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Sekrety  
stabilności
“...Jestem Forever. Moje 
Forever jest takie, jakim 
je czynię. Jest moją marką 
i moim przesłaniem, jest 
tym, kim ja jestem.”

się nad tym do tej pory, ale to, 
jak Was postrzegają inni, ma 
ogromne znaczenie dla trwałości 
Waszego biznesu. Zarówno na 
gruncie zawodowym, jak  
i osobistym, jesteście otoczeni 
ludźmi, którzy polegają na 
niezawodności Waszej marki. 
Mając świadomość, że tak 
wielu ludzi na Was polega, co 
robilibyście inaczej?

Skupienie na prawości swojego 
biznesu to podstawowa zasada 
budowania mocnych, stabilnych 
zespołów na całym świecie. 
To klucz do trwałych relacji, 
uczciwych produktów  
i nieprzemijającego sukcesu. 
Jest to dla Was indywidualna 
szansa rozwoju.Podejmując 
decyzje z myślą o swoich 
interesariuszach, stajecie  
się bardziej świadomi 
właściwego postępowania,  
a przy tym stajecie się lepszymi 
przedsiębiorcami.

Nie jest to popularny sposób 
działania. Jest trudny. Czasem 
trzeba zakasać rękawy  
i zrobić to, czego nikt inny nie 
chce zrobić, ponieważ jest to 
ważne dla ludzi, którzy na Was 
polegają. 

Wybierzcie mniej uczęszczaną 
ścieżkę – prowadźcie tam, gdzie 
nikt inny tego nie zrobi.

Forever Wasz,

 
Rex Maughan
CEO

Mam nadzieję, że widzieliście 
choć jeden – a może nawet 
wszystkie – z naszych filmów  
z serii Jestem Forever. Bardzo  
mnie one inspirują i przypomi-
nają, że, tak jak każdy z Was, ja 
też Jestem Forever. Moje Forever 
jest takie, jakim je czynię. Jest 
moją marką i moim przesłaniem, 
jest tym, kim ja jestem. 

W świecie biznesu funkcjonuje 
koncepcja odpowiedzialności 
korporacyjnej – przekonanie, 
że na firmach spoczywa 
odpowiedzialność wobec 
grup i osób, na które wpływa 
ich działalność. Ja jestem 
odpowiedzialny za Was – Forever 
Business Owners i klientów.  
I podobnie, Wasi klienci, 
Wasze zespoły i niezliczona 
rzesza innych FBO są Waszymi 
interesariuszami. Poprzez swój 
biznes oddziałujecie na nich 
każdego dnia.

Istotnym elementem życia 
tych wszystkich osób jest 
to, jak promujecie produkty, 
odpowiadacie na troski 
klientów i wspieracie swoje 
zespoły narzędziami rozwoju 
biznesu. Wasz sposób 
zachowania bezpośrednio 
wpływa na to, jak jesteście 
w świecie pozycjonowani 
– Wy sami i marka Forever. 
Wasi interesariusze ufają, że 
zbudujecie pozytywną, godną 
zaufania markę, na której zawsze 
mogą polegać.

Dlatego jesteśmy odpowiedzialni 
wobec Forever – naszej osobistej 
marki. Może nie zastanawialiście 



®
SUCCESS DAY

WARSZAWA

14 V 2016
Hotel Gromada Airport

ul. 17 Stycznia 32
WARSZAWA

godz. 11:00

cena biletu: 30 PLN (do 13 maja 2016)
40 PLN w dniu Success Day (w miarę dostępności miejsc)

Bilet wstępu obowiązuje również dzieci, niezależnie od wieku.*
Przypominamy, że osoby, które uzyskały awans w marcu i kwietniu

uprawnione są do odbioru biletu na majowy Success Day.
*Spotkanie o charakterze biznesowym, uczestnictwo dzieci niezalecane.

ODZNACZENIA 
NOWOŚCI Z GLOBAL RALLY 2016

DIAMENTOWY AWANS
Bogumiła i Jan Srokowie
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Piszę te słowa tuż przed wylotem na Global Rally 2016 do Johan-

nesburga. Uwielbiam wszystkie Zjazdy Forever, ale na tegoroczny 

cieszę się wyjątkowo! Bogumiła i Jan Srokowie właśnie awansowali 

na Diamond Managerów!!! To cudowne osiągnięcie, które stanowi 

ukoronowanie ich ogromnej wytrwałości, ciężkiej pracy i nieustają-

cego zaangażowania w pomaganie innym w odnoszeniu sukcesów. 

To prawdziwi, światowej klasy liderzy! Druga, wspaniała para, której 

awans będziemy oklaskiwać to Maria i Jacek Bartkowiakowie – będą 

oni odbierać na scenie gratulacje jako nowi Sapphire Managerowie. 

Oraz najbaerdziej szczodry w całej branży program Chairman’s Bonus 

– wspaniałe ukoronowanie Planu Marketingowego Forever. W tym 

roku mamy siódemkę laureatów, którzy będą na zjeździe odbierać 

czeki z podpisem Rexa. Pamiętajcie jednak, że ten genialny program 

nie ma limitu miejsc – każdy z Was może dołączyć do laureatów i za 

rok wyjechać na Global Rally po swój własny czek! 

Dodatkową radością jest członkostwo Bogusi i Janka Sroków w Glo-

bal Leadership Team – globalnym zespole największych światowych 

liderów. Razem z nimi wyruszamy do RPA nieco wcześniej, właśnie 

na spotkanie GLT. To wyjątkowa okazja, kiedy to członkowie GLT 

dołączają do zarządu Forever, by rozmawiać o przyszłych strategiach, 

brać udział w wyjątkowych zajęciach i po prostu świetnie się razem 

bawić.

Podczas Global Rally poznamy również lokalizację przyszłorocznych 

zjazdów – zarówno Global Rally, jak i Eagle Managers Retreat. Nie-

wątpliwie będą to wspaniałe miejsca, pięciogwiazdkowe hotele  

i organizacja na najwyższym poziomie. Jednak zdecydowanie waż-

niejsze niż atrakcyjne wyjazdy są efekty, jakie kwalifikacja na zjazdy 

przynosi rozwojowi biznesu i jaki ma wpływ na comiesięczne premie 

– zapytajcie któregokolwiek z laureatów! Kwalifikacja na Global Rally 

2017 trwa od stycznia. Kiedy piszę ten list dopinane są kwalifikacje na 

EMR16, a już 1 maja zaczyna się praca nad Eagle Managers Retreat 

2017 – koniecznie wpiszcie te zjazdy na listę swoich celów!

Wasz,

Jacek Kandefer

Diamentowy 
Johannesburg®
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Czy wiesz, że wielu najlepszych, 
najbardziej dynamicznie budujących 
biznes Forever Business Owners dzieli 
się zestawami, właśnie w ten sposób 
pomagając innym i budując biznes? 

Zestawy nie tylko ułatwiają wybór odpowiednich 
produktów, ale także umożliwiają ci, za pomocą kilku 
prostych pytań, dowiedzieć się, jak najlepiej możesz 
odpowiedzieć na potrzeby klienta.

Świetnym sposobem na rozpoczęcie współpracy z nowym 
klientem jest Clean 9. Zaledwie w dziewięć dni klient może 
zdobyć pozytywne doświadczenie z produktami i dostrzec 
wymierne efekty.

Zestaw wspiera również zdrowe nawyki i pomaga 
przygotować organizm na inne produkty, ponieważ pomaga 
oczyścić organizm, co mogło utrudniać maksymalne 
wykorzystanie substancji odżywczych z pożywienia  
i suplementów.

Kolejny świetny 
sposób na 
dzielenie się 
ulubionymi 
produktami  
w zestawach!

Potęga     zestawu
Łatwo jest się pogubić, próbując podjąć decyzję, które z produktów zadziałają 
najlepiej dla ciebie i twoich klientów. Dlatego Forever pogrupowało niektóre ze swoich 
bestsellerów, by pomóc ci dokonać trwałych zmian w stylu życia i dostrzec pozytywne 
rezultaty. Odkryj, jak możesz wyglądać i czuć się lepiej korzystając z zestawów 
Forever, takich jak Vital5, Clean 9 i Forever F.I.T. oraz pomóc innym w tym samym!

Touch of Forever – wartość 2 cc
kody | 9002; 9003; 9004; 9005; 9004;  
           9005; 9010

Mini Touch of Forever – 
wartość 1 cc
kody | 9001; 9007

Kiedy klient ukończy Clean 9, masz szansę dowiedzieć 
się więcej o jego potrzebach. Tym, którzy chcą schudnąć, 
produktów, ćwiczeń i planu diety potrzebnych, by czuć się  
i wyglądać lepiej, może dostarczyć program Forever F.I.T.

Jeżeli twój klient osiągnął cele związane z utratą 
wagi, możesz polecić Vital5 dla zachowania zdrowych 
nawyków, uzupełnionych przez te produkty F.I.T., które 
mu się spodobały. Jeżeli natomiast nie osiągnął celów 
wagowych, może powtarzać zestawy F.I.T. 1 i 2 dowolną 
ilość razy! Klient może być też zainteresowany codzienną 
suplementacją, dla wsparcia ogólnego zdrowia  
i samopoczucia. W takim przypadku, możesz zapoznać go 
z Vital5.

Regularnie kontaktuj się ze swoimi klientami, aby sprawdzić 
jak zmieniają się ich potrzeby. Proponuj dodatkowe 
produkty, które mogą odpowiadać klientowi lub nowe 
zestawy. Zestawy to prosty sposób dzielenia się Forever, 
pomagania innym ORAZ budowania biznesu!
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Clean 9 
•	Pozytywne	doświadczenie	i	efekty	w	9	dni
•	Wspiera	zdrowe	nawyki
•	Przygotowuje	organizm
•	Eliminuje	nagromadzone	toksyny

Vital5®

•	Codzienna	suplementacja	
dla	wsparcia	ogólnego	
zdrowia	i	samopoczucia	

•	Zachowanie	zdrowych	
nawyków

Regularnie	kontaktuj	się	ze	swoimi	
klientami,	aby	sprawdzić	jak	mogą	
zmieniać	się	ich	potrzeby.

Program Forever F.I.T.
•	Wyglądaj	lepiej 
i	czuj	się	lepiej

•	Dostarcza	
produktów,	ćwiczeń	 
i	planu	diety

Powtarzaj	zestawy	 
F.I.T. 1	i	F.I.T. 2 do  
momentu	osiągnięcia	 
celów!

Potęga     zestawu
Budowanie biznesu Forever zestawami

Aby dowiedzieć się więcej o zestawach Forever, wejdź na: 
foreverliving.com/zestawy

Poznaj lepiej potrzeby klienta.

Czy chce zachować  
zdrowe nawyki?

Czy chce zeszczupleć?

Gotów na utrzymanie?

Więcej kilogramów do zgubienia?

Zacznij od polecenia nowemu klientowi Clean 9.

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE
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PORTRET SUKCESU

Współpraca z Forever Living Products nie jest 
dla nas wyłącznie pracą zawodową, ale przede 
wszystkim wspaniałym sposobem na życie. 
Wierzymy, że takie traktowanie relacji bizneso-
wej z Firmą świetnie wpływa na wszystkie sfery 
naszego życia.

Maria i Jacek Bartkowiakowie
Sapphire Managerowie

Po	pierwsze, zasady działania Forever i jej misja są zgodne  
z naszymi wartościami, które wyznajemy. Uczciwość, pomaganie 
innym, pozytywne podejście do ludzi i zadań oraz pokora są 
fundamentem. Na nim można budować odpowiednie relacje  
i biznesowe zasady, a w konsekwencji osiągać ponadprzeciętne 
rezultaty przez resztę życia.

Po	drugie, współpraca z Forever daje olbrzymie możliwości 
rozwoju zawodowego i osobistego dla wszystkich, którzy chcą 
się ciągle rozwijać w wielu sferach życia. Nasza wiedza, umiejęt-
ności i doświadczenia ciągle się udoskonalają dzięki systema-
tycznej nauce i codziennej pracy, a przede wszystkim naszej 
chęci rozwoju. To z kolei bezpośrednio wpływa na rozwój na-
szych grup, wzrost obrotów i trwałe bezpieczeństwo. 

Po	trzecie, w naszej Firmie obowiązuje zasada: im więcej włożysz 
w ten biznes pasji i zaangażowania, tym więcej otrzymasz. Uważa-
my, że lepiej popracować kilka lat konkretnie, wytrwale, angażując 
się na 100% po to, aby potem przez kilkadziesiąt lat robić bardzo 
niewiele, żyjąc w sposób, o jakim inni mogą jedynie pomarzyć. 

Po	czwarte, wszyscy mamy możliwość korzystania z programów 
motywacyjnych organizowanych przez Forever. Systematyczna	 
i	skuteczna	praca	pomaga	nam	sięgać	po	wszystkie	z	możli-
wych	nagród	i	to	na	wysokich	poziomach. W ubiegłym roku 
osiągnęliśmy ponad 3 500 cc obrotów i po raz siódmy zakwalifiko-
waliśmy się do programu Forever2drive na poziom 3. Zrobiliśmy 
kwalifikację do wyjazdu na Global Rally na poziomie 2 500cc+  
i program Chairman’s Bonus. W styczniu 2016 awansowaliśmy na 
kolejną pozycję w Planie Marketingowym Forever – pozycję 
Sapphire Manager, co daje nam wielką satysfakcję i uznanie. 

Nie	dałoby	się	tego	osiągnąć,	gdyby	nie	dobra	praca	zespo-
łowa,	a	szczególnie	współpraca	z	naszymi	liderami.	Mamy	
przyjemność	współpracować	ze	wspaniałymi	ludźmi	i	czer-
pać	ogromną	radość	z	ich	rozwoju	i	osiągnięć.	Część na-
szych liderów jest z nami od wielu lat, ale coraz większa grupa to 
ludzie młodzi, którzy pracują od kilkunastu miesięcy i cały czas 
się rozwijają. 

Kolejna wspaniała kwestia wynikająca ze współpracy z Forever, 
to odpowiedni styl życia jaki możemy prowadzić. Niezależność	
finansowa	to	nie	slogan	tylko	konkretne	fakty. Mamy dom we 
Wrocławiu i duży apartament w Warszawie. Jeździmy komforto-
wymi samochodami i spędzamy rocznie minimum 4 urlopy  
w odległych, często egzotycznych miejscach na całym świecie. 
Dzięki współpracy z Forever poznaliśmy niezliczoną ilość fanta-
stycznych ludzi i zwiedziliśmy wiele miejsc w kilkudziesięciu kra-
jach świata. 

Bardzo ważna jest dla nas wolność i niezależność, jaką daje 
rozwijanie biznesu Forever, a tym samym samodzielne planowa-
nie swoich aktywności i czasu. Jednym	z	naszych	priorytetów	
jest	czas	spędzany	wspólnie	z	naszymi	dziećmi	i	wnukami.	 
Z nimi również wyjeżdżamy w ciekawe miejsca, aby razem cie-
szyć się z bycia szczęśliwymi rodzicami i dziadkami. 

Nieodłącznym elementem naszego stylu życia jaki prowadzimy 
dzięki Forever, jest zdrowie, witalność i fantastyczne samopoczu-
cie uzyskane poprzez systematyczne używanie naszych produk-
tów.

Dodatkową ważną dla nas wartością jest to, że codzienne nasze 
działania są zbieżne z typami osobowości, które posiadamy. 
Kochamy naszą pracę i realizujemy się w tej działalności całkowi-
cie, co daje nam dużo satysfakcji. 

W ciągu wielu lat wypracowaliśmy sobie skuteczny system pracy  
i narzędzia, dzięki którym możliwa jest duplikacja działań na każ-

dym poziomie. System ten opie-
ra się na promowanym w Firmie 
Cyklu Pracy Forever, którego 
podstawowym elementem jest 
codzienne korzystanie z pod-
ręcznika Pierwsze Kroki do Ma-
nagera. Szukamy	osób,	które	
wiedzą	czego	chcą	i	mają	
dobre	powody	do	budowania	
biznesu	Forever	oraz	zarabia-
nia	pieniędzy. Gdy znajdziemy 
taką osobę, to rozpoczynamy 

Forever to wspaniały  
 sposób na życie
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Z	naszego	doświadczenia	wynika,	że	najistotniejszymi	
czynnikami	sukcesu	w	biznesie	są	następujące	cechy,	
które	powinien	posiadać	lider:

• precyzyjna wizja własnego życia, inspirujące marzenia i cele, 
które chce spełnić dzięki tej pracy,

• traktowanie jej jak najlepszej pracy, najlepszego i jedynego 
biznesu oraz adekwatne do tego zaangażowanie, 

• gotowość zapłacenia ceny za przyszły sukces, czyli ko-
nieczność poświęcenia odpowiedniej ilości czasu, determina-
cja, gotowość do nauki i rozwoju, zainwestowanie w zestaw 
startowy oraz konieczne wsparcie marketingowe,

• postawa przedsiębiorcy, a w szczególności wysoki poziom 
empatii, odpowiedzialność, konsekwencja i wytrwałość,

• słuchanie swojego sponsora czy lidera i praca wg systemu, 
który jest sprawdzony i działa niezmiennie od wielu lat, 

• silna chęć rozwoju i bycia profesjonalistą, czyli koncentracja 
na kluczowych umiejętnościach i pasji wynikającej z wiary w 
ten biznes oraz wielkich celów i marzeń.

Świadome szukanie potencjalnych kandydatów do współpracy 
mających powyższe cechy ułatwia rozwój grupy i oszczędza 
sporo czasu, który jest najcenniejszym naszym zasobem. Nie 
chcemy go tracić na pracę z ludźmi, którzy sami nie wiedzą 
czego chcą lub nie zamierzają wiele zmieniać w swoim życiu  
i mają duży opór przed uczeniem się nowych umiejętności. Ge-
neralnie naszą rolą w biznesie Forever jest informowanie, eduko-
wanie i inspirowanie potencjalnych liderów do podjęcia samo-
dzielnej decyzji o rozpoczęciu współpracy z Forever. Nikogo nie 
przekonujemy, nie naciskamy i nie wymuszamy, bo takie podej-
ście ma odwrotny od zamierzonego skutek.

Nie byłoby naszych sukcesów gdyby nie nasi sponsorzy i przyja-
ciele Bogusia i Jan Sroka, oraz ich inspirujący wpływ. To oni 
zaprosili Marysię do Forever ponad 20 lat temu i od tamtego 
czasu wspólnie rozwijamy wspaniałe relacje w wielu płaszczy-
znach naszego wspólnego życia. Doskonale potrafimy spędzać 
wspólny czas na wyjazdach i imprezach rodzinnych oraz w pracy. 
Uważamy, że bliskie relacje i przyjaźnie są najważniejszą wartoś-
cią jaka wynika z naszej pracy. Dlatego też, budujemy relacje ze 
wszystkimi osobami w strukturach i Biurze Głównym. Szczegól-
nie dziękujemy Dyrektorowi Jackowi Kandeferowi za stwarzanie 
wspaniałych warunków do pracy oraz codzienne wsparcie.

Patrząc całościowo na naszą działalność chcemy zapewnić, że 
nasza	współpraca	z	Forever	to	nie	praca	zawodowa,	ale	wspa-
niały	sposób	na	życie, jaki Firma umożliwia każdemu, kto chce z 
niego skorzystać i pomagać innym pozytywnie zmieniać ich życie.

Jeżeli Ty czytając ten artykuł nie jesteś jeszcze z Forever, a masz 
ochotę żyć w podobnym stylu i cieszyć się radością ze współ-
pracy - skontaktuj się z nami. 

Pomożemy	Ci	spełnić	Twoje	marzenia!

pracę zgodnie z Cyklem Forever od sporządzenia listy kontaktów 
oraz listy marzeń i celów. Następnie planujemy szczegółowo kilka 
wspólnych spotkań z osobami z listy kontaktów, których celem 
jest nauka naszego nowego FBO. Szybko wdrażamy nową osobę 
poprzez uczenie samodzielności oraz rozwijanie konkretnych 
umiejętności. 

Podręcznikiem podstawowym i obowiązkowym jest książka Eric 
Worre – Bądź PRO czyli 7 kroków do mistrzostwa w marketingu 
sieciowym. Z tego podręcznika można szybko nauczyć się mię-
dzy innymi: jak zapraszać nowe osoby do rozmowy, jak prezen-
tować biznes potencjalnemu kandydatowi, czy też jak wdrażać 
nowe osoby do pracy. Jest to podstawowa wiedza i kluczowe 
umiejętności, konieczne, aby skutecznie rozwijać swój biznes 
Forever. 

Aby ułatwić dostęp do naszych szkoleń polecamy wiele naszych 
filmów zamieszczonych na naszym otwartym profilu na  
www.YouTube.com, które cieszą się dużym zainteresowaniem 
wielu FBO również spoza naszej grupy.

Najskuteczniejszym narzędziem do indywidualnej pracy z naszymi 
potencjalnymi liderami są sesje coachingowe poświęcone analizie 
rezultatów, wyznaczaniu celów i planowaniu działań. Sesje takie 
powinny być stosowane systematycznie, a wspólne ustalenia 
zapisywane, aby wrócić do nich podczas następnej sesji.



FOREVER ESSENTIALS OILS

Czym są olejki eteryczne?
Olejki eteryczne to naturalne, lotne składniki pozyskiwane 
z roślin. Z reguły nie rozpuszczają się w wodzie, natomiast 
rozpuszczają się m.in. w tłuszczach. Zazwyczaj pozyskiwane 

są metodą destylacji parowej,  aczkolwiek wykorzystywane 
są również inne metody, np. wyciskanie, często 

stosowane przy owocach cytrusowych. Jako 
substancje wysokoskoncentrowane są bardziej 

efektywne od swoich ziołowych kuzynów oraz 
oferują szybsze, pełniejsze korzyści.

Optymalne samopoczucie
Różne czynniki sprawiają, że olejki eteryczne to doskonały 
wybór dla optymalnego samopoczucia:

Działanie holistyczne
Olejki eteryczne działają holistycznie, równocześnie 
wpływając na emocjonalny, mentalny, fizyczny i duchowy 
aspekt samopoczucia.

Niezrównana wszechstronność
Olejki eteryczne są niesłychanie wszechstronne – jednego 
olejku można używać do wielu celów.

Skuteczne
Olejki eteryczne są wysokoskoncentrowane i skuteczne, 
zapewniając szybkie efekty, wspierając regenerację  
i równowagę.

Bezpieczne
Używane odpowiedzialnie, rozważnie i zgodnie z instrukcją 
na etykiecie, olejki eteryczne są bezpieczne.

Łatwe w używaniu
Olejków eterycznych łatwo i przyjemnie się używa.   

Przewodnik po 
olejkach eterycznych
Starożytne cywilizacje przez setki lat używały olejków eterycznych do celów 
rytualnych, upiększających, społecznych, do przygotowywania potraw, jako 
waluty oraz dla ogólnego dobrego samopoczucia. Starożytne zapiski i odkrycia 
archeologiczne wskazują, że aromatyczne esencje stanowiły integralną część 
kultury egipskiej, chińskiej, indyjskiej, perskiej, rzymskiej i greckiej. Dzisiaj, 
korzyści olejków eterycznych potwierdzane są przez naukowców.

FOREVER™ 
ESSENTIAL OILS 
LAVENDER  |  506

100% CZYSTOŚCI.  
100% HARMONII.
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Korzyści olejków eterycznych  
dla samopoczucia
Ludziom olejki eteryczne służą do wspierania homeostazy 
i równowagi, a także by pomóc tworzyć środowisko 
sprzyjające optymalnemu samopoczuciu. Tak jak mogą 
chronić rośliny przed szkodliwymi czynnikami, podobny 
wpływ mogą mieć na ludzki organizm. Olejki eteryczne 
przenikają do tkanek i wchodzą w interakcję z komórkami, 
wspomagając ich prawidłowe funkcjonowanie. Na całym 
świecie prowadzonych jest wiele badań naukowych 
potwierdzających pozytywny wpływ olejków na ludzki 
dobrostan.

Wiele cennych informacji na temat Forever Essential 
Oils uzyskasz oglądając ich prezentację poprowadzoną 
przez kosmetolog Katarzynę Sadowską-Mroczek – 
prezentację znajdziesz na naszym kanale na YouTube: 
ForeverLivingPoland.

Jak działają olejki eteryczne
Najlepszym sposobem na używanie olejków jest 
prowadzenie „aromatycznego stylu życia”, czyli korzystanie 
z nich na co dzień, co wzmocni ich korzyści. Regularne 
stosowanie olejków wesprze równowagę emocjonalną, 
mentalną, fizyczną i duchową. Użycie aromatyczne oraz 
miejscowe to dwa proste sposoby na włączenie olejków do 
codziennego stylu życia.

Wdychanie aromatu olejków eterycznych jest nie 
tylko miłe dla powonienia, ale ma również znaczący 
psychofizjologiczny wpływ na ludzkie ciało. Kiedy 
wdychamy aromat olejku, molekuły zapachowe przenikają 
do układu limbicznego. Jest on zbudowany z różnych 
struktur mózgu i bierze m.in. udział w regulacji zachowań 
emocjonalnych. I tak, oddziałując na układ limbiczny, olejki 
eteryczne mogą wpływać na sen, libido, pamięć, uczenie 
się, apetyt, tętno, ciśnienie, poziom stresu, oddech, a nawet 
równowagę hormonalną.

Kiedy olejek nakładany jest na skórę, jego cząsteczki 
wnikają w nią i poprzez krwiobieg trafiają do komórek 
i tkanek, które ich najbardziej potrzebują. Kiedy olejek 
nakładany jest na skórę, jego cząsteczki wnikają w nią 
i poprzez krwiobieg trafiają do komórek i tkanek, które 
ich najbardziej potrzebują. Komórki otoczone są błoną, 

zbudowaną z lipidów, przez którą olejki mogą przenikać. 
Wewnątrz, cząsteczki olejku oddziaływają na 

komórkę.

FOREVER™ 
ESSENTIAL OILS 
LEMON  |  507

100% CZYSTOŚCI  
100% MOCY.

FOREVER™ 
ESSENTIAL OILS 
PEPPERMINT  |  508

100% CZYSTOŚCI.  
100% ŚWIEŻOŚCI.

Ciąg dalszy na str. 12
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Jak korzystać z olejków eterycznych
Już kilka kropli olejków eterycznych może mieć potężne 
działanie, zwłaszcza w przypadku dzieci. Są one bardziej 
podatne na olejki eteryczne, dlatego wystarczy naprawdę 
niewielka ich ilość. A czasem nawet dorosłym wystarczy 
zaledwie jedna lub dwie krople.

Aby zastosować olejek aromatycznie, dodaj po prostu 
kilka jego kropel do dyfuzora lub skrop bawełniany wacik 
czy chusteczkę. Godzina lub dwie aromaterapii może mieć 
znaczący wpływ na twoje samopoczucie.

Aby zastosować olejek miejscowo, należy go rozcieńczyć  
w nośniku Forever Carrier Oil. Najczęstsze miejsca 
nakładania olejków to spód stóp, nadgarstki, kostki, głowa 
i szyja. Może je jednak stosować także na inne, wybrane 
miejsca.

Już dziś zacznij prowadzić „aromatyczny styl życia”,  
a z pewnością odczujesz jego korzyści!

FOREVER™ 
ESSENTIAL OILS 
CARRIER 
OIL  |  505

509 510 511

Przewodnik po 
olejkach  
eterycznych

FOREVER™ 
ESSENTIAL  
OILS BLENDS



Potraktuj swoje ciało tak, jak na to 
zasługuje. Wyglądaj i czuj się świetnie  
z Aloe Body Toning Kit. 

Aloe Body Toning Kit to zestaw stworzony, by 

modelować,	tonizować	i	ujędrniać	skórę,  

a jednocześnie minimalizować	oznaki	cellulitu. 

Zawiera Aloe Body Toner i folię do domowego zabiegu 

„body wrap”, Aloe Body Conditioning Creme do użytku 

miejscowego, Aloe Bath Gelée, który koi	i	wygładza 

skórę podczas odżywczej,	relaksującej kąpieli oraz 

myjkę luffę, by pobudzać	krążenie podczas mycia. 

#055

Aloe Body Toning Kit



Niezależnie od tego, czy uważasz  
samochód za symbol statusu,  

czy część rodziny,  
ciesz się nową  

przygodą.

Jeśli chcesz być następny/-a, wejdź na 
foreverliving.com/forever2drive 
lub skontaktuj się ze swoim sponsorem  
i zapytaj, jak to osiągnąć.

CO NAPĘDZA CIEBIE?
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poziom 3 poziom 2

poziom 2

poziom 1

poziom 1

Maria i Jacek Bartkowiakowie Renata Błażejewska

Grzegorz Sieczka

Stanisława Karpińczyk

Jolanta i Radosław Jochimowie
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W kwietniu zainaugurowaliśmy nowy rodzaj szkolenia: 
Success Express. Jest ono przeznaczone dla wszyst-
kich FBO, którzy dopiero rozpoczynają swoją podróż 
Forever. Prelegentami są liderzy Forever, czyli najlepsi 
praktycy naszego biznesu! W swoich prezentacjach 
dzielą się swoim doświadczeniem i przekazują mnóstwo 
cennych informacji. Oprócz tego, prezentowane są 
również najpopularniejsze produkty Forever.

Na pierwszym, warszawskim Success Express sala 
była wypełniona do ostatniego miejsca! I nic dziwnego, 
bo znakomite szkolenia poprowadzili:

Diamond	Manager	Bogumiła	Sroka  
Stwórz wizję własnego przedsiębiorstwa Forever

Sapphire	Manager	Jacek	Bartkowiak	 
Wizja życia, cele i cykl pracy Lidera Forever

Sapphire	Manager	Maria	Bartkowiak	 
Duplikacja jako klucz do sukcesu w biznesie Forever

Senior	Eagle	Manager	Renata	Błażejewska	 
Wykorzystaj w pełni szansę, jaką daje Forever

Kosmetolog	Katarzyna	Janiczek	 
Wyglądaj pięknie i czuj się atrakcyjnie tej wiosny z Forever

Nowa formuła szkoleniowa 
– potężna dawka praktycznej 
wiedzy biznesowej w wyko-
naniu największych liderów. 

Success Express
Diamentowy	początek! Z ogromną przyjemnością pogratulowaliśmy 
Bogumile i Janowi Srokom, którzy właśnie  
awansowali na Diamond Managerów!
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Zapraszamy	na	 
Success	Express	 
w	regionach:

11	czerwca,	Bydgoszcz 
City Hotel, ul. 3 Maja 6,  

godz. 11:00 

25	czerwca,	Wrocław 
Hotel Terminal, ul. Rakietowa 33 

godz. 11:00 

9	lipca,	Gdańsk 
Pierwsze Piętro, ul. Rajska 6,  

godz. 11:00

8	października,	Kraków 
Hotel Galaxy, ul. Gęsia 22a,  

godz. 11:00



SUCCESS	DAY	|	20	LUTEGO	2016

Managerowie

Sapphire 
Managerowie

Senior Managerowie
Maria i Jacek Bartkowiakowie

Soaring Manager, Top FBO 2015  
w obrotach niemanagerskich,  
Urszula Zyskowska

Diamond Managerowie, Top FBO 2015 
w obrotach całkowitych, członkowie GLT 
Bogumiła i Jan Srokowie

Lucyna Toczek Barbara Kulpa Anna i Sylwester Witczakowie

Katarzyna Krzemień

Joanna Kąkol

Monika i Błażej Chodarcewiczowie

Małgorzata i Tadeusz Roszkowscy

Justyna Cisak

Jan Duraziński
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Laureaci Global Rally 2016

Prowadzący: 
Manager Magdalena Kurzawa 
i Dyrektor Jacek Kandefer

Assistant Managerowie

SupervisorzyJustyna Cisak

Jan Duraziński

Top FBO 2015 obroty całkowite

Top FBO 2015 obroty niemanagerskie

Senior Managerki Renata Błażejew-
ska i Magdalena Strojna o pracy 
zespołowej

Be F.I.T.  
z pięcioboistką  
Oktawią  
Nowacką

Fantastyczny 
pokaz gimna-
styczny Angele 
Villaneuva

Manager Anna Sikora  
o budowaniu sukcesu 

zestawami

Manager Monika Niżnik 
o tym, jak być  
Forever F.I.T.
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ZJAZD MANAGERÓW

12-13 marca 2016

To był fantastyczny weekend! W stylowych wnętrzach Pałacu Domaniowskiego spotkało się niemal 

osiemdziesięciu Managerów. Rewelacyjne były wystąpienia Diamond Manager Bogumiły Sroki oraz 

innych, tegorocznych laureatów Chairman’s Bonus: Senior Managerów Haliny i Wiesława Micorków, 

Senior Managerów Wiesławy i Adama Spyrów oraz Senior Manager Renaty Błażejewskiej. Dyrektor 

Jacek Kandefer poprowadził świetne szkolenia, w których podkreślił znaczenie pracy z nowymi 

osobami oraz zachowanie osobistej aktywności. Dzielił się również bieżącymi, ważnymi dla Mana-

gerów informacjami firmowymi. Wyśmienicie mówiła także dr Alina Vogelgesang, znana z opraco-

wanych specjalnie dla Forever, cieszących się ogromnym wzięciem sesji MBM. A wieczorem wszy-

scy się świetnie bawili podczas wspólnej kolacji i koncertu rewelacyjnej Olgi Barej.



URODA
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3 słodkie 
sposoby  
na urodę
W tym miesiącu pielęgnuj urodę na słodko!  
Podajemy domowe przepisy na odżywienie włosów i skóry.

Jadalny miodowy scrub  
do ust
1 łyżka Forever Bee Honey
1 łyżeczka cukru trzcinowego
Kilka kropli oliwy

Wymieszać składniki. Okrężnymi 
ruchami wmasować scrub  
w usta. Pozostałości oblizać lub 
spłukać. 

Mleczno-miodowa  
maska do włosów
3 filiżanki tłustego mleka
2 łyżki Forever Bee Honey
1 łyżka oliwy

Podgrzać wymieszane składniki. 
Utrzeć na gładko. Wmasować 
maskę we włosy. Zawinąć włosy 
ręcznikiem i pozostawić na 10-
20 minut. Umyć włosy szampo-
nem i odżywką.

Miodowo-cytrynowy  
scrub do ciała
1 filiżanka cukru trzcinowego
2 łyżki Forever Bee Honey
1 łyżka oliwy
2 krople Forever™ Essential 

Oils Lemon 
3 łyżki tłustego mleka

Dokładnie wmieszać składniki. 
Okrężnymi ruchami wmasować 
w wybrane partie ciała, koncen-
trując się na miejscach,  
w których skóra jest sucha.

Czy wiesz, że miód utrzymuje 
wilgoć? Dzięki temu wyśmie-

nicie się sprawdza jako na-
wilżający składnik domowych 

przepisów.
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Awanse STYCZEŃ 2016

Maria i Jacek Bartkowiakowie sponsor: Bogumiła i Jan Srokowie

Barbara i Henryk Kulpowie sponsor: Jolanta i Radosław Jochimowie

Anna Witczak sponsor: Anna i Kazimierz Kulbatowie

Błażej Chodarcewicz sponsor: Barbara i Henryk Kulpowie

Justyna i Radosław Cisak sponsor: Monika Kazanowska

Karolina i Jan Durazińscy  
sponsor: Maria i Jacek Bartkowiakowie

Joanna Kąkol sponsor: Aneta Badek

Małgorzata i Tadeusz Roszkowscy 
sponsor: Anna Witczak

Assistant Managerowie
Małgorzata Milanowska-Kowalska  
sponsor: Bogumiła i Jan Srokowie

Anna Sikora sponsor: Justyna i Radosław Cisak

Małgorzata Szmidt  
sponsor: Daniela i Markus Roth

Katarzyna Szwiec  
sponsor: Justyna i Waldemar Brzescy

Sapphire Managerowie

Senior Managerowie

Managerowie

Paula Adamska sponsor: Małgorzata Szmidt

Marzena Bogusz sponsor: Urszula Kalińska

Anna Chmielewska sponsor: Katarzyna Rodowicz

Anna i Józef Cygankiewicz sponsor: Lucyna Stach

Jakub Deluga sponsor: Maria i Jacek Bartkowiakowie

Aneta Hacia sponsor: Agnieszka i Wiesław Podoba

Anna Hostyńska sponsor: Urszula Zyskowska

Klaudia Hozer sponsor: Ewa Hetman

Elżbieta Świątkiewicz sponsor: Halina i Janusz Jurkowscy

Małgorzata Jurkowska sponsor: Agnieszka Cybula

Beata Kajzer sponsor: Alicja Łukaszczyk

Paweł Kowalski sponsor: Małgorzata Milanowska-Kowalska

Ewa i Jerzy Madejowie sponsor: Anna i Piotr Szewczykowie

Joanna Makowska sponsor: Ewa Sodolska

Ewa Marczykowska sponsor: Anna Sikora

Katarzyna i Marcin Olechowie sponsor: Joanna Makowska

Dorota Pęksyk sponsor: Anna Hostyńska

Kinga Pawluszek sponsor: Bogumiła i Jan Srokowie

Seweryn Sroka sponsor: Aneta Małek

Lucyna Stach sponsor: Bożena i Ryszard Krawczykowie

Paweł Tokarski sponsor: Joanna i Dariusz Poradowie

Alicja Łukaszczyk sponsor: Ewa i Jerzy Madejowie

Piotr Vogelgesang sponsor: Bogumiła i Jan Srokowie

Mirela Weiss-Muszyńska sponsor: Halina i Wiesław Micorkowie

Joanna Wodzińska sponsor: Bogumiła Zarańska

Barbara Zarańska sponsor: Sylwia i Robert Bekierowie

Bogumiła Zarańska sponsor: Barbara Zarańska

Supervisorzy
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Awanse LUTY 2016

Małgorzata Milanowska-Kowalska sponsor: Bogumiła i Jan Srokowie

Anna Sikora sponsor: Justyna i Radosław Cisak

Małgorzata Szmidt sponsor: Daniela i Markus Roth

Katarzyna Szwiec sponsor: Justyna i Waldemar Brzescy

Justyna i Waldemar Brzescy sponsor: Izabela i Ireneusz Skwierawscy

Assistant Managerowie
Paweł Kowalski sponsor: Małgorzata Milanowska-Kowalska

Ewa Marczykowska sponsor: Anna Sikora

Kinga Pawluszek sponsor: Bogumiła i Jan Srokowie

Piotr Vogelgesang sponsor: Bogumiła i Jan Srokowie

Marzena Warowna sponsor: Monika Orzoł

Managerowie

Senior Managerowie

Agnieszka Adamczyk sponsor: Anna Kołomańska

Paulina Bernaciak sponsor: Marzena Bogusz

Agnieszka Chmielewska sponsor: Joanna Borówka-Bujalska

Daria Eljasińska sponsor: Małgorzata Rutkowska

Agnieszka Głodnicka sponsor: Marzena Warowna

Katarzyna Jaśkowiak sponsor: Paweł Kowalski

Anna Kołomańska sponsor: Kinga Pawluszek

Jacenty Kurek sponsor: Katarzyna Węglarz

Wojciech Majer sponsor: Magdalena Strojna

Marcin Marczykowski sponsor: Jadwiga Sielwanowska

Katarzyna Markowska sponsor: Alicja Markowska

Supervisorzy
Elwira i Mariusz Ogórkiewiczowie  
sponsor: Kornela Ogórkiewicz

Wiesława Paś sponsor: Urszula i Tomasz Kućkowie

Małgorzata Rutkowska sponsor: Renata Błażejewska

Barbara Semeniuk sponsor: Ewa Jurek

Jadwiga Sielwanowska sponsor: Ewa Marczykowska

Małgorzata Stysińska sponsor: Iwona Krzemińska



Awanse MARZEC 2016

Assistant Managerowie
Joanna Borówka-Bujalska sponsor: Urszula Zyskowska

Daria Eljasińska sponsor: Małgorzata Rutkowska

Elżbieta Kwiatkowska sponsor: Urszula Zyskowska

Małgorzata Rutkowska sponsor: Renata Błażejewska

Barbara Semeniuk sponsor: Ewa Jurek

Renata Trusińska sponsor: Agnieszka i Marek Przeździeccy

Managerowie

Supervisorzy
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Monika Orzoł sponsor: Joanna Kąkol

Kinga Pawluszek sponsor: Bogumiła i Jan Srokowie

Maria Pietroń sponsor: Klaudia i Sławomir Tokarzowie

Jowita i Seweryn Priebe sponsor: Halina i Wiesław Micorkowie

Piotr Vogelgesang sponsor: Bogumiła i Jan Srokowie

Marzena Warowna sponsor: Monika Orzoł

Bogumiła i Jan Srokowie sponsor: Ewa Piechocka

Diamond Managerowie

Janusz Badowski sponsor: Barbara Semeniuk

Aneta Bensalem sponsor: Barbara Aoun i Mohamed Ali Aoun

Anna Bergmann sponsor: Katarzyna Szwiec

Karina i Marcin Burdowie  
sponsor: Helena i Bernard Glogazowie

Anna Dylewska sponsor: Magdalena Kurzawa

Joanna Gawryszewska sponsor: Agnieszka Głodnicka

Sylwia Iwańska sponsor: Janusz Badowski

Marta Jędrzejewska sponsor: Teresa Turzyńska

Monika Jońska sponsor: Marzena Warowna

Mariola Kamińska sponsor: Daria Eljasińska

Wiesława Kijak sponsor: Wiesława i Adam Spyrowie

Barbara Kozłowska sponsor: Katarzyna Szwiec

Halina Kruczała sponsor: Krystyna i Roman Matusiakowie

Katarzyna Lass sponsor: Elwira i Mariusz Ogórkiewiczowie

Natalia Lenart sponsor: Renata Trusińska

Małgorzata Markowska sponsor: Adam Markowski

Adam Markowski sponsor: Alicja i Krzysztof Markowscy

Ryszarda Mikołajek sponsor: Mariusz Gąsiorek

Jadwiga Moskal sponsor: Joanna i Dariusz Poradowie

Kamila i Krzysztof Nasieniewscy  
sponsor: Anna Rząca-Nasieniewska i Jacek Nasieniewski

Marzena Steć sponsor: Barbara Kozłowska

Teresa Turzyńska sponsor: Kinga i Jarosław Leszkowiczowie

Krystyna i Jan Wojtyło sponsor: Anna Bździuch

Sandra Zając sponsor: Ela Zając

Katarzyna Żak sponsor: Piotr Vogelgesang

Daniel Żmudka sponsor: Marzena Żmudka

Renata Ziółkowska sponsor: Celina i Daniel Srokowie
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Top FBO
STYCZEŃ 2016

1. Bogumiła i Jan Srokowie

2. Urszula Zyskowska

3. Ewa Piechocka

4. Magdalena Strojna

5. Maria i Jacek Bartkowiakowie

6. Grzegorz Sieczka

7. Jolanta i Radosław Jochimowie

8. Renata Błażejewska 

9. Halina i Wiesław Micorkowie

10. Wiesława i Adam Spyrowie 

Obroty całkowite Obroty całkowite

Obroty niemanagerskie Obroty niemanagerskie

Najskuteczniejsi 
sponsorzy

Najskuteczniejsi 
sponsorzy

LUTY 2016

1. Urszula Zyskowska

2. Bogumiła i Jan Srokowie

3. Barbara i Henryk Kulpowie

4. Lidia i Grzegorz Chrząstkowie

5. Justyna i Waldemar Brzescy

6. Magdalena Strojna

7. Renata Błażejewska

8. Anna Witczak

9. Justyna i Radosław Cisak

10. Joanna Kąkol

1. Przemysław Mirocha

2. Ewa Marczykowska

3. Ewelina Wylezek

4. Anna Sikora

5. Wioletta Saganowska

6. Małgorzata Milanowska-Kowalska

7. Ewa i Włodzimierz Młynkowie

8. Katarzyna Szwiec

9. Monika Spychalska

10. Katarzyna Lass

1. Bogumiła i Jan Srokowie

2. Ewa Piechocka

3. Urszula Zyskowska 

4. Magdalena Strojna

5. Maria i Jacek Bartkowiakowie

6. Grzegorz Sieczka

7. Renata Błażejewska

8. Wiesława i Adam Spyrowie 

9. Una Gurawska-Mach i Maciej Mach

10. Halina i Wiesław Micorkowie

1. Urszula Zyskowska

2. Bogumiła i Jan Srokowie

3. Justyna i Waldemar Brzescy

4. Renata Błażejewska

5. Halina i Wiesław Micorkowie

6. Joanna Kąkol

7. Katarzyna Węglarz

8. Ewa Jurek

9. Wiesława i Adam Spyrowie

10. Justyna i Radosław Cisak

1. Ewa Marczykowska

2. Anna Sikora

3. Przemysław Mirocha

4. Marzena Steć

5. Maria Kiełtyka

6. Wioletta Saganowska

7. Adriana i Dariusz Jasielewiczowie

8. Katarzyna Szwiec

9. Małgorzata Milanowska-Kowalska

10. Renata Ziókowska
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MARZEC 2016Top FBO

1. Bogumiła i Jan Srokowie

2. Urszula Zyskowska

3. Ewa Piechocka

4. Magdalena Strojna

5. Maria i Jacek Bartkowiakowie

6. Renata Błażejewska

7. Halina i Wiesław Micorkowie

8. Grzegorz Sieczka 

9. Wiesława i Adam Spyrowie

10. Jolanta i Radosław Jochimowie

1. Urszula Zyskowska

2. Bogumiła i Jan Srokowie

3. Renata Błażejewska

4. Halina i Wiesław Micorkowie

5. Ewa Jurek

6. Wioleta Czerwonka

7. Wiesława i Adam Spyrowie

8. Magdalena Strojna

9. Monika Orzoł

10. Katarzyna Węglarz

Obroty całkowite Obroty niemanagerskie

1. Wioletta Saganowska

2. Sylwia Socha

3. Zuzanna Szczepańska

4. Anna Sikora

5. Przemysław Mirocha

6. Monika Walkiewicz

7. Ewa Marczykowska

8. Jowita i Seweryn Priebe

9. Anna Grochowska

10. Joanna Dopart

Najskuteczniejsi 
sponsorzy



Wiosna trwa w najlepsze! 
Kiedy wychodzisz na dwór, 
cieszyć się cieplejszą pogodą, 
pamiętaj o Forever Sun Lips  
z SPF 30, by chronić swoje 
usta przed szkodliwymi 
promieniami słońca. Balsam 
ten nie tylko odżywia usta 
dzięki nawilżającemu  
olejkowi jojoba i kojącemu 
aloe vera, ale także oferuje 
miętowe uczucie  
chłodzenia i orzeźwienia!

462	| Forever Sun Lips®

Miękkie usta 
i wiosenna 
bryza idą  
w parze.



285 | Aroma Spa Collection

Relaks na 
Dzień Matki.  
Każda mama potrzebuje chwili tylko dla siebie. Dzięki 
Aroma Spa poczuje się jak na farmie piękności,  
pozostając w zaciszu swojego domu.

Dzień Matki 26 maja
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Znaczenie 
korzeni.

Przy budowie jakiejkolwiek konstrukcji najtrudniejsze jest znalezienie w sobie cier-
pliwości i umiejętności, potrzebnych do wykonania pracy u podstaw i zbudowania 
fundamentów. Zwykle jest to brudna, nudna i kosztowna robota, a jednak, bez funda-
mentów, konstrukcja się zawali. Nie jest to nowa zasada; nawet stare drzewo runie, 
jeżeli jego korzenie nie będą wystarczające mocne.

Budowanie czy to fundamentów, czy to korzeni, często jest 
nudne, monotonne i kosztowne. Nie mam przy tym na myśli 
wydatków finansowych, ale raczej koszty emocjonalne. Nie 
chodzi o kwotę wyjmowaną z portfela, ale raczej o pobieranie 
środków z naszego konta emocjonalnego.

Każdy, kto buduje biznes, musi stawiać czoła różnym próbom. 
Różnica jest taka, że ci, którzy zbudowali mocne fundamenty, 
będą w stanie lepiej im sprostać. Dlatego z taką pasją traktuję 
program Eagle Manager. Uczy on FBO fundamentalnych 
zasad budowania stabilnego, szerokiego biznesu. 

Program uczy, jak – jako lider i przedsiębiorca – zapuszczać 
korzenie głęboko, byś nie tylko ty odnosił sukcesy w 
budowaniu biznesu, ale również pomagał w tym innym. Biznes 
tych FBO, którzy postawili sobie za cel EMR w 2015 r.,  
niemal się potroił w ciągu dwóch lat poprzedzających to 
osiągnięcie. Gdy ktoś dochodzi do tego punktu, oznacza to, 
że podjął się zbudowania jeszcze głębszych fundamentów dla 
długofalowego, stabilnego biznesu. Może nie mieć znaczenia, 
kiedy osiągniesz ten etap, ale to, jak do niego dojdziesz już 
znaczenie ma. Jeżeli zrobiłeś/-aś to, co trzeba, te wszystkie 
ciężkie, nużące zadania, masz już konstrukcję, którą w ramach 
EMR możesz rozbudowywać.

Jak często widziałeś/-aś, osobę lub przedsięwzięcie, które 
zbyt szybko uzyskało efekty, a potem się rozpadło? Młody 
sportowiec z dnia na dzień zarabia miliony, następuje 

załamanie i wszystko traci. Nowa, dynamiczna firma szturmem 
podbija rynek, rośnie do setek milionów i, wydawać by się 
mogło, że z dnia na dzień, wszystko traci. Niestety, zbyt często 
obserwujemy to również w naszej branży. Bez fundamentów, 
ponosimy porażkę.

Często przyglądam się Rexowi, kiedy zaczynają wiać 
przeciwne wiatry. Jest jak ogromne drzewo z potężnymi 
korzeniami, które opiera się wiatrom. W zależności od tego, jak 
silny jest huragan, może utracić kilka liści, czy nawet gałęzi, ale 
pień pozostaje niewzruszony, a korzenie trzymają mocno.

Ludzie przychodzą do naszego biznesu i odchodzą, to 
nieuniknione. Kiedy jednak zbudujesz coś głębokiego i 
mocno osadzonego, to nawet, gdy twój biznes będzie 
przechodził trudniejsze chwile, utrata kilku liści nie naruszy 
pnia. Zainwestuj więcej czasu w swoje korzenie, rozmawiaj 
ze sponsorem i celuj w Eagle Managera. Każdy z nas może 
się zachwiać, ale wielcy staną się ci, którzy mają głębsze, 
mocniejsze i potężniejsze korzenie.

Keep Smiling,

Gregg Maughan
President, Forever Living Products
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Sprzedaż bezpośrednia nadal rośnie
W 2015 roku sprzedaż całego sektora sprzedaży 
bezpośredniej wyniosła 3 mld 1 mln PLN, co stanowi 
czteroprocentowy wzrost w stosunku do roku 2014. Liczba 
osób współpracujących z przedsiębiorstwami sprzedaży 
bezpośredniej wzrosła nieznacznie do 955 tys. Łączna 
liczba zamówień wyniosła ok. 36 mln, z czego 90% zostało 
zrealizowanych w sprzedaży indywidualnej, a 10% w 
sprzedaży grupowej podczas prezentacji organizowanych na 
życzenie i w domach konsumentów. 

Rok 2015 był kolejnym pomyślnym okresem dla branży 
sprzedaży bezpośredniej, przynosząc wzrost sprzedaży 
całego sektora o 4% do poziomu 3 mld 1 mln PLN. Wzrost 
sprzedaży rozłożył się na siedem kategorii produktowych, 
nieznacznie zmieniając ich udział w rynku w stosunku do roku 
poprzedniego. 

Od wielu lat najpopularniejszą kategorię stanowią kosmetyki 
z 69 procentowym udziałem. Na kolejnych pozycjach 
uplasowały się: suplementy diety (10%), AGD (9%), odzież i 
akcesoria mody (6%), żywność i napoje (2%), telekomunikacja 
(2%) oraz chemia gospodarcza (1%).

W 2015 roku z firmami sprzedaży bezpośredniej 
współpracowało 955 tys. osób, o 5 tys. więcej niż rok 
wcześniej. Profil sprzedawcy nie uległ zmianie – to przede 
wszystkim  kobiety, które stanowią 86% ogółu sprzedawców 
bezpośrednich.

Wyniki ubiegłego roku stanowią kolejny dowód na to, że branża 
sprzedaży bezpośredniej rozwija się stabilnie, dając zajęcie, a 
także  szansę rozwoju zawodowego i personalnego olbrzymiej 
rzeszy ludzi, z których wielu ma kłopoty ze znalezieniem 
swojego miejsca na rynku pracy – bądź to z powodu wieku, 
bądź braku doświadczenia, lub ze względu na sytuację 
rodzinną – mówi Mirosław Luboń, dyrektor generalny PSSB.  
I dodaje: Cieszy również fakt, że – jak wykazują nasze badania 
– coraz więcej osób jest zadowolonych z kontaktów z tym 
kanałem dystrybucji i docenia troskę branży o przestrzeganie 
wysokich standardów etycznych w prowadzeniu biznesu.

źródło; PSSB, ikonografiki: InSee
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Buduj biznes, gdziekolwiek jesteś, online czy offline! 
Aplikacja Discover Forever to nowy sposób na dostęp do 
wszystkich potrzebnych ci informacji, na wyciągnięcie 
guzika. 

* Oglądaj filmy i PDFy oraz dziel się nimi, by budować biznes

* Dodawaj najczęściej oglądane do Ulubionych, by mieć do 
nich łatwy dostęp

* Pobieraj treści, by przeglądać je offline

* Udostępniaj treści innym przez portale społecznościowe, 
e-mail i smsy

* Łatwo poznawaj, udostępniaj i kupuj prezentowane 
produkty Forever

Aplikacja dostępna na systemy IOS oraz Android.

Zobacz film na ForeverLiving.com.

Od czerwca 2016 będziemy publikować awanse, listy oraz 
inne bieżące informacje w wydaniu elektronicznym „Forever” 
(plik PDF), publikowanym na ForeverLiving.com, w sekcji 
dla FBO. Wydania specjalne czasopisma będą publikowane 
drukiem kwartalnie. Znajdziecie w nich portrety sukcesu, 
relacje z wydarzeń, artykuły o produktach i budowaniu 
biznesu.

aplikacja mobilna  
Discover Forever

niech nic cię nie powstrzyma 
przed skokiem!

bądź na bieżąco

niezbędne na gorącą pogodę!

I N F O R M A C J E

zasady - internet
Uwaga!!! Przypominamy, że zgodnie z Zasadami Działalności 
[pkt. 16.02 (j)] zakazana jest sprzedaż produktów Forever przez 
media marketingowe online, tzn. pasaże handlowe online, 
czy portale aukcyjne (np. Allegro). W stosunku do osób, które 
łamią Zasady Działalności umieszczając produkty na portalach 
aukcyjnych, są i będą wyciągane konsekwencje – włącznie z 
rozwiązaniem Umowy FBO oraz podjęciem kroków prawnych, 
aż do wkroczenia na drogę sądową.
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