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WejÊcie g∏ówne do Aloe Vera of America

Nowa, doskonalsza 
siedziba

Podobno wi´ksze nie znaczy lepsze. Có˝, w przypadku naszego 

nowego zak∏adu przetwórczego Aloe Vera of America w Dallas,  

w Teksasie, wed∏ug nas jednak tak jest! „AVA” – jak jà nazywamy – 

sfinalizowa∏a ostatnio przeprowadzk´ do nowej, supernowoczes

nej i naprawd´ ogromnej siedziby. Tak bardzo jesteÊmy pewni 

waszego rozwoju, jakim b´dziecie si´ cieszyç, ci´˝ko pracujàc nad 

budowà swojego biznesu Forever, ˝e zainwestowaliÊmy miliony  

w ten niesamowity zak∏ad.

Wiemy… ci´˝ko czuç dreszczyk emocji na myÊl o fabryce! Ale daj

cie nam jeszcze chwil´, a opowiemy wam, co sprawia, ˝e skacze

my z radoÊci!

Przesy∏anie ponad 350 000 kartonów w ponad ��0 kontenerach do 

ponad 1�0 miejsc docelowych na ca∏ym Êwiecie to wcale nie taki 

ma∏y wyczyn. Przede wszystkim wymaga naprawd´ du˝o prze

strzeni – ale… Nowa siedziba AVA ma tej przestrzeni pod dostat

kiem – jest dwa razy wi´ksza ni˝ poprzednia, zajmuje ponad �5 000 m� 

i ma w zapasie miejsce na dodanie kolejnej sekcji, kiedy b´dziemy 

jej potrzebowaç! Mamy obecnie �0 ramp za∏adunkowych, baz´ 

kontenerów w liczbie ponad 50, a miejsce, w którym realizujemy 

zamówienia wysy∏kowe, jest ponad trzy razy wi´ksze ni˝ poprzednio!

To, co na pewno wzbudzi w was dreszczyk emocji, to informacja  

o naszej „zdolnoÊci produkcyjnej” – co oznacza iloÊç aloesu, jakà 

co miesiàc mo˝emy poddaç stabilizacji i przelaç do tych pi´knych, 

˝ó∏tych baniaczków. Có˝, dzi´ki nowym udoskonaleniom naszej  

linii nape∏niajàcej, obecnie jesteÊmy w stanie nape∏niç imponujàcà 
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Chris Hardy, wiceprezydent AVA i Calvin Shuler, Dyrektor zak∏adu w Dallas

Pakowanie produktów

Hol z prezentacjà historii firmy i procesu produkcyjnego na Êcianach

Zbiorniki z napojami aloesowymi

Rampy za∏adunkowe

Baza kontenerów do przesy∏ek mi´dzynarodowych

liczb´ ponad miliona galonów dziennie. To oznacza comiesi´cznà 

produkcj´ oko∏o 4 milionów baniaków, czyli 333 334 kartony wyso

kiej jakoÊci, naturalnego mià˝szu Aloe Vera – gotowego do wysy∏ki 

do was. Laboratorium Kontroli JakoÊci, gdzie produkty sà badane 

i poddawane analizom na czystoÊç i jakoÊç, tak˝e potroi∏o swój 

rozmiar.

To, co omówiliÊmy, to zaledwie kilka z wielu udoskonaleƒ, jakie 

kryje ten niezwyk∏y zak∏ad. Dlaczego nie omawiamy wszystkich? 

Bo chcemy, abyÊcie przyjechali i zobaczyli je na w∏asne oczy, co 

osiàgniecie kwalifikujàc si´ do udzia∏u w Traditional Post Rally, 

odbywajàcej si´ po Super Rally w sierpniu. Wi´cej informacji na 

temat zasad kwalifikacji znajdziecie w Zasadach Dzia∏alnoÊci.

Co to wszystko oznacza dla was jako dystrybutorów? Có˝, oznacza 

to, ˝e niezale˝nie od tego, jak wieloma baniaczkami, tubkami, pale

tami czy kremami dzielicie si´ na ca∏ym Êwicie, b´dziemy je wam 

w stanie dostarczyç jeszcze sprawniej – co w skrócie oznacza szyb

ciej i jeszcze bardzo Êwie˝o! Dzi´kujemy za wszystko, co robicie, 

pomagajàc budowaç Rodzin´ Forever! Nie mo˝emy si´ doczekaç, 

˝eby pokazaç wam Nowà AVA!


