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Z wyciężczyni Sonya Show Aneta Mydlarz

Rex Maughan, C.E.O.

Pora troszczenia i dzielenia
Świąteczne pozdrowienia! Święta tuż, tuż; zmienia się pogoda, liście
opadają z drzew – cóż za cudowna pora roku!
Jak wszyscy wiemy, jest to pora troszczenia się i dzielenia. I choć
różne kultury mają swoje własne tradycje i zwyczaje świąteczne,
łączy je jedno… to czas spotkań, by wspólnie świętować w duchu
dzielenia się.
Większość z Was czytała (czy choćby o niej słyszała) klasyczną książkę Charlesa Dickensa „Opowieść wigilijna”. Jak zapewne pamiętacie,
główny bohater Ebenezer Scrooge to bogaty przedsiębiorca, dbający
tylko o siebie i swój sukces. W wigilijny wieczór Scrooge odmawia
dwóm mężczyznom zbierającym datki dla ubogich, odrzuca zaproszenie swojego siostrzeńca na wieczerzę wigilijną i z ogromną niechęcią daje swojemu lojalnemu pracownikowi Bobowi Cratchitowi wolne
w dzień Bożego Narodzenia, by ten mógł go spędzić z żoną i chorym
synem Małym Timem. Przez swoje słynne powiedzenie „Brednie!”
Scrooge miał w mieście opinię samotnego skąpca. Jednak po wizycie
Duchów: Dawnych Świąt, Obecnych Świąt i Przyszłych Świąt, które
pokazują mu, jak żałosne jest życie, gdy troszczysz się tylko o siebie,
Scrooge przeżywa odmianę. Uświadamia sobie, że prawdziwe szczęście osiąga się tylko wtedy, gdy przedkłada się innych nad siebie, i zyskuje nową reputację – dobrego i hojnego człowieka, który uosabia
świątecznego ducha dzielenia się.

Jako Dystrybutorzy mamy możliwość dawania innym szczęścia. Nie
raz widziałem, jak nasza wspaniała szansa i niesamowite produkty
zmieniały życie ludzi na całym świecie. Dzielcie się tą szansą z innymi, abyście i Wy mogli podarować im nadzieję, zdrowie, dobrobyt
i możliwość dalszego dzielenia się tymi wartościami.
Kluczem do budowania udanego biznesu Forever jest stawianie potrzeb i pragnień innych wyżej niż swoje własne. Kiedy pracujecie ze
swoimi Dystrybutorami i pomagacie im osiągać ich cele, w efekcie
przyczyniacie się do stworzenia świątecznego nastoju dla ludzi wokół
Was. I pamiętajcie, szansa Forever Living to dzielenie się Forever!

FOREVER Wasz,

Rex Maughan

Radosnych, pachn ą cych choink ą Świ ą t,

sp ę � zonych w ciep ł ej, ro � zinnej atmosferze
oraz wszelkiej pomyślno ści

w Nowym 2009 Roku
ż ycz y

Forever Living Products Poland

Jacek Kandefer, Dyrektor

Wspania∏y prze∏om roku
Wielkimi krokami zbliżają się Święta i koniec roku. Tradycyjnie jest
to czas refleksji i podsumowań. My w Biurze Głównym rok 2008
kończymy mocnymi akcentami. Mamy za sobą niesamowity Success
Day! Mieliśmy podczas niego możliwość pogratulowania wielu wspaniałym dystrybutorom, którzy osiągnęli fantastyczne sukcesy w planie
marketingowym, a także wybrania polskiej reprezentantki na europejski Sonya Show w Maladze. Trwa program promocyjny, który
wszystkim naszym dystrybutorom daje szansę bezpłatnego udziału
w Zjeździe Polskim. Wprowadzamy nowe produkty i materiały marketingowe, które dodadzą rozmachu Waszemu biznesowi.

Koniec roku przypomina nam też o tym, że kluczem do osiągnięcia
sukcesu jest staranne planowanie i wytrwałe realizowanie poczynionych planów. Wspaniale pisze o tym w swoim artykule nasza nowa
Senior Manager Maria Perz-Paprocka. Nie zwlekajmy z zaplanowaniem naszych działań na cały 2009 rok. Wyznaczmy sobie nie tylko
cel do osiągnięcia, ale nakreślmy precyzyjną drogę, jaką będziemy do
niego podążać, i nie zbaczajmy z niej. Wtedy nasz sukces będzie gwarantowany! Czego wszystkim serdecznie życzę w Nowym Roku!

Wasz,

To również ostatnia chwila, by pomóc i sobie, i swoim klientom detalicznym w uszczęśliwieniu najbliższych. W te Święta ustawcie jak
największe choinki, by zmieścić pod nimi mnóstwo cudnych prezentów – kiedy Mikołaj zapuka do kominów i drzwi, sprawmy, by jego
wór był pełen produktów Forever!
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AWANSE I OSIÑGNI¢CIA – LISTOPAD 2008

SENIOR MANAGER

sponsorzy:

Maria Kostuch
MANAGEROWIE

Jadwiga i Eligiusz Karasewiczowie

sponsorzy:

Gabriela i Jerzy Lilowie

Maria Kostuch

Ewa i Leszek Kulczykowie

Sławomir Kulczyk

SUPERVISORZY

sponsorzy:

Barbara Baske
Iwona Cytacka
Agnieszka i Jerzy G´sichowie
Romana Honus
Dorota i Józef Krauze
Katarzyna Latacka
Jolanta i Dariusz Lisowie
Joanna Majchrzak
Witold Majchrzak
Anna Sip-Dados
Irena Stryjakowska
Gra˝yna i Janusz Studziƒscy
Jarosław Szukalski
Małgorzata i Kamil WiÊniewscy

Ewa i Leszek Kulczykowie
Maria i Jacek Bartkowiakowie
Janusz Boruch
Barbara i Kazimierz Swobodowie
Ewa i Leszek Kulczykowie
Jolanta i Radosław Jochimowie
Gabriela i Waldemar Danilczykowie
Witold Majchrzak
Wanda i Zbigniew Krajniakowie
Jolanta Sip
Małgorzata i Krzysztof Biernaccy
Iwona Cytacka
Teresa i Stanisław Makowscy
Maria i Jacek Bartkowiakowie

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

Assistant SUPERVISORZY
Danuta Adamczyk
Maria i Henryk Augustynowie
Katarzyna i Jarosław Babalscy
Ewa Banach
Anna B´k
Krzysztof Bielawski
Roman Bielski
Hana Brzoza
Magdalena Bukowska
Stanisław Bzibziak
Arkadiusz Ciak
Janusz Cz´stochowski
Barbara Dul
Mirosława Dynowska
Gizela Faltyn
Teresa i Sławomir Feliksiakowie
Agata Figiel
Jolanta Florkowska
Bogusław Gałat
Bogusław Gibek
El˝bieta Gł´bała
Karina Gł´bica
Krystyna Górska
Dariusz Grabczyƒski
Aneta Grabos-Je˝
Aleksandra Grad
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Joanna Grajnert
Wioletta Granietzny
Marianna Grupiƒska
Janina Grzesiak
Stefan Grzybek
Beata i Piotr Jankowscy
Agnieszka Janusz
Adriana i Dariusz Jasielewiczowie
Małgorzata Jasiƒska
Maria Kałmuk
Anna i Waldemar Kijakowie
Zofia Kilian
Katarzyna Kliks
Artur Kmiołek
Gra˝yna Kociuba
Izabela Kokoszka
Małgorzata Konopacka
Małgorzata Koronczok
Anna i Józef Koteccy
Jadwiga Kowalik
Bo˝ena Krawczyk
Barbara Kr´˝ołek
Magdalena Kropiƒska
Bogdan KrzyÊciak
Hanna i Marek Kubiakowie
Edyta Kubiczek

Mateusz Kulczyk
Maria Kuszydarowska
Michał Lal
Wojciech i El˝bieta LeÊniewscy
Jolanta Łazorczyk
Ekaterina Maciejczyk
Małgorzata Maçkowiak
Romana Majer
Piotr Malarek
Magdalena Mazur
Karolina Mierzejewska
Janina Mikołajczyk
Anna Milewska
Bernadeta Mirgos
Jolanta Misiak
Agnieszka i Marcin Misztalowie
Krystyna Morzywołek
El˝bieta i Mirosław Molowie
Małgorzata Musiał
Barbara i Bogdan Nowakowscy
El˝bieta Nowicka
Aneta i Marcin Paƒszczykowie
El˝bieta Pardo
Laura Pastuszka
Renata i Wiktor Peteccy
Danuta Piechota

Ewa Piechowicz
Aneta Piechowicz
Emanuel Pietryga
Ewelina Piotrowska
Alicja Podlodowska
Joanna Polaƒska
Danuta Posselt
Lech Po˝oga
Kamila Pyłka
Bo˝ena Rakoczy
Aleksandra Rozwadowska
Jadwiga Równicka
Magdalena Rzepa
Bo˝ena Rzepiel
Michał Sabat
Jolanta Salem
Agnieszka Sapalska
Helena i Edmund Schulzowie
Maria Smentoch
Agnieszka Staniak
Katarzyna Staƒczyk
El˝bieta Stefaniuk
Marek Stepniewski
l
El˝bieta Stokłosa

AWANSE I OSIÑGNI¢CIA – PAèDZIERNIK 2008

TOP DYSTRYBUTORZY najwi´ksze struktury
1. Bogumiła i Jan Srokowie (bez zmian)
2. Ewa ChruÊciƒska (bez zmian)
3. Urszula Zyskowska (+1)
4. Maria i Jacek Bartkowiakowie (+1)
5. Magdalena Strojna (+2)

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

TOP DYSTRYBUTORZY obroty niemanagerskie
1. Urszula Zyskowska (bez zmian)
2. Urszula i Miros∏aw Kapustowie (bez zmian)
3. Gabriela i Jerzy Lilowie (+3)
4. Sławomir Kulczyk (–)
5. Wiesława i Adam Spyrowie (+8)
6. Maria i Jacek Bartkowiakowie (+6)
7. Urszula PrzystaÊ (bez zmian)
8. Teresa i Stanisław Makowscy (+6)
9. Ewa i Piotr Jurkowie (+1)
10. Maria Kostuch (–5)

11. Ewa i Leszek Kulczykowie (–2)
12. Bogumiła i Jan Srokowie (–)
13. Magdalena Strojna (+3)
14. Bo˝ena Gaj (–3)
15. Danuta i Edward Wienchowie (+2)
16. Halina i Grzegorz Sm´tkowie (+4)
17. Jolanta i Radosław Jochimowie (–)
18. Małgorzata i Krzysztof Biernaccy (–14)
19. Anna i Andrzej Popielarzowie (–)
20. Maria i Wiesław Grotyƒscy (–)

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

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.

PROGRAM MOTYWACYJNY
Stanisława
Karpiƒczyk
Senior Manager

Urszula i Mirosław
Kapustowie
Senior Managerowie

Maria i Jacek
Bartkowiakowie
Soaring Managerowie

Urszula i Tomasz
Kuçkowie
Soaring Managerowie

l
Iwona Szczerbic-Sobaszek
Magdalena Szmurło
Maria Szymaƒska
Ewa Âmiegielska

Anna i Szymon Turnowie
Grazyna Urbaniak
Iwona i Andrzej Walusiakowie
Aleksandra Wasilewska

Dorota Worzała
Maria Woêny-Dziarmaga
Joanna Wójcik
Czesława Zaciera

Wioleta Zajàc
Renata Zalewska
Katarzyna Zieliƒska
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PORTRET SUKCESU

Senior Manager
Maria Perz-Paprocka
Kierunek awans!
To jest fantastyczny rok! Nigdy wczeÊniej takiego nie było.
Po prostu rozwiàzał si´ worek z awansami. Od marca do listopada
w dwóch moich strukturach na ró˝nych poziomach od Supervisorów wzwy˝ było 15 awansów!
Dlaczego dopiero teraz? Czy coÊ si´ zmieniło w mojej dotychczasowej pracy, ˝e ten rok jest inny? Otó˝, kiedy w grudniu ubiegłego
roku zacz´łam ustalaç cele i planowaç prac´ na 2008 r., podj´łam
decyzj´: koniec z odwlekaniem. Ka˝dego roku ustalałam cele i planowałam prac´, ale niewiele z tego wynikało, poniewa˝ wczeÊniej
nie okreÊlałam dokładnie daty realizacji zamierzonego celu. Wiedziałam, ˝e to ma byç zrobione do koƒca roku, a ˝e od stycznia do
grudnia kawał czasu, wi´c nie spieszyłam si´ z ich realizacjà. Tym
razem okreÊliłam dokładnie terminy realizacji celów
czàstkowych w ciàgu całego roku i ÊciÊle si´ tego trzymałam. To takie proste – słyszałam o tym i czytałam wiele razy. Nie robiłam
tego ze strachu przed wysiłkiem, który trzeba wło˝yç w pełnà realizacj´ celu. Liczyłam na to, ˝e „jakoÊ to b´dzie”.
Moim celem w tym roku był awans na pozycj´ Senior Managera.
Pracowałam z dwiema grupami od poczàtku roku. W lutym i marcu
były pierwsze awanse na Supervisorów. Motywacjà do dalszej pracy była kwalifikacja na Zjazd Europejski. Od kwietnia do czerwca
pracowaliÊmy nad rozbudowà struktur i zwi´kszeniem obrotów.
Od lipca skoncentrowaliÊmy si´ na zrobieniu III poziomu na Zjazd
w Maladze i to dało dwa awanse na pozycje Assistant Managera,
a kolejne dwa miesiàce – awanse na Managera. To wspaniałe uczucie, dajàce wiele radoÊci i satysfakcji. Pracuj´ przecie˝ z osobami,
które wiedzà, czego chcà i dà˝à do realizacji swoich marzeƒ.

Forever wynagradza pracowitych, wytrwałych i cierpliwych.
Nagrodà jest awans, sukces i niezale˝noÊç finansowa. Z Forever

Nasze pragnienia były podobne, wszyscy chcieliÊmy awansowaç,

wszystko jest mo˝liwe. Je˝eli nigdy nie zrezygnujesz, w Fore-

mieliÊmy doÊç odwlekania i pragn´liÊmy zmian. Było to mo˝liwe

ver osiàgniesz sukces. Wszystko, czego potrzebujemy, jest w nas.

dzi´ki zaanga˝owaniu i determinacji całej struktury. Zaanga˝o
wanie jest niezb´dne, aby osiàgnàç to, czego chcemy.

Wystarczy si´gnàç do swojego wn´trza. Odkryç drzemiàce w nas

WytrwałoÊç i systemat ycznoÊç to siły, które posuwajà nas do przo-

o˝ywi wyobraêni´, abyÊmy zobaczyli siebie na szczycie Forever.

du na drodze do sukcesu. Wyznaczanie celów motywuje do

pracy, one nadajà kierunek naszym codziennym działaniom. Majàc
wyraênie okreÊlone cele wiemy, dokàd zmierzamy, gdzie chcemy
byç za rok, dwa, trzy lata. Pracujàc zgodnie z planem ka˝dego dnia
zbli˝amy si´ do tego, co zaplanowaliÊmy.
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talenty i umiej´tnoÊci. Uruchomiç naszà wewn´trznà sił´, która

RAPORTY REGIONALNE

Bydgoszcz

12 listopada 2008

Moje pierwsze spotkanie z Dyrektorem Jackiem Kandeferem wywarło na mnie pozytywne wra˝enie. Prezentacje Dyrektora i Managera
Stanisława Makowskiego – pełne swobody, spontanicznoÊci i przekonania o mo˝liwoÊci osiàgni´cia sukcesu przez ka˝dego z nas – dały mi
wiele do myÊlenia. Podstawà osiàgni´cia sukcesu jest wytrwałoÊç
i konsekwentne dà˝enie do celu. Bardzo cenne sà wspólne spotkania,
na których mo˝emy poznaç wiele ciekawych osób i czerpaç ze êródeł
zdobytej przez nich wiedzy.
Pozdrawiam Ewa Mul, Assistant Supervisor
W przemiłej, ciepłej atmosferze dowiedziałam si´ wielu podstawowych, ale dla mnie bardzo wa˝nych informacji. Manager Stanisław
Makowski i Dyrektor Jacek Kandefer nie tylko doskonale zainteresowali omawianym tematem, ale tak˝e dobrze wiedzieli, o czym mówià.
Przykład Lino Barbosy z Brazylii bardzo mi si´ podobał. Pokazał, ˝e
z ka˝dych kłopotów mo˝na wyjÊç razem z Forever!
Joanna Grajnert, Nowy Dystrybutor (a w przyszłoÊci Manager)
Spotkanie odbyło si´ we wspaniałym antura˝u: był przepyszny chleb
domowego wypieku, były słodkoÊci i strzelały szampany, był aloes do
wznoszenia toastów. OdÊpiewaliÊmy jubileuszowe STO LAT naszej
Senior Manager Halinie Sm´tek. Składam jej najlepsze ˝yczenia urodzinowe, przede wszystkim zdrowia i energii, której i tak du˝o posiada,
ale jak wiadomo – dobrych ˝yczeƒ nigdy doÊç. Jak si´ uczyç, to tylko od
najlepszych, wi´c dzi´kuj´ Tobie, Halinko, za organizacj´ tych spotkaƒ!
Jarosław Szukalski, Assistant Supervisor
To było wyjàtkowe spotkanie! Po pierwsze, urodziny obchodziła Senior
Manager Halina Sm´tek, osoba o wyjàtkowej osobowoÊci. Po drugie,
Manager Stanisław Makowski dokładnie, z przykładami i wyliczeniem
przedstawił plan marketingowy dla nowego dystrybutora. Po trzecie,
nasze spotkanie uÊwietnił przyjazd Dyrektora Jacka Kandefera. Po
czwarte, z wielkà gracjà zataƒczyła Karolina Siwiec. Wreszcie po piàte,
cały wystrój wn´trza był wyjàtkowy – była kawa, herbata, ciasto, szampan, a wszystkim dopisywał doskonały humor.
Anna Siwiec, Assistant Supervisor

Europejska wyprawa

Min´ło 10 lat od naszego pierwszego wyjazdu szkoleniowego z dystrybutorami FLP. X-lecie naszych podró˝y po Europie Êwi´towaliÊmy
w najdłu˝szym jak dotàd autobusie i z najwi´kszà liczbà uczestników:
a˝ 59 osób. To była nasza 21. wyprawa z aloesem w Êwiat – naprawd´
szcz´Êliwe „oczko”. WróciliÊmy zachwyceni i zmotywowani do dalszej
pracy z Forever.
Senior Managerowie Maryla i Wiesław Grotyƒscy

Trwaj chwilo, jesteÊ pi´kna!
Ta CHWILA trwała blisko 2 tygodnie: była posprzàtana i układna jak
Szwajcaria, pełna zadumy i refleksji w Lourdes, po drodze były Alpy,
czarodziejska i niesamowita jak jaskinia w Pirenejach, romantyczna
i pi´kna u Madonny w Montserrat – opiekunki płodnoÊci, cicha i beztroska ze słoƒcem na Costa Brava w Hiszpanii, była spotkaniem z niesamowitym Gaudim w Barcelonie, szalona jak flamenco, lazurowa
w Marsylii, Nicei i Monaco, pachnàca w Eze, wzdychajàca miłoÊcià
w okolicach Werony. CHWILA ta przepłyn´ła w autokarze ponad 6000
km, była marketingowa i aloesowa – to Managerowie i ja Kraczkowa.
Kochani, było pi´knie! Grotyƒscy znowu na medal!
Kto nie był, niech ˝ałuje…. Ekspresowa Kraczkowa.
dr Maria Kraczka, Manager
Wspaniała wyprawa szkoleniowo-wypoczynkowa po Europie, przygotowana jak technologia naszych wspaniałych, naturalnych produktów
FLP: w jednej pigułce mnóstwo wszelkich dobroci!
Cudowna, w jesiennej szacie przyroda Alp i Pirenejów. Niesamowite
prze˝ycia duchowe w Lourdes i Montserrat. Ogrom wiedzy historycznej o ka˝dym odwiedzonym miejscu, moc prze˝yç kulturalnych, profesjonalne wykłady. ˚yczliwa i wesoła atmosfera panujàca wÊród uczestników wyprawy to kolejne potwierdzenie tego, ˝e FOREVER daje
szans´ na wyjàtkowy styl ˝ycia.
Krystyna Kwiatkowska, Supervisor

Weekend w Beskidach
28-30 listopada br. w WiÊle odbyło si´ wyjazdowe spotkanie
szkoleniowo-andrzejkowe, zorganizowane przez Senior Managerów Kazimierza Swobod´ oraz Ew´ i Janusza WiÊniewskich.
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FOREVER SUCCESS DAY 22/11/2008

Wszystkie barwy FOREVER
Dyrektor Jacek Kandefer
o skutecznym rozwijaniu
biznesu

Nowy Senior Manager
Maria Perz-Paprocka

Nowy Manager
Małgorzata Biernacka

Nowy Manager
Czesław Koperski

Laureaci Programu Motywacyjnego

Maria i Jacek Bartkowiakowie

Urszula Kuçka

Nowi Assistant Managerowie

Urszula i Mirosław Kapustowie

Niesamowity wyst´p młodych utalentowanych
tancerzy Martyny Michalik i Macieja Rasiƒskiego

Nowi Supervisorzy
Nowi Assistant Supervisorzy odbierajàcy
na scenie odznak´ otrzymujà bilet
uczestnictwa na nast´pne spotkanie
i biorà udział w losowaniu upominków!
Tym razem nagrodami były nowe kalendarze
FLP Poland oraz ksià˝ki Iwony Majewskiej-Opiełki, która poprowadzi obszerne szkolenie
podczas styczniowego Success Day.

Zwyci´ska dru˝yna
zespołowych zawodów
sportowych podczas
Zjazdu Managerów
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SONYA SHOW

Wielki SONYA Show

Jury w składzie: Jolanta Jochim, Soaring Manager,
Wiesława Spyra, Senior Manager, Krzysztof
Aleksandrowicz, Manager (przewodniczàcy jury),
Jacek Bartkowiak, Soaring Manager

II miejsce
Ewa WiÊniewska

Zwyci´˝czyni konkursu:
Aneta Mydlarz

III miejsce:
Ewa Skowroƒska

Wi´cej zdj´ç na www.flpp.com.pl

Pani Aneta b´dzie
reprezentowała
Polsk´ na europejskim Sonya Show
2009, który odb´dzie
si´ podczas Zjazdu
Europejskiego
w Maladze.

Ewa
Guz

Beata
Krypska

Ingryda
Krajczy

Agnieszka
Masłowska

Mirosława
Wer´gowska

Monika
Wudz
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PRODUKTY

NOWOŚCI

Kolekcja Aroma S�a

*

FOREVER

Kolejne produkty Forever Living stworzone z najwy˝szej jakoÊci
składników! Sole z Morza Martwego, u˝yte w Relaxation Bath
Salts, od wieków wykorzystywane sà, by karmiç skór´ minerała
mi. O lawendzie mówi si´, ˝e podnosi na duchu, koi dusz´ i rege
neruje skór´. Skorzystaj z naszych ekskluzywnych produktów,
by poczuç na własnej skórze od˝ywcze właÊciwoÊci Aloe Vera
i kojàcà moc olejków eterycznych. Udanego relaksu!

Relaxation Bath Salts

Relaksujàce sole do kàpieli

Avocado Face & Body Soa�

Połàczenie legendarnych soli z Morza Martwego, lawendy i innych

Mydło do twarzy i ciała z awokado

olejków eterycznych to prawdziwa „farma pi´knoÊci” w butelce!

Podstawà naturalnego pi´kna jest czysta, zdrowa skóra. A podsta

Morze Martwe słynie z właÊciwoÊci regenerujàcych. W przeciwieƒ

wà czystej, zdrowej skóry jest natura. Od ponad 30 lat Forever

stwie do innych soli do kàpieli, sole z Morza Martwego zawierajà

Living Products jest liderem w wyszukiwaniu i doskonaleniu natu-

znaczne iloÊci ró˝nych substancji mineralnych, które sà cenione na

ralnych êródeł gładszej i pi´kniejszej skóry. I właÊnie udoskonali

całym Êwiecie ze wzgl´du na właÊciwoÊci odmładzajàce. KiedyÊ

liÊmy nast´pne: awokado.

były one dost´pne nielicznym wybraƒcom, których staç było na

Stworzone z naturalnego w 100% masła awokado, Avocado Face

podró˝ nad Morze Martwe lub wizyt´ w ekskluzywnym spa. Teraz

& Body Soap pieÊci twojà skór´, nawil˝ajàc jà i oczyszczajàc dzi´ki

wystarczy dodaç dwie ły˝ki Relaxation Bath Salts do kàpieli, by

naturalnym, odmładzajàcym właÊciwoÊciom tego niesamowitego

cieszyç si´ pi´knym aromatem lawendy i poczuç wspaniałe działa-

owocu. Awokado ma pozytywny wpływ niemal ka˝dy rodzaj cery:

nie soli na własnej skórze. Zapisy nie sà wymagane!

skór´ tłustà łagodnie oczyszcza, by pory pozostały zdrowe i czy-

Kod 286

ste, nie podra˝niajàc jej przy tym. Suchà, wra˝liwà cer´ koi i wnika
w nià, by jà od˝ywiaç i nawil˝aç.

Relaxation

Massa�e Lotion

Relaksujàcy balsam do masa˝u
Nasz nowy Relaxation Massage Lotion sprawi, ˝e nie wychodzàc
z domu, poczujesz si´ dopieszczona od stóp do głów. W unikalnej
recepturze tego gładkiego, nie pozostawiajàcego tłustego osadu
balsamu do masa˝u znalazł si´ aloes o właÊciwoÊciach od˝ywczych,
olejki eteryczne z aromatycznych kwiatów bergamotki, białej herbaty i ekstraktów owocowych, a tak˝e odmładzajàca lawenda.
Twoja skóra wchłonie od˝ywczà moc balsamu, a ty pokochasz jego
Êwie˝y aromat. Nakładaj go bezpoÊrednio po kàpieli, by chroniç
i nawil˝aç skór´. Przez cały dzieƒ b´dziesz czuç wspaniałe działanie balsamu!
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Kod 288

A poniewa˝ Avocado Face & Body Soap ma właÊciwoÊci nawil
˝ajàce i oczyszczajàce, działa nawet po zakoƒczeniu mycia. Âwie˝y,
cytrusowy zapach łagodnie przypomina ci, ˝e mydło przez cały
dzieƒ pomaga twojej skórze pozostaç mi´kkà, gładkà i zdrowà.
Kod 284

SPRZEDA˚

Tej jesieni przygotowaliśmy wiele nowych, fantas
tycznych narzędzi marketingowych, znakomitych
do pracy zarówno z klientami detalicznymi, jak
i z nowymi dystrybutorami. Słowem, to nieoceniona
pomoc w rozwoju biznesu Forever!

NOWOŚCI MARKETINGOWE FLP
Akcesoria Sonya Colour Collection
Ozdobny p´dzelek do makija˝u „Kabuki”
Stylowy p´dzelek Kabuki o zdobionym uchwycie to
gwarancja doskonałego nało˝enia makija˝u.
kod 9923
cena 22 zł

Kalendarze 2009

Kosmetyczka w stylu lunchowym
Czarna, nylonowa kosmetyczka w Êrodku wyÊciełana
na srebrno doskonale przechowa twoje kosmetyki
podczas podró˝y.
kod 9974
cena 20 zł

Pikowana kosmetyczka

Kalendarz plakatowy FLP Poland
Ten firmowy kalendarz plakatowy B2 to Êwietna dekoracja ka˝dej
Êciany!
kod 1480
cena 5 zł • 50 szt. 200 z∏!
pms warm gray 1 = apla bieli kryjàcej

DVD Orły Forever 2008
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Orły Forever
Niesamowicie motywujàce wypowiedzi naj
wi´kszych Liderów FLP – dystrybutorów
o rocznych obrotach powy˝ej 10 000 pk. Ucz
si´ od najlepszych, obudê w sobie orła i powielaj
ich sukces!
kod 149
cena 8 zł • 10 szt. 50 zł!
• M AT E

Ozdobny wizytownik o wieczku zdobionym kryształkami to niesamowicie elegancki i efektowny sposób przechowywania twoich wizytówek Sonya.
kod 9980
cena 68 zł

Wspaniała publikacja przygotowana przez FLP International, która
pomo˝e ci zaplanowaç cały rok. Edycja limitowana! Warto pospieszyç si´ z zakupem!
kod 10000
cena 6 zł

N¢T

Ozdobny wizytownik

Kalendarz FLP Int.

WEW

Czarna kosmetyczka z mikrofibry, zapinana na suwak,
w której idealnie mieÊci si´ twoja paleta Sonya lub
twoje inne ulubione kosmetyki Sonya. Doskonała na
podró˝.
kod 9977
cena 8 zł

kod 1480

Y TKU

Kosmetyczka na suwak

kod 10000

R I A ¸Y S Z K O L E N I O W E D O U ˚

Nie za du˝a, czarna pikowana kosmetyczka na twoje ulubione artykuły Sonya.
kod 9975
cena 15 zł

Mini-słoiczek z logo Sonya
Wielofunkcyjny i wielorazowy biały słoiczek z czarnym logo Sonya to Êwietny sposób, by przekazaç
komuÊ próbki kosmetyków Sonya lub produktów
piel´gnacyjnych Forever.
kod 9989
cena 2 zł

6-cz´Êciowy zestaw minip´dzelków
Profesjonalny zestaw szeÊciu p´dzelków z przezroczystymi uchwytami, zapakowanych w klasycznà,
zwijanà saszetk´.
kod 9992
cena 40 zł

Forever Living Products Poland
www.flpp.com.pl
www.foreverliving.com
e-mail: flpp@flpp.com.pl

Damskie koszulki
z logo Forever
Eleganckie damskie koszulki z logo Forever,
które Êwietnie le˝à na ka˝dej sylwetce!
Dost´pne w dwóch kolorach:
czarna kod 152, be˝owa 153
cena 8 zł
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Karnawa�owy

SONYA COLOUR COLLECTION

Makijaż

Aneta Mydlarz
Supervisor,
zwyci´˝czyni Sonya Show 2008
Grudzieƒ… Wystawy sklepów przypominajà nam, ˝e nad
chodzà Âwi´ta, a co za tym idzie – Sylwester i czas karnawału. W zwiàzku z tym chciałam przybli˝yç Paniom tegoroczne trendy w makija˝u karnawałowym oraz jego wykonanie przy pomocy kosmetyków kolorowych serii Sonya
Colour Collection.
Karnawał to czas, w którym mo˝emy sobie pozwoliç na wyjàtkowo
mocny makija˝. Jednak decydujàc si´ na taki make up, nale˝y
pami´taç, ˝e wszystko powinno ze sobà idealnie współgraç. Je˝eli
kreacja jest klasycznà „czernià” lub ma nasyconà, ciemnà barw´,
w kwestii makija˝u mamy ogromne pole do popisu. Głównà rol´
w tegorocznych trendach odgrywa oko – przykuwa uwag´, zachwyca i czaruje. Poni˝ej chciałabym przybli˝yç cztery trendy
makija˝owe, wÊród których znajdà coÊ dla siebie zarówno wielbicielki mocnego, tajemniczego „looku”, jak i wesołych, ˝ywych kolorów czy naturalnego wyglàdu.

1. Seksowny makija˝ „smoky eyes” – przydymione i zmysło-

we oczy kuszà tajemniczym, wyrazistym spojrzeniem. Do tego
makija˝u wykorzystujemy tonacje: czerƒ 155, grafit 148, ober˝yna
fioletu 147, 144, butelkowa zieleƒ 141, czekoladowy 140, 143.
Równie˝ intensywne odcienie ró˝u ze wzgl´du na bardzo podobny
skład nadajà si´ tak˝e jako cienie na powieki. Bazà pod te tonacje
kolorystyczne jest obrysowane ciemnà kredkà oko: czerƒ 174, fiolet 179, bràz 178. Rz´sy mocno podkreÊlone czarnym tuszem (dla
ch´tnych – mo˝na przykleiç sztuczne k´pki). Zastosowane kolory
warto podkreÊliç i rozÊwietliç cieniem o kolorze lodowatej sreb
rzystoÊci: 145, 152, 151. Makija˝ ten mo˝e wyst´powaç w wersji
metalicznej, matowej lub z brokatem. Nale˝y pami´taç, aby mocno
rozjaÊniç cienie pod oczami, dla unikni´cia tzw. „efektu misia pandy”, najlepiej zastosowaç jasny korektor jeszcze przed nało˝eniem
podkładu. Aby nie przerysowaç tego make up’u, usta powinny byç
w delikatniejszym kolorze: pomadka lub błyszczyk.

2. Drugi trend to makija˝ wesoły w intensywnych kolo-

rach, kojarzàcy si´ z latem. Kobiety lubiàce bardziej kontrastowy
make up majà do wyboru odcienie szmaragdowej zieleni (mo˝emy
uzyskaç ten kolor łàczàc 141, 145, 136), biskupi fiolet 147 lub zastosowanie kolorów 144+147 z kolorami 136 lub 142, jak równie˝
132+136 lub 150+147. Najlepiej łàczyç ze sobà dwa odcienie
ró˝nych kolorów: intensywny i delikatny. Delikatnym malujemy
górnà powiek´, a mocnym podkreÊlamy dolnà na linii rz´s lub intensywnym cieniem obrysowujemy dolnà powiek´ oraz kàcik oka
na powiece górnej, a na reszt´ nakładamy jaÊniejszy cieƒ. Efekt to
pełne wyrazistych i ˝ywych barw oko.
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3. Trzeci z tegorocznych trendów to podkreÊlenie mocnà

pomadkà ust. Najlepiej pokryç usta cieniutkà warstwà podkładu,
nast´pnie obrysowaç je konturówkà (wtedy mo˝emy je powi´kszyç
lub pomniejszyç) i wypełniç przy pomocy p´dzelka cały kształt ust.
W makija˝u tym usta majà byç wyraziste, lekko matowe lub
mieniàce si´ kolorami gł´bokiej wiÊni (129, 126), eleganckiego
burgundu (125, 123), czerwieni 130, malinowej czerwieni 119.
Dla wykoƒczenia makija˝u nakładamy podkład i delikatnie tuszujemy rz´sy.

4. Ostatni trend to przeciwwaga wyrazistych, intensywnych

kolorów – makija˝ typu „nude” (nagoÊç), czyli wszelkie odcienie
bràzu, be˝u, ecru i terakoty (135, 149, 132, 138, 133, 134, 139,
140). W tym sezonie makija˝ w tonacjach naturalnych jest wzbogacony delikatnym złotem (150, 153). Oczy podkreÊlone w taki sposób, by wydobyç naturalne pi´kno, a usta muÊni´te be˝owym
błyszczykiem lub jasnà pomadkà w ciepłym odcieniu (117, 128,
118, 122). Dla pełnego efektu warto podkreÊliç koÊci policzkowe
(ró˝ 156, 157, 159), aby sprawiały wra˝enie opalenizny pozostałej
po lecie. Ogólna zasada to aplikowanie ciemnych kolorów na partie do ukrycia, zaÊ wyró˝nienie ładniejszych cz´Êci twarzy jasnymi.
Ciemniejsze kolory nakładamy na zagł´bienia policzków (zwykle
wtedy podkreÊlamy koÊci policzkowe), pod koniuszek nosa a˝ na
skronie. Rozcieramy puder delikatnie do po˝àdanego rezultatu,
bardzo starannie, by uniknàç wyrazistych linii granicznych.
JaÊniejszy puder nakładamy na cz´Êci, które chcemy wysunàç do
przodu – zwykle łuk brwiowy, grzbiet nosa, koÊci policzkowe i strefy pod oczami.

Dla utrzymania wi´kszej trwałoÊci makija˝u wieczorowego polecam piel´gnacj´ domowà, która oczyÊci, naturalnie nawil˝y i odmłodzi naszà skór´. Idealnym zestawem do uzyskania tego efektu
jest zestaw do piel´gnacji cery Sonya Skin Care Collection.
Pami´tajmy, ˝e serum z tego zestawu posiada w swoim składzie
m.in. lotne silikony, dzi´ki temu jest idealnà bazà pod makija˝.
Wykonujàc make up karnawałowy trzymajmy si´ zasady, i˝ wyró˝
niamy jeden z elementów naszej twarzy; podkreÊlone oko lub mocne usta. Makija˝ dostosowujemy do naszego charakteru i stroju.
˚ycz´ wszystkim Paniom trafnego wyboru rodzaju make up’u, ale
przede wszystkim szampaƒskiej zabawy.

ZJAZD EUROPEJSKI

Do udziału w dorocznym europejskim Êwi´cie Forever
zakwalifikowała si´ niesamowicie liczna grupa dystrybutorów!
Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Poziom III
Nagrody: 2 bilety wst´pu na Zjazd i imprezy towarzyszàce;
zakwaterowanie w hotelu podczas trwania Zjazdu
dla dwóch osób; 2 bilety na przelot
Aleksandra Adamik
Anna i Zbigniew Adamik
Bo˝ena Gaj
Urszula i Mirosław Kapustowie
Wanda i Zbigniew Krajniakowie
Urszula i Tomasz Kuçkowie
Ewa i Leszek Kulczykowie
Teresa i Stanisław Makowscy
El˝bieta i Zbigniew Mikułowie
Halina i Grzegorz Sm´tkowie
Anna i Emil Sobaniowie
Danuta i Edward Wienchowie

Poziom II
Nagrody: 2 bilety wst´pu na Zjazd i imprezy towarzyszàce;
zakwaterowanie w hotelu podczas trwania Zjazdu
dla dwóch osób
Małgorzata i Krzysztof Aleksandrowiczowie
Maria Aniserowicz
Irena i Zbigniew Bałazowie
Maria i Jacek Bartkowiakowie
Bo˝ena i Michał Broƒkowie
Maria i Piotr Cybulscy
Agnieszka i Marek Drzewiƒscy
Lidia i Wiesław Fiutakowie
Beata i Janusz Florkiewiczowie
Danuta i Michał Grabarscy
Ewa Guz
Wioleta Janeta
Renata Jarosz
Jolanta i Radosław Jochimowie
Eleonora i Józef Kilanowscy
Daniel Kowalczyk
Ingryda Krajczy
Wiesława i Bolesław Kruszyƒscy
Bogusława i Edward Kupisowie
Anna i Metody Lubiƒscy
Gra˝yna i Ryszard Margasowie
Lucyna i Sławomir Marszałkowie
Bo˝ena i Edmund Matkowscy
Krystyna i Roman Matusiakowie
Alina i Krzysztof Mazgajowie
Monika Mes
Maria i Mieczysław Osiƒscy
Mirosława i Grzegorz Pietrygowie
Anna i Andrzej Popielarzowie
Urszula PrzystaÊ
Ewa i Marcin Skowroƒscy
Agata Słomka
Wiesława i Adam Spyrowie
Magdalena Strojna
Barbara i Kazimierz Swobodowie
Katarzyna Sztafa
Maria Trojanowska
Krystyna Wingert
Anna Wójcicka
Bernarda Wrona

Poziom I
Nagrody: 2 bilety wst´pu na Zjazd i imprezy towarzyszàce
Jadwiga Adamczyk
Maria Barabasz-Jachimiak
Maria i Ryszard Chmielowie
Dorota Czerwionka
Beata Franczak
Agnieszka i Jerzy G´sichowie
Helena i Bernard Glogazowie
Maria i Wiesław Grotyƒscy
Angelika i Piotr Hanowscy
Krzysztof Jasik
Ewa i Piotr Jurkowie
Halina i Janusz Jurkowscy
Gra˝yna i Waldemar Kosiƒscy
Karolina Kuciel
Barbara i Henryk Kulpowie
Gra˝yna Kurp
Ewa KuÊ
Krystyna Kwiecieƒ
Czesława Leja
Jolanta i Dariusz Lisowie
Maria Lodarska
Paweł Mazgaj
Teresa i Marek Moryniowie
Dominika Pajàk
Bernadeta i Kazimierz Poradowie
Irena i Zygfryd Prondzinscy
Grzegorz Sieczka
Małgorzata Sokołowska
Bogumiła i Jan Srokowie
Gra˝yna i Janusz Studziƒscy
Anna i Piotr Szewczykowie
Izabela i Krzysztof Szewczykowie
Jarosław Szukalski
El˝bieta Szymaƒska
Helena i Wacław Taczkowie
Łucja Trzpis
Joanna Wandzik
Alicja Werner
Ewa i Janusz WiÊniewscy
Irena Witor
Łucja i Stanisław Wojciechowscy
Piotr Wojtyna
Wanda i Andrzej Zi´bowie
Urszula Zyskowska

• Do nabycia sà ju˝ tak˝e bilety na Zjazd w cenie 15 euro.
UWAGA! Przypominamy, ˝e bilety uprawniajà
wyłàcznie do udziału w Zjeêdzie.
Udział w sobotnim party dost´pny jest tylko
dla dystrybutorów, którzy uzyskali kwalifikacj´.
• Wi´cej informacji o Zjeêdzie na blogu:
http://foreverrally2009.blogspot.com/
• UWAGA!!! BezpoÊrednio po Success Day 17 stycznia
2009, w Teatrze ˚ydowskim odb´dzie si´ spotkanie
przedwyjazdowe.
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NASZE CERTYFIKATY

INFORMACJE

Sponsoring mi´dzynarodowy

Piecz´ç Aprobaty
Mi´dzynarodowej
Rady Naukowej ds. Aloesu

Znak KoszernoÊci

Islamska
Piecz´ç Aprobaty

Produkty nietestowane
na zwierz´tach

Przypominamy, ˝e działalnoÊç dystrybutorska prowadzona za granicà w ramach
sponsoringu mi´dzynarodowego i wszelkie kwestie z nià zwiàzane administrowane
sà przez poszczególne biura krajowe FLP. Dane kontaktowe biur publikowane sà
w International Directory, do kupienia we wszystkich Centrach Produktów oraz na
stronie www.foreverliving.com.

Zezwolenia GIS

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

Przypominamy, ˝e brak numeru zezwolenia GIS na etykietach produktów
od˝ywczych wynika z odnoÊnych przepisów. Zgodnie z DZ. U. Nr 63, poz. 634
z dnia 22 czerwca 2001 r. nadzór nad jakoÊcià zdrowotnà Êrodków spo˝ywczych,
u˝ywek, dozwolonych substancji dodatkowych, innych dodatków do Êrodków
spo˝ywczych przywo˝onych z zagranicy sprawujà od dnia 1 stycznia 2003 r. organy Inspekcji Sanitarnej. WłaÊciwe organy Inspekcji Sanitarnej równoczeÊnie
z kontrolà celnà przeprowadzajà kontrol´ jakoÊci zdrowotnej importowanych towarów z wymienionych wy˝ej kategorii. W wyniku takiej kontroli Inspekcja Sanitarna wydaje Êwiadectwo o braku zastrze˝eƒ do jakoÊci zdrowotnej badanych artykułów i dopiero wtedy mogà one trafiç do obrotu. Ka˝da partia towaru importowanego
przez Forever Living Products Poland posiada powy˝sze Êwiadectwo – jest ono dost´pne w ka˝dym
Oddziale FLPP.

Godziny pracy – przełom roku
24 grudnia 2008

Biuro Główne i Oddziały nieczynne

Oddzia∏ FLPP Gdaƒsk
ul. Szymanowskiego 2, 80-280 Gdaƒsk
tel. 58/521 93 99
e-mail: gdansk@flpp.com.pl

31 grudnia 2008

Biuro Główne i Oddziały czynne do godz. 15.00

2 stycznia 2009

Biuro Główne i Oddziały nieczynne

Godziny pracy:
pon., pt. – 09.00-17.00
wt., Êr., czw. – 12.00-19.00
Kierownik Barbara Józefczyk

5 stycznia 2009

zapraszamy ju˝ od godziny 9.00!

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, 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

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.

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.
Kwalifikacja na kolejne szkolenie trwa!
24 stycznia 2009
Biuro Główne FLPP, Al. Jerozolimskie 92, Warszawa

Warunki kwalifikacji:

Assistant Supervisorzy – osobista aktywnoÊç
4 pk. miesi´cznie w okresie
paêdziernik, listopad i grudzieƒ 2008
Dystrybutorzy od stanowiska Supervisora wzwy˝
– osobista aktywnoÊç 6 pk. miesi´cznie w okresie
paêdziernik, listopad i grudzieƒ 2008
Wszystkie osoby, które uzyskajà kwalifikacj´, otrzymajà listowne zaproszenie z Biura Głównego FLPP.
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Szansa na Biznes

Success Day
Warszawa, 17 stycznia 2009
Teatr ˚ydowski, pl. Grzybowski 12/16, godz. 12:00
Całodniowe szkolenie z Iwonà Majewskà-Opiełkà
doÊwiadczonym trenerem i doradcà osobowoÊci,
autorkà takich ksià˝ek jak „Umysł lidera”,
„Korepetycje z sukcesu”, „Sprzeda˝ i charakter”
Nowy model sprzeda˝y
Istota skutecznego działania
Poczucie własnej wartoÊci
Cena biletu 10 z∏

Szkolenie dla Supervisorów
16-17 stycznia 2009
Supervisorzy, którzy uzyskali lub uzyskajà awans w okresie od
wrzeÊnia do grudnia 2008, zostanà zaproszeni do udziału w specjalnym dwudniowym szkoleniu, które odb´dzie si´ w Warszawie
w dniach 16-17 stycznia 2009.
16 stycznia – szkolenie w Biurze Głównym
17 stycznia – Success Day, Teatr ˚ydowski
Wszystkie osoby, które zakwalifikujà si´ na szkolenie, otrzymajà
pisemne zaproszenie z Biura Głównego.

Szkolenia regionalne
Toruƒ, 9 stycznia 2009
Hotel Mercure Helios, ul. Kraszewskiego 1/3, godz. 17.30
• Szansa na Biznes – Manager Stanisław Makowski
• Od˝ywianie mózgu i całego układu nerwowego suplementami
Forever – Manager Tadeusz Kaczmarczyk
Poznaƒ, 10 stycznia 2009
Hotel Ikar, ul. ˚niwna 2, godz. 14:00
• Dyrektor Jacek Kandefer
• Senior Manager Maria Perz-Paprocka
• Soaring Manager Maria Bartkowiak
• Produkty Forever – dr Katarzyna Zgirska-Kulaziƒska
Warszawa, 15 stycznia 2009
Biuro Główne FLPP, Al. Jerozolimskie 92, godz. 18.00
• Prezentacje domowe sposobem na organizowanie grupy stałych
klientów detalicznych – Managerowie Teresa i Stanisław
Makowscy
Toruƒ, 20 stycznia 2009
Hotel Mercure Helios, ul. Kraszewskiego 1/3, godz. 17.30
• Szansa na Biznes – Senior Manager Halina Sm´tek
• OdpornoÊç zimowa z produktami Forever – Assistant Manager
Eleonora Kilanowska
Gdaƒsk, 14 lutego 2009
Centrum Handlowe Manhattan, ul. Grunwaldzka 82, godz. 12:00
• Dyrektor Jacek Kandefer
• Senior Manager El˝bieta Kreczyƒska
• Produkty Forever – dr Maria Pasturczak

BOCHNIA
Aloesowe Centrum Zdrowia i Urody, Hotel Millenium,
ul. Poniatowskiego 22, godz. 17:00
6,13,20,27/01/09 – Diamond-Sapphire Manager Bogumi∏a Sroka
BYDGOSZCZ
Klub Modraczek, ul. Ogrody 15, godz. 17:30
13/01/09 – Supervisor Ewa Guz, Senior Manager Grzegorz Sm´tek
27/01/09 – Supervisor Maria Jurczyk, Senior Manager Grzegorz Sm´tek
BYDGOSZCZ
Biuro Senior Managerów Haliny i Grzegorza Sm´tków
„Aloes dla zdrowia i urody”
ul. Przewoêników 36, tel. 0-52/3496266
GDA¡SK
Budynek Centromoru, ul. Okopowa 7 (III pi´tro), godz. 18:00
5,12,19,26/01/09 – Soaring Manager Grzegorz Sieczka
ELBLÑG
Hotel Gromada, pl. S∏owiaƒski 2, godz. 18:00
7/01/09 – 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
6,13,20,27/01/09 – M
 anager 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
6/01/09 – Managerowie Anna i Andrzej Popielarzowie
19/01/09 – Managerowie Teresa i Stanis∏aw Makowscy
POZNA¡
Poradnia Zdrowego Cz∏owieka, os. W∏. ¸okietka 1F, godz. 18:00
7,14,21,28/01/09 – Senior Manager Bo˝ena Matkowska,
Manager Maria Perz-Paprocka
RACIBÓRZ
Gabinet Medycyny Naturalnej, ul. Opawska 83b/6, godz. 16:30
9,30/01/09 – Senior Manager Kazimierz Swoboda
SANDOMIERZ
Hotel Grodzki, ul. Mickiewicza 38, godz. 18:00
6/01/09 – Senior Manager Miros∏aw Kapusta
WARSZAWA
Biuro G∏ówne FLPP, Al. Jerozolimskie 92, godz. 18:00
13/01/09 – Soaring Manager Jacek Bartkowiak
6,20/01/09 – Manager Stanis∏aw Makowski
WROC¸AW
Hotel Campanile, ul. Jagie∏∏y 7, godz. 18:00
7/01/09 – Soaring Manager Jacek Bartkowiak
Manager Krzysztof Aleksandrowicz
WROC¸AW
Oddział FLPP, ul. Gen. Puławskiego 42c
21/01/09 – godz. 18:00

Dwudniowe Super Szkolenie
połàczone z Balem Karnawałowym

31 stycznia – 1 lutego 2009
Hotel Millenium w Bochni • www.hotelmillenium.com.pl
• Dyrektor Jacek Kandefer
• Iwona Majewska-Opiełka, trener liderów, psycholog
– doradca rozwoju osobowoÊci, autorka wielu ksià˝ek
• Bogumiła Sroka – Diamond-Sapphire Manager
• Urszula Zyskowska – Manager
Szczegółowe informacje: Organizator – Bogumiła Sroka
tel. kontaktowy 607-455-385, e-mail: bs@kobietaaktywna.pl
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Zjazd Polski
8-10 maja 2009

Program kwalifikacyjny
Czas trwania:
1 listopada 2008 – 28 lutego 2009
TY (aktywnoÊç 4 pk.)

Assistant Supervisor

Assistant Supervisor

Assistant Supervisor

Poziom II
Osiàgnij 50 pk. (w tym zakupy własne)
z tà nowà grupà
2 bilety na Zjazd Polski
2 bilety na bankiet
nocleg w hotelu dla 2 osób (2 doby)

Poziom I
Osiàgnij 25 pk. (w tym zakupy własne)
z tà nowà grupà
2 bilety na Zjazd Polski

Wymagania dla obu poziomów: zasponsoruj trzech Nowych Dystrybutorów pierwszej generacji, którzy osiàgnà stanowisko Assistant Supervisora. Realizuj
4 pk. w ka˝dym miesiàcu trwania programu. Program promocyjny b´dzie trwał przez cztery kolejne miesiàce: listopad i grudzieƒ 2008, styczeƒ i luty 2009.
Wszystkie wymagania muszà zostaç zrealizowane w czasie trwania programu. Dystrybutor kwalifikujàcy si´ do udziału w programie musi realizowaç wymóg
4 pk. aktywnoÊci w ka˝dym miesiàcu trwania programu, poczàwszy od swojego pierwszego pełnego miesiàca współpracy z firmà (np. je˝eli dystrybutor
podpisze umow´ w połowie listopada, wymóg 4 pk. aktywnoÊci obowiàzuje go od grudnia. Jednak wszystkie pk. zgromadzone przez niego w listopadzie
b´dà wliczone do ogólnej puli pk. wymaganych do uzyskania kwalifikacji). Wyjàtkiem jest miesiàc luty. Nowy dystrybutor, którzy osiàgnie poziom I lub II
w lutym, musi w tym miesiàcu spełniç wymóg 4 pk. aktywnoÊci. Za dat´ zasponsorowania Nowego Dystrybutora przyjmuje si´ dat´ zatwierdzenia Umowy
Dystrybutorskiej przez Biuro Główne 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 stałe w Polsce. Wszyscy dystrybutorzy w grupie muszà byç zasponsorowani w kraju.
Ka˝dy dystrybutor jest odpowiedzialny za zrozumienie zasad programu. Wyjàtki nie b´dà rozpatrywane.

