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Podczas Zjazdu Âwiatowego w ubiegłym miesiàcu doskonale 

si´ bawiliÊmy! Na Zjazd przybyły reprezentacje wi´kszoÊci 

krajów Forever, co było cudownà okazjà do wspólnego 

sp´dzenia czasu – po to, by si´ wzajemnie od siebie uczyç i in

spirowaç. Ogromne podzi´kowania za goÊcin´ dla Pairote 

Pongwattana z FLP Thailand i dla wszystkich jego pracowni

ków! To było wspaniałe, niezapomniane prze˝ycie. Ju˝ cieszy

my si´ na przyszłoroczny wyjazd do RPA na Âwiatowy Zjazd 

2009.

Kiedy leciałem do Bangkoku, zadałem sobie pytanie: Jakie ce-

chy łàczà odnoszàcych sukcesy networkowców? Niektóre  

z przymiotów, jakie od razu przyszły mi na myÊl, to uczci

woÊç, prawoÊç, lojalnoÊç, gotowoÊç do nauki, wytrwałoÊç itp. 

Wszystkie one, razem z wieloma innymi, odgrywajà ogromnà 

rol´ w naszym dà˝eniu do perfekcji. Jest jednak pewien czyn

nik zbyt cz´sto pomijany – to koniecznoÊç nabrania i utrzy

mania impetu. Słowo to cz´sto pada w kontekÊcie sportu  

i rywalizacji, i sami nieraz widzieliÊmy, jak podczas meczu 

piłkarskiego, rozgrywki tenisowej czy jakichÊ zawodów ener

gia jednego zawodnika udziela si´ innym. Cz´sto słyszymy, 

jak komentator wykrzykuje: Gra nabiera rozp´du! Ta niedajàca 

si´ zmierzyç siła nie jest cechà wrodzonà, ale raczej nabytà 

umiej´tnoÊcià. PomyÊlcie przez chwil´ o znanych Wam lu

dziach sukcesu, a jestem pewien, ˝e zauwa˝ycie, i˝ zawsze sà 

w ruchu. Szybko myÊlà i działajà z pasjà. Niemal na wszystko 

odpowiadajà „tak” i całà swojà energi´ koncentrujà na 

osiàgni´ciu tego, czemu powiedzieli „tak”. 

Wszyscy pami´tamy, jak w młodoÊci przeszukiwaliÊmy brze

gi jezior w poszukiwaniu kamieni do puszczania kaczek.  

A potem puszczaliÊmy je godzinami w nadziei, ˝e tym razem 

kamieƒ odbije si´ od wody chocia˝ jeden raz wi´cej. Za 

ka˝dym razem, gdy kamieƒ odbijał si´ od wody, marszczył jej 

powierzchni´. Zmarszczki były z poczàtku doskonale widocz

ne, w miar´ jednak jak rozchodziły si´ w doskonałych 

kr´gach, coraz trudniej było je rozró˝niç. I chocia˝ wybór  

kamienia ma du˝e znaczenie, nie jest czynnikiem decydujàcym 

o dodatkowym odbiciu od wody. Kluczowe znaczenie ma  

impet czy siła, z jakà rzucamy kamieƒ. 

Posługujàc si´ tà analogià, wyobraêmy sobie, ˝e ka˝de odbicie 

od wody to osoba, na którà wpływamy naszym biznesem.  

W musimy nauczyç si´ doskonale puszczaç kaczki, by rzucaç 

jak najwi´cej kamieni, z jak najwi´kszym impetem. Analo

gicznie – z im wi´kszà liczbà osób si´ skontaktujemy, 

wkładajàc całà energi´ w rozwój biznesu, tym wi´cej „kr´gów 

na wodzie” wytworzymy. To nada naszemu biznesowi impet, 

co, jak stwierdziliÊmy, ma kluczowe znaczenie dla osiàgni´cia 

przez nas nast´pnego etapu rozwoju. W przypadku ka˝dej 

osoby, z którà rozmawiamy, musimy mieç ÊwiadomoÊç trwa

łego efektu, jaki powoduje szansa, którà si´ dzielimy. Czasem 

osoba ta zdecyduje si´ dołàczyç do biznesu i b´dzie odnosiç 

ogromne sukcesy, natomiast niekiedy powie „nie”. Mo˝e zde

cyduje si´ tylko u˝ywaç produktów i polecaç je znajomym. 

Niezale˝nie od wyników takiego wst´pnego kontaktu, efekt 

jest podobny do kr´gów na wodzie – rozchodzà si´ one  

w nieskoƒczonoÊç, choç czasem mo˝emy ich nie dostrzegaç. 

Impet to niewidzialna siła, która zawsze cechuje ludzi 

odnoszàcych sukcesy. Kiedy wi´c b´dziecie zastanawiaç si´, co 

robiç w ciàgu najbli˝szych dni, tygodni i miesi´cy, niech nie 

sparali˝uje Was analizowanie ka˝dego kroku. Cz´sto działa

nie samo w sobie wytwarza pozytywny impet. Pójdêcie wi´c 

nad jezioro, nazbierajcie odpowiednich kamieni i zacznijcie 

puszczaç kaczki. 

FOREVER Wasz,

Rex Maughan

Rex Maughan, C.E.O.

Naucz si´ puszczaç kaczki



Jacek Kandefer, Dyrektor
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Sprzeda˝y BezpoÊredniej

30. Urodziny Forever na Êwiecie  

i 15. w Polsce to cudowna okazja 

do Êwi´towania dotychczasowych 

niesamowitych sukcesów firmy  

i jej dystrybutorów. I w∏aÊnie 

taka fantastyczna impreza odby∏a 

si´ 31 maja w Warszawie. Sal´ 

hotelu Radisson wype∏ni∏ rozentuzjazmowany t∏um dystrybu

torów, którzy przyjechali z ca∏ej Polski na ten podwójnie  

urodzinowy Success Day. Ich energia i radoÊç by∏y niesamowi

te! Wspaniale by∏o patrzeç, jak z sukcesów cieszà si´ nie tylko 

te osoby, które wychodzi∏y na scen´ po odznaki i gratulacje, 

ale i te, które oklaskiwa∏y je siedzàc na widowni. Fantastycz

ne jest tak˝e to, ˝e oprócz radoÊci z tego, co osiàgn´liÊmy do

tychczas, z równym zapa∏em planujemy zdobywanie kolej

nych szczytów. A nasz cel jest jasny: miesi´czne obroty 5000 

pk. i udzia∏ w Programie Podzia∏u Zysków. Najwspanialsze 

jest to, ˝e stanowi to nasz wspólny cel – mówili o nim niemal 

wszyscy dystrybutorzy, którzy tego dnia wychodzili na scen´. 

W naszych dà˝eniach wspiera nas Biuro G∏ówne FLP Int. 

GoÊç honorowy spotkania, Aidan O’Hare, wiceprezes ds.  

operacji europejskich niezwykle wszystkich zmotywowa∏ do 

jeszcze intensywniejszej pracy i dynamicznego rozwoju!

Równie˝ na mi´dzynarodowej arenie Forever nie brakuje zna

komitych wydarzeƒ. Jeden wspania∏y wyjazd za nami, kolej

ne przed nami: niedawno wróciliÊmy ze Zjazdu Âwiatowego 

w Tajlandii, lada chwila jedziemy do Phoenix Êwi´towaç 30. 

Urodziny FLP z liderami z ca∏ego Êwiata, a w czerwcu rozpo

czynamy kwalifikacj´ do udzia∏u w najwi´kszym Êwi´cie Fo

rever naszego kontynentu, czyli Zjeêdzie Europejskim 2009. 

Tym razem dystrybutorzy majà szans´ pojechaç na fundowanà 

przez FLP wycieczk´ do Malagi. 

Jestem przekonany, ˝e okres kwalifikacji na Zjazd Europejski 

wzmocniony pot´˝nà dawkà motywacji, jakà ka˝dy z nas po

czu∏ uczestniczàc w Success Day, sprawi, ˝e tegoroczne lato 

b´dzie tak dynamiczne jak ˝adne wczeÊniejsze, a nasze wspól

ne wysi∏ki zagwarantujà nam realizacj´ 5000 pk.!

Do dzie∏a!

Wasz,

Jacek Kandefer
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SUPERVISORZY sponsorzy:

TOP DYSTRYBUTORZY obroty niemanagerskie

TOP DYSTRYBUTORZY najwi´ksze struktury

4

 1. Bo˝ena Gaj (+6)
 2. Urszula Zyskowska (bez zmian)
 3. Urszula i Miros∏aw Kapustowie (bez zmian)
 4. Wies∏awa i Adam Spyrowie (+2)
 5. Urszula PrzystaÊ (bez zmian)
 6. Maria Perz-Paprocka i Kazimierz Paprocki (+3)
 7. Danuta i Edward Wienchowie (+4)
 8. Anna i Andrzej Popielarzowie (+2)
 9. Ewa i Piotr Jurkowie (+4)
10. Krystyna Kwiecieƒ (–)

11. Jolanta i Rados∏aw Jochimowie (+3)
12. Maria i Mieczys∏aw Osiƒscy (+8)
13. Magdalena Strojna (+2)
14. El˝bieta Marcinkowska (–6)
15. Maria i Jacek Bartkowiakowie (+3)
16. Anna i Zbigniew Adamik (+1)
17. Halina i Wies∏aw Micorkowie (–)
18. Maria i Wies∏aw Grotyƒscy (–)
19. Beata i Janusz Florkiewiczowie (–7)
20. Krystyna i Jerzy Orubowie (–)

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

Gra˝yna Soroczyƒska Anna WaÊkiewicz

Andrzej Planta Bo˝ena Gaj

Lidia i Marek Fràckowiakowie Beata i Janusz Florkiewiczowie

Bernarda Bielatowicz Maria Lodarska

Renata Stanoch Bernarda Bielatowicz

Krystyna i Zbigniew Furmanowie Ewa ˚wirecka

Anna Hajduk Urszula Zyskowska

Jerzy Sierakowski Urszula PrzystaÊ

Danuta i Krzysztof Gilowie Anna Hajduk

Hanna Kolasiƒska Halina i Wies∏aw Micorkowie

 1. Bogumiła i Jan Srokowie (bez zmian)
 2. Ewa ChruÊciƒska (bez zmian)
 3. Stanis∏awa Karpiƒczyk (bez zmian)
 4. Bo˝ena Gaj (–)
 5. Maria i Jacek Bartkowiakowie (bez zmian)

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

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.

Aloe Sunscreen
Emulsja do opalania SPF 30, która doskonale chroni ka˝dy typ skóry i zachowuje właÊciwoÊci 
ochronne do 40 minut kàpieli. Nakładaj jà obficie na 15-30 minut przed wyjÊciem na słoƒce. 
Aloe Sunscreen sprawdza si´ równie˝ doskonale jako emulsja łagodzàca po opalaniu, kojàc  
i nawil˝ajàc skór´.

Galaretka Aloe Vera
Łagodzi skutki ukàszeƒ owadów i przyspiesza gojenie si´ drobnych skaleczeƒ i otarç skóry. 
Jest niezastàpiona po nadmiernym opalaniu, kojàc skór´ i bezpiecznie nawil˝ajàc tkanki.

Aloe First
Łagodzi oparzenia spowodowane zbyt długim przebywaniem na słoƒcu i przyspiesza proces 
odnowy skóry. Rozpylony na włosy, chroni je przed niszczàcym działaniem promieni słonecz-
nych, soli morskiej i chloru. Doskonale si´ sprawdza jako spray chłodzàcy i nawil˝ajàcy.

Wakacyjny niezb´dnik produktowy • Wakacyjny niezb´dnik produktowy   Wakacyjny niezb´dnik produktowy • Wakacyjny niezb´dnik produktowy

AWANSE I OSIÑGNI¢CIA – MAJ 2008
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Andrzej Adamczuk

Marian Albin

Katarzyna Antolak

Eleonora Bagiƒska

Maria Barabasz-Jachimiak

Janina Bednarek

Katarzyna i S∏awomir Beygerowie

Stanis∏awa i Roman Biccy

Marzena Bielecka

Wioleta Birkowska

Henryka Bobela

Helena Boruta

Anna Broja

Marta Burdak

Krystyna Butas

El˝bieta Byczyƒska

Joanna i Przemys∏aw Ca∏usowie

Leszek Chmura

Marta Chronowska

Sabina Chylaszek

Marta CieÊlicka-Hryniów

Stanis∏awa CieÊlik

Monika Ci´ciel

Iwona Cogiel

Bernadeta Cygan

Danuta Cypara

Olga Drej

Edyta i Jaros∏aw Drozdowie

Katarzyna Dudek

Wojciech Dudek

Julita Dudziuk

Irena i Franciszek D˝onowie

Agnieszka Figel

Regina Fila

Brygida Fraj

Helena Furman

Maria i Krzysztof Furmanowie

Renata Gajda

Magdalena Gatlik

Adolfina G∏owacka

Marianna Go∏àb

Ingeborga i Rut Gongorowie

Beata Grochal

Sylwester Groƒ

Bruno Grzesiak

Ró˝a Grzybowska-Karska  

  i Andrzej Karski 

Ruta Gwóêd˝

Sylwia i Maciej Harasowie

Anna Iwanejko

Halina Jakiel

Miros∏awa i Krzysztof Jankowscy

Teresa Jaroƒczyk

Sylwia Jarz´cka

Kamilla Jastrz´bska

Bernadetta Jaworska

Ismena J´drzejek

Ewa J´drzejowska

Marzena Jonak

Karolina Jurczak

Piotr Kamieƒski

Renata Kaszluga

Zbigniew Kociszewski

Zbigniew Kozicki

Beata Koz∏owska

Iwona i Leszek Kuleszowie

Ma∏gorzata Kurek

Iwona Kuêma

Bo˝ena i Andrzej Kwaterowie

Ma∏gorzata Lefaƒczyk

Alicja Lejcyk-Kamiƒska

Danuta Lenart

S∏awomir Lenart

Gra˝yna Leszczyƒska

Bogumi∏a Litwicka

Sylwia Loch

Lucyna Lubeƒczuk

Maja ¸ukasik

Michalina Machowicz

Beata Maciewska

Tadeusz Madej

Joanna Martin

Ma∏gorzata Masna

Agnieszka Mazur-Domaƒska  

  i Wojciech Domaƒski 

Katarzyna Meyer

Ma∏gorzata Modzelewska

Magdalena Morawska

Gra˝yna Mrokowska

Barbara Ner

Katarzyna Nowak

Ma∏gorzata Nowrocka

Jolanta Ohsmann

Ma∏gorzata Pazdor

Agnieszka Pazdyk

Jacek Pe∏a

Agnieszka Penarska

Teresa Pers

Wies∏aw Pitek

El˝bieta PitruÊ

Tomasz Planta

Leszek Plinkiewicz

Jadwiga Podsiad∏o

Dorota Przerwa

Tadeusz Rafa

Przemys∏aw Rodzik

Maria Roj

El˝bieta i Stanis∏aw Samborowie

Mariusz Sambor

Gerda Sarzyƒska

Jadwiga Schmidt

Henryka Seweryn

Iwona Sikorska

Olga Simon

Ewa Siwek

Karolina Skierska

El˝bieta Skorupska

Joanna i Roman Skwarkowie

Bo˝ena Sobik-Niemczynowska

Krzysztof Sobolewski

Krystyna Soja

Anna Soko∏owska

Barbara Srebnicka

Ewa Sroka

Sylwia Staroszik

Gra˝yna Stefaƒczyk

Agata i Józef Stypu∏owie

Krystyna Styra

Anita Sz∏apa

Anna Szweda

Mariola i Krzysztof Szydlikowie

Adam Szyma

Ró˝a Szyszka

Halina åwidrak

Longina Tomaszewska

El˝bieta Tyka

Magdalena Walczak

Monika Wasilewska

Teresa Wawro

Jolanta Wiendlocha

Ma∏gorzata Wiktorska-Korczak  

  i Piotr Korczak

Ma∏gorzata W∏osek

Bo˝ena Wojtyna

Edyta Zbyszowska

Antoni Zdrojewski

Cecylia Zdrza∏ek

Marzena Zdunek

Katarzyna Zi´ba

Renata Zio∏o-Mroczkowska

Ewa Zuziak

Iwona Zygmuntowska

Halina ˚ywio∏ek

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.

Dezodorant Aloe Ever-Shield
Skuteczny, a jednoczeÊnie delikatny i łagodny dla skóry, mo˝e byç nakładany 
bezpoÊrednio po opalaniu, goleniu lub depilacji. Nie zawiera soli aluminium, nie 
powoduje wi´c podra˝nieƒ i reakcji uczuleniowych. Nie plami ubraƒ.

Aloe Lips
Dzi´ki zawartoÊci olejku jojoba nawil˝a i chroni usta przed wysuszeniem. 
Bardzo por´czna „pierwsza pomoc” przy ukàszeniach, drobnych skale cze-
niach, otarciach itp.

Aloesowy ˝el do kàpieli
Zawiera rumianek łagodzàcy i nawil˝ajàcy skór´ – nie do zastàpieniu po goràcym 
dniu. 

Wakacyjny niezb´dnik produktowy • Wakacyjny niezb´dnik produktowy   Wakacyjny niezb´dnik produktowy • Wakacyjny niezb´dnik produktowy
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Âwiatowy Zjazd FLP
Kraków – Frankfurt – Bangkok to trasa naszej dwu-
nastej ju˝ kwietniowej podró˝y. Tym razem Zjazd 
Âwiatowy zosta∏ zorganizowany w Tajlandii. 
Mieszkamy w Hotelu Dusit Thani Bangkok – w centrum mia-
sta. To, co zachwyca od pierwszego dnia, to niezwykle 
przyjaêni, serdeczni i uÊmiech ni´ci mieszkaƒcy oraz wspa-
nia∏a kuchnia i pyszne owoce. Bardzo du˝o zielonych tere-
nów, pi´kne kwiaty, kwitnàce drzewa i krzewy.
W mieÊcie znajduje si´ 400 Êwiàtyƒ buddyjskich. My zwie-
dzamy najwa˝niejsza z nich, Âwià tyni´ Szmaragdowego 
Buddy i Grand Palace. Na obszernym dziedziƒcu panuje 
przepych. Poz∏acane wie˝e i wie˝yczki. 
Lunch jemy w restauracji nad rzekà, a potem wycieczka gon-
dolami po kana∏ach. Bangkok by∏ kiedyÊ nazwany „Wenecjà 
Wschodu”. Wielu mieszkaƒców Bangkoku mieszka na stale  
w ∏odziach lub w domach na palach zbudowanych wzd∏u˝ 
kana∏ów.
Nast´pny dzieƒ to wypoczynek nad basenem hotelowym,  
a wieczorem Zjazd Âwiatowy w Hotelu Imperial Queen’s 
Park. Imprez´ uÊwietni∏y wybory Miss Forever. TrzydzieÊci 
pi´k nych dziewczyn najpierw w strojach pla˝owych, a po-
tem w pi´knych wieczorowych kreacjach. Kilkupi´trowy tort 
i Rex Maughan og∏asza, ˝e za rok spotkamy si´ na Âwiato-
wym Zjeêdzie w Po∏udniowej Afryce. Wielka radoÊç i entu-
zjazm, egzotyczne taƒce.
Kolejne dni to kolacja podczas rejsu statkiem, wyprawa do 
staro˝ytnego miasta Ayutthaya, a potem Kanchanaburi – 
trzecia pod wzgl´dem wielkoÊci prowincja Tajlandii – pi´kne 
krajobrazy, wodospady, parki narodowe.
Dalszy etap naszej podro˝y to przelot do Chiang Mai.  
Tu zwiedzamy najwa˝niejsze Êwiàtynie pó∏ noc nej cz´Êci  

Tajlandii, w tym jednà z naj pi´k niejszych w kraju – Wat Phra 
That Doi Suthep, w której przechowywane sà relikwie  
Buddy. Wie czorem zakupy na nocnym bazarze Chiang Mai.
Nast´pnego dnia wyjazd do wioski Bo Sang – s∏ynnàcej  
z wyrobu parasolek, a potem do rezerwatu s∏oni. 
Kolejna atrakcja to sp∏yw na bambusowych tratwach po rze-
ce. A wieczorem kolacja i show w restauracji w centrum kul-
turalnym Lanna. Kolejna atrakcja i niezwykle widowisko – za-
palamy setki lampionów, które unoszà si´ wysoko i wy glà-
dajà jak gwiazdy na niebie.
Ostatnie trzy dni to wypoczynek na wyspie Phuket – nazy-
wanej „Per∏à po∏udnia” – w pi´knym oÊrodku Le Meridien 
Phuket Beach Resort.
Wiele atrakcji: wizyta na farmie pere∏, Fanta Sea – park roz-
rywki z nocnymi pokazami ∏àczàcymi w sobie elementy kul-
tury tajskiej, magii, akrobacji i niezwyk∏y show w ogromnym 
teatrze.
Cudowna pla˝a, ciep∏e morze.
Ale ten czas to równie˝ wiele rozmów z najlepszymi liderami 
Êwiata, wymiana doÊwiadczeƒ i serdecznoÊci.
Dzi´kujemy kochanemu Rexowi Maughan za to wszystko, co 
nam umo˝liwia, dzi´kujemy naszym dystrybutorom i do zo-

baczenia na szkoleniach i Success 
Days. A ju˝ w sierpniu du˝à grupà 
jedziemy na Mi´dzynarodowy Zjazd 
do Phoenix.

Bogumiła i Jan Srokowie 
Diamond–Sapphire Managerowie

PODRÓ˚E FOREVER
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Bochnia

W pierwszà niedziel´ kwietnia w pi´knej, wype∏nionej do ostatniego miejsca sali Hotelu Milenium 
w Bochni goÊci∏a aktorka Agnieszka Perepeczko, która przyby∏a na specjalne zaproszenie Aloeso-
wego Centrum Zdrowia i Urody reprezentowanego przez Diamond-Sapphire Managera Bogumi∏´ 
Srok´. To ciekawe spotkanie poÊwi´ cone m.in. „fascynacji aloesem” by∏o zwieƒczeniem 
odbywajàcych si´ w ten weekend dwudniowych warsztatów marketingowych. Program szkoleƒ 
by∏ bogaty i ró˝norodny.
Serdecznie dzi´kujemy Dyrektorowi Jackowi Kandeferowi, ˝e uÊwietni∏ nasze spotkanie swoim 
ciekawym wyk∏adem, mimo ˝e poprzedniego dnia by∏ na spotkaniu regionalnym kilkaset kilome-
trów od Bochni.
Manager – psycholog Renata Szyd∏owska mówi∏a o zmianie nawyków ˝ywieniowych, w czym bar-
dzo pomaga program Clean 9 i Lifestyle 30.
Managerowie Bogumi∏a Sroka, Urszula Zyskowska i Daniel Sroka poprowadzili warsztaty  
„Jak zbudowaç stabilny biznes z Forever”, jak przygotowaç indywidualny biznes plan i uÊwiadomili 
nam elementy sukcesu.
W szkoleniu wzi´∏o udzia∏ ponad 80 osób. Kolejne takie spotkanie planujemy pod koniec czerwca, 
˝eby dok∏adnie zaplanowaç prac´ na wakacje. W lipcu zaczyna si´ okres kwalifikacji na Zjazd  
Europejski do Malagi. Na spotkaniu czerwcowym b´dziemy goÊciç Iwon´ Majewskà-Opie∏k´  
– psychologa, na której wyk∏adach sala zawsze „p´ka w szwach”.

Sympatycznie… mo˝e to zabrzmi banalnie, ale przez ca∏y czas trwania szkoleƒ panowa∏a tu bardzo 
mi∏a i serdeczna atmosfera, podtrzymywana wytrwale przez gospodarzy.
Urokliwie… nie zabrak∏o goÊcia specjalnego szkoleƒ, Agnieszki Perepeczko, kobiety pe∏nej uroku oso-
bistego i aktywnej propagatorki aloesu.
Pracowicie… by∏o pracowicie, jak na prawdziwe warsztaty przysta∏o, ale i ciekawie, ró˝norodnie,  
z fachowà wiedzà i cennà refleksjà prowadzàcych.
Energetycznie… z Bochni wyje˝d˝a∏am pe∏na pozytywnej energii i ch´ci do pracy.
Rodzinnie… w szkoleniu bra∏a udzia∏ moja siostra Iwona, która przylecia∏a na 2 tygodnie z Londynu. 
Dla mnie by∏y to wi´c warsztaty rodzinne.
S∏owem… by∏o SUPER.

Jolanta Sip, Supervisor

Ostro∏´ka

Mia∏am okazj´ uczestniczyç w fantastycznych warsztatach kosmetycznych, które odby∏y si´ 29 marca 
w Ostro∏´ce w Hotelu nad Narwià. Warsztatom przewodniczy∏a konsultantka aloesowej urody Kata-
rzyna Janiczek, która radzi∏a, jak piel´gnowaç cer´ po zimie, by sta∏a si´ pi´kna, nawil˝ona, pe∏na bla-
sku i witalna, ponadto pokaza∏a, jak korzystaç z nowego zestawu Sonya Skin Care Collection oraz jak 
wykonaç maseczki. 
Nasza skóra po okresie zimowym potrzebuje silnego wsparcia, a my jesteÊmy w komfortowej sytuacji, 
gdy˝ mo˝emy si´gnàç po zestaw kosmetyków Aloe Fleur de Jouvence oraz Sonya Care Collection. 
Kosmetyki rekomendowane sà dla wszystkich rodzajów skóry i ka˝dego wieku. W piel´gnacji skóry 
bardzo wa˝na jest tak˝e suplementacja – to najlepszy sposób na dostarczenie aktywnych sk∏adników 
do komórek wszystkich tkanek, w tym równie˝ do skóry. 

Anna Grzelecka, Assistant Supervisor

Olkusz, 15 maja 2008 r.
Maj – idealny miesiàc, aby 
rozpoczàç spotkania w plene-
rze. Na łonie natury miło sp´dza 
si´ czas podczas szkolenia, wy-
miany doÊwiadczeƒ w grupie. 
Wspaniała inspiracja do lepsze-

go dzia łania. Nowe pomysły, wymiana doÊwiadczeƒ inspirujà, aby wi´cej by∏o takich spotkaƒ.
Iwona i Ismena J´drzejek, Assistant Supervisorzy

Doskonała atmosfera, super przekaz dotyczàcy marketingu, wymiana doÊwiadczeƒ, przyjacielskie 
wsparcie, uatrakcyjnienie imprezy poprzez zorganizowanie konkursów z nagrodami, wspaniały obfity 
pocz´stunek. BYŁO SUPER!

Teresa Pantak, Assistant Supervisor i Danuta i Micha∏ Grabarscy, Managerowie

Spotkanie grilowe było spotkaniem rodzinnym ze wspaniałym przekazem informacji na temat firmy  
i doÊwiadczeƒ z FLPP, jednoczeÊnie oferowa∏o pomocnà dłoƒ do dobrej współpracy.

Bo˝ena åwik, Assistant Supervisor

Takie spotkania, szkolenia motywujà nas do jeszcze lepszej i wydajniejszej pracy. Gdy jesteÊ wÊród  
ludzi, którzy robià to samo, to inspirujesz si´ i pobudzasz do lepszego działania.

Teresa i Marek Moryƒ, Managerowie

Było tak, jak w ka˝dej rodzinie byç powinno – miłoÊç i szacunek dla siebie i innych. Jednym słowem:
Były pełne miski, a krociowe b´dà potem nasze zyski,
Plany zawodowe były bardzo brawurowe,
W naszych sercach była zgoda, a w „pracy” słoƒce i pogoda!

Agnieszka Słuszniak-Ziarko, Supervisor

Teraz z  Forever Lite Ultra!

W ka˝dym zestawie broszura  
z dokładnymi wskazówkami stosowania.

Clean 9 Business Pak

Teraz w  ka˝dym zestawie 12 batonów Fast Break!
Clean 9 Business Pak to doskonały sposób na dynamiczny rozwój biznesu od samego poczàtku! 
Zestaw ma wartoÊç 2 pk. i daje nowemu dystrybutorowi natychmiastowy awans na stanowisko 
Assistant Supervisora.

CLEAN 9        i LIFESTYLE 30
Teraz nasz bestsellerowy program                kontroli wagi w nowym, fantastycznym składzie!

Teraz z  Forever Lite Ultra!

W ka˝dym zestawie broszura z poradami, 
przykładowym menu i propozycjami çwiczeƒ.

RAPORTY REGIONALNE
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To by∏o fantastyczne wydarzenie! 31 maja polscy dystrybutorzy 

Êwi´towali 30-lecie Forever na Êwiecie i 15-lecie Forever w Pol-

sce. Z jej wyjàtkowej okazji odwiedzi∏ nas wspania∏y goÊç z Biu-

ra G∏ównego FLP Int. Aidan O’Hare, Vice-President of Europe. 

Motywem przewodnim spotkania, oprócz Êwi´towania dotych-

czasowych sukcesów, by∏o dà˝enie do miesi´cznych obrotów 

5000 pk., a tym samym szansa kwalifikacji do najbardziej lukra-

tywnego programu promocyjnego w bran˝y, czyli Podzia∏u Zy-

sków, jaka otworzy si´ przed wszystkim dystrybutorami nasze-

go kraju! Taki cel to niesamowita 

motywacja dla wszystkich dystry-

butorów do jeszcze bardziej 

wyt´˝onej pracy nad rozwojem bi-

znesu Forever. Teraz czas, by ener-

gi´ i entuzjazm obecne podczas 

ca∏ego Success Day przekuç na 

codziennà prac´ – 5000 pk. i Po-

dzia∏ Zysków mamy w zasi´gu 

r´ki!

Przyspieszamy  
do 5000 pk.!

Urodzinowe kwiaty i wiadomoÊç z Biura G∏ównego:

Gratulacje z okazji 15. Urodzin! 
Wiemy, że nadal będziecie rosnąć 
i wzbijać się coraz wyżej jak orły!

Rex, Ruth i cała rodzina Forever

Wspania∏e wspomnienia ze Zjazdu Âwiatowego w Tajlandii: Dyrektor 
Jacek Kandefer oraz Bogumi∏a i Jan Srokowie, Diamond-Sapphire 
Managerowie

Dyrektor FLPP  
Jacek Kandefer

Fantastyczne wystàpienie 
Aidana O’Hare

Nagrody dla aktywnych! 

SUCCESS DAY
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Klub Prezydencki 2008

Dyrektor FLPP  
Jacek Kandefer

Nowi Managerowie – Lucyna  
i S∏awomir Marsza∏kowie

Polska dru˝yna Forever

Mistrzowie ceremonii: Managerowie  
Urszula Zyskowska oraz Daniel Sroka

Iluzjonista Tomasz Jarema Mistrzyni gimnastyki sportowej 
Katarzyna Jurkowska

Recital fortepianowo-skrzypcowy 
Marty i Andrzeja Nanowskich

Top Dystrybutorzy – obroty niemanagerskie – kwiecieƒ 2008Top Dystrybutorzy – obroty niemanagerskie – marzec 2008

Nowi Assistant Managerowie Nowi Supervisorzy

Nowi Assistant Supervisorzy

WARSZAWA | 31 MAJA 2008
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Zjazd Europejski Forever Li-

ving Products w Maladze  

w Hiszpanii b´dzie wielkim 

Êwi´tem Forever.  Dla nas to 

b´dzie ogromny zaszczyt  

i radoÊç uczestniczyç w ko-

lejnym  Zjeêdzie  w pi´knym  

i egzotycznym kraju, jakim 

jest Hiszpania. Kiedy po raz pierwszy zakwalifi kowaliÊmy si´ na 

Zjazd Europejski w Budapeszcie, pojechaliÊmy tam z ogromnà 

ciekawoÊcià. To, co zobaczyliÊmy, przeros∏o nasze najÊmielsze 

oczekiwania: cudowna atmosfera i ogromny entuzjazm. Spotkanie 

ludzi w ró˝nym wieku, rozmawiajàcych w ró˝nych j´zykach, 

wywar∏o na nas wielkie wra˝enie. Nikt nie móg∏ si´ oprzeç entuzja-

zmowi Zjazdu. Dziesi´ç tysi´cy ludzi uÊmiechni´tych, radosnych, 

przyjaznych i optymistycznych. To w∏aÊnie ukazuje pot´ g´ Forever.

Na Zjazd do Budapesztu 

pojechaliÊmy z m´˝em 

we dwoje. Wracajàc przy-

rzekliÊmy sobie, ˝e na 

wszystkie nast´pne poje-

dziemy zawsze z grupà 

dystrybutorów. Tak te˝ 

si´ sta∏o. Ju˝ za rok, do Aten – stolicy najstarszej cywilizacji euro-

pejskiej, pojechaliÊmy wraz z naszymi przyjació∏mi z Ostro∏´ki. 

Urzek∏ nas klimat Grecji, ale i szkolenia, i atmosfera jedyna w swo-

im rodzaju. Na nast´pne Zjazdy je˝d˝à ju˝ z Ostro∏´ki ca∏e autoka-

ry. ByliÊmy w Kopenhadze, nast´pnie w Cannes – Nicei, Sztokhol-

mie i ponownie w Budapeszcie.

Ka˝de miasto, w którym 

byliÊmy na Zjeêdzie, po-

zostawi∏o Êlad w naszych 

sercach. Pami´tam, ˝e 

kiedy po raz pierwszy 

zwiedza liÊmy Budapeszt 

nocà, marzyliÊmy, by 

przy jechaç tu ponownie na Zjazd Forever – i tak si´ sta∏o. Ka˝dy 

Zjazd daje nam du˝o radoÊci, si∏y i energii. Te wspania∏e chwile 

zostanà w naszej pami´ci do koƒca ˝ycia. Na ka˝de spotkanie z Re-

xem Maughanem czekaliÊmy niecierpliwie. Jest to postaç bardzo 

charyzmatyczna. Pozytywna energia, jakà emanuje ten cz∏owiek, 

jest dla nas iskrà i bodêcem do dalszego dzia∏ania.

Zbli˝a si´ okres, kiedy rozpocznà si´ kwalifikacje na kolejny Zjazd 

Forever w magicznej Hiszpanii. Nale˝y tam byç, by poczuç t´ 

niezwyk∏à atmosfer´. Wszyscy mamy szans´, by uczestniczyç  

w Europejskim Zjeêdzie. Wiemy, ˝e im wi´cej osób pojedzie z na-

szej grupy, tym wi´kszà mamy szans´, by uczestniczyç póêniej  

w tym wielkim wydarzeniu. B´dziemy mieli okazj´ spotkaç si´  

z ca∏à europejskà elità dystrybutorów Forever. Trudno jest o tym 

wszystkim napisaç. To trzeba poczuç i zobaczyç. 

Kwalifikacje trwajà od 1 lipca 2008 r. do 31 paêdziernika 2008 r. 

Zach´cam do zrealizowa-

nia warunków kwalifika-

cji, które umo˝liwià nam 

skorzystanie ze wszyst-

kich atrakcji Zjazdu w Ma-

ladze. Sà to: przelot sa-

molotem, pobyt w luksu-

sowych hotelach, uczestnictwo w szkoleniach i bankietach. 

Malaga to t´tniàcy ˝y ciem port po∏o˝ony na s∏awnym Costa Del 

Sol w po∏udniowej Hi-

szpanii. Mieszkaƒcy Ma-

lagi potrafià si´ cieszyç 

jak ma∏o kto: taƒczyç fla-

menco, Êpiewaç i raczyç 

si´ orzeêwiajàcym gaspa-

cho. Dumà Malagi sà 

przyjemne pla˝e, ciep∏e morze i Êwiecàce przez ca∏y rok s∏oƒce,  

a tak˝e genialny Picasso, który urodzi∏ si´ w∏aÊnie w tym mieÊcie. 

Pe∏na s∏oƒca Malaga jest miastem szerokich bulwarów, ko∏yszàcych 

si´ palm i wspania∏ych restauracji  z owocami morza. 

Cieszymy si´, ˝e b´dziemy mogli tam byç, zapraszamy  

wszystkich!

Anna i Andrzej Popielarzowie, Managerowie 

Cz∏onkowie Klubu Prezydenckiego

Odwiedê s∏onecznà Malag´
PROGRAMY PROMOCYJNE FOREVER
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Wymagania dla wszystkich poziomów: Zasponsoruj trzech Nowych Dystrybutorów pierwszej generacji, którzy osiàgnà stanowisko Assistant Supervisora. Realizuj wymóg aktywnoÊci 
4 pk. w ka˝dym miesiàcu trwania programu. Program promocyjny b´dzie trwa∏ przez cztery kolejne miesiàce: lipiec, sierpieƒ, wrzesieƒ i paêdziernik 2008. Wszystkie wymagania muszà 
zostaç zrealizowane w czasie trwania programu. Dystrybutor kwalifikujàcy si´ do udzia∏u w programie musi zrealizowaç wymóg 4 pk. aktywnoÊci w swoim pierwszym pe∏nym miesiàcu 
wspó∏pracy z firmà, a nast´pnie realizowaç go w ka˝dym kolejnym miesiàcu trwania programu. (Przyk∏ad: je˝eli dystrybutor podpisze umow´ w po∏owie lub pod koniec lipca, wymóg  
4 pk. aktywnoÊci obowiàzuje go od sierpnia. Jednak wszystkie pk. zgromadzone przez niego w lipcu 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´ ani nie mogà zostaç 
przekazane innej osobie. W programie uczestniczyç mogà jedynie dystrybutorzy zamieszkali na sta∏e w krajach europejskich, w których dzia∏ajà biura FLP. Dysrybutorzy responsorowa-
ni nie wliczajà si´ do programu. Wszyscy dystrybutorzy w grupie muszà byç zasponsorowani w kraju. Ka˝dy dystrybutor jest odpowiedzialny za zrozumienie zasad programu. Wyjàtki nie 
b´dà rozpatrywane.

Poziom III 

Osiagnij 80 pk. (w tym zakupy w∏asne) z tà nowà grupà

bilety na Zjazd Europejski   

zakwaterowanie w hotelu (3 noce)

bilety na przelot

Poziom II 

Osiagnij 50 pk. (w tym zakupy w∏asne) z tà nowà grupà

bilety na Zjazd Europejski  

zakwaterowanie w hotelu (3 noce) 

Poziom I 

Osiagnij 25 pk. (w tym zakupy w∏asne) z tà nowà grupà

bilety na Zjazd Europejski

TY (aktywnoÊç 4 pk.)

Zjazd Europejski  •  27-28 lutego 2009

Program kwalifikacyjny
Czas trwania: 1 lipca - 31 paêdziernika 2008

PROGRAMY PROMOCYJNE FOREVER
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cz´Êç II

Nie wystarczy wiedzieç, trzeba to stosowaç.

Nie wystarczy chcieç, trzeba to robiç.

Johann Wolfgang Goethe

Kontynuujàc temat przedstawiony w marcowym wydaniu mie-

si´cznika „Forever” (Nr 41), przedstawiam kilka wykresów, aby 

uÊwiadomiç, ile mo˝emy zarobiç, je˝eli zbudujemy w sposób 

prawid∏owy grup´ Supervisora, a potem managerskà.

  

Przypominam, ˝e wszystkie premie grupowe i premie od zakupów 

w∏asnych sà naliczane od ceny detalicznej netto (pomniejszonej  

o podatek VAT). Kupujemy po cenach hurtowych, a komputer prze-

licza wszystkie zakupy przez kwot´ 935 z∏ za 1 punkt kartonowy. 

Kwota 322 z∏ to mar˝a 43% przy sprzeda˝y 1 pk.

Od samego poczàtku pami´tamy, ˝e naszym celem na tym etapie 

jest awans na pozycj´ Managera. Z jednej strony szukamy i inspi-

rujemy minimum 3 osoby, które chcà powa˝nie potraktowaç prac´ 

w systemie MLM, a z drugiej budujemy baz´ klientów, sta∏ych kon-

sumentów, szkolimy osoby, które chcà si´ zajàç doradztwem  

w temacie profilaktyki zdrowia, piel´gnacjà naturalnymi produkta-

mi i sprzeda˝à.

  

JesteÊmy ju˝ Managerami, ale to dopiero poczàtek. Mamy ju˝ 

wokó∏ siebie wielu zadowolonych klientów, osób, które zaj´∏y si´ 

sprzeda˝à i np. 3 osoby, które zbudowa∏y grup´ Supervisora, ale 

sà to jeszcze s∏abe struktury.

Teraz czas na to, aby wzmocniç grupy Supervisorów i podwoiç 

baz´ klientów i sta∏ych konsumentów. Je˝eli chcemy oprócz premii 

z pracy grupy korzystaç z programów motywacyjnych, to nasza 

grupa managerska powinna wyglàdaç na przyk∏ad tak:

  

BUDOWANIE BIZNESU
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Ten wykres pokazuje, jak planowaç swojà prac´, aby nasze docho-

dy miesi´czne wynosi∏y ponad 17 tysi´cy z∏otych i dodatkowà 

nagrodà by∏a kwalifikacja do dwóch programów motywacyjnych:

•  samochodowego: dodatkowe Êrodki finansowe na zakup sa-

mochodu lub innego Êrodka trwa∏ego (Szczegó∏y w Zasadach 

Dzia∏alnoÊci str. 12-14),

•  bezp∏atnego udzia∏u w Super Rally FLP w Stanach Zjedno-

czonych (w roku 2007 by∏o to Los Angeles, a w tym roku Phoe-

nix) oraz wycieczki pozjazdowej na plantacje aloesowe przy gra-

nicy z Meksykiem, Biura G∏ównego w Phoenix, fabryki w Dallas, 

wielu atrakcji i niespodzianek. Ostatnie trzy dni w Las Vegas. 

Luksusowe hotele, wspania∏a zabawa! (Szczegó∏y w Zasadach 

Dzia∏alnoÊci str. 14-16).

Je˝eli by∏o si´ ju˝ na takiej wycieczce, w nast´pnych latach mo˝na 

skorzystaç z Post Silver Rally. W ubieg∏ym roku byliÊmy na Hawa-

jach w przepi´knym oÊrodku Hilton Hawaiian Village Beach Resort, 

a w tym roku lecimy do Meksyku.

Najwa˝niejsze jest to, ˝e ka˝dy, kto zaczyna dziÊ, mo˝e 

osiàgnàç wszystko, co zaplanuje, je˝eli potraktuje t´ prac´ 

powa˝nie.

Zach´cam do przeczytania artyku∏u zamieszczonego w naszym 

mie si´czniku „Forever” z paêdziernika 2004. Artyku∏ z cyklu „Aka-

demia Biznesu” autorstwa Jima Rohna, czo∏owego amerykaƒskiego 

filozofa biznesu. Tytu∏: „Kluczem do poprawy Twojej przysz∏oÊci 

jesteÊ Ty”.

Cytuj´ Paƒstwu koƒcowy fragment tego artyku∏u:

Magia, która sprawia, ˝e jest Ci lepiej, tkwi w Tobie. To Twój osobi-

sty rozwój sprawia, ze magia dzia∏a na Twojà korzyÊç.

Magia tkwi w przekonaniu.

Magia tkwi w stawianiu sobie wyzwaƒ.

Magia tkwi w próbowaniu.

Prawdziwa magia tkwi w wytrwa∏oÊci.

Magia tkwi w akceptowaniu. Tkwi w pracy.

Magia tkwi w myÊleniu.

Magia tkwi w uÊcisku d∏oni.

Magia tkwi w uÊmiechu.

Magia tkwi w entuzjazmie i determinacji.

Prawdziwa magia tkwi we wspó∏czuciu, troszczeniu si´ i dzieleniu.

Niezwyk∏a magia tkwi w silnych emocjach, a jak widaç, wszystkie 

te elementy to czynniki wewn´trzne, a nie zewn´trzne.

Pami´tajcie wi´c, ˝e ró˝nica jest w Was. To Wy stanowicie 

prawdziwà ró˝nic´.

TO WY JESTEÂCIE KLUCZEM  

DO POPRAWY SWOJEJ PRZYSZ¸OÂCI.

Powodzenia!

Bogumi∏a Sroka

Diamond-Sapphire Manager 

Cz∏onek Klubu Prezydenckiego



Forever zaprasza nowych Supervisorów na specjalne 
weekendowe szkolenie do Biura Głównego, podczas którego 
uczà si´, jak nadal dynamicznie rozwijaç biznes, by osiàgaç 
kolejne pozycje w Planie Marketingowym. 

W szkoleniu, które odbyło si´ w dniach 16-17 maja br., popro-
wadzonym przez Dyrektora Jacka Kandefera i Soaring Mana-
gera Jacka Bartkowiaka, wzi´li udział nowi Supervisorzy:

Spotkanie Supervisorów

Jolanta Sip
Marta Kisała
Janina i Eugeniusz Niemczykowie
Helena i Bernard Glogazowie
Henryk Gardziel
Ewa Skowroƒska
Bogdan Szeremeta
Alicja Werner
El˝bieta Mikuła

Wanda Krajniak
Magdalena Langer
Katarzyna Sztafa
Bogusława Michalska
Barbara Kapera
Angelika i Piotr Hanowscy
Magdalena CieÊlik
Jadwiga Pawłowska
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Forever Living Products Poland  
Biuro G∏ówne  
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

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 Marek Wielicki

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. Sczanieckiej 8A
60-216 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 

Szkolenie 4/6 pk.
Odbywajàce si´ cyklicznie szkolenia 4/6 pk. stanowià nagrod´ 
dla osób, które spełniajà wymogi osobistej aktywnoÊci:

4 pk. miesi´cznie w przypadku Assistant Supervisorów  
lub 
6 pk. w przypadku dystrybutorów od stanowiska Supervi-
sora wzwy˝ 

w trzech miesiàcach poprzedzajàcych szkolenie.
Do udziału w szkoleniu, które odbyło si´ 19 kwietnia 2008 
zakwalifikowali si´:

Anna i Zbigniew Adamik
Jadwiga i Czesław Biernaccy
Magdalena Buczek
Dorota Czerwionka
Beata i Janusz Florkiewiczowie
Mirosława i Jan Gajdowie
Józefa i Józef Glapowie
Helena i Bernard Glogazowie
Danuta i Michał Grabarscy
Angelika i Piotr Hanowscy
Renata Jarosz
Jolanta i Radosław Jochimowie
Urszula i Mirosław Kapustowie
Łucja Kobyłka
Małgorzata Kopaczyƒska
Wanda Krajniak
El˝bieta Kreczyƒska
Anna Krempska
Wiesława i Bolesław Kruszyƒscy
Urszula i Tomasz Kuçkowie
Barbara i Henryk Kulpowie
Anna Landzianowska
Zelma Lerch
Anna i Metody Lubiƒscy
Bo˝ena Mach
Gra˝yna i Ryszard Margasowie
Bo˝ena i Edmund Matkowscy
Monika Mes
El˝bieta Mikuła
Teresa i Marek Moryniowie
Janina i Eugeniusz Niemczykowie

Krystyna i Jerzy Orubowie
Teresa i Aleksander Pajàkowie
Dorota i Piotr Pawłowscy
Maria Perz-Paprocka  
  i Kazimierz Paprocki
Mirosława i Grzegorz Pietrygowie
Małgorzata Piros
Hanna i Jarosław Podwojscy
Anna i Andrzej Popielarzowie
Janina i Witold Puchalscy
Aldona i Jerzy Rawiccy
Jadwiga i Ryszard Sàczewscy
Irena i Roman Sieczkowie
Ewa i Marcin Skowroƒscy

Hanna Smyrgała
Wiesława i Adam Spyrowie
Zofia i Marian Staropi´tkowie
Magdalena Strojna
Barbara i Kazimierz Swobodowie
Sylwia Szczecina
Daria i Waldemar Szerszeniowie
Helena i Wacław Taczkowie
Danuta i Edward Wienchowie
Magdalena Wi´cek
Ewa i Janusz WiÊniewscy
Piotr Wojtyna
Wanda i Andrzej Zi´bowie

Kwalifikacja na kolejne szkolenie trwa!

Warszawa, 12 lipca 2008
Biuro Główne FLPP, Al. Jerozolimskie 92

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  
zaproszenie z Biura G∏ównego FLPP.
Przypominamy! Wszyscy uczestnicy szkolenia, obecni na  
Success Day w Warszawie 19 lipca br., zostanà zaproszeni na 
scen´ i otrzymajà dodat kowà nagrod´!

Piecz´ç Aprobaty  
Mi´dzynarodowej  

Rady Naukowej ds. Aloesu

NASZE CERTYFIKATY

Znak KoszernoÊci

Islamska  
Piecz´ç Aprobaty

Produkty nietestowane  
na zwierz´tach



Elblàg, 29 czerwca 2008
Hotel Gromada, pl. Słowiaƒski 2, godz. 11:00-17:00

•  Warsztaty marketingowe: Rekrutacja i sprzeda˝.

   Bilety w cenie 60 zł do nabycia u organizatorów

Organizatorzy:
Senior Managerowie Anna i Zbigniew Adamik 

              tel. 509 733 928
Supervisorzy Angelika i Piotr Hanowscy 

              tel. 608 098 652
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Success Day

Warszawa, 19 lipca 2008
Teatr ˚ydowski, pl. Grzybowski 12/16, godz. 12:00

•  Pierwsze kroki w biznesie Forever
•  10 najwa˝niejszych powodów, aby piç mià˝sz aloesowy
•  Wykorzystaj realizacj´ programu Malaga 2009 do planowania 

awansów i rozwoju struktur
•  Moja droga do pozycji Managera – Lucyna i S∏awomir 

Marsza∏kowie

Uwaga! Od 1 lipca bilety na Success Days w cenie 10 z∏. 

Szkolenia marketingowe

Katowice, 3 lipca 2008
Sala konferencyjna „Mieszko”, ul. U∏aƒska 12, godz. 18:00

(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

Kraków, 8 lipca 2008
Sala szkoleniowa obok oddzia∏u FLPP Kraków, ul. Kadecka 1

godz. 17:00
•  Skuteczny sponsoring – Senior Manager Wies∏awa Spyra
•  Zjazd Europejski Malaga 2009 – Senior Manager Maria 

Grotyƒska
Szczecin, 15 lipca 2008

Gmach Telewizji Polskiej, ul. Niedzia∏kowskiego 24 
4 pi´tro, sala, 1 „B”, godz. 18:00

•  Europejski Zjazd w Maladze 2009 – Soaring Manager Grzegorz 
Sieczka

•  Motywacja w biznesie – Senior Manager Helena Taczek
•  Wra˝enia ze Zjazdów Europejskich, ich wp∏yw na rozwój struktur 

– Manager ¸ucja Trzpis

Szansa na Biznes

BOCHNIA
Aloesowe Centrum Zdrowia i Urody, Hotel Millenium,  

ul. Poniatowskiego 22, godz. 17:00
3,10,17,24/07/08 – Diamond-Sapphire Manager Bogumi∏a Sroka

BYDGOSZCZ
Klub Modraczek, ul. Ogrody 15, godz. 10:00

12,26/07/08 – Senior Managerowie Halina i Grzegorz Sm´tkowie
GDA¡SK 

sala szkoleniowa w budynku Oddzia∏u, ul. Szymanowskiego 2, godz. 17:00
8,22/07/08 – Soaring Manager Grzegorz Sieczka

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

 2/07/08 –  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 

 8/07/08 –  Managerowie Anna i Andrzej Popielarzowie
21/07/08 –  Managerowie Teresa i Stanis∏aw Makowscy

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

2/07/08 –  Senior Manager Bo˝ena Matkowska,  
Manager Maria Perz-Paprocka

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

9,16,23,30/07/08 –  Senior Manager Bo˝ena Matkowska,  
Manager Maria Perz-Paprocka

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

4,25/07/08 – Senior Manager Kazimierz Swoboda
SANDOMIERZ 

Hotel Grodzki, ul. Mickiewicza 38, godz. 18:00
8/05/08 – Senior Manager Miros∏aw Kapusta

WARSZAWA
Biuro G∏ówne FLPP, Al. Jerozolimskie 92, godz. 18:00 
15,22,29/05/08 –  Soaring Manager Jacek Bartkowiak

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

9/07/08 – godzina 18:00

Errata – Super Rally 2008

Paƒstwo Maria i Jacek Bartkowiakowie uzyskali kwalifikacj´ 
do udzia∏u w Super Rally 2008 na poziomie 1500 pk., a nie, jak 
b∏´dnie podaliÊmy w ubieg∏ym miesiàcu, 1000 pk. Bardzo 
przepraszamy!

WYDARZENIA

✓

✓

✓

✓



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

Poziom Start

4 + 0 pk.  

(tylko dla  

Assistant  

Supervisorów)

Maria Barabasz-Jachimiak 

Barbara B∏aszczyƒska 

Lidia i Marek Fràckowiakowie 

Agnieszka i Jerzy G´sichowie 

Teresa Go∏àb 

Beata Grzesiczek 

Teresa i Wojciech Kotowscy 

Alicja Lejcyk-Kamiƒska 

Gantulga Lombo 

Janina i Zbigniew Ma∏eccy 

Jolanta i Andrzej Marczukowie 

Hanna i Zygmunt Mitoƒscy 

Violetta Nowaczewska-Nowak 

Szymon Nyczka 

Ma∏gorzata Piros 

Marzena i Arkadiusz Poro˝yƒscy 

El˝bieta i Stanis∏aw Samborowie 

Jerzy Sierakowski 

Hanna Smyrga∏a 

Gra˝yna Soroczyƒska 

Renata Stanoch 

Aleksandra Szmidtke-Haaza 

Mariola i Krzysztof Szydlikowie 

Danuta Âledê-Obara i Piotr Obara 

Hanna Âwidrak 

Ma∏gorzata Wiktorska-Korczak i Piotr Korczak 

Agnieszka W∏odarska

Poziom I

4 + 2 pk.

Anna i Zbigniew  

   Adamik 

Zofia Gierlak-Dubiniewicz  

   i Jerzy Dubiniewicz 

Jolanta i Rados∏aw Jochimowie 

Anna Kapusta 

Hanna Kolasiƒska 

Hannah Krynicky 

Krystyna Kwiecieƒ 

Zelma Lerch 

Bo˝ena i Stanis∏aw Lubowie 

Gra˝yna i Ryszard Margasowie 

Bo˝ena i Edmund Matkowscy 

Gabriela i Alfred Muschkietowie 

Anna i Andrzej Popielarzowie 

Katarzyna Pordzik  

Grzegorz Sieczka 

Jolanta Sip 

Halina i Grzegorz Sm´tkowie 

Anna Soko∏owska 

Wies∏awa i Adam Spyrowie 

Zofia i Marian Staropi´tkowie 

Danuta i Edward Wienchowie 

Wanda i Andrzej Zi´bowie 

Urszula Zyskowska

Poziom II

4 + 4 pk.

Bo˝ena Gaj 

Danuta i Krzysztof Gilowie 

Alicja Golonka 

Wies∏awa i Boles∏aw Kruszyƒscy 

Urszula i Tomasz Kuçkowie 

Anna i Emil Sobaniowie 

Joanna Wandzik

Poziom III

4 + 6 pk.

Krystyna i Zbigniew Furmanowie 

Patrycja Kwater 

Andrzej Planta

Zasady kwalifikacji – patrz ramka obok 

Losujemy:

Losujemy:

Losujemy:

Losujemy:

Losowanie nagród na Success Day 19 lipca br. Warunkiem udzia∏u w losowaniu jest obecnoÊç na Success Day.

Dystrybutorzy, którzy w czerwcu 

br. spe∏nià okreÊlone poni˝ej 

miesi´czne wymogi, wezmà 

udzia∏ w wielkiej loterii.

Poziom START:  
Tylko dla Assistant Supervisorów 

4 pk. aktywnoÊci

Losujemy aparat cyfrowy!

Poziom I: 4 pk. aktywnoÊci  

+ dodatkowe 2 pk.  

od Nowych Dystrybutorów 

zasponsorowanych w danym 

miesiàcu

Losujemy aparat cyfrowy!

Poziom II: 4 pk. aktywnoÊci  

+ dodatkowe 4 pk.  

od Nowych Dystrybutorów 

zasponsorowanych w danym 

miesiàcu

Losujemy przenoÊne DVD!

Poziom III: 4 pk. aktywnoÊci  

+ dodatkowe 6 pk.  

od Nowych Dystrybutorów 

zasponsorowanych w danym 

miesiàcu

Losujemy kamer´ cyfrowà!

PROGRAM PROMOCYJNY

SKUTECZNI 
SPONSORZY

Ostatni miesiàc  
kwalifikacji!

Zbieraj punkty  
i zdobàdê  

fantastyczne  
nagrody!

Szczegó∏y w ulotkach dost´pnych 
w Biurze G∏ównym i Oddzia∏ach 
FLPP oraz na www.flpp.com.pl


