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Piszę ten list po miesiącu wypełnionym podróżami. W ciągu pierwszego pół-
rocza tego roku odwiedziłem niemal wszystkie kontynenty. Był to sezon fanta-
stycznych Zjazdów Regionalnych, na których spotykały się niesamowite tłumy 
Dystrybutorów pełnych entuzjazmu wobec szansy, jaką oferuje Forever. Roz-
mawiałem z tysiącami z Was, a opowieści o Waszej wytrwałości i sukcesach nie 
przestają mnie zadziwiać. Wiem, że budowanie biznesu nie jest proste, ale nic 
naprawdę wartościowego takie nie jest. 

W chwilach, gdy zaczynacie odczuwać wątpliwości, powinniście pomyśleć o historii wielkiego amerykańskiego malarza, 
Normana Rockwella. W ciągu całego swojego życia Rockwell namalował setki okładek czasopism. Różnił się jednak od 
innych malarzy. Nie malował po prostu życia – on je przeżywał. Tak jak każdy z nas, Rockwell wiedział, co to triumf i 
radość, ale też porażka i smutek.

W początkach swojej malarskiej kariery Rockwell nauczył się nie poddawać, nawet w pozornie beznadziejnych okolicz-
nościach. Chociaż w sumie namalował ponad 300 okładek dla Saturday Evening Post, czasopisma, z którym jest najbar-
dziej kojarzony, jedna z jego wczesnych ilustracji okładkowych została przez wydawnictwo odrzucona. Czy Rockwell miał 
wtedy ochotę zrezygnować? Jasne, że tak! A zrezygnował? Jasne, że nie! Przypomniał sobie słowa przeczytane w jakiejś 
książce: „Jeżeli upadniesz na twarz, nie leż i nie jęcz, tylko wstawaj”. To dobra rada dla nas wszystkich.

Zamiast pogodzić się z porażką, Rockwell wkroczył energicznie do biur innego czasopisma i tam sprzedał swój obraz.  
I zamiast zrezygnować z Saturday Evening Post, następnego dnia zaczął malować dla nich inną okładkę. Jest w tym nauka, 
którą doskonale możemy wykorzystać w rozwoju naszego biznesu Forever. Kiedy ktoś mówi Wam ‘nie’, nie zniechęcajcie 
się. Po prostu podchodźcie do kolejnych osób, aż któraś powie ‘tak’. I nie zapominajcie o ludziach, z którymi już rozmawia-
liście. Dziś mogą nie być gotowi, ale życie jest zmienne i być może jutro będą otwarci na tę niesamowitą szansę.

Jak wspomniałem, Rockwell namalował potem ponad 300 okładek dla Post, a każda z nich ilustrowała zwykłe, codzienne 
życie i nieprzemijające wartości. Rockwell robił coś więcej niż tylko malował – opowiadał historie, które były inspiracją dla 
całych pokoleń. Pomysły czerpał z codziennego życia, dzięki czemu mógł wywołać łzy, uśmiech i dodać otuchy, zapewnia-
jąc, że wszyscy mamy takie same nadzieje, marzenia i doświadczenia.

Autobiografia Rockwella kończy się takimi słowami:
„Codziennie wstaję wcześnie rano. Do pracy siadam o ósmej… Dawno temu zdałem sobie sprawę, że nigdy nie będę tak dobry 
jak Rembrandt.

Myślę, że moje prace są coraz lepsze. Każdy obraz zaczynam z takimi samymi wielkimi nadziejami i choć zdają się one zawsze 
pozostawać niespełnionymi, cały czas próbuję ze wszystkich sił”.

Warto żyć według takiej zasady. Mam nadzieję, że nigdy nie nastąpi w moim życiu moment, gdy uznam, że nie mogę być 
już lepszy. Zawsze chcę, byśmy świętowali nasze sukcesy, ale jednocześnie nie chciałbym, byśmy kiedykolwiek mieli poczu-
cie, że zrobiliśmy dość. Tak wielu ludzi wciąż potrzebuje tego, co oferuje Forever – ludzi, którym musimy pokazać, na czym 
polega zdrowie i dobrobyt. Zawsze możemy zrobić więcej. Nie ustawajcie w wysiłkach!

Norman Rockwell zmarł w wieku 84 lat, zostawiając na sztalugach niedokończony obraz. Był oddany swoim celom, a jego 
wytrwałość wyróżniała go z tłumu. Mam nadzieję, że i Wy wyznaczycie swoje cele i będziecie wytrwali w dążeniu do tego, 
by stać się tytanami wśród ludzi. 

FOREVER Wasz,

Rex Maughan

Wytrwałość

Rex Maughan, Chairman of the Board  & CEO



Jacek Kandefer, Dyrektor
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Wiosenne powodzie straszliwie dotknęły nasz kraj. Wiele rodzin straciło do-
słownie dorobek całego życia. Ciężka sytuacja, w jakiej znalazło się tak wiele 
polskich miejscowości, nikogo nie pozostawiła obojętnym. W całym kraju or-
ganizowane są akcje pomocy dla powodzian. 
Sztandarowym hasłem Forever jest pomaganie innym. Najlepszą pomocą jest 
nasza szansa na biznes, która daje ludziom możliwość przejęcia kontroli nad 
swoją przyszłością i zyskania finansowego bezpieczeństwa. Są jednak sytuacje, 
kiedy potrzebne jest również bezpośrednie, materialne wsparcie – i w takiej właśnie sytuacji znaleźli się wszyscy poszko-
dowani przez wielką wodę.
Do akcji pomocy powodzianom włączyło się nie tylko polskie biuro i Dystrybutorzy Forever, ale także nasze Biuro Głów-
ne, za pośrednictwem europejskiego przedstawicielstwa Forever Direct. Przeznaczyliśmy znaczną pulę produktów, które 
przekazujemy najbardziej potrzebującym. 
Pragnę przekazać Wam słowa najgłębszego współczucia, sympatii i wsparcia, kierowane do nas przez Rexa Maughana, 
Gregga Maughana, Aidana O’Hare, Petera Lenkeya oraz wszystkich naszych przyjaciół z europejskich biur Forever.

Wasz,

Jacek Kandefer
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Managerowie

 Supervisorzy

 Assistant  Supervisorzy

sponsor:

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.
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Anna i Zbigniew AdamikEwa Borys

Małgorzata Borys
Magdalena Machlarz
Krystyna i Leszek Markucińscy

Ewa Borys

Bożena Gaj

Jadwiga i Andrzej Adamczykowie

Alicja Bazarnik
Marta i Leszek Bąkowie
Marzena Biała
Helena i Józef Białożytowie
Monika Biela
Małgorzata Bobak
Rafał Bodzioch
Janina Bronowska
Ewa Brzezińska
Joanna Brzezińska
Małgorzata Chmiel
Agnieszka Czerska-Gutmańska
Halina i Maciej Drankiewiczowie
Jolanta Duda
Dorota Ernstmajer
Jadwiga Frelek
Mirosława Futa
Maria Gawliczek
Joanna Glica
Beata Gracz
Danuta Hałasa
Grzegorz Handzlik
Jolanta Hardt
Abdullah Hayatullah
Danuta Herman
Zofia Hipnar
Grzegorz Horoszko
Stanisław Jarczyński
Jacek Jędrzejczak
Bernadeta Kandziora
Kazimierz Karniej

Agnieszka Kochańska
Urszula Kołtowska
Alicja Kotula
Elżbieta Kowalska
Monika Kowolik
Agnieszka Krupa
Barbara Kudłacz
Katarzyna Kurek
Ewa Kwiatkowska
Luiza Laskoska
Sabina Lorek
Marzena Luto
Ewa Łukiewska
Karolina Makurat
Alicja Maliga
Ewa Matejka
Lucyna Matyja
Magdalena i Dariusz Matysikowie
Karolina Mączka
Agata Michniewicz
Magdalena Młody
Anna Murkiewicz
Edeltrauda Nocoń
Wioleta Nowak
Sandra Okupniak
Marianna Osadnik
Michał Ostałowski
Agnieszka Ostańska
Karolina Pach
Anna Patała
Sabina Piasecka

Kazimiera Robak
Radosław Romanowski
Ewa Rurańska
Halina Sanecka
Ewelina Sikorska-Ziętek
Katarzyna i Wiktor Siwkowie
Beta Skowronek
Longina Skrzat
Anetta Sładkiewicz
Teresa Sobik
Katarzyna Sosnówka
Wojciech Stachowiak
Małgorzata Stamirowska
Danuta Studzińska
Barbara Szczepanik
Marta i Stefan Szewczykowie
Weronika Świech
Jadwiga Świętek
Alina Weiss
Edyta Wiączyk
Grażyna Wielebska
Agnieszka Wiktorowicz
Ewelina Winiarczyk
Marta Winiarska
Izabela Wojtczuk
Katarzyna Woźniak
Magdalena Wójtowicz
Krystyna Zagórowska
Iwona Żmuda



Awanse i osiągnięcia | czerwiec 2010

07.2010                                                                                                                                                                                                                                        5

TOP DYSTRYBUTORZY
największe struktury

najskuteczniejsi sponsorzy

obroty niemanagerskie

1. Bogumiła i  Jan Srokowie
2. Ewa Chruścińska
3. Magdalena Strojna
4. Stanisława Karpińczyk
5. Wiesława i Adam Spyrowie

Urszula i Mirosław Kapustowie
Ewa i Tomasz Chrupałowie
Iwona Naciuk
Helena i Bernard Glogazowie
Czesława Głowacka
Magdalena Lewińska-Kruk
Barbara Bałys

Agata Biedrzycka 
Kamila i Tomasz 
         Kobierowscy 

Barbara i Tadeusz Krzyżewscy 
Elżbieta i Piotr Pandelowie 
Ewa Wawrzonek

1. Urszula Zyskowska
2. Wiesława i Adam Spyrowie
3. Anna i Zbigniew Adamik
4. Ewa Borys
5. Urszula i Mirosław Kapustowie
6. Magdalena Strojna
7. Ewa i Piotr Jurkowie
8. Maria i Jacek Bartkowiakowie
9. Urszula Przystaś
10. Jadwiga i Andrzej Adamczykowie

11. Bożena Gaj
12. Justyna i Waldemar Brzescy
13. Maria i Wiesław Grotyńscy
14. Maria Perz-Paprocka i Kazimierz Paprocki
15. Anna i Andrzej Popielarzowie
16. Stanisława Karpińczyk
17. Mirosława i Grzegorz Pietrygowie
18. Wiesława i Bolesław Kruszyńscy
19. Krystyna Kwiecień
20. Jolanta i Radosław Jochimowie

6. Maria i Jacek Bartkowiakowie
7. Grzegorz Sieczka
8. Urszula Zyskowska
9. Jolanta i Radosław Jochimowie
10. Anna i Zbigniew Adamik

1 & 2 3
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Świętowanie po węgiersku



Budapeszt | 6 czerwca 2010
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więcej foto na www.flpp.com.pl

FLP Hungary zaprosiło całą Europę do 
wspólnego świętowania urodzin Fore-
ver. Gośćmi specjalnymi uroczystego 
Success Day byli Rex Maughan i Aidan 
O’Hare. Była to wyjątkowa szansa, by 
ponownie spotkać się z międzynarodo-
wą rodziną Forever, nic więc dziwne-
go, że na wyprawę do stolicy naszych 
bratanków wyruszył z Polski autokar  
z pełnymi entuzjazmu Dystrybutora-
mi. 
Budapesztańska impreza zgromadziła 
ponad 8000 Dystrybutorów! Polska 
grupa miała w niej aktywny udział, 
jako że na scenie gratulacje z rąk Rexa 
odbierali nasi nowi Supervisorzy i Assi-
stant Managerowie. 
Wyjazd był niesamowitym zastrzykiem 
energii dla wszystkich jego uczestni-
ków i niewątpliwie przełoży się na ko-
lejne osiągnięcia!
Szczególne podziękowania należą się 
Senior Managerom Marii i Wiesławo-
wi Grotyńskim, którzy zorganizowali 
wyjazd.



Klub Prezydencki 2010

Członkami polskiego Klubu Prezydenckiego 2010 są:

Bogumiła i Jan Srokowie, 
Diamond-Sapphire Managerowie

Urszula Zyskowska, Manager
Stanisława Karpińczyk, Senior Manager

Urszula i Mirosław Kapustowie, 
Soaring Managerowie

Magdalena Strojna, Senior Manager
Urszula Przystaś, Manager

Grzegorz Sieczka, Soarnig Manager
Wiesława i Adam Spyrowie, 

Senior Managerowie
Maria i Jacek Bartkowiakowie, 

Soaring Managerowie
Bożena Gaj, Senior Manager

Raporty

5 czerwca 2010SANDOMIERZ

5 czerwca odbyło się w Sandomierzu 
spotkanie z Katarzyną Janiczek, konsul-
tantką aloesowej urody, którego tema-
tem była kompleksowa pielęgnacja skóry 
produktami Forever.

Klub Prezydencki to grono liderów, do 
którego corocznie powoływani są najlep-
si Dystrybutorzy kraju. Podczas comie-
sięcznych spotkań w Biurze Głównym 
uczestniczą oni w planowaniu działań 
sprzyjających dalszemu rozwojowi Fore-
ver w Polsce i nieustannie prowadzą takie 
działania w swoich regionach. 
Raz do roku spotkanie Klubu Prezyden-
ckiego ma charakter wyjazdowy. Jest to 
nie tylko okazja do dłuższych obrad, ale 
przede wszystkim forma podziękowania 
ze strony Forever dla członków Klubu za 
ich intensywną, całoroczną pracę. Tego-
roczna sesja wyjazdowa odbyła się w ma-
lowniczej Wiśle.

8-9 czerwca 2010
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Portret sukcesu
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Lidia i Wiesław
Fiutakowie
Managerowie

Współpracujemy z firmą Forever Living Products od 
kilkunastu lat. Moim największym marzeniem i celem 
było zdrowie rodziny. Długo kupowałam produkty, by 
nasze dzieci, chore na zespół złego wchłaniania, mogły 
pozbyć się nietolerancji i gwałtownej reakcji na mleko, 
gluten, cukier i fruktozę. Dzięki produktom poprawiła 
się odporność, wchłanianie, chęć do nauki przy mini-
mum wysiłku. Właśnie dzisiaj, kiedy piszę te słowa, czyli 
22 czerwca 2010 r., młodszy syn i przyszła synowa zdali 
egzamin magisterski na wydziale Technologii Żywności 
z wynikiem bardzo dobrym i chcą kontynuować na-
ukę. Jeszcze jedno, czym mogę się pochwalić – nigdy 
nie mieliśmy problemów wychowawczych z dziećmi,  
a zasługę tę przypisuję minerałom i mleczku pszczelemu  
i ich tonizującemu działaniu na system nerwowy. Po-
została oferta suplementów FLP spowodowała, że dziś 
wszystkie wyniki analiz laboratoryjnych mają w normie 
i są wizytówką produktów. Po osiągnięciu efektów w ro-
dzinie zaczęłam pomagać innym w poprawie zdrowia.  
W ten sposób powstała grupa konsumentów, dzięki któ-
rej możliwy był nasz awans na pozycję Managera, a co za 
tym idzie profity finansowe. Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy się do tego przyczynili. Rex, dziękujemy Ci za Twoją 
Wizję, za stworzenie fantastycznej firmy ze skutecznymi 
produktami, które pozwalają w pełni cieszyć się życiem, 
mięć energię i chęć do wszystkiego. Praca z FLP przyno-
si wiele radości, uznania, wdzięczności od innych, 
prawdziwych przyjaźni. Nie męczy, nie nuży, pozwala 
spełniać się i realizować cele. Z tą firmą uczestniczymy  
w Zjazdach Europejskich, a jednocześnie zwiedzamy 
Europę. Uczciwość FLP powoduje, że chodzimy za-
wsze z podniesionym czołem, dumni z tego, co robimy. 
Obecnie zmieniły się nasze cele, są bardziej materialne 
– dostrzegliśmy walory planu marketingowego dające 
gratyfikacje finansowe i to będziemy pokazywać innym. 
Będziemy pomagać tak, by każdy mógł zaspakajać swoje 
potrzeby i spełniać swoje marzenia, czego z całego serca 
wszystkim życzymy.



10                                                                                                                                                                                                                                        07.2010

Forever powodzianom

Pakujemy produkty dla powodzian.

Dyrektor Jacek Kandefer przekazuje 
pierwszą partię produktów.

Tegoroczna wiosna była bardzo dramatyczna. Powodzie, które przeszły przez Polskę, ciężko dotknęły wiele rodzin. W akcję pomo-
cy powodzianom włączył się cały kraj. Zewsząd docierają do nas sygnały o ogromnym sercu i zaangażowaniu okazywanym przez 
naszych Dystrybutorów. 
Forever przekazało produkty Związkowi Polskich Kawalerów Maltańskich oraz Caritas Polska. Za pośrednictwem tych organizacji 
charytatywnych trafiły one do mieszkańców Woli Rogowskiej, miejscowości niemal całkowicie zniszczonej przez powódź, oraz do 
dzieci z zalanych terenów, spędzających wakacje na Warmii.
Bezpłatny transport produktów zapewniła firma R-trans Pana Andrzeja Rusaka.

Wola Rogowska
widok z paralotni Info-Net, 
autor: Mirosław Kaszuba - www.in.net.pl
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Produkt
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Nie daj się wakacyjnym guzom i zadrapaniom! Aloe First to naturalny kojący żel 
stworzony z naszego czystego, stabilizowanego miąższu Aloe Vera oraz wyselek-
cjonowanych ziół, niezastąpiony na kempingu, żaglówce, wycieczce rowerowej 
i podczas wszelkich letnich wędrówek. 

O wyjątkowości Aloe First stanowi specjalna mieszanka składników, które działają 
synergicznie, by wspierać naturalne regeneracyjne właściwości skóry. 

kod 
040

Aloe Vera – nasz własny, kojący 
miąższ aloesowy, ceniony za właściwo-
ści wspierające proces gojenia, a także 
mogące ograniczać możliwości infekcji.

Alantoina – czynnik ochronny, sub-
stancja znana z właściwości stymulu-
jących rozwój nowych komórek oraz 
łagodzących podrażnienia skóry, wyni-
kające m.in. z oparzeń, otarć, skaleczeń  
i ukąszeń owadów.

Ogórecznik – w postaci oleju często wykorzystywany w preparatach pielęgnacyjnych,  
   jest pomocny przy takich problemach skórnych jak łuszczyca czy egzema.

Eukaliptus – znany ze swojego działania przeciwzapalnego i bakteriostatycznego, 
często wykorzystywany w przypadku oparzeń, by ograniczyć prawdopodobieństwo 
infekcji.

Rumianek – wykorzystywane od stuleci ziele kojące skórę, 
o wysokiej zawartości cennych substancji odżywczych.

Sięgnij 
po Aloe First!
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Każdy z tych składników został starannie wybra-
ny, aby w efekcie stworzyć unikalny produkt, 
który przynosi ulgę przy ukąszeniach owadów, 
otarciach, zadrapaniach, drobnych oparze-
niach i innych, jakże powszechnych latem przy-
padkach.

Aloe First od Forever Living Products to boga-
ctwo składników w poręcznej butelce – pakuj 
go na każdy wyjazd i ciesz się latem!

Imbir – działa synergicznie z innymi ziołami, by wzmacniać ich efektyw-
ność.

Passiflora – znana z silnych właściwości przeciwzapalnych.

Szałwia – uznawana za ziele walczące z infekcjami, pomaga również 
zmniejszyć krwawienie.

Tymianek – ziele o właściwościach przeciwzapalnych, bogate w mikroele-
menty, olejki eteryczne i witaminy; pomaga zmniejszać opuchlizny.

Krwawnik pospolity – od wieków znany jako roślina przyczyniająca się 
do zatrzymywania krwawienia i wspierająca gojenie ran.

Nagietek – doskonałe ziele pierwszej pomocy, w postaci nalewki świetnie 
się sprawdza nanoszony na otarcia i skręcenia.

Mniszek lekarski – uznawany za pomocny przy takich problemach skór-
nych jak egzema, jest ziołem bogatym w wartościowe substancje. 

Drewno sandałowe – ma działanie kojące i ściągające; było używane 
do pielęgnacji skóry już w starożytności.

19 czerwca 2010
KRYNICA 

19 czerwca 2010 r. w Krynicy-Zdrój odbyło się kolejne spotkanie regionalne. Salę konfe-
rencyjną Hotelu „Renesans”  wypełniły osoby zainteresowane ofertą Forever Living Pro-
ducts. W części pierwszej spotkania Dyrektor Jacek Kandefer przedstawił krótki przepis 
na sukces. Przypomniał, że aby nasz biznes rozwijał się stabilnie i rósł w siłę, należy nie-
ustannie wypełniać trzy zasady. 1.Używać produktów (co wiąże się z ogromnym entu-
zjazmem płynącym z zadowolenia, jakie daje każdy produkt). 2. Dzielić się produktami  
z innymi. 3. Sponsorować nowych Dystrybutorów. Moim zdaniem przepis podany przez 
Dyrektora jest niesłychanie prosty. Pamiętać trzeba o jednym – dyscyplinie będącej nieod-
łącznym elementem każdej pracy, w której chcemy osiągnąć sukces. Drugą część spotkania 
wypełnił bardzo ciekawy i przejrzysty wykład biochemik Magdy Machlarz. Pani Magda 
przypomniała o wpływie stresu na nasze życie. Treści  wykładu potwierdziły się z moimi 
doświadczeniami. Ja w duchu, a wykładowczyni wprost wypowiadałyśmy kolejne nazwy 
produktów FLP, które wspierają zdrowe i pełne pozytywnego stresu (eustresu) życie. Dla 
mnie spotkanie w Krynicy Zdrój było kolejnym potwierdzeniem, że wybór, jakiego doko-
nałam stając się częścią Forever, był trafiony.

Katarzyna Sztafa, Assistant Manager

Raport



Budowanie biznesu

14                                                                                                                                                                                                                                        07.2010

Jednym z najlepszych sposobów na rozwój bi-
znesu jest używanie produktów we własnym 
domu. Nie tylko przyczynia się to do generowa-
nia obrotów osobistych, ale przede wszystkim 
stanowi najlepsze szkolenie produktowe i po-
maga w utrzymaniu entuzjazmu!

Codzienne używanie produktów pozwala ci mówić na pod-
stawie własnych doświadczeń, kiedy opowiadasz o ich atutach 
i działaniu. Na przykład, kiedy będziesz codziennie używać 
Sonya Aloe Nourishing Serum, twoja skóra stanie się gładsza  
i będzie wyglądała bardziej młodzieńczo i promiennie. Z pew-
nością zostanie to dostrzeżone 
przez innych. Możesz usły-
szeć na ten temat pytania lub 
naturalnie wtrącić podczas 
rozmowy: „Nie mogę uwie-
rzyć, jak bardzo poprawiła 
mi się cera!”. Inny 

Twój dom FOREVER

przykład to Forever Fizz – kiedy go używasz, możesz skierować 
rozmowę na Forever, mówiąc: „To niesamowite, ile mam energii 
bez kofeiny!”.

Ilu wyrobów używasz w domu? Jeżeli chcesz, by 
twój biznes się rozwijał, zastanów się, ile pro-
duktów innych marek znajduje się w każdym 
pomieszczeniu twojego domu. Najbardziej 
oczywiste punkty to kuchnia i łazienka, ale nie 
zapomnij o swojej sportowej torbie (świetne 
miejsce na Aloesową Emulsję Rozgrzewającą) 
czy samochodowym schowku (zawsze miesz-
czącym Aloe2Go lub Forever Fizz). Jak najwię-
cej wyrobów zastąp od razu produktami Fore-
ver; pozostałe wymień jak najszybciej. Twoim 
celem jest to, by w każdym pokoju produkty 
Forever były łatwo dostrzegalne. Dzięki temu 
nie tylko ty i twoja rodzina będziecie pamię-
tać, by ich używać – będzie to również subtel-
na forma ich reklamy wobec gości.
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BŁYSZCZYK to najgorętszy letni kosmetyk! 

Wybierz jeden lub zamów wszystkie cztery!Lśniące rady:

191 vanilla pearl

192 sunglow

193 berry mauve

190 crystal clear

Błyśnij latem!

Postaw sobie zadanie, by każdy, kto przychodzi do twojego domu, 
„poczuł” produkty Forever. Możesz zaproponować gościom herbatę 
ziołową i ustawić w widocznym miejscu opakowanie Ziołowej Her-
batki z kwiatem aloesu. Podając ją, powiedz: „Nie wiem, czy zwykle 
słodzisz herbatę, ale tej spróbuj najpierw bez cukru – to mieszanka 
dziesięciu ziół, która ma naturalnie słodki smak”. Pyszną i zdrową al-
ternatywą dla cukru jest też Miód Forever. W przedpokoju trzymaj 
tubkę Aloesowej Emulsji Nawilżającej i oferuj ją każdemu przy wy-
chodzeniu, mówiąc: „Wetrzyj ją w dłonie, zobaczysz, jaka jest świet-
na!”. Za każdym razem, gdy gość dostrzeże w twoim domu produkt 
Forever, daj mu go wypróbować: śmiało, z entuzjazmem i dumą ze 
swoich produktów. Jeżeli gość zauważy puszkę Forever Lite, po pro-
stu nalej mleka do blendera i przygotuj napój do wspólnego wypicia. 
Jeżeli zauważy Aloesowe Mydło w płynie, odkręć kran, by od razu 
wypróbował. 

Powinieneś używać jak największej ilości produktów 
Forever. Pomyśl, ile możliwości stwarza codzienna 
toaleta: od Szamponu Aloe-Jojoba, przez Aloe Ever-
Shield, do Aloe MPD; od Aloe Fleur de Jouvence dla 
pięknej cery do Aloesowego Zestawu Tonizującego 
dla szczuplejszej talii; od Forever Bright dla promien-
nego uśmiechu do Miąższu Aloe Vera dla zdrowsze-
go układu pokarmowego. Korzystaj z produktów,  
w końcu jedną z korzyści bycia Dystrybutorem jest 
kupowanie ich w niższych cenach. Stań się produktem 
produktów, żywą reklamą i chodzącym dowodem ich 
skuteczności. Niech twój dom stanie się prawdziwym 
domem Forever, a zobaczysz, co dzięki temu stanie się 
z twoim biznesem Forever!

źródło: Forever International, 
luty 2010

Lato i wakacje to sezon makijażu maksymalnie subtelnego i delikatnego. To pora, kiedy żadna damska torebka nie może się obejść bez 
błyszczyku.
Błyszczyki Sonya Colour Collection na długo dodadzą twoim ustom blasku. Dzięki unikalnej kompozycji składników, wśród których znaj-
dziesz ekstrakt oleisty Aloe Vera, witaminę E i wyciągi z alg morskich, nie tylko podkreślają naturalną urodę ust, ale również nawilżają je  
i chronią przed wysuszeniem czy promieniami UV. 

błyszczyk nałożony na środkowe części warg sprawi, że usta   Z
 będą wyglądały na pełniejsze i bardziej zmysłowe

błyszczyk Sonya może być nakładany sam, dla dodania ustom   Z
 blasku

możesz najpierw użyć ulubionej konturówki do ust, a następ-  Z
 nie wypełnić usta błyszczykiem

błyszczyk nałożony na ulubioną pomadkę Sonya to dopełnie-  Z
 nie szykownego, efektownego makijażu



Informacje
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Już jest! 
Wejdź na www.foreverliving.com i odkryj cał-
kiem nowy świat FLP! 
Mnóstwo informacji o firmie, fantastyczna pre-
zentacja szansy na biznes i najnowsze wiado-
mości. Słowem: najbardziej stylowa wizytówka 
Forever!

NOWA WERJSA STRONY
www.foreverliving.com



Informacje

Jeżeli osiągniesz awans na stanowisko Supervisora w okresie  
od maja do sierpnia 2010, zapraszamy na spotkanie  
do Biura Głównego FLPP w Warszawie, Al. Jerozolimskie 92. 

A wtedy:
weźmiesz udział w warsztatach „Od Supervisora   Ê

     do Managera”, czyli praktycznej nauce, jak awansować
zwiedzisz Biuro Główne i poznasz pracowników Ê
wymienisz doświadczenia z Supervisorami z całej Polski   Ê

     podczas wspólnej kolacji
będziesz uczestniczyć w Success Day Ê

Spotkanie jest bezpłatne dla wszystkich nowych Supervisorów. 

Od 1 lipca 2010 trwa kwalifikacja na październikowe szkolenie  
w Biurze Głównym FLPP w Warszawie, Al. Jerozolimskie 92. 

SZKOLENIE 4/6 PK.
17-18 września 2010 16 października 2010
SPOTKANIE SUPERVISORÓW

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

Dystrybutorzy od stanowiska Managera wzwyż  
osobista aktywność 6 pk. miesięcznie  

w okresie lipiec, sierpień, wrzesień 2010

Assistant Supervisorzy, Supervisorzy 
i Assistant Managerowie  

osobista aktywność 4 pk. miesięcznie  
w okresie lipiec, sierpień, wrzesień 2010

Warunki kwalifikacji:
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Zamów produkty z dostawą do domu – kurier doręczy ci przesyłkę w ciągu trzech dni roboczych.
Możesz:
- zadzwonić do warszawskiego Centrum Zamówień, tel. 22/456 43 54 lub 55 
- wysłać fax na numer 22/456 43 60
- złożyć zamówienie przez stronę www.flpp.com.pl
- wysłać e-mail na adres flpp@flpp.com.pl 

Ważne! Kiedy składasz zamówienie ostatniego dnia roboczego miesiąca, musi ono trafić do Biura Głównego w godzinach 
pracy, czyli nie później niż do godziny 20.00.
Pamiętaj! Otrzymaną przesyłkę otwórz w obecności kuriera, aby sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń.

ZAMÓWIENIA WYSYŁKOWE

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 handlu de-
talicznego, 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

Musisz tam być!

Rozwiń skrzydła z Forever!

 Cena biletu dla jednej osoby:
 w pokoju dwuosobowym: 225 PLN
 w pokoju jednoosobowym: 300 PLN

W cenie biletu nocleg, wyżywienie, materiały, 
relaks w salonie kąpielowym.

Termin zakupu biletów do 10 sierpnia 2010. Bilety do ku-
pienia w Oddziałach i przy zamówieniach wysyłkowych.

Centrum Konferencyjne Falenty
al. Hrabska 4A, Raszyn

www.falenty.com.pl

Uczestnicy Super Rally w Denver:
Soaring Managerowie Maria i Jacek Bartkowiakowie
Soaring Manager Grzegorz Sieczka
Senior Manager Bożena Gaj
Senior Managerowie Wiesława i Adam Spyrowie
Manager Uszula Zyskowska

Planowanie i organizacja czasu pracy:
Agata Maroń, trener, specjalista ds. wizerun-
ku biznesowego i autoprezentacji w biznesie

Dyrektor Jacek Kandefer 

 

Zjazd Managerów
4-5 września 2010



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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Teatr Żydowski  
Pl. Grzybowski 12/16

godz. 11.30

cena biletu 20 zł

Success Day
 Światowy i Europejski Zjazd
 Awanse i osiągnięcia

 Super Rally Denver - Dyrektor i uczestnicy
 Panorama biznesu Forever

MIASTO DATA     GODZINA ADRES WYDARZENIE PROWADZĄCY

WARSZAWA 18.09      11.30 Teatr Żydowski, 
Pl. Grzybowski 12/16

Success Day

BYDGOSZCZ 04.08            18.00
25.08

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

Szansa na biznes Halina i Grzegorz Smętkowie, 
Senior Managerowie

CHARZYKOWY 04.08            17.00
11.08
18.08
25.08

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

GDAŃSK 03.08            18.00
24.08

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

Szansa na biznes Grzegorz Sieczka, 
Soaring Manager

ELBLĄG 04.08            18.00 Hotel Gromada, Pl. Słowiański 2 Szansa na biznes Anna i Zbigniew Adamik, 
Senior Managerowie

KOŚCIERZYNA 03.08            18.00
10.08
17.08
24.08
31.08

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

KRAKÓW 05.08            17.00
12.08
19.08
26.08

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

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

KALENDARZ SPOTKAŃ
sierpień 2010

18 września 2010, Warszawa



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 03.08            17.00

10.08
17.08
24.08
31.08

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

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

KRAKÓW 04.08            18.00
11.08
18.08
25.08

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

Szansa na biznes Maria i Wiesław Grotyńscy, 
Senior Managerowie

KRAKÓW 06.08            18.00
13.08
20.08
27.08

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

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

KRAKÓW 16.08            17.00
23.08            
30.08

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

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

KRAKÓW 02.08            17.00
09.08            

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

Szkolenie 
marketingowe 
(tylko dla liderów)

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

LUBLIN 03.08            18.00 Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 7 Szansa na biznes Urszula Zyskowska, Manager

LUBLIN 31.08            18.00 Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 7 Szkolenie produktowe Urszula Zyskowska, Manager

ŁÓDŹ 10.08            18.00 Centrum szkolenia Uniwersytetu 
Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 16

Szansa na biznes

Zespół przewlekłego zmę-
czenia a produkty FLP

Grażyna Kurp, Soaring Manager
Elżbieta Ostrowska, Manager

dr Katarzyna Zgirska-Kulazińska

ŁÓDŹ 17.08            18.00 Centrum szkolenia Uniwersytetu 
Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 16

Szansa na biznes Grażyna Kurp, Soaring Manager
Elżbieta Ostrowska, Manager

OSTROŁĘKA 03.08            18.00 Centrum Rozwoju i Terapii „Harmonia”, 
II p., ul. Gorbatowa 7D/24C

Szansa na biznes Anna i Andrzej Popielarzowie, 
Managerowie

OSTROŁĘKA 16.08            18.00 SM, Klub Lokator, ul. Hallera 13 Szansa na biznes Teresa i Stanisław Makowscy,
Managerowie

OSTROŁĘKA 27.08            18.00 Ochotnicza Straż Pożarna, 
ul. Głowackiego 44 (obok Avalonu)

FLP szansą na biznes
Zgrabna sylwetka 
i dobre samopoczucie 
z produktami Forever

Jacek Kandefer, Dyrektor

Małgorzata Stręk, biochemik

POZNAŃ 07.08            12.00 Hotel Ikar, ul. Kościuszki 118 FLP szansą na biznes
Produkty Forever 
dla każdego

Jacek Kandefer, Dyrektor

dr Katarzyna Zgirska-Kulazińska

POZNAŃ 09.08            18.00
23.08

Poradnia zdrowego człowieka, 
os. Władysława Łokietka 1F

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

RACIBÓRZ 06.08            17.00
27.08

Restauracja Kameralna,
ul. Kochanowskiego 1 

Szansa na biznes Kazimierz Swoboda,
Senior Manager

SANDOMIERZ 03.08            18.00 Hotel Grodzki,
ul. Mickiewicza 38

Szansa na biznes Mirosław Kapusta,
Soaring Manager

SZCZECIN 12.08            18.00 Hotel Novotel, Al. 3 Maja 31 Szansa na biznes
Produkty Forever 
na całe życie, cz. II

Helena Taczek, Senior Manager

dr Jerzy Oleszkiewicz

WARSZAWA 03.08            18.00
31.08

Biuro Główne FLPP, 
Al. Jerozolimskie 92

Szansa na biznes Maria i Jacek Bartkowiakowie,
Soaring Managerowie

WARSZAWA 02.08            18.00
09.08
16.08
23.08
30.08

Biuro Główne FLPP, 
Al. Jerozolimskie 92

Szansa na biznes oraz
programy motywacyjne

Renata Błażejewska, 
Senior Manager
Jadwiga Adamczyk, Manager

WROCŁAW 11.08            18.00
25.08

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



Nowe standardowe wymagania dla wszystkich poziomów: zasponsoruj minimum trzech nowych Dystrybutorów pierw-
szej generacji, z których każdy osiągnie stanowisko Assistant Supervisora. Każdy z nich musi osiągnąć minimalną sumę 
punktów kartonowych, tak jak przedstawiono na rysunku powyżej. Realizuj wymóg aktywności 4 pk. w każdym miesiącu 
trwania programu i osiągnij z tą nową grupą wymaganą ilość pk., jak opisano powyżej. Program promocyjny będzie trwał od 1 lipca  
do 31 października 2010. Wszystkie wymagania muszą zostać zrealizowane w czasie trwania programu. Nowi Dystrybutorzy zasponso-
rowani w trakcie trwania programu, którzy chcą uzyskać kwalifikację, muszą zrealizować wymóg 4 pk. aktywności w swoim pierwszym 
miesiącu oraz w każdym następnym. Za datę zasponsorowania Nowego Dystrybutora przyjmuje się datę zatwierdzenia Umowy Dystry-
butorskiej przez Biuro Główne FLP Poland. W programie uczestniczyć mogą jedynie Dystrybutorzy zamieszkali na stałe w krajach euro-
pejskich. Wszyscy dystrybutorzy w grupie muszą być dystrybutorami krajowymi, na stałe zamieszkałymi w Polsce. Każdy dystrybutor jest 
odpowiedzialny za zrozumienie zasad programu. Wyjątki nie będą rozpatrywane. Nagrody programu obejmują wyłącznie to, co zostało 
wymienione powyżej. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Głównym. Nagrody z programu nie podlegają zamia-
nie na gotówkę ani nie mogą zostać przekazane innej osobie.

Okres kwalifikacyjny: 1 lipca - 31 października 2010

15 - 16 kwietnia

Poziom 3

Poziom 2

Poziom 1

Osiągnij 95 pk. (w tym zakupy własne) z tą nową grupą

Osiągnij 50 pk. (w tym zakupy własne) z tą nową grupą

Osiągnij 20 pk. (w tym zakupy własne) z tą nową grupą

BILETY NA ZJAZD  Ø

HOTEL – 3 DOBY Ø

PRZELOT Ø

BILETY NA ZJAZD  Ø

HOTEL – 3 DOBY Ø

BILETY NA ZJAZD  Ø

TY 
(aktywność 4 pk.)

TY 
(aktywność 4 pk.)

TY 
(aktywność 4 pk.)

Assistant Supervisor
min. 30 pk.

Assistant Supervisor
min. 15 pk.

Assistant Supervisor
+2 pk.

Assistant Supervisor
min. 30 pk.

Assistant Supervisor
min. 15 pk.

Assistant Supervisor
+2 pk.

Assistant Supervisor
+2 pk.

Assistant Supervisor
+2 pk.

Assistant Supervisor
+2 pk.


