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Sukces nie zawsze można 
zmierzyć liczbami, ale 
mamy kilka imponują-
cych wskaźników, po-
kazujących co osiągnęli-

śmy w 2013 roku…
 7 Wysłaliśmy ponad 10 000 000 kartonów 

z zakładów w Dallas

 7 Wytworzyliśmy ponad 31 000 000 litrów 
Aloe Vera

 7 Wyprodukowaliśmy grubo ponad miliard pigułek

 7 Rozdaliśmy ponad 21 milionów dolarów w pierw-
szym w historii, pionierskim w branży programie Glo-
bal Chairman’s Bonus

 7 Zorganizowaliśmy pierwszy w historii Global 
Eagle Managers Retreat

 7 Wprowadziliśmy Forever Daily, FAB X, nowe Fore-
ver Calcium, flawless by Sonya®…

Ponadto, właśnie wprowadziliśmy całkiem nowy ze-
staw, o którym wielu z Was jeszcze nie słyszało – Vital5. 
Dział marketingu zaproponował hasło „Advanced Nu-
trition Made Simple", czyli Prosty sposób na zaawan-
sowane odżywianie – jestem nim zachwycony. Każdy 
człowiek na świecie powinien codziennie stosować ten 
zestaw, dlatego potencjał jest nieograniczony!

To tylko niektóre z osiągnieć, jakie przychodzą mi do 
głowy… Są również niezliczone zwycięstwa odniesio-
ne przez Was na szczeblach krajowych i regionalnych, 
ale brak mi miejsca by je wszystkie w tym liście wyli-
czyć!

W ciągu ostatnich lat wielu z Was pytało mnie dlacze-
go ciągle robię to co robię. „Dlaczego nie przejdziesz 
na emeryturę i nie odpoczniesz?” Moja odpowiedź 
jest niezmienna: „Żartujesz? Mam najlepszą pracę na 
świecie!” Myśl, że w jakiś niewielki sposób możemy 
wywołać uśmiech na czyjejś twarzy to fenomenalne 
uczucie. To moja motywacja, moje dlaczego, mój po-

wód. Uwielbiam wywoływać uśmiechy na twarzach lu-
dzi! I właśnie dlatego mam najlepszą pracę na świecie.

Jesteście gotowi na 2014? Odkryliście – po raz pierw-
szy lub na nowo – SWOJE dlaczego? Upewnijcie się, że 
jest dla Was jasne dlaczego jesteście zaangażowani  
w Forever i co chcecie osiągnąć. Bez wyraźnego, po-
tężnego dlaczego zostaniecie pokiereszowani i ze-
pchnięci z kursu przez sztormy wątpliwości i wysiłki 
złodziei marzeń. Kiedy jednak będziecie mieć jasną wi-
zję tego, do czego dążycie, przepłyniecie bezpiecznie 
przez każdy sztorm. Może trochę poobijani, ale prze-
trwacie i osiągniecie więcej niż kiedykolwiek wydawa-
ło się Wam możliwe.

Jak odnaleźć swoje dlaczego? Może to być proces, 
dlatego bądźcie cierpliwi, w końcu je znajdziecie. Nie-
którym z nas przychodzi to z łatwością, inni potrzebują 
więcej czasu. Gregg ma tutaj dobrą radę: „Zobacz co 
sprawia, że czas mija ci błyskawicznie, a zbliżysz się do 
znalezienia swojego dlaczego.”

Mamy okres świąteczny, który uwielbiam. To najlepsze 
chwile roku. Bawcie się dobrze – wiem, że cała nasza 
rodzina Maughanów na pewno będzie!

Dziękuję każdemu z Was. Jesteśmy firmą olbrzymów 
i Wy też do nich należycie. Wszystkim naszym Dyrek-
torom Krajowym, Regionalnym i Lokalnym Dyrek-
torom Sprzedaży oraz ich pracownikom, którzy bez 
wytchnienia pracują, by pomagać nam budować bi-
znes, składam tysiąckrotne podziękowania. Bez Was 
bylibyśmy niczym. Mojemu Zarządowi i Rodzinie Biura 
Głównego poświęcacie i dajecie tak wiele po to, byśmy 
byli największą szansą na świecie.

W 2013 roku osiągnęliśmy dużo i mamy wszelkie po-
wody do dumy, ale chyba wszyscy przyznamy, że jesz-
cze nie osiągnęliśmy naszego pełnego potencjału.

Minęło 36 lat od momentu, gdy zdecydowaliśmy się zrealizować pomysł stworzenia firmy 
pod hasłem zdrowia i wellness w ramach niesamowitej branży MLM. Jak wielokrotnie wspo-
minałem w listach i przemówieniach, zawsze wierzyłem w to, co chcieliśmy zapoczątkować 
i marzyłem, że rozwinie się to w przedsięwzięcie, które będzie pomagało ludziom na całym 
świecie. Muszę jednak przyznać, że nasze dotychczasowe osiągnięcia budzą we mnie poko-
rę. To dobry początek i wierzcie mi, dopiero się rozkręcamy. Nawet nie zbliżyliśmy się do 
granic naszego potencjału, a to oznacza, że Wy również nie. Forever to połączenie, czy suma 
wszystkich wysiłków takich ludzi jak Wy, którzy dają z siebie wszystko, by stworzyć sobie 
lepsze życie dziś i jutro. Jeśli więc jako firma nie osiągnęliśmy jeszcze szczytu, to z definicji, 
nie osiągnął go jeszcze nikt z nas indywidualnie. Oczywiście, idzie nam świetnie i wiedziemy 

życie, o jakim kiedyś marzyliśmy, ALE to dla nas za mało. Miliony kolejnych ludzi muszą usłyszeć prze-
słanie FOREVER i doświadczyć tej radosnej nadziei, która budzi się w człowieku, gdy zaoferujesz mu 
szansę zbudowania swojego dziedzictwa.

FOREVER Wasz,

Rex Maughan
Chief Executive Officer

Rex i Ruth    Maughan
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Kończy się kolejny, pełen sukcesów rok, a my 
wchodzimy w okres podsumowań i wyzna-
czania celów na nowe 12 miesięcy.

Pod wieloma względami mijający rok był 
dla Forever wyjątkowy. Mieliśmy niezwykły 
przywilej być tymi, którzy widzieli pierwszy 
w historii Chairman’s Bonus, Global Rally 
i Eagle Managers Retreat. Świętowaliśmy 
dwie wspaniałe rocznice: 35. urodziny FLP na 
świecie i 20. w Polsce. Myśl przewodnia na-
szego rocznicowego Success Day brzmiała 
„następne 20 lat z Forever” – wspaniale było 
słuchać liderów, którzy mimo swoich ogrom-
nych osiągnięć nie spoczywają na laurach, 
tylko kreślą śmiałe wizje swojej przyszłości  
z FLP. Nie mogę się już doczekać ich realiza-
cji!

Za globalnym sukcesem stoi coś, co może 
nie jest aż tak spektakularne, ale z pewnością 
jest w tej firmie najważniejsze. To indywidu-
alne historie Dystrybutorów, dla których ten 
rok był w jakiś sposób przełomowy – może 
dostali pierwszą wypłatę premii, awanso-
wali na pozycję Supervisora lub Sapphire 
Managera, a może odebrali pierwsze auto z 
Programu Motywacyjnego, czy pierwszy raz  
w życiu wyjechali za granicę… Niezależnie 
od tego, o co chodzi, niezwykła jest sama 
świadomość, że na świecie mamy setki ty-

sięcy osób, których życie zmieniło się dzię-
ki Forever. I to jest najbardziej poruszające 
– sukces firmy to suma sukcesów pojedyn-
czych ludzi, z których każdy może teraz  
z satysfakcją spojrzeć w lustro i powiedzieć 
„to był dla mnie wspaniały rok”. Wierzę, że 
i Wy należycie do tych osób. Pamiętajcie 
jednak, że w Forever nie ma żadnych ogra-
niczeń i zawsze można osiągnąć więcej, zdo-
być jeszcze wyższy szczyt – bierzcie przykład  
z liderów! W wirze świątecznych przygoto-
wań wyciszcie się na chwilę i poświęćcie czas 
na nakreślenie planów na przyszły rok (do 
końca kwietnia trwa program Eagle Mana-
ger!), by od 1 stycznia energicznie zacząć je 
realizować.

Dziękuję Wam za to, że byliście z nami  
w mijającym roku i razem z nami budowa-
liście wielkość Forever. Życzę Wam cudow-
nych Świąt oraz tego, by ich magia towa-
rzyszyła Wam również przez cały następny, 
jeszcze wspanialszy rok!

Wasz,

Jacek Kandefer

Jacek Kandefer

Awanse i osiągnięcia listopad 2013 4
Bogumiła Sroka 
Ambasadorka Przedsiębiorczości Kobiet 6

Program Motywacyjny 7

Sylwia Ignaszewska Senior Manager 8

Agnieszka i Sebastian Dulscy Managerowie 10

London's Calling Ostatni miesiąc kwalifikacji! 11

Małgorzata i Adam Wesołowscy Managerowie 12

Polski Dzień Sprzedaży Bezpośredniej 13

Success Day 20. Urodziny FLP Poland 14

Informacje 18

Skład: FLPP
Korekta: Irmedia
Druk: Team, Warszawa

Wydawca: Dział Marketingu  
FLP Poland Sp. z o.o.
e-mail: m.hajzner@flpp.com.pl

Grudzień 2013, nr 107 (12/2013)
ISSN 1733-7992

Redakcja zastrzega sobie prawo  
do skrótów i redagowania tekstów  
przyjętych do druku.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza publikacja zawiera materiały o charakterze szkoleniowym, 
przeznaczone wyłącznie dla Dystrybutorów FLP, których nie należy 
używać w celach reklamy i sprzedaży. Kopiowanie, powielanie i wyko-
rzystywanie publikacji w całości lub części bez pisemnej zgody Forever 
Living Products Poland jest zabronione.



awaNse i osiąGNięcia | listopad 2013

4                                                                                                                                                                        12.2013

Managerowie

Assistant Managerowie

Andrzej Kubicki 
sponsor: Dorota Kahalik

Elżbieta i Jacek 
Sędzikowie 
sponsor: Danuta Broda

Bożena i Krzysztof 
Sadowscy 

sponsor: Katarzyna i Radosław Sputo

Katarzyna i Radosław 
Sputo 

sponsor: Stanisława Jędruch

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.

1. Kazimierz Kulbat
2. Anna Gniotek
3. Małgorzata i Tomasz Ciszewscy
4. Joanna i Dariusz Poradowie
5. Alina i Krzysztof Mazgajowie

6. Małgorzata Nitka
7. Konrad Kunicki
8. Jowita i Seweryn Priebe
9. Monika i Rafał Niżnikowie
10. Małgorzata Trybulska

Najskuteczniejsi sponsorzy

Konrad Kunicki   sponsor: Andrzej Kubicki
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1. Bogumiła i Jan Srokowie
2. Ewa Chruścińska
3. Urszula Zyskowska
4. Maria i Jacek Bartkowiakowie
5. Magdalena Strojna

1. Urszula Zyskowska
2. Maria i Jacek Bartkowiakowie
3. Katarzyna i Radosław Sputo
4. Kazimierz Kulbat
5. Bogumiła i Jan Srokowie
6. Elżbieta i Jacek Sędzikowie
7. Bożena i Krzysztof Sadowscy
8. Urszula i Mirosław Kapustowie
9. Maria i Wiesław Grotyńscy
10. Piotr Wojtyna

11. Andrzej Kubicki
12. Magdalena Strojna
13. Halina i Wiesław Micorkowie
14. Krystyna Kwiecień
15. Mirosława i Grzegorz Pietrygowie
16. Wiesława i Adam Spyrowie
17. Izabela i Krzysztof Szewczykowie
18. Urszula i Tomasz Kućkowie
19. Justyna i Waldemar Brzescy
20. Barbara i Marian Szweda

6. Grzegorz Sieczka
7. Maria i Wiesław Grotyńscy
8. Una Gurawska-Mach i Maciej Mach
9. Jolanta i Radosław Jochimowie
10. Stanisława Karpińczyk

Obroty całkowite

Obroty niemanagerskie
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Managerowie Supervisorzy
Ewa Bałazińska   sponsor: Bożena i Krzysztof Sadowscy

Jolanta Borawska   sponsor: Sylwia Rząca

Aleksandra Borzęcka-Mirek sponsor: Urszula i Marek Przystasiowie

Anna i Adam Cybulscy  sponsor: Wiesława Sofińska

Alicja i Wiesław Kowalewscy sponsor: Anna i Adam Cybulscy

Grażyna Krzyżaniak  sponsor: Urszula i Mirosław Kapustowie

Katarzyna i Krzysztof Krzyżaniak sponsor: Grażyna Krzyżaniak

Sylwia Łukasiewicz  sponsor: Bożena i Krzysztof Sadowscy

Wanda Mieczkowska  sponsor: Bożena i Krzysztof Sadowscy

Agnieszka i Henryk Mikulscy sponsor: Maria i Jacek Bartkowiakowie

Małgorzata Mirek-Krause sponsor: Aleksandra Borzęcka-Mirek

Sylwia Rząca   sponsor: Grażyna i Janusz Studzińscy

Wiesława Sofińska   sponsor: Kamila i Łukasz Sadkowscy

Małgorzata Szmidt  sponsor: Daniela i Markus Roth

Marzena i Jan Tuszyńscy  sponsor: Bogumiła i Jan Srokowie
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RapoRt specjalNY

Bogumiła 
Sroka
Ambasadorka 
Przedsiębiorczości 
Kobiet

Podczas III Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
w Katowicach, 16 września 2013 r. odbyło się uroczyste wręczenie cer-
tyfikatów 100 Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet 2013. 

W gronie osób, którym przyznano ten 
zaszczytny tytuł znalazła się Bogumiła 
Sroka, Diamond-Sapphire Manager i naj-
lepszy Dystrybutor Forever w Polsce. 
Inicjatorem i organizatorem projektu Polska Sieć Ambasadorów Przed-
siębiorczości Kobiet jest fundacja Ambasada Przedsiębiorczości Ko-
biet. Projekt został zainspirowany Europejską Siecią Ambasadorów 
Przedsiębiorczości Kobiet zainicjowaną przez Komisję Europejską. 

Misją Ambasadora jest promowanie przedsiębiorczości wśród kobiet, 
służenie im własnym przykładem, zachęcanie i wspieranie, by wyko-
rzystywały swoje umiejętności oraz pasje i jako właścicielki firm przy-
czyniały się do wzrostu gospodarczego kraju.

Pani Bogumiła, wraz z mężem Janem, od lat zajmuje pierwsze miejsce 
wśród polskich Top Dystrybutorów i odnosi ogromne sukcesy w budo-
waniu swojego biznesu Forever. Co więcej, niestrudzenie pomaga in-
nym w zyskiwaniu satysfakcjonującego stylu życia i bezpieczeństwa fi-
nansowego oraz wspiera swoim doświadczeniem Dystrybutorów  
w całej Polsce. To doskonale predestynuje ją do tytułu Ambasadora 
Przedsiębiorczości Kobiet i nie mamy wątpliwości, że będzie wspaniale 
wypełniać swoją misję. 

Serdecznie gratulujemy tego wyjątkowego wyróżnienia!
Więcej informacji na www.ambas.pl



osiąGNięcia
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Szczodry program promocyjny, dzięki któremu możesz zyskać dodatkową gotówkę na zmianę samocho-
du, kupno nowego domu, czy zapłacenie za prywatną szkołę swoich dzieci.

Poziom 2

Poziom 1

Program Motywacyjny

Poziom 3
Ewa Chruścińska
Senior Manager

Maria i Jacek Bartkowiakowie
Soaring Managerowie

na zdjęciu: Jacek Bartkowiak z Bogumiłą Sroką i Jackiem Kandeferem

Sylwia Ignaszewska
Senior Manager

Bożena Mach
Manager
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Sylwia Ignaszewska
Senior Manager
Dwa lata w Forever minęły jak z bicza strzelił, a lawina zda-

rzeń pędzi cały czas nie zmieniając tempa… Niespełna dwa 

lata temu dowiedziałam się od Joli Gos – mojej sponsorki, że 

w ogóle istnieje taka firma jak Forever, a zaraz potem Ula  

Zyskowska i Bogusia Sroka pokazały mi, jak fantastyczny jest 

to biznes i co można w nim osiągnąć!

Ten rok był również niezwykle dynamiczny. Kolejne kamycz-

ki zmian dołączają się do lawiny, popychając ją leciutko raz  

w jedną, raz w drugą stronę. Czasami duży „milowy” kamień, 

nada jej właściwy kierunek… Do mojej lawiny dołączyły dwa  

takie duże kamienie, które myślę, że już na zawsze wyzna-

czyły jej bieg. Pierwszy - nazwę go Michael , popchnął całą 

lawinę we właściwym kierunku i zapoczątkował serię zmian, 

trwających nieprzerwanie do dzisiaj. Ale nie było to łatwe,  

oj nie! Musiałam najpierw „zapomnieć” dużo z tego, czego 

się do tej pory nauczyłam, zostawiając tylko to co najważniej-

sze… Czasami żeby móc pójść dalej i szybciej, trzeba się za-

trzymać, rozejrzeć, postawić odpowiednie pytania i wybrać 

właściwą drogę, odrzucając to, co nie przybliża nas do wy-

znaczonego celu. Całe piękno biznesu Forever tkwi w jego 

prostocie i właśnie kamień Michael nam to uświadomił… To, 

co później nastąpiło, to istna rewolucja w systemie naszej 

pracy. Musieliśmy się wiele nauczyć, wszystko przebudować 

– poukładać sobie w głowach i przekazać to naszym dystry-

butorom. Pokazać im własnym przykładem, że można ina-

czej, prościej i że jest to naprawdę łatwe. A nasi dystrybuto-

rzy…? 

Nasi wspaniali dystrybutorzy zaakceptowali 
te zmiany i budują swoje własne biznesy,  
a my im w tym pomagamy! 

Jednak cała ta rewolucja i wszystkie zmiany byłyby zdecydo-

wanie trudniejsze do przeprowadzenia, gdyby nie ciągłe 

wsparcie ze strony niezwykłego człowieka – Jacka Kandefe-

ra, który podtrzymywał nas na duchu w chwilach zwątpienia, 

zawsze służył cennymi radami i zapalał „światełko w tunelu”, 

gdy robiło się ciemno.

To uporządkowanie i uproszczenie miało jeszcze jeden pozy-

tywny skutek…. zyskała na tym cała nasza rodzina – mamy 

więcej czasu dla dzieci, naszych najbliższych i przyjaciół.

Drugi kamień – nazwę go Robert – daje siłę i spokój, ale nie 

nudę, oj nie!!!  Dzięki niemu wiem, że strumień zdarzeń ni-

gdy się nie zatrzyma i że będziemy podążać razem, nieważne 

w jaką stronę. Oboje jesteśmy pewni, że teraz podążamy  

w dobrą! Teraz oboje pracujemy Forever na „pełen etat”. 

Podjęliśmy decyzję o rezygnacji z prowadzenia salonu kos-

metycznego – mojego oczka w głowie, bo Forever pochłonę-

ło nas bez reszty i nie da się już „trzymać kilku srok za ogon”. 

Robert też kończy swoje dotychczasowe zajęcia i skupia się 

Czasem jedno spotkanie, krótka rozmowa  
w odpowiednim miejscu i czasie może zmienić czyjeś życie  
i nadać mu nowy sens…

Czasem mały kamyczek wywołuje lawinę zdarzeń…
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tylko na Forever! Otworzyliśmy własne biuro biznesowe, 

gdzie możemy szkolić naszych dystrybutorów, spotykać się  

z nimi i samemu czerpać wiedzę od innych wspaniałych ludzi, 

bo uczymy się cały czas i sprawia nam to niezwykłą przyjem-

ność. 

Forever to biznes ludzi i nie ma większej  
radości niż pomaganie im w spełnianiu ich 
marzeń – wtedy spełnią się też i nasze.

Tak właśnie spełniły się marzenia Agnieszki i Sebastiana Dul-

skich oraz Gosi i Adasia Wesołowskich – osiągnęli zaplanowa-

ny cel i zostali Managerami, a ja Senior Managerem. Jestem 

pewna, że nowy system pracy pozwoli innym naszym dystry-

butorom sięgnąć w przyszłym roku nie tylko po awans na  

Managera, ale pójdą jeszcze dalej!  Bo wszystko co najlepsze 

w Forever zaczyna się od Managera!

Plany na rok przyszły… chciałoby się powiedzieć „sięgnąć 

gwiazd”, ale wiemy, że to jeszcze daleka droga. Wyruszyli-

śmy w nią mądrzejsi i uważnie stąpamy po śladach najlep-

szych, którzy ją już przeszli. Wiemy, że tej drogi nie stracimy 

z oczu. Pomagamy innym kroczyć tą ścieżką i osiągać ich 

cele, najpierw te małe, a potem te duże. To chyba cieszy nas 

najbardziej, bo poczuliśmy, że w ten sposób możemy być na-

prawdę wolni i mieć swoje życie tylko dla siebie. Czego  Wam 

wszystkim serdecznie życzymy!



POZIOM 1
Osiągnij sumę 15 nowych CC (bez zakupów osobistych)  

+2 bilety na Global Rally O2 Show

+2 bilety na Global Rally O2 Show

+2 bilety na Global Rally O2 Show 

Ty
(aktywność)

Ty
(aktywność)

Assistant Supervisor
minimum 10CC

Assistant Supervisor
minimum 10CC

POZIOM 2
Osiągnij sumę 30 nowych CC (bez zakupów osobistych) 

POZIOM 3
Osiągnij sumę 60 nowych CC (bez zakupów osobistych) 

EUROPEJSKI 
PROGRAM PROMOCYJNY: 

1 WRZEŚNIA – 31 GRUDNIA 2013

Standardowe wymagania dla wszystkich poziomów: 
Każdy Nowy Dystrybutor musi osiągnąć minimalną sumę case credits, tak jak przedstawiono powyżej. Realizuj wymóg aktywności 4 cc w każdym miesiącu trwania programu. Program 
promocyjny będzie trwał od 1 września do 31 grudnia 2013 r. Wszystkie wymagania muszą zostać zrealizowane w czasie trwania programu. Osoby, które dołączą do fi rmy w trakcie 
okresu kwalifi kacyjnego, mogą wziąć udział w programie pod warunkiem, że zrealizują wymóg aktywności 4 cc w swoim pierwszym pełnym miesiącu oraz w każdym następnym okresu 
kwalifi kacyjnego. Dystrybutor, który dołączy do fi rmy w ostatnim miesiącu okresu kwalifi kacyjnego, musi w nim spełnić wymóg aktywności 4 cc. Za datę zasponsorowania Dystrybutora 
przyjmuje się datę wprowadzenia Umowy Dystrybutorskiej do bazy danych Biura Głównego. W programie uczestniczyć mogą jedynie Dystrybutorzy zamieszkali na stałe w europejskim 
regionie Forever. Wszyscy dystrybutorzy w grupie muszą być zasponsorowani w kraju. Wszystkie koszty, w tym przejazd, wyżywienie i zakwaterowanie związane z udziałem w Global Rally 
pozostają w gestii kwalifi kującego się Dystrybutora. Każdy Dystrybutor jest odpowiedzialny za zrozumienie zasad programu. Nagrody programu obejmują wyłącznie to, co zostało wymie-
nione powyżej. Laureaci otrzymają wyłącznie gotówkę i bilety przypadające na najwyższy poziom uzyskanej przez nich kwalifi kacji. Nagród nie można łączyć. 
Laureaci zostaną powiadomieni do 15 lutego 2014. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone 15 marca 2014, w lokalnej walucie kraju zamieszkania laureata. 
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Głównym. Wyjątki nie będą rozpatrywane.  Żadnych programów promocyjnych nie można łączyć 
ani przekazywać nagród z nich wynikających.

Forever Global Rally O2 Show – 2 i 3 maja 2014

Zyskaj €8OO na swój wyjazd do Londynu

€4

€8

Assistant Supervisor
minimum 5CC

Assistant Supervisor
minimum 5CC

poRtRet sUkcesU
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Agnieszka i Sebastian Dulscy
Managerowie

Kiedy Sylwia powiedziała mi o Forever i produktach, nie by-
łam zainteresowana. Jednak po maseczce FF, którą mi zrobi-
ła, efekt na mojej wysuszonej skórze był niesamowity, a na-
wilżenie czułam jeszcze następnego dnia. 

Tym, co przekonało mnie do bliższego po-
znania firmy były pieniądze, jakie można tu 
zarobić. 
Na początku chodziło o to, żeby zarobić na te świetne kos-
metyki. Poczytałam o aloesie i innych suplementach, po 
czym zaczęłam wprowadzać je do swojego domu. Najbar-
dziej spektakularnym efektem używania aloesu na co dzień 
było podniesienie odporności u naszych dzieci. Od momentu 
kiedy zagościł w naszym menu, już nigdy nie przyjmowały 
one antybiotyków.

Początki pracy nie były łatwe. Punktem zwrotnym okazało 
się szkolenie w Bochni z panią Bogusią Sroką, gdzie „poot-
wierały mi się klapki w głowie” na biznes. Miałam wiarę  
w branżę, firmę i produkt. Nad wiarą w siebie trzeba było po-
pracować.

Awans na Managera był ostatnim etapem, i zarazem egzami-
nem, z lekcji życia pt. Uwierzyć we własne możliwości.

Myślę, że dzięki Forever i ludziom, których spotkałam na 
swojej drodze oraz pracy nad sobą stałam się lepszym czło-
wiekiem. I to uważam za swój największy sukces, ponieważ 
jeśli pokonasz sam siebie, to już nikt nie stanie Ci na drodze.

Forever to nie tylko zarabianie pieniędzy, ale przede wszyst-
kim możliwość pomocy innym. Pomagając im realizować 
marzenia, przy okazji spełniamy też nasze. Jeśli rezygnujemy 
z marzeń to podejmujemy decyzję, że nigdy nie osiągniemy 
nic więcej. A po co są marzenia? – marzenia są po nic, są po to 
aby je realizować. Dlaczego? Bo spełnione marzenia nie mają 
ceny.

Manager to początek drogi z Forever. 
Dalej robię to samo, czyli stawiam sobie kolejne cele, planuję 
i zwykłą codzienną pracą konsekwentnie i wytrwale podą-
żam w wyznaczonym kierunku. Czy mi się to uda? Chociaż są 
wzloty i upadki, to wiem, że TAK, bo zwycięzcy nigdy nie  
rezygnują, a rezygnujący nigdy nie zwyciężają.

To wszystko nie wydarzyłoby się w moim życiu, gdyby nie 
moja przyjaciółka, szwagierka i sponsor w jednej osobie – 
Sylwia Ignaszewska, której chcę bardzo podziękować. Dzię-
kuję także całej mojej grupie za to, że mi zaufała i tak jak ja 
potraktowała Forever poważnie, jak swoją pracę. Dziękuję 
Sebastianowi za organizowanie życia rodzinnego, kiedy ja 
byłam na spotkaniach, a moim rodzicom za to, że są i wpiera-
ją mnie w każdej sytuacji. Dziękuję, że jesteście.

Agnieszka Dulska



POZIOM 1
Osiągnij sumę 15 nowych CC (bez zakupów osobistych)  

+2 bilety na Global Rally O2 Show

+2 bilety na Global Rally O2 Show

+2 bilety na Global Rally O2 Show 

Ty
(aktywność)

Ty
(aktywność)

Assistant Supervisor
minimum 10CC

Assistant Supervisor
minimum 10CC

POZIOM 2
Osiągnij sumę 30 nowych CC (bez zakupów osobistych) 

POZIOM 3
Osiągnij sumę 60 nowych CC (bez zakupów osobistych) 

EUROPEJSKI 
PROGRAM PROMOCYJNY: 

1 WRZEŚNIA – 31 GRUDNIA 2013

Standardowe wymagania dla wszystkich poziomów: 
Każdy Nowy Dystrybutor musi osiągnąć minimalną sumę case credits, tak jak przedstawiono powyżej. Realizuj wymóg aktywności 4 cc w każdym miesiącu trwania programu. Program 
promocyjny będzie trwał od 1 września do 31 grudnia 2013 r. Wszystkie wymagania muszą zostać zrealizowane w czasie trwania programu. Osoby, które dołączą do fi rmy w trakcie 
okresu kwalifi kacyjnego, mogą wziąć udział w programie pod warunkiem, że zrealizują wymóg aktywności 4 cc w swoim pierwszym pełnym miesiącu oraz w każdym następnym okresu 
kwalifi kacyjnego. Dystrybutor, który dołączy do fi rmy w ostatnim miesiącu okresu kwalifi kacyjnego, musi w nim spełnić wymóg aktywności 4 cc. Za datę zasponsorowania Dystrybutora 
przyjmuje się datę wprowadzenia Umowy Dystrybutorskiej do bazy danych Biura Głównego. W programie uczestniczyć mogą jedynie Dystrybutorzy zamieszkali na stałe w europejskim 
regionie Forever. Wszyscy dystrybutorzy w grupie muszą być zasponsorowani w kraju. Wszystkie koszty, w tym przejazd, wyżywienie i zakwaterowanie związane z udziałem w Global Rally 
pozostają w gestii kwalifi kującego się Dystrybutora. Każdy Dystrybutor jest odpowiedzialny za zrozumienie zasad programu. Nagrody programu obejmują wyłącznie to, co zostało wymie-
nione powyżej. Laureaci otrzymają wyłącznie gotówkę i bilety przypadające na najwyższy poziom uzyskanej przez nich kwalifi kacji. Nagród nie można łączyć. 
Laureaci zostaną powiadomieni do 15 lutego 2014. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone 15 marca 2014, w lokalnej walucie kraju zamieszkania laureata. 
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Głównym. Wyjątki nie będą rozpatrywane.  Żadnych programów promocyjnych nie można łączyć 
ani przekazywać nagród z nich wynikających.

Forever Global Rally O2 Show – 2 i 3 maja 2014

Zyskaj €8OO na swój wyjazd do Londynu

€4

€8

Assistant Supervisor
minimum 5CC

Assistant Supervisor
minimum 5CC

OSTATNI MIESIĄC KWALIFIKACJI!
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Małgorzata i Adam Wesołowscy
Managerowie
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Nasza współpraca z Forever rozpoczęła się w marcu 2012 r. 
Zaczęła się banalnie, w salonie kosmetycznym – dla produk-
tu. Suplementy i kosmetyki, które poleciła nam Sylwia Igna-
szewska, nasza sponsorka, szybko przyniosły zamierzony 
efekt. 

I tak, aloes na dobre zagościł w naszym 
domu i życiu. 

Podzieliliśmy się tym faktem i wiedzą z naszą rodziną, a na-
stępnie ze znajomymi. Za dobrą reklamę otrzymywaliśmy z biu-
ra firmy odpowiednie wynagrodzenie. Po czterech miesiącach 
zostaliśmy Supervisorami i tym sposobem dalej rozwijaliśmy 
nasz biznes. 

Od początku braliśmy udział w różnych szkoleniach, bo chcieli-
śmy wiedzieć jak najwięcej o samej firmie i zasadach działania.

Na co dzień pracujemy w systemie dwuzmianowym, a nasze za-
jęcia opierają się na wzajemnym zaufaniu do całego zespołu lu-
dzi, z którymi współpracujemy. Ja jestem instrumentariuszką na 
bloku operacyjnym (stąd właściwości aloesu nie były mi obce),  
a mąż jest dyżurnym ruchu na kolei. Postanowiliśmy wspólnie 
zadbać o dodatkowe zabezpieczenie finansowe. Nasz styl życia 
w zasadzie się nie zmienił, do rozmów z przyjaciółmi włączyli-
śmy temat „aloesowego sposobu na zdrowe i udane życie”. 
Mamy duży krąg znajomych, który cały czas się powiększa. Po-
znajemy nowych, ciekawych i życzliwych ludzi, wesołych i zado-
wolonych tak samo jak my. 

Porównując nasze etatowe obowiązki, 
stwierdzamy z całą stanowczością, że praca 
z Forever jest lekka, łatwa i przyjemna, a re-
cepta na sukces – bardzo prosta. 

Należy być cierpliwym, systematycznym i zdyscyplinowanym 
oraz aktywnym, czyli razem z nowymi dystrybutorami robić  
zakupy za 4 cc. 

Należy brać przykład z najlepszych, uczyć 
się poprzez udział w szkoleniach i dzielić 
swoją wiedzą z innymi. 

Nie wolno selekcjonować i z góry decydować za kogoś. Należy 
dać szansę wyboru każdemu z kim chcielibyśmy później współ-
pracować i wspierać go. My tak działaliśmy i w ciągu 17 miesięcy 
osiągnęliśmy sukces w postaci awansu na pozycję Managera 
(pracując przy tym zawodowo). Przez cały ten okres zdobywali-
śmy wiedzę od najlepszych – musimy tu wymienić Bogusię i Jana 
Sroków oraz Urszulę Zyskowską. Wymienialiśmy się uwagami  
i pomysłami z osobami, które zostały przez nas zasponsorowa-
ne. Odkryliśmy w sobie cechy, jakich wcześniej nie zauważali-
śmy, mogliśmy realizować plany i marzenia. Zapewniliśmy sobie 
psychiczny komfort, wynikający z poczucia stabilizacji i bezpie-
czeństwa dla całej rodziny. Znaleźliśmy „wyjście awaryjne”, al-
ternatywę dla pracy na etacie, konsekwentnie i wytrwale dupli-
kując naszych nauczycieli. Dodatkową zaletą biznesu FLP jest 
własne tempo działania oraz możliwość złapania oddechu i dy-
stansu w różnych sytuacjach życiowych. Bardzo ważnym aspek-
tem, zasługującym na uwagę, jest to, że raz osiągnięty awans 
nie przepada, a działalność można kontynuować nawet po dłu-
giej przerwie, z tej samej pozycji w planie marketingowym. W 
obecnych czasach żaden pracodawca nie byłby taki łaskawy  
i tolerancyjny, a zasady firmy Forever dopuszczają taką opcję – 
świadczy to o wielkości i uczciwości biznesu. Z naszego doświad-
czenia możemy powiedzieć, że warto czasem otworzyć się na 
wszelkie propozycje od innych. Nie wszystko, co nam ktoś ofe-
ruje jest z założenia złe. Więcej wiary w ludzi uczciwych i życzli-
wych! Życzymy wszystkim udanego i zgranego zespołu, który 
będzie wspólnie realizował cele i marzenia oraz osiągał kolejne 
awanse, a sobie samym, abyśmy stanowili dla wszystkich dobry 
przykład do naśladowania. Dziękujemy każdej osobie z naszej 
struktury, która nam zaufała i skorzystała z oferty Forever.

Powodzenia!

Każdy rezultat jest 
dziełem zespołu,
wyniki lidera,
to wyniki osiągane 
przez jego zespół.



BRaNża

II Polski Dzień Sprzedaży Bezpośredniej
Budujemy relacje
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Sprzedaż bezpośrednia to doskonały sposób na rozwój mikro-
przedsiębiorczości, a także na łagodzenie bezrobocia. Osiągnię-
cie sukcesu w tej branży warunkują nie tylko wyniki sprzedażo-
we, ale przede wszystkim budowanie trwałych i długofalowych 
relacji z klientami oraz otoczeniem biznesowym firmy, a także 
etyka w działaniach. Oto wnioski płynące z II Polskiego Dnia 
Sprzedaży Bezpośredniej, który odbył się 17 października 2013  
w hotelu InterContinental w Warszawie. Imprezę zorganizowało 
Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej, a patronat 
nad wydarzeniem objął Janusz Piechociński, Zastępca Prezesa 
Rady Ministrów, Minister Gospodarki.

Zgromadzeni przedstawiciele środowiska akademickiego, sektora 
gospodarczego, członkowie PSSB i sympatycy sprzedaży bezpo-
średniej rozmawiali o współczesnych wyzwaniach, stojących przed 
mikroprzedsiębiorcami działającymi w tym sektorze, w kontekście 
zagadnień społeczno-ekonomicznych, prospołecznych i prokonsu-
menkich. 

Gości powitali Ewa Kudlińska-Pyrz, Przewodnicząca Zarządu Pol-
skiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej oraz Jerzy Witold 
Pietrewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, który 
zwrócił uwagę na to, że sprzedaż bezpośrednia nie wymaga dużego 
kapitału początkowego a istotna jest przedsiębiorczość i wiedza. – 
Polska gospodarka potrzebuje sprzedaży bezpośredniej, która jest in-
kubatorem przedsiębiorczości – powiedział minister Pietrewicz.

Uczestnicy konferencji usłyszeli przesłanie europosłanki Małgorzaty 
Handzlik, uhonorowanej na początku października br. przez Euro-
pejskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej SELDIA statuetką 
Osobowość Roku 2013, za współpracę z sektorem sprzedaży bezpo-
średniej w zakresie promowania przedsiębiorczości kobiet. 

Wstępem do debaty była prezentacja prof. Janusza Czapińskiego 
„Miękkie kapitały a szanse rozwoju ekonomicznego”. Według poka-
zanych przez niego badań niezbędnym elementem budowania 
przewagi konkurencyjnej Polaków i warunkiem innowacyjnej go-
spodarki jest zaufanie pokładane w innych ludziach. – Kapitał spo-
łeczny to zaufanie, tolerancja, związek pomiędzy interesem własnym 
a interesem wspólnoty. To właśnie zaufanie i umiejętność współpracy 
są podstawą powstania innowacyjnej gospodarki. Kapitał społeczny 
umożliwia awans grupie, im jest on wyższy tym wyższa jest pozycja 
ekonomiczna wspólnoty – powiedział prof. Janusz Czapiński.

Paneliści
prof. Janusz 
CzapińskiJerzy Pietrewicz

Następnie Tadeusz Mosz poprowadził panel dyskusyjny Mikro-
przedsiębiorcy przed wyzwaniami współczesności z udziałem: An-
drzeja Sadowskiego, Wiceprezydenta Centrum im. Adama Smitha, 
prof. Andrzeja Blikle, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej  
A. Blikle Sp. z o.o., dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, 
Głównej Ekonomistki w Konfederacji Lewiatan, Witolda Kajszczaka, 
Koordynatora Projektów w Departamencie Rozwoju Instytucji Oto-
czenia Biznesu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz 
Elżbiety Pełki, Prezes Polish National Sales Awards. 

Uczestnicy debaty skupili się m.in. na wyróżnikach konkurencyj-
nych naszych mikroprzedsiębiorców na tle innych krajów europej-
skich, takich jak chociażby wysoki poziom wykształcenia Polaków.  
Mówiąc o ekonomicznych aspektach działalności, zwrócili uwagę na  
bariery biurokratyczne w rozwoju mikroprzedsiębiorstw. Istotnym 
tematem debaty była etyka w sprzedaży bezpośredniej jako czyn-
nik konieczny do osiągnięcia sukcesu. Paneliści rozmawiali także  
o możliwościach budowania trwałych relacji z klientami, jakie stwa-
rzają nowoczesne kanały komunikacji.

- W dziedzinie technologii mamy rewolucję. Każdy mikroprzedsiębior-
ca może mieć zaplecze technologiczne takie, jakie posiadają duże kon-
cerny – powiedział Andrzej Sadowski, Wiceprezydent Centrum im. 
Adama Smitha.

- Warto się otworzyć na siebie, zaufać komuś, bo ktoś może zaufa 
nam. Dostrzegamy zmianę w podejściu pracodawców do pracowni-
ków. Na pierwszym miejscu zaczynają stawiać kapitał ludzki – powie-
działa dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Główna Ekono-
mistka w Konfederacji Lewiatan.

Badania przeprowadzone przez PARP pokazują, że największym 
problemem mikroprzedsiębiorców są nadal zbyt wysokie koszty 
pracy, skomplikowany i niestabilny system podatku VAT oraz barie-
ry biurokratyczne. – Instytucje otoczenia biznesu wychodzą naprze-
ciw potrzebom mikroprzedsiębiorców oferując im konsultacje, szkole-
nia a także wskazują możliwości rozwoju i dofinansowania działalności 
– powiedział Witold Kajszczak, Koordynator Projektów w Departa-
mencie Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu, PARP.

W trakcie konferencji zbierano także podpisy pod projektem ustawy 
o ustanowieniu 17 października Dniem Sprzedaży Bezpośredniej. 
Konferencję zakończyły dwa warsztaty tematyczne adresowane do 
liderów sprzedaży z firm członkowskich PSSB.

Materiały prasowe PSSB
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sUccess daY | 24 listopada 2013, waRsZawa

W maju świętowaliśmy 35. urodziny Forever Living Products na świecie,  
a teraz przyszła kolej na nasz lokalny jubileusz – to już 20. rocznica inau-
guracji FLP w Polsce! Uroczysty Success Day poprowadzili z tej okazji 
Diamond-Sapphire Managerowie Bogumiła i Jan Srokowie, Top Dystry-
butorzy naszego kraju. Specjalne życzenia urodzinowe (możecie je obej-
rzeć w zakładce Video na DiscoverForever.com) przesłali Aidan O’Hare, 
nasz dotychczasowy wiceprezes oraz Gary Shreeve, wiceprezes na Afrykę 
i – od niedawna – na Europę Wschodnią, w tym Polskę (który obiecał, że 
niedługo do nas przyjedzie!). 

Zgodnie z hasłem przewodnim spotkania, liderzy ze wszystkich regionów 
naszego kraju mówili o tym, jak będzie wyglądać ich następne 20 lat  
z Forever. Z ogromną radością wręczyliśmy odznaki osobom, które awan-
sowały w Planie Marketingowym – od Assistant Supervisorów aż do Se-
nior Manager! – podobnie jak symbole kwalifikacji laureatom Programu 
Motywacyjnego (fot. na str. 7). 

Dużo radości sprawił wszystkim występ Kasi Jurkowskiej, utalentowanej 
gimnastyczki, córki Manager Haliny Jurkowskiej, która od lat korzysta  
z produktów Forever. 

Spotkanie zakończyło się radosnym odśpiewaniem „Sto lat” dla Forever  
i pysznym tortem!

Do zobaczenia na Success Day już w nowym roku!

Następne 20 lat Forever
Senior Manager

Managerowie

Agnieszka i Sebastian Dulscy

Małgorzata i Adam Wesołowscy

Mariola Piotrowska

Sylwia Ignaszewska

Bogumiła i Jan Srokowie
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Senior Manager

Managerowie Managerowie z regionów

Assistant Managerowie

Agnieszka i Sebastian Dulscy

Małgorzata i Adam Wesołowscy

Mariola Piotrowska

pomorskie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie

wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, łódzkie

lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie

lubuskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie

Sylwia Ignaszewska
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Więcej zdjęć na: 
picasaweb.google.com/

forever.living.products.poland

Supervisorzy

Assistant Supervisorzy

Halina i Kasia Jurkowskie



Awanse
Cykl sukcesu  
     Forever

Osiągnięcia

Zimowa odporność z Forever

Success Day
18 stycznia 2014
Novotel Warszawa Centrum
ul. Marszałkowska 94/98, godz. 11.30

12.2013                                                                                                                                                                                                17

Jak zbudować zespół, 
   który zwycięża

cena biletu:
20 PLN do 17 stycznia 2014
30 PLN w dniu Success Day  

(w miarę dostępności miejsc)
Halina i Kasia Jurkowskie



18                                                                                                                                                                        12.2013

Spotkanie Supervisorów

Świąteczne godziny pracy

Nasze certyfikaty

20. lat FLP Poland

Gwiazdkowe opowieści

I N F O R M A C J E
Jeśli w okresie od września do grudnia 2013 awansujesz 
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.

24 grudnia Biuro Główne i Oddziały zamknięte

31 grudnia Biuro Główne i Oddziały czynne  
  w godzinach 9.00-15.00

Informacje o certyfikatach, jakie przyznano naszym pro-
duktom znajdziesz na www.foreverliving.com, zakładka 
Korzyści aloesu/Certyfikaty naszych produktów.

Wejdź na www.DiscoverForever.com, wybierz zakładkę 
Video, a następnie język polski, i zobacz, jakie urodzinowe 
życzenia mają dla nas Aidan O'Hare i Gary Shreeve!

To już ostatnia chwila na kupno świątecznych 
prezentów! Skontaktuj się z klientami i upewnij się, 
że mają upominki Forever dla wszystkich swoich 
najbliższych! 

17 stycznia 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 na recepcji Biura 
Głównego FLPP. Osoby, które uzyskają kwalifikację, otrzymają 
pisemne zaproszenie.



Pieczęć Aprobaty  
Międzynarodowej  

Rady Naukowej ds. Aloesu

NASZE CERTYFIKATY

Znak 
Koszerności

Islamska  
Pieczęć 

Aprobaty
Certyfikat
islamski 

Produkty nietestowane  
na zwierzętach

FOREVER LIVING PRODUCTS POLAND JEST CZŁONKIEM

Międzynarodowej  
Rady Naukowej 

ds. Aloesu
Amerykańskiej
Izby Handlowej

Polskiego 
Stowarzyszenia 

Sprzedaży 
Bezpośredniej

Krajowej Rady 
Suplementów i Odżywek
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Uwaga!!! Przypominamy, że zgodnie z Zasadami Działal-
ności [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 Umo-
wy Dystrybutorskiej oraz podjęciem kroków prawnych, aż 
do wkroczenia na drogę sądową.

Zasady - internet

Zamówienia wysyłkowe

Forever Fotos Global Rally
London 2014

I N F O R M A C J E
Jeżeli potrzebne ci są zdjęcia naszych plantacji, produktów 
lub wydarzeń, znajdziesz je wszystkie w jednym miejscu,  
na foto.foreverliving.com. Pamiętaj, że strona  

ForeverGlobalRally.com  
dostępna jest także w języku pol-
skim! 
Natomiast plan londyńskiej przygo-
dy znajdziesz w wersji angielskiej,  
w zakładce Global Rally/Agenda.

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 GODZInY PRACY

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

Recepcja  
i Dział Sprzedaży:
pon. - czw. 09.00-20.00 
pt. 09.00-17.00
sobota pracująca
– 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

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:  
Bernadeta Machlowska

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

Zamów produkty z dostawą do domu. Kurier doręczy ci 
przesyłkę w ciągu trzech dni roboczych.
Najszybciej i najprościej złożysz zamówienie na stronach 
internetowych: www.foreverliving.com lub www.flpp.com.pl
Oprócz tego możesz:
- zadzwonić do warszawskiego Centrum Zamówień, 
  tel. 22/456 43 53, 54 lub 55 
- wysłać fax na numer 22/456 43 60    
- wysłać e-mail na adres zamowienia@flpp.com.pl 

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



Dołącz do NAJWIĘKSZEJ  
z naszych dotychczasowych imprez.

2 i 3 MAJA 2014 | THE O2
SPRZEDAŻ BILETÓW DLA OSÓB BEZ KWALIFIKACJI  
- STYCZEŃ 2014

Więcej szczegółów na 
www.foreverglobalrally.com

Zobacz MILIONY  
wręczane jako 

Chairman’s Bonus.

Zobacz premierę 
NIESAMOWITYCH  

nowych produktów.

Posłuchaj 
REXA, GREGGA  
I GLOBALNYCH LIDERÓW.

ODWIEDŹ LONDYN.


