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FOREVER LIVING PRODUCTS POLAND JEST CZŁONKIEM

Międzynarodowej  
Rady Naukowej 

ds. Aloesu
Amerykańskiej
Izby Handlowej

Polskiego 
Stowarzyszenia 

Sprzedaży 
Bezpośredniej

Pieczęć Aprobaty  
Międzynarodowej  

Rady Naukowej ds. Aloesu

NASZE CERTYFIKATY

Znak 
Koszerności

Islamska  
Pieczęć Aprobaty

Certyfikat
islamski 

Produkty 
nietestowane  
na zwierzętach

W tym miesią-
cu pragnę zacząć 
od złożenia kon-
dolencji i wyra-
zów współczucia  
w związku z nie-
dawną śmiercią 

mojego dobrego przyjaciela, Guya de la Poterie. Guy i jego 
żona Pierrette byli częścią rodziny Forever od ponad 25 lat. 
Łączymy się z Pierrette w tych trudnych chwilach. Pracu-
jąc jako Manager Regionalny, Manager Krajowy oraz rea-
lizując obroty kwalifikujące do udziału w Eagle Summit, 
Guy osiągał sukcesy, jakie innym pozostaje naśladować. 
Guy, będzie nam Ciebie ogromnie brakowało!

Od paru tygodni jesteśmy w domu, wróciwszy z kolejne-
go niesamowitego Super Rally w Denver, i od wielu z Was 
słyszałem, że był to nasz najlepszy Zjazd. Mam nadzieję 
słyszeć to co roku, jako że nasz zespół pracuje bardzo cięż-
ko nad tym, by dla każdego było to niezapomniane prze-
życie. Zawsze też postrzegamy technologię jako narzędzie, 
by rozprzestrzeniać przesłanie i szansę Forever w świecie. 
Byłem bardzo zadowolony, że w tym roku wszystkie trzy 
zjazdowe dni mogliśmy transmitować na żywo przez in-
ternet, dzięki czemu dołączyły do nas kolejne dziesiątki 
tysięcy osób.

W tym roku wprowadziliśmy niesamowite produkty. 
Tak jak powiedziałem podczas piątkowej sesji zjazdowej, 
szczerze wierzę, że ARGI+ to przełomowy produkt, który 
niebawem stanie się drugim bestsellerem Forever. Bardzo 
obiecujący jest również napój energetyczny FAB, ponie-
waż według mnie jest to produkt, z którym możecie po-
zyskać całkiem nowe pokolenie Dystrybutorów. Wszystkie 
cztery nowości to fantastyczne uzupełnienie naszej oferty 
produktowej i wiem, że im lepiej będziecie je poznawać, 
używać ich i dzielić się nimi, tym dynamiczniej będzie się 
rozwijał Wasz biznes.

W amerykańskim wydaniu naszego miesięcznika za-
mieściliśmy tyle zdjęć, ile tylko się dało, by pomóc Wam 
przeżyć jeszcze raz nasze wspólne święto w Denver. Był to 
wspaniały Zjazd – tak wiele ważnych momentów i zasłu-
żonego uznania! Mam nadzieję, że zdjęcia zainspirują Was 

do jeszcze cięższej pracy nad kwalifikacją, byście przyjechali 
do nas – do pięknego Waszyngtonu, do Gaylord National 
Hotel. Pamiętajcie – NO LIMITS! Wasz biznes naprawdę 
nie ma ograniczeń, niech więc Wasze marzenia zawsze będą 
wielkie!

Zanim zakończę ten list, chciałbym jeszcze raz przekazać 
szczególne gratulacje dwóm parom Dystrybutorów, którzy 
prawdziwie odzwierciedlają nasze hasło na bieżący rok NO 
LIMITS! Pierwsza para, Vadim i Elvira Nabokov z Kazach-
stanu, w 2009 roku uzyskała obroty 1283 pk. Byli tak blisko 
kwalifikacji zjazdowej i tak niewiele im zabrakło. Ponieważ 
jednak zdawali sobie sprawę z tego, że udział w Zjeździe 
ma ogromne znaczenie dla ich biznesu, Vadim sam opłacił 
wyjazd swój i syna do Dallas. Vadima tak zainspirowało to,  
w czym uczestniczył, że w tym roku razem z Elvirą nadal roz-
wijali swój biznes i uzyskali kwalifikację z obrotami 1614 pk. 
Oni naprawdę dostrzegli wizję NO LIMITS!

Nie byli przy tym sami. Anne i Patrick Carton z Irlandii  
w 2009 uzyskali obroty 1000 pk. Oni również wiedzieli, jak 
ważne jest Super Rally dla ich sukcesu, dlatego również sami 
zapłacili za wyjazd do Dallas. Tak jak w przypadku Vadima  
i Elviry, przeżycie Zjazdu było dla nich inspiracją i do domu 
wrócili bardziej niż kiedykolwiek przedtem zdeterminowani 
do dalszego rozwoju biznesu. W tym roku uzyskali kwalifi-
kację, rozwijając swój biznes o imponujące 33% i realizując 
obroty 1500 pk.

Uwielbiam takie historie. Wytrwałość, ciężka praca i wiara, 
jakie manifestują ci Dystrybutorzy, świadczą o wyjątkowości 
szansy Forever w skali światowej. Podczas Zjazdu mówiłem 
o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Forever. Wierzę, 
że z Dystrybutorami takimi jak Nabokovowie i Cartonowie 
przyszłość Forever jest świetlana. Kiedy szczerze wierzysz  
w to, co robisz, wszystko jest możliwe. NO LIMITS – na-
prawdę brak ograniczeń co do liczby ludzi, na których wpły-
niemy dzięki tej zachwycającej szansie na zdrowie i dobro-
byt!

FOREVER Wasz,

Rex Maughan

Czułe pożegnania 
i nowe początki

Rex Maughan, Chairman of the Board  & CEO



Z początkiem września dzieci wróciły do szkół, a Dys-
trybutorzy Forever ze zdwojonym zapałem pracują nad 
rozwojem swojego biznesu. My jesienny sezon biznesowy 
rozpoczęliśmy fenomenalnym Zjazdem Managerów. Gru-
pa dynamicznych liderów spotkała się, by spędzić razem 
weekend wypełniony szkoleniami, a następnie wykorzy-
stać je do energicznego budowania biznesu w ostatnim 
kwartale roku. Równie dynamiczni byli Supervisorzy, któ-
rych gościliśmy na specjalnym szkoleniu w Biurze Głów-
nym oraz na wrześniowym Success Day. Wspaniałe było 
emanujące  z nich poczucie energii i motywacji do osiąga-
nia kolejnych szczytów Forever!

Zbliżający się koniec roku oznacza, że przed nami jeszcze 
bardziej wytężona praca. Czeka na nas realizacja obrotów 
5000 pk. i kwalifikacja do Programu Podziału Zysków. 
Podczas ostatniego Super Rally przywołano kwoty, jakie 
Forever w tym roku rozdało swoim Dystrybutorom w ra-
mach Profit Share. I tak europejscy liderzy otrzymali łącznie  
7 785 394 $, a pula globalna wyniosła 16 823 994 $! Takie-
go rogu obfitości nie oferuje żadna inna firma w świecie! 
Często powtarzam, że to, czy z niego skorzystamy, zależy 
tylko od nas samych. Jak tego dokonać? Wiem, jaki powi-

nien być pierw-
szy krok. Kiedy 
podczas Success 
Day słucham wy-
powiedzi osób 
ś w i ę t u j ą c y c h 
na scenie swoje osiągniecia, niemal zawsze mówią one  
o podjęciu decyzji. Nie ma znaczenia data podpisania 
umowy – nasz sukces zaczynamy budować w momen-
cie, gdy podejmiemy decyzję o pełnym zaangażowaniu  
w pracę nad realizacją wyznaczonego celu, niezależnie, czy 
będzie to awans na stanowisko Managera, kwalifikacja do 
Programu Motywacyjnego czy na Super Rally. Niech więc 
każdy z nas już teraz podejmie decyzję o takim działaniu  
w ostatnim kwartale roku, by jak najpełniej skorzystać z 
rogu obfitości Forever!

Wasz,

Jacek Kandefer
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Kinga Harabin-Kuźmińska i Szymon Kuźmiński sponsor: Kamila i Tomasz Kobierowscy

Ryszarda i Janusz Puścianowie    sponsor: Małgorzata Nitka

Katarzyna i Marek Stępniowie    sponsor: Ryszarda i Janusz Puścianowie

Halina Bigaj    sponsor: Irena i Julian Kowalczykowie

Kamila i Tomasz Kobierowscy sponsor: Justyna i Waldemar Brzescy

Irena i Julian Kowalczykowie sponsor: Wiesława i Adam Spyrowie

Joanna i Dariusz Poradowie sponsor: Halina i Wiesław Micorkowie

Katarzyna Węglarz  sponsor: Halina Bigaj

Piotr i Joanna Adlerowie
Zdzisław Ambrosiewicz
Ewa Arent
Anna Babrała
Sylwia i Marek Bachtałowscy
Aneta Badek
Piotr Barton
Agata Bartula-Mytych
Sylwia Barwińska
Danuta Betleja
Halina Brózda
Damian Brzuska
Sylwia Bulek
Bogna Choińska
Piotr Ciba
Halina Czajkowska
Paweł Czerwiński
Marta Dąbrowska
Elżbieta Dobrogowska
Halina Dolska
Marzena Drożdżyńska
Katarzyna Duszak
Roksana Fabiańska-Owczarz
Beata Falkowska
Monika i Grzegorz Filipowie
Aneta Fischer
Edyta Foryś
Stefania Gackowska
Agnieszka Gaweł
Szymon Gniazdowski
Maria i Stanisław Gołasiowie
Grażyna Góralska
Małgorzata Górecka
Izabela Górka
Jadwiga Grabowska

Maria Hanula
Beata i Henryk  
   Hildebrandtowie
Agnieszka Hladowczak
Marian Ignatowicz
Izabela Imiolczyk-Dzidowska
Magdalena Jarczewska
Magdalena Jarosz
Monika Jeleń
Anna Jędrusik
Katarzyna Jurkowska
Katarzyna Justek-Rajewska
Renata Kadłuczka
Anna Kamińska
Izabela Karpus
Dorota Kłos
Agnieszka Kobiałka
Anna Kocoł
Alina Konkol
Beata Kopiecka
Aleksandra i Piotr  
   Korbeniowie
Barbara i Ryszard Kosowie
Izabela i Paweł Kossewscy
Katarzyna Kostecka
Iwona Kowalczyk
Krystyna Kowalska
Aldona Kowalska-Michalak
Agnieszka i Szymon  
   Kozikowie
Wiesława Krajniak
Małgorzata Krasowska
Teresa Krompiec
Łukasz Królczyk
Joanna i Piotr Krukowscy

Polina Krywun
Wiesława Kuchta
Anna Kulicka
Agnieszka Kulka Wąs
Beata Kupkowska
Stefania Kurek
Teresa Kurek
Bogumił Kuśta
Bernadeta Kuźmowicz
Małgorzata Kwaśniewska
Danuta Lebek
Zofia Leszko
Krzysztof Leśniak
Dorota Lis
Katarzyna Lubarska
Beata Łukaszczyk
Iwona Madeja
Monika Magiera
Małgorzata Makara
Mariusz Małkiewicz
Małgorzata Masłoń
Ewelina Maszewska
Agnieszka Matyja-Łapa
Teresa i Krzysztof Matysowie
Dorota Michalik
Joanna Michel
Teresa Mikulska
Iwona Milejska
Agnieszka Miś
Renata Mroczek
Katarzyna Muraszko
Edyta Naglik
Katarzyna Nawrocka
Janina Nowak
Lesław Nowakowski

Magdalena Nowak-Smoła
Małgorzata Obroślak
Jolanta i Krzysztof  
   Ogrodowscy
Lucyna Okoń
Dorota Onasz
Anna Osińska
Natalia Oszust
Barbara Pabian
Zofia Paczyńska
Agnieszka Paluch
Grzegorz Pałka
Małgorzata Paulus-Liwosz
Iwona Pazurek
Hanna Piątkowska
Karina Piecha
Sławomir Pliszka
Artur Pogóda
Edyta Połomska
Henryk Przerwa
Małgorzata Przywecka
Anna Pudło
Hanna Redyk
Mikołaj Rudnicki
Magdalena Rzecińska
Emilia Salewska
Halina Salmonowicz
Edyta Schwabe
Bożena Sermak
Barbara Skoczeń
Dorota Słodek
Krystyna Sobecka
Jan Sokołowski
Marta i Tomasz Solpowie
Aneta Spakowska

Krystyna Stanisz
Emilia Stasiak-Szelągiewicz
Krystyna Stawarska
Sylwia Stącel
Iwona Stochmiałek
Małgorzata Suchodolska
Sabina Sularczyk
Halina i Wiesław Sulimowie
Maria Sułkowska
Jakub Szczepek
Krystyna i Marek Szmolke
Wioleta Szymała
Irena Szymańska
Joanna Ścierska
Agata Śliwka
Józefa Ślusarczyk
Grażyna Teofilak
Ewa Tyrak
Grzegorz Urbański
Joanna Walczak
Barbara Wasyl
Barbara i Arkadiusz 
   Wendtowie
Teresa Wiśniewska
Joanna Witkowska
Ireneusz Wochlik
Mirosława Wodzińska
Marta Wojas
Magdalena Wronowska
Gosia Wrońska
Stefania Wystrach
Magdalena Zakrzewska
Anna Zemerau
Marta i Sylwester Zybińscy
Małgorzata Żytar

Supervisorzy

Assistant Managerowie

Assistant Supervisorzy

Uwaga! Jeżeli planujesz awans (od Supervisora wzwyż) i chcesz, aby informacja o twoim osiągnięciu została zilustrowana fotografią, prześlij 
nam swoje zdjęcie na adres: m.hajzner@flpp.com.pl nie później niż do końca miesiąca, w którym realizujesz awans.
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1. Bogumiła i  Jan Srokowie
2. Grzegorz Sieczka
3. Magdalena Strojna
4. Wiesława i Adam Spyrowie
5. Halina i Wiesław Micorkowie

1. 
Renata Jarosz

3. 
Renata i Marek Cieślikowie

Maria Sawicka

2. 
Barbara Przybylska

1. Wiesława i Adam Spyrowie
2. Halina i Wiesław Micorkowie
3. Justyna i Waldemar Brzescy
4. Urszula Zyskowska
5. Ewa i Piotr Jurkowie
6. Urszula Przystaś
7. Urszula i Mirosław Kapustowie
8. Magdalena Strojna
9. Jadwiga i Andrzej Adamczykowie
10. Katarzyna Węglarz

11. Kamila i Tomasz Kobierowscy
12. Bożena i Edmund Matkowscy
13. Joanna i Dariusz Poradowie
14. Mirosława i Grzegorz Pietrygowie
15. Maria i Jacek Bartkowiakowie
16. Stanisława Karpińczyk
17. Danuta i Edward Wienchowie
18. Bożena Gaj
19. Anna i Andrzej Popielarzowie
20. Urszula i Tomasz Kućkowie

6. Ewa Chruścińska
7. Stanisława Karpińczyk
8. Maria i Jacek Bartkowiakowie
9. Urszula Zyskowska
10. Justyna i Waldemar Brzescy

Kiedy spełnisz wymogi programu, twoja premia powiększy się o dodatkową kwotę, 
przeznaczoną na zakup wybranego przez ciebie środka trwałego, wypłacaną przez 
okres nawet do 36 miesięcy!

Twoja szansa na nowy samochód lub większe mieszkanie!

Program Motywacyjny

Obroty całkowite

Najskuteczniejsi sponsorzy

Obroty niemanagerskie

Zasady kwalifikacji

Poziom I Poziom II Poziom III

Miesiące kwalifikacji Ilość pk. grupowych wymaganych do kwalifikacji

pierwszy 50 75 100

drugi 100 150 200

trzeci 150 225 300

400 $ 600 $ 800 $

Szczegóły kwalifikacji w Zasadach Działalności.



Portret sukcesu
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Ewa 

Borys

manager

Z firmą Forever zetknęłam się pierwszy raz chyba 12 lat 
temu. Próbowałam coś zrobić, miałam fajną grupę współpra-
cowników, sprzedaż, ale nie udało się. Dziś wiem, że słowo 
próbowałam doskonale określa moją pracę w tamtym czasie. 
Mijały lata, w czasie których używałam produktów: pasty, 
dezodorantu, galaretki. W kwietniu 2009 roku moja córka 
Małgorzata podczas zawodów tańca nowoczesnego uległa 
wypadkowi – tupnęła nogą i urwała wszystko: mięsień czwo-
rogłowy uda, ścięgna. Operacja, rekonstrukcja kolana, reha-
bilitacja. Po dwóch miesiącach okazało się, że przeszczepione 
ścięgna  są luźne, kolano niestabilne. Małgosi groziło kale-
ctwo, może druga operacja. Wiedziałam, że muszę wzmoc-
nić jej organizm czymś naprawdę dobrym: Aloes, Lite, Natu-
re-Min, Garlic-Thyme, Active-HA, Lean, kolano smarowane 
MSM. Po kolejnych dwóch miesiącach wizyta lekarska: noga 
napięta, kolano stabilne. Pozostała jednakże sprawa mazi w 
stawie kolanowym, którą usunięto podczas operacji. Potrzeb-
ne były zastrzyki z kwasu hialuronowego, Małgosia jadła 
również Active-HA. Ostatnia wizyta: noga w dobrym sta-
nie, maź zregenerowała się. Byłyśmy bardzo szczęśliwe. Dziś 
cała nasza rodzina używa produktów. Jednak dla mnie Fore-
ver to nie tylko produkty, one są jedynie narzędziem. To dar 
od Boga, za który każdego dnia dziękuję. Mogę pomóc tak 
wielu ludziom, by byli zdrowsi, piękniejsi, szczęśliwsi, by mo-
gli dorobić sobie do pensji jak ja kiedyś lub by mieli wreszcie 
pracę, dzięki której znów poczują się potrzebni, wartościo-
wi. Kiedy podpisywałam umowę z moimi sponsorami Anią 
i Zbyszkiem Adamik, myślałam, że może coś sprzedam, by 
mieć na produkty dla siebie, ale kiedy  przyjechał do Elblą-
ga dyrektor Jacek Kandefer, wszystko się zmieniło. Dyrektor 
mówił o tym, co trzeba zrobić, by osiągnąć sukces. Mówił, 
że trzeba mieć produkty – jeżeli używam dezodorantu czy 
jem minerały, to muszę je także mieć dla moich znajomych, 

dla ludzi, których spotykam. Mówił jak ważny jest obrót  
4 pk., ponieważ gwarantuje pieniądze – dla mnie to było 
około 1600 PLN (byłam na pozycji Supervisora). Mówił, że 
Assistant Supervisor i Manager wykonują taką samą pracę, 
ale za zupełnie inne pieniądze. Siedziałam sobie z tyłu i my-
ślałam: mam produkty, realizuję 4 pk. miesięcznie, Manager 
pracuje tak jak Assistant Supervisor, a zarabia dużo więcej, 
więc dlaczego nie? Podjęłam decyzję, skupiłam się na celu i je-
stem Managerem. Forever dało mi także wolność: mogę tak 
planować pracę, by mieć czas na to, co w życiu moim i mojej 
rodziny jest naprawdę ważne; mam wiele zainteresowań i pa-
sji, na które teraz mam czas. Forever to możliwość rozwoju, 
zdobywanie nowych  umiejętności, nie tylko na szkoleniach 
organizowanych przez firmę, ale także poza nią – zapisałam 
się do szkoły makijażu i wizażu, naukę zaczynam w paździer-
niku. Forever to w końcu miejsce, w którym mogę zrealizo-
wać swoje marzenia, a trochę ich mam: podróże po świecie, 
samochód. Wreszcie mogę dać moim bliskim tak wiele!  
Z bijącym sercem czekam na to, co jeszcze przede mną, jak 
wiele się mogę jeszcze nauczyć, jak wiele mogę jeszcze prze-
żyć, a wszystko dzięki Forever! Życzę wszystkim wielu sukce-
sów, wytrwałości w dążeniu do celu, odwagi, przekraczania 
siebie i wiary, że się uda. 



Raport specjalny
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Zjazd 
Managerów

W pierwszy wrześniowy weekend w podwarszawskich 
Falentach spotkali się Managerowie Forever, by brać 
udział w szkoleniach, dzielić się swoimi doświadcze-
niami w rozwoju biznesu, świetnie się razem bawić  
i dzięki temu tak zaplanować swoją pracę, byśmy 
jak najszybciej dołączyli do grona państw cieszących 
się udziałem w najbardziej lukratywnym programie  
w branży – Profit Share!



Success Day
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Nowy Manager
Ewa Borys

Dyrektor Jacek Kandefer
prezentuje nagrodę 
dla Biura Głównego FLPP 
za doskonałość
finansową i operacyjną

Uczestnicy Super Rally Denver 2010
dzielą się swoimi wrażeniami

Nowi Supervisorzy

Nowi 
Assistant Supervisorzy

więcej zdjęć na: 
http://picasaweb.google.com/forever.living.products.poland



Warszawa | 18 września 2010

10.2010                                                                                                                                                                                                                                        9

Znana aktorka, pisarka 
i wielbicielka aloesu

Agnieszka Perepeczko

Soaring Manager 
Jacek Bartkowiak

o tym, jak pracować 
po starcie

Panorama biznesu: gośćmi Soaring Manager  
Marii Bartkowiak były najlepsze sponsorki

Success Day poprowadzili: 
Manager  Urszula Zyskowska

i Dyrektor Jacek Kandefer

Senior Managerki 
Maria Perz-Paprocka 
i Bożena Matkowska
o tym, jak ważny jest udział 
w Zjeździe Europejskim

Managerowie
Mirosława i Grzegorz

Pietrygowie
o motywacji

Katarzyna Węglarz
w praktycznym pokazie

produktów



Sprzedaż
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Oferta  ważna od 2 listopada do 31 grudnia 2010 lub do  wyczerpania zapasów.

Gentleman's Pride

Relaksujący żel pod prysznic

Krem Aloesowo-Propolisowy

oraz Mydło z awokado    

       gratis!  
Forever Aloe Scrub
Aloe Sunless Tanning Lotion
Krem odżywczy na noc FdJ
oraz Mydło z awokado   gratis!  

Wielkimi krokami zbliża się Boże Narodzenie, a tym samym sezon kupowania świątecznych upominków. Pomóż 
swoim klientom uniknąć przedświątecznej bieganiny po sklepach i jednocześnie zwiększ swoje obroty – na tego-
roczną Gwiazdkę przygotowaliśmy wyjątkowe zestawy produktów w stylowych, świątecznych opakowaniach! 

Już teraz 
skontaktuj się ze swoimi 
klientami ze świąteczną 

ofertą Forever!

Gwiazdkowe zestawy

Dla niego...

Dla niej...

Dla rodziny...

Aloesowy żel do kąpieli

Szampon Aloe-Jojoba

Odżywka do włosów Aloe-Jojoba

Relaksująca sól do kąpieli

oraz ręcznik gratis!  



Sonya Show 2011
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Weź udział w konkursie

Sonya Show 2011
i wygraj fantastyczne nagrody!

Warunki uczestnictwa:
Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla dystrybutorek Forever  ◊	
od stanowiska Supervisora wzwyż.
Uczestniczka musi aktywnie promować linię Sonya, co oznacza, że:◊	

prowadzi szkolenia Sonya» 
prowadzi domowe prezentacje Sonya» 
regularnie kupuje produkty Sonya» 

Maksymalna liczba uczestniczek: 10.  ◊	
Nie zwlekaj ze zgłoszeniem swojego udziału!
Zgłoszenia (ze zdjęciem) prosimy przesyłać do Działu Marketingu ◊	
FLPP, na adres e-mail: m.hajzner@flpp.com.pl.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 listopada 2010.◊	

Sonya Show:
Sonya Show odbędzie się podczas Success Day w Warszawie,  ◊	
4 grudnia 2010.
Motyw przewodni konkursu to:◊	

Makijaż codzienny» 
Makijaż wieczorowy» 

Podczas pokazu można używać wyłącznie produktów Sonya.◊	
Każda uczestniczka sama nakłada swój makijaż.◊	
Każda uczestniczka zaprezentuje krótkie (ok. 3 minut) szkolenie/◊	
prezentację dotyczącą linii Sonya.

Nagrody:
Pokaz krajowy:
Zwyciężczyni będzie reprezentowała swój kraj na Zjeździe ◊	
Europejskim i Światowym w Wiedniu, w kwietniu 2011.  
Całkowity koszt wyjazdu dla 1 osoby pokrywa FLP.

Jeżeli zwyciężczyni jest kwalifikantką Zjazdu Europejskiego, wycieczka wygrana  
w ramach konkursu Sonya nie może być przekazana innej osobie.
Zwyciężczyni konkursu krajowego nie będzie mogła brać udziału w żadnych  
przyszłych konkursach Sonya powiązanych z Super Rally.

Zjazd Europejski:
Trzecie miejsce -◊	  250 $
Drugie miejsce -◊	  500 $
Zwyciężczyni –◊	  wyjazd na Super Rally (tylko dla zwyciężczyni)  
i reprezentowanie Europy

Super Rally Sonya Show:
Trzecie miejsce - ◊	 500 $
Drugie miejsce - ◊	 750 $
Zwyciężczyni - ◊	 1000 $ i tytuł Miss Sonya

 Jeżeli zwyciężczyni jest kwalifikantką Super Rally, wycieczka wygrana w ramach konkursu Sonya nie może zostać przekazana innej osobie. 

Czekamy na Wasze zgłoszenia!



Produkty
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Suplementy 
na TWOJĄ miarę
Wszyscy wiemy, że najlepszym sposobem na zachowanie zdrowia 
jest zrównoważona dieta, złożona ze świeżych, zdrowych potraw 
oraz mnóstwa owoców i warzyw. Co jednak, gdy nie jesteśmy  
w stanie zaspokoić odżywczych potrzeb naszego organizmu jedy-
nie poprzez pożywienie? Amerykańska Food and Drug Admini-
stration (FDA – Agencja ds. Żywności i Leków) poinformowała 
ostatnio konsumentów, że pewne suplementy witaminowe „mogą 
być użyteczne”, dodając, że „istnieje wiele powodów”, by rozważyć 
ich spożycie. Według Barbary Schneeman, PhD, Director of FDA’s 
Office of Nutritional Products, Labeling, and Dietary Supplements 
(Dyrektor Biura Odżywczych Produktów, Etykiet oraz Suplemen-
tów Diety FDA): Suplementy mogą być użyteczne, gdy zaspokajają 
naukowo stwierdzone zapotrzebowanie na określoną substancję od-
żywczą, które nie może być zaspokojone przez pożywienie lub które 
nie jest zaspakajane przez normalne spożycie pokarmu. (Vitamins 
can be useful, says FDA, October 2009)

Według Dietary Guidelines for Americans (Dietetyczne wytyczne 
dla Amerykanów) wiele osób spożywa więcej kalorii niż potrzebuje 
ich organizm, nie dostarczając mu przy tym wystarczającej ilości 
różnych substancji odżywczych – w tym witamin – co może budzić 
obawy. Ważne substancje mineralne, takie jak wapń, potas, magnez 
oraz witaminy takie jak A, C, D, E i K, jak również witamina B12, 
żelazo i kwas foliowy stanowią nieodzowny składnik każdej zdro-
wej diety. Skoro większość tych składników zawarta jest w naszym 
pożywieniu, dlaczego tak duża część populacji nie spełnia zaleca-
nych dziennych wymogów? Czynników jest pewnie tyle samo, ile 
różnych stylów życia.

Trudno jest spełniać wszystkie wymogi zdrowotne na każdym eta-
pie życia. Na ryzyko niedostatecznego dostarczania organizmowi 
koniecznych mu substancji odżywczych szczególnie narażone 
mogą być niektóre grupy ludzi, takie jak kobiety w wieku rozrod-
czym, wegetarianie i weganie, osoby starsze itp. Nastawienie typu 
„rozmiar uniwersalny” nie sprawdza się – należy pamiętać, że nad-
mierna suplementacja, przyjmowanie wysokich dawek witamin czy 
próby szybkiego „naprawienia” kwestii zdrowotnych również nie 
stanowią dobrego rozwiązania.
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FDA oraz American Academy of Family Physicians (AAFP – Ame-
rykańska Akademia Lekarzy Rodzinnych) zalecają wypracowanie 
takiego trybu przyjmowania witamin, który zapewni konsumpcję  
witamin odpowiednią dla zaspokojenia konkretnych potrzeb or-
ganizmu. Warto zacząć od 13 podstawowych witamin, niezbęd-
nych dla rozwoju i zdrowia organizmu, a następnie uwzględnić 
swoje konkretne potrzeby. Według Mayo Foundation for Medical 
Education and Research (MFMMER – Fundacja Mayo dla Stu-
diów i Badań Medycznych) nasz organizm nie potrafi wytwarzać 
większości potrzebnych mu witamin i minerałów, dlatego musimy 
pozyskiwać je z pożywienia czy, w niektórych przypadkach, z su-
plementów diety. Najważniejsze jest to, że dzięki popartym nauką 
radom konsumenci mogą zapewnić sobie spożycie odpowiedniej 
ilości substancji odżywczych i witamin. 

Kiedy pamięta się o tych prostych wskazówkach, nietrudno wcielić 
w życie prozdrowotną strategię. Poznaj wymogi odpowiednie dla 
ciebie. Dostępnych jest naprawdę wiele informacji, w zależności 
od wieku, preferowanej diety oraz kwestii zdrowotnych. Następnie 
skoncentruj się na tych obszarach, w których samo pożywienie nie 
jest w stanie zaspokoić twoich odżywczych potrzeb. Zwróć szcze-
gólną uwagę na te kluczowe witaminy i substancje odżywcze, któ-
rych twój organizm bezwzględnie potrzebuje, by zachować zdro-
wie. I pamiętaj, że Forever Living ma w swojej ofercie dokładnie 
takie suplementy, jakich potrzebuje twój organizm, by pomóc ci 
zachować zdrowie.

Linia suplementów diety i produktów odżywczych Forever Li-
ving została stworzona z myślą o twoich potrzebach zdrowotnych. 
Niezależnie od tego, jakie są twoje potrzeby teraz i jakie mogą być 
w przyszłości, Forever Living ma dla ciebie suplementacyjne wspar-
cie. Tabletki do ssania Forever Kids (kod 198) dostarczą tobie  
i twoim rosnącym dzieciom ważne witaminy, minerały i fitoskładni-
ki, których może wam brakować. Możesz też wybrać inny z naszych 
suplementów, na przykład Forever Nature’s 18 (kod 271), Forever 
Calcium (kod 206), Absorbent-C (kod 048) czy Arctic-Sea Super 
Omega 3 (kod 039). Jeżeli twoim celem jest kontrola wagi, możesz 
sięgnąć po koktajl Forever Lite lub Forever Lite Ultra. 

Nie żałuj czasu na właściwe odżywienie swojego organizmu – to 
świetna inwestycja. Jeżeli nie korzystasz jeszcze z fantastycznej 
oferty suplementów i produktów odżywczych Forever Living, na 
co czekasz? Nasze suplementy są tworzone na twoją miarę!

źródło: Forever International, grudzień 2009



Biznes
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Robert Krool

Wędrówka Lidera

Jeden z moich nauczycieli rzekł: pamiętajcie, by w życiu 
zżynać od prymusów, nie od matołów… 

Poczet królów, ich historie, perypetie pokazują wyraźnie pewne 
zawiłości. Mówi się, że król Jan Kazimierz uratował Polskę w cza-
sach potopu szwedzkiego, ale zapomina się o tym, że najpierw sam 
się do niego przyczynił, romansując z podkanclerzyną Elżbietą ze 
Słuszków Radziejowską. Jej mąż, Hieronim, wpadł w szał, zdradził 
króla i przekonywał Szwedów do najazdu na Polskę. Tymczasem 
nasz król, nawet zmiatając przed Szwedami na Śląsk, nie odpuścił 

Część I
Zżynać od matoła czy od prymusa?
Przywódczy dylemat komunikacji w erze hołubiącej 
spektakl, miernotę i plastik

Robert Krool to uznany ekspert w dziedzinie przy-
wództwa oraz zarządzania sprzedażą, autor książek 
oraz wielu fachowych publikacji. Jego najnowsze wy-
dawnictwo to Personal Coaching Collection vol. 1. 
Wędrówka lidera – już w sprzedaży.
Więcej na www.krool.org.

żonie swojego podkomorzego Teodora Denhoffa, Katarzynie. 
Bycie królem nie chroni przed pozostaniem osłem. 

Ale do rzeczy. Po pierwsze, większość amatorów bądź fanów 
komunikacji uważa, że osoba komunikatywna to ta, którą 
wszyscy lubią. Otóż nie. Człowiek komunikatywny to 
przede wszystkim selekcjoner i dobry słuchacz. Nie 

traci czasu na wszystkich, nie wszystkim chce po-
móc i nie potrzebuje, by wszyscy go lubili. Wszy-
scy oznacza w sumie nikt! Osoba komunikatywna, 
na ten przykład, musi sobie ciężko zapracować na 
czyjąś zazdrość. To dość prymitywna, ale niestety 
powszechna forma uznania dla kogoś szczególne-
go. Za darmo dostaniemy w zasadzie tylko litość!  
A litość to jakby zgoda na miernotę… A może na-
wet na zbrodnię? No świetnie, ale jaką relację moż-
na zbudować na poczuciu litości wobec kogoś?  
A na poczuciu zazdrości wobec nas?  Nierzadko  
w związku z tym należy zakończyć beznadziejne 
relacje. To są, prawdę mówiąc, największe „poże-
racze naszego czasu”. Czyli życia. Ludzie, którzy 
tego nie potrafią, męczą się notorycznie, a czasem 
stają się emocjonalnie zdeformowani, zniewoleni, 
zaczyna im brakować tzw. kręgosłupa. Babrzą się 
w błocie tanich emocji, wciągają w to innych, brną 
coraz głębiej w bagno. 
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Przyjdź na

Wędrówka Lidera może być 
Twoja!

Szczegółowe informacje o Success Day na stronie 18.

Szkoda więc naszego życia na byle jakich ludzi. 
Od dawna wiemy, że wszystkim nie dogodzimy  
i nie wszyscy nam dogodzą. Jako osoba występująca 
publicznie wiem bardzo dobrze, że gdy wchodzę na 
scenę, podium lub po prostu kiedy słuchają mnie 
ludzie, to średnio 20–30 procent z nich może wy-
razić się o mnie w sposób niekoniecznie przychyl-
ny. Ale czy to w erze wolności słowa i demokracji 
nie jest normalne? Nie żywię więc urazy, raczej do-
ceniam to, zwyczajnie akceptuję i przechodzę nad 
tym do porządku dziennego. Ripostując swoim ad-
wersarzom, podkreślam wręcz: mam tę wielką ra-
dość, że nie zgadzam się z Panią! I szczerze uśmie-
cham się, gdyż to wspaniałe, że mam do czynienia 
z ludźmi, którzy mają inne, własne zdanie. Czy 
jestem w związku z tym wyluzowany? Absolutnie 
tak! Namawiam gorąco do obserwowania włas-
nych reakcji. Obserwacja innych to prosta sprawa, 
ale siebie samego? To naprawdę wyzwanie dla inte-
lektu. Bo wiele osób zaprząta sobie głowę reakcją 
ludzi im nieprzychylnych, nierzadko złośliwych,  
a wręcz zazdrosnych. Jakby chcieli wszystkim zro-
bić dobrze. A może brak czyjejś akceptacji to zmora nie do zniesienia? Może to prawdziwe upiory z dzieciństwa…? A może to nasze obłą-
kane, mdlące i dziadowskie uwarunkowania kulturowe, jakie wpoili nam w dzieciństwie rodzina, bliscy i nauczyciele lub inne licho, i to one 
żądają od nas permanentnej daniny…?

Success Day4 grudnia 2010

Ułóż tekst piosenki o Forever i prześlij go do Działu Marketingu, 
na adres m.hajzner@flpp.com.pl nie później niż do 30 października br.

Jury w składzie: Senior Manager Renata Błażejewska, Manager Daniel Sroka 
i Supervisor Jan Duraziński, wybierze najciekawsze spośród nadesłanych prac. 

Finałowe teksty zostaną zaprezentowane podczas Success Day 4 GRUDNIA, 
a publiczność zdecyduje, który z nich zostanie Przebojem Forever!

Do zwycięskiego tekstu Manager Daniel Sroka napisze muzykę i gotowa piosenka 
będzie towarzyszyć polskiej grupie na Światowym i Europejskim Zjeździe w Wiedniu!

Bezpłatny wstęp na wszystkie Success Days 
organizowane przez FLP Poland w 2011 
roku oraz upominek-niespodzianka.

Na Wasze teksty czekamy tylko do końca miesiąca!!!

UWAGA konkurs!!!

nagroda:

Błyśnij talentem i stwórz 

PRZEBÓJ FOREVER!!!
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Zamów produkty z dostawą do domu – kurier doręczy ci przesyłkę w ciągu trzech dni roboczych.
Możesz:
- zadzwonić do warszawskiego Centrum Zamówień, tel. 22/456 43 54 lub 55 
- wysłać fax na numer 22/456 43 60
- złożyć zamówienie przez stronę www.flpp.com.pl
- wysłać e-mail na adres flpp@flpp.com.pl 

Ważne! Jeśli składasz zamówienie ostatniego dnia roboczego miesiąca, musi ono trafić do Biura Głównego w godzinach 
pracy, czyli nie później niż do godziny 20.00.
Pamiętaj! Otrzymaną przesyłkę otwórz w obecności kuriera, aby sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń.

ZAMÓWIENIA WYSYŁKOWE

Sprzedaż produktów Forever na aukcjach internetowych (np. Allegro) stanowi naruszenie Za-
sad Działalności i polityki Firmy. Sprzeczna z Zasadami jest również sprzedaż produktów Forever  
w punktach handlu detalicznego, np. sklepach, aptekach, komisach, na bazarach.
W stosunku do dystrybutorów naruszających Zasady Działalności będą wyciągane konsekwencje 
– z zawieszeniem w prawach dystrybutorskich włącznie.

ZASADY DZIAŁALNOŚCI

Wpłat można dokonywać we wszystkich Centrach Produktów 
Forever oraz przy zamówieniach wysyłkowych od 2 listopada.

Podczas Super Rally w Denver zbie-
rane były fundusze na zakupienie 
moskiter dla najbiedniejszych dzie-
ci w Ugandzie, by chronić je przed 
tragicznymi skutkami zarażenia ma-
larią. 26 września br. Gary Shreeve, 
wiceprezes ds. Afryki, uczestniczył  
w dystrybucji ponad 7000 moskitier 
w slumsach Kampali. 

Gary powiedział: Było to dla mnie bar-
dzo emocjonalne przeżycie, jedno z tych, 
które zmieniają życie, i nigdy nie byłem 
bardziej dumny z tego, że jestem częścią 
Rodziny Forever. Wszystkim naszym cu-
downym dystrybutorom z całego świata 
Forever, dzięki którym stało się to możliwe, 
dziękujemy za hojność. Zapewniam Was, 
że sprawiamy różnicę!

Dołącz do pomocy najbied-
niejszym i najbardziej potrze-
bującym – wykup świąteczną 
cegiełkę i wesprzyj fundację 
charytatywną Forever Giving.

10 PLN – 2 karty świąteczne
50 PLN – 10 kart świątecznych
100 PLN – 20 kart świątecznych



Spotkania i szkolenia

NOWOŚć NDP - JUŻ OD LISTOPADA!

(a) Dystrybutor zasponsorowany przez pełne sześć miesięcy, który  
w tym czasie nie osiągnął pozycji Assistant Supervisora, będzie miał 
prawo wybrać nowego sponsora.

(b) Wybierając nowego sponsora, Dystrybutorzy tracą dotychczasową 
strukturę oraz zgromadzone punkty kartonowe. Jednocześnie będą 
oni traktowani jak nowo zasponsorowani Dystrybutorzy na potrzeby 
wszystkich odnośnych programów promocyjnych.!
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MUSISZ TAM BYć!

Forum Sprzedaży Bezpośredniej 
i seminarium Briana Tracy

Zasady budowania sukcesu w biznesie 23 listopada 2010 Warszawa, Sala EXPO, ul. Prądzyńskiego 12/14

Wyjątkowa szansa na spotkanie z Brianem Tracy, światowym autorytetem 
w dziedzinie rozwoju biznesu, sprzedaży i rozwoju osobistego.

Bilety w cenie 199 PLN do nabycia we wszystkich Centrach Produktów Forever.

Twoje marzenie
Nasz plan

Pomo˝emy Ci spe∏niç pragnienia!

Podr´cznik szkoleniowy
Od Supervisora do Managera

Forever Living Products Poland
listopad 2008

Forever Living Products Poland regu-
larnie organizuje w Biurze Głównym  
w Warszawie spotkania, na które zapra-
szamy nowych Supervisorów. 
Wrześniowe szkolenie, opracowane spe-
cjalnie po to, by pomóc Supervisorom  
w dalszym, dynamicznym rozwoju bizne-
su Forever i osiągnięciu awansu na stano-
wisko Managera, poprowadzili Urszula 
Zyskowska, Manager i członek Klubu 
Prezydenckiego FLPP 2010, oraz Dyrek-
tor Jacek Kandefer.

Spotkanie Supervisorów

Spotkanie Supervisorów to:
udział w warsztatach „Od Supervisora do Managera”,   Ê

    czyli praktyczna wiedza, jak awansować
szkolenie prowadzone przez największych polskich liderów Forever Ê
zwiedzanie Biura Głównego i spotkanie z pracownikami Ê
wymiana doświadczeń z Supervisorami z całej Polski   Ê

     podczas wspólnej kolacji
uczestnictwo w Success Day Ê

17-18 września 2010

Spotkanie jest bezpłatne dla wszystkich nowych Supervisorów. 

Przypominamy, że od 1 listopada 2010 r.:



Wydarzenia
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Warszawa, Teatr Żydowski  
Pl. Grzybowski 12/16, godz. 11.30

szczegóły na str.  11

cena biletu 20 zł

Success Day

 Jak wyglądać pięknie i czuć się świetnie w karnawale - tylko z Forever! 
 Przeboje Forever     Awanse i osiągnięcia
 Moja kariera z Forever        Zaplanuj sukces swój i grupy w 2011! 
 Panorama biznesu Forever: Jak skutecznie sponsorować
 Kto pojedzie na Światowy i Europejski Zjazd do Wiednia?

MIASTO DATA     GODZINA ADRES WYDARZENIE PROWADZĄCY

WARSZAWA 04.12      11.30 Teatr Żydowski, 
Pl. Grzybowski 12/16

Success Day

BYDGOSZCZ 10.11            18.00
24.11

NOT, Bydgoski Dom Technika, 
ul. Rumińskiego 6, I p., sala 110

Szansa na biznes Halina i Grzegorz Smętkowie, 
Senior Managerowie

CHARZYKOWY 03.11            17.00
10.11
17.11
24.11

ul. Willowa 13 Szansa na biznes Anna Lubińska, Senior Manager

ELBLĄG 03.11            18.00 Hotel Gromada, Pl. Słowiański 2 Szansa na biznes Anna i Zbigniew Adamik, 
Senior Managerowie

EŁK 28.10            18.00 Hotel Rydzewski, 
ul. Armii Krajowej 32 Produkty pszczele Forever

Jacek Kandefer, Dyrektor
Tadeusz Kaczmarczyk, Manager

GDAŃSK 09.11            18.00
23.11

Budynek Oddziału, ul. Szymanow-
skiego 2, IV p., sala Stabilatora

Szansa na biznes Grzegorz Sieczka, 
Soaring Manager

GDAŃSK 21.11            11.00 CH Manhattan, Al. Grunwaldzka 82 Szansa na biznes
Pielęgnacja cery 
produktami Forever

Grzegorz Sieczka, Soaring Manager
Aneta Mydlarz, wicemiss 
europejskiego Sonya Show 2009

GDYNIA
Wielki Kack

09.11            18.30
16.11
23.11
30.11

Osiedle Fikakowo, ul. Górnicza 42 Produkty aloesowe 
Forever dla zdrowia 
i urody

Joanna Porada, Supervisor
Wioletta Kruszyńska, 
Assistant Supervisor

KOŚCIERZYNA 09.11            18.00
16.11
23.11
30.11

ul. Derdowskiego 11 (przy Rogali) Szansa na biznes Halina i Wiesław Micorkowie, 
Senior Managerowie

KRAKÓW 05.11            18.00
12.11
19.11
26.11

Sala szkoleniowa przy Oddziale FLPP, 
ul. Kadecka 1/8

Szansa na biznes Bożena Gaj, Senior Manager
Elżbieta Sarga, Manager

KALENDARZ SPOTKAŃ
listopad 2010

4 grudnia 2010
Sonya Show 2010
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Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa
tel. 22/456 43 59
tel. 22/456 43 58
tel. 22/456 43 57
tel. 22/456 43 56
fax 22/456 43 60
e-mail: 
flpp@flpp.com.pl

FOREvER LIvING PRODUCTS POLAND
Biuro Główne i Centrum Sprzedaży Warszawa

UWAGA! 
OD 1 LISTOPADA ZMIANA ADRESU

ODDZIAłU GDAŃSK

GODZINY PRACY
Biuro Główne FLPP: 
pon.-pt. 09.00-17.00

Recepcja i Dział Sprzedaży:
pon., pt. 09.00-17.00
wt., śr., czw. 09.00-20.00
sobota pracująca
w Success Day 09.00-11.00

Oddział Gdańsk 

ul. Szymanowskiego 2
80-280 Gdańsk
tel. 58/521 93 99
e-mail:  
gdansk@flpp.com.pl

GODZINY PRACY
pon., pt. 09.00-17.00
wt., śr., czw. 12.00-19.00

e-mail:  
gdansk@flpp.com.pl

GODZINY PRACY
pon., pt. 09.00-17.00
wt., śr., czw. 12.00-19.00

Oddział Gdańsk 
ul. Grunwaldzka 136
80-264 Gdańsk

Oddział Katowice 

ul. Ułańska 12
40-887 Katowice
tel. 32/250 46 22
e-mail:  
katowice@flpp.com.pl

GODZINY PRACY
pon., pt. 09.00-17.00
wt., śr., czw. 12.00-19.00
Kierownik:  
Stanisław Szczepanik

Oddział Kraków 

ul. Kadecka 1
30-078 Kraków
tel. 12/636 23 11
e-mail:  
krakow@flpp.com.pl

GODZINY PRACY
pon., pt. 09.00-17.00
wt., śr., czw. 12.00-19.00
Kierownik:  
Władysław Peszko

Oddział Poznań 

ul. Sczanieckiej 8A
60-216 Poznań
tel. 61/66 33 585
e-mail:  
poznan@flpp.com.pl

GODZINY PRACY
pon., pt. 09.00-17.00
wt., śr., czw. 12.00-19.00
Kierownik:  
Przemysław Pawlicki

Oddział Wrocław 

ul. Gen. Pułaskiego 42C
53-505 Wrocław
tel. 71/788 91 99
e-mail:  
wroclaw@flpp.com.pl

GODZINY PRACY
pon., pt. 09.00-17.00
wt., śr., czw. 12.00-19.00
Kierownik:  
Grzegorz Osiński

MIASTO DATA     GODZINA ADRES WYDARZENIE PROWADZĄCY
KRAKÓW 18.11            17.00

25.11
Sala szkoleniowa przy Oddziale FLPP, 
ul. Kadecka 1/8

Szansa na biznes Helena Gaca, Manager

KRAKÓW 03.11            18.00
10.11
17.11
24.11

Sala szkoleniowa przy Oddziale FLPP, 
ul. Kadecka 1/8

Szansa na biznes Maria i Wiesław Grotyńscy, 
Senior Managerowie

KRAKÓW 02.11            17.00
09.11
16.11
23.11
30.11

Sala szkoleniowa przy Oddziale FLPP, 
ul. Kadecka 1/8

Szansa na biznes Wiesława Spyra, Senior Manager
Barbara Głowacz, Supervisor

KRAKÓW 08.11            17.00
15.11            
22.11
29.11

Sala szkoleniowa przy Oddziale FLPP, 
ul. Kadecka 1/8

Szansa na biznes Bożena Gaj, Senior Manager
Aleksander Konieczny, Manager
Elżbieta Sarga, Manager

KRAKÓW 04.11            18.00 Centrum Kongresowe Uniwersytetu 
Rolniczego, Al. 29 Listopada 46

Szansa na biznes
Produkty Forever – dobra 
kondycja i odporność or-
ganizmu przez cały rok

Ktarzyna Węglarz, konsultantka 
aloesowej odnowy biologicznej

LUBLIN 02.11            18.00 Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 7 Szansa na biznes Urszula Zyskowska, Manager

LUBLIN 16.11            18.00 Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 7 Szkolenie produktowe Urszula Zyskowska, Manager

ŁÓDŹ 16.11            18.00 Centrum szkolenia Uniwersytetu 
Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 16

Szansa na biznes 
i programy motywacyjne

Grażyna Kurp, Soaring Manager
Elżbieta Ostrowska, Manager

ŁÓDŹ 30.11            18.00 Centrum szkolenia Uniwersytetu 
Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 16

Jak skutecznie sprzeda-
wać produkty Forever 
w okresie przedświą-
tecznym?

Grażyna Kurp, Soaring Manager
Elżbieta Ostrowska, Manager

OLSZTYN 05.11            18.00 Hotel Warmiński, ul. Kołobrzeska 1
Suplementacja 
produktami Forever

Jacek Kandefer, Dyrektor

Tadeusz Kaczmarczyk, Manager

OSTROŁĘKA 19.11            18.00 SM, Klub Lokator, ul. Hallera 13 Szansa na biznes
Jesienna pielęgnacja 
produktami Forever

Jacek Kandefer, Dyrektor
Katarzyna Janiczek, 
konsultantka aloesowej urody

OSTROŁĘKA 09.11            18.00 Centrum Rozwoju i Terapii „Harmonia”, 
II p., ul. Gorbatowa 7D/24C

Szansa na biznes Anna i Andrzej Popielarzowie, 
Managerowie

OSTROŁĘKA 15.11            18.00 SM, Klub Lokator, ul. Hallera 13 Szansa na biznes Teresa i Stanisław Makowscy,
Managerowie

POZNAŃ 08.11            18.00
22.11

Poradnia zdrowego człowieka, 
os. Władysława Łokietka 1F

Szansa na biznes Bożena Matkowska, Senior Manager
Maria Perz-Paprocka, Senior Manager

RACIBÓRZ 05.11            17.00
26.11

Restauracja Kameralna,
ul. Kochanowskiego 1 

Szansa na biznes Kazimierz Swoboda,
Senior Manager

SANDOMIERZ 02.11            18.00 Hotel Grodzki,
ul. Mickiewicza 38

Szansa na biznes Mirosław Kapusta,
Soaring Manager

SZCZECIN 17.11            17.00 Willa West-Ende, 
Al. Wojska Polskiego 65

Szansa na biznes
Oferta produktowa 
Forever na zimę

Grzegorz Sieczka, Soaring Manager

dr Katarzyna Zgirska-Kulazińska

WARSZAWA 09.11            18.00
23.11

Biuro Główne FLPP, 
Al. Jerozolimskie 92

Szansa na biznes Maria i Jacek Bartkowiakowie,
Soaring Managerowie

WARSZAWA 08.11            18.00
15.11
22.11
29.11

Biuro Główne FLPP, 
Al. Jerozolimskie 92

Szansa na biznes oraz
programy motywacyjne

Renata Błażejewska, 
Senior Manager
Jadwiga Adamczyk, Manager

WROCŁAW 24.11            18.00 Oddział FLPP, ul. Gen. Pułaskiego 42C Szansa na biznes Agnieszka Wojtyna, Manager

WROCŁAW 10.11            18.00 Hotel Campanile, ul. Jagiełły 7 Szansa na biznes Piotr Wojtyna, Supervisor



Nowe standardowe wymagania dla wszystkich poziomów: zasponsoruj minimum trzech nowych Dystrybutorów pierw-
szej generacji, z których każdy osiągnie stanowisko Assistant Supervisora. Każdy z nich musi osiągnąć minimalną sumę 
punktów kartonowych, tak jak przedstawiono na rysunku powyżej. Realizuj wymóg aktywności 4 pk. w każdym miesiącu 
trwania programu i osiągnij z tą nową grupą wymaganą ilość pk., jak opisano powyżej. Program promocyjny będzie trwał od 1 lipca  
do 31 października 2010. Wszystkie wymagania muszą zostać zrealizowane w czasie trwania programu. Nowi Dystrybutorzy zasponso-
rowani w trakcie trwania programu, którzy chcą uzyskać kwalifikację, muszą zrealizować wymóg 4 pk. aktywności w swoim pierwszym 
miesiącu oraz w każdym następnym. Za datę zasponsorowania Nowego Dystrybutora przyjmuje się datę zatwierdzenia Umowy Dystry-
butorskiej przez Biuro Główne FLP Poland. W programie uczestniczyć mogą jedynie Dystrybutorzy zamieszkali na stałe w krajach euro-
pejskich. Wszyscy dystrybutorzy w grupie muszą być dystrybutorami krajowymi, na stałe zamieszkałymi w Polsce. Każdy dystrybutor jest 
odpowiedzialny za zrozumienie zasad programu. Wyjątki nie będą rozpatrywane. Nagrody programu obejmują wyłącznie to, co zostało 
wymienione powyżej. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Głównym. Nagrody z programu nie podlegają zamia-
nie na gotówkę ani nie mogą zostać przekazane innej osobie.

Okres kwalifikacyjny: 1 lipca - 31 października 2010

15 - 16 kwietnia

Ostatni miesiąc kwalifikacji!!!

Poziom 3

Poziom 2

Poziom 1

Osiągnij 95 pk. (w tym zakupy własne) z tą nową grupą

Osiągnij 50 pk. (w tym zakupy własne) z tą nową grupą

Osiągnij 20 pk. (w tym zakupy własne) z tą nową grupą

BILETY NA ZJAZD  Ø

HOTEL – 3 DOBY Ø

PRZELOT Ø

BILETY NA ZJAZD  Ø

HOTEL – 3 DOBY Ø

BILETY NA ZJAZD  Ø

TY 
(aktywność 4 pk.)

TY 
(aktywność 4 pk.)

TY 
(aktywność 4 pk.)

Assistant Supervisor
min. 30 pk.

Assistant Supervisor
min. 15 pk.

Assistant Supervisor
+2 pk.

Assistant Supervisor
min. 30 pk.

Assistant Supervisor
min. 15 pk.

Assistant Supervisor
+2 pk.

Assistant Supervisor
+2 pk.

Assistant Supervisor
+2 pk.

Assistant Supervisor
+2 pk.


