teljesítményből,
hétköznapi emberek szorgalmából állt össze ez az eredmény.
Emlékszem, volt olyan pillanat, hogy annyira fáradt voltam, hogy
azt mondtam, ha nem sikerül ebben a hónapban, akkor feladom,
de tudtam, hogy képesek vagyunk rá, mert egymást erősítjük
folyamatosan, már huszonöt éve! Végül összejött a hétszázhúsz
pont feletti teljesítményünk, és elmehettünk Costa Navarinóra.
Gábor: Hihetetlen élmény volt. Mész az úton, odaérsz egy félszigetre, kinyílik egy sorompó, és egy másik világ vár rád. A szánk tátva
maradt, hogy hova hozott minket a Forever. Aztán érdekes, hogy
ott, Görögországban olyan képzésben volt részünk, ami annyira
gazdagított minket, hogy felülírta még a luxuskörülményeket is.
A hitünk csak még erősebb lett, mert tudjuk, hogy a legfantasztikusabb üzletben vagyunk!
Hajni: Óriási dolog ez nekem, aki nagyon egyszerű, tisztes családból, egy kis zsákfaluból származom. De anyukámtól örököltem,

hogy soha semmit nem adok fel. Sok embernek lettünk a példaképei, és nagyon jó volt látni, hogy két fodrász is van a GLT-ben.
Mondtam is Gábornak: hallod, üzengetnek az angyalok! És most
már el merjük hinni, hogy ebből sokkal nagyobb dolog is lehet.
Ahhoz, hogy az ember ilyen szépen haladjon szintről szintre,
elegendő csupán ugyanazt tenni, amit az elején megtanul?
Gábor: Talán elég lenne, de mi szeretünk mindig újítani kicsit, a
meglévő jó dolgokhoz hozzátenni valamit, amitől még gyorsabban
működik a recept.
Hajni: Láttuk, hogy a F.I.T. csomagokkal milyen jól lehet dolgozni.
Elkezdtem hát tornázni, megismertem profi edzőket, akik már a
csapatom tagjai. Megalapítottuk Gyémánt F.I.T. és Oktatási Központunkat, ahol fodrászoktatás és fitnesz-edzések folynak, szépség- és
egészségpartikat rendezünk, és persze ez lett a Forever-csapat
fészke is.

Minek köszönhető, hogy az emberek követnek titeket? Mi a
módszeretek a csapatépítésben?
Hajni: Mi úgy véljük, ha már van jó terméktapasztalat, akkor az az
ideális, ha szívből, lendületből építenek üzletet, és nem bonyolódnak orvosi mélységekbe a termékek összetételét illetően. Mindenkit arra ösztönzünk, válasszon magának termékeket, hogy legyen
tapasztalata, aztán lesz hite a termékben, majd az üzletben is! Sokat segítünk, törődünk az emberekkel. Amilyen ösztönzőt csak kiír
a cég, azt teljesítjük, hogy lássák: valós dolgokról beszélünk, mert
mi már megtapasztaltuk. Bízunk benne, hogy jó példa vagyunk az
elfoglalt, sokgyermekes családoknak is. Mindent be lehet építeni a
napirendbe, csak szervezés és akarat kérdése!
Gábor: Igyekszünk kisebb falatokra felbontani a terveket, mert a
hosszú táv általában túlságosan beláthatatlan az embereknek. Azt
mondják, én erre úgyse lennék képes… Egykor mi is így éreztük!
Hajni: Azt tapasztaltuk, hogy az elismerés sokaknak fontosabb,
mint a pénz. Bár ebben az esetben az is jó dolog, hiszen azért
kapjuk, mert másoknak segítünk.
Mit üzentek azoknak, akik azt mondják, csak a szépségszalon
miatt megy nektek ez ennyire jól?

Hajni: A szalonban mindössze annyit csináltam, hogy kitettem a
Forever magazinokat, és a termékeket. A kíváncsiság nagy úr! Ők
kérdeztek, én pedig boldogan meséltem, csak ki kellet várni!
Gábor: Irigyei mindig vannak az embernek, ha valamit elér. Azt
mondják: neked könnyű! De azt nem nézik, mennyit dolgoztál vele.
Igaz, hogy mi csak napi két-három órát, de azt mindennap tesszük
– és meg is van az eredménye. Ahhoz képest, hogy eleinte azt sem
hittük el, hogy az opatijai utazás meg fog valósulni, és hogy nem
kell vinnünk sóletkonzervet… Vagy vegyük ezt a házat, amiben
lakunk! Egyszer ez is egy álom volt.
A napotok nagy részét elfoglalja a két vállalkozás. Utána jön a
Forever, és még a fiúkra is kellene némi idő… Hogyan lehet bírni
ezt a leterheltséget?
Gábor: Egyszerű: jók a termékek. Nekünk teljesen megváltozott az
életritmusunk, a tempónk. Ha valamit szeretünk, nincs fáradtság,
éjjel-nappal tudjuk művelni. Újra elkezdtünk célokat állítani, álmodozni, amit nagyon régen nem csináltunk. És hát tény: attól kezdve
tudtunk félretenni, hogy bejött az FLP az életünkbe.
Hajni: A sikernek ára van: előbb vagy utóbb, de fizetsz érte.
Előfordult, hogy a fiúk már aludtak, mire hazaértünk, és azt
se tudtam, hogy vacsoráztak-e… de mivel szeretik a Forevert,
megértik. Mindez jó példa nekik is. A legnagyobb fiunk, Richi a
tizennyolcadik születésnapjára „üzletet” kért, és most már Supervisor szinten van. Dominik tizenhét, Gábor pedig tizennégy éves,
nekik szintén ismerős ez a közeg, nagyon jól érzik magukat benne!
Egyébként ma már édesanyám és a húsz évvel fiatalabb húgom is
hálózatépítő.
Hogyan képzelitek el a következő éveiteket?
Gábor: Hosszútávban gondolkodunk, ötéves tervünk van. Először
a munka szerepel benne, és utána a pihenés. Az álmainkban, céljainkban ott a Senior Manager szint 2016 decemberére. Ott leszünk
a „nagy hajón”, mint EMR17 minősült, 2017-ben pedig a Soaring
szintet fogjuk megcélozni, és ott leszünk a Chairman’sesek között.
Megyünk Dubajba, mégpedig a családunkkal, csapatunkkal együtt.
Hajni: Nekünk az elsődleges az, hogy a családunk boldog és
kiegyensúlyozott legyen! Nagyobbat kell álmodnunk a több
minőségi szabadidő megteremtése miatt, mint eddig: stabil
huszonöt pontos vonalakat, business startokat, merni nagyvállalkozókat megszólítani… és erősen tanuljuk az online marketinget. Az első élő videónk Görögországból elég viccesen sikerült…
Szeretünk fejlődni, nagyon izgalmas, hogy mi rejlik még bennünk és a társainkban. Minden rajtunk múlik, és ez ettől szép!

