
Гано Ексел Сбъдва Мечти

„Всички наши мечти могат да се сбъднат, ако имаме куража да ги  
преследваме“  Уолт Дисни

Малайзия – далечна и екзотична страна, разделена на 13 щата и 3 федерални 
територии, бишва английска колония, настояща независима федерация, разделена на 
две части – западна, разположена на Малайския полуостров и източна - на остров 
Борнео, приютила  хора с различна религиозна принадлежност, и не на последно 
място – горд собственик на най-голямата Ганодерма Луцидум плантация в света, 
намираща се в щата Кедах.

Гано Ексел – малайзийска компания, създадена през 1995 г., култивираща Ганодерма 
Луцидум и дистрибутираща продукти с екстракт от вълшебната гъба. След две 
десетилетия успешна работа, Гано Ексел преразгледа дейността си, за да може да 
постигне още по-голям успех занапред. За да се впусне в нови, сполучливи начинания 
през идните десетилетия, компанията е създала нов слоган, който да подхожда на 
новите идеи, мисия и ценности: „Вдъхни нови сили на живота си!“ . Откривателят, 
професионалният екип от директори и служители на компанията са изцяло 
посветени на това да осигурят на своите клиенти висококачествени продукти, 
които да допринесат за по-доброто им здравословно състояние и в същото време – 
да им донесат наслада. Гано Ексел пожелава на всички дистрибутори „Бъдете силни, 
бъдете най-добрите“, за да постигнете целите си и да бъдете номер ЕДНО в света.

Освен това, Гано Ексел сбъдва мечти!  Тази година, трима български дистрибутори 
посетиха величествената Малайзия и научиха повече за историята на страната, 
разгледаха едни от най-известните забележителности там, включително 
Изследователския център и централния офис на Гано Ексел. 2015 г. е изключително 
важна за Гано Ексел, тъй като се навършиха 20 години от създаването на успешната 
МЛМ компания. На събитието по случай годишнината присъстваха дистрибутори на  
Гано Ексел  от цял свят, включително и българските победители в конвенция 
Малайзия.



Ето какво имат да ни разкажат Стоилка Михнева, Калинка Манчева, Фейме 
Коджаали, Кристи Танасе и Кристина Христова за незабравимото пътешествие.

Калинка Манчева:

„Прелетяхме 12 000 километра и се вляхме в едно бушуващо море, не , бушуващ океан 
от успели и щастливи, доволни от труда си хора, които като нас носят в сърцата си 
мисията ГАНО ЕКСЕЛ. Почувствахме и споделената радост на победителите и 
колегите от техните екипи. Успехът беше не за един човек, този който се качи на 
сцената, успехът беше за всичките хора от екипа. Отбор, екип, приятели, 
съмишленици - това бяха победителите в конвенция Малайзия. Това почувствах аз 
гледайки радостта, с която споделяха успехите хората от мрежите на най-добрите 
дистрибутори.“

Фейме Коджаали:

„С очите си видях Малайзия!!! Това стана благодарение на моята компания Гано 
Ексел, която превърна мечтата ми в реалност. Обичах си компанията, но сега съм 
влюбена в нея. Целият ми престой беше едно огромно преживяване, за което 
благодаря на всички организатори.Благодаря и на нашата мила Кристина, която е 
перфектна в превеждането и обноските. Не съм виждала толкова много различни 
хора на едно място, но толкова сплотени. Те всички знаеха за какво са там и какво 
искат. “

Кристи Танасе:

„ На това пътуване се запознахме с един човек – г-н Лиау Суун Сенг, който ни 
представи една сбъдната мечта, една осъществима идея - „Благосъстояние и здраве 
във всяко семейство“, която да направи света по-добро място за живеене, 
благодарение на една компания – Гано Ексел,  световен феномен...

Обединявайки хората, подобрявайки техния живот, създавайки „Единство в 
различието“

Станете част от този Гано Ексел световен феномен!...



Бъдете могъщи, бъдете най-добрите!...

Бъдете промяната, която искате да видите в света!...“

Кристина Христова:

„Уникална култура с уникална енергия, уникална нация с уникално мислене и ... 
уникална храна ! Гано Ексел е компанията , в която вярвам ! Компанията , която ме 
докосна до благоденствието ! Компанията, която ме кара да вярвам , че мечтите 
трябва да са толкова големи , че чак да ни е страх от тях ...иначе не са мечти ! 
Понякога хората, за които никой не предполага, вършат неща , които никой не може 
да си представи ! Нека имаме велики мечти !  Те се сбъдват !

Благодаря , Гано Ексел ! „

Стоилка Михнева:

„Преди близо 3 години, моя племенник ми подари  сглобен макет на  кулите Петронас 
в Куала Лумпур, с пожелание  да отида един ден там и успях. Благодарение на Гано 
Ексел, аз бях в Малайзия, посетих кулите и още много други  места. Но знаете ли , 
това пътуване беше своеобразно доказателство за мен.  Доказа ми,  че вървя в 
правилната посока, с правилната компания. С  нея  ИСКАМ да осъществя мечтите си!  
Няма начин с Гано Ексел  мечтите Ви да не станат реалност,  като  разбираш, че си 
част от  идеята и  мечтата на един  невероятен човек – г-н Лиау Суун Сенг , че си  
избрал за партньор компания като Гано Ексел, поставила си за цел да работи в 
служба на всеки обикновен човек.  Тук осъзнах и истинското значение на мотото на 
компанията “Be empowered, be excellent”.  Звучи просто, но както се оказва в живота, 
простите неща са трудни. Необходимо е да направим няколко важни стъпки. Първо, 
много важно е да си повярваме, да усетим силата в нас, после да изчистим плявата 
от съзнанието и живота си, която ни разсейва , да имаме ясни цели, с ясен план за 
постигането им и да действаме. Да използваме всяка възможност, която ни се 
предоставя, да рискуваме и само така ще успеем,  само така всеки един от нас може 
да постигне своите кули Петронас,  без значение в коя сфера от живота.

И това не са само думи. Всичко беше реално и ние го видяхме и усетихме с всяка 
частица от нас. Всеки един от тези 3000 души, участници  в Глобал конвенцията , 
споделяше опита,  емоцията си и ни заразяваше. 3000 души, от различни кътчета на 



планетата,  се разбирахме на един език – езика на Гано Ексел и това беше 
феноменално. Пожелавам на всеки един от Вас да усети тази енергия лично.“

Имам си една мечта – Малайзия да посетя!

Възможно ли е късметът да ме сполети?!

Повярвай в себе си и към нашия екип се присъедини!

Победата сама ще те връхлети!

И не забравяй .... Гано Ексел сбъдва мечти!...
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