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Forever Living Products PoLand
Biuro główne i centrum sprzedaży Warszawa
Al. jerozolimskie 92 | 00-807 warszawa
tel. 22/456 43 56÷59 | fax 22/456 43 60
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

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

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

internet
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.

społeczność

facebook.com/ForeverPoland

facebook.com/ForeverFan

youtube.com/ForeverLivingPoland

pinterest.com/foreverliving

wydawca: Dział marketingu  
FLP Poland Sp. z o.o.
e-mail: m.hajzner@flpp.com.pl
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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 wy-
korzystywanie publikacji w całości lub części bez pisemnej zgody 
Forever Living Products Poland jest zabronione.
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społeczność

facebook.com/ForeverPoland

facebook.com/ForeverFan

youtube.com/ForeverLivingPoland

pinterest.com/foreverliving

Dla nas w Forever to czas refleksji nad 
sukcesami, które odnieśliśmy w 2014 
roku oraz pora na wyznaczenie celów 
na 2015 rok i rozpoczęcie ich realizacji. 

2014 był rokiem niesamowitych 
sukcesów. zapełniliśmy O2 Arena  
w Londynie 20 000 ludzi, mieliśmy 
więcej eagle managerów niż 
kiedykolwiek wcześniej i pomogliśmy 
ludziom na całym świecie wyglądać  
i czuć się lepiej z nowym programem 
Forever F.i.T. i naszymi cudownymi 
produktami. 2014 był również rokiem 
nauki, a z każdym wyzwaniem 
doskonaliliśmy się i rozwijaliśmy.

koniec roku na pewno nie jest czasem, 
by zwolnić, a raczej by wzmóc swoje 
wysiłki. jak wszyscy wiecie, święta to 

czas dawania. Oczywiście odnosi się 
to do starannie wybranych prezentów 
dla rodziny i przyjaciół. jednak odnosi 
się to również do innych rzeczy, które 
możemy podarować tym, których 
kochamy i na których nam zależy. 
może to być wspólne spędzenie czasu, 
wsparcie fundacji charytatywnej, czy 
cudowne przeżycia z najbliższymi. Dla 
nas oznacza to również dawanie daru 
Forever.

Dzielenie się Forever z tymi, których 
kochacie polega nie tylko na 
pomaganiu im w uzyskaniu lepszego 
wyglądu i samopoczucia. Polega na 
dzieleniu się życiem i stylem życia,  
o jakim nawet nie śmieli marzyć. 
Bycie świadkiem, jak nasze wspaniałe 

produkty i firma pomagają ludziom 
na całym świecie, jest dla mnie 
największym przywilejem.

2014 był jak dotąd najlepszym rokiem 
dla Forever i szczerze wierzę, że 
najlepsze dopiero przed nami. 

Od naszej rodziny dla waszej – 
wesołych świąt Bożego Narodzenia, 
dziękujemy za wszystko, co robicie!

okres świąteczny wiąże się z wieloma rzeczami – to czas bycia 
razem, świętowania, zadumy i patrzenia w przyszłość.

Dawanie daru Forever

Forever wasz,

rex maughan
chief executive Officer

lISt RexA

społeczność

facebook.com/ForeverPoland

facebook.com/ForeverFan

youtube.com/ForeverLivingPoland

pinterest.com/foreverliving



Laureaci programu  
Global rally 2015

Top Dystrybutorzy 2014

4 cc: Twój nawyk sukcesu

wyglądaj i czuj się lepiej z Forever

cena biletu: 20 PlN (do 23 stycznia 2015)
   30 PlN w dniu Success Day (w miarę dostępności miejsc)
Bilet wstępu obowiązuje również dzieci, niezależnie od wieku.*
Przypominamy, że osoby, które uzyskały awans w listopadzie i grudniu 2014, 
uprawnione są do odbioru biletu na styczniowy Success Day.

*Spotkanie o charakterze biznesowym, uczestnictwo dzieci niezalecane.

24 stycznia 2015
Hotel sofitel victoria 
ul. Królewska 11, Warszawa 
godz. 11.30

Success Day



list od dyrektora
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jak zawsze przełom roku to czas pod-
sumowań – mam nadzieję, że zrealizo-
waliście wszystko, co zamierzaliście w 
2014 roku. To także pora wyznaczania 
sobie kolejnych zadań. Początek nowe-
go roku często bywa porównywany do 
czystej karty, czy płótna, które możemy 
dowolnie zamalować. choć przeszłość 
w pewnym stopniu determinuje to, kim 
jesteśmy teraz, niekoniecznie musi wy-
znaczać naszą przyszłą ścieżkę. Nowy 
rok to świetna okazja, by namalować 
nowy obraz lub kontynuować ten, który 
już zaczęliśmy.

kluczem do zbudowania odnoszącego 
sukcesy zespołu, czy wręcz do udane-
go życia jest skupienie się na energii  
i relacjach międzyludzkich. jeżeli jest 
w Tobie ogrom pozytywnej energii, bę-
dziesz przyciągać do siebie odpowied-
nich ludzi. jeżeli potrafisz nawiązywać 
wspaniałe relacje, twoja grupa stanie się 
twoim największym atutem. 

zastanów się, ile masz energii i jak zara-
żasz nią innych. wiele czynników wpły-

wa na poziom naszej energii, zarówno 
fizycznej, jak i psychicznej. Głównym  
z nich jest to, jak się o siebie troszczy-
my. jeśli chodzi o energię fizyczną, 
powinniśmy wieść jak najzdrowszy  
i harmonijny styl życia, zachowywać 
równowagę między jego różnymi 
aspektami i pamiętać o odpoczynku.

w zachowaniu energii psychicznej po-
może nam pilnowanie tego, jak się po-
strzegamy i co o sobie myślimy. każdy 
z nas przez cały czas toczy wewnętrzny 
dialog z samym sobą. co mówi twój 
wewnętrzny głos? czy są to słowa 
zachęty i wsparcia, czy raczej krytyki? 
jeżeli twój dialog z samym sobą jest 
pozytywny, budujesz pozytywną ener-
gię. jeżeli chcemy zmienić swoje życie, 
musimy być tego świadomi i pracować 
nad naszym wewnętrznym głosem. 

kolejną ważną wskazówką do zyskania 
pozytywnej energii jest zaprzestanie 
porównywania się z innymi. Powinniśmy 
porównywać się tylko sami ze sobą – 
naszym zadaniem jest być dziś trochę 

lepszymi niż wczoraj. A osiągniemy to 
koncentrując się na tym, co możemy 
dziś zrobić, by się poprawić i rozwinąć. 
Postępuj tak, a kiedy za jakiś czas 
spojrzysz wstecz, będziesz zdumiony 
swoimi postępami.

i wreszcie, wspieraj innych. jeżeli 
wykorzystasz swoją pozytywną energię 
i będziesz ciężko pracować nad zbu-
dowaniem relacji z otaczającymi cię 
ludźmi, odniesiesz niebywały sukces. 
już dziś wiem, że 2014 był dla Forever 
wspaniałym rokiem i głęboko wierzę, że 
2015 będzie jeszcze lepszy! wszędzie 
wokół widzę Dystrybutorów pełnych po-
zytywnej energii, osiągających ogromne 
sukcesy i budujących wspaniałe relacje. 

Na 2015 rok postaw sobie ambitne cele 
– przed Tobą Twój najlepszy rok!

Wasz,

Jacek Kandefer

Przed Tobą Twój najlepszy rok
Przesyłam Wam wszystkim najlepsze życzenia radosnych Świąt  
i cudownego nowego roku 2015! 



PrZYsZŁoŚĆ
to tWoJaaWaNSE 

WrzESiEń 2014

ToP DySTrybuTorzy

1. Bogumiła i Jan Srokowie
2. ewa Piechocka
3. Urszula Zyskowska
4. Maria i Jacek Bartkowiakowie
5. Magdalena Strojna
6. Wiesława i Adam Spyrowie
7. Jolanta i Radosław Jochimowie
8. Grzegorz Sieczka
9. Halina i Wiesław Micorkowie
10. Bożena Gaj

1. Urszula Zyskowska
2. Maria i Jacek Bartkowiakowie
3. Ireneusz Piekaruś
4. Anna Witczak
5. Bogumiła i Jan Srokowie
6. Magdalena Strojna
7. Grażyna Poremov
8. Halina i Wiesław Micorkowie
9. Wiesława i Adam Spyrowie
10. Katarzyna Węglarz

obroty całkowite

obroty niemanagerskie
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1. lidia Król
2. Agnieszka tynda-Gossa
3. Małgorzata Starczyk
4. Mirosław Deluga
5. Agnieszka i Wiesław Podoba
6. Katarzyna Węglarz
7. Jadwiga Karczewska
8. Wiera Chmielewska
9. ewa Foley
10. ewa tomanek

Najskuteczniejsi 
sponsorzy

assistant 
Managerowie

Renata i Zbigniew Majorkowie 
sponsor: Bożena i Piotr Kawala

Agnieszka i Marek Przeździeccy 
sponsor: Ireneusz Piekaruś

Supervisorzy

ewa Bielicka 
sponsor: Grażyna Poremov

Mirosław Deluga 
sponsor: Renata Błażejewska

Joanna Jankowska 
sponsor: Joanna Kraszewska

Jadwiga Karczewska 
sponsor: Agnieszka i Marek Przeździeccy

Paulina Kopanko 
sponsor: Lech Dąbrowski

Joanna Kraszewska 
sponsor: Ewa Sodolska

tomasz Porada 
sponsor: Joanna i Dariusz Poradowie

Jolanta Posłuszna 
sponsor: Alicja i Krzysztof Markowscy

Małgorzata Starczyk 
sponsor: Anna Witczak

Maria i Witold Synowieccy 
sponsor: Maria Lodarska



czas wyznaczyć cele na rok 2015 i następne lata.  
Poświęć czas, by zaplanować swoją przyszłość i skorzystaj  
z globalnych programów promocyjnych Forever jako pomocy  
w spełnieniu marzeń.

www.discoverforever.com

PrZYsZŁoŚĆ
to tWoJa



ToP DySTrybuTorzy PaźDziErNik 2014
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1. Bogumiła i Jan Srokowie

2. Magdalena Strojna

3. ewa Piechocka

4. Urszula Zyskowska

5. Grzegorz Sieczka

6. Maria i Jacek Bartkowiakowie

7. Wiesława i Adam Spyrowie

8. Jolanta i Radosław Jochimowie

9. Halina i Wiesław Micorkowie

10. Una Gurawska-Mach i Maciej Mach

1. Urszula Zyskowska

2. Magdalena Strojna

3. Maria i Jacek Bartkowiakowie

4. Anna Witczak

5. Bogumiła i Jan Srokowie

6. Magdalena Hudak

7. Grzegorz Sieczka

8. Wiesława i Adam Spyrowie

9. Ireneusz Piekaruś

10. Beata Kędzierska

obroty całkowite obroty niemanagerskie

1. Joanna Mruklik

2. edyta Łotach

3. Kazimierz Krakowski

4. Iwona Krzemińska

5. Alina i Krzysztof Mazgajowie

6. ewa tomanek

7. Krystyna Kwiecień

8. Wiesława i Adam Spyrowie

9. Anna i Kazimierz Kulbatowie

10. Maria Perz-Paprocka i Kazimierz Paprocki

Najskuteczniejsi 
sponsorzy



aWaNSE 
PaźDziErNik 2014

assistant 
Managerowie

Grażyna Białokrynicka-Jasielewicz 
i Mirosław Jasielewicz 
sponsor: Izydora Kos-Górczyńska i Zygmunt Górczyński

Aneta Famulska 
sponsor: Justyna Szpecińska

Adriana i Dariusz Jasielewiczowie 
sponsor: Grażyna Białokrynicka-Jasielewicz i Mirosław Jasielewicz

Izydora Kos-Górczyńska  
i Zygmunt Górczyński 
sponsor: Magdalena Strojna

Kazimierz Krakowski 
sponsor: Aleksandra Nabiałczyk

Aleksandra Nabiałczyk 
sponsor: Grzegorz Sieczka

Karolina i Andrzej Nejman 
sponsor: Ewa Sodolska

Bernadeta i Kazimierz Poradowie 
sponsor: Krystyna i Edward Wingertowie

Justyna Szpecińska 
sponsor: Kamila i Daniel Pirkowie

Supervisorzy
Iwona Cholewińska 
sponsor: Dorota Łobodzińska

Sylwia i Robert Dudowie 
sponsor: Elżbieta i Krystian Janikułowie

Marek Kobiela 
sponsor: Marzena i Jan Tuszyńscy

lidia Król 
sponsor: Bożena Gaj

Iwona Krzemińska 
sponsor: Agnieszka i Henryk Mikulscy

Dorota Łobodzińska 
sponsor: Karolina i Andrzej Nejmanowie

teresa Masny 
sponsor: Ewa Jurek

Maria i Roman Pietroniowie 
sponsor: Klaudia i Sławomir Tokarzowie

Wanda Rędziniak 
sponsor: Grażyna Śmigiel

Rafał Słabik 
sponsor: Paulina Kopanko

Sylwester Stalmach 
sponsor: Grzegorz Niewidok

Grażyna Śmigiel 
sponsor: Lucyna Toczek

Izabela thomke 
sponsor: Teresa Masny

Klaudia i Sławomir tokarzowie 
sponsor: Sylwester Stalmach

Maria Zych 
sponsor: Katarzyna Węglarz

Managerowie

Magdalena Hudak 
sponsor: Violetta Pionk

ewa Sodolska 
sponsor: Magdalena Hudak
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Supervisorzy
Agnieszka Deuszkiewicz 
sponsor: Beata Kędzierska

Agata Hubert 
sponsor: Ewa i Krzysztof Sibrecht

Katarzyna Jasielewicz 
sponsor: Adriana i Dariusz Jasielewiczowie

Rafał Kotkowski 
sponsor: Jowita i Seweryn Priebe

Zbigniew Krakowski 
sponsor: Kazimierz Krakowski

Joanna i Marek Mruklikowie 
sponsor: Małgorzata Starczyk

Natalia Zawiła 
sponsor: Urszula i Marek Przystasiowie

Kamilla Ziętek 
sponsor: Andrzej Kubicki

elżbieta Ziętek 
sponsor: Kamilla Ziętek

Justyna Ziętek 
sponsor: Elżbieta Ziętek

Beata Zmarzlik 
sponsor: Joanna i Dariusz Poradowie

ManagerowieSenior 
Managerowie
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aWaNSE           liSToPaD 2014

Magdalena Strojna
sponsor: Janina Urbańczyk

Krystyna i edward  
Wingertowie
sponsor: Sława Grabania

Adriana i Dariusz Jasielewiczowie 
sponsor: Grażyna Białokrynicka-Jasielewicz  
 i Mirosław Jasielewicz

Izydora Kos-Górczyńska  
i Zygmunt Górczyński 
sponsor: Magdalena Strojna

Kazimierz Krakowski 
sponsor: Aleksandra Nabiałczyk

Aleksandra Nabiałczyk 
sponsor: Grzegorz Sieczka

Kamila i Daniel Pirkowie 
sponsor: Justyna Sztandera

Bernardeta i Kazimierz Poradowie 
sponsor: Krystyna i Edward Wingertowie

assistant 
Managerowie

Małgorzata Bernacka-Roszak 
sponsor: Iwona Wnuk

Monika Bielawska 
sponsor: Ewa Jendraszko

Gabriela Buczyńska 
sponsor: Katarzyna Pyrkosz-Wilczyńska

elżbieta i Krystian Janikułowie 
sponsor: Bernadeta i Kazimierz Poradowie

ewa Jendraszko 
sponsor: Maria i Jacek Bartkowiakowie

Katarzyna Pyrkosz-Wilczyńska 
sponsor: Monika Bielawska

Małgorzata Starczyk 
sponsor: Anna Witczak

Marzena i Jan tuszyńscy 
sponsor: Bogumiła i Jan Srokowie

Iwona Wnuk 
sponsor: Gabriela Buczyńska



Supervisorzy
Agnieszka Deuszkiewicz 
sponsor: Beata Kędzierska

Agata Hubert 
sponsor: Ewa i Krzysztof Sibrecht

Katarzyna Jasielewicz 
sponsor: Adriana i Dariusz Jasielewiczowie

Rafał Kotkowski 
sponsor: Jowita i Seweryn Priebe

Zbigniew Krakowski 
sponsor: Kazimierz Krakowski

Joanna i Marek Mruklikowie 
sponsor: Małgorzata Starczyk

Natalia Zawiła 
sponsor: Urszula i Marek Przystasiowie

Kamilla Ziętek 
sponsor: Andrzej Kubicki

elżbieta Ziętek 
sponsor: Kamilla Ziętek

Justyna Ziętek 
sponsor: Elżbieta Ziętek

Beata Zmarzlik 
sponsor: Joanna i Dariusz Poradowie
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1. Bogumiła i Jan Srokowie

2. ewa Piechocka

3. Magdalena Strojna

4. Urszula Zyskowska

5. Maria i Jacek Bartkowiakowie

6. Grzegorz Sieczka 

7. Anna Witczak

8. Beata Kędzierska

9. Jolanta i Radosław Jochimowie

10. Una Gurawska-Mach i Maciej Mach

1. Urszula Zyskowska

2. Anna Witczak

3. Beata Kędzierska

4. Maria i Jacek Bartkowiakowie

5. Bogumiła i Jan Srokowie

6. Magdalena Strojna

7. Izydora Kos-Górczyńska  
    i Zygmunt Górczyński

8. Krystyna i edward Wingertowie

9. Ireneusz Piekaruś

10. Aleksandra Nabiałczyk

obroty całkowite obroty niemanagerskie

1. Joanna i Marek Mruklikowie

2. Małgorzata Podgórska

3. Halina Dolska

4. Natalia Seliga

5. Beata Kędzierska

6. Joanna i Dariusz Poradowie

7. Krystyna Porębska

8. Sabina i Norbert Kostkowie

9. Barbara i Krzysztof Zagraccy

10. Małgorzata i Paweł ledwoniowie

Najskuteczniejsi 
sponsorzy

ToP DySTrybuTorzy     liSToPaD 2014



Gwiazdka  
inspirowana aloesem

#208

#286

#288

#209 #070



portret sukcesu
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jestem przekonany, że wielu z was słyszało 
już sformułowanie „Dziecko Forever”. Oczy-
wiście odnosi się ono do osoby, która od 
małego ma styczność z firmą Forever  
w mniejszym lub większym stopniu. ja uwa-
żam siebie za perfekcyjne „Dziecko Forever”, 
ponieważ w całym moim życiu nie pamiętam 
okresu, w którym nie byłoby wokół mnie pro-
duktów i osób związanych z naszą firmą. 
Stało się tak oczywiście dzięki moim rodzi-
com, którzy rozpoczęli współpracę z Forever 
w 1995 roku. ja, urodzony w 1988 roku, 
roku premiery legendarnego filmu „Szklana 
Pułapka”, miałem wtedy 7 lat i, co oczywiste, 
niewiele rozumiałem ze zmiany zachodzącej 
w życiu mojej najbliższej rodziny. jak się 
później okazało te zmiany na lepsze były ko-
rzystne również dla mnie samego.

jeszcze jako dziecko, a później nastolatek, 
spędzałem mnóstwo czasu w biurze ro-
dziców, w którym odbywały się prezentacje 
i spotkania. co najmniej raz w roku wyru-
szałem razem z całą grupą wspaniałych 
dystrybutorów na wyjazd szkoleniowy  
w przeróżne zakątki naszego pięknego 
świata, organizowany oczywiście przez ro-
dziców i szkoliłem się wraz ze wszystkimi  
z planu marketingowego firmy czy nowych 
produktów. Naturalnie, jak tylko ukończy-
łem 18 lat, od razu wpisałem się do Forever 
Living Products i zacząłem w pełni korzy-
stać z niesamowitych przywilejów, jakie 
daje nam firma Rexa Maughana. 

Oczywiście początki samodzielnej pracy nie 
były dla mnie tak łatwe, jakby to mogło się 
wydawać. Okazuje się, że młodzi ludzie nie-
koniecznie przejmowali się stanem swojego 
zdrowia, stąd ciężko było mi sprzedawać 
suplementy czy chociażby miąższ aloesowy. 
zdecydowanie bardziej upodobałem sobie 
kosmetyki typu dezodorant, szampon czy 
odżywka do włosów. Po prostu, łatwiej było 
mi je sprzedać swoim rówieśnikom, niż cho-

ciażby minerały, które w głównej mierze są 
produktem profilaktycznym. Powiedzmy so-
bie szczerze, w wieku dwudziestu lat, mało 
kto przejmuje się swoim zdrowiem, gdyż 
codziennie czuje się świetnie w swoim ciele. 
Nie myślimy o tym co będzie za 20, 30, 40 
lat. Na szczęście niedawno do Polski tra-
fiła moda na zdrowy tryb życia i bycie 
„fit”. wszyscy moi znajomi i przyjaciele nag-
le zakupili karnety na siłownię, zaczęli bie-
gać i zdrowo się odżywiać. ci, którzy 
wcześniej codziennie jedli burgery i frytki, 
teraz zamawiają w knajpach sałatki bez 
dressingu, a wysokokaloryczny deser po 
obiedzie zastępują świeżymi owocami. czy 
można sobie wymarzyć lepszą sytuację? 
każdy sam dopytuje się o Forever, a ja 
przedstawiam ofertę, sprzedaję produkty 
i podpisuję kolejne umowy. średnia wieku 
dystrybutorów w mojej strukturze to niecałe 
26 lat, dzięki tak młodym osobom udało mi 
się wypracować awans managerski. Uwa-
żam, że Forever to praca dla młodych, 
ponieważ coraz więcej osób zna MLM  
i wie, że to biznes przyszłości!

jeśli chodzi o mnie, to do Forever nie trafi-
łem przez przypadek, oczywiście było mi to 
pisane od dziecka, za co mogę tylko i wy-
łącznie podziękować swoim rodzicom.

Szczerze wierzę w niesamowity 
plan marketingowy firmy Forever  
i wiem, że sukces jest na wyciąg-
nięcie ręki. 
wystarczy ciężko pracować i dążyć do 
osiągnięcia swoich życiowych celów. Pa-
miętajcie, aby zawsze stawiać sobie wysoko 
poprzeczkę. Aby odnieść swój wewnętrz-
ny sukces, trzeba cały czas się rozwijać.

moja bardzo zaawansowana praca w Fore-
ver absolutnie nie przeszkadza mi w posia-
daniu swoich własnych pasji niezwiązanych 
z multi-level marketingiem. Od kilkunastu lat 
doskonalę się w grze na perkusji, grałem w 
kilku zespołach, występowałem z nimi na 
niezliczonych koncertach w klubach, halach 
czy na festiwalach muzycznych. kilka lat 
temu poznałem kulisy pracy barmańskiej 
oraz miksologię i do dzisiaj zgłębiam ten te-

mat i staram się być jak najlepszy w tym co 
robię. Aktualnie pracuję jako barman w ho-
telu Hilton w krakowie. równocześnie stu-
diuję zaocznie logistykę, żeby wykorzystać 
zdobytą wiedzę w przyszłości w Forever, 
rozwijając struktury na całym świecie. Poza 
tym zajmuję się tłumaczeniem różnych teks-
tów z języka angielskiego na polski. Jed-
nym z większych wyzwań dla mnie było 
przetłumaczenie książki autorstwa Rolfa 
Kippa „Najpiękniejszy Biznes na Ziemi”. 
Przeczytałem ją w języku angielskim i od 
razu wiedziałem, że musi zostać przetłuma-
czona i wydana w Polsce. świetnie, że jest 
już dostępna we wszystkich oddziałach FLP 
w Polsce, aby więcej ludzi mogło poznać 
sekret skutecznej pracy w Forever według 
Najlepszego Dystrybutora na świecie. Bar-
dzo pomogła mi ona w osiągnięciu pierw-
szego, prawdziwego sukcesu - upragnione-
go awansu na managera. jak widać, 
wykorzystuję swój czas w 100%, uczę się 
i rozwijam w różnych dziedzinach, ponieważ 
chcę być profesjonalistą.

Moją największą inspiracją nie 
tylko w pracy, ale przede wszyst-
kim w życiu jest Rex Maughan. 
Prawdziwy człowiek sukcesu, który pomi-
mo przeciwności losu i życiowych trudów, 
nigdy się nie poddał. Stworzył najwspanial-
szą firmę na ziemi, tylko i wyłącznie swoją 
nieprzerwaną, ciężką pracą. miałem 
ogromną przyjemność i zaszczyt poznać 
rexa osobiście. Pierwszy raz w Teatrze 
Słowackiego w krakowie w 1997 roku, na 
światowym zjeździe Forever w Polsce. 
Ostatnio spotkaliśmy się w Biurze Głów-
nym Forever w Phoenix w stanie Arizona, 
gdzie witał nas osobiście. Rex Maughan 
to Niesamowity Człowiek, pomimo swo-
jego wieku nadal jest przepełniony pozy-
tywną energią i wręcz „zaraża” nią wszyst-
kich dookoła. z pełną świadomością mogę 
nazwać Go swoim prawdziwym idolem.

Pamiętajcie, że żyjemy tylko raz, nie 
marnujmy swojego czasu, cieszmy 
się chwilą i bądźmy szczęśliwi!

karol  
Grotyński 
Manager

YOU ONLY LIVE ONCE  – Żyje się tylko raz,  
wykorzystaj swój czas w 100%
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nowy produkt

a-beta-carE

Forever A-Beta-care™ to połączenie witaminy A  

(jako  beta-karotenu) i witaminy e z dodatkiem selenu, 

w celu uzyskania maksimum działania antyutleniające-

go. wszystkie te trzy składniki mają właściwości prze-

ciwutleniające i są nieocenione w walce z wolnymi rod-

nikami.

witamina A odgrywa ważną rolę w utrzymaniu w zdro-

wiu i dobrej kondycji skóry, oczu, układu krwionośnego 

i hormonalnego. z beta-karotenu powstaje w jelicie 

cienkim witamina A, przy czym organizm wytwarza jej 

tylko tyle, ile potrzebuje, bez groźby przedawkowania. 

rozpuszczalna w tłuszczach witamina e pomaga  

w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, 

dzięki czemu doskonale wspiera zdrowie skóry. 

Selen jest pierwiastkiem śladowym, więc ludzki orga-

nizm potrzebuje go niewiele. jednak już te niezbyt duże 

ilości selenu, działając synergicznie z witaminami A i e, 

wspierają zdrowie skóry, włosów oraz dobre widzenie. 

co więcej, selen przyczynia się do prawidłowego funk-

cjonowania tarczycy.
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mieszkam na Opolszczyźnie, w okolicach kędzierzyna-koź-
la. Swoją drogę z Forever rozpoczęłam w maju 2006 roku. 
Bardzo polubiłam produkty, które znacznie poprawiły moje 
zdrowie i kondycję. Pomoc ludziom w ich dbałości o zdrowie 
to moje hobby, które pozwoliło mi przetrwać niejedną chwilę 
zwątpienia. jestem emerytką, a praca z produktami zasila 
moje finanse. 

moją pasją zawsze były rośliny – coś nowego, ładnego pa-
sjonowało mnie i starałam się to mieć, wyhodować – cho-
ciaż była to loteria – nie znałam wymagań nasionka, niejed-
nokrotnie pochodzącego z innych klimatów.

Forever jest dla mnie czymś podobnym – sieje się hasło, jak 
małe nasionko rośliny – nie zawsze to wychodzi, nie zawsze 
da efekt, gdyż nie znamy jej wymagań. jak z maleńką siew-
ką, tak i z ludźmi trzeba postępować delikatnie – zbyt duża 
troska też może zaszkodzić. często jakiś owad – pasożyt 
ma akurat apetyt na to właśnie i zniszczy ją. Tak też i w pra-
cy  z Forever, często bliscy znajomi odwracają się z ironią – 
lekceważą naszą pasję i tracimy tę roślinkę, którą chcemy,  
o której marzymy. jeśli zaś komuś pomoże nasza porada, 
jest wdzięczny – to wdzięczność ta uszczęśliwia jak rozwi-
nięty piękny kwiat. A jeśli uda się go rozmnożyć i podzielić 
wśród ludzi otwartych na podobne upodobania, to już jest 
sukces i droga do awansu.

Swój sukces osiągnęłam cierpliwością i sumiennością. i tu 
serdecznie podziękowania dla pracowników Działu Sprzeda-
ży Forever, którzy bardzo sumiennie i terminowo dostarczają 
zamówione produkty (korzystam z zamówień wysyłkowych), 
najczęściej w ciągu dwóch dni (dla porównania w Niemczech 
są to 2 tygodnie i dłużej). To również ich praca przyczyniła 
się, w moim przypadku, do zdobycia zaufania i wiarygodno-
ści, a tym samym do osiągnięcia stopnia managera. 

Maria  
aniserowicz

Manager

Życzę wszystkim wytrwałości i satysfakcji  

z pracy w Forever. Niechaj również i Wam 

zakwitnie wymarzony, piękny kwiat radości.
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moim mistrzem jest Bogusia Sroka. jej li-
derowanie, sposób, w jaki prowadzi swo-
ich ludzi nazywam liderowaniem przez mi-
łość. Nie wiem, czy jest w Polsce w jakiejś 
innej firmie o profilu mLm lider, który pro-
wadzi swoich ludzi w sposób, jaki robi to 
Ona. A znam wiele firm, bo jako trener 
szkolący zarówno w zakresie sprzedaży 
jak i liderowania, spotykam różne firmy na 
szkoleniach. Byłam też dwukrotnie sędzią 
w konkursie Polish National Sales Awards, 
gdzie oceniałam menedżerów mLm i nikt 
nie prezentował tam postawy podobnej do 
tej, jaką ma Bogumiła Sroka.  inna sprawa, 
że w rzadko której firmie pracującej w sy-
stemie marketingu sieciowego, możliwe 
jest dochodzenie do najwyższych wyników 
na drodze liderowania z serca, liderowania 
pełnego miłości. Forever Living Products to 
firma, która to umożliwia. Nasz główny lider 
rex maughan emanuje miłością. To dobry 
przykład.

Bogumiła Sroka jest prawdziwym liderem: 
stymuluje proces budowania i osiąga-
nia celów. Bywa, że ludzie osiągający suk-
cesy w marketingu sieciowym narzucają 
konkretne cele i wymuszają ich osiąganie, 
sprawiając przez to, że człowiek czuje się 
niejako osaczony albo przynajmniej zobli-
gowany do konkretnych zachowań. Dlate-
go robi pewne rzeczy bez motywacji we-
wnętrznej, jedynie dla innych, niejako  
z musu lub rozpędu. Nierzadko żałuje póź-
niej swoich zachowań i bywa nawet, że 
opuszcza firmę  – z żalem, a nawet urazą 
do ludzi stosujących takie metody. To właś-
nie tacy ludzie tworzą potem niekorzystne 
dla naszej branży mity. Tak prowadzeni nie 
mają tak naprawdę własnego „dlaczego”  
i własnego „po co”, robią coś jedynie dlate-
go, że chcą uniknąć nieprzyjemnych sytua-
cji. moja Sponsorka spokojnie czeka i pod-
powiada we właściwych momentach jak 
można znaleźć to dlaczego i po co, podsu-
wa delikatnie pomysły, pomaga, inwestując 
swój czas i środki materialne w uaktywnie-

nie osoby, w którą wierzy. A wierzy niemal 
we wszystkich. 

wierzyła również we mnie… ponad 15 lat. 
moja droga do managera nie była krótka, 
choć, kiedy już się brałam za osiąganie ko-
lejnej kwalifikacji, robiłam to w najkrótszym 
możliwym czasie, czyli w kolejnych dwóch 
miesiącach od momentu przebudzenia.  
w końcu wiem jak to się robi. jednak za-
wsze budzikiem były działania Bogusi. De-
likatne, stymulujące i aktywujące moje siły. 
i za to bardzo  dziękuję. Nie będę takim Li-
derem jak Ona ze względu na inny tempe-
rament oraz absorbujący i wymagający 
zawód, jaki wciąż jest moją pasją, ale 
wiem, że obdziela miłością i wsparciem 
również sponsorowane przeze mnie osoby.  

jestem wciąż przede wszystkim trenerem, 
pisarką a teraz jeszcze prowadzę fundację 
„wychowanie do szczęścia”. moja podsta-
wowa pasja to wspieranie ludzi w rozwoju 
ku lepszemu. jednak Forever jest moją 
drugą pasją, co zawdzięczam w jednako-
wym stopniu znakomitym produktom jak  
i mojej Sponsorce, która od czasu do cza-
su podsyca we mnie tę pasję. 

Lider to także osoba, która potrafi 
wyzwalać w ludziach, ale przede 
wszystkim w sobie, entuzjazm. 

jestem osobą podchodzącą do życia  
z wielkim entuzjazmem, ale jednak zawsze, 
kiedy słyszę Bogusię mówiącą o Forever  
i o swojej pracy w tej firmie, odnawia się  
i mój entuzjazm do działania. Tak działa lider.

Lider wyzwala również w ludziach najlep-
sze cechy charakteru. To największe wy-
maganie w stosunku do osób prowadzą-
cych innych. wszyscy potrzebujemy 
poczucia własnej wartości, opartej na dzia-
łaniu proaktywności, poczucia obfitości 
charakteryzującego się chęcią do współ-

pracy, ale także wiarą w istnienie wszelkich 
zasobów potrzebnych do odniesienia suk-
cesu,  spójności wewnętrznej czyli między 
innymi uczciwości i dotrzymywania dawa-
nych sobie i innym obietnic oraz pozytyw-
nego myślenia. Budowanie tych cech, 
wspieranie rozwoju naszych ludzi, to także 
zadanie lidera. Trzeba to robić samemu  w 
codziennych kontaktach, ale warto się tak-
że podpierać szkoleniami tych, którzy wie-
dzą jak to się robi. Lider to inspirator roz-
woju. Bogusia jak mało kto to rozumie. 
Sama rozwija swoją wiedzę, kompetencje, 
buduje wewnętrzną siłę i stwarza możli-
wość innym. w zasadzie stąd się znamy… 
zaczynałyśmy znajomość od tego, że ona 
uczyła się ode mnie, dziś ja uczę się od 
Niej. 

A to, czego uczyć mogą się od mojej liderki 
wszyscy, to motywacja do działania, która 
przekłada się nie tylko na konkretne pomy-
sły, osiągnięcia i akcje, ale na własny roz-
wój i tych, którzy są blisko Niej. 

Ludzie mają różną motywację do pracy, do 
działania… umówmy się: czasem nie mają 
jej w ogóle. Bywa, że brakuje motywacji do 
życia.  Także w takich momentach przyda-
je się lider. Nie po to, aby nas przekonał do 
działania, do tego przekonać się bowiem 
nie da… każdy sam musi znaleźć w sobie 
motyw. Nie po to również, aby mówił nam 
co robić, to często zwalnia z odpowiedzial-
ności i z myślenia i wcale nie dodaje moty-
wacji. Lider potrzebny jest do tego, aby 
zadał w odpowiednim momencie właściwe 
pytanie, podsunął przykład swój, innych 
czy nasz własny z wcześniejszych działań 
albo dał informację, która zmieni nasz spo-
sób patrzenia na rzeczywistość na tyle, że 
poczujemy zew do działania. 

Ludzie mają też różne sytuacje życiowe, 
one często ograniczają chwilowo zakres 
ruchów, naprawdę nie pozwalają czegoś 
zrobić. i wtedy potrzebna jest pomoc. 

iwona
Majewska-opiełka

Manager

I jestem Managerem!
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wszyscy, którzy należą do wielkiego kręgu 
sponsorowanych przez Bogusię osób,  
a także ci, których oni sponsorowali, dosko-
nale wiedzą, jak często to właśnie taka chwi-
lowa pomoc stawia na nogi i pozwala pójść 
dalej. Taka pomoc zmienia też często poło-
żenie danej osoby, a zatem perspektywę. 
inna jest bowiem perspektywa Supervisora, 
a inna managera, ceny produktów i wyso-
kość prowizji stanowią nowy element moty-
wujący do pracy. również fakt przynależno-
ści do elitarnej grupy liderów motywuje  
i skłania do większej odpowiedzialności. Po-
moc jest czasem potrzebna… „czasem” to 
jednak kluczowe słowo. ważne, aby umieć 
to docenić, właściwie wykorzystać i stawać 

się powodem do radości naszego sponsora, 
aby nie stało się to zwyczajem. 

jest jeszcze jeden istotny powód, dla które-
go jestem dziś managerem Forever Living 
Products. To, że mój lider nigdy nie stracił 
mojej wizji. Tak, tak, mojej wizji. Oczywiście, 
że to każdy sam odpowiedzialny jest za swo-
ją wizję i nie można mu jej narzucić, ale moż-
na widzieć w kimś potencjał, w kimś kto  
go posiada oczywiście, i nie rezygnować  
z wspierania. Niektórzy ludzie marketingu 
sieciowego, a także trenerzy, bardzo szybko 
podpowiadają: rozmawiaj tylko z tymi, któ-
rzy tego chcą, tylko z tymi, którzy pracują, 
tylko dla nich miej czas… A potem inni pró-

bują bezdusznie i bezkrytycznie realizować 
ten program, wcielać tę radę. No cóż, muszę 
powiedzieć, że gdyby Bogusia w taki spo-
sób mnie potraktowała, nie pisałabym dziś 
tekstu wyjaśniającego jak to się stało, że je-
stem managerem. wiedząc doskonale, że 
pochłania mnie moje podstawowe zajęcie, 
więcej – słysząc to ciągle ode mnie, moja li-
derka wciąż od nowa na mnie stawiała  
i wspierała każdy mój, nawet najmniejszy 
ruch, pomagała tam, gdzie ja nie sięgałam. 
Nie zrezygnowała ze mnie, pomogła, choć 
nawet o to nie prosiłam. i znowu połknęłam 
bakcyla FLP i wiem, że zostanę z tą firmą 
dłużej niż ze szkoleniami… choć na pewno 
zawsze będę wspierać rozwój. 

już w sprzedaży nowe wydanie informato-
ra o produktach w przejrzystej, eleganckiej 
grafice. Podstawowe narzędzie do pracy z 
klientami!

kod 391l | cena:
2,52 PlN za szt., gdy kupujesz 1 szt.
2,15 PlN za szt., gdy kupujesz 25 szt.
1,80 PlN za szt., gdy kupujesz 50 szt.

informator  
o produktach
2015
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AkTywNOśĆ 4 cc
Twój Fundament

jesteś Nowym Dystrybutorem i zastanawiasz się, jak zacząć. wysokie pozycje w Planie marketingo-
wym wydają się szalenie odległe i nie masz pojęcia, jak mógłbyś znaleźć się na Global rally. wszystko 
zaczyna się od aktywności 4 cc.

realizacja aktywności 4 cc to fundament Planu marketingowe-

go Forever, prawdziwa podstawa naszego biznesu. zachęca do 

osobistego używania produktów i do sprzedaży detalicznej. 

wypracuj nawyk 4 cc miesięcznego obrotu, a pierwszy etap 

rozwoju biznesu będziesz mieć za sobą. 4 cc jest również po-

trzebne do uzyskania kwalifikacji do premii i wszystkich progra-

mów promocyjnych. jeżeli oczami wyobraźni widzisz, jak rex 

wręcza ci na scenie czek chairman’s Bonus, zacznij od nawyku 

4 cc miesięcznie.

Jeżeli oczami wyobraźni widzisz, 
jak Rex wręcza ci na scenie czek 
Chairman’s Bonus, zacznij od na-
wyku 4 cc miesięcznie.

znaczącą częścią kultury Forever jest uznanie. Pragniemy, aby każdy Dystrybutor 
czuł się doceniony za swoje osiągniecia. A wyjątkowym ludziom Forever oferuje 
wyjątkowe nagrody…

Forever oferuje jeden z najbardziej zaawan-

sowanych modeli biznesowych w branży 

mLm, kryjący niesamowity potencjał zarob-

kowy. jednak co więcej, firma zaangażowa-

na jest w dodatkowe nagradzanie swoich 

Dystrybutorów poprzez pakiet szczodrych 

programów promocyjnych. Programy te zo-

stały opracowane specjalnie po to, by wy-

znaczać szlak wiodący do zbudowania uda-

nego biznesu Forever. uczą najlepszych 

praktyk i wyznaczają kamienie milowe, 

ułatwiające podzielenie podróży przez Plan 

marketingowy na łatwiejsze do osiągnie-

cia etapy.  co więcej, są źródłem szczod-

rych nagród, takich jak dodatkowy dochód, 

premie i podróże.

Początek Twojej
podróży
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FOrever2Drive
Samochodowy program motywacyjny

PrOGrAm eAGLe mANAGer
wysokie loty

kto nie chciałby mieć nowego samochodu, jachtu, czy domu 

letniskowego? ciężko pracujesz pokonując kolejne szczeble 

Planu marketingowego, czas abyś dostał coś ekstra za swoje 

wysiłki. czas osiągnąć Forever2Drive (czyli Program motywa-

cyjny).

Forever opracowało program promocyjny stworzony, by speł-

niać marzenia. jest bardzo szczodry i tym samym niezwykle 

popularny.

Aby uzyskać kwalifikację do tego programu, Dystrybutor musi 

zrealizować określone obroty w ciągu trzech kolejnych miesięcy 

tak, jak zobrazowano to poniżej.

Dzięki ciężkiej pracy jesteś już manage-

rem i zastanawiasz się, jak dalej rozwijać 

swój biznes. Program eagle manager 

ma tak dobrane wymogi, by pomóc 

Dystrybutorom zrozumieć, co mają ro-

bić, by ich biznes nadal rósł, po osiąg-

nięciu pozycji managera.

Buduje on także most prowadzący do 

chairman’s Bonus – i wskazuje drogę 

do osiągnięcia z Forever wszystkiego, 

co tylko można.

Status eagle managera odnawia się co 

roku - kwalifikacja trwa od 1 maja do 30 

kwietnia. w tym okresie należy spełnić 

następujące wymogi:

1. Aktywność i kwalifikacja do Premii Li-

dera.

2. zgromadzenie co najmniej 720 case 

credits, w tym co najmniej 100 Nowych 

case credits.

3. Osobiste zasponsorowanie i rozwi-

nięcie co najmniej 2 nowych linii Super-

visorów.

4. wspieranie lokalnych i regionalnych 

spotkań.

Poziom i: Firma wypła-
cać będzie równowar-
tość maksymalnie 400 
uSD miesięcznie przez 
okres nie dłuższy niż 36 
kolejnych miesięcy

Poziom ii: Firma wypła-
cać będzie równowar-
tość maksymalnie 600 
uSD miesięcznie przez 
okres nie dłuższy niż 36 
kolejnych miesięcy

Poziom iii: Firma 
wypłacać będzie równo-
wartość maksymalnie 
800 uSD miesięcznie 
przez okres nie dłuższy 
niż 36 kolejnych miesięcy

Szczegółowe wymogi 
zarówno tego, jak  
i pozostałych progra-
mów promocyjnych, 
znajdziesz w Zasa-
dach Działalności.

Dostępne są trzy poziomy kwalifikacji do programu

Poziom i Poziom ii Poziom iii

miesiąc suma case credits

pierwszy 50 75 100

drugi 100 150 200

trzeci 150 225 300



GLOBAL rALLy i cHAirmAN’S BONuS
jeden świat

Dlaczego warto brać udział w firmowych  
programach promocyjnych?

Global rally to niesamowita okazja, by bezpośrednio spotkać 

się z absolutnymi liderami branży, wziąć udział w zaawansowa-

nych, udoskonalonych szkoleniach, doświadczyć większego 

uznania i cieszyć się jeszcze wspanialszą rozrywką. Tych, któ-

rzy uzyskają kwalifikację na Global rally, Forever zabiera w nie-

zwykłe miejsca, gdzie poznają ideę biznesu, który nie uznaje 

ograniczeń; biznesu bez granic.

Program ma pomóc ci zrozumieć znaczenie wyznaczania ce-

lów, uświadomić, co można osiągnąć i że warto pracować  

z całych sił, by tego dokonać. chodzi w nich o naukę skutecz-

nego działania, by twój biznes się rozwijał.

kwalifikacja na Global rally jest prosta – osiągnij co najmniej 

1.5k (1500 cc) w ciągu roku kalendarzowego lub zakwalifikuj się 

do chairman’s Bonus. żadnych skomplikowanych zasad, żad-

nego drobnego druczku. Osiągnij 1.5k w okresie od 1 stycznia 

do 31 grudnia lub w tym samym czasie zakwalifikuj się do 

chairman’s Bonus, a Forever zajmie się resztą. co ciekawsze, 

wysokość obrotów przekłada się na poziom kwalifikacji i sto-

pień uczestnictwa w Global rally.

chairman‘s Bonus to program, który budzi ogromne emocje. 

Pozwala on Dystrybutorom uzyskać dostęp do finansowego 

sukcesu firmy. kto nie chce dostać czeku opiewającego na ty-

siące dolarów? kwalifikacja do tego programu daje ci także wy-

jazd na Global rally, gdzie odbierzesz czek z rąk samego zało-

życiela firmy, rexa maughana.

Dlaczego masz brać udział w firmowych programach promocyjnych? Po pierwsze, dlaczego nie? Programy te dają dodatkowy  

dochód, podróże i uznanie! Są po to, by z nich korzystać. Po drugie, praca nad realizacją kwalifikacji do tych programów to przewod-

nik jak zbudować trwały, solidny biznes Forever.

ważne jest, aby korzystać z tego, co firma ma do zaoferowania. Nie tylko dla osobistego rozwoju, ale również po to, by skutecznie 

pomagać się rozwijać ludziom w swoim zespole. mów swoim Dystrybutorom, dlaczego powinni pracować nad kwalifikacją. wyjaśniaj 

jak programy wyznaczają kamienie milowe, dzielące na etapy podróż na sam szczyt. wyjaśniaj, że uznanie jest istotą kultury tej firmy. 

Forever chce rozdawać nagrody, sięgaj więc po nie. Pytanie brzmi, dokąd doprowadzi cię 2015 rok? Pracuj nad realizacją progra-

mów, a kto wie, jak daleko zajdziesz?

4 cc
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ForEVEr b12 PluS
z kwasem foliowym

Doskonałe połączenie dwóch ważnych substancji od-

żywczych - witaminy B12 i kwasu foliowego w postaci, 

która zapewnia ich powolne wchłanianie przez orga-

nizm, by wesprzeć procesy metaboliczne, takie jak po-

dział komórek, syntezę DNA, tworzenie czerwonych 

ciałek krwi i prawidłowe funkcjonowanie układu nerwo-

wego.

Po raz pierwszy witaminę B wyizolowano w 1948 roku, 

jako czynnik odżywczy o kluczowym znaczeniu dla wy-

twarzania czerwonych ciałek krwi. witamina B12, ra-

zem z kwasem foliowym są konieczne do utrzymania 

prawidłowego poziomu homocysteiny w organizmie. 

mają również ogromne znaczenie dla osób na diecie 

wegetariańskiej lub wegańskiej, gdyż ich źródłem jest 

zwykle żywność pochodzenia zwierzęcego.
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w 2014 roku do tego elitarnego gro-

na po raz pierwszy zakwalifikowali 

się liderzy z Polski: diamond-

-sapphire Managerowie Bogu-

miła i Jan srokowie. wraz z resztą 

GLT polecieli najpierw do reno, 

gdzie spędzili noc w ekskluzywnym 

ośrodku Peppermill, a następnie wy-

ruszyli na pustkowia północnej kali-

fornii, do Greenhorn creek ranch. 

To niesamowite, autentyczne ranczo 

kowbojskie na kilka dni stało się ich 

domem. 

Po przyjeździe na miejsce ujawniono 

hasło tegorocznego szczytu:  

unplugged. Liderzy zostali zachę-

ceni do odłożenia na czas pobytu 

laptopów, tabletów i smartfonów, by 

móc skoncentrować się na najważ-

niejszych aspektach spotkania: rela-

cjach, przyszłych planach i relaksie.

Przeprowadzono bardzo konstruk-

tywne rozmowy na temat dalszego 

rozwoju, ale również jeżdżono kon-

no, strzelano do rzutek, bawiono się 

przy karaoke i ucztowano na plene-

rowym obiedzie w dzikiej puszczy 

otaczającej ranczo.

Szczyt GLT 2014 był wyjątkowym 

wydarzeniem, podczas którego za-

cieśniły się przyjaźnie, a wszyscy 

świetnie się bawili. Przez chwilę naj-

więksi światowi liderzy byli „unplug-

ged”, ale możecie być pewni, że wró-

cili do domów z ogromną energią i 

skupieniem na przyszłości biznesu, 

nie tylko swojego, ale i całej naszej 

wspaniałej firmy Forever.

Na spotkaniach, które odbywają się przed eagle managers retreat, członkowie 
GLT dołączają do zarządu Forever, by rozmawiać o przyszłych strategiach, brać 
udział w wyjątkowych zajęciach i po prostu świetnie się razem bawić!

global Leadership team (gLt) to najwięksi światowi liderzy Forever, 
którzy w poprzednim roku kalendarzowym zrealizowali obroty po-
wyżej 7.5K cc.

sZCZyt gLt

Greenhorn 
Creek ranch
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Dzień 1
Podczas śniadania, pierwszego wspól-
nego posiłku, sala kipiała energią i ra-
dosnym oczekiwaniem tego, co przy-
niesie wyjazd. wśród dań pojawiała się 
nowość – Forever Lite ultra SHAke 
STATiON! czy może być lepsze rozpo-
częcie dnia niż świeżo przygotowany 
pyszny, odżywczy koktajl?

Po śniadaniu przyszedł czas na „High 
Flying Training”, sesję szkoleniową 
opracowaną specjalnie po to, by po-
moc wszystkim laureatom programu w 
dalszym rozwoju. Swoimi sposobami 
na budowę  biznesu dzieliło się wielu li-
derów i członków GLT. Sesję zamykało 
inspirujące wystąpienie naszego prezy-

denta Gregga maughana. jego słowa  
o efektywnym rozwoju biznesu, wzbo-
gacaniu życia przez program eagle ma-
nager oraz o tym, jak Forever dąży do 
tego, by wypłacać najwyższe premie, 
wspaniale przypominały dlaczego Fore-
ver jest największą szansą na świecie.

jedną z atrakcji emr było zaproszenie 
na „The Groovy Aloe”  - najbardziej od-
jazdowe disco świata! uczestnicy im-
prezy zostali zachęci do założenia stro-
jów dyskotekowych z dowolnej dekady 
i tańców do białego rana przy muzyce 
granej przez aloesowy zespół Pop Fic-
tion. To był wyjątkowy wieczór z parkie-
tem zapełnionym fantastycznie prze-
branymi Dystrybutorami z całego 

świata, którzy wyśmienicie się razem 
bawili!

Dzień 2
Po emocjach poprzedniego wieczoru, 
w tym dniu eagle managerowie mogli 
sami wybrać, co chcą robić. można 
było wziąć udział w warsztatach, jakie 
oferowali m.in. członkowie GLT lub spę-
dzić dzień na świeżym powietrzu, wy-
bierając m.in. konną przejażdżkę, lot 
balonem czy rejs po jeziorze. 

Dzień 3
Tego dnia Dystrybutorzy polecieli wy-
czarterowanymi samolotami do Dallas 
na cały dzień zwiedzania w stylu Fore-
ver! Pierwszym miejscem, które odwie-

tegoroczny eagle Managers retreat nad jeziorem  
tahoe to trzy dni szkoleń, nawiązywania kontaktów  
i fantastycznej zabawy. 

Najbardziej dynamiczni i ambitni mangerowie spotkali się w inspi-
rującej scenerii jeziora Tahoe, by dzielić się swoimi przepisami na 
skuteczne działanie i pomysłami, jak osiągać dalsze sukcesy.

PRogRAMy PRoMoCyJNe

Eagle Managers 
retreat
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dzili była Aloe vera of America (AvA) i uni-
kalna okazja do zwiedzenia głównych 
zakładów wytwórczych Forever. Tu eagle 
managerowie widzieli, jak powstają nasze 
świetne produkty i poznali wielu wspania-
łych pracowników. Na własne oczy mogli 
zobaczyć skalę i zaawansowanie techno-
logii, w które inwestuje Forever. 

Popołudnie natomiast to cowboy Party na 
słynnym Southfork ranch, należącym 
obecnie do rexa. Tutaj eagle managero-
wie zwiedzili muzeum poświęcone kręco-
nemu tu niegdyś serialowi „Dallas” i zoba-
czyli tradycyjne rodeo w stylu Dzikiego 
zachodu. Były również tańce i teksańskie 
barbeque!

ta niesamowita trzydniowa wyprawa 
to prawdziwy dowód na zaangażo-
wanie Rexa, Gregaa i całej firmy  
w przyszłość. Zrób wszystko, aby 
pojechać na eagle Managers Retreat 
 2015 do Cancun w Meksyku!

Kwalifikacja do programu eagle Ma-
nager 2015 rozpoczęła się 1 maja 
2014. Masz czas do 30 kwietnia 
2015, by spełnić wymogi i zyskać 
najbardziej prestiżowy tytuł, ofero-
wany przez Forever!

Zaloguj się na foreverliving.com, aby 
sprawdzić, czy jesteś na dobrej dro-
dze do wzięcia udziału w eagle Ma-
nagers Retreat 2015 w Cancun!
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Na tym success day panowała już prawdziwie świątecz-
na atmosfera, w której radośnie świętowaliśmy awanse  
w Planie Marketingowym, aż do pozycji senior Managera, 
którą osiągnęła Krystyna wingert.  eagle Managerowie, 
którzy pod koniec września byli w Kalifornii, dziś z radoś-
cią dzielili się swoimi wrażeniami, członkowie kadry naro-
dowej w pięcioboju nowoczesnym opowiadali o swoim 
zauroczeniu Forever, a senior eagle Manager Urszula 
Zyskowska mówiła o tym, jak ważne jest w naszym bizne-
sie planowanie. Nowy Manager, a zarazem wyśmienity 
psycholog i trener biznesu, coach, mentor liderów i autor-
ka wielu książek iwona Majewska-opiełka poprowadziła 
fantastyczny wykład „dwa klucze do drzwi sukcesu  
z Forever”. właśnie tego nam potrzeba, by z rozmachem 
wkroczyć w nowy rok!

do zobaczenia 24 stycznia na pierwszym success day w 
nowym roku!

Drzwi do sukcesu

Jacek Bartkowiak

Senior 
Manager

Krystyna Wingert

Managerowie

Iwona Majewska-Opiełka

Bernadeta Porada

ewa Sodolska

Polscy pięcioboiści: Oktawia Nowacka, Aleksandra  
Skarzyńska i Krzysztof Kuruc



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

assistant Managerowie

Iwona Majewska-Opiełka Urszula Zyskowska

Eagle Managerowie
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spotkanie supervisorów najpiękniejszy biznes na ziemi
rolf kipp

bądźmy w kontakcie

zasady - internet

i N F o r M a C J E
23 stycznia 2015, godz. 11.30
Biuro Główne Forever Poland 
Al. jerozolimskie 92, 00-807 warszawa

 Ø warsztaty szkoleniowe Od Supervisora do Managera

 Ø bezpłatny udział w Success Day

 Ø wymiana doświadczeń z Supervisorami z całej Polski 

podczas wspólnej kolacji

Spotkanie jest bezpłatne dla wszystkich nowych  

Supervisorów: 

awans w okresie od września do grudnia 2014.

tym nowym supervisorom, którzy zrealizują wymóg  

aktywności 4 cc w miesiącu awansu oraz w każdym 

następnym do grudnia 2014 włącznie, Forever zapewnia 

kolację 23 stycznia i śniadanie (w hotelu) 24 stycznia 2015, 

jak również nocleg z 23 na 24.01.2015.

koszt kolacji dla Supervisorów, którzy nie spełnią powyższego 

wymogu: 80 PLN.

Uwaga! Supervisorzy, którzy uzyskali awans w okresie przed 

wrześniem 2014 mogą wziąć udział w szkoleniu po wcześ-

niejszym potwierdzeniu swojej obecności na recepcji Biura 

Głównego. Forever Poland zapewnia im lunch w dniu szkolenia 

(23 stycznia).

Bestsellerowa książka najlepszego Dystrybutora Forever 

rolfa kippa! 

Ta książka pomoże ustalić 
szybkie, łatwe i nieskompli-
kowane wejście w biznes. 
Pomoże Ci zmienić swój kurs  
w życiu. Twoja ścieżka do 
piękniejszej i lepszej przyszło-
ści jest dla Ciebie gotowa. 
Czy jesteś gotowy wyko-
rzystać jak najlepiej swoją 
szansę?

Do kupienia we wszystkich 

centrach Produktów.

kod 496L | cena 50 PLN

Upewnij się, że informacje kontaktowe, jakie nam po-

dałeś na umowie Dystrybutora są aktualne! Dzięki temu 

będziemy mogli przekazywać ci ważne dla rozwoju twoje-

go biznesu informacje. Swoje dane możesz sprawdzić  

i zmienić na swojej stronie Dystrybutora na www.foreverli-

ving.com – kliknij Moje konto i wybierz Mój profil.

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.
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nowa literatura

pierwsze kroki do managera

aloematters, nr 1/2015

i N F o r M a C J E

Nowa broszura, która pomaga efektywnie budować 

biznes od momentu podpisania umowy. Podstawowe 

narzędzie pracy każdego sponsora z nowymi dystrybuto-

rami! W sprzedaży od 2 stycznia 2015.

kod 499L |  4,20 PLN za 1 szt., gdy kupujesz 1 szt.

       3,50 PLN za 1 szt., gdy kupujesz 10 szt.

Nowe wydawnictwo przeznaczone  

do pracy z potencjalnymi klienami  

i Dystrybutorami – wspaniała  

prezentacja stylu życia  

Forever.  

Pomóż swoim klientom odmienić  

w nowym roku swoje życie!

kod 501L 

1,90 PLN za 1 szt.,  
gdy kupujesz 1 szt.

1.30 PLN za 1 szt.,  
gdy kupujesz 10 szt.



giving.org-
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twój raport premii

foreverfotos.com

i N F o r M a C J E

Zobacz przepiękne zdjęcia sandera Jurkiewicza, zrobione podczas 
gLt summit i eagle Managers Retreat nad jeziorem tahoe.

Przez ograniczony czas zdjęcia można pobierać bezpłatnie, zachęcamy jednak do wpłat na rzecz 
Forever Giving, fundacji, która pomaga dzieciom i potrzebującym na całym świecie.

Sprawdzaj online swoje miesięczne obroty i podsumowanie premii

wejdź na stronę
www.foreverliving.com

i wybierz Logowanie dla Dystrybutora

kliknij Moje raporty, a następnie  
Wydruki premii - Polska

przeglądaj strukturę

wydrukuj raport premii

dowiedz się, w jaki sposób 
pracuje twoja grupa

zobacz miesięczną premię

wpisz pełen numer  
dystrybutorski (12 cyfr) i hasło

(jeśli nie masz hasła, skontaktuj się z Biurem 
Głównym - otrzymasz hasło tymczasowe)

na stronie głównej dla Dystrybutorów 
kliknij Więcej raportów  

w menu po lewej stronie
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foreverliving.com | SKU #462

A soothing aloe lip balm that helps protect 
lips from the sun and wind.

Be prepared for 
whatever happens next

Moisturizing Jojoba seed  
oil and soothing aloe veraSPF30 UVA and 

UVB protection
Cooling mint  
sensation

™

Bądź gotowa 
na zimowe wyzwania

Kojący aloesowy balsam, który pomaga  
chronić usta przed słońcem i wiatrem.

SPF30
Nawilżający olejek jojoba  
i kojący aloes

Ochrona przed 
uVa i UVB

chłodzące  
miętowe uczucie
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