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Przeglądałem ostatnio swój kalendarz wydarzeń minionych czterech miesięcy 
i po raz kolejny uderzyło mnie, jakie mamy szczęście będąc związanymi z naszą 
wspaniałą firmą. Chociaż za nami dopiero pierwszy kwartał 2010 roku, tak wiele 
już osiągnęliśmy i tak dużo mieliśmy powodów do radości.
Całkiem niedawno wróciliśmy z wyprawy na stary kontynent na Zjazd Europejski, 
gdzie wszyscy świetnie się bawiliśmy (żeby nie powiedzieć brylantowo – brilliant 
– którego to słowa nauczyli mnie nasi brytyjscy Dystrybutorzy!). Zjazd 2010 od-
był się w Londynie, na Wembley. Miejsce to gościło nas już po raz drugi. Niektó-
rzy ze starszych stażem pamiętają, że byliśmy już na Wembley w 1998 roku. Od 
tej pory zaszło tam wiele zmian. Dawna Wembley Arena mogła pomieścić 2000 
osób i wtedy wydawało się to bardzo dużo; wypełniliśmy wtedy całą halę i myślę, 
że wiele obecnych tam osób było bardzo zadowolonych z frekwencji.

A jednak pamiętam, jak myślałem wtedy, że stać nas na więcej. Wspaniali Brytyjczycy i mieszkańcy całej Europy mu-
szą poznać nasze produkty i Plan Marketingowy. W naszej tegorocznej wizycie w UK cudowny był powrót do Londynu  
i nowa Wembley Arena, 12 lat później, z 10 000 Dystrybutorów! Doświadczenie rozwoju, nie tylko w sensie liczb, ale  
i pod względem profesjonalizmu i entuzjazmu było dla mnie prawdziwie inspirujące, i mam nadzieję, że każdy, kto był tam 
z nami też czuł tę potęgę FOREVER! Chcę przekazać Bobowi Parkerowi i wszystkim jego pracownikom, że to był najlep-
szy Zjazd Europejski w historii. Naprawdę wysoko ustawili poprzeczkę naszym imprezom. Wręczyliśmy miliony dolarów 
208 uczestnikom Podziału Zysków, uznaliśmy na scenie tysiące osób, odbyło się też specjalne szkolenie z europejskimi 
Diamentami – WOW, co za weekend!
Podczas lotu powrotnego dużo myślałem o doświadczeniu na Wembley i o tym, czego może nas ono nauczyć. Będą takie 
chwile, kiedy spojrzycie na swój biznes i powiecie: Idzie nam po prostu dobrze. Zarabiamy dobre pieniądze, prowadzimy styl 
życia, o jakim kiedyś mogliśmy tylko pomarzyć… wszystko jest w porządku!
Musimy uważać, by nie spocząć na laurach. W każdym z nas jest potencjał osiągnięcia wielkości. Nieustannie musimy 
poszukiwać większej przestrzeni i snuć coraz większe marzenia. Oczywiście, nie chodzi o to, by nie cieszyć sie tym, co już 
osiągnięte. Chodzi po prostu o to, by nigdy się nie zatrzymywać w rozwoju. W naszym biznesie jest to częsty błąd, gdy 
ludzie dochodzą do tego, co jest według nich limitem ich osiągnięć i przestają robić te podstawowe rzeczy, które ich do 
tego miejsca doprowadziły. Pamiętajcie, jeżeli nie rośniesz, umierasz!
Pytanie więc brzmi… jak dbam o to, by wciąż rosnąć?
1. CIERPLIWOŚĆ: musimy sobie zdawać sprawę z tego, że wzrost nie zawsze mierzy się w punktach kartonowych. Będą 
takie chwile, gdy zdawać się będzie, że nic się nie układa, mimo że robicie wszystko, co w Waszej mocy. Gwarantuję Wam, 
że jeśli się nie poddacie, to właśnie wtedy urośniecie najbardziej. Zawsze pamiętajcie, że osiągnięcie zmierzalnych efektów 
wymaga czasu.
2. POWÓD: Wasze „DLACZEGO” działacie w tym biznesie, musi być silniejsze niż przeszkody, na jakie niewątpliwie 
natraficie. Na przykład, jeżeli moim czynnikiem motywującym jest określona suma pieniędzy, jak tylko ją osiągnę, stracę 
całą motywację, by dalej pracować. Dlatego Wasze DLACZEGO musi mieć źródło w emocjach – musi koncentrować się 
na ludziach. Tego typu motywacja nie ma ograniczeń. Zilustrujmy to: Jak bardzo matka kocha swoje dziecko? Bezgranicznie! 
W tym tygodniu zapytano mnie podczas wywiadu telewizyjnego, jakie cechy charakteryzują odnoszącego sukcesy Dys-
trybutora Forever. Nie musiałem się zastanawiać nad odpowiedzią – jeżeli troszczysz się o innych tak samo, jak o siebie, 
będziesz świetnym Dystrybutorem Forever.
3. POZYTYWNE NASTAWIENIE: niezależnie od tego, co się dzieje, uśmiechaj się i bądź radosny. Ludzi przyciąga 
pozytywna aura.
4. ZRELAKSUJ SIĘ i DOBRZE BAW: Ciesz się tym, co robisz. Uwielbiam powiedzenie: Jeżeli się odprężę, zyskam 
wszystko, czego zawsze pragnąłem!
Do Wembley Arena przylega stadion Wembley, z miejscami dla 90 000 osób. Kiedy stałem w tym roku na scenie przed 
niemal dziesięciotysięcznym tłumem, pomyślałem: To naprawdę bardzo wielu Dystrybutorów, ale wciąż za mało! Jeżeli  
w ciągu najbliższych 10 lat będziemy robić to, co w ciągu poprzednich, możemy wypełnić stadion 50 000 Dystrybutorów. 
Czy nie byłby to świetny początek? Tak więc, przy odrobinie cierpliwości, mając odpowiedni powód, pozytywne nastawie-
nie i nadal świetnie się bawiąc podczas pracy, rozwiniecie się nie tylko jako Dystrybutorzy, ale i jako liderzy – i pewnego 
dnia znajdziecie się wśród 50 000. 

FOREVER Wasz,

Rex Maughan

Mierz wyżej
Rex Maughan, Chairman of the Board  & CEO
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Gospodarzem tegorocznego Zjazdu Światowego była Brazylia – kraj, którego 
miesięczne obroty sięgają 100 000 pk.! To było niesamowite uczucie, gdy wcho-
dziliśmy do hali, gdzie odbywał się Zjazd – kilkunastotysięczny tłum emanował 
taką energią i entuzjazmem, że były one niemal namacalne. Droga jaką przebyło 
Forever w Brazylii i ogromny sukces tego kraju to fantastyczna lekcja biznesu 
dla nas wszystkich. To również najlepsza mapa z przejrzyście wytyczoną trasą, 
którą podążać mają pozostałe państwa. Zapoznając innych z naszymi produk-
tami i pomagając im skorzystać z hojności naszego Planu Marketingowego, da-
jemy im unikalną szansę na spełnienie marzeń. W Brazylii było to doskonale 
widoczne. To kraj, który z jednej strony tak przepiękny, z drugiej jest tak pełen 
finansowych kontrastów – dla wielu tamtejszych obywateli Forever to napraw-
dę jedyna szansa na godne życie. A najwspanialsze w dążeniu do zwiększenia obrotów, w tej naszej rywalizacji Forever 
jest to, że są w niej tylko zwycięzcy. Na Zjazdach Światowych widać to wyraźniej niż kiedykolwiek – ich uczestnikami są 
przecież najlepsi Dystrybutorzy z całego świata. Bierzmy z nich przykład, uczmy się od najlepszych, rozglądajmy się uważ-
nie dookoła, byśmy nie przegapili żadnej szansy na to, by pomóc drugiej osobie odmienić swoje życie i sięgnąć wyżej niż 
kiedykolwiek myślała, że będzie to możliwe.

Wasz,

Jacek Kandefer
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Korekta: Irmedia
Druk: Team, Warszawa
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sponsor:

Uwaga! Jeżeli planujesz awans (od Supervisora wzwyż) i chcesz, aby informacja o twoim osiągnięciu została zilustrowana fotografią, prześlij 
nam swoje zdjęcie na adres: m.hajzner@flpp.com.pl nie później niż do końca miesiąca, w którym realizujesz awans.

Awanse i osiągnięcia | kwiecień 2010

4                                                                                                                                                                                                                                        05.2010

Lidia i Wiesław Fiutakowie   sponsor: Anna Krzysztofczyk

Mirosława i Grzegorz Pietrygowie sponsor: Małgorzata i Grzegorz Gulbowie

Mirosława i Grzegorz PietrygowieHelena i Bernard Glogaza

Ewa i Tomasz Chrupała
Grzegorz Fiutak
Monika Grygian
Agata i Dariusz Ibsch
Lucyna Jurkowska
Irma Kawka
Aleksandra i Zdzisław Matuszczykowie
Elżbieta Młyńska
Justyna Ulfik

Izabela i Krzysztof Szewczykowie

Lidia i Wiesław Fiutakowie

Łucja Trzpis

Urszula Zyskowska

Renata Jarosz

Lidia i Wiesław Fiutakowie

Grażyna i Karol Walasek

Maria Sztafa

Monika Respondek

Monika Badura
Barbara Bałys
Dariusz Bauer
Emilia Binięda-Pastwa  
            i Daniel Pastwa 
Dorota Bloch
Małgorzata Borys
Ewa Chodor
Ewa Chojnowska-Rzepińska
Monika Cieślar
Jan Czech
Izabela Czopek
Elżbieta Czyż
Magdalena Dolata
Agnieszka Drużkowska
Jan Dryka
Dorota Duleba-Dzedzyk
Waldemar Dydymski
Anna i Marcin Dysarz
Swetlana Ferdek
Aleksandra Gałązka-Kuś
Elżbieta i Wiktor Garbacz
Beata Geisler
Małgorzata Gładysz
Edyta Goral
Anna Gornowska
Teresa i Ryszard Goryszewscy
Violetta Górkiewicz
Irena Grabowska
Monika Grabowska
Magdalena i Grzegorz Gramala
Halina Grygian

Anna Haber
Krzysztof Hojda
Agnieszka Hołub
Joanna Irzyk
Damian Jała
Katarzyna Jarosz
Monika Kalinowska
Piotr Kalitowicz
Danuta Kalka
Gabriela Kapica
Anna Karas-Woźniak
Barbara Karkula
Edyta Karpiuk
Elżbieta Kaźmirowska
Dariusz Klechowicz
Paweł Kowalski
Janina i Mieczysław Kozdęba
Justyna Kozdęba
Anna i Zbigniew Kozikowscy
Karolina Krajewska
Anna Kraszewska
Aneta Krawycińska
Marta Królikowska
Mariola i Michał Krupińscy
Zofia Kryska
Jolanta Kryszak
Elżbieta Krzyworzeka
Grzegorz Kujawski
Maria Kupińska
Beata Kwiecień
Zdzisława Lesiak
Aleksandra Łatanyszyn

Izabela Maciejewska
Konrad Maicki
Aneta Maik
Renata Majorek
Karolina Makowska
Danuta Marek
Małgorzata Marek
Monika Margiel
Artur Matuszczyk
Regina Medyńska
Maciej Meissner
Barbara Miernik
Ewa Milewska
Barbara Nalepa
Anna Nawara
Krystyna Nosal
Ewelina Nowakowska
Karolina Nowakowska
Kazimiera Nowakowska
Elżbieta Nowotarska
Dominika Odrzywolska
Karolina Olszowiec
Małgorzata Orczykowska-Mizera
Marta Owczyńska
Anna Plebańska
Barbara Podgórska
Izabela i Piotr Podpora
Agnieszka Polko
Robert Ponikowski
Maria i Sebastian Ptak
Marianna Raczko
Anna Ratajczyk

Alicja Rebicka
Małgorzata Sanecka
Krystyna Sendorek
Bożena Skowron
Stanisław Smoła
Renata Sobczak
Róża Sprancel
Edyta Stadler
Małgorzata Steczkiewicz
Lidia Stolc
Paulina Szczepaniak
Danuta Szewczyk
Helena Szkatuła
Kamila Ściwiarska
Hanna Śmiałek
Anita Tusk
Anna Ulatowska
Monika Wachulec
Danuta Wacławek
Teresa Walaszek
Ewa Waryszak
Jakub Wasilewski
Magdalena Wieruszewska
Elżbieta Wilczek
Sylwia Wilczek
Anita Wilczewska-Bocianowska
Konrad Wirszewski
Marek Wołodkiewicz
Ela Zając
Alfreda Zapała
Anna Zdunek
Ewa Żurawska
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TOP DYSTRYBUTORZY
największe struktury

najskuteczniejsi sponsorzy

obroty niemanagerskie

1. Bogumiła i  Jan Srokowie
2. Wiesława i Adam Spyrowie
3. Ewa Chruścińska
4. Magdalena Strojna
5. Teresa i Marek Moryniowie

Anna i Wl Bartosik
Urszula Zyskowska

Agata
i Dariusz
Ibsch

Ewa i Tomasz Chrupała 
Elżbieta Pandel 
Agnieszka i Grzegorz  
 Szukała
Katarzyna Węglarz

1. Wiesława i Adam Spyrowie
2. Urszula Zyskowska
3. Teresa i Marek Moryniowie
4. Magdalena Strojna
5. Mirosława i Grzegorz Pietrygowie
6. Urszula i Mirosław Kapustowie
7. Ewa i Piotr Jurkowie
8. Justyna i Waldemar Brzescy
9. Lidia i Wiesław Fiutakowie
10. Urszula Przystaś

11. Helena i Bernard Glogaza
12. Jadwiga i Andrzej Adamczykowie
13. Maria i Jacek Bartkowiakowie
14. Anna i Zbigniew Adamik
15. Jolanta i Radosław Jochimowie
16. Stanisława Karpińczyk
17. Urszula i Tomasz Kućkowie
18. Izabela i Krzysztof Szewczykowie
19. Danuta i Edward Wienchowie
20. Maria Maciałek

6. Stanisława Karpińczyk
7. Grzegorz Sieczka
8. Maria i Jacek Bartkowiakowie
9. Urszula Zyskowska
10. Jolanta i Radosław Jochimowie

1 2 3
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Jadwiga i Andrzej
Adamczykowie
Managerowie
Świat należy do ludzi, którzy mają odwagę marzyć i ryzy-
kować, aby spełniać swoje marzenia. I starają się to robić 
jak najlepiej. To możliwość spełnienia marzeń sprawia, 
że życie jest tak fascynujące. Pielęgnuj swoje marzenia. 
Trzymaj się swoich ideałów. Maszeruj śmiało według 
muzyki, którą tylko ty słyszysz. Wielkie biografie powstają  
z ruchu do przodu, a nie oglądania się do tyłu. Pamiętaj, 
że wszystko, co uczynisz w życiu zostawi jakiś ślad. Dlatego 
miej świadomość tego co robisz. Moje życie będzie miało 
taki sens, jaki ja sam mu nadam.

...wybrane z literatury Paulo Coelho

Cytując te słowa myślę o swoim życiu bez Forever  
Living Products. 
Życie jest cudem. Każdego dnia można dostać coś lub 
spotkać kogoś, co daje szczęście. Ja mam wielkie szczęś-
cie, że na mojej ścieżce zawodowej jest Forever Living 
Products. Wspaniałe dzieło Rexa Maughana z cudow-
nymi naturalnymi produktami dla ludzi z całego świata. 
FLP to firma, w której mamy ogromne możliwości roz-
woju osobistego. Potężne narzędzie, jakim jest plan marketin-
gowy firmy pozwala na budowanie bezpiecznej finansowej 
przyszłości dla siebie i naszych rodzin. Programy motywacyjne 
to koło napędowe rozwoju biznesu Forever. Firma FLP w dobie 
kryzysu osiąga wzrost sprzedaży, daje możliwości samozatrud-
nienia, terminowo wypłaca pieniądze. Daje możliwości rozwoju 
struktur sprzedaży w ponad 140 krajach świata. To stabilna baza 
dla rozwoju naszego biznesu. Z FLP można zwiedzać świat i budo-
wać zespoły i przyjaźnie na całym świecie. 
Szczęście trzeba umieć sobie przygotować. To dzięki współpracy  
z FLP spotykam wyjątkowe osoby. Trzeba być gotowym na współ-
pracę z drugą osobą, szanować jej wartości i przekonania, pozwolić 
na własne tempo rozwoju, nawiązywać relacje oparte na zaufaniu  
i uznaniu, motywować partnerów do powielania współpracy z FLP 
i kształtowania rzeczywistości piękniejszej od marzeń. Marzenia 
to skrzydła Forever. 
Moja droga do pozycji Managera to moje nastawienie. Skorzystałam 
z szansy, którą mi dał Rex. Jestem przedsiębiorcą z sektora MŚP od 
wielu lat. Wiem, że każde przedsięwzięcie wymaga nakładu kapita-
łu, zaangażowania i wytrwałości. Kapitał to pieniądze, ale też wie-
dza. We współpracy z FLP ważne jest dla mnie zaangażowanie w 
naukę nowego zawodu, systematyczna praca i wytrwałość. Bardzo 
ważna jest moja wiara we własne siły i wiara, że potrafię stworzyć 
moim partnerom wizję lepszej przyszłości. Uczę się planowania  
i strategicznego myślenia. Doskonalę komunikację, zgłębiam wie-
dzę o obsłudze klienta, doskonalę wiele innych umiejętności. Moją 

motywacją są moje cele osobiste. Z Forever można realizować włas-
ne pomysły, które podsuwa nam wyobraźnia. Dzięki systematycz-
nemu stosowaniu miąższu aloesowego i suplementów FLP zrege-
nerowałam swoje siły witalne, mam dużo energii i realizuję wiele 
swoich projektów. Zwiedziłam  wiele miejsc w Europie, byłam na 
ośmiu Zjazdach Europejskich Forever. Cieszy mnie awans mana-
gerski, a szczególnie cieszą mnie sukcesy partnerów z mojego zespo-
łu. To wspaniały zespół. Moim wzorem w pracy są liderzy Forever 
z różnych stron świata. Moje dalsze plany pracy w network mar-
ketingu to zainteresowanie jak największej liczby osób Firmą FLP. 
To alternatywa dla wielu osób niezadowolonych ze swego zawodu 
lub stanowiska pracy. Alternatywa dla tych, którzy z poprzednie-
go systemu emerytalnego ZUS mają widmo 1000 zł emerytury. To 
miejsce dla wszystkich, którzy pracy nie mają. Do współpracy po-
szukuję osób, które chcą się uczyć przedsiębiorczości, mają łatwość 
nawiązywania kontaktów, łatwość komunikacji, są entuzjastyczni 
i mają pasję, są ciepli i wytrwali. Warunek osiągnięcia sukcesu to 
dobre przygotowanie merytoryczne i działanie tu i teraz.
Gdyby nie było FLP, to może moja emerytura wynosiłaby 1000 zł, 
nie miałabym zdrowia i energii, pieniędzy na leczenie w dojrzałym 
wieku i dorabiałabym w swoim księgowym zawodzie. Nie mogła-
bym realizować siebie, nie mogłabym podróżować. Więc perspek-
tywa pracy z Forever Living Products, którą stworzył dla nas Rex  
Maughan jest fantastyczna i za to bardzo dziękujemy.

Jadwiga Adamczyk
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SILVER Post Rally 
VIP

SILVER Post Rally

TRADITIONAL Post Rally 
** Kiedy po raz pierwszy zrealizujesz 
kwalifikację 1500 pk., fundujemy Ci 
nie tylko wyjazd na Super Rally, ale 

i udział w tradycyjnej wycieczce 
pozjazdowej!

Co roku w sierpniu do jednego z amerykańskich miast przyjeżdżają tysiące Dystrybutorów ze wszyst-
kich stron świata, by wspólnie świętować sukcesy Forever na International Super Rally - największej 
imprezie w kalendarzu FLP! Oto lista Dystrybutorów, którzy uzyskali kwalifikację na Zjazd w Denver.

Min. 5000 pk.*
Bogumiła i Jan Srokowie

Min. 2500 pk.*
Dorotea Magier i Jens Leidewall

Min. 1500 pk.*
Maria i Jacek Bartkowiakowie 
Ewa Chruścińska
Bożena Gaj**
Stanisława Karpińczyk
Grzegorz Sieczka
Wiesława i Adam Spyrowie
Magdalena Strojna
Urszula Zyskowska

Min. 1000 pk.*
Una Gurawska-Mach i Maciej Mach
Jolanta i Radosław Jochimowie
Urszula i Mirosław Kapustowie 

Min. 750 pk.*
Maria i Wiesław Grotyńscy
Krystyna i Aleksander Konieczny
Elżbieta Kreczyńska
Urszula i Tomasz Kućkowie
Teresa i Marek Moryniowie
Urszula Przystaś
Halina i Grzegorz Smętkowie
Barbara i Kazimierz Swobodowie
Danuta i Edward Wienchowie
Teresa i Marian Wilk
Ewa i Janusz Wiśniewscy
Wiesława Zasempa 

Min. 500 pk.*
Renata Giertler 
Ewa i Piotr Jurkowie
Bogusława i Edward Kupisowie 
Krystyna Kwiecień
Maria Maciałek 
Alicja i Krzysztof Markowscy
Bożena i Edmund Matkowscy
Halina i Wiesław Micorek
Maria i Mieczysław Osińscy
Maria Perz-Paprocka i Kazimierz Paprocki 
Anna i Andrzej Popielarzowie
Zofia i Marian Staropiętkowie
Anna Wójcicka 

Min. 250 pk.*
Jadwiga i Andrzej Adamczykowie 
Anna i Zbigniew Adamik 
Elżbieta i Stanisław Bieniaszowie
Renata Błażejewska
Bożena i Michał Brońka
Justyna i Waldemar Brzescy
Maria i Ryszard Chmielowie
Beata i Janusz Florkiewicz

Helena i Antoni Gacowie
Danuta i Michał Grabarscy
Ewa Hyper
Jolanta i Waldemar Jankowscy
Stanisław Kardasz
Teresa i Jerzy Kowalscy
Anna Krempska
Wiesława i Bolesław Kruszyńscy
Wiesława Krywult
Danuta i Andrzej Kubisiewicz
Barbara i Henryk Kulpa
Grażyna Kurp
Anna i Metody Lubińscy
Teresa i Stanisław Makowscy
Danuta i Wiesław Ostrowscy
Elżbieta i Jacek Ostrowscy
Teresa i Aleksander Pająkowie
Dorota Pawłowska
Mirosława i Grzegorz Pietryga
Przemysław Pikul
Janina i Witold Puchalscy
Jadwiga i Ryszard Sączewscy
Izabela i Ireneusz Skwierawscy
Anna i Emil Sobaniowie
Maria Sowińska
Daria Szerszeń
Izabela i Krzysztof Szewczykowie
Helena Taczek
Łucja Trzpis
Joanna Wandzik
Mirosława i Grzegorz Weręgowscy
Anna i Romuald Weszka
Magdalena Więcek
Krystyna i Edward Wingert

*obroty grupowe w okresie 1.04.2009-31.03.2010 

Pamie‚taj!
Od 1 kwietnia 2010 trwa kwalifi-
kacja na Super Rally 2011.
Sięgnij po Zasady Działalności  
i dowiedz się jak wyjechać na 
fundowaną przez FLP wycieczkę 
do USA!

Zajrzyj do Zasad Działalności, aby 
sprawdzić do czego uprawnia cię 
twoja kwalifikacja.

SUPER RALLY TO:
 Największe święto Forever!
 Nowe produkty 
 Nowa literatura
 Liderzy z całego świata
 Wspaniałe szkolenia
 Fantastyczna zabawa
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13 kwietnia 2010 r. wraz z Dyrektorem Jackiem 
Kandeferem polecieliśmy do Rio de Janeiro na 
Zjazd Światowy naszej wspaniałej firmy Forever 
Living Products: spotkanie liderów z ponad 140 
krajów świata z Rexem, Ruth i Greggiem Maug-
hanami, Zarządem FLP i entuzjastyczną, kilkuna-
stotysięczną grupą dystrybutorów Ameryki Połu-
dniowej.
Do Brazylii lecimy po raz trzeci. 14 kwietnia 
wczesnym rankiem zakwaterowanie w Hotelu 
Marriott przy słynnej plaży Copacabana. Czte-
rokilometrowa promenada pełna pięknych ho-
teli, restauracji, barów i pubów. Pierwszy dzień 
to wypoczynek przy basenie na dachu hotelu, a 
wieczorem kolacja powitalna w Klubie Jachto-
wym. Urocze miejsce, piękny wieczór. Jesteśmy 
wzruszeni, ze Rex pamięta nie tylko o tych, którzy 
w czasie Zjazdu obchodzą urodziny, ale również  
o naszym jubileuszu - 40. rocznicy ślubu. Wiele 

życzeń i serdeczności. Następnego dnia zwiedza-
nie miasta i wyjazd kolejką linową na Pao de Acuar 
(Głowę Cukru), 395 m n.p.m. Podziwiamy pano-
ramę jednego z najpiękniejszych miast świata. Po 
południu wizyta w Biurze Głównym FLP Brazy-
lia. Przepiękna rezydencja w bajecznym ogrodzie 
robi niesamowite wrażenie. Następne dwa dni to 
emocje związane ze Zjazdem Światowym w Are-
nie HSBC. Awanse, awanse, awanse i czeki z Pro-
gramu Podziału Zysków. Otrzymało je 136 dys-
trybutorów, a największy, na kwotę 556 480,34$ 
otrzymali Lino i Noemia Barbosa, Diamentowi 
Managerowie z Brazylii. Dwa dni Zjazdu to nie-
zwykła energia, ogromna radość i po raz kolejny 
uświadomienie sobie, że Forever to wspaniała fir-
ma dająca szansę ludziom na całym świecie, aby 
godnie żyć i mieć możliwość pomagania innym. 
Dystrybutorzy Brazylii realizują miesięcznie obro-
ty 93.000 pk. TO OGROMNY SUKCES.



Zjazd Światowy | Brazylia 2010
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Przyszłoroczny Zjazd Europejski został  
ogłoszony również Zjazdem Światowym!!!

Kolejne dni Zjazdu to szkolenia prowadzone przez Dia-
mentów, spotkania, rozmowy, wymiana doświadczeń  
i wspólne biesiadowanie. W ostatnim dniu popłynęliśmy 
na wyspę Ilha de Itacuruca. Kilka godzin wspaniałego re-
laksu w otoczeniu bujnej roślinności i pożegnalny lunch. 
Rex żegnając nas, podziękował również Anie i Fernando 
Junqueira – Dyrektorom Generalnym Brazylii za zorgani-
zowanie Zjazdu.
Z wielką radością przyjęliśmy informację, że Zjazd Świa-
towy w 2011 roku będzie połączony ze Zjazdem Europej-
skim w Wiedniu. Wróciliśmy do Polski pełni sił i energii do 
pracy. Z całego serca dziękujemy tym, którzy przyczynili 
się do naszego sukcesu. Bo przecież ten duży sukces wy-
nika z sumy codziennych małych sukcesów naszych i całej 
ogromnej grupy dystrybutorów. Bycie liderem tej firmy to 
wielki przywilej, ponieważ można pomagać wielu ludziom. 
Realizować swoje cele, pomagając innym w realizacji ich 
marzeń.

Bogumiła i Jan Srokowie, Diamond-Sapphire Managerowie



Produkty
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Dodaj sobie energii
FOREVER FIZZ wspiera witalność, pomaga usunąć zmęczenie, 
zażegnać podenerwowanie i zwiększyć koncentrację. Wykazano, 
że połączenie pirydoksyny (witaminy B6), niacyny, witaminy B12 
i kwasu pantotenowego pomaga wspierać prawidłowy poziom 
glukozy we krwi. Kiedy przypływ kalorii jest niski, twój orga-
nizm potrzebuje tych witamin B, by pomogły w przemianie zma-
gazynowanych węglowodanów i innych substancji odżywczych 
w glukozę. Zimna butelka wody i rozpuszczona w niej tabletka  
FORVER FIZZ pomogą dostarczyć energię i równowagę potrzeb-
ne twojemu organizmowi w ciągu całego pracowitego dnia!

Bogactwo substancji odżywczych
Wykazano również, że witaminy w FOREVER FIZZ są nieodzow-
ne dla zachowania dobrego zdrowia. Niacyna pomaga usprawnić 
krążenie. Kwas pantotenowy budując przeciwciała stanowi ele-
ment walki z infekcjami. Pirydoksyna jest potrzebna w metabo-
lizmie czerwonych ciałek krwi. Natomiast witamina B12 pomaga  
w zachowaniu zdrowia układu nerwowego. Warto pamiętać o tych 
badaniach, szukając poręcznych, zdrowych napojów dla siebie i dla 
rodziny. 

FOREVER FIZZ zawiera również trzy przydatne aminokwasy, 
by jeszcze bardziej wspierać wy-
korzystanie w organizmie białek, 
tak bardzo potrzebnych mu dla 
utrzymania odpowiedniej ener-
gii. Taurynę dodano, by pomogła 
wesprzeć funkcjonowanie mózgu 
i komórek. Wykazano, że glu-
kuronolakton poprawia pamięć  
i koncentrację. L-leucyna pomaga 
w utrzymaniu zdrowego poziomu 
cukru we krwi i działa jako paliwo. 
Do produktu dodali-

Kiedy wreszcie będzie lunch? Znasz to uczucie spadku energii między posiłkami? Szukasz alternatywy dla 
kosztownych, wysokokalorycznych napojów energetycznych? Z odsieczą przybywa FOREVER FIZZ! 
Wspierające witalność FOREVER FIZZ (#283) to pyszne, musujące, nie zawierające kofeiny tabletki o smaku 
mango do rozpuszczania w wodzie, by szybko i łatwo dostarczyć energię twojemu organizmowi. Zapako-
wane pojedynczo w saszetki, zmienią butelkę wody w orzeźwiający napój, zawsze gdy będzie ci potrzebny 
dodatkowy zastrzyk energii. 

FOREVER FIZZ: energia każdego dnia!

śmy również żeń-szeń, który może pomóc w usprawnieniu przepły-
wu krwi, a także w walce z osłabieniem. Niesamowita mieszanka! 
Zaledwie jedna tabletka FOREVER FIZZ to potencjał energii, by 
twój organizm znów był w jak najlepszej formie.

Zadbaj o nawilżenie
Jeżeli chodzi o napoje, kluczowe znaczenie odpowiedniego nawil-
żenia dla fizycznego samopoczucia niemal pod każdym względem 
jest dobrze udokumentowane. Nawet nieznaczne odwodnienie 
może osłabić zdolność do optymalnego funkcjonowania. Każda 
funkcja ciała, począwszy od komórek aż do przewodu pokarmo-
wego, uzależniona jest od wody. Człowiek jest w stanie przeżyć bez 
wody zaledwie kilka dni, a ponieważ nie jest ona w organizmie ma-
gazynowana, poziom płynów musi być odpowiednio uzupełniany 
i utrzymywany w równowadze. Kiedy więc twój dzień zmienia się 
w gorączkowe poszukiwanie orzeźwiającego, korzystnego dla zdro-
wia napoju, zawsze miej pod ręką poręcznie zapakowane tabletki 
FOREVER FIZZ i butelkę wody!

Niezależnie od tego, czy ciężko pracujesz, czy dbasz o sylwetkę 
uprawiając sport, dlaczego nie zadbać o nawilżenie i energię, ja-
kich twój organizm potrzebuje? Wychodząc z domu nie zapomnij 

zabrać butelki wody i poręcznej sa-
szetki FOREVER FIZZ. Cała ro-
dzina polubi pyszny, naturalny smak 
mango. Trzymaj pojedyncze saszetki  
w pracy, w samochodzie i w sporto-
wej torbie. Następnym razem, gdy bę-
dziesz się zastanawiać jak przetrwać 
dzień, z odsieczą pospieszy przepysz-
nie orzeźwiający FOREVER FIZZ!

źródło: 
Forever International, listopad 2007
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SYLWIA JAŚKOWIEC 
DWUKROTNA MŁODZIEŻOWA MISTRZYNI ŚWIATA 

w narciarstwie biegowym do lat 23

Maria Grotyńska: Jakie są 
twoje aktualne osiągnięcia?
Sylwia Jaśkowiec: Obec-
nie jestem dwukrotną  Mi-

strzynią Polski po wywalczeniu tytułów w biegach rozegranych na 
dystansach sprintu 1,1 km i 15 km techniką dowolną, pod koniec 
marca 2010 w Jakuszycach.
M: A jak znalazłaś się w Himalajach?
S: W czasie przygotowań letnich do sezonu olimpijskiego posta-
nowiłam sprawdzić się w maratonie. Był on organizowany przez 
katowicki AWF na cześć Jerzego Kukuczki, patrona naszej uczelni. 
Maraton okazał się bardzo trafionym pomysłem, oprócz wygra-
nej, wylosowana zostałam także do wyprawy w Himalaje. Celem 
naszego wyjazdu było nakręcenie filmu dokumentalnego o wybit-
nym polskim himalaiście Jerzym Kukuczce, który zginął tragicznie 
pod południową ścianą Lothse. Wyjazd odbywał się w dwudzie-
stą rocznicę  jego śmierci. To przygoda życia tuż przed Olimpiadą  
w Vancouver.
M: Co czułaś  będąc  po raz pierwszy na Olimpiadzie jako młoda za-
wodniczka reprezentująca swój kraj?
S: Igrzyska Olimpijskie pomogły mi na nowo uwierzyć w marze-
nia. Kiedy już trzymałam w swoich rękach nominację olimpijską, 
pomyślałam sobie – jakie życie jest piękne, właśnie realizuję swoje 
upragnione cele. Poczułam ogromną radość w sobie, gdy dotarło do 
mnie, że mój udział w Igrzyskach to zarazem moje osobiste tworze-
nie tego największego wydarzenia w świecie sportu! Do najwięk-
szych osiągnięć w Vancouver mogę zaliczyć 9. miejsce w sprincie 
drużynowym. Indywidualnie – 24. miejsce na 30 km klasykiem  
i 28. miejsce na 10 km stylem dowolnym.
M: Już dwukrotnie  zdobyłaś złoto na  Mistrzostwach Świata wśród 
juniorów – w 2009 roku we francuskim Prade Lys.  Co czułaś  odbie-
rając te złote medale?
S: Te dwa złote medale były dla mnie świetnym uwieńczeniem 
startów na arenie młodzieżowców. Bardzo miło wspominam tę im-
prezę sportową, gdyż udało się nam wspólnie z trenerem świetnie 
przygotować formę, akurat pod mistrzostwa. Śmieję się, że słońce 
świeciło wtedy dla mnie. Byłam w odpowiednim miejscu, czasie  

i złote medale zawisły właśnie na mojej piersi. W zwycięstwie zde-
cydowanie pomogły mi: świetna dyspozycja fizyczna i psychiczna 
w tych dniach, a także idealnie odpowiadająca mi trasa, warunki, 
narty, smarowanie… po prostu każdy element układanki leżał na 
swoim miejscu. Takie chwile  w życiu pamięta się do końca dni! 
M: Ile masz medali i jakich? A ile pucharów? 
S: Rodzice przeliczyli moją kolekcję, która liczy: Medale brązowe 
– 36, srebrne – 30, a złote – 116 sztuk. Pucharów łącznie zebrało 
się 132 sztuk.

M: Jakie masz najbliższe plany?
S: Wypoczywać i regenerować się przed wznowieniem przygoto-
wań do kolejnego sezonu, w którym będą się rozgrywać Mistrzo-
stwa Świata w narciarstwie klasycznym, w norweskim Holmenko-
len.
Poza tym  nadrabiam zaległości na studiach. Obecnie jestem na IV 
roku AWF w Katowicach i mam sporo przedmiotów do „nadgonie-
nia” po sezonie. Jednym słowem, z „biegówkowego świata”  wska-
kuję w wir ostrej nauki. Cieszy mnie jednak to, że można zachować 
harmonię w rozwoju fizycznym i intelektualnym. 
M: Dziękuję Ci za rozmowę i życzę jeszcze większych sukcesów z pro-
duktami  FOREVER.

Wywiad przeprowadziła Senior Manager Maria Grotyńska
Kraków, 21.04.2010

Sylwia jest córką naszej dystrybutorki, Zofii  Jaśkowiec – Supervisora FLP z Osieczan k/Krako-
wa. Już od najmłodszych lat, wychowując się wraz z sześciorgiem rodzeństwa, odznaczała się 
wyraźną sprawnością fizyczną. Nie dziecko, ale wulkan energii, zresztą tak pozostało jej do 
teraz. Poświadczy każdy, kto miał z nią styczność.  W szkole podstawowej brylowała niemal 
w każdym sporcie. Jakiejkolwiek dyscypliny by się nie tknęła, robiła wszystko by być najlep-
szą… Jest niezwykle utalentowana (tak wypowiedział się jej  pierwszy  trener, pan Stanisław 
Gubała) - finalnie wybrała narciarstwo biegowe.
Od piętnastu lat, czyli od kiedy jej mama poznała FLP, aloes jest przyjacielem Sylwii. Sylwia 
w okresie wzmożonych treningów i zawodów posiłkuje się produktami naszej firmy. Są to 
między innymi: Miąższ Aloe Vera, Lite, Nature-Min, Absorbent-C, Mleczko Pszczele, Pola Zie-
leni, Garlic-Thyme,  Forever Kids; stosuje również Aloe First, Galaretkę Aloesową oraz Emulsję 
Rozgrzewającą i inne…
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Twój bank Forever
Jacek Kandefer
Dyrektor FLP Poland

Tegoroczny Europejski Zjazd i Podział Zysków był fenomenalnym wydarzeniem pod każdym względem! Nowym elemen-
tem, który dostarczył wszystkim niesamowitej porcji wiedzy i motywacji był Poranek z Diamentami, czyli sesja szkoleniowa 
poprowadzona przez europejskich Diamond Managerów. Najlepsi Dystrybutorzy naszego kontynentu przekazali słucha-

czom wiele cennych informacji, chętnie dzieląc sie swoimi doświadczeniami  
i radząc jak skutecznie budować biznes. Ogromne wrażenie wywarła na wszyst-
kich uczestnikach wypowiedź Johna Curtisa z UK. Ci z Was, którzy brali udział  
w marcowym Success Day w Warszawie, wiedzą, że w krótkiej prezentacji stara-
łem się przekazać jego słowa. To samo postaram się zrobić i teraz.

John porównał nasz biznes Forever do banku. Jak każdy bank, wy-
maga on od nas inwestycji. Tyle, że w tym przypadku jest to:

 wysiłek 
 czas 
 koncentracja
 poczucie pilności - chodzi tutaj o wewnętrzny przymus, 
tak przemożną chęć osiągnięcia  postawionego sobie celu, że czło-
wieka rozpiera energia i pasja działania.

Z drugiej strony, jeżeli spełnimy powyższe czynniki, bank Forever 
gwarantuje, że nasza inwestycja zwróci nam się wielokrotnie. Mo-
żemy liczyć na:
 pieniądze 
 uznanie – Forever dostrzega i nagradza sukcesy swoich Dys-
trybutorów – podczas Zjazdu Europejskiego było to widać aż nad-
to wyraźnie!
 czas i styl życia – owszem, kiedy zaczynamy budowanie bi-
znesu, musimy tej działalności poświęcić swój czas. Za to w miarę 
upływu czasu, im więcej osób, które dołączą do naszego zespołu, 
powielać będzie nasze wysiłki, tym większą swobodą będziemy się 
cieszyć. A dzięki wypracowanym nagrodom będziemy mogli wieść 
życie, o jakim większość tylko marzy. 
 spokój ducha – jak to ujął John: przesypiam spokojnie noc. 
Problemy w pracy, nieustanny niedobór gotówki, brak czasu dla 
rodziny dla wielu osób są przyczyną bezsennych nocy. Ten, kto od-
niósł sukces Forever śpi spokojnie!
 zrozumienie
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Eagle Manager
NOWY PROGRAM PROMOCYJNY!

Bardzo istotną różnicą pomiędzy bankiem Forever a wszystkimi 
innymi bankami, zwłaszcza teraz, gdy świat wciąż dochodzi do sie-
bie po największym kryzysie ostatnich dziesięcioleci, jest fakt, że 
BANK FOREVER NIGDY CIĘ NIE ZAWIEDZIE!

John mówił również o znaczeniu roli lidera, o tym, jakimi cecha-
mi musimy się wykazać jako liderzy, byśmy inspirowali innych lu-
dzi, z którymi będziemy pracowali i odnosili sukcesy.
Niezwykle istotna jest tutaj koncentracja. W budowie bizne-
su Forever nieodzowne jest stawianie sobie celów. Zarówno tych 
długoterminowych – gdzie będę za 5, 10 lat? – jak i tych krótkoter-
minowych – w ciągu najbliższego miesiąca, dwóch, trzech osiągnę… 
– które stanowią etapy pośrednie, zbliżające nas do osiągnięcia ce-
lów długoterminowych. Niektórzy stawiają sobie tylko cel długo-
terminowy, a wystraszeni jego „wielkością” tracą wiarę w możliwość 
jego realizacji i poddają się. Inni stawiają sobie wyłącznie cel 
krótkoterminowy i po szybkim jego osiągnięciu tracą mo-
tywację do dalszego działania. Prawdziwy lider nie tylko 
stawia sobie i cele krótkoterminowe, i długoterminowe, ale 
ani przez chwilę nie traci z oczu żadnego z nich.

Lider jest wzorem dla swojego zespołu i jako taki jest zo-
bowiązany:
 wskazywać zespołowi kierunek 
 emanować niezachwianą pewnością siebie wobec 
firmy, szansy na biznes i produktów
 dawać poczucie bezpieczeństwa, by członkowie 
jego zespołu zawsze mieli poczucie, że mogą na niego liczyć
 być lojalnym wobec swojej struktury, sponsorów, in-
nych Dystrybutorów i wobec firmy

Ostatnia rzecz o jakiej mówił John to potęga ABC. Składa się 
na nią:
Attitude, czyli nastawienie – nasz entuzjazm, nasza pasja  
i nasze pozytywne podejście do ludzi są czynnikami w ogromnym 
stopniu determinującymi nasz sukces
Belief, czyli wiara – w produkty, w plan marketingowy i w fir-
mę jest nieodzowna
Commitment, czyli zaangażowanie – tylko wytrwała 
praca doprowadzi nas do celu

Wspaniałym podsumowaniem wystąpieniem Johna Curtisa było 
jego stwierdzenie: Porażka nie wchodzi w grę. Sukces to 
jedyna możliwość!
A jeszcze wspanialszym, czek z Podziału Zysków, jaki odebrał ze 
swoją żoną Jayne Leach!

Z ogromną radością ogłaszamy wprowadzenie przez Biuro Główne FLP Int. nowego, ekscytującego programu promocyjnego:

(a) Status Eagle Managera uzyskuje się rokrocznie, po 
uzyskaniu kwalifikacji na stanowisko Mangera uznanego 
i spełnieniu następujących wymogów w ciągu roku ka-
lendarzowego:

Comiesięczna aktywność i kwalifikacja do Premii Lidera.1. 
Zgromadzenie co najmniej 720 punktów kartonowych, z czego 2. 
co najmniej 100 pk. będzie pochodzić od nowych, bezpośrednio 
zasponsorowanych struktur. 
Osobiste zasponsorowanie i rozwinięcie co najmniej 2 nowych 3. 
linii Supervisorów.
Wspieranie lokalnych i regionalnych spotkań.4. 

W pierwszym roku obowiązywania programu, który rozpo-
czyna się 1 czerwca 2010, wymogi będą proporcjonalne 
i przedstawiają się następująco:

Comiesięczna aktywność i kwalifikacja do Premii Lidera od 1. 
czerwca do grudnia włącznie.
Zgromadzenie co najmniej 420 punktów kartonowych, z czego 2. 
co najmniej 60 pk. będzie pochodzić od nowych, bezpośrednio 
zasponsorowanych struktur.
Osobiste zasponsorowanie i rozwinięcie co najmniej 1 nowej li-3. 
nii Supervisora.
Wspieranie lokalnych i regionalnych spotkań od czerwca do 4. 
grudnia włącznie.

(b) Dodatkowo do powyższych wymagań, Dystrybutorzy 
od stanowiska Senior Managera wzwyż, którzy chcą uzy-
skać status Eagle Managera, muszą kreować i utrzymy-
wać Eagle Managerów w strukturze, jak to opisano po-
niżej. Każdy Eagle Manager w strukturze musi być w innej 
linii sponsorowania i może być w dowolnej generacji.

Senior Manager: 1 Eagle Manager w strukturze.a. 
Soaring Manager: 3 Eagle Managerów w strukturze.b. 
Sapphire Manager: 6 Eagle Managerów w strukturze.c. 
Diamond Sapphire: 10 Eagle Managerów w strukturze.d. 
Diamond Manager: 15 Eagle Managerów w strukturze.e. 
Double Diamond Manager: 25 Eagle Managerów w strukturze.f. 
Triple Diamond Manager: 35 Eagle Managerów w strukturze.g. 
Centurion Diamond Manager: 45 Eagle Managerów w strukturze.h. 

(c) Eagle Managerowie zostaną uznani i nagrodzeni wy-
jazdem na lokalny Zjazd Regionalny, co obejmuje przelot 
dla dwóch osób i zakwaterowanie na trzy noce (bez po-
siłków).



Sprzedaż
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Dzień Ojca: 
z Forever jeszcze bardziej wyjątkowy!
Dzień Ojca to wyzwanie dla wielu osób szukających prezentu bardziej wyszukanego niż krawat czy 
T-shirt. Oferując swoim obecnym i potencjalnym klientom detalicznym gotowe, atrakcyjnie opako-
wane zestawy, które przypadną do gustu każdemu ojcowi, możesz znacząco zwiększyć obroty i zy-
skać nowych klientów. 

Dla taty golfisty…
Do torebki na prezenty zapakuj zestaw piłeczek 
golfowych oraz produkty, które przydadzą mu 
się najbardziej na golfowym polu: Aloe Sun-
screen, Aloe Lips oraz baton Fast Break, 
aby tata dotrwał do ostatniego dołka…

Dla taty sportowca…
Przygotuj zestaw produktów, które będzie mógł zabrać ze sobą 
na siłownię: Gentleman’s Pride (nie do zastąpienia po sau-
nie!) oraz Szampon i Odżywkę Aloe-Jojoba, Aloe Bath 
Gelee i dezodorant Aloe Ever-Shield. A dla ojców, którzy 
mają tendencję do przesadzania z weekendową aktywnością 
dodaj tubkę Aloesowej Emulsji Rozgrzewającej.
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Dla taty turysty
Ojcowie, którzy uwiel-
biają letnie wędrówki do-
cenią „niezbędnik tury-
sty”, który zawierał będzie 
Aloe First – poręczny spray 
o wysokiej zawartości koją-
cego aloesu i ziół – oraz 
Galaretkę Aloe Vera, 
Aloesową Emulsję  
Rozgrzewającą, Aloe 
Sunscreen i Aloe Lips.

Zestawy tematyczne przygotuj zawczasu wzbogacając je o własną kreatywność i oferuj wszystkim swoim klientom. Możesz również zor-
ganizować prezentację produktów pod kątem Dnia Ojca, na którą oprócz produktów przygotuj też kolorowe torebki na prezenty, papier 
ozdobny, kokardy i karty okolicznościowe. 

Już teraz zaplanuj wzrost swoich obrotów i pomóż sprawić, by tegoroczny Dzień Ojca był wyjątkowy!

Czerwiec rozpoczyna się świętem wszystkich dzieci! Nasze po-
ciechy najbardziej ucieszą się ze wspólnej wyprawy do wesołego 
miasteczka, na lody czy do kina. Dodajmy do tego Forever Kids  
i bawmy się beztrosko razem z dzieciakami!

Webinary Forever, organizowane przez Biu-

ro Główne FLP Int., to pasjonujące wywiady  

z Top Dystrybutorami z całego świata, niesa-

mowicie motywujące wypowiedzi członków za-

rządu FLP, arcyciekawe informacje o produk-

tach i mnóstwo cennych wiadomości!

Teraz możesz oglądać te comiesięczne szkole-

nia internetowe na www.flpmedia.com!

Webinary dostępne 
w języku angielskim i hiszpańskim. 

Dla zdrowego taty…
Nie ma lepszego prezentu niż do-
bre samopoczucie i dlatego nie ma 
ojca, który nie uciszyłby się z toreb-
ki na prezenty pełnej suplementów: 
Garlic-Thyme, Nature-Min, Ab-
sorbent-C, Forever Active-Ha, 
Forever Lycium Plus… 

Dzień
Dziecka

Webinary 
Forever



Informacje

(a) Od 1 listopada 2010 r. Dystrybutor zasponsorowany przez 
pełne sześć miesięcy, który w tym czasie nie osiągnął pozycji Assi-
stant Supervisora, będzie miał prawo wybrać nowego sponsora.

(b) Dystrybutorzy wybierając nowego sponsora, tracą dotychcza-
sową strukturę oraz zgromadzone punkty kartonowe. Jednocześ-
nie będą oni traktowani jak nowozasponsorowani Dystrybutorzy 
na potrzeby wszystkich odnośnych programów promocyjnych.!
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 Materiały marketingowe

Letnia promocja

FIRMOWA TECZKA NA DOKUMENTY
Niezwykle pojemna i szalenie elegancka teczka na dokumenty 
z logo Forever już do kupienia we wszystkich Centrach Produktów.

kod 120 | cena 3,00 PLN

CENTYMETR 
FOREVER

Do kupienia we wszystkich 
Centrach Produktów Forever!
kod 9906 | cena 3,50 PLN

Kup zestaw produktów na lato: 

kod 040 | Aloe First
kod 062 | Emulsja Aloesowa 
kod 067 | Aloe Ever-Shield
kod 199 | Aloe Suntan Lotion
kod 239 | Aloe Sunless 
      Tanning Lotion
kod 286 | Relaxation 
      Bath Salts

a otrzymasz 

RĘCZNIK FOREVER!

Zadzwoń do warszawskiego Centrum Zamówień, tel. 22/456 43 54 lub 55, aby zamówić produkty  
z dostawą do domu – kurier doręczy ci przesyłkę w ciągu trzech dni roboczych. 

Pamiętaj! Otwórz przesyłkę w obecności kuriera, aby sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń.

Ilość ręczników ograniczona. 
Promocja trwa od 4 maja 
do wyczerpania zapasów.

ZAMÓWIENIA WYSYŁKOWE

Nowość!!!

NOWOŚĆ NDP!
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Sprzedaż produktów Forever na aukcjach internetowych (np. Allegro) stanowi narusze-
nie Zasad Działalności i polityki Firmy. 
Sprzeczna z Zasadami jest również sprzedaż produktów Forever w punktach sprzedaży 
detalicznej, np. sklepach, aptekach, komisach, na bazarach itp.
W stosunku do dystrybutorów naruszających Zasady Działalności będą wyciągane 
konsekwencje – z zawieszeniem w prawach dystrybutorskich włącznie.

ZASADY DZIAŁALNOŚCI

Od 1 kwietnia 2010 trwa kwalifikacja na lipcowe szkolenie. 

SZKOLENIE 4/6 PK.

SZKOLENIE 4/6 PK.
24 lipca 2010, Warszawa

Wszystkie osoby, które uzyskają kwalifikację, otrzymają listowne zaproszenie z Biura Głównego FLPP.

Dystrybutorzy od stanowiska Managera wzwyż  
osobista aktywność 6 pk. miesięcznie  

w okresie kwiecień, maj, czerwiec 2010

Assistant Supervisorzy, Supervisorzy 
i Assistant Managerowie  

osobista aktywność 4 pk. miesięcznie  
w okresie kwiecień, maj, czerwiec 2010

Warunki kwalifikacji:

24 kwietnia 2010

Raz na kwartał FLP Poland organizuje 
warsztaty szkoleniowe dla laureatów 
programu 4/6 pk.  Tematem kwiet-
niowego spotkania była sprzedaż  
i praca z klientem. Rewelacyjne war-
sztaty poprowadziła Agata Maroń, 
trener, specjalista do spraw wizerun-
ku biznesowego, autoprezentacji  
w biznesie orazy etykiety biznesu. 

Raport ze szkolenia

Biuro Główne FLPP, Al. Jerozolimskie 92
Warszawa, godz. 11.00



Wydarzenia

Pieczęć Aprobaty  
Międzynarodowej  

Rady Naukowej ds. Aloesu

Międzynarodowej  
Rady Naukowej ds. Aloesu

NASZE  
CERTYFIKATY

FOREVER LIVING PRODUCTS 
POLAND JEST CZŁONKIEM

Znak Koszerności Amerykańskiej
Izby Handlowej

Islamska  
Pieczęć Aprobaty

Polskiego Stowarzyszenia 
Sprzedaży Bezpośredniej

Produkty nietestowane  
na zwierzętach
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17 lipca 2010
Warszawa

Teatr Żydowski  
Pl. Grzybowski 12/16

godz. 11.30

cena biletu 20 zł

Success Day
 Awanse i osiągnięcia
 SUKCES? Trzeba tylko chcieć!
 Jedziemy na Super Rally do Denver 
 Światowy i Europejski Zjazd Wiedeń 2011

MIASTO DATA     GODZINA ADRES WYDARZENIE PROWADZĄCY

WARSZAWA 17.07      11.30 Teatr Żydowski, 
Pl. Grzybowski 12/16

Success Day

BYDGOSZCZ 08.06            18.00
22.06

NOT, Bydgoski Dom Technika, 
ul. Rumińskiego 6, I p., sala 110

Szansa na Biznes Halina i Grzegorz Smętkowie, 
Senior Managerowie

CHARZYKOWY 02.06            17.00
09.06
16.06
23.06
30.06

ul. Willowa 13 Szansa na biznes Anna Lubińska, Senior Manager

GDAŃSK 15.06            18.00
22.06

Budynek Oddziału, ul. Szymanow-
skiego 2, IV p., sala Stabilatora

Szansa na biznes Grzegorz Sieczka, 
Soaring Manager

GDAŃSK 12.06            12.00 Hotel Scandic
ul. Podwale Grodzkie 2

Szansa na biznes
Zdrowy styl życia

Grzegorz Sieczka, Soaring Manager
mgr biolog Ewa Gardziel

ELBLĄG 09.06            18.00 Hotel Gromada, Pl. Słowiański 2 Szansa na biznes Anna i Zbigniew Adamik, 
Senior Managerowie

KATOWICE 24.06            18.00 Sala konferencyjna restauracji 
Mieszko, ul. Ułańska 12 
(nad Oddziałem FLPP)

Buduj biznes Forever
Dobra kondycja latem
z produktami Forever = 
odporność organizmu 
na caly rok

Wiesława Spyra, Senior Manager

rehabilitantka Katarzyna Węglarz, 
masaż i odnowa biologiczna

KOŚCIERZYNA 01.06            18.00
08.06
15.06
22.06
29.06

ul. Derdowskiego 11 (przy Rogali) Szansa na biznes Halina i Wiesław Micorkowie, 
Senior Managerowie

KRAKÓW 01.06            17.00
08.06
15.06
22.06
29.06

Sala szkoleniowa przy Oddziale FLPP, 
ul. Kadecka 1/8

Szansa na biznes Wiesława Spyra, Senior Manager
Barbara Głowacz, Supervisor

KRAKÓW 02.06            18.00
09.06
16.06
23.06
30.06

Sala szkoleniowa przy Oddziale FLPP, 
ul. Kadecka 1/8

Szansa na biznes Maria i Wiesław Grotyńscy, 
Senior Managerowie

KALENDARZ SPOTKAŃ
czerwiec 2010



Wydarzenia
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Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa
tel. 22/456 43 59
tel. 22/456 43 58
tel. 22/456 43 57
tel. 22/456 43 56
fax 22/456 43 60
e-mail: 
flpp@flpp.com.pl

FOREvER LIvING PRODuCTS POLAND
Biuro Główne i Centrum Sprzedaży Warszawa

GODZINY PRACY
Biuro Główne FLPP: 
pon.-pt. 09.00-17.00

Recepcja i Dział Sprzedaży:
pon., pt. 09.00-17.00
wt., śr., czw. 09.00-20.00
sobota pracująca
w Success Day 09.00-11.00

Oddział Gdańsk 

ul. Szymanowskiego 2
80-280 Gdańsk
tel. 58/521 93 99
e-mail:  
gdansk@flpp.com.pl

GODZINY PRACY
pon., pt. 09.00-17.00
wt., śr., czw. 12.00-19.00
Kierownik:  
Barbara Józefczyk

Oddział Katowice 

ul. Ułańska 12
40-887 Katowice
tel. 32/250 46 22
e-mail:  
katowice@flpp.com.pl

GODZINY PRACY
pon., pt. 09.00-17.00
wt., śr., czw. 12.00-19.00
Kierownik:  
Stanisław Szczepanik

Oddział 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., śr., czw. 12.00-19.00
Kierownik:  
Władysław Peszko

Oddział Poznań 

ul. Sczanieckiej 8A
60-216 Poznań
tel. 61/ 66 33 585
e-mail:  
poznan@flpp.com.pl

GODZINY PRACY
pon., pt. 09.00-17.00
wt., śr., czw. 12.00-19.00
Kierownik:  
Przemysław Pawlicki

Oddział Wrocław 

ul. Gen. Pułaskiego 42C
53-505 Wrocław
tel. 71/788 91 99
e-mail:  
wroclaw@flpp.com.pl

GODZINY PRACY
pon., pt. 09.00-17.00
wt., śr., czw. 12.00-19.00
Kierownik:  
Grzegorz Osiński

MIASTO DATA     GODZINA ADRES WYDARZENIE PROWADZĄCY

KRAKÓW 04.06            18.00
11.06
18.06
25.06

Sala szkoleniowa przy Oddziale FLPP, 
ul. Kadecka 1/8

Szansa na biznes Bożena Gaj, Senior Manager
Elżbieta Sarga, Manager

KRAKÓW 21.06            17.00
28.06            

Sala szkoleniowa przy Oddziale FLPP, 
ul. Kadecka 1/8

Szansa na biznes Bożena Gaj, Senior Manager
Aleksander Konieczny, Manager
Elżbieta Sarga, Manager

KRAKÓW 07.06            17.00
14.06            

Sala szkoleniowa przy Oddziale FLPP, 
ul. Kadecka 1/8

Szkolenie 
marketingowe 
(tylko dla liderów)

Bożena Gaj, Senior Manager
Aleksander Konieczny, Manager
Elżbieta Sarga, Manager

KRAKÓW 17.06            17.00
24.06

Sala szkoleniowa przy Oddziale FLPP, 
ul. Kadecka 1/8

Szansa na biznes Bogumiła Sroka,
Diamond-Sapphire Manager
Halina Gaca, Manager

KRAKÓW 10.06            18.00 Centrum Kongresowe Uniwersytetu 
Rolniczego, Al. 29 Listopada 46

Buduj biznes Forever
Jak zadbać o zdrowie 
z produktami Forever

Jacek Kandefer, Dyrektor

Magdalena Machlarz, biochemik

KRYNICA 19.06            12.00 Hotel Renesans, ul. Zdrojowa 6 Buduj biznes Forever
Jak zadbać o zdrowie 
z produktami Forever

Jacek Kandefer, Dyrektor

Magdalena Machlarz, biochemik

LUBLIN 01.06            18.00 Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 7 Szansa na biznes Urszula Zyskowska, Manager

LUBLIN 15.06            18.00 Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 7 Szkolenie produktowe Urszula Zyskowska, Manager

ŁÓDŹ 25.05            17.00 Hotel Światowit, Al. Kościuszki 68 FLP twoją szansą 
na własny biznes
Kompleksowa pielęgna-
cja skóry produktami FLP

Jacek Kandefer, Dyrektor

Katarzyna Janiczek, 
konsultantka aloesowej urody

ŁÓDŹ 08.06            18.00
22.06

Centrum szkolenia Uniwersytetu 
Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 16

Szansa na biznes Grażyna Kurp, Soaring Manager

OSTROŁĘKA 08.06            18.00 Centrum Rozwoju i Terapii "Harmo-
nia", II p., ul. Gorbatowa 7D/24C

Szansa na biznes Anna i Andrzej Popielarzowie, 
Managerowie

OSTROŁĘKA 21.06            18.00 SM, Klub Lokator, ul. Hallera 13 Szansa na biznes Teresa i Stanisław Makowscy,
Managerowie

OSTROŁĘKA 11.06            18.00 SM, Klub Lokator, ul. Hallera 13 Buduj biznes Forever
Antyutleniacze i ich rola  
dla zdrowia i długiego życia 
w dobrym samopoczuciu

Stanisław Makowski, Manager
Małgorzata Stręk, biochemik

POZNAŃ 14.06            18.00
28.06

Poradnia zdrowego człowieka, 
os. Władysława Łokietka 1F

Szansa na biznes Bożena Matkowska, Senior Manager
Maria Perz-Paprocka, Senior Manager

RACIBÓRZ 11.06            17.00
25.06

Restauracja Kameralna,
ul. Kochanowskiego 1 

Szansa na biznes Kazimierz Swoboda,
Senior Manager

SANDOMIERZ 05.06            17.00 Hotel Basztowy,
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 2

Szansa na biznes
Kompleksowa 
pielęgnacja skóry 
produktami Forever

Mirosław Kapusta, Soaring Manager

Katarzyna Janiczek, 
konsultantka aloesowej urody

SANDOMIERZ 01.06            18.00
08.06
15.06
22.06
29.06

Hotel Grodzki,
ul. Mickiewicza 38

Szansa na biznes Mirosław Kapusta,
Soaring Manager

SZCZECIN 10.06            18.00 Hotel Novotel, Al. 3 Maja 31 Szansa na biznes
Produkty Forever 
na całe życie

Helena Taczek, Senior Manager

dr Jerzy Oleszkiewicz

WARSZAWA 15.06            18.00
29.06

Biuro Główne FLPP, 
Al. Jerozolimskie 92

Szansa na biznes Maria i Jacek Bartkowiakowie,
Soaring Managerowie

WROCŁAW 09.06            18.00 Hotel Campanile, ul. Jagiełły 7 Szansa na biznes Maria i Jacek Bartkowiakowie,
Soaring Managerowie

WROCŁAW 16.06            18.00
23.06
30.06

Oddział FLPP, ul. Gen. Pułaskiego 42C Szansa na biznes Agnieszka Wojtyna, Manager




