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e-mail: flpp@flpp.com.pl

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

recepcja: pon. i pt. 09.00-17.00 | wt., śr., czw. 09.00-20.00 
   ostatni poniedziałek/piątek miesiąca 09.00-20.00  
   dzień Success Day 09.00-11.00

dział sprzedaży: pon. i pt. 09.00-17.00 | wt., śr., czw. 09.00-20.00 
              ostatni poniedziałek/ piątek miesiąca 09.00-20.00 
               sobota 10.00-14.00 tylko zakupy osobiste 
               dzień Success Day 09.00-11.00

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

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
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foreverLiving.com

Discoverforever.com

flpp.com.pl

foreverfotos.com

forever-giving.com

społeczność

facebook.com/foreverPoland

facebook.com/foreverfan

youtube.com/foreverLivingPoland

pinterest.com/foreverliving

Zamówienia wysyłkowe dostawa w ciągu trzech dni roboczych

internet: www.foreverliving.com lub www.flpp.com.pl
telefon:  22/456 43 53, 54 lub 55 
Fax: 22/456 43 60 
e-mail: zamowienia@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.
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lISt OD CEO

Odśwież swoje 
marzenia

Wiosna jest porą  
planów i postanowień.
Lew Tołstoj, Anna Karenina
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Niezależnie od tego, na której półkuli mieszkacie, nadej-

ście wiosny oznacza to samo: strząsanie resztek zimowej 

ospałosci, mycie okien, wysiewanie zbóż i wprowadzanie 

w życie planów snutych zimą. teraz w Arizonie, przez co-

raz cieplejszą ziemię przebijają się dzikie kwiaty i kaktusy, 

a pogoda jest najpiękniejsza w roku: ciepłe popołudnia 

i chłodne wieczory. Wiosna w Arizonie to jedna z moich 

ulubionych pór roku. to doskonały czas, by korzystać ze 

świeżego powietrza, odkrywać nieznane miejsca i nawią-

zywać nowe przyjaźnie.

W Forever wiosna to czas, kiedy kończy się kwalifikacja 

w programie Eagle Manager. Niektórzy z Was z radością 

zobaczą swoje nazwisko na liście laureatów, niektórzy na-

wet nie próbowali wypracować kwalifikacji, a jeszcze in-

nym się nie powiodło… Każdemu z Was chcę powiedzieć: 

„Gratuluję!”

Już słyszę, jak pytacie: „Gratulujesz tym, którzy nawet nie 

spróbowali? Rex, co ty sobie myślisz?” 

Kluczem do każdego wydarzenia w życiu jest wyciągnię-

cie z niego nauki. Ucząc się, zyskujesz. Wierzę, że każdy 

z Was wyciągnie naukę ze swojego doświadczenia z kwa-

lifikacją Eagle Manager 2013. Mam nadzieję, że ci, którzy 

nawet nie spróbowali, pokuszą się o realizację programu 

2014. Biznes tych, którzy spróbowali, ale nie zdołali speł-

nić wymogów 2013, będzie dzięki ich wysiłkom większy 

i solidniejszy, co pomoże im wypracować kwalifikację 

2014. Natomiast laureaci programu, którzy pojadą nad 

jezioro tahoe, powtórzą swój sukces w tym roku. tak jak 

nowe życie, w które obfituje wiosna, my też w każdej mi-

nucie, każdego dnia musimy rozwijać się i stawać coraz 

lepszymi.

Na Global Rally w londynie, stojąc przed 20 000 Dystry-

butorów i przyjaciół, ogłosimy lokalizację Eagle Managers 

Retreat 2015 – spodoba się Wam ona! Już tERAZ zacznij-

cie pracować nad zbudowaniem biznesu Eagle Managera.

Gdybym mógł udzielić Wam tylko jednej rady, jak zbudo-

wać trwały, odnoszący sukcesy i dochodowy biznes Fo-

rever, brzmiałaby ona: ucz orły, szkól orły i bądź orłem. ty 

i twój biznes osiągniecie szczyty, kiedy docenisz i wyko-

rzystasz program Eagle Manager.

FOREVER Wasz,

Rex Maughan

Chief Executive Officer

społeczność

facebook.com/foreverPoland

facebook.com/foreverfan

youtube.com/foreverLivingPoland

pinterest.com/foreverliving

Rex Maughan



global rally Londyn 2014 

eagle Managers 2014

nowości

awanse

36. urodziny 
FLP International

cena biletu:
20 PlN do 16 maja 2014

30 PlN w dniu Success Day  
(w miarę dostępności miejsc)

17 maja 2014
Hotel Sofitel Victoria
ul. Królewska 11, Warszawa 
godz. 11.30

Success Day



lISt OD DYREKtORA

5000 cc

radosnej wielkanocy!

W Forever mamy unikalną szansę zbu-
dowania swojej własnej finansowej 
przyszłości. Na co dzień widzimy doo-
koła nas Dystrybutorów, którzy właśnie 
to robią, wytrwale pracują i dzięki temu 
osiągają coraz więcej. Indywidualne 
sukcesy Dystrybutorów przekładają się 
na sukces firmy, dlatego tegoroczna 
wiosna okazuje się porą rozkwitu nie 
tylko przyrody, ale i Forever w Polsce. 
Z ogromną dumą mogę się z Wami 
podzielić fantastyczną wiadomością.  
Marcowe obroty Forever Living Pro-
ducts Poland przekroczyły 5000 cc! 
ten nasz wspólny sukces zawdzięcza-
my ciężkiej pracy i zaangażowaniu każ-
dego z Was, którzy codziennie rozwi-
jacie swój biznes FlP. gratuluję Wam 
wszystkim! 

Dziękuję również wszystkim pracowni-
kom, którzy swoimi działaniami wspa-

niale wspierają Dystrybutorów i robią 
wszystko, by jak najbardziej ułatwić im 
budowanie biznesu. 

Jednocześnie jestem przekonany, że 
to dopiero wstęp do większych osiąg-
nięć! 30 kwietnia kończy się kwalifika-
cja w programie Eagle Managers 2014 
i wiem, że wielu Dystrybutorów pracuje 
nad jej realizacją. Wygląda na to, że nad 
jezioro tahoe pojedzie wspaniała grupa 
liderów z Polski! Jeżeli nie należycie do 
osób, które spełnią wymogi w bieżącym 
okresie kwalifikacyjnym, koniecznie po-
stawcie sobie za cel realizację progra-
mu Eagle Manager 2015. 

Oczywiście wydarzeniem, na któ-
re teraz czekamy z zapartym tchem 
jest Global Rally w londynie. 20 000 
Dystrybutorów! Czy możecie to sobie 
wyobrazić!? 20 000 ludzi, którzy przy-

jadą z całego świata, by wziąć udział  
w fantastycznych szkoleniach, zoba-
czyć niebotyczne czeki Chairman’s Bo-
nus, poznać nowe produkty i doskonale 
się razem bawić. tak imponującej im-
prezy w historii Forever jeszcze nie było! 

Radując się z sukcesów, pamiętajmy  
o konieczności stawiania sobie kolej-
nych, coraz bardziej ambitnych celów. 
Pierwsze miesiące 2014 pokazują, że 
ten rok będzie dla FlP w Polsce nie-
zrównany. Jestem pewien, że wspólnie 
będziemy zdobywali kolejne szczyty!

Jeszcze raz serdecznie gratuluję i życzę 
kolejnych sukcesów!

Wasz,

Jacek Kandefer

Jacek Kandefer



AWANSe I OSIąGNIęcIA | MARzec 2014
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Supervisorzy

Assistant Managerowie

Managerowie

uwaga! Jeżeli chcesz, aby informacja o twoim awansie (od Supervisora wzwyż) została zilustrowana fotografią, prześlij nam 
swoje zdjęcie na adres: m.hajzner@flpp.com.pl nie później niż do końca miesiąca, w którym realizujesz awans.

Monika Bajorek    sponsor: Joanna i Szymon Popiela

Małgorzata Bernady   sponsor: Magdalena Strojna

Helena i Józef Białożytowie  sponsor: Ewa i Tomasz Chrupała

Daria Dąbrowska    sponsor: Lech Dąbrowski

Jolanta Gruszczyńska   sponsor: Wiesława i Adam Spyrowie

Elżbieta Kamińska    sponsor: Justyna i Waldemar Brzescy

Danuta i Stanisław Kumorowie  sponsor: Aleksandra Borzęcka-Mirek

Katarzyna Markowska   sponsor: Maria i Jacek Bartkowiakowie

Anna Matzioschek    sponsor: Helena i Bernard Glogaza

Irena i Jarosław Mikołajczakowie sponsor: Joanna i Dariusz Poradowie

Joanna i Szymon Popiela  sponsor: Helena i Józef Białożytowie

Agnieszka Przeździecka   sponsor: Ireneusz Piekaruś

Agata Skiwska    sponsor: Renata Błażejewska

Anna Zakrzewska-Szokalska 
i Filip Szokalski    sponsor: Kinga i Jarosław Leszkowiczowie

Justyna tałanda-Siemicka  sponsor: Agata Skiwska

Elżbieta Wąs    sponsor: Danuta i Stanisław Kumorowie

Marta Wolańska    sponsor: Wiesława i Adam Spyrowie

Barbara Żelazna    sponsor: Małgorzata Kamińska

Mariola Nowicka   sponsor: Beata Kędzierska

Monika Bartczak  sponsor: Urszula Zyskowska



TOP DYSTRYBUTORzY | MARzec 2014

1. Bogumiła i Jan Srokowie

2. Urszula Zyskowska

3. Ewa Chruścińska

4. Magdalena Strojna

5. Maria i Jacek Bartkowiakowie

1. Urszula Zyskowska

2. Bogumiła i Jan Srokowie

3. Maria i Jacek Bartkowiakowie

4. Małgorzata Nitka

5. Anna i Kazimierz Kulbatowie

6. Grażyna Poremov

7. Wiesława i Adam Spyrowie

8. Krystyna Kwiecień

9. Beata Kędzierska

10. Mirosława i Grzegorz Pietrygowie

6. Grzegorz Sieczka

7. Wiesława i Adam Spyrowie

8. Una Gurawska-Mach i Maciej Mach

9. Jolanta i Radosław Jochimowie

10. Renata Błażejewska

Obroty całkowite

Obroty niemanagerskie

01.2014                                                                                                                                                                                                7

1. Małgorzata i tomasz Ciszewscy

2. Elżbieta Wąs

3. Aneta Famulska

4. Wiera Chmielewska

5. Bogumiła i Jan Srokowie

6. Izabela Nowacka-Pietrzyk i Mariusz Pietrzyk

7. Angelika Balicka

8. Ewa Młynek

9. Maria Perz-Paprocka i Kazimierz Paprocki

10. Małgorzata i Paweł ledwoniowie

Najskuteczniejsi sponsorzy



PlAN MARKEtINGOWY

8                                                                                                                                                                        03.2014

Program motywacyjny 
- samochodowy

Poziom 1

Zostań uczestnikiem  
Programu Motywacyjnego 
Ty też możesz spełnić swoje marze-
nie o nowym samochodzie lub miesz-
kaniu!
Dołącz do Dystrybutorów, którzy cieszą się dodatko-
wą comiesięczną wypłatą – skorzystaj z premii  
Programu Motywacyjnego, by zyskać finansową  
swobodę i kupić nowy samochód, większy dom  
czy opłacić naukę swoją lub swoich dzieci.

Szczegóły kwalifikacji w Zasadach Działalności.

Anna i Kazimierz Kulbatowie
Managerowie



nowość
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forever daily™
Forever Daily™ to mieszanka 55 substancji odżywczych, w tym witamin i minerałów, która odżywia i chro-

ni twój organizm.

2 tabletki Forever Daily™ pokrywają w 100% zalecane dzienne spożycie na witaminy z grupy B – B1, B2, 

B6, B12, niacynę, kwas foliowy, biotynę i kwas pantotenowy, oraz na witaminy rozpuszczalne w tłuszczach 

– A, D, E a także witaminę C. 

W skład Forever Daily™ wchodzi też zestaw składników mineralnych – żelazo, jod, cynk, selen, miedź, 

mangan, molibden i chrom, które pozwolą Ci zadbać o zdrowie, piękny wygląd i dobre samopoczucie.

Dodany do produktu zastrzeżony preparat na bazie aloesu AOS Complex™ dostarcza naturalnych skład-

ników - bioflawonoidów z cytrusów, żelu z aloesu, hesperydyny, koenzymu Q10, luteiny oraz likopenu  

i zeaksantyny. luteina to związek z grupy karotenoidów, obecny w warzywach i owocach (m.in. w jarmużu 

i szpinaku). Hesperydyna jest flawonoidem występującym w owocach cytrusowych. Z kolei likopen to 

rozpuszczalny w tłuszczach czerwony barwnik obecny np. w pomidorach. Zeaksantyna jest izomerem lu-

teiny, który występuje w siatkówce oka.



success dAy | 15 MArcA 2014

spotkanie rozpoczął Dyrektor jacek kandefer, który następnie zaprosił na scenę członków champions group 2014 (więcej o tej gru-
pie Dystrybutorów pisaliśmy w lutowym wydaniu Forever). Dwuczęściowe szkolenie „Laser czy leser” poprowadził uznany szkolenio-
wiec Piotr Domurad. Dr małgorzata stręk mówiła o tym, dlaczego warto powitać wiosnę z forever. Do lektury książki światowego 
lidera fLP, Double Diamond managera rolfa kippa zachęcali jej polski wydawca Andrzej Bąk, soaring manager maria grotyńska  
i soaring manager jacek Bartkowiak.

Uroczyście wręczyliśmy odznaki nowym Assistant supervisorom i supervisorom. Państwo Anna i sylwester witczakowie świętowali 
podwójny awans – najpierw zostali Assistant managerami, a tuż po tym managerami. symboliczny kluczyk odebrali laureaci Progra-
mu motywacyjnego Anna i kazimierz kulbatowie.

koniecznie zarezerwujcie datę 17 maja na wspólne świętowanie 36. Urodzin fLP i specjalny, rocznicowy success Day!

Powitanie wiosny

Nowi Managerowie

Anna i Sylwester 
Witczakowie

Piotr
Domurad

Małgorzata Stręk
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Assistant Supervisorzy

champions Group 2014

Anna i Kazimierz
Kulbatowie



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

Anna i Kazimierz
Kulbatowie

Prowadzący:  
Senior Manager Renata Błażejewska  

i Dyrektor Jacek Kandefer

Prezentacja książki Rolfa Kippa



biZnes forever
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Nieprzypadkowo jedno z najważniej-

szych osiągnięć w Planie marketin-

gowym forever otrzymało nazwę na 

cześć orła forever widniejącego na 

naszym logo. status eagle managera 

odzwierciedla naszą największą na-

dzieję dla wszystkich Dystrybutorów. 

To uosobienie słów zawartych w na-

szej misji: „stworzymy dochodowe 

środowisko, w którym jednostki będą 

mogły być tym, kim pragną, zacho-

wując swoją godność.” Bycie eagle 

managerem oznacza pełne skorzy-

stanie z potencjału zarobkowego Pla-

nu marketingowego poprzez rozwój 

biznesu osobistego oraz pomaganie 

innym w realizacji tego samego.

Po osiągnięciu stanowiska manage-

ra, eagle managerowie kontynuują 

budowę biznesu w ten sam sposób, 

który przyniósł im pierwotny sukces. 

z radością korzystają z produktów, 

które pomagają im wyglądać i czuć 

się lepiej. Polecają je każdemu, kogo 

spotkają. cały czas nawiązują nowe 

kontakty, by dzielić się szansą. roz-

budowują biznes szkoląc i rozwijając 

swoje struktury niemanagerskie.  

w ten sposób generują wymagane 

case credits podczas okresu kwalifi-

kacyjnego.

Gregg Maughan, Prezydent

Stworzymy dochodowe środowisko, w którym jed-
nostki będą mogły być tym, kim pragną, zachowu-
jąc swoją godność.

Jak TY się zakwalifikujesz? 

eagle Manager
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eagle managerowie zapraszani są do uczestnictwa  

w eagle managers retreat. zaproszenie obejmuje przelot 

i zakwaterowanie dla dwóch osób oraz światowej klasy 

szkolenia. Tegoroczny eagle managers retreat zaczyna 

się nad przepięknym jeziorem Tahoe, a kończy zwiedza-

niem zakładów Aloe Vera of America oraz przyjęciem na 

legendarnym southfork ranch w Dallas, w Teksasie. 

jeżeli twoja kwalifikacja jest już zabezpieczona, gratulacje! 

Do zobaczenia nad Tahoe. jeżeli jesteś blisko, wykorzystaj 

drugą połowę kwietnia i zrób wszystko, by linię mety prze-

kroczyć jako zwycięzca. możesz tego dokonać! jeśli cho-

dzi o pozostałych z nas – opracujmy plan realizacji progra-

mu eagle manager w następnym okresie kwalifikacyjnym. 

Bycie Uznanym managerem, który co miesiąc 
jest Aktywny i uprawniony do Premii Lidera  
(nawet jeśli nie ma w strukturze managerów).

wygenerowanie sumy co najmniej 720 case  
credits, w tym co najmniej 100 niemanagerskich 
case credits z nowych, bezpośrednio zasponso-
rowanych struktur.

* Dodatkowe informacje na temat specjalnych okoliczności i kryteriów kwalifikacji dla Dystrybutorów od Senior 

Managera wzwyż w Zasadach Działalności.

Osobiste zasponsorowanie  
i rozwinięcie co najmniej  
2 nowych linii supervisorów.

wspieranie lokalnych i regional-
nych spotkań. 

1 maja rozpoczyna się kwalifikacja w programie 
eagle Manager 2015, przyjrzyjmy się więc  

kryteriom kwalifikacji większości Dystrybutorów*:

① ③

② ④

Korzyści są Forever!



dzięki Wam global rally 2014 będzie największym 
wydarzeniem w historii Forever. z radością powitamy was  
w Londynie i zagwarantujemy niezapomniane przeżycia.
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zasady działalności
chairman's Bonus

Spotkanie Supervisorów

Raporty premii online

Aktywni 4 cc

zasady - internet

I N F O R M A c J e
dbajmy razem o środowisko! 

Przypominamy, że w ramach akcji „go green” już nie-

bawem raporty premii dostępne będę online. wystarczy 

zalogować się na www.foreverliving.com, wybrać za-

kładkę mój biznes/moje obroty i kliknąć „wydruk premii”. 

Docelowo raporty online 

całkowicie zastąpią 

wydruki papierowe.

realizacja comiesięcznej aktywności 4 cc to pod-

stawowy czynnik sukcesu Forever. Od spełnienia  

tego wymogu zależy kwalifikacja do większości premii  

i wszystkich programów promocyjnych. warto więc od 

samego początku współpracy z fLP wypracować  

w sobie nawyk bycia aktywnym. 

Dlatego na www.foreverliving.com, na stronie głów-

nej sekcji dla Dystrybutorów, publikujemy nazwiska 

tych osób, które realizują wymóg aktywności 4 cc już 

w pierwszej dekadzie miesiąca – to świetny wzór do 

naśladowania dla nas wszystkich! gratulujemy! 

uwaga!!! Przypominamy, że zgodnie z zasadami Dzia-

łalności [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 rozwiąza-

niem Umowy Dystrybutorskiej oraz podjęciem kroków 

prawnych, aż do wkroczenia na drogę sądową.

zarząd fLP international, po rozmowach z global  

Leadership Team oraz analizie zasad responsoringu,  

podjął decyzję o kolejnym ulepszeniu zasad działalności. 

Z przyjemnością możemy ogłosić, że od tej pory na 

poczet wymogów kwalifikacyjnych Chairman’s Bonus 

zaliczane będą wszystkie NOWE obroty – w tym rów-

nież Dystrybutorów responsorowanych. 

Powyższa zasada obejmuje okres od 1 stycznia 2014. 

jeśli w okresie od stycznia do kwietnia 2014 awan-

sujesz na stanowisko supervisora, zaprosimy cię na 

spotkanie do warszawy, podczas którego:

 # weźmiesz udział w specjalnych warsztatach  

Od Supervisora do Managera,

 # zwiedzisz Biuro główne fLPP,

 # otrzymasz bezpłatny bilet na success Day,

 # wymienisz doświadczenia z supervisorami  

z całej Polski podczas wspólnej kolacji.

16 maja 2014
Biuro główne fLPP,  Al. jerozolimskie 92,  

warszawa, godz. 11.30

Spotkanie jest bezpłatne dla wszystkich nowych Supervisorów. 

Forever zapewnia nocleg i materiały szkoleniowe. Warunkiem 

uczestnictwa jest potwierdzenie swojego przyjazdu w recepcji 

Biura Głównego FLPP. Osoby, które uzyskają kwalifikację, otrzy-

mają pisemne zaproszenie.
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