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Zaczyna si´ robiç goràco. Lato tu˝, tu˝, a w Forever sytuacja jest 

fantastyczna. MieliÊmy rekordowy poczàtek roku. Zdaj´ sobie 

spraw´ z tego, ˝e je˝eli mieszkacie w ch∏odniejszym zakàtku Êwiata, 

mo˝ecie jeszcze nie czuç zbli˝ajàcego si´ lata, ale u nas w Arizonie 

temperatury zaczynajà przekraczaç 30°C.

To takie odÊwie˝ajàce – widzieç, jak wsz´dzie dooko∏a rozkwitajà 

m∏ode roÊliny i zieleni si´ trawa. Na Rancho Maughanów zaczynajà 

przychodziç na Êwiat ciel´ta i êrebaki. Uwielbiam patrzeç, jak 

stawiajà pierwsze niepewne kroki, a nast´pnie, w ciàgu zaledwie 

kilku godzin, biegajà po ca∏ym pastwisku, brykajàc i skaczàc. Ich 

energia i radoÊç ˝ycia sà zaraêliwe!

Czasami zastanawiam si´, czy nasza energia i radoÊç ˝ycia te˝ sà 

zaraêliwe. Czy jesteÊmy zachwyceni ˝yciem i podekscytowani, 

wyskakujàc co rano z ∏ó˝ka? Có˝, wiem, ˝e to mo˝e zbyt du˝o. 

Trudno jest „wyskakiwaç” ka˝dego poranka, ale cz´Êciej powin

niÊmy wyskakiwaç ni˝ si´ wylegiwaç, nieprawda˝?

Wszyscy znamy okreÊlenie „staç si´ produktem produktów”  

i u˝ywamy go w odniesieniu do tego, jak wa˝ne jest stosowanie na 

co dzieƒ produktów Forever. Jednak myÊl´, ˝e czasem zapomina

my, i˝ naszym produktem numer jeden jest Plan Marketingowy. 

Chc´, abyÊcie od tej pory, s∏yszàc to okreÊlenie lub u˝ywajàc go, 

zadawali sobie pytanie: „Czy jestem produktem nadziei i szansy, 

jakie oferuje mi Plan Marketingowy? Czy pracuj´ ci´˝ko, aby  

w pe∏ni wykorzystaç ca∏y Plan Marketingowy? Czy dziel´ si´ jego 

korzyÊciami z ka˝dà osobà w moim otoczeniu?”. I co najwa˝niejsze 

– musicie zadaç sobie pytanie: „Czy stanowi´ pozytywny,  

optymistyczny przyk∏ad, który b´dzie zaraêliwy dla moje

go zespo∏u?”.

Hellen Keller, wybitna pisarka i pedagog docenia

na za swoje sukcesy i optymizm, pomimo w∏asnej 

Êlepoty i g∏uchoty jest autorkà bardzo màdrych 

s∏ów na ten temat: „Optymizm jest wiartà, która 

prowadzi do osiàgni´ç. Nic nie mo˝e byç do

konane bez nadziei i pewnoÊci.”

Trzymajcie si´ z dala od bagna z∏ych nowin i negatywnych konwer

sacji – nasz biznes nie jest doskona∏y i nigdy nie b´dzie. Jednak 

jest on Êwietnà szansà, na którà sk∏adajà si´ solidne liderstwo, 

w∏aÊciwe wytyczne i wspania∏e produkty. Miejcie pewnoÊç siebie, 

wiar´ w swoje umiej´tnoÊci i talenty oraz zaraêliwà radoÊç, które 

uwypuklà Waszà wyjàtkowoÊç. Bàdêcie odwa˝ni i ufni w szans´, 

jaka przed Wami stoi, a doÊwiadczycie FOREVER jak nigdy przed

tem!

Na zawsze Wasz,

Rex Maughan

List od prezydenta

RadoÊç ˝ycia
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BezpoÊredniej

Czas p´dzi jak szalony! Minà∏ czas rodzinnych Âwiàt Wielkiej Nocy 

i niemal od razu wraz z barwnà grupà polskich dystrybutorów 

znaleêliÊmy si´ w Sztokholmie. Na klika dni to w∏aÊnie Szwecja 

sta∏a si´ centrum Êwiatowego Forever. Zjazd Âwiatowy, Zjazd Eu

ropejski i Europejski Zjazd Podzia∏u Zysków w jednym czasie 

zgromadzi∏y goràce serca i otwarte umys∏y Top dystrybutorów  

z ca∏ego globu! 

Nasze emocje si´gn´∏y zenitu, gdy ponad setka dystrybutorów, 

którzy osiàgn´li kwalifikacj´ zjazdowà w Polsce, stan´∏a na scenie 

Globen Arena. Energia, która od nas emanowa∏a, poruszy∏aby  

Ziemi´, gdyby wczeÊniej nie uczyni∏ tego Kopernik! 

Po powrocie do kraju te pozytywne emocje procentujà dynamikà 

sprzeda˝y i dumà, która nas rozpiera z tytu∏u przynale˝noÊci do ro

dziny Forever! Jest si´ czym szczyciç! Prawie 9 milionów dystry

butorów! Ponad � miliardy dolarów sprzeda˝y w �006 roku! 

ObecnoÊç w ponad 1�0 krajach Êwiata! Powiedzmy o tym wszyst

kim, których spotkamy – dajmy innym szans´ na lepszà jakoÊç 

˝ycia, tak jak zaproponowa∏ nam to za∏o˝yciel i Prezydent Forever 

Rex Maughan.

Zjazd to tak˝e wyjàtkowa szansa, by us∏yszeç od najlepszych dys

trybutorów Êwiata „jak to si´ robi”. I znowu ta radoÊç z prostoty sy

stemu! Witani owacjami Top dystrybutorzy – diamentowe gwiazdy 

Forever powtarza∏y znanà i nam prawd´:

1. U˝ywaj produktów – i mów o tym g∏oÊno i radoÊnie.

�.  Dziel si´ produktami – sprzedajàc je swoim klientom, by i oni 

mogli cieszyç si´ lepszym samopoczuciem i urodà.

3.  Sponsoruj – by inni mogli cieszyç si´ sukcesem i spe∏niaç  

swoje, nawet najÊmielsze, marzenia.

Róbmy to ka˝dego dnia, zawsze i wsz´dzie, a sukces zapuka do na

szych drzwi. Otwórzmy je wtedy szeroko i zaproÊmy do naszego 

˝ycia marzenia, które urealniajà si´ dzi´ki Forever. 

Wasz,

Jacek Kandefer

Dzia∏ Operacyjny Agnieszka Ramotowska  
a.ramotowska@flpp.com.pl

Dzia∏ Sprzeda˝y S∏awomir Szymaniak  
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Dzia∏ Sprzeda˝y oraz Recepcja: 
pon., pt.: 9.00-17.00; wt., Êr., czw.: 9.00-20.00 
sobota pracujàca – Forever Success Day: 9.00-12.00

Biuro G∏ówne: pon.-pt. 9.00-17.00

Forever Living Products Poland Sp. z o.o.

Brama Zachodnia, Al. Jerozolimskie 92,  
00-807 Warszawa, tel. 22 /456 43 56-59, fax 22/456 43 60 
www.flpp.com.pl; www.foreverliving.com 
e-mail: flpp@flpp.com.pl
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Renata Jarosz
Nowy Manager
Awans: luty �007

Umow´ dystrybutorskà z FLP podpisa∏am 1 czerwca �00� roku. 

Wspominajàc ten dzieƒ mam wra˝enie, jakby miejsce i praca w Fo

rever by∏y ju˝ dla mnie przygotowane. Potrzeba by∏o tylko osoby, 

która by mi jà zaproponowa∏a, i oczywiÊcie mojej zgody.

Poczàtek roku �00� by∏ dla mnie trudny. Skoƒczy∏ si´ mój 7letni 

urlop wychowawczy. Przed urlopem 1� lat pracowa∏am w banku, 

ostatnie 8 lat jako kasjer. Lubi∏am swojà prac´, dawa∏a mi satysfak

cj´. Ze wzgl´du na charakter pracy m´˝a (oficer na statkach han

dlowych) i wiek naszych dzieci (�, 7 i 10 lat) decyzja o powrocie do 

pracy nie by∏a ∏atwa. Po rozwa˝eniu „za i przeciw” wróci∏am.  

W czwartym dniu pracy poinformowano mnie o likwidacji mojego 

stanowiska i zwiàzanym z tym wypowiedzeniem. To by∏ dla mnie 

szok. Poczucie w∏asnej wartoÊci spad∏o do zera. Wtedy w∏aÊnie 

znajoma, Basia Tolarczyk, zaproponowa∏a mi prac´ w Forever. 

B´d´ jej za to wdzi´czna do koƒca ˝ycia. Jednak „sprzedawanie” 

aloesu nie wydawa∏o mi si´ odpowiednim dla mnie zaj´ciem. 

Podpisa∏am umow´ tylko po to, by móc taniej korzystaç z produk

tów, których ze wzgl´dów zdrowotnych potrzebowa∏a najm∏odsza 

córka. Wtedy zacz´∏y „dzia∏aç” PRODUKTY FLP. Szybko poprawia∏y 

stan zdrowia najpierw córki, potem ca∏ej rodziny. By∏y po prostu 

rewelacyjne. Ich skutecznoÊç nie dawa∏a mi spokoju. Musia∏am po

dzieliç si´ tym z rodzinà, znajomymi. Entuzjazm, z jakim to robi∏am, 

sprawi∏, ˝e ∏atwo awansowa∏am na stanowisko Supervisora. Od 

poczàtku bra∏am udzia∏ we wszystkich szkoleniach, wyk∏adach, ale 

wewn´trznie ca∏y czas walczy∏am sama z sobà. Dopiero udzia∏  

w Europejskim Zjeêdzie Podzia∏u Zysków w Bukareszcie w lutym 

�005 roku utwierdzi∏ mnie w przekonaniu, ˝e to jest Firma, w której 

chc´ pracowaç na zawsze, ˝e musz´ o niej mówiç innym, ˝e sà lu

dzie, którzy tylko dzi´ki mnie mogà mieç szans´ poprawy swojej 

przysz∏oÊci, inny dystrybutor FLP mo˝e do nich nie dotrzeç. Przy

padkowe spotkanie Rexa Maughana na Zjeêdzie w Nicei wyzwoli∏o 

dodatkowà energi´ do dzia∏ania. Wyznaczy∏am cel, wzi´∏am si´ do 

pracy. Zaanga˝owanie i wytrwa∏oÊç przynios∏y efekt. Osiàgn´∏am 

pozycj´ Managera. 

DziÊ wiem, ˝e jeszcze mam du˝o do zrobienia, wcià˝ pope∏niam 

b∏´dy, ale Firma daje mi mo˝liwoÊç dalszego rozwoju, szkolenia  

i doskonalenia. Za to jej dzi´kuj´, jak równie˝ za wszystkich otwar

tych i serdecznych dystrybutorów, których tu pozna∏am.

Szczególnie dzi´kuj´ Soaring Manager Urszuli Kuçce za to, ˝e od 

poczàtku widzia∏a we mnie Managera, co dodawa∏o mi si∏, oraz za

wsze s∏u˝y∏a radà i pomocà.

Wszystkim czytelnikom chc´ powiedzieç jedno:

Forever Living Products daje mo˝liwoÊci, ale KLUCZEM DO 

SUKCESU JESTEÂ TY! Pracuj nad sobà, postaw cele, bàdê  

entuzjastyczny i wytrwa∏y. Wtedy osiàgniesz sukces.

Powodzenia!

Spotkanie z Rexem Maughanem podcza Zjazdu w Nicei

| Portret sukcesu
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Assistant SUPERVISORZY – kwiecieƒ �007 

Grzegorz Bajak
Agnieszka Bala
Robert Baranowski
Izabella Berwid
Maria Bia∏ek
Anna Bielaƒska
Katarzyna Bielaƒska
Dominika Chwedoruk
Justyna Citak
El˝bieta Czajka
Stanis∏aw Czernek
Bo˝ena åwik
Maria i Stanis∏aw Darmorosowie
Dorota Dobiosz
Barbara Duda∏a
Edward DybaÊ
Stanis∏awa Dziadowicz
Anna Fadyniewicz
Danuta Fiedor
Emilia i Miros∏aw Filipkowie
Iwona i Krzysztof Foksiƒscy
El˝bieta Gach

Maria i Zdzis∏aw Ga∏wiaczkowie
Krystyna Golonka
Anna i Sebastian Grzeleccy
Stanis∏awa Gugu∏a
Bogdan Ha∏at
Ma∏gorzata Hellmann
Anna Hrut
Aleksandra Kadenc
Ewa Kamiƒska
Barbara KapuÊciaƒska
Danuta Kolon
Jolanta i Janusz Kosedowie
Urszula Kotowska
Agnieszka Kowal
Alicja Król
Irena Leszczyƒska
Justyna ¸atka
Kazimiera ¸upicka
Kazimiera Makuch
Agnieszka Malik
Jolanta Marchwiƒska
Justyna Marciniak

Bo˝ena Markiewicz
Marzena Marosz
Anna Marsza∏ek
Maria Mika
Agata Mro˝ek
Krystyna Nakielska
Joanna NieÊcioruk
Henryk Olszewski
Justyna Orze∏
Teresa Paku∏a
Mariola i Leon Piechowiakowie
Wies∏awa Pi∏ka
Aleksandra Piróg
Wies∏awa Prokopczuk
Cecylia Pucha∏a
Ewa PuenteChryczyk
Maryla Rodowicz
Marta Rzepka
Jadwiga Spytkowska
Barbara i Jan Stefanowiczowie
Wies∏awa Suchowiecka
Dorota Szczuciƒska

Maria SzewczykOluwole
Beata Szkatu∏a
Justyna i Jaros∏aw Szrederowie
Katarzyna Sztafa
Barbara Szwarc
Aneta Tobiasiewicz
Anna Tyban
Maciej Wapa
Bo˝ena i Micha∏ Wasilowie
Marzena WilkGrabowska
Agata Witrylak
Izabella Wojtasik
Aleksandra Woszczek
Maria Woêniak
Anna i Piotr Wójcikowie
Natalia Wysocka
Lidia Zawadka
Marzena Zelek
Marzena Zygmunt
Agnieszka ˚ukowska

Anna Sobania
Nowy Manager
Awans: luty �007

Umow´ z Forever Living Products podpisa∏am pod koniec kwietnia 

�005 r. Praca w FLP daje szans´ na lepsze, spokojniejsze ˝ycie. 

Szans´ na to, aby mój mà˝, który teraz pracuje za granicà, móg∏ 

pracowaç w Polsce i abyÊmy mogli tworzyç prawdziwà rodzin´. 

Wydawa∏oby si´, ˝e nie mo˝na pracowaç w Forever, majàc czworo 

dzieci, mam´ na wózku inwalidzkim (po amputacji nóg) i m´˝a za 

granicà. Ja mam wa˝ne powody i marzenia do zrealizowania, dla

tego pracuj´ z du˝à determinacjà.

Z zawodu jestem piel´gniarkà i pracuj´ w szpitalu w niepe∏nym 

wymiarze godzin, a w Forever staram si´ wykorzystywaç ka˝dà 

chwil´. Mia∏am ju˝ ró˝ne pomys∏y na ˝ycie. W planach mia∏am  

m.in. wyjazd do pracy do Anglii. Dzisiaj o tym nie myÊl´! Jestem 

zaanga˝owana w Forever. Wiem, ˝e jeÊli b´d´ pracowaç i dam so

bie czas, to stojà przede mnà otworem wielkie mo˝liwoÊci, których 

nie daje ˝adna inna praca. Gdy si´ ma czworo dzieci, nie zabraknie 

marzeƒ i planów do zrealizowania, a tym samym powodów do  

pracy.

Skàd bior´ si∏y na to wszystko?

Jestem pewna, ˝e od Pana Boga, którego staram si´ stawiaç na 

pierwszym miejscu. On daje mi si∏y i produkty Forever, które sto

sujemy ca∏à rodzinkà. Aloes i suplementacja pozwoli∏y poprawiç 

stan naszego zdrowia, dlatego poprzez polecanie produktów in

nym chcia∏abym pomóc tak˝e im w poprawie zdrowia. Pan Bóg 

pozwala spotykaç wielu wspania∏ych ludzi pracujàcych w Forever. 

Sà to prawdziwi przyjaciele, wyrozumiali i cierpliwi.

Jakimi zasadami kieruj´ si´ w pracy w Forever?

Staram si´ pomagaç innym – to zawsze by∏o moim powo∏aniem –

poprawiç zdrowie i uzupe∏niç portfel. Staram si´ pomagaç, ale nie 

robiç za kogoÊ tego, co sam potrafi.

Nowym dystrybutorom ˝ycz´, aby Forever dotkn´∏o ich mocno tak 

jak mnie. ˚ycz´ skutecznego dzia∏ania, które przyniesie lepsze 

efekty ni˝ ostro˝noÊç i zniech´cenie.

Portret sukcesu |



UWAGA! Odbiór nagród i odznaczeƒ tylko na Forever Success Day odbywajàcym si´ bezpoÊrednio po uzyskaniu kwalifikacji. Na scen´  
wywoływane sà wyłàcznie osoby, które potwierdzà swojà obecnoÊç przy stanowisku recepcyjnym.

Je˝eli planujesz awans (od Supervisora wzwy˝) i chcesz, aby informacja o twoim osiàgni´ciu zosta∏a zilustrowana fotografià, przeÊlij nam 
swoje zdj´cie na adres m.hajzner@flpp.com.pl nie póêniej ni˝ do koƒca miesiàca, w którym realizujesz awans.

6

SUPERVISORZY marzec �007 sponsorzy:

MANAGEROWIE sponsorzy:

Katarzyna Turbiarz Anna Kuêdub

Piotr Wapa Urszula Zyskowska

Katarzyna Pordzik Monika CieÊlik

Urszula PrzystaÊ Bogus∏awa i Edward Kupisowie

SUPERVISORZY sponsorzy:

Maria i Karol Bieniek Barbara Skalniak

Beata i Janusz Florkiewicz El˝bieta Marcinkowska

Pawe∏ G∏owacki Pawe∏ Olkowski 

Lucyna i Adam Gwi˝d˝ Krzysztof Ward´ga

Renata Jachymiak Beata Franczak

Gabriela i Zbyszek Kosowscy Renata Bàk

El˝bieta Krajczy Ryszarda Nowak

El˝bieta Mittelstaedt Ma∏gorzata Lewandowska

Pawe∏ Olkowski Maria i Karol Bieniek 

Weronika Rzàca Wies∏awa i Adam Spyrowie

Barbara Skalniak Lucyna i Adam Gwi˝d˝ 

Krzysztof Stefaƒski Jadwiga Adamczyk

Maria Sztafa Urszula PrzystaÊ

Serdecznie przepraszamy za brak nazwisk w kwietniowym numerze Forever.

�0 NAJLEPSZYCH struktury niemanagerskie

TOP DYSTRYBUTORZY najwi´ksze struktury

 1. Bogumi∏a i Jan Srokowie (bez zmian)
 �. Stanis∏awa Karpiƒczyk (bez zmian)
 3. Grzegorz Sieczka (+3)
 �. Ewa ChruÊciƒska (+1)
 5. Magdalena Strojna (+3)

 6. Urszula i Miros∏aw Kapustowie (–�)
 7. Maria Duraziƒska i Jacek Bartkowiak(+�)
 8. Urszula Zyskowska (+7)
 9. Wies∏awa i Adam Spyrowie (–6)
10. Jolanta i Rados∏aw Jochimowie (–3)

 1. Urszula i Mirosław Kapustowie (bez zmian)
 �. Urszula Zyskowska (+5)
 3. Wies∏awa i Adam Spyrowie (–1)
 �. Monika CieÊlik (–1)
 5. Bogus∏awa i Edward Kupisowie (bez zmian)
 6. Urszula PrzystaÊ (+�)
 7. El˝bieta i Stanis∏aw Bieniaszowie (+�)
 8. Ewa i Piotr Jurkowie (+�)
 9. Anna i Metody Lubiƒscy(+10)
10. Katarzyna Pordzik (–6)

11. Bo˝ena Gaj (–1)
1�. Anna i Andrzej Popielarz (+6)
13. Maria PerzPaprocka i Kazimierz Paprocki (bez zmian)
1�. Maria Lodarska (–)
15. Krystyna Kwiecieƒ (+1)
16. Danuta i Edward Wienchowie (–)
17. Wies∏awa Krywult (–)
18. Renata B∏a˝ejewska (–)
19. Magdalena Strojna (–)
�0. Maria Duraziƒska i Jacek Bartkowiak (–)

W nawiasach podajemy ró˝nic´ mi´dzy miejscem zajmowanym w poprzednim miesiàcu a pozycja bie˝àcà.

Awanse i osiagniàcia | Kwiecieƒ �007
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Reporta˝ | 

Po wspania∏ym, pe∏nym emocji Zjeêdzie Âwiatowym/Europej

skim/Podzia∏u Zysków wyruszyliÊmy w podró˝ na pó∏noc Skan

dynawii – to druga cz´Êç Zjazdu Âwiatowego, z udzia∏em najwi´k

szych liderów FLP. 

Ze sztokholmskiego lotniska Arlanda polecieliÊmy do Ortersund  

i dalej pojechaliÊmy autokarami do Are – kurortu narciarskiego. Ho

liday Club, uznany za najlepszych hotel Szwecji w �005 r., pi´knie 

po∏o˝ony nad zamarzni´tym jeziorem z widokiem na oÊnie˝one góry 

i stoki narciarskie. Zaproponowano nam wiele atrakcji. WybraliÊmy 

przeja˝d˝k´ psimi zaprz´gami i zwiedzanie skansenu Sami Camp. 

PojechaliÊmy w góry, gdzie zima by∏à w pe∏nej krasie. Do koƒca 

˝ycia nie zapomnimy wra˝eƒ, jakich dostarczy∏a ta impreza.

Dziewi´ç psów i nasz „drajwer” – Dyrektor Jacek Kandefer. Szcz´Êliwi, 

choç przemarzni´ci i posiniaczeni wróciliÊmy do hotelu.

W Sami Camp zobaczyliÊmy, jak ˝yli tubylcy. Wiele radoÊci sprawi∏ 

nam bezpoÊredni kontakt z reniferami, które jad∏y nam z r´ki. 

W tym czasie nasz Dyrektor szala∏ na skuterze Ênie˝nym po zamar

zni´tym jeziorze.

A wieczorem wspania∏a kolacja, gdzie serwowano szwedzkie przy

smaki w restauracji w górach. 

Kolejny etap podró˝y to Trondheim. Zwiedzamy miasto, a w po∏udnie 

wchodzimy na statek M/S Polarlys i wyp∏ywamy w kierunku norwe

skich fiordów. Po przep∏yni´ciu ko∏a polarnego otrzymujemy certyfi

katy. Siedzàc wygodnie w fotelach oglàdamy dzikie wybrze˝e Helgo

land i archipelag Lofoten. Statek dop∏ywa do portu w Bodo. Jedzie

my autokarem obejrzeç Saltstraumen – najsilniejszy na Êwiecie wir. 

Podziwiamy z mostu Êmia∏ków, którzy pontonami lub ma∏ymi moto

rówkami podp∏ywajà do ogromnych wirów. 

W restauracji na statku serwujà nam specja∏y kuchni norweskiej – 

m.in. ogromny wybór wspania∏ych ryb, kawior i pyszne desery.

Po dop∏yni´ciu do portu Harstad opuszczamy statek i z lotniska Eve

nes lecimy do Göteborga z przesiadkà w Oslo. W wygodnym pokoju 

hotelu Elite Park Avenue w samym centrum miasta przygotowujemy 

si´ do kolacji po˝egnalnej. Zakoƒczenie tej wspania∏ej imprezy 

odby∏o si´ w pi´knej rezydencji FLP Skandynawia. Menu przesz∏o 

najÊmielsze oczekiwania – same rarytasy frutti di mare. Ogromne 

krewetki królewskie, nadziewane kraby i ostrygi. Na zakoƒczenie 

wielkie emocje i du˝o zabawy zwiàzane z konkursem na najlepiej 

zaÊpiewanà piosenk´ norweskà. 

˚egnamy Rexa Maughana, jego ˝on ,́ cz∏onków Zarzàdu i wielu przy

jació∏. Podzi´kowania dla Ulfa Oscarsona i wspania∏ej grupy pracow

ników FLP Skandynawia, która si´ nami troskliwie opiekowa∏a.

Czas sp´dzony w gronie najlepszych dystrybutorów Êwiata to wy

miana doÊwiadczeƒ, czas na refleksje i przemyÊlenia.

Do zobaczenia w sierpniu na Mi´dzynarodowym Zjeêdzie w Los 

Angeles, w lutym przysz∏ego roku na Europejskim Zjeêdzie  

w Budapeszcie, a w kwietniu na Âwiatowym Zjeêdzie w Indiach!

Bogumi∏a i Jan Srokowie, Diamond-Sapphire Managerowie

Zjazd Âwiatowy



8

Zjazd Âwiatowy/Europejski 
  Podzia∏u Zysków

Najlepsi dystrybutorzy 

Europy odbierali 

gratulacje z ràk Rexa 

Maughana i dzielili si´ 

wskazówkami, jak 

powieliç ich sukces

Takiego wydarzenia jeszcze w historii FLP nie by∏o! 

Top Liderzy z ca∏ego Êwiata, najlepsi dystrybutorzy 

Europy i imponujàce czeki z Programu Podzia∏u 

Zysków! Tego nie mo˝na by∏o przegapiç!

Parada Êwiatowych 

Diamentów

Najwi´ksze czeki  

z Podzia∏u Zysków 
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Na przysz∏oroczny 

Zjazd Âwiatowy 

zapraszamy do Indii

Nast´pny Zjazd 

Europejski odb´dzie 

si´ w Budapeszcie – 

ju˝ teraz zaplanujcie 

kwalifikacj´!

Na scen´ wyszło ponad 

stu dystrybutorów,  

by z dumà 

zaprezentowaç Polsk´ 

przedstawicielom FLP  

z całego Êwiata!

Podczas uroczystego 

bankietu w stylowych 

wn´trzach dawnej 

fabryki samochodów 

serwowano nordyckie 

przysmaki



GRATIS!
August 2006 | Issue 65
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Wroc∏aw �� marca �007 r.

Niemal setka dystrybutorów przyby∏a na wroc∏awski Success Day, 

by zdobyç cenne wiadomoÊci o tym, jak skutecznie budowaç  

biznes i dynamicznie rozwijaç struktury, a tak˝e by lepiej poznaç 

aloesowe bestsellery.

Katowice 31 marca �007 r.

Pierwszy raz uczestniczy∏am w szkoleniu w Katowicach. Jestem 

zachwycona wyk∏adem dr Marii Kraczki. Jest rewelacyjnym wyk∏a

dowcà, uÊwiadamia nam, jak wa˝nym elementem naszego ˝ycia 

jest natura. Pokazuje nam, jak wa˝na jest nasza praca, która polega 

na pomocy drugiemu cz∏owiekowi.

Ca∏e spotkanie dostarczy∏o mi wiele nowych wiadomoÊci i doÊ

wiadczeƒ, które mog´ z powodzeniem wykorzystaç w rozmowach 

z klientami.

Beata Januszewska, Assistant Supervisor 

S E L L  M O R E  G E L !
MIÑ ˚SZ TO POT¢GA!

Pracuj aktywnie ju˝ od pierwszego zakupu!
Teraz twój pierwszy awans z dodatkowà promocjà:

s    Do ka˝dego maxi Touch of Forever  

(o wartoÊci � pk.), nabywanego  

przez Nowego Dystrybutora  

w ramach pierwszego zakupu,  

dodajemy Mià˝sz Aloe Vera

s    Ju˝ teraz: 

do ka˝dego Mià˝szu Aloe Vera dodajemy ulotk´ „10 powodów, aby piç Mià˝sz Aloe Vera” gratis!

Promocje trwajà do 31 sierpnia 2007 r.

| Raporty regionalne
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Zjazd Europejski
Budapeszt, 2223 lutego 2008

Niech kwalifikacja na to najbardziej ekscytujàce wydarzenie Europy b´dzie twoim celem!
Dzi´ki swojej ci´˝kiej pracy, zaanga˝owaniu i stosowaniu w∏aÊciwych zasad MLM  

ty te˝ mo˝esz cieszyç si´ uznaniem razem z najlepszymi z najlepszych!

Program kwalifikacyjny na Zjazd Europejski
Program kwalifikacyjny b´dzie trwa∏ przez cztery kolejne miesiàce: lipiec, sierpieƒ, wrzesieƒ,  
paêdziernik 2007. Dost´pne sà trzy poziomy kwalifikacji.

POZIOM I

Aby zakwalifikowaç si´ na I poziom, nale˝y:
•  w czasie trwania programu zasponsorowaç do swojej grupy bezpoÊredniej pi´ciu  

Nowych Dystrybutorów, z których ka˝dy osiàgnie stanowisko Assistant Supervisora,  
a nast´pnie zgromadzi co najmniej � pk. osobiste*

•  realizowaç wymóg aktywnoÊci � pk. w ka˝dym miesiàcu trwania programu 
•  nowi dystrybutorzy, zasponsorowani po 1 sierpnia, mogà wziàç udzia∏ w programie  

pod warunkiem spe∏niania wymogu aktywnoÊci � pk. poczàwszy od swojego pierwszego  
pe∏nego miesiàca wspó∏pracy z firmà**

POZIOM II

Aby zakwalifikowaç si´ na II poziom, nale˝y:
• spe∏niç wymogi niezb´dne do osiàgni´cia poziomu I
•  pomóc nowym cz∏onkom swojej grupy w zasponsorowaniu dwóch kolejnych Nowych  

Dystrybutorów, z których ka˝dy osiàgnie stanowisko Assistant Supervisora, a nast´pnie  
zgromadzi co najmniej � pk. osobiste w czasie trwania programu

•  osiàgnàç wraz z tà grupà dystrybutorów co najmniej �5 pk. w czasie trwania programu

Twój nowy zespó∏ sk∏ada si´ teraz z siedmiu osób.

POZIOM III

Aby zakwalifikowaç si´ na III poziom, nale˝y:
• spe∏niç wymogi niezb´dne do osiàgni´cia poziomu I
•  pomóc nowym cz∏onkom swojej grupy w zasponsorowaniu pi´ciu kolejnych Nowych  

Dystrybutorów, z których ka˝dy osiàgnie stanowisko Assistant Supervisora, a nast´pnie  
zgromadzi co najmniej � pk. osobiste w czasie trwania programu

•  pi´ciu dystrybutorów II generacji musi znaleêç si´ w co najmniej trzech niezale˝nych liniach  
dystrybutorów z I generacji

•  osiàgnàç wraz z tà grupà dystrybutorów co najmniej 75 pk. w czasie trwania konkursu. 

Masz teraz w sumie 10 nowych dystrybutorów: pi´ciu bezpoÊrednich i pi´ciu w drugiej generacji.

Gratulacje! To jest najwy˝sza nagroda.

Nagrody:
• Poziom I: bilety na Zjazd Europejski
• Poziom II: bilety na Zjazd Europejski oraz zakwaterowanie w hotelu podczas trwania Zjazdu (3 noce) 
• Poziom III: bilety na Zjazd Europejski, zakwaterowanie w hotelu (3 noce) oraz bilety na przelot

*   Zasponsoruj nowych dystrybutorów, którzy najpierw osiàgnà stanowisko Assistant Supervisora, a nast´pnie zgromadzà dodatkowe � pk. osobiste. Mogà to osiàgnàç 
osobiÊcie kupujàc � pk. lub sponsorujàc nowego dystrybutora po osiàgni´ciu pozycji Assistant Supervisora.

**  Dystrybutor kwalifikujàcy si´ do udzia∏u w programie musi zrealizowaç wymóg � pk. aktywnoÊci w swoim pierwszym pe∏nym miesiàcu wspó∏pracy z firmà. (Przyk∏ad: 
je˝eli dystrybutor podpisze umow´ w po∏owie lub pod koniec sierpnia, wymóg � pk. aktywnoÊci obowiàzuje go od wrzeÊnia. Jednak wszystkie pk. zgromadzone przez niego  
w sierpniu b´dà wliczone do ogólnej puli pk. wymaganych do uzyskania kwalifikacji). Wyjàtkiem jest miesiàc listopad. Nowy dystrybutor, który osiàgnie poziom I, II lub III  
w listopadzie, musi w tym miesiàcu spe∏niç wymóg � pk. aktywnoÊci.

Za dat´ zasponsorowania Nowego Dystrybutora przyjmuje si´ dat´ zatwierdzenia umowy Success Start przez Biuro G∏ówne FLP Poland • Nagrody z programu nie podlegajà 
zamianie na gotówk´ • NAGRODY Z PROGRAMU NIE MOGÑ ZOSTAå PRZEKAZANE INNEJ OSOBIE • Dystrybutorzy responsorowani nie wliczajà si´ do konkursu • W programie 
uczestniczyç mogà jedynie dystrybutorzy zamieszkali na sta∏e w krajach europejskich, w których dzia∏ajà biura FLP • WSZYSCY DYSTRYBUTORZY W GRUPIE MUSZÑ BYå 
ZASPONSOROWANI W KRAJU.
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witamina C
(kwas askorbinowy)

Witamina C jest najcz´Êciej za˝ywana przez ludzi dbajàcych o zdro

wie, mimo to wcià˝ obserwuje si´ znaczàcy deficyt tego sk∏adnika 

od˝ywczego w diecie. 

Witamina ta jest niezb´dna dla wielu funkcji ˝yciowych. B´dàc bar

dzo skutecznym antyutleniaczem, wzmaga aktywnoÊç innych prze

ciwutleniaczy, np. witaminy A i E.

Niedawno stwierdzono, ˝e kwas askorbinowy bardzo ∏atwo prze

chodzi przez barier´ krewmózg. Osiàga wysokie st´˝enia w tkan

ce mózgowej, tam przyczynia si´ do syntezy neuroprzekaêników  

i chroni komórki przed uszkodzeniami przez wolne rodniki. Liczne 

badania wykazujà, ˝e wysokie st´˝enie witaminy C we krwi polep

sza czynniki poznawcze w ka˝dym wieku, chroni przed zwiàzanym 

z wiekiem zwyrodnieniem tkanki mózgowej i udarami. Podnosi ilo

raz inteligencji u dzieci i m∏odzie˝y.

Badania prowadzone na szerokà skal´ przez Âwiatowà Organizacj´ 

Zdrowia pokazujà, ˝e witamina C obni˝a poziomy niebezpiecznych 

form cholesterolu. Kwas askorbinowy uczestniczy równie˝ w reak

cjach, w wyniku których powstaje energia. W stanach stresowych 

obserwuje si´ nag∏e zu˝ycie i spadek poziomu witaminy C.

Dla zdrowych doros∏ych osób zapotrzebowanie dzienne wynosi 60 

mg. Wi´kszà dawk´ dziennà powinny otrzymywaç kobiety w cià˝y 

i w okresie laktacji, kobiety stosujàce pigu∏ki antykoncepcyjne, lu

dzi starsi i palacze papierosów. Ka˝dy wypalony papieros niszczy 

od �5 do 100 mg tej witaminy. Obni˝ony poziom witaminy C majà 

równie˝ alkoholicy. 

Najkorzystniej jest utrzymywaç sta∏y, wysoki poziom tej witaminy 

w organizmie, co umo˝liwia Forever AbsorbentC.

Reasumujàc – za˝ywanie witaminy C jest oznakà zdrowego rozsàd

ku, a skutkiem b´dzie zwi´kszenie potencja∏u intelektualnego, co 

da jeszcze wi´cej zdrowego rozsàdku!

Objawy niedoboru:

• ogólne  os∏abienie

•  spadek odpornoÊci na zaka˝enia wirusowe i bakteryjne

•  krwawienie i rozpulchnienie dziàse∏

•  wypadanie z´bów

•  powolny powrót do zdrowia

KorzyÊci:

•  wzmacnia system odpornoÊciowy

•  przeciwdzia∏a czynnikom rakotwórczym

•  obni˝a poziom cholesterolu we krwi

•  zapobiega zakrzepom w naczyniach krwionoÊnych

•  zapobiega przezi´bieniom, skraca czas trwania infekcji 
wirusowych

•  przyspiesza zabliênianie si´ ran pooperacyjnych

•  pomaga we wch∏anianiu ˝elaza

Witamin´ C znajdziesz m.in. w Forever AbsorbentC.

Witaminy FLP we wspó∏czesnej profilaktyce
dr Jerzy Oleszkiewicz

| FOREVER 5/�007
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¸àczàc ró˝ne produkty Forever, mo˝na stworzyç wiele 

wspania∏ych prezentów idealnie trafiajàcych w gust 

obdarowywanej osoby!

26 maja – DzieŃ Matki

Kiedy myÊlimy o podarunku dla matki, wielu z nas z pewnoÊcià od 

razu przychodzi do g∏owy Aloe Fleur de 

Jouvence, czyli nasz „aloeso

wy kwiat m∏odoÊci”. Produkty  

z tego zestawu nawil˝ajà  

i od˝ywiajà skór´, sprawiajàc,˝e 

wyglàda ona zdrowiej i m∏odziej!

Tak˝e inne produkty piel´gnacyjne takie 

jak R3 Factor, Alpha-E Factor, Krem 

Aloesowo-Propolisowy czy Forever 

Alluring Eyes dzia∏ajà na skór´ dobro

czynnie, nadajàc jest wspania∏y wyglàd!

Doskona∏e pomys∏y 

na prezent znajdziecie tak˝e w Sonya  

Colour Collection. Sà to kosmetyki, które 

nie tylko upi´kszajà, ale równie˝ piel´g

nujà, o˝ywiajà i chronià skór´ – a to dzi´ki 

zawartoÊci naturalnych sk∏adników, takich 

jak aloes, witaminy o dzia∏aniu antyutle

niajàcym, wyciàgi z roÊlin morskich i ru

mianek. Bogactwo dost´pnych odcieni 

sprawia, ˝e bez problemu dobierzemy kosmetyki odpowiednie dla 

ka˝dego typu urody.

Wybierajàc prezent warto pami´taç o naszych produk

tach od˝ywczych. Forever Lite dostarcza organizmo

wi bogactwa sk∏adników od˝ywczych, które wspania

le wp∏ywajà tak˝e na kondycj´ skóry i w∏osów, a przy 

tym pozwala cieszyç si´ Êwietnà figurà! Na

tomiast Mleczko Pszczele Forever to iÊcie 

królewskie êród∏o energii, które pomaga pozbyç si´ 

zm´czenia i nabraç w zamian si∏ i optymizmu!

23 czerwca – DzieŃ Ojca
Dzisiejsi m´˝czyêni coraz bardziej dbajà zarówno o swój wyglàd, 

jak i o zdrowie. Dlatego produkty Forever, które nie majà sobie 

równych i w piel´gnacji skóry, i w trosce o zachowanie zdrowia, 

stanowiç b´dà znakomity prezent dla ka˝dego ojca! 

Emulsja po goleniu Gentleman’s Pride to absolutny 

pewniak na ka˝dà okazj´! Skóra piel´gnowana tym 

produktem jest g∏adka, prawid∏owo nawil˝ona i tak 

przyjemna w dotyku, ˝e nawet maluchy odmawiajàce  

z regu∏y uÊcisku „bo k∏uje”, z przy

jemnoÊcià przytulajà si´ tatusia! 

Forever Freedom i Aloesowa 

Emulsja Rozgrzewajàca  wspa

niale dbajà o stawy i mi´Ênie, 

pozwalajàc zachowaç aktywnoÊç 

na d∏ugie lata!

1 czerwca – DzieŃ Dziecka

Dla dzieci najlepszym prezentem sà... rodzice – wspól

na wyprawa do parku, zabawy na Êwie˝ym powietrzu, 

du˝a porcja Êmiechu i jeszcze wi´ksza lodów! A do 

tego Forever Kids – doskona∏e uzupe∏nienie diety 

dzieci zarówno m∏odszych, jak i tych ca∏kiem 

doros∏ych!

NASZE 
ÂWI¢TA…

Produkty |



SUPER RALLY FLP

LISTA UCZESTNIKÓW

Dystrybutorzy, którzy osiàgn´li co najmniej:

2500 pk.*

Pe∏ny pakiet uczestnictwa w Super Rally FLP  
oraz udzia∏ w Silver Post Rally

Bogumi∏a i Jan Srokowie

1500 pk.*

Pe∏ny pakiet uczestnictwa w Super Rally FLP  
(przelot, nocleg – 4 doby oraz dwie opaski na Zjazd) 
Ewa ChruÊciƒska
Maria Duraziƒska i Jacek Bartkowiak
Urszula i Miros∏aw Kapustowie
Stanis∏awa Karpiƒczyk
Grzegorz Sieczka
Magdalena Strojna

1000 pk.*

Nocleg podczas Zjazdu (3 doby)  
oraz dwie opaski na Zjazd

Bo˝ena Gaj
Jolanta i Rados∏aw Jochimowie
Wies∏awa i Adam Spyrowie

750 pk.*

Nocleg w hotelu podczas Zjazdu (1 doba)  
oraz dwie opaski na Zjazd

Krystyna i Aleksander Konieczny
El˝bieta Kreczyƒska
Urszula i Tomasz Kuçkowie
Una GurawskaMach i Maciej Mach
Marieclaude de la Poterie i Krzysztof Sienicki
Halina i Grzegorz Sm´tkowie
Danuta i Edward Wienchowie
Teresa Wilk
Ewa i Janusz WiÊniewscy
Wies∏awa Zasempa
Urszula Zyskowska

500 pk.*

Dwie opaski na Zjazd
Anna i Zbigniew Adamik
El˝bieta Bieniasz
Monika CieÊlik
Maria i Wies∏aw Grotyƒscy
Stanis∏aw Kardasz
Krystyna Kwiecieƒ
Anna i Metody Lubiƒscy
Alicja i Krzysztof Markowscy
Halina Micorek
Teresa i Marek Moryniowie 
Maria i Mieczys∏aw Osiƒscy
Anna i Andrzej Popielarzowie
Zofia i Marian Staropi´tkowie
Anna Wójcicka

250 pk.*

Jedna opaska na Zjazd
Jadwiga Adamczyk
Renata B∏a˝ejewska
Miros∏awa i Zdzis∏aw Bobowscy
Bo˝ena i Micha∏ Broƒkowie
Miros∏awa i Jan Gajdowie
Renata Giertler
El˝bieta i Józef Glapowie
Ewa i Henryk Hyperowie
Jolanta i Waldemar Jankowscy
Ewa i Piotr Jurkowie
Anna Kapusta
Ma∏gorzata i Krzysztof Kopaczyƒscy
Teresa i Jerzy Kowalscy
Krystyna i Roman Królowie
Wies∏awa i Boles∏aw Kruszyƒscy
Wies∏awa Krywult
Andrzej Kubisiewicz
Bogus∏awa i Edward Kupisowie
Gra˝yna Kurp
Maria Lodarska
Teresa i Stanis∏aw Makowscy
Bo˝ena i Edmund Matkowscy
Alicja i Dariusz Mielke
Krystyna i Jerzy Orubowie
Agnieszka Osiƒska
Danuta i Wies∏aw Ostrowscy
El˝bieta i Jacek Ostrowscy
Teresa i Aleksander Pajàkowie
Dorota i Piotr Paw∏owscy
Maria PerzPaprocka i Kazimierz Paprocki
Hanna Podwojska
Janina i Witold Puchalscy
Urszula PrzystaÊ
Aldona i Jerzy Rawiccy
Jadwiga i Ryszard Sàczewscy
Barbara i Kazimierz Swobodowie
Izabela i Ireneusz Skwierawscy
Magdalena Wi´cek
Krystyna Wingert
W∏adys∏aw W∏odarczyk
Izabela i Bogdan Zasadowie
Wanda Zi´ba

G R AT U L U J E M Y !

PAMI¢TAJCIE! Od 1 kwietnia 2007 trwa okres kwalifikacyjny 
na Super Rally 2008. Zasady kwalifikacji znajdziecie w „Zasa
dach Dzia∏alnoÊci FLP Poland”.

* obroty grupowe w okresie 1.04.2006-31.03.2007 • Dok∏adne informacje o nagrodach znajdziecie w „Forever”, luty 2007.
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W Y D A R Z E N I A

Forever Success Day 

Poznaƒ, � czerwca �007
Hotel Ikar, ul. KoÊciuszki 118

godz. 11:3016:00
• Forever Twojà szansà na biznes – Dyrektor Jacek Kandefer
• Specyfika pracy w MLM – Senior Manager Jerzy Kowalski
•  Od Kierownika do Managera – Soaring Manager Maria 

Duraziƒska
• Produkty pszczele cz. II – Tadeusz Kaczmarczyk

Bilety do �5/05 w cenie 10 z∏. Od �8/05 w cenie �0 z∏

Gdaƒsk, 16 czerwca �007
Hotel Holiday Inn, ul. Podwale Grodzkie �

Godz. 11:3016:00
• Forever Twojà szansà na biznes – Dyrektor Jacek Kandefer

• Tworzenie struktur – DiamondSapphire Manager Bogumi∏a 
Sroka

• Produkty Forever w trosce o nasze stawy – dr Katarzyna Zgir
skaKulaziƒska

• Specyfika pracy w MLM – Manager Jolanta Jankowska

Bilety do 8/06 w cenie 10 z∏. Od 11/06 w cenie �0 z∏

Warszawa, �1 lipca �007
Teatr ˚ydowski, pl. Grzybowski 1�/16

Program spotkania w nast´pnym numerze Forever.

Spotkania regionalne

Kraków, 1� czerwca �007
Centrum Kongresowe Akademii Rolniczej, al. �9 listopada �6

godz. 17:00
• Forever Twojà szansà na biznes – Dyrektor Jacek Kandefer
•  Jak zadbaç o zdrowie dzieci i doros∏ych z produktami FLP cz. III 

– dr Katarzyna ZgirskaKulaziƒska

Szkolenie dla Supervisorów

Szkolenie dla Supervisorów, którzy osiàgn´li awans w okresie  
od paêdziernika 2006 do kwietnia 2007.

19�0 maja �007
Biuro G∏ówne FLPP, Al. Jerozolimskie 9�, Warszawa

Wszystkie osoby, które zakwalifikujà si´ do udzia∏u w szkoleniu, 
otrzymajà pisemne zaproszenie.

Szkolenie 6 pk

Uwaga! Kwiecieƒ to pierwszy miesiàc kwalifikacji na  
kolejne szkolenie 6 pk!
Dystrybutorzy, którzy w kwietniu, maju i czerwcu �007 uzyskajà 
osobisty obrót 6 pk. miesi´cznie (lub � pk. w przypadku Asysten
tów Kierownika), wezmà udzia∏ w szkoleniu, które odb´dzie si´

1� lipca �007
Biuro G∏ówne FLPP, Al. Jerozolimskie 9�, Warszawa

Osoby, które zakwalifikujà si´ do udzia∏u w szkoleniu, otrzymajà 
pisemne zaproszenie.

Szansa na Biznes

GDA¡SK 
sala szkoleniowa Oddzia∏u, ul. Szymanowskiego �, godz. 17:00

11, �5/06/07 – Soaring Manager Grzegorz Sieczka

ELBLÑG 
Hotel Gromada, pl. S∏owiaƒski �, godz. 17:00

6/06/07 – Senior Managerowie Anna i Zbigniew Adamik

KRAKÓW 
sala szkoleniowa obok Oddzia∏u, ul. Kadecka 1

poniedzia∏ek – piàtek, godz. 18:00

LUBLIN 
biuro Manager Zofii Staropi´tki 

ul. Hutnicza ��/�6, tel. 081/��� 7� 18

LUBLIN 
Studio Urody „Urszula”, Manager Urszula Zyskowska  

ul. U∏anów 7, tel. 081/53 108 53

OSTRO¸¢KA 
SM Klub Lokator, ul. Hallera 13, godz. 18:00 

18/06/07 –  Managerowie Teresa i Stanis∏aw Makowscy
19/06/07 –  Managerowie Anna i Andrzej Popielarzowie

POZNA¡ 
Poradnia Zdrowego Cz∏owieka, os. W∏. ¸okietka 1F, godz. 18:00

6, 13, �0, �7/06/07 – Senior Manager Bo˝ena Matkowska,  
                Manager Maria PerzPaprocka

RACIBÓRZ 
OÊrodek Szkolenia Kierowców, ul. Drzyma∏y 9, godz. 16:30

1, �9/06/07 – Senior Manager Kazimierz Swoboda

SANDOMIERZ 
Hotel Grodzki, ul. Mickiewicza 38, godz. 18:00

5/06/07 – Senior Manager Miros∏aw Kapusta

WROC¸AW 
budynek Oddzia∏u, ul. Lelewela 8, godz. 18:00

13, �7/06/07 – Managerowie regionu

I N F O R M A C J E

Strony internetowe dystrybutorów FLP
Informujemy, ˝e dystrybutorzy mogà tworzyç strony inter
netowe promujàce ich biznes Forever, tzn. zarówno szans´ na 
biznes, jak i ofert´ produktowà. Strony te powinny zawieraç rze
telne informacje na temat mo˝liwoÊci rozwoju niezale˝nego 
przedsi´wzi´cia poprzez sprzeda˝ detalicznà i sponsorowanie.
Zwracamy paƒstwa uwag´ na to, ˝e wyroby FLP to Êrodki 
spo˝ywcze/suplementy diety oraz produkty piel´gnacyjne, 
przeznaczone dla osób zdrowych jako element troski o zdrowie 
i urod´. Tworzenie na stronach internetowych poÊwieconych 
FLP dzia∏ów opisujàcych schorzenia/dolegliwoÊci, a tak˝e pro
mowanie produktów jako pomocnych przy schorzeniach/
dolegliwoÊciach stanowi naruszenie „Zasad Dzia∏alnoÊci FLP 
Poland”, polityki firmy oraz polskiego prawa. 
Dlatego wzywamy wszystkich dystrybutorów posiadajàcych 
strony www poÊwi´cone Forever Living Products do natych
miastowego usuni´cia wszelkich informacji mogàcych sugero
waç wspomagajàce lub zapobiegawcze dzia∏anie produktów 
FLP przy schorzeniach/dolegliwoÊciach.
W przypadku dystrybutorów, którzy nie usunà w trybie natych
miastowym opisanych powy˝ej informacji, cofni´ta zostanie 
autoryzacja strony. B´dziemy tak˝e zmuszeni wyciàgnàç wobec 
tych dystrybutorów konsekwencje przewidziane zarówno  
w „Zasadach Dzia∏alnoÊci FLP Poland”, jak i w polskim pra
wodawstwie.

!

Wydarzenia i informacje |



Zasady programu:
1.  Program trwa od 1 maja do 31 lipca 

2007 r.
�.  Wszystkie wymagania muszà zostaç 

spe∏nione w czasie trwania programu.
3.  Kwalifikacja odbywa si´ zgodnie  

z Zasadami Dzia∏alnoÊci FLP Poland.

Aby uzyskaç kwalifikacj´, nale˝y:
 byç aktywnym przez ca∏y czas trwania 
programu
 zasponsorowaç bezpoÊrednio pi´ciu 
Nowych Dystrybutorów*
 z których ka˝dy musi w czasie trwania 
programu osiàgnàç stanowisko 
Assistant Supervisora, a nast´pnie 
zakupiç co najmniej � pk.

*  UWAGA! Dystrybutorzy responsorowani 
nie wliczajà si´ do konkursu.
Za dat´ zasponsorowania Nowego 
Dystrybutora przyjmuje si´ dat´ 
zatwierdzenia umowy dystrybutorskiej 
przez Biuro G∏ówne FLP Poland.

•

•

•

PROGRAM PROMOCYJNY: LATO 2007

Nagroda:

Forever Success Weekend
1� wrzeÊnia �007 r.

Tego lata efektem dynamicznego budowania biznesu b´dzie  

nie tylko rosnàca premia, ale tak˝e fantastyczna nagroda!

Niezale˝nie od tego, czy dopiero zaczynacie dzia∏alnoÊç  

czy jesteÊcie zwiàzani z firmà od lat, zapraszamy Was  

do udzia∏u w nowym fantastycznym

PROGRAMIE PROMOCYJNYM!

Team Building • Motywacja • Integracja • Zabawa

Nagroda z programu nie podlega zamianie na gotówk´ i nie mo˝e zostaç przekazana innej osobie.

Team Building • Motywacja • Integracja • ZabawaTeam Building • Motywacja • Integracja • Zabawa


