
FOREVER Wasz,

Rex Maughan
Chief Executive Officer

    Co Forever      oznacza 
dla Ciebie?

Droga rodzino Forever,

Gdy robi się chłodniej, a liście zaczynają zmieniać kolory, uwielbiam jechać na północ Arizony do tzw. Rim Country. Będąc tam 
ostatnio, zastanawiałem się, co Forever oznacza jako marka. Potężne marki, takie jak Apple czy Coca-Cola przywodzą na myśl 
konkretne obrazy. Kiedy myślisz o Forever jako marce, pamiętaj, że na całym świecie są ludzie wiodący udane, zdrowe życie, któ-
rym i Ty się cieszysz. Natrafiłem na wiersz Weldona Rutledge’a, traktujący o znaczeniu marki, czy znaku. Autor mówi o tym, że na-
wet gdy stajemy przed wyzwaniem, powinniśmy być lojalni i zgodnie z kowbojskim zawołaniem cały czas „galopować dla znaku”.

Co Forever oznacza dla Ciebie? Komunikowanie Twoim Dystrybutorom tego, co kryje się pod znakiem Forever pomoże im po-
czuć się częścią naszej rodziny. Wielu z Was wie, że dorastałem na farmie, więc to kowbojskie „galopowanie dla znaku”, będące 
na Dzikim Zachodzie synonimem lojalności, dużo dla mnie osobiście znaczy. Mój tata nauczył mnie ciężko pracować i zawsze 
mówił, że „łatwiej coś włożyć do pustego portfela niż z nim żyć”. Do sukcesu nie ma drogi na skróty. Zachęcajcie swoje zespoły, by 
skoncentrowały się na kolejnej zasadzie 4Core Forever, którą omawiamy w tym miesiącu, czyli na rozwoju, ponieważ dzięki temu 
powstaną silni liderzy. Dążąc do realizacji swoich celów z Forever, bądźcie śmiali, bądźcie mocni i galopujcie dla znaku!

Rex Maughan
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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

Londons Calling Pl.indd   1 2013-09-05   12:35:49



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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Jedną z czterech podstaw Forever, tzw. 
czynników 4Core, jest produktywność, 
czyli sprzedaż detaliczna, która skła-
da się na twoje case credits aktywno-
ści. Przedświąteczny okres kupowania 
prezentów pod choinkę to wspaniała 
szansa na zwiększenie swoich obrotów 
osobistych. Jak wiecie, przygotowaliśmy 
specjalną gwiazdkową kampanię, uła-
twiającą nam wszystkim pracę z klien-
tami detalicznymi. Jednak tym, co ma 
kluczowe znaczenie dla utrzymania bazy 
lojalnych klientów, którzy będą się u nas 
zaopatrywali przez cały rok, jest obsługa 
na najwyższym poziomie. Myślę, że to 
dobra pora, byśmy przypomnieli sobie jej 
podstawowe elementy, ponieważ często 
najbardziej liczą się najprostsze gesty:

• Znaj swoich klientów. Wysyłaj im ży-
czenia na urodziny i imieniny, a tak-
że ciekawe informacje o produktach 
Forever. Poznaj ich zainteresowania  

i jeśli trafisz na coś, co mogłoby im 
przypaść do gustu (np. ciekawy wpis  
w internecie), prześlij im to.

• Znajomość klientów powinna znaleźć 
się wśród kluczowych wartości, jakie 
wpajasz swoim nowym Dystrybuto-
rom.

• Na każde spotkanie z klientem przy-
chodź elegancko, schludnie ubrany 
– to zawsze wywołuje pozytywne wra-
żenie.

• Ucz swoich Dystrybutorów cenić i być 
wdzięcznym za każdego klienta – na-
wet takiego, który aktualnie nic nie 
kupuje.

• Okazuj klientom szacunek. Funda-
mentem naszego biznesu są ludzie – 
bez klientów nie odniesiemy sukcesu.

• Dotrzymuj słowa. Jeśli obiecujesz, że 
coś zrobisz, faktycznie zrób to.

• Jak najszybciej  reaguj na troski klien-
tów. Bądź bezpośredni i uczciwy we 
wszystkich relacjach.

• Na koniec najważniejsze: słuchaj swo-
ich klientów. To buduje poczucie, że ci 
na nich zależy.

Klienci mają kluczowe znaczenie dla na-
szego sukcesu z FLP. Troska o to, by ich 
kontakty z nami pozostawiały przyjem-
ne, pozytywne wrażenie sprawi, że twój 
biznes będzie coraz bardziej rozkwitał! 

Wasz,

Jacek Kandefer

Twoi klienci 
Forever Jacek Kandefer

Skład: FLPP
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Niniejsza publikacja zawiera materiały o charakterze szkolenio-
wym, przeznaczone wyłącznie dla Dystrybutorów FLP, których nie 
należy używać w celach reklamy i sprzedaży. Kopiowanie, powie-
lanie i wykorzystywanie publikacji w całości lub części bez pisemnej 
zgody Forever Living Products Poland jest zabronione.



awanse i osiągnięcia | październik 2013
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Supervisorzy

Assistant Managerowie

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

Edyta Borówka   sponsor: Danuta i Michał Grabarscy

Monika Czarnota   sponsor: Ela Zając

Ewelina Fic    sponsor: Bożena Mach

Marta Grabska-Press i Jacek Press sponsor: Barbara Grabska

Karol Grzeszkowiak  sponsor: Anna i Andrzej Popielarzowie

Elżbieta Kornacka   sponsor: Barbara i Henryk Kulpowie

Sylwia Kraśnicka   sponsor: Urszula i Tomasz Lewandowiczowie

Kinga Leszkowicz   sponsor: Eżbieta Kornacka

Mateusz Moryń   sponsor: Teresa i Marek Moryniowie

Dominika Orzechowska  sponsor: Alicja i Krzysztof Markowscy

Joanna Serek-Benrabah i Mounir Benrabah
     sponsor: Barbara i Mohamed Ali Aoun

Paweł Żołyński   sponsor: Magdalena Strojna

Monika Bartczak   sponsor: Urszula Zyskowska

Iwona Cytacka   sponsor: Maria i Jacek Bartkowiakowie

Iwona Lisiak    sponsor: Bogumiła i Jan Srokowie

Ireneusz Piekaruś   sponsor: Monika Bartczak

Grażyna i Janusz Studzińscy sponsor: Iwona Cytacka

1. Ewa Jabłońska-Nabayogo 
     i Antonie Nabayogo

2. Małgorzata Trybulska

3. Aleksandra Kozioł

4. Maria Perz-Paprocka i Kazimierz Paprocki

5. Iwona Lisiak

6. Sylwia Kraśnicka

7. Żewilla Misztela

8. Ewa Strzeszewska

9. Renata Jarosz

10. Ireneusz Piekaruś

Najskuteczniejsi sponsorzy



top dystyrutorzy | październik 2013

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. Bogumiła i Jan Srokowie

4. Kazimierz Kulbat

5. Magdalena Strojna

6. Wiesława i Adam Spyrowie

7. Grażyna Poremov

8. Urszula i Mirosław Kapustowie

9. Justyna i Waldemar Brzescy

10. Halina i Wiesław Micorkowie

11. Piotr Wojtyna

12. Dorota Magnuszewska

13. Izabela i Krzysztof Szewczykowie

14. Maria i Wiesław Grotyńscy

15. Jadwiga i Andrzej Adamczykowie

16. Katarzyna Węglarz

17. Krystyna Kwiecień

18. Urszula i Marek Przystasiowie

19. Mirosława i Grzegorz Pietrygowie

20. Urszula i Tomasz Kućkowie

6. Wiesława i Adam Spyrowie

7. Una Gurawska-Mach i Maciej Mach

8. Grzegorz Sieczka

9. Jolanta i Radosław Jochimowie

10. Stanisława Karpińczyk

Obroty całkowite

Obroty niemanagerskie
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budowanie biznesu

REKRUTACJA

UTRZYMANIE

PR
OD

UK
TY

W
NO
ŚĆ

ROZWÓJ

CZĘŚĆ

4

6                                                                                                                                                                        11.2013

Forever 4core
ROzwój

Godziny 
przepracowane/miesiąc

Dochód
liderski

Dochód z grupy osobistej

Comiesięczne

premie

Na ilustrującym to wykresie linia pozioma przedstawia niezmienną 

liczbę godzin, jaką poświęcasz co miesiąc na budowę biznesu. Linia 

ukośna pokazuje wzrost różnorodnych premii i dochodów, które 

będziesz osiągał. Górny limit zysków zostaje osiągnięty, gdy nie 

możesz już osobiście poświęcić więcej czasu. Jeśli jednak dbasz  

o rozwój liderów, podejmujących twoje działania, zyski 

przestają być ograniczone ilością czasu, jaki możesz 

zainwestować. Taki dochód liderski jest prawdzi-

wie nieograniczony. 

Szkolenie i wspieranie struktury to poświęce-

nie czasu na prezentowanie, instruowanie  

i motywowanie Dystrybutorów do awansowa-

nia na pozycje liderskie w Planie Marketingo-

wym. 

  Obejmuje to cztery następujące etapy:

1. Określanie, które osoby w twojej grupie mają poważne podej-

ście do biznesu

2. Planowanie z nimi strategii rozwoju i wyznaczanie celów

3. Zapewnianie efektywnych szkoleń i praktycznej asysty, które 

pomogą im stać się liderami

4. Prowadzenie ich i wspieranie, by osiągali sukcesy

W tym miesiącu koncentrujemy się na czwartym 
czynniku Forever 4Core, czyli rozwoju. Rozwój to 
szkolenie i wspieranie swoich Dystrybutorów po 
to, by pomóc im awansować w Planie Marketingo-
wym oraz zachować zdrową równowagę między 
czynnikami 4Core.

Rozwijanie w strukturze silnych liderów to sposób 
na zagwarantowanie sobie wysokich wypłat z ty-
tułu Premii Lidera, co można nazwać „dochodem 
pasywnym”. Dochód pasywny jest definiowany 
jako taki, który przewyższa ilość czasu, inwesto-
wanego obecnie przez ciebie w biznes. Jest on 
generowany bez twojego bezpośredniego zaan-
gażowania.

Możesz ocenić jak sobie radzisz z zagadnieniem 
rozwoju w swojej grupie, odpowiadając na nastę-
pujące pytania:

• Ile indywidualnych sesji planowania i wyznaczania celów prowa-

dzisz średnio miesięcznie ze swoimi Dystrybutorami?

• Ile średnio spotkań szkoleniowych miesięcznie prowadzisz dla 

swoich Dystrybutorów?

• Ilu Dystrybutorów z twojej grupy uzyskało w ciągu ostatniego 

pół roku kwalifikację na wyższą pozycję lub do programu promo-

cyjnego?

Klucz do odniesienia sukcesu jako Dystrybutor Fore-
ver Living to zachowywanie równowagi w swoich 
wysiłkach.



Przed nami jeszcze niecałe pół roku programu 
Eagle Manager, dającego szansę na dołączenie  
do orłów Forever nad jeziorem Tahoe. 
Odepchnij więc jacht od brzegu, odwróć się  
rufą do porażek i obierz kurs na sukces.

ŻEGLUJESZ
cZy

DOBRyM KURSEM?



informacje

Zamów produkty z dostawą do domu. Kurier doręczy ci przesyłkę  
w ciągu trzech dni roboczych.

Najszybciej i najprościej złożysz zamówienie na stronach interneto-
wych: 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 roboczego mie-
siąca, 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.

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

Zasady - internet

Zamówienia wysyłkoweGwiazdkowe opowieści

Success Day Spotkanie Supervisorów
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.

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

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.

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

cena biletu:
20 PLN do 17 stycznia 2014
30 PLN w dniu Success Day (w miarę dostępności miejsc)

 7 Cykl sukcesu Forever 

 7 Jak zbudować zespół, 
      który zwycieża

 7 Awanse  / Osiągnięcia

 7 Zimowa odporność  
      z Forever

Broszura „gwiazdkowe opowieści” 
kod 203L
cena 1 szt. 3,20 PLn
cena 10 szt. 18,00 PLn, czyli tylko 1,80 za 1 szt.

Z okazji tegorocznych Świąt przygo-
towaliśmy doskonałe narzędzie, któ-
re bardzo ułatwi ci pracę, a twoim 
klientom wybór prezentów. Bajkowa 
broszura Gwiazdkowe opowieści Fo-
rever zawiera gotowe podpowiedzi 
zestawów prezentowych. 

Kiedy zamawiasz produkty jako jeden ze świątecznych zestawów, 
podaj jego kod:
Z1 - Śpiąca Królewna
Z2 - Śnieżka
Z3 - Książę z bajki
Z4 - Roszpunka
Z5 - Kopciuszek
Z6 - Piotruś Pan
Zestawy są dostępne do 31 grudnia lub do wyczerpania zapasów.


