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Jak Wam si´ podobajà nowe produkty? Zajrzyjcie na amerykaƒskà stron´ 

internetowà, aby dowiedzieç si´ wi´cej o tych wszystkich rzeczach, który

mi podzieliliÊmy si´ podczas Super Rally w Anaheim.

Sonya, Ruth, Navaz i reszta zespo∏u przez ostatnie kilka lat ci´˝ko praco

wa∏y nad nowà linià Produktów Piel´gnacyjnych Sonya i ogromnie si´ 

ciesz´, ˝e wreszcie si´ nimi z Wami podzieliliÊmy. Linia Piel´gnacyjna to 

unikalny, ∏atwy w u˝yciu, wysokiej jakoÊci system codziennej piel´gnacji 

cery, który pomo˝e Waszej skórze walczyç z wyzwaniami codziennego 

˝ycia. Dzi´ki niej b´dziecie wyglàdaç i czuç si´ fantastycznie! Bardzo mi 

si´ podobajà tak˝e kolory, które mamy w ca∏kiem nowych Minipaletach. 

Sà one przepi´knym dodatkiem do naszej Sonya Colour Collection.

A co z Forever Fizz? To Êwietny, nowy, awangardowy pomys∏, dzi´ki któ

remu szklanka wody staje si´ êród∏em podstawowych witamin, amino

kwasów i energii. Po prostu rozerwij saszetk´, wrzuç tabletk´ i w ciàgu  

kilku sekund masz drink dodajàcy energii, który Êwietnie smakuje i jest 

zdrowy! 

Jak wiecie, tegoroczny Zjazd w Anaheim by∏ ogromnym sukcesem. Je˝eli 

w nim uczestniczyliÊcie, dzi´kuj´, ˝e odbyliÊcie t´ wycieczk´; je˝eli go 

przegapiliÊcie, czekam na spotkanie z Wami za rok, w sierpniu, na Super 

Rally �008. Anaheim by∏o doskona∏ym miejscem na tegoroczny zjazd.  

To niesamowite miasto, b´dàce domem Disneylandu, „Najszcz´Êliwszego 

Miejsca na Ziemi!”.

Disneyland to cudowne miejsce, zawsze lubi∏em tu przyje˝d˝aç. Uwielbia

my przywoziç tu dystrybutorów, poniewa˝ wizyta w Disneylandzie przy

nosi najwi´cej radoÊci wtedy, kiedy jesteÊ z kimÊ, kto odwiedza to miej

sce po raz pierwszy – tak jak wtedy, gdy jesteÊcie na Zjeêdzie Forever  

i ktoÊ z Waszej struktury wychodzi na scen´ po odznak´. Daje to o wiele 

wi´cej satysfakcji. 

Disney to niesamowita historia. Za∏o˝yciel firmy Walt Disney by∏ inspi

rujàcym przedsi´biorcà, który mia∏ odwag´, kreatywnoÊç, wyobraêni´  

i optymizm. Mówi si ,́ ˝e kiedy na poczàtku lat �0. ubieg∏ego wieku przy

jecha∏ do Kalifornii, mia∏ tylko 40 dolarów w kieszeni i niedokoƒczony  

komiks w walizce. Uzbrojony w swój talent, odwag´ i wyobraêni´ zbudo

wa∏ imperium, którego roczne obroty przekraczajà obecnie 30 miliardów 

dolarów. Mimo to jestem pewien, ˝e chodzi∏o o coÊ wi´cej ni˝ tylko  

o pieniàdze, poniewa˝ Walt Disney powiedzia∏ kiedyÊ: „Przychodzi taki 

moment, kiedy nie pracuje si´ ju˝ dla pieni´dzy”.

To jest pot´ga wyobraêni. PomyÊlcie, co by by∏o, gdybyÊmy wszyscy po

trafili tak marzyç, a nast´pnie byli gotowi pracowaç nad realizacjà naszych 

marzeƒ. Wyobraêcie sobie Walta Disneya wchodzàcego do banku i mówià

cego: „Chcia∏abym po˝yczyç miliony dolarów, by zbudowaç park rozryw

ki poÊwi´cony myszy i jej przyjacio∏om”. Tak naprawd ,́ kiedy Disney po

szed∏ z tà wizjà do miasta Burbank w Kalifornii, odmówiono mu. Na szcz´Ê

cie nie zrezygnowa∏ wtedy, tylko poszed∏ w nast´pne miejsce i znalaz∏ 

ogród w Anaheim, zebra∏ zespó∏ ludzi, podzieli∏ si´ z nimi swojà wizjà i po

wiedzia∏, by zbudowali najszcz´Êliwsze miejsce na ziemi. Nazwa∏ ten ze

spó∏ „In˝ynierami Wyobraêni”. Tak wi´c In˝ynierowie Wyobraêni ruszyli 

do pracy, a reszta sta∏a si´ historià.

Bycie niezale˝nym przedsi´biorcà wymaga du˝o odwagi, a ka˝dy z Was 

jest dziÊ takim przedsi´biorcà. WybraliÊcie Êcie˝k´ ró˝nà od tej, jakà wy

biera wi´kszoÊç ludzi. Niektórzy b´dà si´ z Wami nie zgadzaç, niektórzy 

do Was do∏àczà. Naszym zadaniem jest zach´canie podobnie myÊlàcych 

ludzi, aby do∏àczyli do naszego biznesu i mogli zbudowaç w∏asne dziedzi

ctwo. Kluczem jest wiedza, jak przyciàgaç odpowiednie osoby.

Kiedy wyruszycie budowaç biznes, pomyÊlcie o swoich intencjach i mo

tywach, poniewa˝ ludzie wiedzà, kiedy Wam zale˝y, a kiedy nie! 

Najwi´kszymi networkowcami sà ci, którzy wyruszajà zdobywaç nowych 

przyjació∏ i podczas tej podró˝y budujà ogromny biznes. Mo˝e s∏yszeliÊcie, 

˝e takie podejÊcie nie jest skutecznym sposobem przyciàgania odpowied

nich osób. Có˝, pozwólcie, ˝e podziel´ si´ z Wami takim przyk∏adem:

Jestem pewien, ˝e wszyscy s∏yszeliÊcie o internetowym fenomenie pod 

nazwà You Tube. By∏em zadziwiony s∏yszàc, ˝e jeden z filmów dost´p

nych na tej stronie zosta∏ w ciàgu oko∏o roku obejrzany przez ponad 53 

miliony ludzi. 53 miliony ludzi – to ponad 145 000 osób dziennie! Najbar

dziej zadziwiajàce jest w tym to, ˝e miliony ludzi dzieli∏y si´ tym filmem 

wy∏àcznie z tego powodu, by doprowadziç si´ nawzajem do Êmiechu. Có˝ 

za pot´˝ny motyw. Nie ma wy˝szej nagrody ni˝ ÊwiadomoÊç, ˝e choç 

troch´ rozjaÊni∏o si´ czyjÊ dzieƒ! Na tym polega pot´ga troskliwoÊci! 

PomyÊlcie tylko, co by by∏o, gdybyÊcie mogli sprawiç, ˝e w ciàgu roku  

o Waszym biznesie mówi∏yby 53 miliony ludzi!!!

JesteÊmy wspania∏à firmà dzi´ki ludziom takim jak Wy. JesteÊcie „In˝ynie

rami Wyobraêni” Forever. JesteÊcie najlepsi z najlepszych i jestem  

zaszczycony, b´dàc cz´Êcià Waszej rodziny.

Na zawsze Wasz,

Rex Maughan

List od prezydenta

Wyobraênia
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BezpoÊredniej

W wielu bran˝ach okres wakacyjny, a zw∏aszcza sierpieƒ, uznawa

ny jest za sezon ogórkowy, w którym nic si´ nie dzieje. My mamy 

szcz´Êcie byç zwiàzani z Forever – firmà, w której niezale˝nie od 

pory roku zawsze dzieje si´ mnóstwo fantastycznych rzeczy! 

Sierpieƒ to tradycyjnie miesiàc najwi´kszego ogólnoÊwiatowego 

spotkania dystrybutorów na Super Rally. A Super Rally to: mnó

stwo niesamowitej, pozytywnej energii, nowe, cudowne produkty, 

Êwietne materia∏y szkoleniowe, Rex Maughan – zawsze uÊmiech

ni´ty i uradowany spotkaniem z dystrybutorami, najwi´ksi liderzy 

ch´tnie dzielàcy si´ swoimi przepisami na sukces, fantastyczne 

miejsca i moc atrakcji! Aby choç troch´ przekazaç Wam t´ atmo

sfer´, w tym numerze „Forever” publikujemy reporta˝ z Super Ral

ly. Wierz´, ˝e coraz wi´ksza grupa polskich dystrybutorów, kwali

fikujàc si´ na Zjazd, b´dzie doÊwiadczaç tego wszystkiego 

osobiÊcie. To naprawd´ niesamowite prze˝ycie!

W Polsce doÊwiadczaliÊmy nie mniejszych emocji, witajàc wrzesieƒ 

na naszym Forever Success Weekend! By∏o to wyjàtkowe spotka

nie osób, które przez ca∏e lato ci´˝ko pracowa∏y nad realizacjà kwa

lifikacji. Weekend uda∏ si´ wyÊmienicie! Wspaniale by∏o spotkaç 

si´ z tak pozytywnym zespo∏em ludzi, pe∏nych entuzjazmu i zapa∏u 

– i do pracy, i do zabawy! Z ka˝dej z tych osób emanowa∏a ogrom

na energia i ch´ç dalszego, dynamicznego rozwoju biznesu Fore

ver. Realizujàc kwalifikacj´, pokaza∏y one szans´ na biznes FLP 

wielu nowym osobom, tak˝e im dajàc mo˝liwoÊç zmiany swojego 

stylu ˝ycia. Nie mam wàtpliwoÊci, ˝e z takimi sponsorami ci nowi 

dystrybutorzy po prostu odniosà sukces! Czego zresztà ˝ycz´ 

ka˝demu z Was!

Wasz,

Jacek Kandefer
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Joanna Wandzik Anna i Emil Sobaniowie

SUPERVISORZY sponsorzy:

TOP DYSTRYBUTORZY obroty niemanagerskie

TOP DYSTRYBUTORZY najwi´ksze struktury

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

Awanse i osiagniàcia | sierpieƒ �007

Assistant MANAGEROWIE sponsorzy:

MANAGEROWIE sponsorzy:

Danuta i Micha∏ Grabarscy Wies∏awa i Adam Spyrowie

Bo˝ena i Stanis∏aw Lubowie Iwona i Jacek Wadasowie

Joanna i Maciej Nazarewiczowie Bo˝ena i Boles∏aw Prondziƒscy

Iwona i Jacek Wadasowie Wies∏awa Krywult

44

Alicja Banaczyk Bo˝ena i Stanis∏aw Lubowie

Beata Januszewska Joanna Wandzik

Karolina i Pawe∏ Kloczkowscy Bo˝ena i Adam Rakowscy

Barbara i Tomasz Kominkowie Iwona i Jacek Wadasowie

Joanna KotelaCios Danuta i Micha∏ Grabarscy

Daniel Kowalczyk Danuta i Micha∏ Grabarscy

Barbara i Marek Owczarscy Barbara Turowska

Barbara Puszczewicz Katarzyna i Ryszard Kiewrelowie

Bo˝ena i Adam Rakowscy Ró˝a Cichy-Jania

Barbara Turowska Anna i Andrzej Popielarzowie

 1. Bogumi∏a i Jan Srokowie (bez zmian)
 �. Ewa ChruÊciƒska (+3)
 3. Wies∏awa i Adam Spyrowie (+6)
 4. Stanis∏awa Karpiƒczyk (+�)
 5. Grzegorz Sieczka (–3)

 6. Urszula i Miros∏aw Kapustowie (+�)
 7. Magdalena Strojna (–4)
 8. Maria Duraziƒska i Jacek Bartkowiak (+4)
 9. Jolanta i Rados∏aw Jochimowie (+1)
10. Iwona i Jacek Wadasowie (–)

 1. Wies∏awa i Adam Spyrowie (+3)
 �. Urszula i Miros∏aw Kapustowie (bez zmian)
 3. Iwona i Jacek Wadasowie (+7)
 4. Danuta i Micha∏ Grabarscy (+9)
 5. Anna i Andrzej Popielarzowie (+�)
 6. Urszula Zyskowska (+�)
 7. Bo˝ena i Stanis∏aw Lubowie (+5)
 8. Anna i Emil Sobaniowie (–)
 9. Anna i Zbigniew Adamik (+7)
10. Wies∏awa Krywult (–1)

11. Joanna Wandzik (–)
1�. Bo˝ena Gaj (+�)
13. Anna i Metody Lubiƒscy (–)
14. Urszula PrzystaÊ (+3)
15. Krystyna Kwiecieƒ (+3)
16. Bo˝ena i Boles∏aw Prondziƒscy (–11)
17. Maria PerzPaprocka i Kazimierz Paprocki (+�)
18. Magdalena Strojna (–7)
19. Joanna i Maciej Nazarewiczowie (–13)
�0. Danuta i Edward Wienchowie (–5)

UWAGA! 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.



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.
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Assistant SUPERVISORZY 

Jolanta Adamczyk
Jolanta BachledaKsi´dzularz
Anna Badach
Katarzyna Banaczyk
Ewa Bednarek
Maria Bednarz
Marta Bieszczad
Pawe∏ Bil
Bo˝ena i Pawe∏ Bi∏kowie
Dorota Borgul
Monika Borkowska
Ola Borna
Bogdana BorowskaRybus
Danuta Burda
Józef Bursztyka
El˝bieta BuszKopyto
Sylwia Cachro
Wies∏awa Cebo
Anita Cebula
Marzena i Jacek Celmerowie
Marzena Chamot
Jadwiga Cholewa
Anna Christ
Ma∏gorzata i Jerzy CieÊlikowie
Janusz Czerniak
Mariola Czornik
Elwira Daniel
Zofia Depik
El˝bieta Derebecka
Jaros∏aw D∏u˝yƒski
Bo˝ena Dubas
Maria Dudziak
Dorota Dudzik
Katarzyna Dudzik
Stanis∏awa Dziedzic
Barbara Dzikliƒska
Andrzej Faryniarz
Regina Ficek
Jaros∏aw Gajewski
Urszula Galiczak
Beata i Kazimierz Glinieccy
Urszula Godawska

Danuta Godek
Adam Golonka
Oleg Gonorovsky
Edward Górecki
Teresa Grzankowska
Agata Ha∏adyn
Marta Hasterok
Agata Hrycaj
Aneta Huczek
Mariola Janik
Lucyna Janik
Barbara Januszek
El˝bieta Jastrz´bska
Ma∏gorzata Jurczak
Ma∏gorzata Jurkowska
Anna i Andrzej Kaczorowie
Sandra KaliszukPisany
Janina Ka∏muk
Joanna Kapczyƒska
Zbigniew Karkoszka
Liliana Kass
Lucyna Kaêmierczak
El˝bieta Klimczyk
Marian Ko∏odziej
Monika Ko∏odziejczyk
˚aneta Korczakowska
Dorota Korzeniecka
Anna KoÊcielniak
Janina Kowalczyk
Anna Kowalewska
Diana Kowalewska
Izebela Kowalikowska
Renata Kremer
Halina Kretkowska
Gertruda i W∏adys∏aw Kroczkowie
Melania Król
Anita Krynicka
Monika i Bogdan Kubikowie
Janina i Jan Kucowie
Alicja Kuliberda
Anna Kulig
Kornelia Kulpok

Monika Ku∏ach
Zuzanna Kurek
Renata Kurlus
Marta Kuznowicz
Iwona Kwiatkowska
Bernadeta Lach
Jolanta Lech
Joanna Lehmann
Halina Leszczyƒska
Ma∏gorzata Lipiƒska
Magdalena Lis
Renata ¸osiowska
Wies∏awa ¸uszczyƒska
Janina Ma∏ecka
Barbara Matusiak
Monika Maziarz
Ma∏gorzata Mazurek
Ma∏gorzata Mianowicz
Micha∏ Mi∏oszewski
Iwona Mittelsteadt
Irena Molter
El˝bieta Morasiewicz
Helena Mrozek
Anna Nalepa
Anna Nowicka
Franciszek Noworyta
Danuta Okaj
Ma∏gorzata OleÊ
Monika i Jaros∏aw Ostrzo∏kowie
Katarzyna Owczarska
Irena Owczarzak
Barbara Pamu∏a
Katarzyna Piechowska
Pawe∏ Pisarczyk
Walentyna P∏anska
Barbara P∏onka
Danuta i Marek Po∏omscy
Teresa Prusak
Karina Przibyczin
Teresa Rajtar
Aneta Rams
Katarzyna RaÊ

Tadeusz RaÊ
Marta Rogoz
Artur Rogó˝
Bogumi∏a Ró˝aƒska
Ewa Rysiowska
Teresa Rzadkosz
Ma∏gorzata Sa∏o
Maria Schab
Renata Sikora
Katarzyna Spachecka
Agnieszka Stabach
Zyta St´pieƒ
Marzena St´pieƒ
Nela Stolarczyk
Jadwiga Stopa
Joanna Szkotak
Violetta Szporak
Agnieszka Szrajber
Barbara Szymaƒska
Anna Âwiàtek
Tadeusz Tomczyk
Barbara Trybus
Edyta Trzciƒska
Katrin Uroda
Teresa Walczak
Ró˝a Wawrzinska
Ewelina Wiesio∏ek
Anna Wojtyna
Krystyna Wróbel
Tadeusz Wróblewski
El˝bieta Wydmuch
Helena Zachariasz
Marlena Zagraba
El˝bieta Zamora
Joanna Ziejewska
Maria Ziemblicka
Gra˝yna ˚ak
Ma∏gorzata i Krzysztof ˚ebrowscy
Aldona ˚elasko
Monika ˚eraƒska
Beata ˚o∏neczko

Polityka zakupu odznak
Z ogromnà przyjemnoÊcià og∏aszamy wprowadzonà przez Biuro G∏ówne FLP Int. polityk´ dotyczàcà mo˝liwoÊci zakupu odznak  
dystrybutorskich! Ka˝dy dystrybutor mo˝e zakupiç odznak´ z or∏em, odpowiadajàcà stanowisku zajmowanemu aktualnie  
w Planie Marketingowym, by zastàpiç posiadanà odznak´ z mewà. 

Manager �40 z∏ + ��% VAT

Senior Manager �85 z∏ + ��% VAT

Soaring Manager 360 z∏ + ��% VAT

Sapphire Manager 600 z∏ + ��% VAT

Diamond-Sapphire Manager 1650 z∏ + ��% VAT

Diamond Manager ��50 z∏ + ��% VAT

Pisemne zamówienia prosimy kierowaç do Dzia∏u Marketingu FLP Poland. Ka˝dy dystrybutor mo˝e zamówiç tylko jednà odznak´.  
W przypadku, gdy na umowie widniejà dwie osoby, mogà zamówiç dwie odznaki.

Ceny odznak:

Awanse |
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Maria i Ryszard Chmielowie
Nowi Managerowie
Awans: czerwiec �007

Moja przygoda z Forever rozpocz´∏a si´ w �000 roku. Podpisa∏am 

umow´ i od razu kupi∏am pakiet � pk. Interesowa∏y mnie produkty 

dla siebie i mojej rodziny.

Aloes okaza∏ si´ fenomenalnà roÊlinà. Efekty by∏y zauwa˝alne ju˝ 

po nied∏ugim czasie stosowania produktów. Wtedy wraz z m´˝em 

postanowiliÊmy jeêdziç na szkolenia, by uzyskaç wiedz´ na ten  

temat.

Nadszed∏ czas organizowania spotkaƒ, wtedy te˝ zauwa˝y∏am, jak 

niezwyk∏e dzia∏anie produktów Forever przyciàga naszych znajo

mych.

Na swej drodze z Forever spotka∏am wspania∏ych ludzi, którzy zo

stali moimi klientami, a tak˝e dystrybutorami. Pracuj´ z ludêmi, 

których sama sobie wybieram.

Praca z Forever to sama przyjemnoÊç, która daje mi wiele satysfak

cji. Mog´ realizowaç i spe∏niaç swoje uÊpione marzenia.

Dzi´ki pracy z FLP zmieni∏am styl ˝ycia i podejÊcie do wielu spraw. 

Uwa˝am, ˝e dokona∏am wspania∏ego wyboru, podejmujàc 

wspó∏prac´ z FLP. 

˚ycz´ wszystkim spe∏nienia marzeƒ, pogody ducha i wielkiej mocy 

w sprawach zawodowych. W szczególnoÊci przekazuj´ to 

przes∏anie moim wspania∏ym wspó∏pracownikom.

Maria Chmiel

Ju˝ w sprzeda˝y!

Twoja ulubiona pasta do z´bów

Forever Bright 
teraz w nowym,  
jeszcze ∏adniejszym 
i por´czniejszym opakowaniu!

Do kupienia we wszystkich Oddzia∏ach!

| Portret sukcesu
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Portret sukcesu | 

Nagrodzona wytrwa∏oÊç
To ju˝ 1�. rok mojej przygody z FOREVER. Jestem wierna firmie i produk

tom. Moje ˝ycie, rozwój osobisty, przyjaênie sà ÊciÊle zwiàzane z ludêmi, 

którzy tworzà Forever Living Products. 

Podpisanie umowy z tà firmà by∏o dla mnie decyzjà Êwiadomà i jednà  

z najlepszych w moim ˝yciu.

Argumenty, jakie wtedy przedstawiono, dotar∏y do mnie bardzo szybko.  

W wyobraêni dostrzeg∏am dalekosi´˝ne korzyÊci i pami´tam, ˝e odebra∏am 

Forever jako pot´g ,́ która mo˝e daç mi wszystko, o czym zamarz´. Uwie

rzy∏am osobom, które wprowadzi∏y mnie do FLP. Byli to Grzegorz Sieczka, 

Jadwiga Wójcik oraz Êp. Waldemar Szerszeƒ – bezpoÊredni sponsor.

Ju˝ w pierwszych dniach po podpisaniu umowy stara∏am si´ dokszta∏caç, 

poznawaç tajniki marketingu, doskonaliç umiej´tnoÊci wspó∏dzia∏ania z dys

trybutorami i klientami. Szlifuj´ swój charakter, ucz´ si´ od innych i syste

matycznie poprawiam zasobnoÊç swojego portfela. Przez 1� lat regularnie 

co miesiàc otrzymuj´ premi´ za prac´, która sta∏a si´ najpierw dodatko

wym, a teraz moim jedynym êród∏em dochodów.

W Forever spotka∏am te˝ d∏ugo oczekiwanà, brakujàcà po∏ow´ mojego ja. 

Od 6 lat razem z m´˝em stanowimy ca∏oÊç. Razem pomagamy ludziom,  

razem pracujemy na swoje szcz´Êcie. 

Jak pracujemy? Tak, by ta praca by∏a przyjemnoÊcià, a nie ci´˝arem. Tak, by 

nasze dzia∏anie by∏o po˝yteczne i potrzebne nie tylko nam, lecz tak˝e tym, 

którym proponujemy Forever jako styl ˝ycia. Pomys∏y rodzà si´ same. 

Ka˝dy sukces, nawet najmniejszy, daje nam du˝o radoÊci i wyzwala  

energi ,́ która z kolei wzmacnia satysfakcj´ i poczucie sensownoÊci nasze

go dzia∏ania.

Pora˝ki i niepowodzenia to nasi nauczyciele. W ostatnich miesiàcach  

produkty FLP i wiedza pomog∏y mi przetrwaç zawirowania wokó∏ s∏u˝by 

zdrowia. Po powa˝nej, przeprowadzonej prywatnie operacji zosta∏am  

– z powodu strajków – bez opieki medycznej. Za∏amanie organizmu i silna 

infekcja. Mia∏am jednak pod r´kà nasze najlepsze antybiotyki naturalne: 

propolis, czosnek oraz suplementy wzmacniajàce. Natura poparta wiedzà 

czyni cuda. Mam pe∏nà dokumentacj´ tego przypadku.

Foreverowcy wyznaczajà wysoki poziom ˝ycia. W tej firmie obserwuj´  

rzadkie zjawisko – ludzie starajà si´ równaç w gór´. Nie pozwalajà na rów

nanie w dó∏, nie dajà si´ sprowadziç do ni˝szego poziomu. Wyjàtki 

potwierdzajà regu∏´.

Ju˝ nikt mi nie odbierze wiedzy, pewnoÊci siebie i profesjonalizmu.  

Nauczy∏am si´ te˝ wyrozumia∏oÊci dla innych. Mia∏am dobrych nauczycieli. 

Gwarantuj ,́ na przyk∏adzie moich losów, ˝e ludzie z Forever potrafià wska

zaç w∏aÊciwà drog´ ka˝demu u˝ytkownikowi produktów. Mo˝e inaczej: 

ka˝dy znajdzie tutaj mo˝liwoÊç spe∏nienia si´.

Wszyscy, którzy za naszym poÊrednictwem przystàpili do Forever jako dys

trybutorzy lub u˝ytkownicy produktów, sà naprawd´ zadowoleni. Wiemy  

o tym i to tak˝e dodaje nam ch´ci do prezentowania tak wspania∏ej firmy 

jak FLP. 

W naszej strukturze na szczególne uznanie zas∏ugujà nowi Managerowie: 

Wies∏awa i Czes∏aw Klajstowie, Bo˝ena i Boles∏aw Prondziƒscy oraz Izabela  

i Ireneusz Skwierawscy.

Ka˝da para to zupe∏nie odr´bne zjawisko. Wierz´, ˝e to dopiero poczàtek 

ich kariery w Forever Living Products.

JesteÊmy z m´˝em Senior Managerami, jednak to Rex Maughan powinien 

zbieraç wszystkie gratulacje. To jego wspó∏pracownicy, którzy kontynuujà 

jego dzie∏o, szczególnie zas∏ugujà na uznanie. Od 1� lat mamy pe∏ne, prak

tyczne i teoretyczne wsparcie pracowników biura Forever Living Products 

Poland. Dzi´kujemy Wam za to. 

Od poczàtku mo˝emy te˝ liczyç na sta∏à pomoc swoich sponsorów z Grze

gorzem Sieczkà na czele. A ile ciep∏a i serdecznoÊci wnosi drugi sponsor 

Magda Strojna, wiedzà ci, którzy majà szcz´Êcie zmieÊciç si´ pod jej 

skrzyde∏ka. JesteÊmy te˝ bardzo wdzi´czni psycholog Renacie Szyd∏owskiej 

za warsztaty rozwoju osobistego. Wszyscy, którzy skorzystali z jej wiedzy, 

osiàgajà wymierne sukcesy w ˝yciu osobistym i w pracy zawodowej.

Najwa˝niejsi sà jednak nasi klienci i dystrybutorzy. Dzi´ki nim mog´ praco

waç tak, jak chc´. Ka˝demu mo˝emy pomagaç utrzymaç zdrowie, ka˝demu 

mo˝emy pomóc zarobiç wi´cej pieni´dzy i spe∏niç jego marzenia. 

Nasze pierwsze motto brzmi „˚yj i pracuj z pasjà”, a drugie „Bàdê zawsze 

sobà”.

Halina Micorek

Halina i Wies∏aw Micorkowie
Senior Managerowie
Awans: czerwiec �007
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Relacja z tradycyjnej wycieczki Post Rally

Po niezapomnianych, wspania∏ych prze˝yciach podczas Zjazdu Mi´dzynarodowego  

w Anaheim przysz∏a kolej na wymarzonà i od dawna oczekiwanà wycieczk´ pozjazdowà.

Na samym poczàtku bardzo pomaga∏ nam nasz dyrektor, dopóki nie wsiedliÊmy do w∏aÊ

ciwego autobusu. Bardzo nam go brakowa∏o w dalszych etapach podró˝y. W du˝ym stop

niu rekompensowa∏ to Rex Maughan, który towarzyszy∏ ca∏ej grupie od poczàtku a˝ do 

zakoƒczenia wycieczki. Zawsze obecny, uÊmiechni´ty, zadowolony, skory do rozmowy, za

wsze ch´tny do zdj´ç, przyjacielski, ciep∏y i ˝yczliwy, pe∏en szacunku dla nas wszystkich – 

prawdziwy ojciec. Zawsze pyta∏, czy jesteÊmy zadowoleni, czy nam si´ podoba∏o, czy 

wszystko jest ok. Jego styl bycia i stosunek do nas wszystkich bardzo nam zaimponowa∏y  

i zostawi∏y niezatarte wspomnienia.

Wielkie prze˝ycia i niesamowite wra˝enia spotka∏y nas w Las Vegas. Ogromne, o bajecznej 

architekturze hotele, fantazyjne budowle wprawiajà w os∏upienie chyba ka˝dego, kto po 

raz pierwszy widzi to miasto. Nie wiadomo, czy filmowaç, robiç zdj´cia czy tylko podziwiaç. 

Kwaterujà nas w hotelu Caesars Palace – chyba najwi´kszym w Las Vegas. Hotel stylizowa

ny jest na pa∏ace staro˝ytnego Rzymu. Ogromny przepych, marmury, rzeêby, obrazy, fan

tastyczne ˝yrandole, sklepienia, eleganckie posadzki. Apartament, w którym mieszkamy, 

ma 85 m�! Jest bardzo wytworny i elegancki.

Wieczorem uczestniczymy w niezwyk∏ym przedstawieniu „Mystere” w eleganckim hotelu 

Treasure Island. Nieziemska, fantastyczna sceneria, przebrania artystów, a przede 

wszystkim ich niezwyk∏y kunszt zapierajà dech w piersi. Wychodzimy zauroczeni.

| Raport specjalny
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Nast´pnego dnia raniutko wyje˝d˝amy na sp∏yw Czarnym Kanionem. 

Zza okien autokaru obserwujemy pustynnowy˝ynny krajobraz Neva

dy. Sp∏yw rozpoczyna si´ w miejscu, gdzie zbudowano ogromnà  

zapor´ wodnà. P∏yniemy spokojnie i podziwiamy uroki kanionu. Po ok. 

� godzinach przesiadamy si´ na motorówki, du˝o szybsze od ∏odzi. Po 

kolejnych � godzinach dop∏ywamy do kurortu Forever. Po po∏udniu 

wracamy do Las Vegas i jeszcze przed zachodem s∏oƒca wyruszamy 

na miasto. Naszà uwag´ przyciàga hotel Paris Las Vegas. Swojà 

architekturà nawiàzuje do budowli Pary˝a. Nad dachami góruje wie˝a 

Eiffla, wroÊni´ta jakby w bry∏´ budynku. W Êrodku ogromne kasyno 

zaprojektowane tak, jakbyÊmy byli na ogromnym placu Pary˝a, a nie  

w hotelu.

Rano pobudka o 5.00, odlatujemy do Phoenix. Zwiedzamy Biuro 

G∏ówne Forever i podziwiamy bardzo dobrze utrzymane tereny golfo

we wokó∏ biura. Jedziemy na wycieczk´ do zak∏adów Bee Robson Ho

ney, gdzie mo˝na zobaczyç jak tabletkuje si´ py∏ek pszczeli, Absorbent 

C i Nature Min. Nocujemy w hotelu Scottsdale Plaza nale˝àcym do Fo

rever. Nast´pnego dnia wylatujemy do McAllen, skàd autokarami zo

stajemy przewiezieni na plantacje aloesowe. Obok zak∏ady stabilizacji 

aloesu Aloe Vera of America.

Oglàdamy proces stabilizacji mià˝szu i plantacje aloesowe. Na jednej  

z nich trwa zbiór liÊci aloesu, a obok zak∏adanie nowej plantacji i sadze

nie roÊlin. PosadziliÊmy kilka sadzonek i zebraliÊmy kilka liÊci. To bar

dzo ∏atwe, chocia˝ ˝ar leje si´ z nieba. Prosto z plantacji jedziemy do 

hotelu Hilton w McAllen. Mamy nieca∏à godzin´, aby przygotowaç si´ 

do meksykaƒskiej kolacji. Przebrani i odÊwie˝eni jedziemy do restaura

cji Cimarron, gdzie wita nas barwnie i weso∏o meksykaƒski zespó∏  

tanecznomuzyczny. Du˝o wspólnej zabawy. Rex jest rozchwytywany, 

du˝o taƒczy. Jest wspania∏y. Ok. ��.00 wracamy do hotelu. Rex jesz

cze taƒczy! Zbli˝a si´ ostatni etap wycieczki…

Lecimy do Dallas i zwiedzamy g∏ówne zak∏ady Aloe Vera of America. 

Nowoczesne, du˝e hale produkcyjne i magazynowe. Przyglàdamy si´, 

jak szybko nape∏niane sà baniaczki z aloesem, pakowana jest galaretka 

aloesowa i inne preparaty. Zapakowane w kartony trafiajà na paletach 

do ogromnych magazynów, przeznaczone do poszczególnych krajów.

Wieczorem wyje˝d˝amy na s∏ynne z serialu Dallas ranczo Southfork, 

które równie˝ jest w∏asnoÊcià Forever. Wita nas kowboj – Êpiewajàc  

i grajàc na gitarze i harmonijce ustnej, tworzàc ciekawà, specyficznà 

atmosfer´ westernowà. W pobliskim sklepie pamiàtkarskim robimy 

ostatnie zakupy. Du˝à atrakcjà jest g∏ówny budynek rancza, w którym 

jest wiele pamiàtek po kr´conym tam serialu.

Delektujemy si´ teksaƒskà kuchnià, bardzo smacznà i wykwintnà. 

Mo˝na sobie zrobiç pamiàtkowe zdj´cia np. na ˝ywym byku lub zamó

wiç swojà podobizn´ u specjalnie wynaj´tych artystów. Wieczorowi 

dodaje blasku Miss Texasu. Jest bardzo pi´kna, atrakcyjna, mi∏a i sym

patyczna. Ch´tnie daje si´ zaprosiç do towarzystwa i wspólnej zaba

wy. Przy muzyce dyskotekowej i w Êwietnej atmosferze doskonale si´ 

bawimy i czas szybko mija. Zabaw´ troszeczk´ màci myÊl, ˝e to ju˝  

koniec wycieczki. Jutro wracamy do kraju.

To by∏a wspania∏a impreza, prze˝yta w gronie fantastycznych, sympa

tycznych i przyjaznych ludzi, których ∏àczy jedna wspólna cecha – 

mi∏oÊç do Forever.

Kochani, ˝yczymy Wam wszystkim, abyÊcie pokochali Forever ca∏ym 

sercem, bo warto; abyÊcie korzystali z produktów Forever do woli, bo 

warto; abyÊcie byli dumni z Forever, bo na to zas∏uguje. Niech Wasza 

praca w Forever stanie si´ Waszym stylem ˝ycia Forever, a wtedy  

zrobicie kwalifikacj´ na Zjazd Mi´dzynarodowy i wycieczk´ pozjazdowà, 

czego Wam szczerze ˝yczymy. Oby to by∏a bardzo liczna grupa dystry

butorów z Polski, bo wtedy du˝o bardziej mo˝na smakowaç uroki tej 

wycieczki, czego nam niestety bardzo brakowa∏o.

Urszula i Miros∏aw Kapustowie

Senior Managerowie

Za miesiàc reporta˝ Diamond Saphire Manager Bogumi∏y Sroki z Silver Post Rally na Hawajach!

Post Rally Tour �007 | 

Na ranczu Southfork

Na plantacji 
aloesu

Przed Biurem 
Głównym  

z liderkà Olà  
z Ukrainy

Przed hotelem 
Balagio 
w Las Vegas

W Caesars Palace z ˝ołnierzem 
rzymskim, który okazał si´ 
Polakiem z Sosnowca.W Las Vegas

Z Miss Texasu
Z Rexem  
na lotnisku



P A M I ¢ T A J

Kiedy po raz pierwszy zrealizujesz kwa
lifikacj´ 1500 pk., pojedziesz nie tylko 
na Super Rally, ale tak˝e na tradycyjnà 
wycieczk´ pozjazdowà Post Rally, pod
czas której:
•  towarzyszyç Ci b´dzie Rex Maug-

han i cz∏onkowie zarzàdu FLP Int.
•  zwiedzisz przepi´kne Biuro 

G∏ówne Forever w Scottsdale
•  spróbujesz, jak smakuje aloes 

„prosto z liÊcia” na naszych plan-
tacjach

•  zobaczysz, jak powstajà nasze 
produkty w zak∏adach wytwór-
czych Aloe Vera of America

•  zwiedzisz Robson Bee Honey, 
gdzie powstajà produkty pszczele

•  poznasz Êwiat bohaterów serialu 
„Dallas” na Southfork Ranch

• odwiedzisz kasyna Las Vegas

• z pierwszej r´ki poznaç nowe produkty i od razu je kupiç, 
• spotkaç liderów z ca∏ego Êwiata i fantastycznie si´ bawiç

pozwól, ˝eby Forever zafundowa∏o ci wycieczk´ na:

Super Rally FLP • Phoenix 2008

Je˝eli chcesz:
• Êwi´towaç z Rexem Maughanem

30 urodziny FLP!

FOREVER SUPERSTAR
ZOSTA¡ GWIAZDÑ FOREVER!
Je˝eli:

• lubisz Êpiewaç

      • Êwietnie si´ czujesz na scenie

             • chcesz byç oklaskiwany

weê udzia∏ w wielkim urodzinowym konkursie 
          na najlepszy wyst´p estradowy Forever!

Zasady: Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich dystrybutorów FLP Poland.
Dystrybutorzy mogà wystàpiç solo lub w zespole.
Uczestnik konkursu przygotowuje podk∏ad muzyczny, tekst i kreacj´ scenicznà.
Prezentacje piosenek odb´dà si´ podczas urodzinowego Forever Success Day  
17 listopada br. w Warszawie. Maksymalny czas prezentacji �3  minuty.
Zg∏oszenia przyjmuje recepcja Biura G∏ównego FLP Poland  
nie póêniej ni˝ do 9 listopada br.

Fantastyczne nagrody czekajà!

Koniecznie si´gnij po 
„Zasady Dzia∏alnoÊci”, 
aby dowiedzieç si´, jak 
uzyskaç kwalifikacj´ na 
Super Rally.
Okres kwalifikacyjny  
trwa od 1 kwietnia 2007  
do 31 marca 2008.
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Zwyci´ska dru˝yna w sk∏adzie: Wies∏awa Kruszyƒska, El˝bieta Miku∏a, Maria 
Cybulska, Katarzyna Turbiarz, Ma∏gorzata Aleksandrowicz, Ryszard Margas.

Forever Success Weekend | 1� wrzeÊnia �007

Zorientowani na sukces!
Takiej ekipy hotel Magellan nad Zalewem Sulejowskim chyba jesz

cze nie widzia∏! 1 wrzeÊnia zjechali tu dystrybutorzy, którzy zreali

zowali kwalifikacj´ w Programie Promocyjnym Lato �007. Nagrodà 

by∏ udzia∏ w obfitujàcym w atrakcje Forever Success Weekend.  

A atrakcji by∏o co nie miara! Od Êwietnego szkolenia, przez wspól

ne grillowanie z przepysznym pieczonym prosiakiem w roli 

g∏ównej, na fantastycznych zawodach koƒczàc!
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Witaminy FLP we wspó∏czesnej profilaktyce
dr Jerzy Oleszkiewicz

| FOREVER 9/�007

PODSUMOWANIE
W poprzednim miesiàcu zamieÊciliÊmy ostatni artyku∏ dr. Jerzego 
Oleszkiewicza, poÊwi´cony znaczeniu witamin dla naszego zdro
wia. Aby dope∏niç tematu substancji od˝ywczych, publikujemy 
jeszcze dwie informacje:

Co to sà aminokwasy?
• Sà to „cegie∏ki” budujàce bia∏ka.
• Bez aminokwasów nie powsta∏oby ˝ycie na Ziemi.
•  Niezb´dne sà do wszystkich procesów biochemicznych  

organizmu, czyli dla zdrowia.

Co to jest chelatacja?
• Jest to ∏àczenie minera∏ów z aminokwasami.
•  Czemu s∏u˝y? Zapewnia, ˝e minera∏y zostanà wprowadzone  

do wn´trza komórki cia∏a i spe∏nià swojà biologicznà rol´.
• Minera∏y nieschelatowane mogà byç nieprzyswajalne.

Informacje o poszczególnych witaminach znajdziesz 
w nast´pujàcych numerach z 2007 roku:

luty – omega 3
marzec – witamina E
kwiecieƒ – witamina A
maj – witamina C
czerwiec – witamina D
lipiec i sierpieƒ – witaminy z grupy B
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Europejski Zjazd i Podzia∏ Zysków

Budapeszt
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 4 pk. w ka˝dym miesiàcu trwania programu 
•  nowi dystrybutorzy, zasponsorowani po 1 lipca, mogà wziàç udzia∏ w programie  

pod warunkiem spe∏niania wymogu aktywnoÊci 4 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 45 pk. w czasie trwania programu

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: 
bilet(y) na Zjazd Europejski
Poziom II: 
bilet(y) na Zjazd Europejski oraz zakwaterowanie  
w hotelu podczas trwania Zjazdu (3 noce) 
Poziom III: 
bilet(y) na Zjazd Europejski, zakwaterowanie  
w hotelu (3 noce) oraz bilet(y) 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 Su
pervisora.

**     Dystrybutor kwalifikujàcy si´ do udzia∏u w programie musi zrealizowaç wymóg 4 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 4 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 paêdziernik. Nowy dystrybutor, który osiàgnie poziom I, II lub III w paêdzierniku, musi w tym miesiàcu 
spe∏niç wymóg 4 pk. aktywnoÊci.
Za dat´ zasponsorowania Nowego Dystrybutora przyjmuje si´ dat´ zatwierdzenia Umowy Dystrybutorskiej przez Biuro G∏ówne FLP 
Poland.

•  Nagrody z programu nie podlegajà zamianie na gotówk´ • Nagrody z programu nie mogà zostaç 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 • Ka˝dy dystrybutor jest odpowiedzialny za zrozumienie zasad programu. Wyjàtki nie b´dà 
rozpatrywane • Wszyscy dystrybutorzy w grupie muszà byç zasponsorowani w kraju.

���4 lutego �008



GRATIS!

!

Biuro G∏ówne Forever Living Products Poland  
i Centrum Sprzeda˝y Warszawa
Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa
tel. 22/456 43 56 do 59
fax 22/456 43 60

Godziny pracy:
Biuro G∏ówne FLPP: pon.– pt. – 09.00-17.00

Dzia∏ Operacyjny: Agnieszka Ramotowska
Dzia∏ Administracji: Katarzyna Bajera
Dzia∏ Ksi´gowoÊci: Agnieszka Chrzanowska
Dzia∏ Logistyki: Jerzy Mossakowski
Dzia∏ Sprzeda˝y:  Piotr Ryszczuk, 

Tomasz Michalczewski
Dzia∏ Marketingu: Joanna Klupp

Recepcja i Dzia∏ Sprzeda˝y:
pon., pt. – 09.00-17.00
wt., Êr., czw. – 09.00-20.00
sobota pracujàca w Success Day – 09.00-12.00

Oddzia∏ FLPP Gdaƒsk
ul. Szymanowskiego 2
80-280 Gdaƒsk
tel. 58/521 93 99
e-mail: gdansk@flpp.com.pl

Godziny pracy:
   pon., pt. – 09.00-17.00
   wt., Êr., czw. – 12.00-19.00
Kierownik Ma∏gorzata Wielicka 

Oddzia∏ FLPP Katowice
ul. U∏aƒska 12
40-887 Katowice
tel. 32/250 46 22
e-mail: katowice@flpp.com.pl 

Godziny pracy: 
   pon., pt. – 09.00-17.00
   wt., Êr., czw. – 12.00-19.00
Kierownik Stanis∏aw Szczepanik 

Oddzia∏ FLPP 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., Êr., czw. – 12.00-19.00
Kierownik W∏adys∏aw Peszko

Oddzia∏ FLPP Poznaƒ
ul. Bosa 4/6 lok. 24
60-125 Poznaƒ
tel. 61/66 33 586
tel./fax 61/66 33 585
e-mail: poznan@flpp.com.pl
Godziny pracy:
   pon., pt. – 09.00-17.00
   wt., Êr., czw. – 12.00-19.00
Kierownik El˝bieta ˚ebrowska 

Oddzia∏ FLPP Wroc∏aw
ul. Gen. Pu∏askiego 42c (parter)
53-505 Wroc∏aw
tel. 71/788 91 99
e-mail: wroclaw@flpp.com.pl

Godziny pracy:
   pon., pt. – 09.00-17.00
   wt., Êr., czw. – 12.00-19.00
Kierownik Grzegorz Osiƒski 

Uprzejmie informujemy,  
˝e 2 listopada br. 

Biuro G∏ówne i Oddzia∏y FLPP  
sà zamkni´te.  

4 listopada zapraszamy od 
godziny 9.00

Daty produkcji i daty wa˝noÊci produktów 

S E L L  M O R E  G E L !
SUPEROFERTA! PROMOCJA PRZED¸U˚ONA DO KO¡CA ROKU

MIÑ ˚SZ TO POT¢GA!
Pracuj aktywnie ju˝ od pierwszego zakupu!
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

Na ka˝dym opakowaniu jednostkowym naszych 
produktów znajdziecie numer partii, który jest rów
noczeÊnie datà produkcji, wyra˝onà nast´pujàco:

dzieƒ-miesiàc-rok (ddmmrr)
np. 240807

Obok umieszczona jest data wa˝noÊci/
przydatnoÊci do spo˝ycia, poprzedzona literami 
EXP. (skrót od ang. EXPIRATION – wygaÊni´cie 
wa˝noÊci) i wyra˝ona nast´pujàco:

miesiàc-rok (mmrrrr)

w przypadku produktów, wobec których przepi
sy wymagajà podania miesiàca i roku wygaÊ
ni´cia wa˝noÊci

np. EXP 082011
lub
           dzieƒ-miesiàc-rok (ddmmrrrr)
w przypadku produktów, wobec których przepi
sy wymagajà podania dnia, miesiàca i roku wy
gaÊni´cia wa˝noÊci

np. EXP 24082011

Prezentacja FLP

Ju˝ w sprzeda˝y zaktualizowana prezentacja Firmy. Doskona∏e narz´dzie pracy pod
czas indywidualnych prezentacji biznesowych. Forever, produkty i plan marketin
gowy w pigu∏ce – fantastyczna ilustracja spotkania Szansa na Biznes.

Cena CD z prezentacjà w programie Adobe Acrobat Reader: 8 z∏ brutto.

Szkolenie 6/4 pk.

Wszyscy uczestnicy szkolenia 6/4 pk., obecni na pierwszym 
po tym szkoleniu Forever Success Day, otrzymajà dodatko-
we nagrody!

Wrzesieƒ to ostatni miesiàc kwalifikacji na paêdziernikowe szkolenie 6/4 
pk. Przypominamy, ˝e dystrybutorzy, którzy w lipcu, sierpniu i wrzeÊniu 
2007 uzyskajà osobisty obrót 6 pk. miesi´cznie (lub 4 pk. w przypadku 
Assistant Supervisorów), wezmà udzia∏ w szkoleniu, które odb´dzie si´:

13 paêdziernika �007
Biuro G∏ówne FLPP, Al. Jerozolimskie 9�, Warszawa

Osoby, które uzyskajà kwalifikacj́ , otrzymajà pisemne zaproszenie z Biura 
G∏ównego FLPP.

Natomiast 1 paêdziernika br. rozpoczyna si´ okres kwalifikacyjny na 
styczniowe szkolenie 6/4 pk. Warunkiem kwalifikacji sà comiesi´czne 
osobiste obroty 6 pk. (lub 4 pk. w przypadku Assistant Supervisorów)  
w paêdzierniku, listopadzie i grudniu.

| informacje



Forever Success Day 

Wroc∏aw 6 paêdziernika �007
Hotel Mercury, pl. Dominikaƒski 1

godz. 11:3016:00
•  Planowanie, dzia∏anie, kontrola, sukces – Dyrektor Jacek  

Kandefer
•  Zaplanuj swój sukces z Forever – Manager Krzysztof  

Aleksandrowicz
•  Forever – mój sposób na ˝ycie – Senior Manager Maria Osiƒska
•  Produkty Forever w trosce o nasze stawy – dr Katarzyna  

Zgirska- Kulaziƒska
Bilety do �8/09 w cenie 10 z∏. Od 1/10 w cenie �0 z∏. 

 Gdaƒsk �0 paêdziernika �007
Centrum Handlowe Manhattan, al. Grunwaldzka 8�

 godz. 11:3016:00
•  Planowanie, dzia∏anie, kontrola, sukces – Dyrektor Jacek  

Kandefer
•  Czynniki sukcesu Forever – Senior Manager Grzegorz Sieczka
•  Planowanie w biznesie 
•  Produkty Forever w walce przeciwko procesom starzenia si´ 

organizmu – dr Jerzy Oleszkiewicz
Bilety do 1�/10 w cenie 10 z∏. Od 15/10 w cenie �0 z∏.

Spotkania regionalne

Gdaƒsk, 18 wrzeÊnia �007
Budynek Oddzia∏u, IV p., ul. Szymanowskiego �

godz. 18:00
•  Produkty pszczele Forever – Manager Tadeusz Kaczmarczyk

Kraków, 11 paêdziernika �007
Centrum Kongresowe Akaddemii Rolniczej, al. �9 listopada 46

godz. 17:00
•  Planowanie, dzia∏anie, kontrola, sukces – Dyrektor Jacek  

Kandefer
•  Jak zadbaç o zdrowie dzieci i doros∏ych, cz. IV – dr Katarzyna 

Zgirska-Kulaziƒska

Szkolenie Supervisorów
1314 paêdziernika �007

Biuro G∏ówne FLP Poland, Al.Jerozolimskie 9�
Szkolenie dla Supervisorów, którzy osiàgn´li awans w okresie 

od maja do wrzeÊnia 2007.
Osoby, które zakwalifikujà si´ do udzia∏u w szkoleniu, otrzymajà 
pisemne zaproszenie z Biura G∏ównego.

Szansa na Biznes

GDA¡SK 
sala szkoleniowa w budynku Oddzia∏u, ul. Szymanowskiego �, godz. 17:00
�, 30/10/07 – Soaring Manager Grzegorz Sieczka

ELBLÑG 
Hotel Gromada, pl. S∏owiaƒski �, godz. 18:00 

 3/10/07 –  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 �4/46, tel. 081/44� 74 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 

 �/10/07 –  Managerowie Anna i Andrzej Popielarzowie
15/10/07 –  Managerowie Teresa i Stanis∏aw Makowscy

POZNA¡ 
Hotel Trawiƒski, ul. ˚niwna �, godz. 18:00

3/10/07 – Senior Manager Bo˝ena Matkowska,  
               Manager Maria PerzPaprocka, Senior Manager Jerzy Kowalski

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

10, 17, �4, 31/10/07 – Senior Manager Bo˝ena Matkowska,  
                            Manager Maria PerzPaprocka

RACIBÓRZ 
Gabinet Medycyny Naturalnej, ul. Opawska 83b/6, godz. 16:30

5, �6/10/07 – Senior Manager Kazimierz Swoboda
SANDOMIERZ 

Hotel Grodzki, ul. Mickiewicza 38, godz. 18:00
�/10/07 – Senior Manager Miros∏aw Kapusta

WROC¸AW
Oddzia∏ FLPP, ul. Gen. Pu∏askiego 4�c 

3, 17, 31/10/07 – godzina 18.00

Ju˝ wkrótce specjalny, urodzinowy 
Success Day!!!

17 listopada 2007 
Warszawa • Hotel Marriott • Al. Jerozolimskie 65/79 • Sala Ba∏tyk • godz. 13:00

Forever Superstar!
Sonya Showtime!

NowoÊci! Motywacja! Odznaczenia!
Na scen´ zapraszamy dystrybutorów, którzy w okresie od listopada 2006 do paêdziernika 2007 

uzyskali awans na stanowisko od Supervisora wzwy˝.

Bilety w sprzeda˝y od 15 paêdziernika: do 9/11 w cenie 30 z∏; po 9/11 – w cenie 40 z∏.
Uwaga! Wszystkie osoby wychodzàce do awansów prosimy o potwierdzenie swojej obecnoÊci przy stoliku recepcyjnym. 

Wydarzenia |



Z ogromnà przyjemnoÊcià og∏aszamy super 
konkurs przeznaczony dla dwu- lub trzyosobowych 
zespo∏ów dystrybutorów, w sk∏ad których wejdzie 
makija˝yst(k)a/stylist(k)a i modelka.
Zadaniem zespo∏u jest przygotowanie oryginalnej 
kreacji i makija˝u. Wybór motywu przewodniego 
nale˝y do zespo∏u. Mogà to byç np. cztery pory 
roku, syreny z morskich g∏´bin, staro˝ytne 
cesarzowe, orientalne pi´knoÊci, roztaƒczone 
bajadery, egzotyczne  hurysy – wszystko, co Wam 
tylko przyjdzie do g∏owy! Im bardziej fantazyjny  
i efektowny strój i makija˝, tym lepiej!

Wielki pokaz mody i makija˝u Sonya  
odb´dzie si´ podczas urodzinowego  
Forever Success Day  
17 listopada br. w Warszawie. 

Zg∏oszenia przyjmuje recepcja  
Biura G∏ównego FLP Poland  
nie póêniej ni˝ do 9 listopada br.

Do wygrania super nagrody!

WIELKI POKAZ MODY I MAKIJA˚U

Sonya Showtime
TWOJA SZANSA, BY ZAB¸YSNÑå!

WIELKI POKAZ MODY I MAKIJA˚U

Sonya Showtime
TWOJA SZANSA, BY ZAB¸YSNÑå!


