


Wszystkiego najlepszego Forever!

Wiosna w Arizonie przynosi ze sobà tyle wspania∏ych emocji – d∏u˝sze dni, cieplejsza 
pogoda, kwitnàce kwiaty i zielona trawa wsz´dzie, gdzie si´ nie spojrzy. To taka orzeêwiajàca 
pora roku! W USA wiosna to równie˝ poczàtek sezonu najwa˝niejszej ligi baseballu. Kiedy 
oglàda∏em w telewizji fragment meczu, przypomnia∏a mi si´ analogia, którà pos∏u˝y∏ si´ 
kiedyÊ Jim Rohn. Mówi∏ on o ró˝nicy pomi´dzy graczem zarabiajàcym zaledwie kilkaset 
tysi´cy dolarów rocznie, a graczem zarabiajàcym w ciàgu roku dziesiàtki milionów 
dolarów. W niektórych przypadkach ró˝nica ta polega∏a na 7 tzw. autach na strajki (czyli 

wyautowaniach zawodnika po trzech nieudanych odbiciach pi∏ki) na 10 razy w porównaniu do 6 autów na strajki 
na 10 razy. Prze∏ó˝my to teraz na sezon ligowy, w którym odbywajà si´ 162 mecze: zawodnik jest uderzajàcym 
Êrednio cztery razy w jednej grze, jego Êrednia na sezon wyniesie wi´c 648.

I tutaj dok∏adnie widaç pot´g´ liczb – poniewa˝ gorszy gracz zostaje wyautowany w 70%, do bazy trafia 194 razy 
rocznie. Jednak gracz, który zostaje wyautowany tylko w 60%, trafia do bazy 259 razy w roku. To niesamowita 
ró˝nica – 65 dotarç do bazy! Kiedy wi´c uÊwiadomimy sobie, ˝e wi´kszoÊç meczów baseballowych wygrywana jest 
ró˝nicà zaledwie dwóch, trzech biegów do bazy, wspaniale jest mieç gracza lepszego o zaledwie 10% – czy mówiàc 
inaczej: lepszego o zaledwie jedno uderzenie. 

Zastanówcie si´, jak odnieÊç to do swojego biznesu. Podwodem ró˝nicy pomi´dzy Waszymi zarobkami liczonymi 
w milionach a liczonymi w tysiàcach mo˝e byç po prostu robienie czegoÊ êle szeÊç razy zamiast siedmiu. Czy 
nie warto uczestniczyç szkoleniach, s∏uchaç sponsora, konsekwentnie mówiç innym o szansie na biznes, çwiczyç 
prezentacje biznesowe i koncentrowaç si´ na doskonaleniu podstaw? JeÊli b´dziecie tak post´powaç, gwarantuj´,  
˝e b´dziecie w stanie zrobiç to dobrze o raz lub dwa razy wi´cej ni˝ obecnie. Nawet je˝eli nie odnosicie sukcesu  
6 razy na 10, nie ma to znaczenia. Najwa˝niejsze, ˝e cztery osoby do∏àczy∏y do Was i teraz pragnà tak samo jak 
Wy budowaç trwa∏y, udany i op∏acalny biznes Forever!

Takie nastawienie by∏o doskonale widoczne w Budapeszcie, kiedy mieliÊmy przywilej sp´dzenia czasu z ponad 
13 000 pe∏nych entuzjazmu przyjació∏ i cz∏onków Rodziny Forever podczas Europejskiego Zjazdu i Podzia∏u 
Zysków. MieliÊmy okazj´ obcowaç z tysiàcami mistrzów; czuliÊmy emocje towarzyszàce wr´czaniu milionów 
dolarów setkom ludzi, którzy zakwalifikowali si´ do Podzia∏u Zysków. Gratulacje dla FLP W´gry, Albania, 
BoÊnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Serbia i S∏owenia, których wspólna sprzeda˝ pomog∏a FLP 
Hungary staç si´ nowym krajem Numer Jeden w Europie. Co za uczucie – byç otoczonym przez tak wielu 
wspania∏ych ludzi!

Kiedy wyje˝d˝aliÊmy z Budapesztu, czu∏em si´ rzeÊki i pe∏en energii, by kontynuowaç to, co robimy, by pomagaç 
naszym wspania∏ym Dystrybutorom w dalszym budowaniu sukcesu. 13 maja obchodzimy nasze 30. Urodziny  
i chc´ powiedzieç Forever „Wszystkiego najlepszego!”. To niesamowite – Êwi´towaç t´ okazj´ z ka˝dym z Was  
i móc byç cz´Êcià takiej wspania∏ej organizacji. Dobrze pami´tam, jak ponad 30 lat temu zacz´liÊmy rozwijaç t´ 
ide´, która sta∏a si´ najwi´kszà szansà na Êwiecie. Minione 30 lat by∏o niesamowità podró˝à i dlatego patrz´ na nie 
z sentymentem, jednak nasze spojrzenia musimy kierowaç przed siebie. Przesz∏oÊç by∏a wspania∏a i uwielbia∏em 
ka˝dà jej chwil´, ale przysz∏oÊç b´dzie jeszcze lepsza. Ju˝ nie mog´ si´ doczekaç nast´pnych 30 lat! Z entuzjazmem 
czekam na 13 maja 2038 r., kiedy b´dziemy mogli spojrzeç wstecz i powiedzieç „Gratulacje z okazji 60. Urodzin!” 
– i ruszyç w kolejne 30 lat. PoÊwi´çcie w tym miesiàcu chwil´, by poczuç energi´ wiosny, i pozwólcie, ˝e jeszcze 
raz powiem „Dzi´kuj´ za wszystko!”. 

Na zawsze Wasz,

Rex Maughan 



Ta niewielka broszura mo˝e zmieniç ca∏e Twoje ˝ycie! Wczytaj si´ w jej s∏owa  
i odkryj si∏´ Forever. Jako najwi´kszy na Êwiecie plantator, wytwórca i dystrybutor 
produktów na bazie Aloe Vera oraz firma o rocznych obrotach przekraczajàcych 2 miliardy 
dolarów, ju˝ od 30 lat pomagamy milionom ludzi w ponad 130 krajach Êwiata zmieniç styl 

˝ycia na lepszy. Teraz najwi´ksza szansa na Êwiecie jest równie˝ w zasi´gu Twojej r´ki. 

Uwierz w siebie, w prawo do lepszego, ciekawszego, cudownego ˝ycia. Twojà szansà na w∏aÊnie takie ˝ycie 
jest zaanga˝owanie w prac´ z Forever. Dzi´ki niej mo˝esz przejàç kontrol´ nad swoim losem, ˝yç w poczuciu 
bezpieczeƒstwa finansowego i swobody samodzielnego podejmowania decyzji w istotnych dla Ciebie sprawach.

Ka˝dy z nas marzy – o pi´knym domu, egzotycznych podró˝ach, wolnym czasie, którym mo˝na dysponowaç,  
jak si´ chce, zapewnieniu dzieciom jak najlepszego ˝yciowego startu… Ile osób, tyle marzeƒ. Marketing zespo∏owy 
Forever daje szans´ nam wszystkim, byÊmy realizowali swoje nawet najambitniejsze cele, jednoczeÊnie pomagajàc 
innym spe∏niaç ich marzenia. Dosta∏eÊ wielkà szans´, podziel si´ nià z innymi, tak jak z Tobà podzieli∏a si´ osoba, 
od której dosta∏eÊ t´ broszur´. 

Wszystko to jest na wyciàgni´cie r´ki – teraz Twój ruch!

Powodzenia,

Jacek Kandefer



Problemy 
finansowe

kredyty
niezap∏acone rachunki

brak oszcz´dnoÊci

Brak czasu
praca na ca∏y etat  

plus zaj´cia dorywcze
praca od Êwitu do nocy

jedyny ˝ywiciel  
rodziny

Kwestie 
zdrowotne

zm´czenie i brak si∏
brak czasu  

na gimnastyk´
brak energii

Niskie  
wykszta∏cenie  
lub jego brak

brak perspektyw zawodowych
brak pieni´dzy  

lub czasu na dokszta∏canie
czasoch∏onne dojazdy

Niezadowolenie  
z pracy

mikrozarzàdzanie
brak elastycznoÊci

brak wyboru
brak kontroli

Brak mo˝liwoÊci  
rozwoju osobistego

brak mo˝liwoÊci awansu
poczucie bycia  
niedocenianym

Brzmi znajomo?

bez 
zobowiàzaƒ  

i szefa

umo˝liwiajàca 
nawiàzanie 
szerokich  
kontaktów

w dogodnym  
dla Ciebie rytmie  
i sympatycznym  

otoczeniu

∏àczàca  
wysi∏ek  

z  
przyjemnoÊcià

pozwalajàca  
poÊwi´ciç  
du˝o czasu  

rodzinie

dajàca  
mo˝liwoÊç  

podró˝owania  
po Êwiecie

wynagradzana  
odpowiednio  
do w∏o˝onego  

wysi∏ku

Je˝eli 
interesuje Ci´ praca

na w∏asny  
rachunek



Oferujemy
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Je˝eli ty i jeszcze jedna osoba b´dziecie „powielaç si´” co miesiàc, po up∏ywie roku w twojej strukturze b´dzie 4 096 osób!

Marketing sieciowy, zwany tak˝e marketingiem wielopoziomowym lub MLM (multi-level marketing), pozwala Ci 
osiàgnàç znaczàce cele finansowe dzi´ki zwielokrotnieniu wysi∏ków ludzi dzia∏ajàcych jako zespó∏ dla rozwoju 
przedsi´wzi´cia. W marketingu sieciowym mo˝esz po∏àczyç si´ z innymi, by razem dà˝yç do realizacji wspólnego 
celu – finansowego bezpieczeƒstwa.
Kiedy pracujesz razem z innymi, generowana przez ciebie energia i twoje osiàgni´cia ulegajà zwielokrotnieniu  
i rosnà, a˝ dzi´ki po∏àczonym wysi∏kom zespo∏u osiàgniesz finansowe nagrody, o jakich nawet nie marzy∏eÊ. Nigdy 
nie by∏o lepszej okazji, aby nauczyç si´ wykorzystywaç pot´g´ ∏àczenia wysi∏ków i marketingu sieciowego, by byç 
zdrowszym i osiàgnàç finansowe bezpieczeƒstwo!

w dogodnym  
dla Ciebie rytmie  
i sympatycznym  

otoczeniu

Dzia∏alnoÊç w Forever jest wr´cz  
stworzona dla Ciebie!  

Prosta, oparta na jasnych, przejrzystych 
zasadach. Umo˝liwiajàca samorealizacj´  

i dajàca satysfakcj´ finansowà. Dost´pna dla 
ka˝dego. Twój wiek, wykszta∏cenie, miejsce 

zamieszkania nie grajà roli.  
Twój sukces  

zale˝y tylko od Twego wysi∏ku 
i zaanga˝owania.

✓  ka˝demu mo˝liwoÊç podj´cia 
wspó∏pracy jako dystrybutor

✓  ambitnym mo˝liwoÊç zbudowania 
w∏asnego grona wspó∏pracowników  
i stworzenia bardzo dochodowego 
biznesu

✓  wszystkim motywujàcy  
i satysfakcjonujàcy schemat 
wynagradzania

✓  pracowitym dodatkowe nagrody  
w postaci zagranicznych podró˝y  
i sfinansowania zakupu samochodu

Rozwiàzanie dla Ciebie

jeÊli tak…
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Nie wszystkie firmy MLM sà jednakowe
10 kluczowych cech znakomitej firmy marketingu wielopoziomowego

1. Wysokiej jakoÊci produkty
Szukaj firmy, która ma sprawdzonà ofert´ 
produktowà o szerokim zastosowaniu.  
O produktach wysokiej jakoÊci pami´ta si´ 
d∏ugo po tym, jak minà chwilowe mody  
i nowinki. 

2. Brak mo˝liwoÊci „wymini´cia” sponsora
PowinieneÊ szukaç planu marketingowego, 
który wynagradza ci´ za twoje wysi∏ki. Kiedy 
ktoÊ, kogo zasponsorowa∏eÊ i wprowadzi∏eÊ 
do firmy, osiàga sukcesy, b´dziesz za to 
wynagradzany, a nie pomijany.

3. Brak mo˝liwoÊci degradacji
Dystrybutor nie powinien byç pozbawiany 
stanowiska w zwiàzku ze zbyt niskà 
aktywnoÊcià/sprzeda˝à. Kiedy raz osiàgniesz 
okreÊlone stanowisko, powinieneÊ na nim 
pozostaç do koƒca ˝ycia. 

4.  Premie wyp∏acane od ceny DETALICZNEJ 
produktów
Chocia˝ ty kupujàc produkty p∏acisz cen´ 
hurtowà, dobra firma b´dzie wyp∏acaç 
ci premie naliczane na podstawie ceny 
DETALICZNEJ.

5. Dowiedziona stabilnoÊç finansowa
Wykres sprzeda˝y firmy powinien pokazywaç 
jej stabilny rozwój, dane o sprzeda˝y i histori´ 
sprzeda˝y, a tym samym wskazywaç przysz∏e 
tendencje.

6. CO NAJMNIEJ 5 lat obecnoÊci w bran˝y
Renomowana firma MLM przetrwa 
pierwsze kluczowe 5 lat – dzi´ki 
w∏aÊciwemu zarzàdzaniu, rzetelnemu 
planowi marketingowemu, zmotywowanym 
dystrybutorom i wysokiej jakoÊci produktom.

7. Zró˝nicowanie mo˝liwoÊci zarobkowych
Powinny byç ci zaoferowane ró˝ne opcje 
zarobkowe, a tym samym zalety ustalania 
w∏asnego harmonogramu pracy (pe∏ne 
zaanga˝owanie lub zaj´cie dodatkowe) oraz 
pracy z domu. PowinieneÊ móc korzystaç  
z ró˝nych sposobów uzyskiwania dochodów, 
takich jak podzia∏ zysków oraz dodatkowe 
premie promocyjne.

8. Produkty zu˝ywalne
Produkty zu˝ywalne pomagajà bez trudu 
zbudowaç baz´ lojalnych klientów, którzy 
regularnie ponawiajà zakupy. Aktywna baza 
klientów to klucz do sukcesu firmy MLM,  
a mo˝na jà zbudowaç wy∏àcznie wtedy, gdy 
dysponujesz wysokiej jakoÊci produktami 
zu˝ywalnymi.

9. Rozbudowany system wsparcia
Twoja firma powinna oferowaç rozbudowany 
system wspierania: od seminariów 
szkoleniowych i materia∏ów do dodatkowych 
premii i pomocnego personelu – na poziomie 
lokalnym, krajowym i mi´dzynarodowym. 
Pami´taj, twój sukces ma bezpoÊredni wp∏yw  
na sukces firmy MLM.

10. Mi´dzynarodowa obecnoÊç
Firma, która istnieje od wielu lat i ma swoje 
przedstawicielstwa na ca∏ym Êwiecie, obrazuje 
w ten sposób swój rozwój, odpowiedzialnoÊç 
i wysokiej jakoÊci produkty. Wi´kszoÊç 
firm decydujàcych si´ na mi´dzynarodowà 
ekspansj´ jest stabilna i ma bogate 
doÊwiadczenie w bran˝y.

Na podstawie sprzeda˝y biur Êwiatowych
* Êrednia sprzeda˝ roczna

Historia sprzeda˝y naszej firmy

1978-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2003 2004-2006      2007
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Oboje mieliÊmy kariery zawodowe i pracowaliÊmy ca∏ymi dniami. ChcieliÊmy 
mieç kontrol´ nad swoim czasem, dlatego szukaliÊmy alternatywy. Wspó∏prac´ 
z FLP zacz´liÊmy od u˝ywania produktów i na w∏asnej skórze przekonaliÊmy si´, 
˝e naprawd´ dzia∏ajà. Dzielàc si´ produktami z innymi, zbudowaliÊmy pr´˝ny 
biznes obejmujàcy ca∏à Ameryk´ Pó∏nocnà. Dzisiaj produktów FLP u˝ywajà cztery 
pokolenia naszej rodziny! Sp´dzenie dnia w Êrodku tygodnia z rodzinà na szczycie 
góry daje o wiele wi´cej radoÊci ni˝ sp´dzenie go w biurze. Dzi´kujemy Ci,  
Rex, za stworzenie takiej fantastycznej szansy!                   Gordana i Dejan Varajic

Niezale˝nie od tego, jaki ˝yciowy cel jest twoim marzeniem, FLP to Êwietne narz´dzie jego realizacji. 
Rozpoczynajàc dzia∏alnoÊç z w∏asnego domu, mo˝esz zbudowaç biznes, który przyniesie ci czas i pieniàdze 

umo˝liwiajàce robienie tego, czego zawsze pragnà∏eÊ. O czym marzysz? O nowym samochodzie?  
O lepszym mieszkaniu? D∏u˝szych wakacjach? Sp∏acie kredytów? Finansowym bezpieczeƒstwie?

Z FLP wszystkie te rzeczy sà bli˝ej, ni˝ myÊlisz!

FLP: Najwi´ksza szansa na Êwiecie



Plan Marketingowy FLP odnosi sukcesy, 
poniewa˝ jest szczodry i prosty!

•  Brak mo˝liwoÊci wymini´cia  
lub degradacji

•  Potwierdzona stabilnoÊç 
finansowa

•  Wysokiej jakoÊci produkty 
zu˝ywalne

•  Premie wyp∏acane na podstawie 
ceny detalicznej

•  Ró˝norodne mo˝liwoÊci 
zarobkowania

• 30 lat doÊwiadczenia w bran˝y
• Rozbudowany system wsparcia
• Mi´dzynarodowa obecnoÊç 

NOWY  
DYSTRYBUTOR

43% mar˝y detalicznej

Podpisz umow´

Bez op∏at wpisowych

Na nast´pne spotkanie 
przyprowadê ze sobà 
goÊcia

5% 
ASSISTANT 

SUPERVISOR

43% mar˝y detalicznej

Plus 5% premii od 
osobistej sprzeda˝y 
detalicznej

Uczestnicz w szkole-
niach

4 punkty kartonowe

Zacznij sponsorowaç  
i budowaç struktur´

Twój sukces jako przedsi´biorcy FLP mierzony jest w wewn´trznych jednostkach – obowiàzujàcych na ca∏ym Êwiecie – zwanych punktami  
kartonowymi (pk.). Stanowià one wyznacznik u∏atwiajàcy ci stawianie sobie celów i ich realizacj´. W miar´ osiàgania wyznaczonych poziomów 
punktów kartonowych b´dziesz wyró˝niany awansami, premiami, nagrodami i udzia∏em w programach promocyjnych.

2 pk.

 25 pk.
8% 

SUPERVISOR

 75 pk.

 120 pk.

13% 
ASSISTANT 
MANAGER

18% 
MANAGER

43% mar˝y detalicznej

Plus 8% premii  
od osobistej sprzeda˝y 
detalicznej

Plus 3% od sprzeda˝y 
detalicznej grup 
Assistant Supervisora

Uczestnicz  
w szkoleniach

4 punkty kartonowe

Kontynuuj  
sponsorowanie  
i rozbudow´  
struktury

43% mar˝y detalicznej

Plus 13% premii  
od osobistej sprzeda˝y 
detalicznej

Plus 5% premii  
od sprzeda˝y  
detalicznej grup 
Supervisora

Plus 8% premii  
od sprzeda˝y  
detalicznej grup 
Assistant Supervisora

Uczestnicz  
w szkoleniach

4 punkty kartonowe

Kontynuuj  
sponsorowanie  
i rozbudow´  
struktury

43% mar˝y detalicznej

Plus 18% premii  
od osobistej sprzeda˝y 
detalicznej

Plus 5% premii  
od sprzeda˝y 
detalicznej grup 
Assistant Managera

Plus 10% premii  
od sprzeda˝y 
detalicznej grup 
Managera

Plus 13% premii  
od sprzeda˝y 
detalicznej grup 
Assistant Supervisora

Uczestnicz  
w szkoleniach

4 punkty kartonowe

Kontynuuj  
sponsorowanie  
i rozbudow´  
struktury

10 SPOSOBÓW ZARABIANIA PIENI¢DZY
1. Zysk detaliczny

43% mar˝y detalicznej

2. Premia osobista
5-13% premii  
od sprzeda˝y osobistej

3. Premia grupowa
3-13% premii od sprzeda˝y detalicznej 
twojej grupy

4. Premia Lidera
6%, 3%, 2% od obrotów  
Managerów I, II i III generacji

5. Premia Gem Bonus
Zwi´kszone dochody  
od obrotów Managerów  
w strukturze

 6.  Premia z Programu 
Motywacyjnego/
„Samochodowego”
Do $800 miesi´cznie

 7. Podzia∏ Zysków
Udzia∏ w hojnym dorocznym  
programie podzia∏u zysków

 8. Rozwój osobisty
Zdobywasz nowe  
umiej´tnoÊci i wiedz´

 9. Egzotyczne wakacje
Kwalifikujesz si´ do udzia∏u wyciecz-
kach do ró˝nych zakàtków Êwiata

10. Specjalne promocje
Atrakcyjne sposoby na rozwój biznesu

Diamond Centurion 
Triple Diamond 

Double Diamond 
Diamond 

Diamond Sapphire 
Sapphire 
Soaring 
Senior 

Manager



NIECH CA¸Y TWÓJ ORGANIZM  
SKORZYSTA Z NIEZWYK¸YCH 

W¸AÂCIWOÂCI ALOESU
Korzystne dla zdrowia w∏aÊciwoÊci aloesu znane sà od wieków, jednak by∏y raczej lekcewa˝one przez 
Êrodowiska lekarzy i dietetyków do momentu, gdy w 1978 r. FLP pomog∏o ponownie przedstawiç 
je Êwiatu. Obecnie aloes jest jednym z najpopularniejszych sk∏adników produktów piel´gnacyjnych 

oraz preparatów dietetycznych, a Forever Living Products jest najwi´kszym Êwiatowym plantatorem, 
wytwórcà i dystrybutorem aloesowych produktów dla zdrowia i urody.

Pe∏na gama napojów aloesowych, produktów piel´gnacyjnych i kosmetyków kolorowych dostarcza 
niezwyk∏e w∏aÊciwoÊci aloesu ca∏emu twojemu organizmowi. A kiedy dodasz do tego kompletnà ofert´ 

suplementów witaminowych, mineralnych i zio∏owych oraz od˝ywcze produkty pszczele, uzyskasz 
gotowy system w naturalny sposób prowadzàcy do osiàgni´cia lepszego zdrowia i urody.

Kontrola wagi – osiàgnij 
upragnionà wag´ i kondycj´  
w zdrowy i smaczny sposób!

Pakiety startowe – przekrój 
produktów oraz literatura, które 
pomogà ci rozpoczàç budowanie 

biznesu.

Kosmetyki kolorowe – bogaty 
wybór odcieni, które nie tylko 

upi´kszajà, ale i od˝ywiajà twojà 
skór´.

Piel´gnacja skóry – czysty 
mià˝sz Aloe Vera, aby koiç, 

chroniç i nawil˝aç twojà skór´.

Produkty pszczele – jedno  
z najczystszych êróde∏  
naturalnych substancji 

od˝ywczych.

Napoje aloesowe – nasze czyste 
napoje aloesowe zawierajà ponad 

200 sk∏adników od˝ywczych.

Suplementy dietetyczne – 
por´czne suplementy zawierajàce 
wszystkie nieodzowne sk∏adniki 

zdrowej diety.

Codzienna piel´gnacja – 
oczyszczajàca, od˝ywiajàca  

i rewitalizujàca pot´ga aloesu.



Marysia: Mojà motywacjà, moim „Dlaczego?” do rozpocz´cia wspó∏pracy z Forever Living Products by∏a ch´ç zapewnienia 
normalnego rozwoju moim dzieciom. Tak si´ z∏o˝y∏o, ˝e sama musia∏am wychowywaç troje ma∏ych dzieci, a ˝y∏am z nimi  
w 40-metrowym  mieszkaniu. Chcia∏am zapewniç dzieciom dom, w którym ka˝de z nich b´dzie mia∏o swój pokój. Dobrà szko∏´, 
lekcje angielskiego, wycieczki i ogólnie dobre warunki do rozwoju.
To Forever stworzy∏o mi warunki, aby to wszystko osiàgnàç, dlatego nasze dzisiejsze „Dlaczego?” si´ zmieni∏o.  
Jacek: Obecnie najwa˝niejsze dla nas jest pomaganie innym dzi´ki Forever, zarówno w utrzymaniu zdrowia, jak i znalezieniu 
bardzo dobrej pracy, a tak˝e pomoc finansowa tym, którzy sami nie radzà sobie w ˝yciu.

Maria i Jacek Bartkowiakowie, Soaring Managerowie

W Forever odwa˝yliÊmy si´ marzyç i przekuwaç te marzenia w cele. Wiele z nich uda∏o nam si´ zrealizowaç. UzyskaliÊmy 
niezale˝noÊç finansowà, mo˝liwoÊç zwiedzania Êwiata, je˝d˝enia nowymi samochodami, a przede wszystkim poznawania wielu 
wspania∏ych ludzi.
Obserwujàc, jak zwykli ludzie odnoszà niezwyk∏e sukcesy, uwierzyliÊmy, ˝e z Forever mo˝na osiàgnàç wszystko, czego naprawd´ si´ 
pragnie. Ta wspania∏a Firma oferuje nam wszystko, co jest niezb´dne do osiàgni´cia sukcesu. Reszta zale˝y od nas. OkreÊl swój cel, 
uwierz w siebie i zacznij dzia∏aç. Z Forever na pewno Ci si´ uda. ˚yczymy powodzenia.

Urszula i Miros∏aw Kapustowie, Senior Managerowie 

Nasza wspania∏a przygoda z Forever Living Products trwa od jesieni 1994 r. Jako chemicy uwa˝amy, ˝e produkty FLP sà 
naturalnà tarczà dla organizmu przeciwko zagro˝eniom, jakie niesie nasze Êrodowisko. Dzielàc si´ z otoczeniem informacjami  
o Firmie budujemy swój zespó∏ przyjació∏ i wspó∏pracowników – to oni sà naszà si∏à, radoÊcià i przysz∏oÊcià. Wielu z nich podà˝a 
w∏asnym tempem drogà, która wskazujemy. Ich sukcesy to najwy˝sza nagroda, dajàca ogromnà satysfakcj´. Jednak w Forever jest 
wiele nagród za dobrze wykonanà prac´ – one te˝ sta∏y si´ naszym udzia∏em. Dzi´ki  Forever spe∏ni∏o si´ wiele naszych marzeƒ: 
poczàwszy od  „ma∏ego bia∏ego domku”, poprzez 2 samochody w programie motywacyjnym, wiele podró˝y po Êwiecie w gronie 
naszych przyjació∏, a˝ po (upragnione jeszcze za czasów studenckich) mieszkanie w Krakowie. To sà wymierne korzyÊci za prac´  
w FLP. Jest jednak wiele wa˝niejszych powodów, dla których anga˝ujemy si´ w prac´ dla tej Firmy:
* pracujemy z radoÊcià i pasjà, otrzymujàc w zamian szacunek i uznanie 
* mamy ogromne przekonanie o s∏usznoÊci tego, co robimy
* czujemy si´ potrzebni i z wielkà przyjemnoÊcià pomagamy innym 
* nasza wewn´trzna harmonia i towarzyszàcy nam uÊmiech dajà innym ludziom poczucie bezpieczeƒstwa, 
*  w∏asna motywacja i wytrwa∏oÊç dodajà naszym dystrybutorom energii i pewnoÊci, ˝e z tà Firmà mo˝na zmieniç  

na lepsze ˝ycie swoje i innych. 

Wies∏awa i Adam Spyrowie, Senior Managerowie

Zawsze by∏am marzycielkà i zawsze wierzy∏am, ˝e spotka mnie w ˝yciu coÊ fascynujàcego. Forever to najpi´kniejsza i niekoƒczàca 
si´ przygoda. To zachwyt, który zmusza do dzielenia. To niemo˝liwe, które staje si´ mo˝liwe. A˝ trudno uwierzyç, ze mo˝emy ˝yç 
pe∏nià ˝ycia, realizowaç si´ i spe∏niaç swoje marzenia. To tak bardzo potrzebne poczucie bezpieczeƒstwa i komfortu psychicznego. 
MyÊl´ ˝e ktoÊ, kto zrozumie idee Forever, rozpocznie najpi´kniejszà podró˝ swojego ˝ycia. Moja trwa ju˝ ponad 13 lat. Wystarczy 
obudziç w sobie dziecko...

Urszula Zyskowska, Manager

12 lat wspó∏pracy z FLP to odzyskane zdrowie, zdobycie niezale˝noÊci finansowej, a co za tym idzie – mo˝liwoÊç kszta∏cenia dzieci, 
wybudowanie pi´knego domu, niezwyk∏e egzotyczne podró˝e.
Najwa˝niejsze jest to, ˝e wcià˝ mamy nowe marzenia, które sà inspiracjà do dalszej intensywnej pracy.  
Wierzymy, ˝e to, co najpi´kniejsze, jest jeszcze przed nami. Wszystko, co robimy, robimy z pasjà i radoÊcià,  
a nasze marzenia i wytyczone cele dajà si∏´ i energi´ do dzia∏ania.
Pomaganie ludziom w osiàgni´ciu niezale˝noÊci finansowej to dla nas najwa˝niejsze wyzwanie.  
Realizujemy swoje marzenia poprzez pomaganie innym w realizacji ich planów. 

Bogumi∏a i Jan Srokowie, Diamentowo-Szafirowi Mened˝erowie 

To ju˝ kolejne nasze okràg∏e Urodziny FLP! Nie tak dawno temu obchodziliÊmy 20., 25. a teraz ju˝ 30. Urodziny FOREVER.  
To równie˝ 15 lat Forever w Polsce!
Zapytasz, czy warto zwiàzaç si´ na d∏u˝ej, na zawsze (ang. forever) z FOREVER?
Czy warto zwiàzaç si´ na zawsze z firmà tak stabilnà, tak systematycznie rozwijajàcà si´ od 30 lat, b´dàcà ju˝ w ponad 130 krajach 
na Êwiecie – czy warto ...?
Sam(a) musisz odpowiedzieç sobie na to pytanie. Zaanga˝uj si´ z FOREVER na 12 miesi´cy, zacznij realizowaç swoje cele  
i miej wielkie marzenia na przysz∏oÊç – a b´dziesz wiedzieç, czy warto. Jak powiedzia∏ Albert Einstein: „Marzenia sà wa˝niejsze 
od wiedzy”.
˚yczymy ka˝demu Nowemu Dystrybutorowi wytrwa∏oÊci i sukcesów z FOREVER. Do zobaczenia na szczycie!

Jolanta i Rados∏aw Jochimowie, Soaring Managerowie

DLACZEGO FOREVER



To bardzo proste!
Przede wszystkim skontaktuj si´ z osobà, 
dzi´ki której pozna∏eÊ Forever Living Products. 
Podpisz umow´ i zamów pakiet startowy 
Touch of Forever. Zacznij u˝ywaç produktów 
w nim zawartych, a nast´pnie dziel si´ swoimi 
doÊwiadczeniami z innymi.

To wszystko, co jest potrzebne, by zaczàç!

Szansa na biznes Forever Living 
Products pomog∏a milionom ludzi zreali-
zowaç pragnienia. O czym ty marzysz? 

Niezale˝nie od tego, jakie sà twoje 
marzenia, FLP mo˝e ci pomóc je spe∏niç. 

Mamy produkty i plan biznesowy.  
Je˝eli ty masz odpowiednie nastawienie 
i entuzjazm, razem stworzymy Êwietny 

zespó∏.

JAK ZACZÑå?

DwanaÊcie lat temu na naszej drodze pojawi∏o si´ Forever. Decyzj´ o wspó∏pracy podj´liÊmy z m´˝em bez wachania. Wiemy 
doskonale, co znaczy wspó∏praca z wartoÊciowà firmà – nieÊç ludziom misj´ zdrowia, oferujàc naprawd´ wyjàtkowe produkty. 
Ale to nie wszystko. Nasza aktywnoÊç nie koƒczy si´ na szeroko poj´tej profilaktyce. To tak˝e mo˝liwoÊç dawania tego, czego 
cz∏owiek oprócz zdrowia potrzebuje najbardziej – satysfakcjonujàcej pracy. PrzekonaliÊmy si´, ze z Forever mo˝emy osiàgnàç 
wszystko: niezale˝noÊç finansowà, awanse, satysfakcj´, spe∏nienie marzeƒ, no i oczywiÊcie zdrowie. Wszystko to jest mo˝liwe pod 
warunkiem systematycznej i wytrwa∏ej pracy. Praca w Forever to po prostu nasze ˝ycie. ˚ycie ciekawe, pe∏ne przygód i niespo-
dzianek. Z naszà firmà  mogà wspó∏pracowaç wszyscy pod warunkiem, ˝e b´dà si´ rozwijaç. PrzekonaliÊmy si´, ˝e nigdy nie 
nale˝y uciekaç przed nowymi wyzwaniami i nie wolno traciç wiary we w∏asne mo˝liwoÊci. Forever daje nam szans´. My oboje  
z m´˝em jesteÊmy zdecydowani zdobywaç nast´pne pozycje w Forever. A wi´c do zobaczenia – Na Szczycie wÊród Diamentów.

Anna i Andrzej Popielarzowie, Managerowie

Aby osiàgnàç sukces, trzeba uczyç si´ od ludzi sukcesu – braç z nich przyk∏ad. Ludzie mówià: to prawda, ale nie wiemy gdzie ich 
spotkaç, jak do nich dotrzeç, jak osiàgnàç sukces bez kapita∏u? My wiemy, jakie mo˝liwoÊci oferuje od 30 lat na ca∏ym Êwiecie 
firma Forever Living Products. To dzi´ki tej fantastycznej firmie posiedliÊmy umiej´tnoÊç generowania dochodu, odnaleêliÊmy  
w sobie potrzeb´ zmian, doskonalenia i samorealizacji. To w tej firmie spotkaliÊmy ludzi sukcesu, nauczyliÊmy si´ ˝yç w atmosferze 
sukcesu i w konsekwencji poznaliÊmy smak sukcesu.
Nasz sukces w Forever to dochody pozwalajàce na realizacje marzeƒ, to ekskluzywne podró˝e do najpi´kniejszych miejsc, to 
samochód z Programu Motywacyjnego. Nasz sukces z Forever to wolnoÊç wyboru, dysponowanie czasem, mo˝liwoÊç decydowania  
o przysz∏oÊci, kontakt z fantastycznymi ludêmi, a tak˝e ich uznanie dla nas za to, co osiàgn´liÊmy z naszà firmà.

Danuta i Edward Wienchowie



FLP Wietnam

Âwiatowy i Europejski Zjazd 2007

Najwi´kszy  

na Êwiecie 

plantator, wytwórca  

i dystrybutor 

produktów 

aloesowych  

i pszczelich

FLP Scandinavia

North Rim Lodge – Wielki Kanion

Supernowoczesna linia rozlewnicza w AVA

Dzia∏alnoÊç 

operacyjna  

w USA  

i 130 innych 

krajach
Sonya Health  

& Wellness Spa – W´gry

M∏ody nosoro˝ec  
– Warmbaths, RPA

65 ekskluzywnych oÊrodków wypoczynkowych  
w Stanach Zjednoczonych i na ca∏ym Êwiecie

75’ Extreme Houseboat Matombu Wild, RPA

Sonya Skin Care Collection

Rex Maughan 
Chairman of the Board & 

Chief Executive Officer



Lista uczestników
Dystrybutorzy, którzy osiàgn´li co najmniej:

5000 pk.
Pe∏ny pakiet uczestnictwa w Super Rally FLP

oraz udzia∏ w Silver Post Rally Tour + dodatkowe $1000 kieszonkowego na par´ 
dystrybutorskà, specjalne wyró˝nienie podczas Super Rally i prawo korzystania 

z sekcji VIP w zjazdowym punkcie sprzeda˝y

Dorotea Magier i Jens Leidewall 
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
Stanis∏awa Karpiƒczyk

Grzegorz Sieczka
Magdalena Strojna

Urszula i Miros∏aw Kapustowie
1000 pk.*

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

Maria i Jacek Bartkowiakowie
Jolanta i Rados∏aw Jochimowie

Wies∏awa i Adam Spyrowie
Danuta i Edward Wienchowie

Urszula Zyskowska
750 pk.*

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

Bo˝ena Gaj
Maria i Wies∏aw Grotyƒscy

Krystyna i Aleksander Konieczny
El˝bieta Kreczyƒska

Urszula i Tomasz Kuçkowie
Una Gurawska-Mach i Maciej Mach

Maria i Mieczys∏aw Osiƒscy
Anna i Andrzej Popielarzowie
Halina i Grzegorz Sm´tkowie

Teresa i Marian Wilkowie
Ewa i Janusz WiÊniewscy

Wies∏awa Zasempa
500 pk.*

Dwie opaski na Zjazd

Anna i Zbigniew Adamik
El˝bieta i Stanis∏aw Bieniaszowie
Jolanta i Waldemar Jankowscy

Ewa i Piotr Jurkowie
Stanis∏aw Kardasz
Krystyna Kwiecieƒ

Anna i Metody Lubiƒscy
Alicja i Krzysztof Markowscy
Bo˝ena i Edmund Matkowscy
Halina i Wies∏aw Micorkowie

Dorota i Piotr Paw∏owscy
Maria Perz-Paprocka i Kazimierz Paprocki

Urszula PrzystaÊ
Jadwiga i Ryszard Sàczewscy
Zofia i Marian Staropi´tkowie

Barbara i Kazimierz Swobodowie
Anna Wójcicka

250 pk.*
Jedna opaska na Zjazd

Renata B∏a˝ejewska
Maria i Ryszard Chmielowie

 Beata Franczak
Joanna Gach

Miros∏awa i Jan Gajdowie
Renata Giertler

Danuta i Micha∏ Grabarscy
Ewa Hyper

Anna Kapusta
Dawid Ko∏acz

Ma∏gorzata i Krzysztof Kopaczyƒscy
Teresa i Jerzy Kowalscy

Wies∏awa i Boles∏aw Kruszyƒscy
Wies∏awa Krywult

Andrzej Kubisiewicz
Barbara i Henryk Kulpowie

Bogus∏awa i Edward Kupisowie
Gra˝yna Kurp

Maria Lodarska
Bo˝ena i Stanis∏aw Lubowie

Teresa i Stanis∏aw Makowscy
Teresa i Marek Moryniowie 
Krystyna i Jerzy Orubowie

Agnieszka Osiƒska
Danuta i Wies∏aw Ostrowscy
El˝bieta i Jacek Ostrowscy

Teresa i Aleksander Pajàkowie
Hanna Podwojska

Janina i Witold Puchalscy
Aldona i Jerzy Rawiccy
Anna i Emil Sobaniowie

Helena i Wac∏aw Taczkowie
¸ucja Trzpis

Anna i Romuald Weszkowie
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 !

*obroty grupowe w okresie 1.04.2007-31.03.2008

PAMI¢TAJCIE!
Od 1 kwietnia 2008 

trwa okres kwalifikacyjny 
na Super Rally 2009.  

Zasady kwalifikacji znaj-
dziecie w „Zasadach 

Dzia∏alnoÊci FLP 
Poland”.

Ju˝ w sprzeda˝y! 

Nowa broszura biznesowa 
– fantastyczne narz´dzie 
pracy z kandydatami na 
dystrybutorów!

1 szt. – cena 2 zł. 

Super promocja!
Pakiet 10 szt. w cenie 10 zł,  

czyli 1 zł za 1 szt.!

Maj 2008 | Numer 43



SUPERVISORZY sponsorzy:

MANAGEROWIE sponsorzy:

ASSISSTANT MANAGEROWIE sponsorzy:

TOP DYSTRYBUTORZY obroty niemanagerskie

TOP DYSTRYBUTORZY najwi´ksze struktury

Assistant SUPERVISORZY 

 1. Bo˝ena i Stanis∏aw Lubowie (+18)
 2. Urszula Zyskowska (bez zmian)
 3. Urszula i Miros∏aw Kapustowie (–2)
 4. Lucyna i S∏awomir Marsza∏kowie (–)
 5. Urszula PrzystaÊ (–2)
 6. Wies∏awa i Adam Spyrowie (–2)
 7. Bo˝ena Gaj (–)
 8. El˝bieta Marcinkowska (–)
 9. Maria Perz-Paprocka i Kazimierz Paprocki (–4)
10. Anna i Andrzej Popielarzowie (–1)

11. Danuta i Edward Wienchowie (–4)
12. Beata i Janusz Florkiewiczowie (–)
13. Ewa i Piotr Jurkowie (–3)
14. Jolanta i Rados∏aw Jochimowie (–)
15. Magdalena Strojna (–4)
16. Maria i Ryszard Chmielowie (–)
17. Anna i Zbigniew Adamik (–5)
18. Maria i Jacek Bartkowiakowie (–)
19. Anna i Romuald Weszkowie (–13)
20. Maria i Mieczys∏aw Osiƒscy (–)

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

Magdalena CieÊlik Lucyna i S∏awomir Marsza∏kowie

Ewa i Henryk Gardzielowioe Irena Szcz´sna

Piotr Gàsiorowski Sylwia Szczecina

Barbara i Jan Kondrakowie Vidas Svagzdys

Halina Latos Bogumi∏a i Jan Srokowie

Aneta i Tomasz Mydlarzowie Alicja i Mieczys∏aw Dudziakowie

Jolanta Sip Barbara i Jan Kondrakowie

Urszula Szkudlarek Danuta Lerska

Lucyna i S∏awomir Marsza∏kowie Bo˝ena i Stanis∏aw Lubowie

Beata i Janusz Florkiewiczowie El˝bieta Marcinkowska

 1. Bogumiła i Jan Srokowie (bez zmian)
 2. Ewa ChruÊciƒska (bez zmian)
 3. Stanis∏awa Karpiƒczyk (bez zmian)
 4. Grzegorz Sieczka (bez zmian)
 5. Maria i Jacek Bartkowiakowie (+3)

 6. Magdalena Strojna (–1)
 7. Jolanta i Rados∏aw Jochimowie (+2)
 8. Wies∏awa i Adam Spyrowie (–1)
 9. Urszula i Miros∏aw Kapustowie (–3)
10. Urszula Zyskowska (bez zmian)

Magdalena i Romuald Adamowicz
Czes∏awa Baldo
Stanis∏awa Barzak
Teresa Bazylewicz
Anna Bercal
Ewa Biedroƒ
Ewa Biela
Beata Birecka
Barbara Brzeszczyƒska
Barbara Brzoskowska
Barbara Brzozowska
Weronika Chmielauczyk
Joanna Chmielewska

Danuta Chmura-Bargie∏
El˝bieta Cichocka-Rajca
Edyta Czaplik
Aneta Czudek
Iwona Dobosz
Katarzyna Doktór
Ilona i Grzegorz Domaga∏owie
Monika Domaszewicz
Lidia Duda
Teresa Duszyƒska
Klaudia Famu∏a
Gezella i Leszek Figajowie
Micha∏ Fornalski

Sabina Franica
Urszula Fross
Krystian Gajek
Monika Gajewska-Poppe
Ma∏gorzata i Ryszard Galowie
Celina Galik
Barbara i Adam Garliƒscy
Gabryela Gàsior
Jowita G∏ogocka-Kruzel  
  i Rafa∏ Kruzel
Danuta Goleniewska
Jadwiga i Tomasz Górowscy
Sabina Grabowska

Rados∏aw Grochowski
Piotr Groƒ
El˝bieta i Waldemar Grzebykowie
Edeltrada Grzesik
Stanis∏awa Hardek
Krystyna HotloÊ
Krystyna Huç
Beata Jania
Emilia i Robert Janowiczowie
¸ukasz Jarych
Joanna i Andrzej Jasiƒscy
Beata Jaworska
Magdalena Jeziorowska

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.

AWANSE I OSIÑGNI¢CIA – KWIECIE¡ 2008



PROMOCJA DLA AKTYWNYCH: 4+X
W kwietniu 2008 do udzia∏u w losowaniu nagród zakwalifikowali si´:

Assistant SUPERVISORZY  cd.

Poziom Start

4 + 0 pk. (tylko dla  
Assistant Supervisorów)
Agata Biedrzycka
Magdalena Buczak
Maria i Stanis∏aw Darmorosowie
Lidia i Marek Fràckowiakowie
Krystyna i Zbigniew Furmanowie
Aniela Gajda
Piotr Gàsiorowski 
Danuta i Krzysztof Gilowie
Teresa Go∏àb
Anna i Marcin Grucowie
Beata Grzesiczek
Anna Hajduk
Gabriela Jeziorowska
Magdalena Jeziorowska
Hanna Kolasiƒska 
Teresa i Wojciech Kotowscy
Katarzyna Makuchowska
Ma∏gorzata Ma∏achowska-Lech
Janina i Zbigniew Ma∏eccy
Hanna i Zygmunt Mitoƒscy
Bo˝ena Mro˝ek
Marzena i Mariusz Pawe∏czykowie
Ma∏gorzata Piros
Walentyna P∏awska
Marzena i Arkadiusz Poro˝yƒscy
Maria Raêna
Micha∏ Rolirad
Wies∏awa Romanowska
Justyna Ró˝ycka
Iwona Siwek

Hanna Smyrga∏a
Gra˝yna Soroczyƒska
Renata Stanoch
Urszula Szkudlarek 
Aleksandra Szmidtke-Haaza
Agata i W∏odzimierz  
  Wójtowiczowie

Poziom I
4 + 2 pk.
Ma∏gorzata i Krzysztof Aleksandrowiczowie
Irena i Zbigniew Ba∏azowie
Jadwiga Bartosz
Beata i Janusz Florkiewiczowie
Ewa i Henryk Gardzielowie
Agnieszka i Jerzy G´sichowie
Danuta i Micha∏ Grabarscy
Sylwia Haberla
Brygida i Stefan Jamro˝owie
Jolanta i Rados∏aw Jochimowie
Eleonora i Józef Kilanowscy
Ingryda Krajczy
Krystyna Kwiecieƒ
Gra˝yna i Ryszard Margasowie
Bo˝ena i Edmund Matkowscy
Monika Mes
Teresa i Marek Moryniowie
Regina Mrosek
El˝bieta i Jacek Ostrowscy
Maria Perz-Paprocka i Kazimierz Paprocki
Andrzej Planta
Grzegorz Sieczka

Jerzy Sierakowski
Jolanta Sip
Ewa i Marcin Skowroƒscy
Halina i Grzegorz Sm´tkowie
Wies∏awa i Adam Spyrowie
¸ucja i Stanis∏aw Wojciechowscy
Piotr Wojtyna
Anna Wójcicka
Urszula Zyskowska
Wanda i Andrzej Zi´bowie

Poziom II
4 + 4 pk.
Bo˝ena Gaj
Wies∏awa i Boles∏aw Kruszyƒscy
Urszula i Tomasz Kuçkowie
Halina Latos
Krystyna i Roman Matusiakowie
Katarzyna Pordzik
Danuta i Edward  
  Wienchowie

Poziom III
4 + 6 pk.
Lucyna i S∏awomir Marsza∏kowie 
Magdalena CieÊlik 
Iwona i Jacek Wadasowie
Anna i Zbigniew Adamik
Aneta i Tomasz Mydlarzowie
Renata Jarosz
Anna i Emil Sobaniowie
Joanna Wandzik 
Bo˝ena i Stanis∏aw Lubowie

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.

Urszula Jokiel
Ewa Józefus
Ma∏gorzata Jureczko
Krystyna Jureczko
Lucyna Jurkowska
Bronis∏awa Ka∏wa
Mariusz Kasperczyk
Jadwiga Kijak
Izabela Klimek
Maria Kolasa
Maria Korzeniowska-Kubik
Anna KoÊka
Barbara Kowalczyk
Maria Kowol
Izabela Kozakiewicz
Ewa Kozdroƒ
Wioletta Koz∏owska
Maria Krajewska
Aldona Królik
Ewa Krygowska
Hannah Krynicky
Bart∏omiej Kubiena
Ewa Kulczyk
Maria Ku∏ach
Beata KurdyÊ
Bo˝ena Lach
Czes∏awa Leja
Katarzyna LeÊniak
Gra˝yna Lig´za
Teresa Lipowy
Ewa i Maciej Lipscy
Zofia Luber

Dorota Lukosik
Jolanta Madej
Lucyna Majerczyk
Bogus∏awa Majewska
Ma∏gorzata Majka
Damian Makowczyƒski
Aleksandra Ma∏ecka
Maria Màdry
Izabela Michalik
Grzegorz Migda
Miros∏awa Mizera
Magdalena Moczulska
Ma∏gorzata i Marcin Moska∏a-Cudak
El˝bieta Mrowca „Kuscorz”
Maria Nagel
Renata Nakielny
Gabriela Natoƒska
Adam Nawara
Monika Niemyjska
Edyta Nycz
Janina OlbryÊ
Innocenta i Boles∏aw Olszewscy
Monika i Adam Paszkowie
Adrian Pawe∏ek
Agnieszka Piotrowska
Zofia Planta
Marek Plichta
Alina Podkanowicz
Pelagia Porwo∏
Maria Posoƒ
Lucyna Potega∏a
Katarzyna i Przemys∏aw Pronczukowie

Magdalena Pruska
Ewelina Ptak
Agnieszka Puchomirska
Piotr Purzycki
Krystyna Ramian
Kinga Rapacz-Majewska i S∏awomir 
Majewski
Micha∏ Rolirad
Izabela Roman
Justyna Ró˝ycka
Ewa Samojeden
Alina Siwek
El˝bieta Skarbek-Malczewska
Magdalena i ¸ukasz Skierkowie
Irena Sklorz
Agnieszka S∏aboszewska
Barbara S∏awecka
Maria Stachewicz
Artur Stefanicki
Helena Stopa
Anna Surman
Izabela Sus
Ma∏gorzata Szadaj
Lidia Szalonek
Sabina Szczepaƒska-P∏onka  
   i Jerzy P∏onka
Celina Szczesna
Robert Szlachciƒski
Mariola Szmuga
Aneta Szott
Lidia Szubert-Tousty
Wanda Szuleka

Danuta Âledê-Obara  
   i Piotr Obara 
Robert Âliwa
Renata Âwiàtek
Renata Âwiderska
Barbara Âwirad
Ewa Taraszewska
Marzena Tatarczuch
Ró˝a Tomala
Ma∏gorzata Topinko
Barbara i Zenon Trochowie
Teresa Wàtroba
Ewa W´glarz
Lucyna Wiercioch
Kazimiera Wierzbicka
Agnieszka W∏odarska
Wies∏awa i Józef Wojciechowscy
Bogdan Wojciechowski
Beata Wo∏oszyn-Zgoda
Anna Wójcik-˚ak i Szczepan ˚ak 
Agata i W∏odzimierz Wójtowiczowie
Edyta Wyl´˝ek
Agata i Piotr Zastawny
Bo˝ena i Janusz Zaw∏occy
Dorota Zbyszowska
Iwona Zdanowska
Anna Ziarko
Beata Zieliƒska
Alicja Zjàczkowska
El˝bieta Zwiefka
Ma∏gorzata ˚andarek
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Losujemy:

Losujemy:

Losujemy:

Losujemy:

Losowanie nagród na Success Day 31 maja br. 
Warunkiem udzia∏u w losowaniu jest obecnoÊç 
na Success Day.
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Spotkania regionalne

Poznaƒ, 7 czerwca 2008
Zespó∏ Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych nr 5, oÊ. W∏. ¸okietka 

godz. 12:00-16:00 
•  Warsztaty kosmetyczne – Katarzyna Janiczek, konsultantka 

aloesowej urody
Gdaƒsk, 21 czerwca 2008

Hotel Holiday Inn, ul. Podwale Grodzkie 2
godz. 11:30-16:00 

•  Szansa na Biznes – Soaring Manager Grzegorz Sieczka
•  Motywacja w biznesie – Senior Manager Halina Micorek
•  Planowanie – Manager Jolanta Jankowska
•  Produkty Forever – Senior Manager Anna Adamik
•  Supervisorzy Angelika i Piotr Hanowscy 

Szkolenia marketingowe

Szczecin, 13 maja 2008
Hotel Novotel, ul. 3 Maja 31, Sala Turkusowa, godz. 18:00

•  Dyrektor Jacek Kandefer

Kraków, 16 maja 2008
Sala szkoleniowa obok oddzia∏u FLPP Kraków, ul. Kadecka 1

godz. 17:00
•  Pierwsze kroki w biznesie – Senior Manager Wies∏awa Spyra

Katowice, 4 czerwca 2008
Sala konferencyjna „Mieszko”, ul. U∏aƒska 12, godz. 17:00

(nad oddzia∏em FLPP Katowice)
• Szansa na Biznes • Promocja dla aktywnych  
• Skuteczni sponsorzy •  Europejski Zjazd w Maladze 2009
   Senior Manager Wies∏awa Spyra, Manager Edward Wiench

Szkolenie 4/6 pk.

Przypominamy, ˝e w kwietniu rozpocz´∏a si´ kwalifikacja na kolej-
ne szkolenie 4/6 pk.:

Warszawa, 12 lipca 2008
Biuro G∏ówne FLPP, Al. Jerozolimskie 92, godz. 11:00

Warunki kwalifikacji:
Assistant Supervisorzy – osobista aktywnoÊç  

4 pk. miesi´cznie w okresie kwiecieƒ, maj, czerwiec 2008

Dystrybutorzy od stanowiska Supervisora wzwy˝
– osobista aktywnoÊç 6 pk. miesi´cznie 
w okresie kwiecieƒ, maj, czerwiec 2008

Wszystkie osoby, które si´ zakwalifikujà, otrzymajà pisemne zapro-
szenie z Biura G∏ównego. 

Szansa na Biznes

BOCHNIA
Aloesowe Centrum Zdrowia i Urody, Hotel Millenium,  

ul. Poniatowskiego 22, godz. 17:00
5,12,19,26/06/08 – Diamond-Sapphire Manager Bogumi∏a Sroka

BYDGOSZCZ
Klub Modraczek, ul. Ogrody 15, godz. 11:00

7/06/08 – Senior Managerowie Halina i Grzegorz Sm´tkowie
GDA¡SK 

sala szkoleniowa w budynku Oddzia∏u, ul. Szymanowskiego 2, godz. 18:00
10,24/06/08 – Soaring Manager Grzegorz Sieczka

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

 4/06/08 –  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 

 3/06/08 –  Managerowie Anna i Andrzej Popielarzowie
16/06/08 –  Managerowie Teresa i Stanis∏aw Makowscy

POZNA¡ 
Hotel Ikar, ul. KoÊciuszki 118, godz. 18:00

4/06/08 –  Senior Manager Bo˝ena Matkowska,  
Manager Maria Perz-Paprocka

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

11,18,25/06/08 –  Senior Manager Bo˝ena Matkowska,  
Manager Maria Perz-Paprocka

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

6,27/06/08 – Senior Manager Kazimierz Swoboda
SANDOMIERZ 

Hotel Grodzki, ul. Mickiewicza 38, godz. 18:00
10/06/08 – Senior Manager Miros∏aw Kapusta

SZCZECIN 
Gmach TVP, ul. Niedzia∏kowskiego 24, sala 1b, godz. 18:00

10/06/08 –  Manager ¸ucja Trzpis 
Supervisor Zbigniew Gazdowski

WARSZAWA
Biuro G∏ówne FLPP, Al. Jerozolimskie 92, godz. 18:00 

3/06/08 –  Soaring Manager Maria Bartkowiak 
17/06/08 –  Soaring Manager Jacek Bartkowiak

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

11,25/06/08 – godzina 18:00

UROCZYSTY 
 SUCCESS DAY

31 maja 2008 • Warszawa • Hotel Radisson, ul. Grzybowska 24 • godz. 12:00

30 lat FLP Int. * 15 lat FLP Poland
GoÊç specjalny Aidan O’Hare – Wiceprezydent ds. Operacji Europejskich 

Motywacja * Awanse * Odznaczenia * Top Dystrybutorzy
Bilety do 16/05 w cenie 30 z∏. Od 19/05 w cenie 40 z∏ 

WYDARZENIA
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