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W powietrzu czuç ju˝ Zjazd – a szczerze mówiàc wydaje si´, 
jakby tu w Forever ka˝dy dzieƒ był Zjazdem! Kiedy pisz´ te 
słowa, właÊnie koƒczymy przygotowania do wyjazdu do Nairo-
bi na Zjazd Afrykaƒski. Forever Living w Afryce to niesamowi-
ta historia sukcesu. Afryka to pi´kny i wspaniały kontynent,  
a gdy połàczyç Forever i odpowiednich ludzi, dziejà si´ wielkie 
rzeczy. Nie mog´ si´ ju˝ doczekaç, kiedy dołàcz´ do Gregga  
w Kenii, by wspólnie Êwi´towaç niezwyk∏e sukcesy 2008 roku 
z naszà afrykaƒskà rodzinà Forever.

Mówiàc o Zjeêdzie, zdaj´ sobie spraw´, ˝e pracownicy Biura 
Głównego pracujà niewiarygodnie ci´˝ko, by przygotowaç Su-
per Rally, które odb´dzie si´ w sierpniu w naszym rodzinnym 
mieÊcie Phoenix. Zjazd z okazji 30. urodzin firmy b´dzie wiel-
kim Êwi´tem i ogromnie si´ ciesz´ na spotkanie z Wami, wspól-
ne zdj´cia i Wasze historie sukcesu.

W tym miesiàcu mottem mojego listu jest hasło „Korzystaj”. 
Wiem, ˝e wszyscy słyszeliÊcie powiedzenie: „Korzystasz z ˝ycio-
wej szansy w ˝yciu pełnym szans”. Obecnie mamy najbardziej, 
według mnie, szczodry Plan Marketingowy i system progra-
mów promocyjnych w bran˝y, ale zastanawiam si´, czy wszyscy 
w pełni t´ szczodroÊç wykorzystujà. Na całym Êwiecie nieustan-
nie oferujemy programy promocyjne i konkursy, a pierwszym 
krokiem do uzyskania kwalifikacji jest zrozumienie zasad. 
Cz´sto słysz´, ˝e Dystrybutor przegapił szans´ kwalifikacji, bo 
nie w pełni zrozumiał zasady któregoÊ z programów. Dlatego 
namawiam Was do dokładnego zapoznania si´ z Planem Mar-
ketingowym – poÊwi´çcie czas na przestudiowanie go, zapo-
znajcie si´ dokładnie z zasadami kwalifikacji na Zjazd, przeczy-
tajcie wymagania kwalifikacyjne do Programu Podziału Zy-
sków, abyÊcie wiedzieli, co musicie zrobiç, aby skorzystaç z tych 
szczodrych mo˝liwoÊci. Jest wiele sposobów na uzyskanie infor-
macji – czytajcie Zasady DziałalnoÊci i firmowà literatur´, roz-
mawiajcie ze sponsorami, zadzwoƒcie do biura, róbcie notatki  
i uczestniczcie w szkoleniach. 

Jest dziedzina według mnie niedoceniana bardziej ni˝ inne – 
jest to pot´ga technologii, a konkretnie Internetu. Jestem zwo-
lennikiem wolnoÊci, jakà oferuje technologia, dlatego znaczàco 
inwestujemy w sprz´t i wiedz´, aby jak najlepiej wykorzystaç 

mo˝liwoÊci portalu informacyjnego dost´pnego 24 godziny na 
dob´, 7 dni w tygodniu. Nie wierz´, by Internet mógł zastàpiç 
prowadzenie biznesu twarzà w twarz i indywidualne spotkania 
z ludêmi w ich domach, ale myÊl´, ˝e jest to niesamowite êródło 
informacji. A tak wiele informacji mo˝na znaleêç na  
www.foreverliving.com, firmowych stronach w Waszych kra-
jach, na YouTube przez AloePod oraz na innych stronach! 
Pami´tajcie tylko, aby – tak jak przy wszystkich formach prze-
kazu informacji – korzystaç z wiarygodnych êródeł.

Chc´ Wam przekazaç, ˝e jeÊli zainwestujecie czas w zrozumie-
nie szczodroÊci Planu Marketingowego i to, jak mo˝ecie ukie-
runkowaç swoje działania, by z niego skorzystaç, Wasze nagro-
dy b´dà obfite. Forever to najwi´ksza szansa na Êwiecie i wiem, 
˝e mamy najwspanialszych dystrybutorów w bran˝y. Jak wspo-
mniałem wczeÊniej, kiedy nasza firma łàczy si´ z odpowiednimi 
ludêmi, dziejà si´ wielkie rzeczy! Korzystajcie z ka˝dego dnia  
i nie pozwólcie, by omijały Was okazje. Do zobaczenia z Wami 
wszystkimi w Phoenix – obiecuj´ Wam cudowny Zjazd i 30. 
Urodziny!  

FOREVER Wasz,

Rex Maughan

Rex Maughan, C.E.O.

Korzystaj



Jacek Kandefer, Dyrektor

Sierpień 2008 | Numer 46

Wydawca: 
Dzia∏ Marketingu FLP Poland Sp. z o.o.
e-mail: m.hajzner@flpp.com.pl

Sk∏ad, korekta: Irmedia  
Druk: Team, Warszawa

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i redagowania tekstów przyj´tych do druku.  
Wszelkie prawa zastrze˝one.

Forever Living Products  
Poland  
jest cz∏onkiem: 

Awanse i osiàgni´cia ................................................ 4

Portret sukcesu: 
Lucyna i S∏awomir Marsza∏kowie .........................6

Palety Sonya ...........................................................7

Forever Success Day .............................................8

Zjazd Europejski: Malaga 2009 ...........................10

Blaski i cienie sponsoringu ..................................12

Szkolenia Forever .................................................14

Wydarzenia ...........................................................15

Mi´dzynarodowej 
Rady Naukowej 

ds. Aloesu

Amerykaƒskiej 
Izby 

Gospodarczej

Polskiego  
Stowarzyszenia  

Sprzeda˝y BezpoÊredniej

Pisz´ te słowa jeszcze przed wyjazdem do Phoenix na Super 
Rally, na którym razem z grupà ponad 50 dystrybutorów  
z Polski oraz z dystrybutorami z całego Êwiata Êwi´towaç 
b´dziemy 30-lecie istnienia firmy. Sukces, jaki od momentu 
zało˝enia osiàgn´ła nasza firma i jej dystrybutorzy, jest wr´cz 
niewyobra˝alny. Miliony ludzi na całym Êwiecie zrealizowały  
– i nadal realizujà – swoje marzenia o lepszym zdrowiu  
i satysfakcjonujàcym stylu ˝ycia!

Trzy fundamenty, dzi´ki którym ten sukces był mo˝liwy, to: 
fenomenalny, unikalny produkt, jakim jest mià˝sz Aloe Vera, 
doskonale opracowany Plan Marketingowy oraz fantastyczni 
ludzie – dystrybutorzy FLP. Sił´, jaka płynie z połàczenia tych 
trzech elementów, bardzo czytelnie ilustruje hasło, do którego 
cz´sto b´dziemy w najbli˝szych miesiàcach wracaç: „The Power 
of 20 – siła 20 stałych klientów”. W dziedzinie aloesu nie 
mamy sobie równych! Nie tylko jesteÊmy najwi´kszym planta-
torem aloesu oraz najwi´kszym producentem i dystrybutorem 
produktów na bazie tej niesamowitej roÊliny, ale naszym prio-
rytetem zawsze było, jest i b´dzie zachowanie najwy˝szej jakoÊci 
naszych wyrobów, dostarczanych do milionów domów we 

wszystkich zakàtkach Êwiata. Wypracowanie  bazy dwudziestu 
stałych klientów detalicznych, kupujàcych co miesiàc dwa ba-
niaczki Mià˝szu, oznacza realizacj´ wymogu aktywnoÊci, sta-
nowi êródło bezpoÊredniego dochodu detalicznego – co jest 
szczególnie wa˝ne dla osób rozpoczynajàcych budowanie bizne-
su Forever – i jest najlepszym punktem wyjÊcia do korzystania 
ze wszystkich atutów naszego Planu Marketingowego. Co 
wi´cej, osoby, które na własnej skórze odczujà dobrodziejstwa 
aloesu, to niesamowita grupa potencjalnych dystrybutorów. 
Widaç wi´c dokładnie, jak kluczowe znaczenie ma to dla roz-
woju biznesu. Nie traçmy czasu i dzielmy si´ Mià˝szem z jak 
najwi´kszà liczbà osób – wszyscy na tym skorzystamy!

Wasz,

Jacek Kandefer

Sierpieƒ 2008 r. 
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SUPERVISORZY sponsorzy:

TOP DYSTRYBUTORZY obroty niemanagerskie

TOP DYSTRYBUTORZY najwi´ksze struktury

4

 1. Urszula Zyskowska (bez zmian)
 2. Urszula i Mirosław Kapustowie (bez zmian)
 3. Magdalena Strojna (+10)
 4. Urszula PrzystaÊ (–1)
 5. Bo˝ena Gaj (+4)
 6. Maria i Ryszard Chmielowie (+8)
 7. Wiesława i Adam Spyrowie (–1)
 8. Maria Perz-Paprocka i Kazimierz Paprocki (–4)
 9. Ewa i Piotr Jurkowie (–1)
10. Anna i Andrzej Popielarzowie (+2)

11. Anna i Zbigniew Adamik (bez zmian)
12. Jolanta i Radosław Jochimowie (+3)
13. Danuta i Edward Wienchowie (–8)
14. Halina i Grzegorz Sm´tkowie (–)
15. Maria i Jacek Bartkowiakowie (–8)
16. Teresa i Stanisław Makowscy (–)
17. Krystyna Kwiecieƒ (+1)
18. Anna i Edward Hajdukowie (–)
19. Anna i Romuald Weszkowie (–)
20. Małgorzata i Krzysztof Aleksandrowiczowie (–)

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

Danuta Âledê-Obara i Piotr Obara Danuta i Krzysztof Gilowie

Monika Wudz Joanna Gach

Maria Barabasz-Jachimiak Danuta Âledê-Obara i Piotr Obara

 1. Bogumiła i Jan Srokowie (bez zmian)
 2. Urszula Zyskowska (+1)
 3. Magdalena Strojna (+4)
 4. Ewa ChruÊciƒska (–2)
 5. Stanisława Karpiƒczyk (–1)

 6. Jolanta i Radosław Jochimowie (+2)
 7. Grzegorz Sieczka (–1)
 8. Urszula i Mirosław Kapustowie (+1)
 9. Maria i Jacek Bartkowiakowie (–4)
10. Wiesława i Adam Spyrowie (–)

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.

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.

INTERNATIONAL DIRECTORY
Przepi´knie wydany przewodnik po Êwiecie Forever!  
Bogato ilustrowana prezentacja Biura Głównego FLP Int. 
AVA, Êwiatowych biur FLP 
oraz oÊrodków wypo-
czynko wych Forever.

Wspaniałe potwierdze-
nie pot´gi i mi´dzyna-
ro do wego zasi´gu  
Forever!

kod 9780 cena 15,–

AWANSE I OSIÑGNI¢CIA – LIPIEC 2008



Aloesowe wydanie Forever
Doskonała pomoc w pracy z klientami  
detalicznymi!                            cena 2 z∏

Promocja!: Pakiet 10 szt. w cenie 10 zł,  
  czyli 1 szt. za 1 zł!

Assistant SUPERVISORZY 

Wydanie specjalne
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Aleksandra Adamik

Krystyna Augustyn

Krystyna Banasiak

Anna i Jarosław Bartoszewiczowie

El˝bieta Bialik

Edyta Bidas

Mariusz Bidziƒski

Agnieszka Biel

Seweryn Bronk

Ewelina Bryniarska

Małgorzata Bryƒska

Krystyna Bugiel

Agnieszka Chmiel

Jacek Chmielewski

Stanisława Chmura

Jolanta Chomaƒska

Krzysztof Czapiewski

Bo˝ena Czarnik

Izabela Czopek

Jolanta Dabrowska-Binkowska

Mariola Dàbrowska

Aleksandra Drozdek

Agnieszka i Marek Drzewiƒscy

Paweł Dubiel

Jan Duraziƒski

Halina Dziedzic

Katarzyna Dziubek

Agnieszka Fajkowska

Anna Fal-Dobkiewicz

Ewelina Filipowska

El˝bieta Fit

Anna Floryn

Ewa i Adam Franczakowie

Małgorzata Gałka

Kinga Gałkowska

Izabela Gazda

El˝bieta Gliƒska

Bernadeta Gł´bicka

Danuta i Marek Gogoliƒscy

El˝bieta Grabowska

Joanna Gradek

Monika i Dariusz Grudziƒscy

Izabela Grzàdziek-Kobyłecka

Ewa Guz

Janina Guzik

Gabriela Gwóêdê

Olga Haczkiewicz

Anna i Jan Haniszewscy

Urszula Herman

Irena Honusek

Renata Irzyk

Marianna Jagiełło

Halina i Janusz Janasowie

Lucyna Janczak

Wioleta Janeta

Regina Janicka

Anna Jarz´biƒska

Anna Jenczmionka

Beata Jeziorna

Teresa J´drzejczyk

Marta J´drzejewska

Ireneusz J´drzejowski

Sebastian Jurecki

Edyta Kadłuczka

Renata Kamiƒska

Teresa Kasprzyszka

Dorota Kołbon

El˝bieta Kołodziejczyk

Marianna Koszela

Janina Kowalczyk

Anna Kowalczyk

Alicja i Stanisław Kowalewscy

Kamil Kowalski

Alicja Kozak

Gra˝yna i Jacek Kozeowie

Alicja Ko˝uszko

Anna Krajewska

Marcin Krawczyk

Emilia Kristof

Agnieszka Kruk-Kozycz

Katarzyna Krzywiecka

Stanisława Kubat

Marta Kucharska

Łucja Kucharska

Hanna Kuchciƒska

Justyna Kurdziałek

Anna i Józef Kusy

Irena Kusz

Edyta Kuêniak

Patryk Kwiatkowski

Alicja Lellek

Adamina LeÊ

Gantumur Lombo

Adrian Lor´s

Ingrida Maj

Marta Marciniak

Zofia i Tadeusz Matuszczykowie

Alina i Krzysztof Mazgajowie

Paweł Mazgaj

Klemens Mazgaj

Agnieszka Mazgaj

Dorota Mieloch

Joanna Moczko

Sybilla Mroczek

Danuta i Gustaw Muzyczkowie

Gabriela Myland

Mariusz Mysior

Bo˝ena Niemiec

Dorota Nowak

Teresa Nowak

Dorota Nykiel

Emilia Olszewska-Małaczkowska

Bo˝enna Opasiƒska

Małgorzata Pagacz

Edyta Palewicz

Renata Panasiuk

Agnieszka Pasoƒ

Barbara Paszczyƒska

Justyna i Paweł Pawelcowie

Joachim i Sylwia Pieczykowie

Renata Pietrzyk

Tadeusz Pilarski

Piotr Piotrowski

Janusz Piwowarczyk

Joanna i Bogusław Plebanowie

Anna Płuciennik

El˝bieta Płu˝ek

Stanisław Polus

Beata Poremba

Katsiaryna Radchanek-Kempa

Zofia Rak

Maria i Jan Ratajczykowie

Beata Robert

Małgorzata Rogaczewska

Halina Rozum

Agata Rusin

Ewa Rypel

Iwona i Dariusz Samsonowscy

Anna Siwiec

Agata Słomka

Anna Smok

Antoni Sobczak

Anna Sobczyk

Agnieszka i Daniel Sobeccy

Joanna Sopata

Monika Sowada

Monika Starowicz

Renata Starowicz

Barbara Starzyƒska

Joanna Stasiak

Maria Stopiƒska

Patrycja Stryjska

Anna i Piotr Szewczykowie

Jarosław Szukalski

Jolanta Szulecka

Maria Szymik

Krystyna Szyszka

Zofia Tereszczuk

Barbara Trojanowska

Regina Uliczka

Irena Walot

Monika Wanago

Angelika Warzecha

Joanna Wasà˝nik

Helena Wasztyl

Barbara W´glorz

Ewelina W´sierska

Krzysztof Widz

Katarzyna i Bernard Wiechowie

Kornelia Wiendlocha

Kamila Wierzbicka-Hyb  

    i Lech Hyb 

Halina Wilczek

Arleta i Rafał Wilczewscy

Roszak Wioletta

Alicja Witek

Małgorzata Witkowska

Bo˝ena i Waldemar Wojdon

Anita i Zenon Wojtalowie

Anna Wołczek

Bernarda Wrona

Anna i Piotr Wronowie

Urszula Wrona

Michał Zagórski

Joanna Zajàc

Henryka Zajàc-Âlusarz  

    i Edward Âlusarz

Leszek Zawadzki

Iwona Zi´ba

Tomasz Zuzaniuk

Lucyna ˚ak

AWANSE I OSIÑGNI¢CIA – LIPIEC 2008



Lucyna i Sławomir Marszałkowie
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Nowi Managerowie
Awans: kwiecieƒ 2008

Szanowni Paƒstwo!

Odpowiedê na pytanie, dlaczego zwiàzaliÊmy si´ właÊnie z tà 

Firmà, jest prosta – ˝aden dotychczas nam zaoferowany plan mar-

ketingowy nie był tak przejrzysty, czytelny i łatwy do zrealizowania 

jak ten FLP. Wszystko to, co w nim zawarte, jest rzeczywistoÊcià,  

a nie fikcjà, jak to bywa w innych firmach networkowych.

Naszym głównym celem podczas realizacji tego planu jest 

mo˝liwoÊç zwiedzania Êwiata. W ciàgu niespełna trzech lat od pod-

pisania umowy dystrybutorskiej uczestniczyliÊmy we wszystkich 

Europejskich Zjazdach, jakie si´ w tym czasie odbyły. Na poczàtku 

2006 roku zwiedziliÊmy Rumuni´, a w czerwcu mieliÊmy równie˝ 

okazj´ zachwycaç si´ Francjà. W roku 2007 zawitaliÊmy do 

przepi´knego Sztokholmu, a w tym roku z koƒcem zimy przy-

wieêliÊmy z Budapesztu entuzjazm i zapał do dalszej pracy, który 

doprowadził nas do pozycji Managera, co prze∏o˝yło si´ na dodat-

kowe nagrody w konkursie „Skuteczni sponsorzy”. Inspiracjà do 

działania był te˝ nasz 12-letni syn, który marzył o nowym kompute-

rze, i stwierdził „MamuÊ, ty nie dasz sobie rady?! Co to dla Ciebie, 

przecie˝ potrafisz to zrobiç!”. DziÊ zamiast na komputerze, oglàda 

filmy na pot´˝nym ekranie naszego nowego telewizora.

Z firmà Forever, a właÊciwie z jej produktami zetkn´liÊmy si´ ju˝  

9 lat temu, jednak osoba, która dała nam mo˝liwoÊç profilaktyki 

zdrowia, nie zaproponowała nam pracy. Z perspektywy czasu 

uwa˝amy, ˝e jest rzeczà niedopuszczalnà, aby to dystrybutor doko-

nywał wyboru, kto si´ do tej pracy nadaje, a komu nie nale˝y jej 

proponowaç, poniewa˝ np. ma własny biznes i nie b´dzie tym za-

interesowany, albo ma stałà prac´, z której nie zrezygnuje, czy te˝ 

po prostu nie jest odpowiednià osobà.

Sàdzimy, ˝e nale˝y daç szans´ ka˝demu i nie baç si´ poÊwi´ciç 

swojego cennego czasu dla innych, tak jak to zrobili Senior Mana-

gerowie Maria i Wiesław Grotyƒscy. Dzi´kujemy im z całego serca, 

˝e trzy lata wspólnej pracy nie poszły na marne.

Dzisiaj, majàc wieloletnie doÊwiadczenie prowadzenia własnego tra-

dycyjnego biznesu oraz budowania nowej Firmy z udziałem FLP, 

mo˝emy wyciàgnàç wnioski i przestrzec wszyskich młodych dystry-

butorów przed zagro˝eniami, jakie mogà napotkaç na swojej drodze. 

Biznes tradycyjny wymaga ci´˝kiej pracy, poÊwi´cenia i wielu 

wyrzeczeƒ, nie dajàc gwarancji sukcesu finansowego. Natomiast 

Rex Maughan dał nam 100% gwarancji, ˝e ka˝dy, kto uwierzy  

w jego Plan Marketingowy, odniesie sukces.

˚yczymy wszystkim, a w szczególnoÊci nowym dystrybutorom 

wiary w sukces i realizacji swoich marzeƒ oraz znalezienia odpo-

wiedzi na swoje dlaczego.

Dzi´kujemy wszystkim osobom z naszej struktury za wspaniałà 

prac´ i wierzymy, ˝e nasz entuzjazm przywieziony ze Zjazdu  

Mi´ dzy  narodowego w Phoenix przeło˝y si´ na ich prac´ i wspólnie 

b´dziemy zwiedzaç Malag´ w 2009 roku . 

W ostatnim wydaniu „Forever” Rex Maughan zadał nam pytanie:

„Czy ju˝ jesteÊcie gotowi do Zjazdu w Phoenix?”. My mo˝emy od-

powiedzieç bez zastanowienia, ˝e tak! JesteÊmy gotowi, aby 

wspólnie z innymi dystrybutorami z całego Êwiata celebrowaç 30. 

urodziny FLP International podczas tegorocznego Zjazdu. JesteÊmy 

ju˝ spakowani i w tej chwili ˝yjemy tylko Amerykà i spotkaniem na 

scenie z Rexem podczas wyró˝nienia do awansu Managera.

Lucyna i Sławomir Marszałkowie

Z Aidanem O’Hare, wiceprezesem 
do spraw operacji europejskich 
podczas Success Day 31 maja br. 

Na Zjeêdzie Europejskim 
w Budapeszcie

PORTRET SUKCESU
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SONYA® PALETTES

105   PLUM N’ BERRY

Deep hues and rich jewel-tone 

shades for day and evening. 

106   SUMMER’S KISS

Radiate the light, sunny 

warmth of summer. 

Tonos profundos, sombras ricas y 

brillantes para el día y la noche.

Irradie la luz cálida de verano.

178
119 171

125

Go classic with this medium 

depth, cool tone collection.

Escoja lo clásico con esta 

colección de tonos medios y 

frescos.

104   DUSTY ROSE

123
pink 

champagne

Blush

Eyeshadows
Eye Pencil Lip Pencil Lipsticks Mascara

Powder

169 
deep

162
berry rose

161
rose petal

144
wildberry

143
birch

138

cool breeze
142
satin

174
midnight 

black

179
grapevine

124
dusty rose

170
black

Mascara

170
black

Mascara

170
black

Reflect the warm, rich colours 

of fall with this classic collection. 

102   NIGHT ON THE TOWN

Classic reds with black and white 

accents create a dramatic look. 

103   BARELY PINK

Colour your world softly with pastels, 

taupe & natural accent colours. 

100   SHIMMERS

Shimmery shades for eyes, 

cheeks and décolleté. 

Tonos brillantes para ojos, 

mejillas y escote.

Rojos clásicos con acentos blancos y 

negros crean una imagen espectacular.

Coloree su mundo en delicados tonos 

pastel con acentos marrón y natural.

101   AUTUMN HUES

Refleje los cálidos y ricos colores 

del otoño con esta clásica colección.

168 
medium

Eyeshadows

Powder

Eyeshadows

153
sunfire

152
hologram

Eye Pencil

180
white 
clarifier

Lip Pencil Lipsticks

181
golden

shimmer

172
clear

Brow Fix

128
solid 
gold

127
hologram

168 
medium

Powder
Blush

156
nature

160
flare

141
cactus 
green

140
fudge 

brownie

139
maple
syrup

132
french 
vanilla

Eye Pencil

174
midnight

black

Lip Pencil

175
cocoa

Lipsticks Mascara

170
black

Mascara

170
black

167 
light

Powder
Blush

166
brick

165
sunset

145
sterling

Eyeshadows

154
whipped

cream

149
moon-

light

155
charcoal

Eye Pencil

174
midnight 

black

Lip Pencil

173
mahogany

130
porsche

red

Lipsticks

129
deepest
love red

121
sheer 

chocolate 
kisses

122
almond

Mascara

171
brown
black

167 
light

Powder
Blush

159
rosewood

158
bashful

Eyeshadows

137
barely 
there

138
cool

breeze

136
blue

bayou

135
linen

Eye Pencil

178
jazz

Lip Pencil

177
mystique

120
sheer 
bliss

Lipsticks

119
barely 
pink

Powder

169 
deep

168 
medium

Powder

Blush

164
wildberry

163
mauve

Eyeshadows

148
crystal 
waters

142
satin

145
sterling

147
purple

rain

Eye Pencil

174
midnight 

black

Lip Pencil

179
grapevine

126
wine-
berry

Lipsticks

125
brandy

ice

Blush

156
nature

157
sienna

Eyeshadows

133
ginger

134
mink

131
phantom

132
french 
vanilla

Eye Pencil

176
burnished

brown

Lip Pencil

175
cocoa

117
sheer 

peach fuzz

Lipsticks

118
coffee
cream

150
pot of 
gold

145
sterling

151
glacier

 ice
149

moon
light

®
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Sonya Colour Collection to najprostsza odpowiedê, jak 

byç pi´knà. To magiczna kolekcja barw odpowiednich 

dla ka˝dej karnacji, dla ka˝dego twojego nastroju. Teraz 

bycie pi´knà jest jeszcze prostsze dzi´ki gotowym pa

letom kolorystycznym przeznaczonym do makija˝u 

oczu, policzków, twarzy i ust. Składniki kosmetyków 

Sonya, wÊród których znajdziesz Aloe Vera, anty

utle nia jàce witaminy i wyciàgi z roÊlin morskich, zo

stały dobrane tak, by chroniç, od˝ywiaç i piel´g

nowaç twojà skór´. 

Ka˝da paleta zawiera 1 puder transparentny, 2 ró˝e,  

1 kredk´ do oczu, 4 cienie do powiek, 1 tusz do rz´s 

lub utrwalajàcy ˝el do brwi, 1 konturówk´ do ust  

i 2 pomadki.

Palety

101 Autumn Hues – Barwy Jesieni 103 Barely Pink – Ró˝any Ogród 104 Dusty Rose – Ró˝a Pustyni

Kolory Sonya
Ju˝ w sprzeda˝y tak˝e nowa, angloj´zyczna broszura z prezentacjà  

wszystkich odcieni kosmetyków kolorowych Sonya Colour Collection.

kod 9950 cena 2,–

PRODUKT
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Dyrektor Jacek Kandefer,  
który mówił o pot´dze 20 stałych klientów, 
prezentuje nowy aloesowy trójpak!

O tym, dlaczego warto piç aloes  
i jak piel´gnowaç skór´, mówiły 
Manager Urszula Zyskowska  
i Supervisor Anna Sokołowska

S∏oneczne lato Forever

Nowi Assistant Supervisorzy, którzy odbierajà na scenie odznak´, 
nie tylko otrzymujà bilet uczestnictwa na nast´pny Success 
Day, ale tak˝e biorà udział w losowaniu upominków!Nowi Supervisorzy

Diamond-Sapphire 
Manager Bogumiła Sroka 
poprowadziła drugà cz´Êç 
wykładu poÊwi´conego 
skutecznemu budowaniu 
biznesu Forever 

Lucyna i S∏awomir 
Marsza∏kowie  
o swojej drodze do sukcesu

SUCCESS DAY
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Losowanie fantastycznych nagród dla aktywnych!

Uczestnicy Success Day jako pierwsi w Polsce mieli 
okazj´ kupiç nowe „aloesowe” koszulki polo.

Wspaniałe nagrody 
dla Skutecznych 
Sponsorów!

Damskie 
 i m´skie 

koszulki polo
Ju˝ do kupienia  
we wszystkich  

Centrach Produktów  
w cenie 30 zł.

Goràce hiszpaƒskie rytmy…

… i praktyczne rady Manager Anny Popielarz,  
     jak zrealizowaç kwalifikacj´ na Zjazd Europejski Malaga 2009

WARSZAWA | 19 LIPCA 2008
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Odjazdowy 
blog 
zjazdowy!!!

http://rallyforever2009.blogspot.com/

•  Czy chcesz byç na bie˝àco ze wszystkimi wiado
moÊciami na temat Zjazdu w Maladze?

•  Czy chcesz poznaç atrakcje turystyczne sło
necznej Andaluzji?

Przygotuj si´ do udziału w wielkim europejskim 
Êwi´cie Forever, odwiedzajàc wyjàtkowy zjaz
dowy blog! Znajdziesz tu wiele audiowizual
nych materiałów poÊwi´conych Zjazdowi. 
Dzi´ki umieszczonym na stronie linkom 
b´dziesz mógł poznaç Malag´ i Palacio de 
Congresos, gdzie odb´dzie si´ Zjazd!

Strona w angielskiej i hiszpaƒskiej wersji 
j´zykowej.

ZJAZD EUROPEJSKI
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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 realizowaç wymóg 4 pk. aktywnoÊci od pierwszego miesiàca wspó∏pracy z firmà, i w ka˝dym kolejnym miesiàcu 
trwania programu. 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. Dystrybutorzy responsorowani 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.)

Assistant Supervisor Assistant Supervisor

Assistant Supervisor

Zjazd Europejski 
27-28 lutego 2009

Program kwalifikacyjny
Czas trwania: 
1 lipca - 31 paêdziernika 2008
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ielu Managerów i Dystrybutorów zastanawia si´, jak pod-
nieÊç obroty i rozwinàç swojà grup´ w sposób trwały.
Praktyka pokazuje, ˝e ka˝dy konkurs daje wzrost aktywnoÊci, a co za 
tym idzie – równie˝ obrotów. Jednak konkursy trwajà tylko przez pe-
wien okres, a te całoroczne, jak np. kwalifikacja na Zjazd Mi´dzy-
narodowy do USA, okazujà si´ byç motywujàce tylko dla cz´Êci Ma-
nagerów. Wiele osób myÊli, ˝e to zbyt wysoko postawiona poprzecz-
ka, a przecie˝ w czasie roku lub dwóch lat mo˝na zbudowaç grup´, 
która uzyska obroty potrzebne do takiej kwalifikacji.
Kolejny czynnik to dobre szkolenie motywacyjne, które potrafi 
poruszyç grup´ i daç wzrost, choç nie zawsze jest on długotrwały  
u wszystkich dystrybutorów.
Co zatem jest głównym czynnikiem, dzi´ki któremu mo˝na 
stale powi´kszaç grup´, obroty i piàç si´ w Planie Marketin-
gowym na kolejne szczeble?
Analizujàc wyniki pracy wielu liderów europejskich oraz tych spoÊród 
nas, którzy najszybciej si´ rozwijajà, mo˝na stwierdziç, ˝e tà naj sku-
teczniejszà metodà rozwoju i wzrostu obrotów jest sponsorowanie 
nowych dystrybutorów.
Pozornie sponsorowanie wydaje si´ łatwe, wystarczy tylko zareko-
mendowaç naszym znajomym Firm´ i zasad´ marketingu sieciowe-
go. W praktyce jednak napotykamy cz´sto wiele trudnoÊci, a cz´Êç lu-
dzi po kilku niepowodzeniach całkowicie si´ poddaje. Aby trwaç  
w wysiłku i skutecznie zapraszaç do biznesu Forever kolejne osoby, 
trzeba znaç główne czynniki, które nam w tym pomogà, i stosowaç je 
ka˝dego dnia. 
Pierwszy i najwa˝niejszy to motywacja, czyli nasz powód, dla które-
go pracujemy w tym biznesie, innymi słowy nasze dlaczego. Jego 
znaczenie w drodze do osiàgni´cia celu to około 80%.
Drugi to umiej´tnoÊci połàczone z wiedzà na temat produktów, 
Firmy, jej historii i pozycji, oraz w jaki sposób chcemy prowadziç ten  
biznes. Mimo ˝e wydaje si´ to wa˝ne, tylko w 20% przyczynia si´ do 
sukcesu. Wiedza jest potrzebna, poniewa˝ w kontakcie z klientem mu-
simy byç kompetentni i posiadaç umiej´tnoÊci budowania relacji, pro-
wadzenia rozmowy handlowej czy sponsoringowej oraz wiele innych. 
Jednak klient nie oczekuje kilkugodzinnego wykładu-monologu na te-
mat wszystkich produktów, i to podczas pierwszego spotkania. 
Pami´tajmy, ˝e klienta nie interesuje to, co wiemy, ale to, jak mo˝emy 
mu pomóc. 
Skoro motywacja jest tak wa˝na i głównie od niej zale˝y, czy b´dziemy 
Diamond Managerem czy tylko Supervisorem, to zatrzymajmy si´ 
chwil´ przy tym temacie.
Nasza motywacja to odpowiedê na pytanie: dlaczego chce-
my si´ tym zajmowaç?
Je˝eli jest ona wystarczajàco mocna, pozwoli wytrwaç konsekwen-
tnie w wysiłku i prawdopodobnie uda nam si´ osiàgnàç to, co 
zaplanowaliÊmy. Dla przykładu: je˝eli chcemy dzi´ki pracy w Forever 
wykształciç dzieci, pobudowaç dom, jeêdziç dobrymi samochodami  
i ˝yç na ponadprzeci´tnym poziomie, to te cele stajà si´ wa˝nym po-
wodem, aby codziennie rozmawiaç z kilkoma osobami o tej pracy.
Je˝eli natomiast ktoÊ chce sobie dorobiç „kilka groszy” do pensji, to 

pewnie jego motywacja nie b´dzie tak skutecznie odrywała go 
ka˝dego popołudnia od telewizora czy od innych spraw dnia codzien-
nego. Uspokajajàca jest te˝ ÊwiadomoÊç tego, ˝e je˝eli nic nie zrobi-
my, to nie nale˝y si´ martwiç, gdy˝ pensja i tak b´dzie na czas.
Innymi słowy, ten powód do wytrwałej pracy musi byç bardzo wa˝ny 
dla nas i naszych rodzin. Jako liderzy jesteÊmy zobowiàzani do pomo-
cy w wytyczaniu celów i planowaniu pracy naszym dystrybutorom. 

Spotyka si´ równie˝ innà klasyfikacj´ kluczowych czynników sukcesu 
w sponsoringu, wg której 90% zale˝y od entuzjazmu, a tylko 10% od 
wiedzy. Entuzjazm natomiast bierze si´ z naszego zaufania do Fore-
ver i jego produktów, zaufania do Multi Level Marketing oraz wiary  
w siebie i swoje mo˝liwoÊci. Dopełnieniem tego jest u˝ywanie pro-
duktów przez nas i naszych bliskich.
Spójrzmy na kogoÊ, kto majàc gł´bokà ufnoÊç we wszystkie powy˝sze 
czynniki, u˝ywajàc produktów i posiadajàc silnà motywacj ,́ spotyka 
si´ z potencjalnym kandydatem do pracy. Czy odmowa za strony  
jakiegokolwiek kandydata mo˝e takà osob´ zniech´ciç? Na pewno 
nie. 
SpoÊród wszystkich składowych wiary najwa˝niejsza jest jednak wia-
ra w siebie. Mo˝na jà podnieÊç mi´dzy innymi poprzez szkolenia, çwi-
czenia, czytanie literatury napisanej przez praktyków. Dzi´ki temu czu-
jemy si´ bardziej kompetentni i pewni siebie, a tym samym łatwiej 
rozmawiamy z klientem. Dystrybutor, który improwizuje na spotkaniu 
i zastanawia si ,́ co powiedzieç, goràczkowo szukajàc w głowie argu-
mentów, nie ma szans na sukces.

Pot´˝nym narz´dziem podczas zapraszania 
nowych ludzi do biznesu Forever jest nasz 

Plan Marketingowy. Przy za-
chowaniu odpowiednich pro-
porcji mi´dzy premià oso-
bistà a premià grupowà  
i pro wizjà liderskà, ka˝dy Dys-
trybutor zarabia odpowied-
nio do wło ̋ onych wysiłków. 
Nasz plan jest łatwy do zrozu-
mienia i prosty w realizacji. 

Kładzie nacisk na sprzeda˝ detalicznà i sponsorowanie. Umiej´tnoÊç 
jego dobrego wykorzystania podczas rozmowy z kandydatem mo˝e 
nam bardzo pomóc w zach´ceniu go do pracy. Jednak brak umie-
j´tnoÊci jasnego i obrazowego korzystania z Planu Marketingowego 
spowoduje pora˝k´. 
Pracuj´ w sprzeda˝y od 20 lat, a zarzàdzałem sprzeda˝à od 15 i szyb-
ko zauwa˝yłem, ˝e aktywnoÊç dystrybutorów, wynikajàca ze wszyst-
kich powy˝ej omówionych czynników, ma bezpoÊrednie przeło˝enie 
na wyniki.
W klasycznym biznesie wydajnoÊç grupy sprzedawców jest wprost 
proporcjonalna do aktywnoÊci, np. 5 spotkaƒ – 1 sprzeda˝, 10 spotkaƒ 
– 2 sprzeda˝e. Inaczej mówiàc, im wi´cej spotkaƒ z klientem, tym 
wi´ksza sprzeda˝. Natomiast je˝eli ktoÊ w naszym biznesie Forever, 

Jacek Bartkowiak
Soaring Manager 

Cz∏onek Klubu Prezydenkiego

BUDOWANIE BIZNESU
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majàc kilkuletnià grup ,́ zacznie aktywnie sponsorowaç i znajdzie 2-3 
osoby w miesiàcu, to po 3 miesiàcach wspólnej pracy obroty całej 
grupy wzrastajà bardzo dynamicznie, niemal˝e wykładniczo. Pracujàc  
z aktualnà grupà bardzo trudno osiàgnàç podobny wzrost. Je˝eli 
chcemy rozwijaç grup´ i podnosiç obroty, konieczni sà nowi dystry-
butorzy.

Jak zatem sponsorowaç?
Michael Strachowitz – trener i szkole-

niowiec, uczàcy oso biÊcie 
wi´k szoÊç naszych eu-
ropejskich liderów, po-
daje wiele wskazówek. 
Przytaczam je, poniewa˝ 
zadziałały z sukcesem  
u liderów, wi´c sà spraw-
dzone i jak na razie naj-

lepsze.
1. Sponsorowanie to praca dla 

tych, którzy si´ nie poddajà za 
wczeÊnie. Wiele razy usłyszycie „nie!”, 

mo˝ecie doznaç upokorzenia. Je˝eli 
wczeÊniej dowiecie si´ o tym, nie b´dzie to bo-

lesne i nauczycie si´ przekładaç te pora˝ki na korzyÊci.
2. Stwórz dobrà list´ kontaktów. Ka˝dy jest w stanie przypomnieç  
sobie 200-500 nazwisk, ale zadawaj sobie pytanie: Kto mnie zna?,  
a nie: Kogo ja znam? W sytuacji odwrotnej zaczynamy podÊwiadomie 
selekcjonowaç. Nigdy nie selekcjonujcie! To nie wy macie selekcjono-
waç, bo nigdy nie wiecie, co ktoÊ mo˝e zdzia∏aç w tym biznesie. Nigdy 
nie podejmujcie decyzji za kogoÊ – ty jesteÊ dobry, ty jesteÊ zły.  
To jest nie dobre dla naszego biznesu.
3. To kandydaci podejmà decyzj ,́ czy si´ przyłàczà do biznesu Fore-
ver czy nie. Z leniwego psa nie zrobicie polujàcego wilka!
4. Rozmawiaj z ka˝dym, bo nawet osoby niepozorne mogà si´ spraw-
dziç. One po prostu nie dostały wczeÊniej swojej ˝yciowej szansy.
5. 200-500 nazwisk nie wystarczy aby byç Diamentem, dlatego trze-
ba szukaç na „zimnym” rynku.
6. MLM oznacza, ˝e du˝a liczba ludzi szuka niewielu klientów i wielu 
dystrybutorów. MLM opiera si´ na prawie wielkich liczb, czyli musi byç 
wiele kontaktów, aby kogoÊ zasponsorowaç. Musi byç wielu zasponso-
rowanych, aby jeden został Managerem. Jednak matematyka nie kła-
mie. Je˝eli nawià˝ecie wystarczajàcà iloÊç kontaktów, na pewno kogoÊ  
zasponso rujecie.
7. Szukaj ludzi zawsze i wsz´dzie. Ka˝da okazja jest dobra, aby zaistnieç, 
lecz nie ka˝da, aby rozmawiaç o biznesie. Zatem weê tylko numer telefo-
nu i nazwisko i zadzwoƒ za dwa dni, aby umówiç si  ́na rozmow .́
8. Najwa˝niejsza jest aktywnoÊç. Statystyki pokazujà, ze 1 osoba na  
5 chce si´ spotkaç i porozmawiaç. Potrzeba 3-4 rozmów, aby zaspon-
sorowaç 1 osob ,́ a z 3-4 dystrybutorów jeden b´dzie dobrze praco-
wał i prawdopodobnie w przyszłoÊci zostanie Managerem. Oznacza 
to, ˝e dla zasponsorowania Managera trzeba odbyç statystycznie od 
45 do 80 kontaktów. OczywiÊcie w zale˝noÊci od umiej´tnoÊci, te licz-
by mogà byç troch´ mniejsze albo du˝o wi´ksze.
9. Aby zostaç Diamond Managerem Forever (tzn. mieç 25 Managerów 
w swojej pierwszej linii), trzeba wykonywaç 5 kontaktów dziennie. 
10. Prawo Duplikacji – ludzie naÊladujà swoich szefów, wi´c róbcie 
tylko takie rzeczy, które wasi ludzie mogà naÊladowaç.
11. Dzia∏a to równie˝ w drugà stron´ – jeÊli Ty czegoÊ nie robisz, Twoi 
ludzie na pewno nie b´dà tego robiç, np. brak własnego sponsoringu 
mo˝e spowodowaç (zwłaszcza w poczàtkowej fazie rozwoju grupy) 
zanik takich działaƒ w całej grupie.
Tyle najwa˝niejszych rad od Michaela Strachowitza.
Dla kogoÊ, kto robi 2 kontakty w tygodniu, 5 kontaktów dziennie jest 

pozornie niemo˝liwe. Poniewa˝ 1 na 5 osób chce rozmawiaç, oznacza 
to, ˝e mo˝emy rozmawiaç Êrednio z jednà osobà dziennie, a co 3-4 
dni podpisywaç umow´ dystry butorskà.
Pytacie zapewne czy nie wystarczà 2 kontakty lub chocia˝ 4 dziennie? 
John Curtis, Double Diamond Manager z Wielkiej Brytanii odpowia-
da: „Mo˝e wystarczà 4, a mo˝e nie. Jednak jeÊli masz 5 kontaktów, to 
na pewno ci si´ uda”.
Je˝eli ktoÊ naprawd´ chce osiàgnàç poziom Diamenta, musi wykony-
waç 5 kontaktów z nowymi osobami w ciàgu ka˝dego dnia. Nie jest to 
jednak łatwe zadanie. 
Za∏o˝yłem sobie równie˝ tak wysoki poziom aktywnoÊci, ale po 2-3 
dniach, gdy ma si´ ju˝ kilkanaÊcie kontaktów, pojawia si´ myÊl: jak si´ 
z nimi wszystkimi spotkaç, kiedy zdà˝yç z prezentacjami itp. Szybko 
doszedłem do wniosku, ˝e jest potrzebny system, który porzàdkuje 
cały proces sponsorowania. Uwa˝am, ˝e trzeba sobie samemu wy-
pracowaç taki system rozmów, szkoleƒ, prezentacji itd., gdy˝ bez nie-
go zawsze trzeba b´dzie ograniczniczyç nowe kontakty, aby „przero-
biç” to, co ju˝ mamy.
Dodatkowym utrudnieniem sà wszelkie wyjazdy na kilka czy 
kilkanaÊcie dni, które całkowicie zatrzymujà proces. Spotkanie musi 
odbyç si´ nie póêniej ni˝ 2-3 dni po telefonie, a ten 2 dni po kontakcie. 
Praca z dystrybutorem powinna rozpoczàç si´ zaraz po jego pozytyw-
nej decyzji. 

Niestety sà równie˝ inne prze-
szkody. Czasami zwyczajnie 
nam si´ nie chce szukaç kontak-

tów i ka˝da wymówka jest 
dobra, a ka˝de inne zaj´cie 
wydaje si´ wa˝niejsze.  
W takich sytuacjach trzeba 

si´ zmusiç do pierwszego 
kroku, aby odnieÊç najmniej-

szy sukces, choçby zdobyç je-
den nowy kontakt z „zimnego” ryn-

ku. Wraz z ka˝dym nowym kontaktem 
nasza samoocena wzrasta i stajemy si´ 

entuzjastyczni, a to zwi´ksza naszà 
skutecznoÊç i wtedy wchodzimy ju˝ na „odpowiednie obroty”. 
Powa˝nym utrudnieniem jest czasami wystartowanie po kilkunastu 
czy kilkudziesi´ciu dniach przerwy w sponsorowaniu. Dobrze jest 
mieç wtedy przygotowanych kilkanaÊcie kontaktów z własnej listy, do 
których mo˝emy zadzwoniç w ka˝dej chwili. Cz´sto stosowana jest 
zasada jak najszybszego przejÊcia z własnej listy do poleceƒ i „zim-
nych” kontaktów. Mamy w taki sposób zawsze jakieÊ kontakty rezer-
wowe na naszej liÊcie na tzw. „trudne czasy”. 
Rozpatrujàc ponownie przyczyny sukcesu najlepszych liderów widzi-
my, ˝e stosujà oni metod´ uporzàdkowanej pracy według systemu  
i zgodnie z zasadami przypomnianymi nam przez Strachowitza. Rolf 
Kipp dla przykładu jako najwa˝niejsze czynniki sukcesu okreÊla  
dyscyplin´ i konsekwencj´ działaƒ oraz równie˝ pracuje swoim 
systemem.
Natomiast najgroêniejszym naszym wrogiem mo˝e byç chaos, brak 
celów i planu działaƒ oraz dyscypliny.
Sponsoring wykonywany systemowo, czyli nie od przypadku do 
przypadku, daje najwi´kszy wzrost obrotów i rozwój grupy, a o to 
nam przecie˝ chodzi najbardziej. 
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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 Przemys∏aw Pawlicki 

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.
Na lipcowym szkoleniu dla laureatów programu 4/6 pk. 

wyk∏adowcà by∏ znany szkoleniowiec Dariusz Rajca, który 

poprowadził warsztaty poÊwi´cone odpowiedzialnoÊci za roz-

wój zarówno osobisty, jak i swoich struktur. 

Do udziału w szkoleniu, które odbyło si´ 19 kwietnia 2008, zakwalifikowali si´:

Anna i Zbigniew Adamik
Irena i Zbigniew Bałazowie
Maria i Jacek Bartkowiakowie
Lidia i Wiesław Fiutakowie
Mirosława i Jan Gajdowie
Danuta i Krzysztof Gilowie
Józefa i Józef Glapowie
Teresa Gołàb
Danuta i Michał Grabarscy
Renata Jarosz
Jolanta i Radosław Jochimowie
Urszula i Mirosław Kapustowie
El˝bieta Kreczyƒska
Wiesława i Bolesław Kruszyƒscy
Urszula i Tomasz Kuçkowie
Barbara i Henryk Kulpowie
Anna i Metody Lubiƒscy
Janina i Zbigniew Małeccy
Gra˝yna i Ryszard Margasowie
Bo˝ena i Edmund Matkowscy
Halina i  Wiesław Micorkowie
El˝bieta i Zbigniew Mikułowie
Hanna i Zygmunt Mitoƒscy
Teresa i Marek Moryniowie
Krystyna i Jerzy Orubowie
Zofia Osmólska
El˝bieta i Jacek Ostrowscy
Teresa i Aleksander Pajàkowie
Maria Perz-Paprocka  
   i Kazimierz Paprocki

Małgorzata Piros
Hanna i Jarosław Podwojscy
Anna i Andrzej Popielarzowie
Katarzyna Pordzik
Janina i Witold Puchalscy
Jadwiga i Ryszard Sàczewscy
Grzegorz Sieczka
Maria i Stanisław Sieƒkowie
Jolanta Sip
Halina i Grzegorz Sm´tkowie
Anna i Emil Sobaniowie
Wiesława i Adam Spyrowie

Zofia i Marian Staropi´tkowie
Magdalena Strojna
Barbara i Kazimierz Swobodowie
Daria i Waldemar Szerszeniowie
Helena i Wacław Taczkowie
Joanna Wandzik
Danuta i Edward Wienchowie
Magdalena Wi´cek
Piotr Wojtyna
Wiesława Zasempa
Wanda i Andrzej Zi´bowie

Kwalifikacja na kolejne szkolenie trwa!

Warszawa, 18 paêdziernika 2008
Biuro Główne FLPP, Al. Jerozolimskie 92

Warunki kwalifikacji:

Assistant Supervisorzy:
osobista aktywnoÊç 4 pk. miesi´cznie 

w okresie lipiec, sierpieƒ i wrzesieƒ 2008

Dystrybutorzy od stanowiska Supervisora wzwy˝:
osobista aktywnoÊç 6 pk. miesi´cznie 

w okresie lipiec, sierpieƒ i wrzesieƒ 2008

Wszystkie osoby, które uzyskajà kwalifikacje, otrzymajà listow-
ne zaproszenie z Biura G∏ównego FLPP.

Przypominamy! Wszyscy uczestnicy szkolenia, obecni na naj-
bli˝ szym po spotkaniu Success Day w Warszawie, otrzymujà 
dodatkowà nagrod´!

   NOWOÂå!!! Aloesowe trójpaki   
Ju˝ niebawem w sprzeda˝y nowe, potrójne opakowania na Mià˝sz Aloe Vera. Elegancki  
i por´czny sposób na dostarczenie klientowi wyczekiwanej porcji aloesu!

Trójpaki sprzedawane bez napojów.

Piecz´ç Aprobaty  
Mi´dzynarodowej  

Rady Naukowej ds. Aloesu

NASZE CERTYFIKATY

Znak KoszernoÊci

Islamska  
Piecz´ç Aprobaty

Produkty nietestowane  
na zwierz´tach
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Success Day

Warszawa, 20 wrzeÊnia 2008
Teatr ˚ydowski, pl. Grzybowski 12/16, godz. 12:00

•  Stabilny biznes Forever – Dyrektor Jacek Kandefer
•  Blaski i cienie sponsoringu – Soaring Manager Jacek Bartko

wiak
•  Echa Mi´dzynarodowego Zjazdu w Phoenix 
•  Europejski Zjazd w Maladze 2009
•  Wzmocnij odpornoÊç organizmu na jesieƒ z produktami Forever

Cena biletu 10 z∏. 

Szkolenia marketingowe

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

(nad oddzia∏em FLPP Katowice)
•  Szansa na Biznes
•  Techniki prezentacji
•  Rekrutacja
•  Europejski Zjazd w Maladze 2009
Senior Manager Wiesława Spyra, Manager Edward Wiench

Ostroł´ka, 27 wrzeÊnia 2008
Sala OSP, ul. Głowackiego 44 (nad restauracjà Awalon) 

godz. 9:00-17:00
•  Warsztaty marketingowe: rekrutacja i sprzeda˝ 
Bogdan Szeremeta

Bilety w cenie 35 zł do nabycia u organizatorów.

Organizatorzy: Anna i Andrzej Popielarzowie tel. 600 235 012

Szkolenia regionalne

Poznaƒ, 6 wrzeÊnia 2008
Hotel Trawiƒski, ul. ˚niwna 2, godz. 14:00-17:00

•  Cechy dobrego dystrybutora – Manager Maria PerzPaprocka
•  Rozbudowa grupy w obliczu awansu, czyli jeszcze raz o sponso-

rowaniu – Senior Manager Bo˝ena Matkowska
•  Drogi awansu – Supervisor El˝bieta Mikuła
•  Zdrowe mi´Ênie i stawy z produktami Forever – dr Katarzyna 

ZgirskaKulaziƒska 

Wrocław, 27 sierpnia 2008
Oddział FLPP, ul. Gen. Pułaskiego 42c, godz. 18:00

•  Piel´gnacja cery produktami Sonya Skin Care Collection. 
•  Pokaz makija˝u
Assistant Supervisor Wiktoria Duraziƒska

Ostroł´ka, 29-30 sierpnia 2008
29 sierpnia – sala OSP, ul. Głowackiego 44  

(nad restauracjà Awalon), godz. 16:00-20:00
•  Dyrektor Jacek Kandefer
•  Zdrowe mi´Ênie i stawy z produktami Forever – dr Katarzyna 

Zgirska Kulaziƒska

30 sierpnia – Galeria, pl. Bema 14, godz. 9:00-14:00
•  Sposoby pozyskiwania nowych klientów i dystrybutorów.  

Jak efektywnie budowaç struktury FLP – Senior Managerowie 
Halina i Grzegorz Sm´tek

Szkolenie dla Supervisorów

Supervisorzy, którzy uzyskali lub uzyskajà awans w okresie od 
maja do sierpnia 2008, zostanà zaproszeni do udziału w specjal-
nym dwudniowym szkoleniu, które odb´dzie si´ w Warszawie  
w dniach 19-20 wrzeÊnia 2008.

19 wrzeÊnia – szkolenie w Biurze Głównym FLPP
20 wrzeÊnia – Success Day, Teatr ˚ydowski

Wszystkie osoby, które uzyskajà kwalifikacj´ otrzymajà pisemne  
zaproszenie z Biura Głównego.

Szansa na Biznes

BOCHNIA 
Aloesowe Centrum Zdrowia i Urody, Hotel Millenium,  

ul. Poniatowskiego 22, godz. 17:00
11,18,25/09/08 – Diamond-Sapphire Manager Bogumi∏a Sroka

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

6,27/09/08 – Senior Managerowie Halina i Grzegorz Sm´tkowie
BYDGOSZCZ 

Biuro Managerów Haliny i Grzegorza Sm´tków  
„Aloes dla zdrowia i urody” 

ul. Przewoêników 36, tel. 0-52/3496266
GDA¡SK 

sala szkoleniowa w budynku Oddzia∏u, ul. Szymanowskiego 2, godz. 17:00
9,23/09/08 – Soaring Manager Grzegorz Sieczka

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

3/09/08 –  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 

 2/09/08 –  Managerowie Anna i Andrzej Popielarzowie
15/09/08 –  Managerowie Teresa i Stanis∏aw Makowscy

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

3/09/08 –  Senior Manager Bo˝ena Matkowska,  
Manager Maria Perz-Paprocka

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

10,17,24/09/08 –  Senior Manager Bo˝ena Matkowska,  
Manager Maria Perz-Paprocka

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

5,26/09/08 – Senior Manager Kazimierz Swoboda
SANDOMIERZ 

Hotel Grodzki, ul. Mickiewicza 38, godz. 18:00
2/09/08 – Senior Manager Miros∏aw Kapusta

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

2,9,16,23,30/09/08 –  Soaring Manager Jacek Bartkowiak
WROC¸AW 

Hotel Campanile, ul. Jagiełły 7, godz. 18:00
10/09/08 –  Soaring Manager Jacek Bartkowiak 

Manager Krzysztof Aleksandrowicz
WROC¸AW 

Oddzia∏ FLPP, ul. Gen. Pu∏askiego 42c
24/09/08 – godzina 18:00

Errata

Paƒstwo Mirosława i Grzegorz Pietrygowie oraz Pani Maria 
Sztafa uzyskali w programie promocyjnym Skuteczni Sponso-
rzy kwalifikacj´ na poziom II, a nie na poziom I, jak podaliÊmy 
w poprzednim numerze. Bardzo przepraszamy!

Ewa i Janusz WiÊniewscy, Senior Managerowie zapraszajà na 
spotkanie w dniach 3-5 paêdziernika 2008. Zaj´cia praktyczne  
i çwiczenia na temat: „Które moje najlepsze cechy mam rozwi-
jaç aby przyniosły doskonałe efekty we współpracy z FLP?” 
– poprowadzi dr psychologii Magdalena Sadowska.

Kontakt z organizatorami: 
tel. (012) 6571032; mail: vinet@poczta.fm 

Szczegóły we wrzeÊniu.

WYDARZENIA
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