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Rex Maughan, C.E.O.

Kiedy przeglądałem nasze nowe „International Directory” – 
które uważam za jedno z najlepszych narzędzi rekrutacyjnych, 
jakie mamy, ponieważ pokazuje zaangażowanie, siłę i sukces 
Forever Living Products – zauważyłem taki nagłówek: „To bi-
znes, nic osobistego”. Jak już nie raz mówiłem, nie do końca 
zgadzam się z tym hasłem. Wierzę, że sukces jest efektem oso-
bistej pasji. 

Inne stwierdzenie, na które ostatnio zwróciłem uwagę, choć 
niestety nie wiem, kto jest jego autorem, brzmi: „Przerzuć serce 
przez płot, a reszta ciebie podąży za nim”. Na Super Rally, któ-
ry dopiero co odbył się w Phoenix, było Was prawie 4000 osób, 
stanowiących doskonałą ilustrację sukcesów i pasji, jakie stają 
się udziałem ludzi gotowych przerzucić swoje serce przez płot. 
Oczywiście jest to metafora i absolutnie nie chcę sugerować, by-
ście podchodzili beztrosko czy nieprofesjonalnie do swojego bi-
znesu. Chodzi mi o to, byście traktowali innych tak, jak sami 
chcieli byście być traktowani. Powinniście być gotowi podjąć 
dodatkowy wysiłek i poświęcić nieco swojego czasu i energii na 
to, by pomóc komuś spełnić jego marzenia. 

Zjazd był niesamowitym wydarzeniem dla nas wszystkich  
i myślę, że w pewien sposób nasze rodzinne miasto Phoenix ni-
gdy nie będzie takie samo. Słyszałem, jak jeden z kierowców 
mówił, że to największa autokarowa grupa ludzi z jednej firmy 
w historii Phoenix! Jestem przekonany, że wszędzie gdzie zna-
leźli się nasi Dystrybutorzy, wpływali na życie ludzi, z którymi 
się stykali. 

I właśnie to mam na myśli, mówiąc „Przerzuć serce przez płot”. 
To zdolność sprawiania, że ktoś czuje się wspaniały i doceniony, 
da Wam sukces w naszym biznesie. Produkt jest sprawdzony i, 
jak sami wiecie, do naszej oferty dodaliśmy kilka nowych fanta-
stycznych wyrobów, które z pewnością pomogą Wam nadal 
rozwijać Wasz biznes Forever. Nasz Plan Marketingowy też jest 
sprawdzony, jako że dosłownie miliony ludzi na całym świecie 
osiągają przyzwoite dochody ze sprzedaży naszych produktów. 
I nasza firma jest sprawdzona – mamy już 30 lat. Oczywiście 
nie jesteśmy doskonali, ale każdego dnia stajemy się odrobinę 
lepsi i nie będziemy ustawać w dalszym dążeniu do perfekcji!
Czekam na ponowne z Wami spotkanie w przyszłym roku  

w Dallas, w Teksasie, gdzie będziemy mieli okazję wspólnie 
świętować nasze sukcesy, zwiedzić Aloe Vera of America i zo-
baczyć na własne oczy, jakie postępy poczyniliśmy w zakresie 
produkcji i dystrybucji. Będziecie mogli również odwiedzić 
South fork Ranch, a jeżeli będzie to Wasza pierwsza kwalifika-
cja 1500 pk., zabierzemy Was na wycieczkę Post Rally, której 
nigdy nie zapomnicie! Jeżeli osiągniecie 2500 lub więcej pk., 
wiem, że będziecie się doskonale bawić na wycieczce Silver Post 
Rally – już planujemy dla Was kolejną fantastyczną wyprawę.

Nie przegapcie okazji, by dołączyć do nas za rok. Mamy mnó-
stwo miejsca dla każdego z Was i zachęcamy, byście zrobili 
wszystko, co możecie w ramach Zasad Działalności, by dołą-
czyć do nas w Dallas w 2009 roku. Zachęcam Was również, 
byście od czasu do czasu „rzucali swoje serce przez płot” i tro-
chę ryzykowali, by marzenia innych ludzi mogły się spełnić.

FOREVER Wasz,

Rex Maughan

Przerzuç serce przez płot!



Jacek Kandefer, Dyrektor
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Jakież zalety potrzebne są, aby wytworzyć doskonałego człowieka?  
Zimna głowa, gorące serce, trzeźwy sąd i zdrowe ciało.

R.W. Emerson

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.
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Sprzeda˝y BezpoÊredniej

Czyż słowa wielkiego dziewiętnastowiecznego myśliciela ame-
rykańskiego nie są idealnym opisem dystrybutora Forever? Czy 
nie takie właśnie przymioty winny cechować liderów Forever? 
Trzeźwy sąd – by dostrzec potencjał i ogromne możliwości, ja-
kie oferuje szansa na biznes Forever. Gorące serce – bo aby od-
nieść sukces w naszym biznesie, trzeba działać z pasją, a także 
szczerze pragnąć pomagać innym w realizacji ich marzeń. Zim-
na głowa – ponieważ pracę trzeba zaplanować. Owszem, nic 
nie zastąpi entuzjazmu i pasji, jednak poparte one być muszą 
skrupulatnym planowaniem działań i zadań, które zagwarantu-
ją nam rozwój biznesu i osiągniecie naszych celów. I wreszcie 
zdrowe ciało – a produkty Forever to najlepsze wsparcie, jakie 
możemy zapewnić naszemu organizmowi.

Tak wiele mamy do zaoferowania – unikalną szansę na znaczą-
cą poprawę sytuacji materialnej i wyjątkowe produkty, które 
pozwolą zadbać o zdrowie i urodę. A kiedy dodatkowo popra-

cujemy nad rozwinięciem w sobie przymiotów, które przywołu-
je Emerson, kiedy uczynimy z nich swoje atuty, odniesienie 
sukcesu stanie się jedynie kwestią czasu! Stoi przed nami feno-
menalna szansa zmiany stylu życia nie tylko swojego, ale i wie-
lu innych ludzi. Wykorzystajmy ją w pełni!

Wasz,

Jacek Kandefer

Paêdziernik 2008 r. 
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SUPERVISORZY sponsorzy:

MANAGEROWIE sponsorzy:

ASSISTANT MANAGEROWIE sponsorzy:

TOP DYSTRYBUTORZY obroty niemanagerskie

TOP DYSTRYBUTORZY najwi´ksze struktury
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 1. Urszula Zyskowska (bez zmian)

 2. Urszula i Miros∏aw Kapustowie (+1)

 3. Maria Perz-Paprocka i Kazimierz Paprocki (–1)

 4. Urszula PrzystaÊ (+4)

 5. Urszula i Tomasz Kuçkowie (–)

 6. Wies∏awa i Adam Spyrowie (–1)

 7. Ewa i Piotr Jurekowie (+4)

 8. Bo˝ena Gaj (–1)

 9. Ewa i Czes∏aw Koperscy (–5)

10. Anna i Andrzej Popielarzowie (+3)

11. Maria i Ryszard Chmielowie (+1)

12. Magdalena Strojna (–3)

13. Danuta i Edward Wienchowie (+1)

14. Anna i Zbigniew Adamik (+1)

15. Krystyna Kwiecieƒ (–)

16. Teresa i Stanis∏aw Makowscy (–6)

17. Maria i Mieczys∏aw Osiƒscy (+1)

18. Maria i Jacek Bartkowiakowie (–1)

19. Gabriela i Alfred Muschkietowie (–)

20. Anna i Romuald Weszkowie (–)

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

Zofia Adamczewska Ewa i Czes∏aw Koperscy

Miros∏aw Felman El˝bieta i Zbigniew Miku∏owie

Alicja Lejcyk-Kamiƒska Jolanta Sip

Dorota Mieloch El˝bieta i Zbigniew Miku∏owie

Ewa i Czesław Koperscy Maria Perz-Paprocka i Kazimierz Paprocki

El˝bieta ¸asowska-Sza∏a Ewa i Czes∏aw Koperscy

El˝bieta i Zbigniew Miku∏a El˝bieta ¸asowska-Sza∏a

 1. Bogumiła i Jan Srokowie (bez zmian)

 2. Ewa ChruÊciƒska (bez zmian)

 3. Urszula Zyskowska (+4)

 4. Stanis∏awa Karpiƒczyk (bez zmian)

 5. Magdalena Strojna (bez zmian)

 6. Maria i Jacek Bartkowiakowie (+2)

 7. Grzegorz Sieczka (–4)

 8. Urszula i Miros∏aw Kapustowie (–)

 9. Wies∏awa i Adam Spyrowie (bez zmian)

10. Maria Perz-Paprocka i Kazimierz Paprocki (–)

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.
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Jacek Adamczewski

Jacek Adamczyk

Bo˝ena Andrzejewska

Ina Augustyn-Pietryka  

  i Leszek Pietryka

Grzegorz Ba∏azy

El˝bieta Banaszek

Beata Bartkiewicz  

  i Mariusz ChrzeÊcijaƒski 

Grzegorz Bia∏y

Barbara Bielecka

Urszula Bijak-Krzeczek

Iwona Bill

Joanna Broncel

Ma∏gorzata i Artur Bukowscy

Pawe∏ Byner

Maria Ca∏us

Halina Chabecka

Dorota Cieszkowska

Stanis∏awa Ciotucha

Ewelina Czernik-Eichhorn

Izabela Czerska

Zdzis∏aw Czy˝

Ewa åwik∏a

˚aneta Dàbrowska

Ewa Domaga∏a

Adelajda Duda

Monika Durda

Danuta Duszczyk

Rita GabryÊ

Dorota Gadomska

Krystyna Gburyk

Anna Giblak

Bo˝ena Giemza

Lucyna Gilmajster

Janina Golsztajn

Bo˝ena Go∏da

Anna Góra

Joanna Grabarek

Artur Gra∏ek

Beata i Grzegorz Grosiakowie

Iwona Grzàka

Piotr Grzywiƒski

Anna Guc

Renata Gurbiel

Anna Gustab

Hanna Humbla

Maria Jankowska

Liliana Jarczok

Danuta Jarosz

Karolina Jarosz

Justyna Jaroszewska

Sylwia Jasic

Jolanta i Leszek Jeleniowie

Ewa Kaczor

Pawe∏ Kaim

Sebastian Kielan

Monika i Andrzej Kijonkowie

Jolanta Kita

Gra˝yna Kociszewska

Anna Kondzielewska

Katarzyna Kosecka

El˝bieta Kowalczyk

Alina Kowalska

Krystyna i Józef Krajczy

Edyta Kraszewska

Dorota i Józef Krauze

Magdalena Kreciƒska

Joanna Kruk-Bachonko

Magdalena Kuffel

Ma∏gorzata Kussy-Solar

Ma∏gorzata Lech-Derlatka

Aldona i Marek LeÊniewscy

Sabina i Manfred Lindnerowie

Joanna Liszka

Ma∏gorzata ¸ab´cka

Anna ¸ukaszewska

Hanna i Janusz Majkowie

Iwona Makuch

Anna i Pawe∏ Ma∏dachowscy

Sylwia Marciniak

Gra˝yna Markuszewska

Michalina Marsza∏ek

Emilia Marzec

Katarzyna MaÊlanka

Stanis∏awa Mazgaj

Iwona Mazur

Barbara Mcyntosh

Anna Mech

Renata M´dza

Seweryna i Seweryn Michalscy

Krzysztof Moczyd∏owski

Ewa Mól

Sylwia Mróz

Adam Mzyk

Kornelia Naciuk

Anna NieÊ

Anna Niemiec

Piotr Niewiadomski

Monika Nikiel

Jolanta Og∏oziƒska

Gra˝yna Olszówka

Gabriela i Marek Opatowiczowie

Barbara Or∏owska

Beata Orze∏

Krystyna Pajàk

Barbara Pielok

Ma∏gorzata Piersa

Patrycja Pindelak

Agnieszka Piotrowska

Julia Pisarska

Magdalena Placzewska-Gwiazda

Wies∏awa i Krzysztof Podemscy

Agnieszka Podgórska

Andrzej Pomierski

Helena Pszowska

Ilona Puh-Dudek

Aldona Pypno-Jedynak

Iwona Rajwa

Pawe∏ Ratajczyk

Monika Ràpel

Renata Repertowska

Anna Rodak

Zbigniew Rokosz

Wies∏awa Ruciƒska

Barbara i Zenon Sadeccy

Danuta Sakowska

Joanna i S∏awomir Salamonowie

Beata Schlossberger

Zofia Setlak

Irina Skrobanowska

Irena Skrzetuska

Ma∏gorzata Soko∏owska

Marta Staniszewska-Imio∏ek

Joanna Stro˝yk

Joanna Suchowian

Micha∏ Szczygie∏

Maria Szo∏tysek

Anna Szymaƒska

Cecylia Szymoniak

Teresa Âmieszek

Anna Âwito-Mu∏a

Barbara i Piotr Tomalowie

Maria Tylka

Kamila Urban i Andrzej Kurowscy

Czes∏awa Wieczorek

Ma∏gorzata Winer

Ma∏gorzata i Kamil WiÊniewscy

Mariola Wnuk

El˝bieta Woc∏aw

Ewa Wojnarowska

W∏adys∏awa Wojtala

S∏awomir Wojtkowiak

Dorota Wójcicka

Magdalena Wróblewska-Okowiak

Teresa Wyrostkiewicz

Wanda Zagajewska

Marta Zieliƒska

Dorota ˚aba

Bo˝ena Gaj Urszula Zyskowska
Senior Manager Manager

Ty te˝ mo˝esz spełniç swoje marzenie o nowym samochodzie lub 
mieszkaniu! Zakwalifikuj si´ na jeden z trzech dost´pnych poziomów, 
a przez 36 miesi´cy FLP b´dzie wypłacaç ci dodatkowe pieniàdze.

Poziom I Poziom II Poziom III

Miesi ce kwalifikacji Ilo pk. grupowych wymaganych do kwalifikacji

pierwszy 50 75 100

drugi 100 150 200

trzeci 150 225 300

miesi´czna wyp∏ata     do $400      do $600     do $800

Zasady 
kwalifikacji

Szczegóły  
w Zasadach 
DziałalnoÊci
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Dynamiczna akcja!

WrzeÊniowy Success Day 

był niesamowicie 

dynamiczny. Sala wprost 

promieniowała 

pozytywnà energià – 

zarówno od osób, które 

wychodziły na scen´,  

jak i od zgromadzonych 

na widowni goÊci.  

A oto, co zobaczyli  

i usłyszeli zgromadzeni  

w warszawskim Teatrze 

˚ydowskim:

•  Dyrektor Jacek Kandefer mówił o pot´dze motywacji, relacjonujàc  
Super Rally Phoenix 2008 (fot. 2). 

•  Tak˝e uczestnicy Super Rally dzielili si´ wra˝eniami z tej imprezy (fot. 1), 
a Manager Edward Wiench opowiadał o wyprawie do Phoenix (fot. 3).

•  Diamond-Sapphire Managerowie Bogumiła i Jan Srokowie obrazowo 
opowiadali o fundowanej przez FLP wycieczce Silver Post Rally do  
Meksyku (fot. 4).

•  Senior Manager Bo˝ena Gaj odbierała symboliczny klucz do samocho-
du (fot. 6), a Manager Urszula Zyskowska kształt domu (fot. 5) wypraco-
wane w ramach Programu Motywacyjnego

•  Dystrybutorki z Bydgoszczy: Supervisor Ewa Guz, Assistant Supervisor 
Anna Siwiec i Karolina Siwiec, autorka choreografii, brawurowo 
zataƒczyły w rytm melodii reklamujàcej Zjazd Europejski w Maladze 
(fot. 7).

•  Nowi Supervisorzy, zaproszeni na Success Day w ramach Spotkania  
Supervisorów, odbierajàc na scenie odznaki opowiadali o tym, co mo-
tywuje ich do rozwoju biznesu Forever (fot. 8).

•  Senior Manager Bo˝ena Matkowska radziła, jak dzi´ki produktom Fore-
ver utrzymaç Êwietnà form´ jesienià (fot. 9).

•  Manager Anna Sobania mówiła, jak najlepiej wykorzystaç ostatnie 
miesiàce kwalifikacji na Zjazd Europejski i dzi´ki temu pojechaç do  
Malagi (fot. 10).

•  Soaring Manager Maria Bartkowiak promowała palety Sonya jako  
najlepszy pomysł na gwiazdkowy prezent! (fot. 11).

•  Soaring Manager Jacek Bartkowiak mówił o blaskach i cieniach sponso-
ringu (fot. 12).

•  Nowi Assistant Supervisorzy, który odbierali uroczyÊcie odznak´,  
otrzy mali bilet uczestnictwa na nast´pny Success Day i wzi´li udział  
w losowaniu wspaniałych upominków! (fot. 13).

1

2 3 4

5 6
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   *  Odwiedê miasto, w którym swojà siedzib´  
ma Aloe Vera of America

                          *  Poznaj z pierwszej r´ki nowe  
produkty i kup je na miejscu

               *  Spotkaj si´ z liderami z całego Êwiata

                                  *  Âwi´tuj sukcesy Forever  
w mi´dzynarodowym gronie

Super Rally 2009

1500 
pk.

DALLAS, TEXAS 
AUGUST 6- 8, 2009 
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Traditional Post Rally
Kiedy po raz pierwszy zrealizujesz kwalifikacj´ 1500 pk., pojedziesz nie tylko na Super 

Rally, ale tak˝e na tradycyjnà wycieczk´ pozjazdowà Post Rally, podczas której:

*  towarzyszyç Ci b´dzie Rex Maughan i członkowie zarzàdu FLP Int.

*  zwiedzisz przepi´kne Biuro Główne Forever w Scottsdale

        *  spróbujesz, jak smakuje aloes „prosto z liÊcia”  

na naszych plantacjach

*  zobaczysz, jak powstajà nasze produkty  

w zakładach wytwórczych Aloe Vera of America

* zwiedzisz Robson Bee Honey, gdzie powstajà produkty pszczele

   *  poznasz Êwiat bohaterów serialu „Dallas” na Southfork Ranch

  * odwiedzisz kasyna Las Vegas

Koniecznie si´gnij po „Zasady DziałalnoÊci”, aby dowiedzieç si´, jak uzyskaç kwalifikacj´ na Super 
Rally 2009 oraz na jednà z wycieczek pozjazdowych. Okres kwalifikacyjny trwa od 1 kwietnia 2008 do 
31 marca 2009.

Silver Post Rally
JeÊli osiàgniesz kwalifikacj´ powy˝ej 2500 pk., pojedziesz na srebrnà wycieczk´ pozjazdowà, 

podczas której b´dziesz odpoczywaç w luksusowym oÊrodku wypoczynkowym  
lub hotelu w egzotycznym miejscu!

W tym roku liderzy, w tym Diamond-Sapphire Managerowie Bogumiła i Jan Srokowie,  
odwiedzili Puerto Vallarta w Meksyku. 

2500 pk.



SPRZEDA˚
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Dlaczego sprzeda˝ detaliczna jest wa˝na jako 
przykład dla twojego zespołu dystrybutorów  
– zwłaszcza nowo zasponsorowanych:

•  pokazuje, ˝e od poczàtku osiàga si´ stabilne dochody i uczy 
duplikacji

•  buduje pewnoÊç Dystrybutora oraz rozwija umiej´tnoÊci 
przydatne w budowaniu biznesu, takie jak dostrzeganie w ka˝dej 
sytuacji okazji do nawiàzania rozmowy o produktach/biznesie

•  umo˝liwia tobie jako sponsorowi prac´ z osobami, które chcà 
skoncentrowaç si´ właÊnie na sprzeda˝y detalicznej

•  20 stałych klientów to gwarancja 4 pk. aktywnoÊci i kwalifikacji 
do premii grupowej oraz innych firmowych programów pro-
mocyjnych.

  Szukaj okazji do sprzeda˝y detalicznej

Gwiazdka jest bli˝ej, ni˝ nam si´ wszyst-
kim wydaje, a gama produktów Forever 
to kopalnia doskonałych pomysłów na 
prezenty! Wiele osób, chcàc uniknàç 
przedÊwiàtecznej bieganiny po zatłoczo-
nych sklepach, ju˝ w paêdzierniku zaczy-
na rozglàdaç si´ za najlepszymi prezenta-
mi dla swoich bliskich – a my jako dystry-
butorzy Forever mamy dla nich rewela-
cyjne rozwiàzanie!

S i ł a  20 k l i e n t ó w
To hasło, które ostatnio cz´sto przywołujemy, poniewa˝ sprzeda˝ detaliczna to pod-
stawa trwałoÊci sukcesu. Znalezienie 20 stałych odbiorców, kupujàcych co miesiàc 
dwa baniaczki Mià˝szu Aloe Vera, to gwarancja realizacji wymogu 4 pk. aktywnoÊci  
i osiàgania stabilnych comiesi´cznych dochodów.

Aloesowe 
trójpaki

Teraz dostarczaj Mià˝sz swoim 
klientom w eleganckim opakowaniu! 
Praktyczne trójpaki, zaprojektowane 
specjalnie dla naszych napojów 
aloesowych, mogà ci pomóc  
zach´ciç klienta do zakupu trzech 
baniaczków!
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Maria Barabasz-Jachimiak
Hanna Kolasiƒska
Bernarda Bielatowicz
Lidia i Marek Fràckowiakowie
Danuta i Krzysztof Gilowie
Bernarda Wrona
Ewa Guz

Ewa i Leszek Kulczykowie
Sławomir Kulczyk
Gabriela i Jerzy Lilowie
Alina i Krzysztof Mazgajowie
Andrzej Planta
Anna Sokołowska
Danuta Âledê-Obara
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Na organizowanych przez FLPP szkoleniach nowi Supervisorzy 
majà mo˝liwoÊç pogł´bienia swojej wiedzy oraz zdobycia nowych 
wiadomoÊci i umiej´tnoÊci, które pomogà im w dalszym dyna-
micznym rozwoju biznesu i awansie na pozycj´ Managera.

WrzeÊniowe szkolenie o charakterze warsztatowym poprowadzi-
li Dyrektor Jacek Kandefer i Soaring Manager Jacek Bartkowiak, 
na podstawie broszury „Od Supervisora do Managera”.

Oprócz tego nowi Supervisorzy otrzymali zaproszenie do uczestnictwa w sobotnim  
Success Day, podczas którego odbierali uroczyÊcie odznaki, mówili o powodach, dla któ-
rych wybrali Forever, o swoich dotychczasowych sukcesach oraz o dalszych planach,  
a tak˝e na goràco dzielili si´ wra˝eniami z piàtkowego spotkania.

W szkoleniu wzi´li udział:

Spotkanie Supervisorów 19-20 wrzeÊnia 2008

  Podstawa twojego sukcesu

Pot´ga cudownej roÊliny zakl´ta w litrowym baniaczku: 
ponad 200 składników, w tym witaminy, substancje mine-
ralne i aminokwasy! 

Si´gnij po wrzeÊniowe wydanie „Forever” i prze-

czytaj artykuł doktora Petera Athertona o Mià˝szu 

Aloe Vera lub po dost´pnà we wszystkich Cen-

trach Produktów ulotk´ „10 najwa˝niejszych powo-

dów, by piç Mià˝sz Aloe Vera”.

Ozdobny papier  
do pakowania  
prezentów

Do kupienia we wszystkich Centrach 
Produktów szalenie elegancki firmowy 
papier do pakowania prezentów.  
Ju˝ od paêdziernika proponuj klientom 
pakowanie produktów zakupionych 
przez nich z przeznaczeniem na 
prezenty gwiazdkowe.
Cena 1 ark. 2,50 • kupujàc 20 ark. zap∏acisz 40 z∏,   

czyli tylko 2 z∏ za arkusz!

Najlepszy  

prezent, jaki  

mo˝esz  

podarowaç! 
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Klub Prezydencki 2008

Spotkanie 
na 
Warmii

Klub Prezydencki to powoływany co roku elitarny klub, którego 
członkami zostajà Top Dystrybutorzy o najwi´kszych obrotach gru-
powych i Top Dystrybutorzy o najwi´kszych obrotach niemanager-
skich. Co miesiàc spotykajà si´ oni z Dyrekcjà Firmy w warszaw-
skim Biurze Głównym FLP, by omawiaç sprawy istotne dla dalszego 
rozwoju Forever w Polsce i realizacji naszego wspólnego celu 5000 
pk. miesi´cznych obrotów. 
Raz do roku spotkanie Klubu Prezydenckiego ma charakter wyjaz-
dowy – taka sesja to okazja do jeszcze intensywniejszych narad, do-
kładniejszego omówienia wszelkich zagadnieƒ i precyzyjnego wy-
znaczenia dalszego planu działaƒ. Nie inaczej było podczas tego-
rocznego spotkania, które odbyło si´ w dniach 5-7 wrzeÊnia  
w oÊrod ku Warmia Park. Poruszono wiele wa˝nych tematów i wyty-
czono plany rozwoju firmy do koƒca bie˝àcego roku i na poczàtek 
roku przyszłego.

Spotkanie wyjazdowe stanowi tak˝e nagrod´ dla Klubu Prezyden-
ckiego za aktywne uczestnictwo jego członków w realizacji celów 
sprzeda˝y oraz wspieranie działaƒ dystrybutorów w całym kraju, 
dlatego czas mi´dzy o˝ywionymi debatami mo˝na było przezna-
czyç na regenerujàce i relaksujàce zabiegi w spa i aquaparku.

W skład polskiego Klubu Prezydenckiego 2008 wchodzà:

Bogumiła i Jan Srokowie, Diamond-Sapphire Managerowie
Jolanta i Radosław Jochimowie, Soaring Managerowie
Maria i Jacek Bartkowiakowie, Soaring Managerowie
Urszula i Mirosław Kapustowie, Senior Managerowie
Wiesława i Adam Spyrowie, Senior Managerowie
Urszula Zyskowska, Manager
Anna i Andrzej Popielarzowie, Managerowie
Danuta i Edward Wienchowie, Managerowie

Bydgoszcz 27 sierpnia 2008 r.

Spotkanie zorganizowane przez Senior Managerów Halin´ i Grzegorza 
Sm´tków zmotywowało mnie do solidnej pracy w biznesie Forever.
Słowa Dyrektora Jacka Kandefera mocno zapadły w pami´ç i pobu
dziły do działania i wyt´˝onej pracy. To, ˝e jestem niezale˝nym dystry
butorem tej firmy, budzi we mnie radoÊç i dum´. To właÊnie na tym 
spotkaniu uÊwiadomiłam sobie, jak wiele mam do zaproponowania  
nowym ludziom – wspaniałe produkty (zdrowe i bezpieczne) i znako
mità prac´, w której zarobki zale˝à przede wszystkim ode mnie. ZaÊ 
moja osobowoÊç i wiedza majà byç wizytówkà firmy, z którà współ
pracuj´.
Dr Magdalena Lewandowska rozwin´ła poj´cie stresu, a tak˝e w jaki 
sposób go likwidowaç, u˝ywajàc produktów FLP. Natomiast Supervi
sor Jolanta Kilanowska przypomniała kilka wa˝nych spraw dotyczàcych 
pracy z klientami. W krótkich przerwach wyst´powała grupa młodych 
i młodziutkich osób, które uprzyjemniały czas i uÊwiadomiły, ˝e „w 
zdro wym ciele, zdrowy duch”.
Wracałam do Torunia mocno zmotywowana do pracy, bo zostały ju˝ 
tylko 2 miesiàce kwalifikacji, by polecieç do Malagi. Czego wszystkim 
niezale˝nym dystrybutorom i sobie ˝ycz´.

Eleonora Kilanowska, Assistant Manager

Moje Forever jest na STARCIE, poniewa˝ umow´ o współpracy pod
pisałem 10 lipca 2008 r.
Uczestnictwo w spotkaniu w Bydgoszczy upewniło mnie, ˝e dokona
łem dobrego wyboru i zach´ciło do jeszcze intensywniejszej pracy. 
Wystàpienia i wykłady dajà mi poczucie pewnoÊci oraz wiar´ w po
wag´ i skutecznoÊç biznesu Forever. Po wykładzie Dyrektora Jacka 
Kandefera zrozumiałem, co to znaczy byç niezale˝nym dystrybutorem 
Forever. Ponadto poznanie grupy zaanga˝owanych ludzi z Bydgoszczy 
i z Torunia utwierdziło mnie w przekonaniu, ˝e nie jestem sam. Wiem, 
i˝ mog´ liczyç w razie potrzeby na pomoc całej linii sponsorowania.

Jarosław Szukalski, Assistant Supervisor 
Spotkanie, które odbyło si´ w klubie „Modraczek”, było doskonałym 
warsztatem dla umysłu i ciała. Wykłady Pani Jolanty Kilanowskiej oraz 
dr Magdaleny Lewandowskiej oprócz ogromnej wiedzy zawierały 
wiele cennych informacji praktycznych. Przyjazd Dyrektora podniósł 
rang´ tego spotkania, po raz pierwszy mogłam posłuchaç o jego 
doÊwiadczeniach w firmie. 
Takie spotkanie to tak˝e Êwietna integracja dla wszystkich, powód, 
˝eby spotkaç si´ i wymieniç swoje doÊwiadczenia. 
Na koniec dodam, i˝ gospodyni spotkania Halina Sm´tek sprawiła, ˝e 
ka˝dy z nas poczuł si´ wyjàtkowo.

Ewa Guz, Supervisor
Bardzo pozytywne wra˝enie zrobił na mnie dyrektor Jacek Kandefer – 
mówił ciekawie i rzeczowo. Wykład dr Magdy Lewandowskiej rów
nie˝ był wciàgajàcy. Jolanta Kilanowska, która wprowadzała nas  
w sprawy marketingowe, bardzo przyku∏a mojà uwag´, a ju˝ ˝ywio
łowoÊç i pozytywna energia przekazana w cz´Êci artystycznej powa
liły mnie na kolana. Bardzo si´ ciesz´, ze b´d´ mogła pracowaç i spo
tykaç si´  z tak ciekawymi osobami!

Kasia Staƒczak, Nowy Dystrybutor i Barbara Owczarska, Supervisor
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10. Skuteczne wsparcie dróg oddechowych

Dzi´ki zawartoÊci siarki i innych składników czosnek wykazuje 

naturalnà zdolnoÊç wspierania układu oddechowego. Jest obecnie 

wykorzystywany przez wielu zielarzy w USA i Europie.

9. Wsparcie odpornoÊci

Naturalne składniki zawarte w czosnku od wieków wykorzystywane 

sà w wielu kulturach jako wsparcie układu odpornoÊciowego.  

W 1858 roku czosnek zwrócił uwag´ Louisa Pasteura i był przez nie-

go stosowany dla wzmocnienia odpornoÊci.

8. Fitoskładniki

èródłem niektórych mocy czosnku sà jego fitoskładniki. Fitoskładni-

ki to substancje roÊlinne o wysokich właÊciwoÊciach antyutle nia jà-

cych. Zarówno czosnek, jak i tymianek majà wysokie wartoÊci fito-

składników. 

7. Odtruwanie

Czosnek stał si´ synonimem odtruwania organizmu. Sàdzi si´, ˝e to 

siarczki zwarte w czosnku odpowiadajà za jego właÊciwoÊci 

odtruwajàce. 

6. Koktajl antyutleniajàcy

Czosnek połàczony z tymiankiem pozwala uzyskaç podwójnà sił´ 

antyutleniajàcà. Czosnek, wÊród wielu innych antyutleniaczy zawie-

ra tanin´, fenol i tymol, a tak˝e ponad 20 innych fitoskładników. Do-

daj Forever Garlic-Thyme do swojego zdrowego antyutle nia jàcego 

koktajlu!

5. Wsparcie zdrowego poziomu cholesterolu

W wielu badaniach wykazano, ˝e czosnek pomaga utrzymaç zdro-

wy poziom cholesterolu, dzi´ki zawartoÊci allicyny i siarki. Według 

„Heart Support of America” u niektórych osób suplementacja mo˝e 

nawet obni˝aç całkowity poziom cholesterolu w surowicy krwi.

4. Wsparcie zdrowego poziomu HDL

Niektóre badania dowiodły, ˝e przy suplementacji czosnkiem wzra-

stał poziom dobrego cholesterolu, czyli HDL. Wspieraj i wzmacniaj 

swój dobry cholesterol wieloaspektowo, włàczajàc Forever Garlic- 

-Thyme do swojej codziennej diety.

3. Wsparcie zdrowego ciÊnienia krwi

Badania wykazały, ˝e czosnek mo˝e pomagaç zmniejszyç agregacj´ 

płytek krwi, co ułatwia przepływ krwi, a tym samym przyczynia si´ 

do prawidłowego ciÊnienia krwi. Podczas badania epidemiologicz-

nego, jakie przeprowadzono w Pakistanie, odkryto, ˝e elementem 

diety osób o zdrowym ciÊnieniu krwi były znaczne iloÊci czosnku.

2. Wsparcie zdrowia serca i mózgu

Wiele êródeł bardzo ceni pot´˝ne i ochronne właÊciwoÊci czosnku. 

„John’s Hopkins Health Alert” oraz inne publikacje donoszà o wielu 

pozytywnych dla funkcjonowania serca i mózgu skutkach regular-

nej suplementacji diety czosnkiem.

1. Ochrona przed wolnymi rodnikami

Wykazano, ˝e poprzez wsparcie układu odpornoÊciowego czosnek 

neutralizuje wolne rodniki w krwiobiegu, które niepowstrzymywane 

mogà niszczyç zdrowe komórki. International Food and Information 

Council (IFIC), czyli Mi´dzynarodowa Rada ˚ywnoÊci i Informacji 

przytacza wiele przykładów, ilustrujàcych skutecznà ochron´ przed 

wolnymi rodnikami, jakà mo˝e zapewniaç czosnek! Dodaj Forever 

Garlic-Thyme do swojej diety i ciesz si´ jego licznymi korzyÊciami 

dla zdrowia.

èródło: Forever International, lipiec 2008

10 powodów, dla których zawsze jest dobra pora na Forever Garlic-Thyme!

Niech Forever Garlic-Thyme stanie si´ ele-

mentem twojej dbałoÊci o zdrowie. Czosnek za-

wiera witaminy C i B6, selen, mangan oraz róêne 

zwiàzki siarkowe, którym zawdzi´cza wiele swoich 

zdrowotnych właÊciwoÊci. Tymianek zawiera pot´˝ne 

antyutleniacze, tanin´, fenol i tymol (saponiny) oraz wie-

le innych fitoskładników. Od wieków u˝ywano go 

dla wsparcia zdrowia dróg oddechowych. Razem 

te dwa zioła tworzà perfekcyjnà kombinacj´ dla 

ochrony zdrowia. Przekonaj si´ sam, jak korzystnie 

działa Forever Garlic-Thyme.
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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 

Warszawa, 22 listopada 2008
Teatr ˚ydowski, pl. Grzybowski 12/16, godz. 12:00

✸   Zaplanuj sukces swój i grupy na rok 2009

       ✸   Produkty Forever najlepszym prezentem gwiazdkowym  
dla Twoich bliskich i znajomych

    ✸   Kwalifikanci Europejskiego Zjazdu w Maladze 2009

✸  Âwiàteczny i karnawałowy makija˝ Sonya Colour Collection

Cena biletu 10 z∏ 

Zasady DziałalnoÊci

Ju˝ od drugiej połowy paêdziernika na www.flpp.com.pl, www.foreverliving.com 
oraz w sprzeda˝y nowa edycja Zasad DziałalnoÊci FLP Poland z wieloma 
wa˝nymi dla prawidłowego budowania biznesu informacjami! Podstawowa  
lektura wszystkich dystrybutorów!

Pami´taj! Twoim obowiàzkiem sponsora jest zapoznaç z Zasadami DziałalnoÊci 
ka˝dà osob´, którà sponsorujesz. kod 139 – cena 2 z∏

Biuletyn elektroniczny

Je˝eli chcesz dostawaç elektroniczny biuletyn informacyjny Forever Poland  
i byç na bie˝àco ze wszystkimi wydarzeniami z ˝ycia firmy, wyÊlij e-mail na 
adres m.hajzner@flpp.com.pl.

Sponsoring mi´dzynarodowy – USA

Dystrybutorzy, którzy z tytułu działalnoÊci w USA otrzymujà czeki z Biura Głów-
nego FLP Int. i chcà, by były one wystawiane zgodnie z prowadzonà działalnoÊcià 
gospodarczà (do imienia i nazwiska dystrybutora zostanie dodana nazwa jego 
firmy), proszeni sà o przesłanie mailem informacji na adres k.bajera@flpp.com.pl.

Zamówienia wysyłkowe

Zadzwoƒ do warszawskiego Centrum Zamówieƒ, aby zamówiç produkty  
z dostawà do domu – kurier dor´czy ci przesyłk´ w ciàgu trzech dni roboczych. 

Pami´taj! Otwórz przesyłk´ w obecnoÊci kuriera, aby sprawdziç, czy nie ma 
uszkodzeƒ.

Szkolenie 4/6 pk.

Od 1 paêdziernika trwa kwalifikacja na kolejne szkolenie 4/6 pk., które odb´dzie si´  
w styczniu 2009 w warszawskim Biurze Głównym FLPP, Al. Jerozolimskie 92.

Warunki kwalifikacji:

Assistant Supervisorzy:
osobista aktywnoÊç 4 pk. miesi´cznie 

w okresie paêdziernik, listopad, grudzieƒ 2008

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

w okresie paêdziernik, listopad, grudzieƒ 2008

Wszystkie osoby, które uzyskajà kwalifikacj´, otrzymajà listowne zaproszenie z Biura G∏ównego FLPP.

Piecz´ç Aprobaty  
Mi´dzynarodowej  

Rady Naukowej ds. Aloesu

NASZE CERTYFIKATY

Znak KoszernoÊci

Islamska  
Piecz´ç Aprobaty

Produkty nietestowane  
na zwierz´tach

POLAND SP. Z O.O.
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Szkolenia regionalne

Kraków, 30 paêdziernika 2008
Centrum Kongresowe Akademii Rolniczej, al. 29 listopada 46, 

godz. 17:00
•  Dyrektor Jacek Kandefer
•  Przez ˝ołàdek do serca, a z aloesem do zdrowia.  

PS. Wycieczka z jednym k´sem – dr Maria Kraczka 

Wrocław, 22 paêdziernika  2008 
Hotel Mercure, Sala Uniwersytecka, 1. p., pl. Dominikaƒski 1, 

godz. 18:00
•  Dyrektor Jacek Kandefer 
•  Produkty Forever a uk∏ad pokarmowy – dr Katarzyna Zgirska- 

-Kulaziƒska

Poznaƒ, 25 paêdziernika 2008
Poradnia Zdrowego Człowieka, os. Władysława Łokietka 1F, godz. 14:00 
•  Naturalny makija˝ produktami Sonya Colour Collection. Nowe 

trendy w makija˝u – Assistant Supervisor Wiktoria Duraziƒska

D´bica, 24 paêdziernika 2008
Szkoła Muzyczna, ul. KoÊciuszki 8, godz. 17:30

• Szansa na biznes – Manager El˝bieta Bieniasz
•  Suplementy Forever wspomagajàce prac´ mózgu – Manager 

Tadeusz Kaczmarczyk

Katowice, 5 listopada 2008
Sala konferencyjna „Mieszko”, ul. Ułaƒska 12, godz. 17:00

(nad oddziałem FLPP Katowice)
•  Dlaczego Forever – Senior Manager Wiesława Spyra, Manager 

Edward Wiench
•  OdpornoÊç organizmu jesienià i zimà  z produktami Forever  

– dr Katarzyna Zgirska-Kulaziƒska

Łódê, 15 listopada 2008
Sala konferencyjna 211 w budynku przy ul. Piotrkowskiej 270  

(obok katedry), godz. 11:00
•  Szansa na Biznes – Manager Wanda Zi´ba, Manager El˝bieta 

Ostrowska 
•  Układ odpornoÊciowy a choroby cywilizacyjne – dr Katarzyna 

Zgirska-Kulaziƒska

Wrocław, 19 listopada 2008 
Oddzia∏ FLPP, ul. Gen. Pu∏askiego 42c, godz. 18:00

•  Korzystny wp∏yw produktów Forever na uk∏ad kostno-stawowy 
– Manager Krzysztof Aleksandrowicz 

Szansa na Biznes

BOCHNIA 
Aloesowe Centrum Zdrowia i Urody, Hotel Millenium,  

ul. Poniatowskiego 22, godz. 17:00
4,18,25/11/08 – Diamond-Sapphire Manager Bogumi∏a Sroka

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. 18:00
12,26/11/08 – Soaring Manager Grzegorz Sieczka

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

5/11/08 –  Senior Managerowie Anna i Zbigniew Adamik

KRAKÓW 
Sala szkoleniowa obok Oddzia∏u, ul. Kadecka 1

poniedzia∏ek – piàtek, godz. 18:00

LUBLIN 
Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 7, godz. 18:00

4,18,25/11/08 –  Manager Urszula Zyskowska 
tel. 605/82 80 81, 0-81/53 108 53

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 

17/11/08 –  Managerowie Teresa i Stanis∏aw Makowscy
18/11/08 –  Managerowie Anna i Andrzej Popielarzowie

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

5/11/08 –  Senior Manager Bo˝ena Matkowska,  
Manager Maria Perz-Paprocka

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

12,19,26/11/08 –  Senior Manager Bo˝ena Matkowska,  
Manager Maria Perz-Paprocka

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

7,28/11/08 – Senior Manager Kazimierz Swoboda

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

4/11/08 – Senior Manager Miros∏aw Kapusta

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

4,18,25/11/08 – Soaring Manager Jacek Bartkowiak

WROC¸AW 
Hotel Campanile, ul. Jagie∏∏y 7, godz. 18:00

5/11/08 –  Soaring Manager Jacek Bartkowiak 
Manager Krzysztof Aleksandrowicz

Weekend w Beskidach • Seminarium szkoleniowo-rekreacyjno-andrzejkowe
DW „Halny” w WiÊle, 28-30 listopada 2008 r. 
Organizatorzy: Senior Managerowie Kazimierz Swoboda  

oraz Ewa i Janusz WiÊniewscy 
Koszt: 200 zł od uczestnika  

Termin zgłoszeƒ do 11 listopada br. Liczba miejsc ograniczona! 
e-mail: gabinetaloe@interia.pl 

Kazimierz Swoboda 
tel. kontaktowe: 609 872 214; 606 758 161

C H C E S Z  S K U T E C Z N I E  P R A C O W A å  –  Z A C Z N I J  O D  W I E D Z Y !



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.

TY (aktywnoÊç 4 pk.)

Assistant Supervisor Assistant Supervisor

Assistant Supervisor

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

Zjazd Europejski 
27-28 lutego 2009

Program kwalifikacyjny
Czas trwania: 
1 lipca - 31 paêdziernika 2008

OSTATNI MIESIÑC KWALIFIKACJI!


