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LIST REXA

Każdy z nas nosi w życiu różne tytuły  
i sprawuje różne funkcje: jest rodzicem, 
dzieckiem, rodzeństwem, przyjacielem i 
oczywiście, w naszym biznesie Forever, 
Dystrybutorem. Tytuł Dystrybutora został 
starannie wybrany, kiedy tworzyliśmy 
Forever w 1978 r. i dobrze nam służył 
przez ponad 35 lat! 

Nigdy nie było chwili, w której Wasz 
przykład nie byłby dla mnie inspiracją. 
Jesteście liderami w branży i niezmierną 
dumą naprawa mnie fakt, że jestem  
z Wami związany. 

Tak jak pełnimy w życiu wiele ról, tak 
wiele rzeczy mówimy o ludziach, którzy 

dołączają do biznesu Forever. Nie 
chodzicie na skróty. Zawsze 

okazujecie prawość. Jesteście 
Forever wdzięczni. Macie 

pozytywne nastawienie. 
Zawsze szukacie przygód. 
Jesteście kreatywni. 
Jesteście odważni. Macie 
pasję. I oczywiście, 
jesteście przedsiębiorczy. 
Dlatego jesteście Forever 
Business Owners – 
Przedsiębiorcami Forever. 
Bycie Forever Business 
Owner oznacza, że nie 
przyjmujecie w odpowiedzi 
‘nie’, zawsze znajdujecie 
nowe sposoby na to, by 
być innowacyjnymi i ciężko 
pracujecie nad osiągnięciem 

swoich celów. Jak 
wszyscy przedsiębiorcy, 

jesteście prawdziwie 
odpowiedzialni za 

sukces swojego 
własnego biznesu, a 

wasza ciężka praca 
i zaangażowanie 

będą napędzały 
jego rozwój. 

Zawsze mówię, że w posiadaniu 
własnego biznesu nie tyle chodzi  
o zarabianie na życie, ale  
o kształtowanie życia – o wybór 
własnej ścieżki, by wieść życie na jakie 
zasługujecie.

Mam nadzieję, że 
jesteście tak samo 
podekscytowani tytułem 
Forever Business 
Owner, jak ja. Bycie 
przedsiębiorcą to 
niesamowity przywilej 
–niektórzy pracują całe 
życie, by go osiągnąć,  
a i tak nie są w stanie. 
 
Posługujcie się tytułem Forever 
Business Owner i z dumą noście 
swoją odznakę! Świętujcie i dzielcie 
się sukcesami z ludźmi wokół Was 
– Forever jest największą szansą na 
świecie między innymi dlatego, że 
mamy możliwość pomagania innym 
wyglądać i czuć się lepiej, i wieść takie 
życie, o jakim nawet nie marzyli! Wasz 
sukces pokazuje Wasze zaangażowanie 
w inspirowanie ludzi dookoła Was.

Ogromnie dziękuję za wszystko, co 
robicie i gratuluję Wam nowego tytułu!

Forever Wasz,

Rex Maughan
CEO

Czymże jest 
nazwa?


