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W tym roku du˝o mówiliÊmy o tym, byÊcie sprawili, 
˝eby rok 2007 sta∏ si´ dla Waszego biznesu rokiem 
prze∏omowym. Mo˝e pami´tacie, jak w wydaniu stycz-
niowym pisa∏em o wartoÊci czasu i o tym, jak musimy 
wykorzystywaç ka˝dà szans´ na rozwój naszego biznesu 
Forever. IloÊç czasu jest ograniczona i wszyscy wiemy, jak 
szybko potrafi mijaç – i oto wkraczamy w ostatni kwar-
ta∏ 2007 roku. To czas, aby „zakasaç r´kawy i wziàç si´ 
do roboty!”. To czas, by sfinalizowaç realizacj´ wymogów 
potrzebnych Wam i Waszym zespo∏om do udzia∏u  
w ró˝ nych programach promocyjnych. 

Nie tak dawno temu wróciliÊmy z Super Rally w Ana-
heim. Mam nadziej´, ˝e bawiliÊcie si´ równie dobrze jak 
my. To by∏ Êwietny Zjazd, a has∏o „Above & Beyond – 
wy˝ej i dalej” Êwietnie do Was wszystkich pasowa∏o. 
WprowadziliÊmy fantastyczne nowe produkty, które sà 
wyÊmienitym dodatkiem do naszej oferty. Wiem, ˝e im 
lepiej b´dziecie je poznawaç i im wi´cej b´dziecie ich 
u˝ywaç i dzieliç si´ nimi, tym silniej b´dzie si´ rozwija∏ 
Wasz biznes. 

Dzi´kuj´ Wam wszystkim, którzy do∏àczyliÊcie do nas  
w Kalifornii; cudownie by∏o odnajdowaç znajome twarze 
i poznawaç nowych przyjació∏. Gratuluj´ tym z Was, 
którzy pojechali na wycieczki – Traditional Post Rally  
i Silver Post Rally. Mam nadziej´, ˝e dobrze si´ bawiliÊcie 
zwiedzajàc obiekty FOREVER czy relaksujàc si´ na Ha-
wajach. Mam nadziej´, ˝e Zjazd Was zainspirowa∏. Niech 
Waszym priorytetem b´dzie do∏àczenie do nas za rok!

Mo˝e ju˝ s∏yszeliÊcie, ˝e Super Rally 2008 odb´dzie si´  
w Phoenix w Arizonie. To nasze 30. urodziny i nie przy-
chodzi mi na myÊl ˝adne inne miejsce, które nadawa∏oby 
si´ lepiej do Êwi´towania tego niesamowitego kamienia 

milowego ni˝ miasto, „gdzie wszystko si´ zacz´∏o”. To 
b´dzie niezwyk∏a impreza – dlatego jej nie przegapcie!  
Ci z Was, którzy uzyskajà kwalifikacj´ ponad 2500 pk., 
pojadà na Silver Post Rally do Puerto Vallarta, na za-
chodnim wybrze˝u Meksyku.

Tak jak wspomnia∏em, b´dziemy Êwi´towaç nasze 30. 
urodziny – i z ogromnà radoÊcià og∏aszam, ˝e naszym 
has∏em zjazdowym b´dzie: „30 Years of FOREVER:  
A Foundation of Excellence – 30 Lat FOREVER: Opoka 
Doskona∏oÊci”. W ciàgu minionych 30 lat FOREVER 
LIVING sta∏o si´ opokà dla milionów Dystrybutorów na 
ca∏ym Êwiecie, oferujàc najwy˝szej jakoÊci produkty  
w po∏àczeniu z niesamowità szansà spe∏nienia marzeƒ. 
Jestem bardzo dumny z naszych sukcesów w ciàgu tych 
trzech dekad; jednak jeszcze bardziej ekscytuje mnie per-
spektywa tego, co le˝y przed nami, poniewa˝ sprawimy, 
˝e nast´pne 30 lat b´dzie NAJLEPSZYMI latami  
FOREVER! 

Do koƒca 2007 roku zosta∏y nieca∏e trzy miesiàce. Nie 
pozwólcie, by min´∏y, a w grudniu okaza∏o si´, ˝e nie 
zrealizowaliÊcie swoich celów. Wiem, ˝e wielu z Was 
pracowa∏o bardzo ci´˝ko, by by∏ to Êwietny rok, ale gwa-
rantuj´, ˝e jest w Was jeszcze wi´cej si∏y. Kopcie g∏´boko 
i pchajcie mocno, by osiàgnàç kolejny poziom. Robiàc to, 
pomo˝ecie tak˝e innym wy˝ej wzlecieç, a to najwi´ksza 
ze wszystkich nagród!  

FOREVER Wasz,

Rex Maughan

List od prezydenta

Mocny finisz
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JesteÊmy w po∏owie ostatniego miesiàca kwalifikacji na 
Zjazd Europejski. To okres, kiedy plany poczynione 
przed wakacjami zaczynajà przynosiç owoce, a my dopi-
namy wszystko na ostatni guzik, by móc spokojnie 
zaczàç przygotowywaç si´ do lutowego wyjazdu do Bu-
dapesztu. W naszych strukturach przyby∏o w tym okre-
sie wielu nowych Assistant Supervisorów, z którymi 
mo˝emy dalej dynamicznie rozwijaç swój biznes Forever. 
Wykorzystajmy w pe∏ni t´ szans´; utrzymajmy dyna-
mik´ i wysokie tempo rozwoju, jakie towarzyszy∏y nam 
w miesiàcach kwalifikacyjnych. Aby pomóc nam wszyst-
kim w osiàgni´ciu tego, przygotowane zosta∏y nowe, fan-
tastyczne programy promocyjne na prze∏om roku – prze-
czytacie o nich w tym wydaniu „Forever”. Udzia∏ w nich 
wesprze nas w realizacji celów, jakie sobie postawiliÊmy 

na ten rok, i przyniesie nam zwi´kszenie obrotów oraz 
premii!

Wielkimi krokami zbli˝ajà si´ nasze urodziny! W tym 
roku b´dà one wyjàtkowe – na scenie znajdà si´ dystry-
butorzy odnoszàcy sukcesy w budowaniu biznesu oraz ci 
obdarzeni talentami estradowymi! Ju˝ wkrótce prezenta-
cje Forever Superstar i wybory Miss Forever Poland!

Wasz,

Jacek Kandefer

Zimowa zwy˝ka obrotów
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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 | wrzesieƒ 2007

44

Henryk Ciupek Urszula i Tomasz Kuçkowie

Angelika Karczewska Anna i Zbigniew Adamik

Evgeny Kasatov Wanda Wojtczak

Wanda Wojtczak W∏adys∏aw W∏odarczyk

 1. Bogumi∏a i Jan Srokowie (bez zmian)
 2. Grzegorz Sieczka (+3)
 3. Stanis∏awa Karpiƒczyk (+1)
 4. Jolanta i Rados∏aw Jochimowie (+5)
 5. Magdalena Strojna (+2)
 6. Ewa ChruÊciƒska (–4)
 7. Urszula i Miros∏aw Kapustowie (–1)
 8. Maria Duraziƒska i Jacek Bartkowiak (bez zmian)
 9. Wies∏awa i Adam Spyrowie (–6)
10. Bo˝ena Gaj (–)

 1. Urszula i Miros∏aw Kapustowie (+1)
 2. Anna i Zbigniew Adamik (+7)
 3. Anna i Andrzej Popielarzowie (+2)
 4. Urszula Zyskowska (+2)
 5. Wies∏awa i Adam Spyrowie (–4)
 6. Bo˝ena Gaj (+6)
 7. Maria Perz-Paprocka i Kazimierz Paprocki (+10)
 8. Urszula PrzystaÊ (+6)
 9. Magdalena Strojna (+9)
10. Ewa i Piotr Jurkowie (–)
11. Danuta i Edward Wienchowie (+9)
12. Krystyna Kwiecieƒ (+3)
13. Jolanta i Rados∏aw Jochimowie (–)
14. Katarzyna Pordzik (–)
15. Jadwiga i Ryszard Sàczewscy (–)
16. Maria Duraziƒska i Jacek Bartkowiak (–)
17. Agnieszka Osiƒska (–)
18. Anna Kapusta (–)
19. Maria i Mieczys∏aw Osiƒscy (–)
20. Halina i Grzegorz Sm´tkowie (–)

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 

Adrian Adamik
Barbara i S∏awomir Bajdowie
El˝bieta Baku∏a
Beata Ba∏czyƒska
Jadwiga Bia∏obrzeska
Danuta Bobiƒska
Barbara Bogusz
Ewelina Borkowska
Karolina Brygo∏a
Renata Bulak
Joanna Cebula
Jolanta Chamot
Barbara ChruÊciak-Sobieszek
Wanda Chytnar
Aneta Cichoƒ
El˝bieta Cieciuch
Urszula i Edward Ciszkowscy
Marzena Cwojdziƒska
Edelttauda Czaplik
Maria CzeluÊniak
Monika Dagman
Jolanta Demboƒczyk
Renata Dobosz
Maria Dombrowska
Ma∏gorzata Duda∏a
Beata Duszak
˚aneta Dwornik
Weronika Faber
Czes∏aw Fiedorek
El˝bieta i Andrzej Figasowie
Teresa Filipczak
Barbara Filipovic
Reinhold Fiola
Krystyna Folwarczna
Teresa Franczak
Krzysztof Franczak
Renata Gaw´da
Ma∏gorzata Gawroƒska
Helena i Bernard Glogazowie
Ma∏gorzata G∏a˝ewska

Ewa Golik
Anna Go∏´biewska
Marcin Gomerski
Bogus∏aw Gos
Otylia Gruca
Eugeniusz Gruszka
Barbara i Waldemar Grzesiakowscy
Agata Halagarda
El˝bieta Helizon-Radliƒska
Katarzyna Hinc
Ewa Hirsz
Barbara Januszczyk
Renata Jarosz
Aneta Jarzyna
Apolonia Jaskó∏a
Gabriela Jastrz´bska
Janina Jawor
Monika Jurkowska-Gil
Natalia Kabat
Ryszard Kaczmarczyk
Stanis∏aw Kaczmarek
Thomas Kalmuk
Barbara Kamiƒska
Genowefa Karczewska
Anna Karwowska
Anna Kawalec
Izabela Kleinszmidt
Urszula Klimkiewicz-Jeziorek
Monika Knapik
Teresa Koliƒska
Krystyna Komander
Maciej Kominko
Agnieszka i Bart∏omiej Kowalscy
Anna Koz∏owicz
Teresa Kropid∏owska
Helena i Franciszek Królczykowie
Joanna Kryszczuk
Wanda Kubowicz
Alicja Kuchenbecker
Wanda Kupczyƒska

Lidia KuÊnierz
Katarzyna Kwapisz-Cichowska
El˝bieta i Roman Kwintowie
Wioletta Langer
Teresa LeÊko-Falaga
Danuta Lipiƒska
El˝bieta ¸ab´cka
Agata Malinowska-Brudny
El˝bieta Ma∏ek
Marcin Marek
Sylwester Matusik
Barbara Matuszak
Beata Mazek
Pawe∏ Mazurek
Ewelina M´drek
Ma∏gorzata i Waldemar Mikosowie
Ma∏gorzata Misielak
Dorota M∏yƒska-Postro˝ny
Bo˝ena Modzel
Monika Mrózek
Izabela Muller
Marta MyÊlak
Zofia i Henryk MyÊliwicowie
Ma∏gorzata MyÊliwiec
Janina Nadolska
Andrzej Nieç
Lilianna Oçwieja
Renata i Jacek Ostrowscy
Paulina Ostrowska
Anna Parkitny
Ewa Piechowiak
Urszula Pilch
Bogus∏aw Pitucha
Marcin Podsiad∏o
Joanna Pokrowiec
Justyna i Damian Pokrowcowie
Lucyna Porczyk
Bernadeta Pospiszyl
Ryszard Pot´ga
Teresa Przydatek

Krystyna i Pawe∏ Pytlowie
Dorota Radomska
Anna Rogulska
Ma∏gorzata Rurka
Anna Schneider
Joanna Sienicka
Roman Sikora
Maria Sikora
Alicja Simoni-Kramarz
Ilona Sitko
Jolanta Smoliƒska-Micorek
Magdalena Smo∏awska
Agnieszka Sobolewska
Celina Soko∏owska
Maria Sosin
Helena Sroka
Jolanta Stefaƒska
El˝bieta i Romuald Stencelowie
Anna Stradomska
Dariusz Sza∏kowski
Barbara i Arnold Szewczykowie
Beata Szolc
Mariusz Szumowski
Krzysztof Szypura
Ryszard Teterycz
Katarzyna Tomaszewska
Aneta i Maciej Walasowie
Maria Waliduda
Ewa Wawrzonek
Marta Wojciechowska
Pawe∏ Wojtuƒ
Beata Wolak
Marta Woldaƒska
Krystyna Wolny
Maria i Tadeusz Wykowie
Marta Zaczyk
Anna Zatorska
El˝bieta Zganiacz
Aniela Zych
Lucyna i Elisz Zysiakowie

Planowanie 
biznesu

Pierwsza broszura szkoleniowa dla osób roz po czy-

najàcych wspó∏prac´ z FLP i podstawowe narz´dzie pra-

cy ka˝dego sponsora. Pozwala zaplanowaç poczàt kowy 

etap budowania biznesu Forever i plan ten wprowadziç  

w ˝ycie! Znakomicie u∏atwia awans na wy˝sze stano-

wiska w Planie Marketingowym!

Do kupienia we wszystkich Centrach Produktów:
kod 385 
cena 4,00 z∏

Awanse |
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Dawid Ko∏acz
Nowy Manager
Awans: czerwiec 2007

Vivat dezodorant!
Mam takie nieodparte uczucie, ˝e to nasze produkty sà najlepszy-

mi „rekrutujàcymi” (czytaj: sponsorami) w naszych strukturach. 

Sà niezawodne, najwy˝szej jakoÊci, praktycznie bez ˝adnych 

przeciwskazaƒ, dzia∏ajà fenomenalnie pod jednym warunkiem – 

jeÊli sà u˝ywane systematycznie. Niezmienne od lat, a jednoczeÊnie 

tak nowoczesne, posiadajàce dobrà mark´ – d∏ugo mo˝na by wy-

mieniaçj. 

Czy wzorujemy si´ na niezawodnoÊci naszych produktów? 

Czy wypracowujemy w∏asnà solidnà mark´?

Czy staramy si´ systematycznie i regularnie sponsorowaç, tak jak 

zalecamy naszym klientom systematycznoÊç spo˝ywania produk-

tów?

Czy nasze zachowanie w stosunku do klientów, wspó∏pracowni-

ków, sponsorów jest bez zastrze˝eƒ? I tak dalej.

Bàdêmy tacy jak nasze produkty, które sà p∏ynami ustrojowymi, 

pobudzajàcymi „organizmy” (struktury) do dzia∏ania! Postarajmy 

si´ stworzyç z „nimi” swoisty, nierozerwalny duet, spó∏k´, gdzie 

nie ma gorszych lub lepszych partnerów – ka˝dy daje to, co naj-

lepsze. 

Zrobimy to, kiedy b´dziemy zdyscyplinowani, wymagajàcy (przede 

wszystkim od siebie), si´gajàcy daleko w przysz∏oÊç, niezmienni  

(w podj´tej decyzji), wytrwali, odnajdujàcy si´ w ka˝dych warun-

kach – po prostu krok po kroku zapracujmy na swój sukces. 

Taki sukces osiàgn´∏y produkty Forever Living Products i sà 

niekwestionowanych liderem rynku. 

Bierzmy przyk∏ad z najlepszych!

Mam jeszcze jeden przyk∏ad z naszego podwórka – nasz wspólny 

bardzo dobry znajomy – aloes. Profesjonalny, cierpliwy („aloesowa 

cierpliwoÊç”), niezawodny, bezpieczny, skromny, a zarazem tak 

znany, spo˝ywany regularnie przyczynia si´ do lepszego funkcjo-

nowania komórek, czyli ca∏ego organizmu itd. Pierwszy krok mamy 

ju˝ za sobà – pracujemy z najlepszymi, a to jest ju˝ dobrà drogà do 

stania si´ najlepszymi!

Niech ˝yje dezodorant – bo to on by∏ sprawcà mojej fascynacji pro-

duktami i firmà. 

Ilu takich nas by∏o? Pozwólmy dzia∏aç produktom, a do nas nale˝y 

wyczucie odpowiedniego momentu. Pami´tajcie: ka˝dy ma swój 

czas i miejsce.

Moja sponsorka – Manager Maria Lodarska wyczu∏a w∏aÊnie ten 

moment i trach! Posz∏o ko∏o zamachowe. Dzi´kuje, Maju, za 

wszystko. 

Odpowiedzialnà za sta∏e utrzymywanie ko∏a zamachowego w ru-

chu zosta∏a Senior Manager Alicja Markowska z pomocà m´˝a 

Krzysztofa. Ile˝ Ala tej wody nieraz pola∏a, aby ko∏o na nowo 

zacz´∏o pracowaç! Dzi´kuj´ bardzo, Aluniu. 

Pomocnà d∏oƒ zawsze wyciàga∏a Manager El˝bieta Bieniasz, za co 

sk∏adam ci, Eluniu, serdeczne podzi´kowania. 

Moi drodzy, gdzie by∏bym w tym momencie i czy w ogóle móg∏-

bym teraz pisaç ten artyku∏, gdyby nie moja wspania∏a struktura 

przyjació∏? Ale wiem jedno, to Oni ci´˝ko zapracowali na nasz 

wspólny sukces. 

Dzi´kuj´ stokrotnie wszystkim: Kasi, Gra˝ynce, Anecie, Joasi, 

Ma∏gosi, W∏adzi, Monice, Ewie, Basi, Madzi i Darkowi, Agnieszce  

i Zbyszkowi, Dorocie, Eli, Adamowi, Gosi i Andrzejowi, Zuzannie  

i Krzysztofowi, ¸ukaszowi, Stefanii i Mirkowi, Zosi, Roksanie, Ha-

lince, Lucynce, Paulinie, Krysi, Wiesi i Mirkowi, Agnieszce, Wiesi, 

Bogusi, Uli, Gieni, Basi, Beatce, Marysi, Piotrowi, Marcie, Danusi, 

Krystynie i Jurkowi, Eli i wielu innym.

Jeszcze raz bardzo dzi´kuj´!
˚ycz´ Wszystkim powodzenia i do zobaczenia. 

Dawid Ko∏acz

| Portret sukcesu
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Hawaje 2007
Silver Post Rally to jeden z wielu programów motywacyjnych,  
jakie Rex Maughan przygotowa∏ dla najlepszych dystrybutorów 
Êwiata. ˚eby zakwalifikowaç si´ na t´ imprez´, nale˝y wypracowaç 
ze swojà grupà 2500 pk. w ciàgu roku. I tak, po Super Rally w Ana-
heim, na który polecia∏am z córkà Klaudià, wyruszy∏yÊmy na  
Hawaje!
Hawaje to jeden z najpi´kniejszych archipelagów Oceanu Spokoj-
nego, po∏o˝ony oko∏o 4 tys. km od wy brze ̋ y Kalifornii i prawie 
13,5 tys. km od Warszawy! Ró˝nica czasu – 12 godzin.
Przylecia∏yÊmy na wysp´ Oahu, do Honolulu – powitanie na lotni-
sku i naszyjniki z pi´knych, egzotycznych kwiatów o zmys∏owym 
zapachu, zwanych lei. Jedziemy do 5-gwiazdkowego hotelu Hilton 
Hawaiian Village Beach Resort, po∏o˝onego tu˝ przy samej pla˝y 
Waikiki. Egzotyczne ogrody tego luksusowego oÊrodka pe∏ne sà 
tropikalnych ptaków i roÊlinnoÊci z ró˝nych stron Êwiata. Kilka ba-
senów, galerie, butiki, restauracje i kafejki; codzienne wyst´py, 
taƒce, muzyka. Cudowny wypoczynek, wspania∏a pogoda, pi´kne 
pla˝e. Same decydowa∏yÊmy, jak sp´dziç wolny czas.
Wybra∏yÊmy ca∏odniowà wycieczk´ – zwiedzanie wyspy. JesteÊmy 
pod ogromnym wra˝eniem ró˝norodnoÊci i wspania∏ych widoków. 
Pi´kne laguny, wysokie góry poroÊni´te bujnà roÊlinnoÊcià, krate-
ry, farmy, plantacja ananasów „Dole”. Raj na ziemi! Na po∏udniowym 
wybrze˝u po∏o˝ony jest Pearl Harbor.
Kilka godzin sp´dzi∏yÊmy w centrum kultury polinezyjskiej. Koloro-
wo, bajecznie, taƒce, muzyka. I niezwykle mili, przyjaêni ludzie. 
Wszyscy witajà, uÊmiechajà si´. „Aloha” to powitanie, ale równie˝ 
s∏owo oznaczajàce mi∏oÊç.
Ostatni wieczór to kolacja po˝egnalna o zachodzie s∏oƒca. Sto∏y 
ustawione w ogrodach hotelu. Pi´kne wyst´py Êlicznych tancerek, 
popisy wytatuowanych tancerzy i konkurs taƒca hula, w którym 
biorà udzia∏ liderzy FLP! Âwietna zabawa, du˝o radoÊci i serdecz-
noÊci. Obdarowani naszyjnikami z muszelek z ˝alem ˝egnamy na-
szych przyjació∏ i pi´knà wysp´.
JesteÊmy szcz´Êliwi, ˝e mo˝emy pracowaç w firmie, która daje nie-
ograniczone mo˝liwoÊci ka˝demu, kto nie boi si´ pracy, potrafi si´ 
zdyscyplinowaç, uczyç, planowaç i realizowaç swoje plany.
Rex Maughan stworzy∏ nie tylko doskona∏y system wynagrodzeƒ, 
ale równie˝ kilka programów motywacyjnych, dost´pnych dla 
ka˝dego, kto powa˝nie potraktuje wspó∏prac´ z Forever Living Pro-
ducts. A najpi´kniejsze jest to, ˝e pomagajàc innym zrealizowaç ich 
marzenia, realizujemy nasze plany.
Dzi´kuj´ wszystkim, którzy sà z nami. Mocno wierzymy, ˝e  
w przysz∏ym roku o wiele wi´cej polskich dystrybutorów skorzysta 
z wyjazdu na Super Rally do Phoenix i wycieczek pozjazdowych – 
Traditional lub Silver Post Rally.

Bogumi∏a Sroka, Diamond-Sapphire Manager

Silver Post Rally |
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Katowice 25 sierpnia 2007 r.

Na koƒczàcym wakacje Êlàskim Success Day sala by∏a wype∏niona po brzegi! 
Dystrybutorzy przybyli, by zdobyç cenne wiadomoÊci marketingowe do wy-
korzystania w codziennej pracy dystrybutora, a tak˝e pog∏´biç swojà wiedz´ 
o produktach. 

Poznaƒ 8 wrzeÊnia 2007 r.

Poznaƒski Success Day to spotkanie wype∏nione Êwietnymi szkoleniami  
biznesowymi, zawierajàcymi praktyczne porady, oraz wyk∏adem o produk-
tach, poprowadzonym przez dr Katarzyn´ Zgirskà-Kulaziƒskà.

Szkolenie 6/4 pk.

1 paêdziernika br. rozpoczà∏ 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. Osoby, które uzyskajà kwalifikacj´, otrzymajà pisemne zapro-

szenie z Biura G∏ównego FLPP.

Wszyscy uczestnicy szkolenia 6/4 pk., obecni na pierwszym po tym szkoleniu Forever 

Success Day, otrzymajà dodatkowà nagrod´!

| Raporty regionalne
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Senior Manager Halina 
Sm´tek

i Assistant Supervisor 
Bo˝ena Buczyƒska

o jesiennej odpornoÊci  
z produktami FLP

Nowi Senior Managerowie Halina 
i Wies∏aw Micorkowie

Wystàpienie Dyrektora Jacka Kandefera

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

Podró˝e Forever!
WrzeÊniowy Success Day up∏ynà∏ pod znakiem jednych z najatrak-
cyjniejszych programów promocyjnych oferowanych przez Fore-
ver, czyli wyjazdów! Dystrybutorzy wspominali zarówno Super 
Rally w Anaheim w Kalifornii oraz wycieczki pozjazdowe, a tak˝e 
nasz polski Forever Success Weekend – mo˝e mniej egzotyczny, 
ale na pewno super atrakcyjny!

Nowi Assistant Supervisorzy

Nowi Supervisorzy

Relacje z Super Rally

Uczestnicy Forever Success Weekend

Top Dystrybutorzy – struktury niemanagerskie – lipiec 2007

dr Tomasz Piechocki  
o produktach Forever

Maria Lodarska  
o swojej drodze  

do pozycji  
Managera

Top Dystrybutorzy – struktury niemanagerskie – sierpieƒ 2007

Success Day | 15 wrzeÊnia 2007
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!
KARNAWA¸ FOREVER

Czas trwania programu: listopad i grudzieƒ 2007.

Zasady: Aby wziàç udzia∏ w programie, zasponsoruj bezpoÊrednio 3 Nowych Dystrybuto-
rów, z których ka˝dy w czasie trwania programu osiàgnie stanowisko Assistant Super-
visora, a nast´pnie zakupi co najmniej 2 pk. 

Uwaga: Wszystkie wymagania muszà zostaç spe∏nione w czasie trwania programu. Dystrybu-
torzy responsorowani nie wliczajà si´ do programu. Za dat´ zasponsorowania Nowego Dystry-
butora przyjmuje si´ dat´ zatwierdzenia umowy dystrybutorskiej przez Biuro G∏ówne FLP  
Poland. Aby wziàç udzia∏ w programie, nale˝y spe∏niaç wymóg miesi´cznej aktywnoÊci 4 pk.

Nagroda: 

BAL KARNAWA¸OWY FOREVER!*

* FLP zapewnia zakwaterowanie dla 2 osób na jednà noc

4 pk. osobistej miesi´cznej aktywnoÊci to czynnik, dzi´ki które-

mu dystrybutorzy od stanowiska Supervisora wzwy˝ kwalifikujà 

si´ do otrzymywania Premii Grupowej. 

Kiedy dok∏adnie rozwa˝ysz t´ kwesti´, przekonasz si´, ˝e wymóg  

4 pk. jest najlepszym czynnikiem sukcesu twojego biznesu, zawar-

tym w planie marketingowym. Poniewa˝ na 4 pk. osobistej 

aktywnoÊci sk∏adajà si´ produkty kupione przez ciebie samego 

oraz przez twoich bezpoÊrednich Nowych Dystrybutorów, wymóg 

spe∏niasz poprzez trzy rodzaje dzia∏alnoÊci:

Nawyk sukcesu: cztery punkty kartonowe aktywnoÊci
1.  Wykorzystanie produktów na w∏asny u˝ytek. Jest to tzw. 

czynnik entuzjazmu wobec biznesu. Dla ciebie i twoich dystry-

butorów nie ma lepszego sposobu na piel´gnowanie entuzja-

zmu i zyskanie pewnoÊci siebie ni˝ sta∏e doÊwiadczanie pozy-

tywnych efektów dla zdrowia i urody p∏ynàcych z u˝ywania pro-

duktów. Nie tylko b´dziesz si´ lepiej czuç, ale tak˝e lepiej 

wyglàdaç i mieç wi´cej energii; tym samym staniesz si´ ˝ywà 

reklamà produktów i szansy na biznes.

| Biznes

ZIMOWE d PROGRAMY d PROMOCYJNE d FOREVER!
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ZIMOWY  WZROST!
program dla Assistant Supervisorów

Czas trwania programu: listopad 2007, grudzieƒ 2007, styczeƒ 2008, luty 2008.
Zasady i nagrody: Ka˝dy Assistant Supervisor, który w dowolnym miesiàcu trwania programu  

uzyska wzrost pk. aktywnoÊci* o minimum 1 pk. w stosunku do miesiàca poprzedniego,  
otrzyma

ATRAKCYJNÑ FIRMOWÑ NAGROD¢!
Na przyk∏ad:

paêdziernik: 2 pk. 

listopad: 3 pk.       
NAGRODA!

Nagrody przyznawane sà co miesiàc.
Na przyk∏ad:
paêdziernik: 2 pk. 
listopad: 3 pk.               

NAGRODA! 

grudzieƒ: 4 pk               
NAGRODA!

Wr´czenie nagród na warszawskich Success Days w styczniu i marcu 2008.

Dodatkowo wÊród wszystkich laureatów programu,  
obecnych na marcowym Forever Success Day w Warszawie, rozlosujemy

PRZENOÂNY ODTWARZACZ DVD.
* pk. w∏asne i od osobiÊcie zasponsorowanych Nowych Dystrybutorów

2.  Sprzeda˝ produktów klientom detalicznym. Jest to czyn-

nik stabilnoÊci twojego biznesu. Jedynà solidnà podstawà bi-

znesu FLP jest baza sta∏ych, zadowolonych klientów. Ka˝dy dys-

trybutor powinien zdobyç i pozostawaç w kontakcie z co naj-

mniej 15 sta∏ymi klientami.

3.  Sponsorowanie nowych dystrybutorów. Jest to czynnik 

rozwoju twojego biznesu. Sponsorujàc innych i uczàc ich tych 

trzech aspektów budowania biznesu, mo˝esz zwielokrotniç swo-

je wysi∏ki w nieograniczony sposób. Obroty, jakie mo˝esz gene-

rowaç, i zarobki jakie mo˝esz osiàgaç, nie majà limitu.

Trzy powy˝sze aspekty dzia∏alnoÊci gwarantujà twojemu biznesowi entuzjazm, stabilnoÊç i rozwój. Jest bardzo wa˝ne, abyÊ 
sam dawa∏ przyk∏ad wypracowywania 4 pk. i tego samego uczy∏ swoich dystrybutorów. Jest to podstawa konieczna dla osiàgni´cia 
trwa∏ego sukcesu. 

Wi´cej informacji znajdziesz w broszurze „Od Kierownika do Managera”.

Biznes |

  


ZIMOWE d PROGRAMY d PROMOCYJNE d FOREVER! ZIMOWE d PROGRAMY d PROMOCYJNE d FOREVER!
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Poni˝ej przedstawiamy artyku∏ dr Jerzego Oleszkiewicza, opubliko-

wany w dwuj´zycznym kwartalniku Polskiego Towarzystwa  

Magnezologicznego, nr 12/2/2007. 

O∏owiany 
diabe∏ (Abstrakt)

Prawie ka˝da patologia jest wieloprzyczynowa. W dà˝eniu do opa-

nowania agresji m∏odzie˝y, nale˝y uwzgl´dniç mo˝liwoÊç toksycz-

nego wp∏ywu o∏owiu i kadmu na mózg. Wynika to z analizy pier-

wiastkowej w∏osów metodà spektroskopii absorpcji atomowej wy-

konanej w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Udoku-

mentowano, ˝e nadmiar o∏owiu i niedobór magnezu, który jest 

neutralizatorem tej neurotoksyny – jest znamienny i powszechny. 

Dlatego konieczna jest masowa suplementacja magnezem 

m∏odzie˝y szkolnej.

O∏ów to jedno z najwi´kszych zagro˝eƒ dla 

˝ycia biologicznego na ziemi. Niestety, jest 

wszechobecny w naszym Êrodowisku. 

Przenika do organiz mów ludzkich  

i zwie rz´cych drogà pokar mowà, 

oddechowà oraz przez skór´. 

Byç mo˝e, ten metal, znany od 

kilku tysi´cy lat, odegra∏ istotnà 

rol´ w upadku cywilizacji, m.in. 

imperium faraonów i cesar-

stwa rzymskiego: staro˝ytni 

u˝ywali o∏owianych kot∏ów 

do produkcji wina gronowe-

go, za poÊrednictwem które-

go o∏owiana trucizna prze-

nika∏a do ich organizmów. 

Jest równie˝ hipoteza, wg 

której przyczynà degenera-

cji w∏adców Kremla, zna-

nych z dewiacji psychicz-

| Zdrowie
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nych i okrucieƒstw, mog∏o byç korzystanie z zainstalowanych  

w XVII w. wodociàgów z o∏owianymi zbiornikami na wod´ i rurami 

odprowadzajàcymi. 

O∏ów by∏ od dawna znany jako niebezpieczna substancja, lecz na 

poczàtku XX w. prawie ka˝dy produkt codziennego u˝ytku zawie-

ra∏ jakàÊ dawk´ tego metalu. Powa˝ne konsekwencje zdrowotne 

spowodowa∏a dopiero rozpocz´ta w USA w 1923 r. produkcja 

o∏owiu na skal´ przemys∏owà, stanowiàcego dodatek do paliw sil-

ników samochodowych. Amerykaƒski badacz Patterson udoku-

mentowa∏, ˝e przed 1923 r. w atmosferze nie by∏o prawie w ogóle 

zwiàzków o∏owiu, a od tego czasu ich st´˝enie stale i niebezpiecz-

nie ros∏o. Usuni´cie o∏owiu z benzyny sta∏o si´ jego ˝yciowym ce-

lem. Doprowadzi∏ do uchwalenia s∏ynnej ustawy Clean Air Act 

(uchwa∏a o czystym powietrzu) z 1970 r. i do wprowadzenia  

w 1986 r. zakazu sprzeda˝y benzyny o∏owiowej w Stanach Zjedno-

czonych. Niemal natychmiast poziom o∏owiu we krwi Ameryka-

nów obni˝y∏ si´ o 80%. Mimo to ˝yjàcy dzisiaj Amerykanie majà 

ok. 625 razy wy˝sze st´˝enie o∏owiu we krwi ni˝ ich przodkowie 

100 lat temu. Konserwy i inne pojemniki lutowane z u˝yciem 

materia∏ów zawierajàcych o∏ów wycofano ze sprzeda˝y w Amery-

ce dopiero w 1993 r. 

W krajach uprzemys∏owionych iloÊç o∏owiu w atmosferze nadal 

roÊnie, ca∏kowicie legalnie, g∏ównie za sprawà kopalƒ, przetwór-

stwa metali oraz kilku innych ga∏´zi przemys∏u. Od dawna wiado-

mo, ˝e o∏ów jest neurotoksynà, mo˝e powodowaç zaburzenia 

zachowaƒ, halucynacje, itp. 

W latach 70. prof. Bo˝ena Hager-Ma∏ecka u 300 dzieci zamieszka∏ych 

w pobli˝u Huty Metali Nie˝elaznych w Szopienicach stwierdzi∏a 

o∏owic´. Z ogólnej liczby tych dzieci a˝ 10% ucz´szcza∏o do szkó∏ 

specjalnych. 

W latach 80. badano zawartoÊç metali toksycznych u dzieci z zabu-

rzeniami psychosomatycznymi leczonych w Zespole Psychosoma-

tycznym przy Wojewódzkim Szpitalu Dzieci´cym w Warszawie. 

Niemal powszechne by∏o, nawet wielokrotne, przekroczenie do-

puszczalnych poziomów o∏owiu oraz kadmu (zawartego w dymie 

tytoniowym). RównoczeÊnie udokumentowano drastyczne niedo-

bory naturalnych neutralizatorów powy˝szych toksyn, tj. magnezu 

i cynku. Niedobory iloÊciowe tych neutralizatorów powodujà, ˝e 

metale toksyczne w∏àczajàc si´ w procesy metabolizmu przenikajà 

do mózgu. D∏ugotrwa∏e uzupe∏nianie magnezu (odtrutki o∏owiu)  

i cynku – jako neutralizatora kadmu – najcz´Êciej powodowa∏o po-

praw´ w zakresie nadpobudliwoÊci psychomotorycznej dzieci.  

Wyniki tych prac by∏y przedstawiane na Europejskim Kongresie 

Psychosomatycznym oraz na Êwiatowej Konferencji Toksykologicz-

nej w New Delhi. 

Badania laboratoryjne w∏osów prowadzono metodà spektroskopii 

absorpcji atomowej w Wojskowej Akademii Technicznej w Warsza-

wie. Metodà tà przebadano ju˝ ponad 30 tys. Polaków ze  

wszystkich grup wiekowych. Nadmiar o∏owiu i niedobór magnezu 

jest znamienny i powszechny. Inni autorzy równie˝ donoszà o po-

zytywnych wynikach suplementacji magnezem dzieci z nadpobud-

liwoÊcià psychoruchowà i zaburzeniami koncentracji. 

Bardzo skutecznie prowadzà do utraty magnezu stres i narkotyki.

Wydaje si´, ˝e u dzieci z opóênieniem sprawnoÊci intelektualnej  

i u których testy psychologiczne nie wykazujà organicznego uszko-

dzenia mózgu, nale˝y uwzgl´dniaç celowoÊç prowadzenia dzia∏aƒ 

detoksykacyjnych. Detoksykacja i do˝ywienie mózgu równie˝ 

mogà si´ przyczyniaç do polepszenia wyników pracy psycholo-

gów. 

Niedobory substancji od˝ywczych w mózgu sà trudno wykrywal-

ne, gdy˝ nie manifestujà si´ objawami niedo˝ywienia. Wa˝ny dla 

mózgu jest selen, witaminy: E, B1, B6, kwas nikotynowy i kwas fo-

liowy. Wed∏ug aktualnych poglàdów, niedobór ka˝dego z tych 

sk∏adników zaburza funkcjonowanie mózgu i mo˝e prowadziç do 

pogorszenia pami´ci, reakcji depresyjnych i innej patologii. 

Zaskakujàcy jest wysoki odsetek mieszkaƒców Stanów Zjednoczo-

nych i Anglii z niedoborami tych sk∏adników po˝ywienia. 

Celowe jest zapoznanie z tym zagadnieniem pedagogów, zw∏aszcza 

szkó∏ specjalnych, gdzie uczà si´ dzieci z zaburzeniami psychoso-

matycznymi. 

Wydaje si´, ˝e zaistnia∏a obiektywna i pilna potrzeba masowej su-

plementacji magnezem m∏odzie˝y szkolnej, na podobnej zasadzie 

jak „szklanka mleka dla ucznia”. 

Szczeciƒska lekarka swojà pracà doktorskà udokumentowa∏a, ˝e 

suplementacja preparatami magnezu wp∏ywa w sposób istotny na 

uk∏ad psychiczny m∏odzie˝y z upoÊledzeniem umys∏owym stopnia 

lekkiego, przez co zbli˝a ich do m∏odzie˝y normalnej. 

Wspó∏czesna szko∏a, m.in. dzi´ki komputeryzacji, zaburzy∏a równo-

wag´ mi´dzy wysi∏kiem intelektualnym i pami´ciowym a rozwo-

jem ruchowym. A przecie˝ çwiczenia fizyczne usprawniajà m.in. 

dop∏yw krwi do mózgu oraz stymulujà jego aktywnoÊç. Taki skutek 

aktywnoÊci fizycznej sta∏ si´ ju˝ bezdyskusyjnym faktem.

Zdrowie |



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.  

5 listopada zapraszamy  
od godziny 9.00  
31 grudnia br.  

Biuro G∏ówne i Oddzia∏y czynne 
do godz. 15.00

NowoÊç!

Ju˝ w sprzeda˝y praktyczny gad˝et – nowe d∏ugopisy z firmowym logo. Cena: 2 z∏ brutto.

Materia∏y reklamowe

Przypominamy, ˝e wszystkie materia∏y reklamowe przygotowywane przez dystrybutorów we 
w∏asnym zakresie muszà przed ich publikacjà uzyskaç akceptacj´ Dzia∏u Marketingu FLP Poland.  
Dotyczy to równie˝ stron internetowych. 

Produkty FLP na aukcjach internetowych

Sprzeda˝ produktów na aukcjach internetowych stanowi naruszenie Zasad Dzia∏alnoÊci i polityki  
Firmy. W stosunku do dystrybutorów dzia∏ajàcych w ten sposób b´dà wyciàgane konsekwencje  
– z zawieszeniem w prawach dystrybutorskich w∏àcznie.

FLP na Êwiecie 

Od 17 wrzeÊnia 2007 r. nowymi Dyrektorami Krajowymi RPA i Namibii zostali Rick i Eve Beeton.  
Obojgu ˝yczymy samych sukcesów i dynamicznego rozwoju FLP w ich krajach!

Europejski Zjazd i Podzia∏ Zysków, czyli fantastyczne,  

dwudniowe wydarzenie, w którym trzeba uczestniczyç!  

To ju˝ ostatni miesiàc kwalifikacji! Wykorzystaj szans´ na 

wyjazd do Budapesztu!

Zasady udzia∏u w programie na www.flpp.com.pl  

lub w poprzednim numerze „Forever Poland”.

S E L L  M O R E  G E L !
PROMOCJA TRWA 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 2 pk.), nabywanego  
przez Nowego Dystrybutora  
w ramach pierwszego zakupu,  
dodajemy Mià˝sz Aloe Vera.

| informacje

Europejski Zjazd i Podzia∏ Zysków

Budapeszt
22-24 lutego 2008



Forever Success Day 

Gdaƒsk 20 paêdziernika 2007
Centrum Handlowe Manhattan, Al. Grunwaldzka 82

godz. 11:30-16:00

•  Planowanie, dzia∏anie, kontrola, sukces – Dyrektor Jacek  
Kandefer

•  Czynniki sukcesu Forever – Soaring Manager Grzegorz Sieczka

•  Planowanie w biznesie

•  Produkty Forever w walce przeciwko procesom starzenia si´ 
organizmu – dr Jerzy Oleszkiewicz

Od 15/10 w cenie 20 z∏.

Spotkanie regionalne

Opoczno 27 paêdziernika 2007
Dom Kultury, ul. Biernackiego 4

godz. 11:30

•  Forever Twojà szansà na biznes – Dyrektor Jacek Kandefer

•  Motywowanie siebie i innych do pracy w Forever – Senior  
Manager Maria Grotyƒska

•  Dlaczego Forever – Manager Wanda Zi´ba

•  Wspomaganie odpornoÊci u dzieci i doros∏ych z produktami 
Forever – dr Katarzyna Zgirska-Kulaziƒska

Szansa na Biznes

GDA¡SK 
sala szkoleniowa w budynku Oddzia∏u, ul. Szymanowskiego 2, godz. 17:00
7, 28/11/07 – Soaring Manager Grzegorz Sieczka

ELBLÑG 
Hotel Gromada, pl. S∏owiaƒski 2, godz. 18:00 

 7/11/07 –  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 24/46, tel. 0-81/442 74 18

LUBLIN 
Studio Urody „Urszula”, Manager Urszula Zyskowska  

ul. U∏anów 7, tel. 0-81/53 108 53

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

 6/11/07 –  Managerowie Anna i Andrzej Popielarzowie
19/11/07 –  Managerowie Teresa i Stanis∏aw Makowscy

POZNA¡ 
Hotel Trawiƒski, ul. ˚niwna 2, godz. 18:00

7/11/07 –  Senior Manager Bo˝ena Matkowska,  
Manager Maria Perz-Paprocka, Senior Manager Jerzy Kowalski

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

14, 21, 28/11/07 –  Senior Manager Bo˝ena Matkowska,  
Manager Maria Perz-Paprocka

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

2, 30/11/07 – Senior Manager Kazimierz Swoboda

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

6/11/07 – Senior Manager Miros∏aw Kapusta

WROC¸AW
Oddzia∏ FLPP, ul. Gen. Pu∏askiego 42c 

7, 21/11/07 – godzina 18:00

Errata

W poprzednim wydaniu Forever b∏´dnie podaliÊmy  
stanowisko w Planie Marketingowym Grzegorza Sieczki, 
który jest Soaring Managerem. Bardzo przepraszamy!

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 |



Sonya Showtime,
Dodatkowe informacje z Biura G∏ównego FLP Int.:

czyli… Wybory Miss Forever Poland
• Konkurs przeznaczony wy∏àcznie dla dystrybutorek Forever. 

•  Kandydatki prezentujà si´ w strojach sportowych i strojach wieczorowych,  
w makija˝u wykonanym wy∏àcznie kosmetykami Sonya.

•  Indywidualne prezentacje kandydatek i wybór Miss Forever Poland odb´dzie si´ 
podczas Urodzin FLPP 17 listopada 2007. Ka˝da kandydatka przywozi w∏asne stroje.

• Oprawa indywidualnych prezentacji (np. muzyka) nale˝y do kandydatki i jej ewen-
tualnego zespo∏u przygotowujàcego. Zespó∏ przy go towujàcy mo˝e 

sk∏adaç si´ z maksymalnie 2 osób.

Zarówno kandydatka, jak i cz∏onkowie jej zespo∏u przygotowujàcego 
muszà byç dystrybutorami Forever Living Products.

Zwyci´˝czyni b´dzie reprezentowaç Polsk´  
na Zjeêdzie Europejskim w Budapeszcie,  
w wyborach Miss Forever Europe!

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

Sonya Showcase  
Profesjonalne narz´dzie pracy.  
Zawiera wszystko, czego  
potrzebujesz, by wykonaç  
idealny makija˝ – niezale˝nie  
od typu urody i okazji.

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 2-3  minuty.
W konkursie mogà wziàç udzia∏ wy∏àcznie dystrybutorzy FLP.  
Zg∏oszenia przyjmuje recepcja Biura G∏ównego FLP Poland  
nie póêniej ni˝ do 9 listopada br.

Fantastyczne nagrody czekajà!


