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Prezydent Forever Living Products Rex Maughan powiedzia∏: – 

Jednà z g∏ównych przyczyn chorób na Êwiecie jest pusty portfel. 

Je˝eli chcesz, by ludzi cierpiàcych by∏o mniej, daj im szans´ zaro-

biç na godne ˝ycie.

Dla mnie praca w systemie Multilevel Marketing to trzy elementy: 

produkt, biznes i styl ˝ycia – sposób na ˝ycie.

Moja fascynacja produktami sprawi∏a, ˝e zainteresowa∏am si´ 

firmà FLP, ale to wspania∏y, nieporównywalny system wynagrodzeƒ 

spowodowa∏, ˝e ze schorowanej „babci-rencistki” sta∏am si´ lide-

rem Êwiatowym. W ciàgu szeÊciu miesi´cy zbudowaliÊmy z m´˝em 

grup´ managerskà, a po roku pracy byliÊmy ju˝ Sapphire Manage-

rami, osobami niezale˝nymi finansowo. Od samego poczàtku za-

wsze zale˝a∏o mi na tym, ˝eby osoby, które podpisa∏y ze mnà 

umow´, osiàga∏y jak najwy˝sze dochody. Pomaganie ludziom  

w osiàgni´ciu niezale˝noÊci finansowej to dla mnie najwa˝niejsze 

wyzwanie. Zach´canie do nauczania nowego, pi´knego zawodu,  

w którym dzielàc si´ radoÊcià korzystania z dodajàcych energii  

i urody produktów aloesowych, rozumiejàc ten system pracy, 

mo˝emy osiàgnàç wolnoÊç i niezale˝noÊç finansowà. Zrealizowaç 

swoje marzenia poprzez pomaganie innym w realizacji ich planów.

Prawdziwy lider musi mieç dwie wizje:

• wizj´ w∏asnego ˝ycia;

• wizj´ rozwoju zespo∏u, z którym wspó∏pracuje.

Wizja rodzi konkretne cele, a te – pragnienie spe∏nienia. Pragnienie 

jest najwi´kszym motorem wewn´trznej motywacji. Ta z kolei – 

êród∏em entuzjazmu. Przypadek rzadko jest przyczynà wielkich 

osiàgni´ç, zazwyczaj sà one efektem dzia∏ania zgodne z czyjàÊ 

wizjà. W ciàgu 14 lat wspó∏pracy z firmà FLP przeprowadzi∏am wie-

le szkoleƒ marketingowych i opracowa∏am kilka sposobów przed-

stawiania systemu wynagrodzeƒ i planowania awansów. Ten sy-

stem pracy, który dzisiaj przestawiam, uwa˝am za najlepszy, gdy˝ 

pokazuje dwa etapy pracy i pomaga stworzyç wizj´ w∏asnego 

przedsi´biorstwa. 

Uwa˝am, ˝e rozpoczynajàc wspó∏prac´ z FLP trzeba wiedzieç, jakie 

mo˝liwoÊci finansowe stwarza firma i co mo˝emy osiàgnàç, kiedy 

od samego poczàtku skupimy si´ na inspirowaniu do pracy po-

przez konkretne planowanie i pomaganie w realizacji planów.

Zaczynaj z wizjà koƒca, powiedz, ile chcesz zarabiaç, a ja pomog´  

w przygotowaniu biznesplanu.

Rex Maughan stworzy∏ mo˝liwoÊç funkcjonowania na wielu pozio-

mach: klient, sprzedawca, kierownik, manager i lider. Mo˝liwoÊç 

nieograniczonego sponsoringu umo˝liwia inspirowanie du˝ej gru-

py dystrybutorów do wyboru w∏asnej drogi i do w∏asnego tempa 

rozwoju. Przedstawiam dziÊ system, który nazwa∏am systemem 

trójkowym. Jest to system, który pozwala nam osiàgnàç w pierw-

szym etapie awans na pozycj´ Managera, a w drugim etapie zbu-

dowaç mocnà struktur´, gdzie ka˝da osoba ma wizj´ w∏asnego 

przedsi´biorstwa i od samego poczàtku planuje w∏asne awanse  

i pomaga innym do trzech poziomów. System duplikacji (powiela-

nia) jest w systemie MLM najwa˝niejszy, a Rex Maughan stworzy∏ 

nie tylko doskona∏y plan marketingowy ale równie˝ wiele innych 

sposobów uzyskiwania wysokich dochodów, takich jak Podzia∏ Zy-

sków oraz wiele programów motywacyjnych.

Ka˝dy, kto podpisze umow´ i zrobi pierwszy zakup, ma bezpoÊredni 

dost´p do ogromnej Bazy, zaplecza, z którego mo˝e korzystaç. 

Niezale˝nie od tego, kim jest sponsor, czyli osoba wprowadzajàca, 

tak naprawd´ to, kim b´dziesz jutro, zale˝y od tego, jakiego wybo-

ru dokonasz dziÊ.

To Ty decydujesz o tym, jak ma wyglàdaç Twoje przedsi´biorstwo 

zbudowane na Bazie Forever Living Products.

  

FOREVER LIVING PRODUCTS
BAZA
PRODUKTY

WŁASNE PLANTACJE
WŁASNE PASIEKI
KONTROLA JAKOŚCI
CERTYFIKATY
GWARANCJA SATYSFAKCJI
NATURALNE PRODUKTY
30 LAT DOŚWIADCZENIA W 
BRANŹY
PROFILAKTYKA ZDROWIA
PIELĘGNACJA
KOSMETYKA KOLOROWA

PLAN MAREKTINGOWY

SPRZEDAŹ OSOBISTA
– MARŹA 43%
– RABAT od 5 do 18%
PREMIA GRUPOWA od 3 do 18%
PREMIA LIDERA, GEM BONUS
PROGRAM MOTYWACYJNY do 800$
PREMIE WYPŁACANE NA PODSTA-
WIE CENY DETALICZNEJ
PODZIAŁ ZYSKÓW
UDZIAŁ W ZJAZDACH: EUROPEJ-
SKICH, ŚWIATOWYCH I MIĘDZYNA-
RODOWYCH
STRUKTURY DZIEDZICZNE

ADMINISTRACJA
BIURO GŁÓWNE FLP Int.
BIURO GŁÓWNE FLP POLAND
CENTRA PRODUKTÓW
MIĘDZYNARODOWA OBECNOŚĆ
NALICZANIE PREMII I TERMINOWE 
WYSYŁANIE
MATERIAŁY SZKOLENIOWE
LITERATURA POMOCNICZA
– KATALOGI
– CD I KASETY
WYSYŁKA PRODUKTÓW
SUCCESS DAYS
IMPREZY INTEGRACYJNE

KLUB PREZYDENCKI
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Etap Pierwszy – podstawà funkcjonowania na tym etapie jest:

–  poznanie produktów i umiej´tnoÊç dzielenia si´ radoÊcià z ich 

u˝ywania

– radzenie sobie z zastrze˝eniami

– budowa bazy klientów i robienie aktywnoÊci 4 punktów

–  zasponsorowanie trzech osób bezpoÊrednio i zainspirowanie ich 

do pracy w tym systemie oraz duplikacja do trzech poziomów

Ka˝da osoba, która decyduje si´ na prac´ w naszej strukturze, po-

winna rozumieç plan marketingowy i zaplanowaç swój awans na 

Managera. Ka˝da z tych osób jest niezale˝nym dystrybutorem FLP  

i ma bezpoÊredni dost´p do firmy. Je˝eli wprowadzimy bezpo Êred-

nio 3 osoby, które chcà pracowaç, i dopilnujemy, ˝eby by∏a dupli-

kacja do trzech poziomów, to w drugiej linii b´dziemy mieli ju˝  

9 osób, a w trzeciej 27. Ka˝da z tych osób powiela ten system. 

OczywiÊcie ka˝dy mo˝e wprowadziç nieograniczonà iloÊç osób. Ja 

przedstawiam minimum – to, na czym warto si´ skupiç na poczàtku 

swej pracy, ˝eby zbudowaç w sposób prawid∏owy mocnà struk-

tur´.

Etap Drugi – jestem Managerem – pomagam dystrybutorom  

w mojej grupie do trzech poziomów zbudowaç grupy manager-

skie. Majàc prawid∏owo zbudowanà struktur´ przedsi´biorstwa, 

ucz´ przygotowania biznesplanu i pomagam w jego realizacji. 

Organizacja i wspó∏zarzàdzanie strukturami.

Pracujemy z ca∏à grupà nad tym, ˝eby ka˝dy robiàc aktywnoÊç  

4 pk., zbudowa∏ grup´ niemanagerskà, która robi obrót miesi´czny 

50 pk., i pomóg∏ swoim trzem bezpoÊrednio zasponsorowanym 

osobom w duplikacji tego. Zaczynajàc wspó∏prac´ z FLP, mamy 

wizj´ naszego przedsi´biorstwa, w którym po jakimÊ czasie 

b´dziemy mieç w trzech poziomach 39 Managerów, z których 

ka˝dy robi 4 pk. aktywnoÊci osobistej, buduje w∏asnà grup´ nie-

managerskà minimum 50 pk. i pomaga 3 osobom, które wprowa-

dzi∏, aby to powiela∏y. Po dwóch latach pracy mieliÊmy w naszej 

grupie 35 osób bezpoÊrednio zasponsorowanych, w tym wi´kszoÊç 

z nich to konsumenci produktów, ale w drugiej linii by∏y 232 osoby, 

w trzeciej 751, w czwartej 1201 a ca∏a grupa liczy∏a 7106 osób. To 

jest fenomen Multilevel Marketingu!

Wszystkie premie grupowe i premie od zakupów w∏asnych sà nali-

czone od ceny detalicznej netto (pomniejszonej o podatek VAT). 

Kupujemy w cenach hurtowych, a komputer przelicza wszystkie 

zakupy przez kwot´ 935 z∏ za 1 pk.

I generacja 50 pk. x 935 zł = 46.750 zł x 6% = 2.850 zł
II generacja 50 pk. x 935 zł = 46.750 zł x 3% = 1.402 zł
III generacja 50 pk. x 935 zł = 46.750 zł x 2% = 935 zł

I generacja 3 Managerów x  2.850 zł = 8.415 zł
II generacja 9 Managerów x  1.402 zł = 12.618 zł
III generacja 27 Managerów x  935 zł = 25.245 zł
 Grupa niemanagerska 50 pk.: 
 50 pk. x 935 zł = 46.750 zł x 13% = 6.077 zł
 Razem: 52.355 zł

Punktacja – obliczanie
I generacja 3 Managerów x 50 pk. = 150 pk. x 40% = 60 pk.
II generacja 9 Managerów x 50 pk. = 450 pk. x 20% = 90 pk.
III generacja 27 Managerów x 50 pk. = 1350 pk. x 10% = 135 pk.
 Grupa niemanagerska        100% = 50 pk.
 Razem:  335 pk.

12 miesięcy x 335 pk. = 4.020 pk.

Jest wiele elementów, które sk∏adajà si´ na to, czy uda nam si´ 

zrealizowaç to, co sobie zaplanujemy, ale najwa˝niejsze z nich to:

1) dlaczego to robi´ – w∏asna wewn´trzna motywacja

2) odpowiedni partner do budowy biznesu

3) wiara w ludzi, wiara w jakoÊç i skutecznoÊç produktów

4) planowanie, dzia∏anie i kreatywnoÊç

5) wytrwa∏oÊç

Dzi´ki wspó∏pracy z tà firmà mo˝emy realizowaç wszystkie swoje 

marzenia, czujemy si´ wolni, niezale˝ni i szcz´Êliwi. Staramy si´ 

wykorzystywaç maksymalnie szans´, jakà stworzy∏ Rex Maughan 

ludziom na ca∏ym Êwiecie. 

Dzi´kujemy wszystkim, którzy nam zaufali. Wierz´ goràco w to, ˝e 

uda si´ nam zrealizowaç to, co zaplanowaliÊmy na ten rok, i zach´-

cam wszystkich do dok∏adnego przeanalizowania planu marketin-

gowy i do∏àczenia do grupy liderów.

Bogumi∏a Sroka

Diamond-Sapphire Manager


