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FOREVER LIVING PRODUCTS POLAND JEST CZŁONKIEM

Międzynarodowej  
Rady Naukowej 

ds. Aloesu
Amerykańskiej
Izby Handlowej

Polskiego 
Stowarzyszenia 

Sprzedaży 
Bezpośredniej

Pieczęć Aprobaty  
Międzynarodowej  

Rady Naukowej ds. Aloesu

NASZE CERTYFIKATY

Znak 
Koszerności

Islamska  
Pieczęć Aprobaty

Certyfikat
islamski 

Produkty 
nietestowane  
na zwierzętach

Podczas ostat-
niej podróży na 
Węgry, do Turcji  
i Niemiec po raz 
kolejny poruszyło 
mnie, jak wielki 

wpływ wywiera na świecie Forever. Kiedy razem z Aida-
nem dołączyliśmy do ponad 12 000 naszych przyjaciół na 
Success Day w Budapeszcie, uderzyła mnie myśl, że szansa 
Forever może wnieść tak dużo dobra w ludzkie życie. Dla-
tego nie możemy ustawać w dzieleniu się naszym przesła-
niem zdrowia, dobrobytu i szczęścia.

Zostało nam również przypomniane, że wszyscy dzielimy 
w życiu wyzwania i troski, tak samo jak radość i szczęście. 
Kiedy przybyliśmy do Europy, przez większą część miesią-
ca padało. Mnóstwo osób komentowało okropną pogodę, 
która na wielu miała negatywny wpływ. Powiedziałem, że 
choć nie mamy wpływu na pogodę, bez wątpienia mamy 
wpływ na nasze do niej nastawienie. Półżartem przypo-
mniałem, że wszędzie, gdzie idę, biorę ze sobą promień słoń-
ca. Nie martw się!

Tak jak Europejczycy chwilowo zapomnieli o radości słoń-
ca, w trudnych chwilach łatwo jest zapomnieć o radosnych 
momentach. Życie z pewnością potrafi być ciężkie, ale jed-
nocześnie pełne nadziei i szans – pod warunkiem, że cały 
czas próbujemy, szukamy dobra i koncentrujemy się na po-
zytywach. W Arizonie mamy tak dużo słońca, że cenimy 
każdy deszczowy dzień. Naszego nastawienia nie determi-
nują okoliczności, ale raczej nasza na nie reakcja. Oczywi-
ście są w życiu dramaty, z którymi musimy się uporać, ale  
w końcu nasze nastawienie jest… właśnie nasze. Sami okre-
ślamy, jak zareagujemy na daną sytuację – dobrą czy złą – 
jak dawno temu przypomniał nam Edgar A. Guest:

Bo pada deszcz, gdy wolimy promień słońca
Bo ludzie robią źle, zdaje się, bez końca,
Bo nieurodzaj, bo na panewce spaliły plany –
Narzekać i marudzić potrafią ludzie dzień cały.
Lecz tak wychodzi, że mimo trosk i biadań,
w końcu wszystko dobrze się układa. 

Bo tracimy, gdy nadzieję mieliśmy na wygraną,
Bo bolało nas czy to czy tamto dzisiaj rano,
Bo do pracy iść trzeba, miast beztrosko się bawić – 
Na zrzędzeniu niektórzy potrafią życie trawić.
Lecz tak jak po długiej nocy dzień przychodzi,
w końcu większość spraw na dobre nam wychodzi.

Bo nie zawsze mamy chęć się uśmiechnąć,
Bo czasami przez zaspy musimy przebrnąć,
Bo droga wydaje się długa niezmiernie –
Niektórzy jęczą, że życie ciężkie jest nadmiernie.
Ale jakoś żyjemy i niebo na pewno się rozjaśni,
I w końcu wszystko na dobre wyjdzie nam właśnie.

Kłopotom i troskom wyjdź więc na spotkanie
Bo chmury odejdą i niebo błękitne się stanie.
Niech deszcze padają jak muszą i chcą
A ty żyw nadzieję i rób pracę swą
Bo choć wielu tetryków po świecie chodzi
W końcu wszystko na dobre jakoś wychodzi.

Rozglądajcie się dookoła z chętnym sercem i otwartym umy-
słem. Przekonacie się, że choć zdarzają się ponure dni i chwi-
lowe niepowodzenia, to z upływem czasu, przy cierpliwości 
i wytrwałości wszystko wychodzi na dobre. Słońce w końcu 
zaświeciło i dni stały się piękne. Wy też możecie zabierać ze 
sobą  promień słońca wszędzie, gdzie idziecie. Decyzja nale-
ży do Was. Dlatego każdego dnia, kiedy wstajecie, pamiętaj-
cie o błogosławieństwach w swoim życiu i o tym, że jesteście 
częścią największej szansy na świecie. Podejmijcie decyzję i 
sprawcie, by dziś był dzień Forever.

FOREVER Wasz,

Rex Maughan

Niech dziś będzie
dzień Forever

Rex Maughan, Chairman of the Board  & CEO



1 lipca rozpoczął się okres kwalifikacyjny na Światowy 
i Europejski Zjazd 2011, który odbędzie się w kwietniu 
przyszłego roku w Wiedniu. Do przepięknej stolicy Au-
strii zjadą tysiące Dystrybutorów z całego kontynentu. 
Również Polska będzie oczywiście licznie reprezentowana 
– bardzo wiele osób intensywnie pracuje nad spełnieniem 
wymogów programu kwalifikacyjnego!

Uczestnictwo we wszelkich wydarzeniach Forever – od 
ogólnoświatowych i europejskich, przez krajowe, aż do 
lokalnych jest niesamowicie ważne dla rozwoju biznesu. 
Takie spotkania to przede wszystkich potężna dawka mo-
tywacji. Każdy uczestnik Zjazdu Europejskiego wraca nała-
dowany ogromną energią i zapałem do pracy. Nic dziwne-
go – możliwość bezpośredniego spotkania z założycielem 
Forever, Rexem Maughanem, wypowiedzi największych li-
derów Europy czy nawet rozmowa z siedzącym obok Dys-
trybutorem z Hiszpanii, mającym takie same doświadcze-
nia w pracy z Forever jak my, dodają skrzydeł i motywują 
do dalszej, dynamicznej działalności. 

Równie waż-
ne są mniejsze 
spotkania. Wi-
dzimy wtedy 
ludzi dokładnie 
takich jak my 
sami, o podobnych aspiracjach i ambicjach. Pozwala to 
dzielić się doświadczeniami i dodaje pewności siebie. Każ-
de spotkanie poszerza również naszą wiedzę i wzbogaca  
o nowe informacje. Niezależnie od pozycji zajmowanej 
w planie marketingowym, na każdym szkoleniu możemy 
dowiedzieć się czegoś nowego, poznać inne podejście do 
któregoś z elementów rozwoju biznesu czy usłyszeć coś, 
co będzie dla nas inspiracją. Ważne jest też to, abyśmy  
w spotkaniach uczestniczyli razem z członkami naszego 
zespołu. Będzie to w nich budować poczucie wspólnoty 
Forever i przynależności do naszej wspaniałej firmy. A to 
da naszemu zespołowi niesamowitą siłę i sprawi, że będzie 
się dynamicznie rozwijał i osiągał nowe szczyty Forever.

Wasz,

Jacek Kandefer
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 Supervisorzy

 Assistant  Supervisorzy

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 | lipiec 2010
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Jadwiga Wowra Magdalena Machlarz

Stanisława Adamus-Kawczak
Elżbieta Balukiewicz
Agnieszka Banaś
Beata Baron
Małgorzata Bielecka
Katarzyna Biernacka
Barbara Bodeńska
Piotr Boguszewski
Maria Bruzda
Danuta Brzana
Ula Bylicka
Agnieszka Ceranowska
Lech Dąbrowski
Henryka Dębowska
Barbara Dolińska
Barbara Duda
Alicja Dudziak
Barbara Dudzik
Grażyna Dunajska
Monika Dybionka
Małgorzata Dziuba
Zofia Fajczyk
Alicja Ferenc
Jolanta Filipiuk
Urszula Fleszar
Maria Fraczek
Elżbieta Galarowska
Małgorzata Gazda
Wacław Giermek
Dorota Glogaza
Dorota Golonka
Violetta Gołębiewska
Agnieszka Goździuk
Grażyna Górnicka
Rafał Grela
Róża Holona
Dorota Banach 
   i Zbigniew Hołowaty
Danuta Jabłońska
Ewa Jarczewska-Fabisiak
Mariusz Jarza
Maria Jędrysik
Danuta Kaczmarek-Przydanek
Dorota Kalek
Sylwia Kałuża
Danuta Kampińska

Tadeusz Kleinowski
Ewa Kliś
Gertruda i Antoni Kojowie
Anna i Piotr Kolasowie
Sylwia Kołodziejczyk-Kała
Urszula Komorek
Monika Kotula
Jakub Kozik
Barbara Kożuch
Wioletta i Marcin Kruszyńscy
Tomasz Krzyżewski
Ilona Kula
Ewa Kunz
Jadwiga Kurzawa
Piotr Lepszy
Arkadiusz Luma
Maria Łukasz
Lucyna Marcinowska
Barbara Marian
Ewa Marklowska
Maria Marszałek
Barbara Masłowiec
Anna Mazur
Justyna Mazurkiewicz
Marta Meus
Urszula Michalewska
Marta Migal
Agnieszka Misiak
Dorota Moś
Maria Mrowiec
Danuta Mycoń
Justyna Najgebauer
Agnieszka i Rafał Nierychlewscy
Hanka Nowak
Michał Olaś
Maria Oleś
Ewa i Janusz Olszykowie
Sylwia Orłowska
Anna i Jerzy Pakułowie
Lucyna Paszkowska
Jolanta Pawlak
Maria Pawłowska
Anna Pęgiel-Karcz
Dominik Pietryga
Katarzyna Pietrzak
Marzena i Piotr Pohnke

Katarzyna Popiela
Regina Półtorak
Krystyna i Mirosław Przemykowie
Barbara Przybylska
Reneta Puzdrowska
Michał Pyśniak
Jolanta Rawska-Bojdys
Bernadeta Richter
Adrian Rojber
Eugenia Romańska
Jadwiga Rosoł
Arleta Rybczyńska
Renata i Dariusz Sikorscy
Barbara Sokołowska
Hanna Sokół
Michał Solecki
Izabela i Krzysztof Soskowie
Maria Stachowiak
Jolanta Staroń
Marta Stefanek-Klacza
Emilia Stefanowska
Patrycja Stefańska
Balbina Strug
Marta i Tomasz Strzeleccy
Ilona Surosz
Izabela Swaryczewska
Magda Szala
Jadwiga Szczotka
Ewa Szelest
Justyna Szpecińska
Wojciech Święs
Wiesław Tyll
Janina Urbańska
Urszula Waksmundzka
Anna Wasilak
Monika Wikar
Aneta Włoch
Józef Włoszek
Henryka Woźniczak
Anna Wójcik
Paulina Wycisło
Krystyna Zadęcka-Turaj
Regina Zębalska
Krzysztof Ziaja
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TOP DYSTRYBUTORZY
obroty całkowite (największe struktury)

najskuteczniejsi sponsorzy

obroty niemanagerskie

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

Kamila i Tomasz 
Kobierowscy

Renata Jarosz
Katarzyna i Marek Stępniowie

Regina Medyńska
Anna i Piotr Szewczykowie

1. Urszula Zyskowska
2. Wiesława i Adam Spyrowie
3. Justyna i Waldemar Brzescy
4. Urszula i Mirosław Kapustowie 
5. Ewa i Piotr Jurkowie
6. Jadwiga i Andrzej Adamczykowie
7. Bożena Gaj
8. Maria i Wiesław Grotyńscy
9. Magdalena Strojna
10. Urszula Przystaś

11. Krystyna Kwiecień
12. Urszula i Tomasz Kućkowie
13. Mirosława i Grzegorz Pietrygowie
14. Anna i Andrzej Popielarzowie
15. Maria i Jacek Bartkowiakowie
16. Danuta i Mieczysław Osińscy
17. Stanisława Karpińczyk
18. Wiesława i Bolesław Kruszyńscy
19. Jolanta i Radosław Jochimowie
20. Halina i Wiesław Micorkowie

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

1  2 3
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Gorące klimaty

Helena Glogaza
nowy Assistant

Manager

Nowi
Assistant Supervisorzy

Nowi Supervisorzy

Wystąpienie Dyrektora
Jacka Kandefera

Wywiady z najskuteczniejszymi 
sponsorami przeprowadziła Soaring 

Manager Maria Bartkowiak

Prowadzący:
Senior Manager 

Renata Błażejewska
i Manager Daniel Sroka



Warszawa | 17 lipca 2010
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więcej foto na 
www.flpp.com.pl

Supervisor 
Jan Duraziński 

wystąpił z zespołem 
Sleep Twitch...

Supervisorzy Małgorzata Nitka i Krzysztof Stefański 
zainscenizowali szkolenie wg. Adama Maya

Uczestnicy Success Day w Budapeszcie
dzielą się swoimi wrażeniami

... oraz podzielił 
się swoim 
systemem pracy

Uczestnicy Super Rally Denver 2010

Diamond-Sapphire Manager
Bogumiła Sroka, która 
uzyskała kwalifikację  
5000 pk.  - VIP do udziału 
w Silver Post Rally,
mówiła o swojej motywacji

Soaring Manager
Urszula Kućka o znaczeniu
kwalifikacji na Zjazd
Europejski



Budowanie biznesu
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Czy kiedykolwiek słyszałeś: Rozmawiam z mnóstwem osób, 
ale oni jakoś tak ani nie kupują produktów, ani nie przychodzą 
na spotkania. Co robię nie tak? A może nawet sam zadawa-
łeś sobie takie pytanie? Nawiązywanie kontaktu z nowymi 
osobami to jedno, jednak nie przyniesie ono spodziewanych 
rezultatów dla twojego biznesu, jeżeli nie wzbudzisz w nich 
zainteresowania produktami czy planem marketingowym.  
A ponieważ ludzie nieczęsto kupują czy podpisują umowę od 
razu, w chwili gdy po raz pierwszy wspominasz im o FLP, 
wyznacznikiem twojego przyszłego sukcesu będzie klasa,  
z jaką nawiążesz ponowny kontakt i go utrzymasz.

Wytrwałe i efektywne utrzymywanie kontaktu jest jednym 
z najważniejszych nawyków, jakie możesz wypracować w bi-
znesie. A przy tym nietrudno go opanować. Jest to po prostu 
kwestia regularnego kontaktowania się z ludźmi, by wzmac-
niać ich zaufanie wobec ciebie oraz Firmy, tak by dokonali 
zakupu lub dołączyli do twojej struktury. Czasem osiąga się 
to już po kilku kontaktach, czasem może to wymagać lat. Do-
póki jednak kontakty są wytrwałe i sympatyczne,  masz dużą 
szansę na sukces. 

Ponowny kontakt może mieć formę rozmowy telefonicz-
nej, listu, emaila czy wizyty. Jednak niezależnie od metody, 
przesłanie jest takie samo: przypomnieć o sobie i produktach 
lub szansie na biznes. Rodzaj kontaktu należy dopasować 
do osób na liście. Jeżeli są to na przykład klienci, powinie-
neś podziękować za zakup, upewnić się, że właściwie używają 
produktu, zaoferować gotowość odpowiedzi na ewentualne 
pytania, powiedzieć o innych produktach FLP, które mogą 
ich zainteresować, poprosić o referencje i złożenie ponowne-
go zamówienia. 

Ponowny kontakt z Dystrybutorami powinien zasadzać się 
na szkoleniu, zachęcie i uznaniu. Dla ciebie jako sponsora 
jest szczególnie ważne, by utrzymywać kontakt z nowymi 
Dystrybutorami, upewniając się, że przechodzą cykl szkole-
niowy, którego elementami są Planowanie Biznesu, szkolenie  
Od Supervisora do Managera, a następnie Zjazd Manage-
rów.

Utrzymywanie 
kontaktu 

ma przyszłość!

Oto kilka przykładów tego, co możesz mówić podczas roz-
mowy mającej na celu utrzymanie kontaktu:

Kiedy dzwonisz do klienta, aby złożył ponowne zamó-
wienie: Jutro będę zamawiać produkty i nie chciałbym cię po-
minąć; czy zamówić coś dla ciebie?

Kiedy dzwonisz do potencjalnego dystrybutora, który nie 
przyszedł jeszcze na spotkanie: Naprawdę powinieneś się 
przyjrzeć szansie Forever Living; jest stworzona w sam raz dla 
ciebie. 

Kiedy ktoś właśnie dołączył do twojej struktury: Gratula-
cje, witamy w rodzinie Forever! Chciałbym omówić z tobą Pla-
nowanie Biznesu; czy masz dla mnie godzinę dziś wieczorem, 
czy wolisz jutro?

Kiedy rozmawiasz z kimś, komu zostawiłeś film do obej-
rzenia lub literaturę: I jak ci się podobał film, który ci zosta-
wiłem?

Wielu odnoszących sukcesy Dystrybutorów notuje sobie 
różne pytania, które warto zadać, zanim do kogoś zadzwo-
nią. Najlepsze pytania to te, które wymagają odpowiedzi ob-
szerniejszej niż tak lub nie; to pytania zaczynające się od co, 
kto, jak dużo lub kiedy. Dzięki spisaniu pytań Dystrybutoro-
wi łatwiej pozostać skupionym podczas rozmowy.

Obojętne, jaką metodę wybierzesz, czy jakie zadasz pytania 
– pamiętaj, że celem utrzymywania kontaktu jest nawiąza-
nie relacji, opartej na zaufaniu i pewności. A wtedy będziesz 
mógł pozytywnie wpływać na życie tych wszystkich osób, 
którym pokazujesz Forever!

źródło: Forever International, czerwiec 2009
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MIROSŁAWA I GRZEGORZ

PIETRYGOWIE

Managerowie

Nasza przygoda z FLP zaczęła się od produktu. Fascynacja  
i zakochanie się w nim przyszło bardzo szybko. Z czasem 
zauważyliśmy tutaj szansę na zbudowanie swojej bezpiecz-
nej finansowej przyszłości, a to wiązało się z podjęciem 
nauki nowego zawodu. Korzystanie ze szkoleń stopniowo 
odmieniało nasze spojrzenie na życie, relacje z ludźmi, 
uczyło nas marzyć oraz brać los w swoje ręce. Zrozumie-
liśmy, że Bóg dał nam ogromną szansę, a od nas zależy, jak 
ją wykorzystamy. Dzięki FLP mamy możliwość ciągłego 
samorozwoju, poznawania nowych ludzi i zawiązywania 
wspaniałych przyjaźni. Punktem zwrotnym w naszej pracy 
była trzy lata temu kwalifikacja i uczestnictwo w Zjeździe 
Europejskim w Budapeszcie. Spotkanie z Rexem było prze-
życiem, którego nie da się opisać – to trzeba przeżyć. Czuli-
śmy że jesteśmy członkami kochającej się rodziny FLP. Od 
tego momentu uczestniczyliśmy w kolejnych Zjazdach –  
w Maladze, a ostatnio w Londynie. Realizacja programu na 
Zjazd przyczynia się do rozwoju naszej firmy, za co płacą 

nam godziwe pieniądze, a w nagrodę jesteśmy zaproszeni 
do ekskluzywnego hotelu. Tam możemy zobaczyć, jak wiel-
ka i szczodra jest nasza firma, oraz zaczerpnąć dużo energii 
do dalszej pracy. Tą energią i entuzjazmem staramy się dzie-
lić z naszymi dystrybutorami oraz pokazać im możliwości 
zarabiania. Dziękujemy tym, którzy nam zaufali i poszli 
naszym śladem, zdobywając też kolejne pozycje w planie 
marketingowym, bo przecież awans na Managera to praca 
całego zespołu. Nie wyobrażamy sobie już pracy na etacie 
do 65. roku życia i realizacji celów innych ludzi, a nie włas-
nych. FLP to wspaniała przygoda, na którą nigdy nie jest 
za późno. Myślę, że awans na Managera to marzenie wielu 
z Was, którzy jesteście na początku lub w połowie tej drogi. 
Wiedzcie, że tu nie ma ludzi, którzy ponoszą porażkę, są 
tylko tacy, którzy za wcześnie się poddali. Róbcie to nieza-
leżnie od efektów, a sukces i tak przyjdzie – my jesteśmy 
tego dowodem.
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Gdy zajdzie potrzeba...

Wola Rogowska
widok z paralotni Info-Net, 

autor: Mirosław Kaszuba - www.in.net.pl

Jest takie węgierskie przysłowie: majowy 
deszcz jest na wagę złota. Chciałbym, 
byśmy byli tak bogaci, jak bardzo padało  
w całej Europie w maju i czerwcu. Nie 
było ani jednego bezdeszczowego dnia. 
Przez większą część czasu opady miały 
postać gwałtownych burz, zrywających 
dachy i powalających drzewa. Czasem 
deszcze były intensywne i długotrwałe, 
czasem tylko mżyło, ale cały czas padało. 
W efekcie tego „monsunowego” rodzaju 
opadów, jaki rzadko nawiedza Europę, 
strumienie i rzeki, które zwykle nawad-
niają pola, stały się wrogami w rozpacz-
liwej walce człowieka z siłami przyrody. 
Rzeki nie były w stanie pomieścić błot-
nistych strug wody – zaczęły się pod-
nosić do poziomu, jakiego nie widzieli 
nawet najstarsi ludzie. Schodzące z gór i 
wyżyn wzburzone, nie dające się poskro-
mić wody zalewały wszystko, co znalazło 
się na ich drodze: tysiące hektarów pól 
uprawnych, lasy, stajnie, fabryki, super-
markety, wsie i miasta. Swoją drogę woda znaczyła zniszczeniami. 
Ponad jej poziom wystawały tylko korony drzew i słupy elektrycz-
ne; tory kolejowe, mosty, drogi i autostrady zostały zmyte; domy 
zalane i oblepione szlamem. Nie było prądu ani bieżącej wody, nie 
były dostępne zwykłe, codzienne usługi. Wsie w dolinach na dłu-
gie dni zostały odcięte od świata. Dostać się do nich można było 
wyłącznie łodziami, czasem, przy odrobinie szczęścia, wystarczał 
ponton. 

W firmie takiej jak nasza można być pewnym, że dystrybutorzy 
FLP są wszędzie, w każdym zakątku kraju i świata. Wspaniała jest 
świadomość, że wszędzie ma się przyjaciół, na których można li-
czyć, tak jak i oni mogą liczyć na nas. W takim środowisku wieści 
szybko się rozchodzą, szybciej nawet niż przez radio czy telewizję. 
Właśnie w takich okolicznościach Rex Maughan, właściciel i prze-

wodniczący FLP, oraz Aidan O’Hare, wiceprezydent ds. Europy, 
przybyli odwiedzić Węgry, Turcję i Niemcy. W zamku Szirak na 
Węgrzech byli świadkami rozmów telefonicznych z dystrybutorami 
FLP, mieszkającymi na zalanych terenach, którzy walczyli z siłami 
natury wzdłuż 200-kilometrowych wałów przeciwpowodziowych 
odgradzających rzeki. W poprzednich tygodniach dziesięć tysięcy 
worków zostało napełnionych piaskiem i użytych do wzmocnienia 
wałów. Sandor Milesz, Dyrektor Generalny FLP Hungary, pozo-
stawał w stałym kontakcie z dystrybutorami, którzy minuta po mi-
nucie relacjonowali wydarzenia. Dowiedzieliśmy się, że w jednym 
miejscu powódź przerwała wały i coraz bardziej zbliża się do wsi  
i miasteczek. Odbieraliśmy telefony informujące, że poziom wody 
cały czas szybko rośnie. Rex wezwał do natychmiastowego działa-
nia i pomocy, i godzinę później z węgierskiego magazynu wyjechał 
pierwszy transport z wodą FLP Sirona, batonami Fast Break, Ultra 

Lite i MPD. Ludzie czuwali przy wałach od 
ponad tygodnia i potrzebowali wsparcia, czy 
to w formie jedzenia, picia czy detergentów.

Dwie godziny po tym, jak pierwszy transport 
wyjechał z magazynu FLP, dowiedzieliśmy 
się, że miejscowości w północnych regionach 
Węgier, południowej Polsce i wschodniej 
Słowacji nie oparły się powodzi i zostały 
doszczętnie zalane. Tego wieczoru telewizja 
miała tylko smutne wieści i rozdzierające ser-
ca doniesienia oraz zdjęcia. Zalane lub znisz-
czone domy dopiero czekały na oszacowanie 
strat, nie mówiąc o zwierzętach, uprawach  
i utraconym dobytku. Dziś wiemy, że znisz-
czeniu uległy tysiące domów, a straty oblicza-
ne są na miliardy euro.
Za pierwszą ciężarówką FLP podążyły ko-
lejne; w sumie do osób znajdujących się  
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Do końca lipca we wszystkich Oddziałach zbie-
raliśmy produkty, które przekażemy potrzebu-
jącym. Dziękujemy wszystkim Dystrybutorom, 
którzy przyczynili się do wsparcia powodzian.

w dramatycznej po-
trzebie w trzech kra-
jach wysłanych zostało 
15 palet pitnej wody, 
batonów Fast Break, 
Miodu Pszczelego 
Forever, mydła awo-
kado, Forever Bright, 
Aloe First, szam-
ponu, Nature’s 18  
i MPD. Dary zo-
stały rozdystrybuo-
wane przez lokalne 
władze i z pomocą 
lokalnych dystrybu-
torów FLP. W tym 
samym czasie grupy 
dystrybutorów w ca-
łym regionie zaczęły 
organizować włas-
ne kampanie, podczas których zbierane było jedzenie, meb-
le, ubrania, obuwie itp. dla tych, którzy stracili wszystko.  
W magazynach FLP szczodre dary osób trzecich czekały na wysył-
kę. Pracownicy i dystrybutorzy FLP bez wytchnienia pracowali ra-

mię w ramię, by zapewnić pomoc i jak najszybciej wyekspediować 
transporty z darami. Ogromne podziękowania dla tych wszystkich 
dystrybutorów i pracowników, którzy poświęcili swój wolny czas  
i energię, by pomóc powodzianom. 
 
Następnym etapem europejskiej wizyty Rexa i Aidana była Turcja,  
a następnie Niemcy, gdzie odbyło się uroczyste otwarcie nowej dumy 
Forever Europe, zamku Freiham w pobliżu Monachium. Podczas 
historycznego otwarcia tego całkowicie odrestaurowanego zamku 
z początków XVII wieku (trzeba było widzieć jego stan przed re-
montem!) Rex i Aidan zebrali dodatkowe fundusze dla powodzian. 
Aidan niczym profesjonalny licytator poprowadził aukcję i pół go-
dziny później unikalny kubek Freiham Castle z autografem Rexa 
został sprzedany za 5000 euro. Najwyżej licytowali Horst i Margrita 
Kelm, Sapphire Managerowie, obecni na uroczystości razem ze swo-
ją przesympatyczną rodziną. Dziękujemy Wam za hojne wsparcie! 
Kiedy kubek został sprzedany, Rex ogłosił, że firma podwoi wylicy-

towaną kwotę, a całość zostanie przeznaczona na opłacenie trans-
portu produktów z europejskiego magazynu Forever Direct (FD). 
W następnym tygodniu Forever Direct też podwoił kwotę, dzięki 
czemu przesyłka o wartości 20 000 euro wyruszyła z magazynu w 

Holandii na Węgry, gdzie została posortowa-
na i rozdzielona między Polaków, Słowaków  
i Węgrów. Dziękujemy Martinowi Zegerso-
wi, Dyrektorowi FD, i jego zespołowi.

Chciałbym podziękować Rexowi i Aida-
nowi, że byli dla nas wspaniałym wzorem, 
oraz Dyrektorom Krajowym: dr. Sandorowi 
Mileszowi z Węgier, Jackowi Kandeferowi  
z Polski i Ivanowi Kiszlingowi ze Słowacji oraz 
ich zespołom, którzy byli częścią tej ważnej 
akcji. Wierzę, że ten wspólny projekt Forever, 
który jest przecież jednym z wielu, jakie pro-
wadzi FLP poprzez Forever Giving, pięknie 
obrazuje, że gdy zajdzie potrzeba, znajdzie się 
pomoc. Forever po raz kolejny pokazało, kim 
jesteśmy i co mamy na myśli mówiąc: potęga 
Forever to potęga miłości.

Peter Lenkey
Director of European Operations
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Sięgnij po...

Forever 
Pomesteen 
Power

Forever Living jest znane z tego, że dostarcza najwyższej jakości 
produkty, wsparte najnowszymi, uznanymi badaniami, dlatego 
nieprzypadkowo w skład koktajlu Forever Pomesteen Power 
wchodzą owoce, które według naukowców mają najwyższą 
zawartość antyutleniaczy. Poczynając od prawdziwych potęg – 
granatów i mangostanu, aż do gruszek, malin, jeżyn, borówek  
i wyciągu z pestek winogron, to prawdziwa super antyutlenia-
jąca mieszanka. A do tego wszystkiego – pyszny smak!

Forever Pomesteen Power to odpowiedź na pytanie, jak trosz-
czyć się o zdrowie w świecie pełnym stresu i pośpiechu!

źródło: Forever International, czerwiec 2006

Dużo się pisze o potężnych antyutleniających właściwościach 
granatów i mangostanu. Oba te owoce są cenione od tysięcy 
lat – i nie bez powodu. Granaty mają więcej antyulteniaczy niż 
jagody, zielona herbata czy wino. Mangostan został okrzyknię-
ty „królową owoców” ze względu na wyborny smak oraz proz-
drowotne właściwości. Owoc mangostanu ma wysoką zawar-
tość ksantonów, które są unikalnym, biologicznie aktywnym 
składnikiem antyutleniaczy, konkurującym z witaminami C  
i E we wspieraniu układu odpornościowego. Razem owoce te 
mogą przynieść organizmowi korzyści poprzez wsparcie jego 
układu odpornościowego.

W istocie, wiele badań wychwala ochronne właściwości tych 
owoców. Właśnie dlatego Forever Living stworzyło Forever 
Pomesteen Power (kod 262). Ten potężny koktajl owocowy to 
źródło antyutleniaczy, a także witaminy C. Pijąc Forever Po-
mesteen Power dbasz o swoje zdrowie, wspierając je jednym  
z najlepszych odżywczych napojów owocowych, jaki jest obec-
nie dostępny na rynku!

Kluczem jest różnorodność, a jeśli chodzi o owoce – im ciem-
niej, tym lepiej, ze względu na wysoką zawartość antyutlenia-
czy. Raporty o korzystnym wpływie antyutleniaczy na zdrowie 
są dziś powszechne. Jak mówi dr Pat Kendall z wydziału Food 
Science and Human Nutrition na Uniwersytecie Kolorado, an-
tyutleniacze działają poprzez neutralizację wysoce reaktyw-
nych, destruktywnych cząsteczek, zwanych wolnymi rodnika-
mi. Wolne rodniki są zwykle neutralizowane przez naturalne 
mechanizmy obronne organizmu, jednak negatywne warunki 
i zanieczyszczenie otaczającego nas środowiska mogą osłabiać 
strukturę i funkcjonowanie ludzkich komórek.
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Ukojenie...
Aloe MSM Gel

Pod koniec dnia wypełnionego zajęciami nie ma nic lepszego 
niż Miły Solidny Masaż z Aloe MSM Gel (kod 205) Forever! 
Zmęczone mięśnie poddają się głębokiej, penetrującej sile 
stabilizowanego miąższu Aloe Vera i metylosulfonylometanu, 
dwóch głównych składników tego wyjątkowego produktu.

Aloe MSM Gel kojąco masuje, wnikając w skórę i pozostawia-
jąc ją miękką jak satyna i gładką jak jedwab. Jednak jeszcze 
ważniejsze jest to, co dzieje się pod powierzchnią skóry. Me-
tylosulfonylometan, lepiej znany jako MSM (ang. methylsulfo-
nylmethane), jest naturalną formą organicznej siarki, obecnej 
w elastycznych połączeniach komórek stawów i mięśni. Kiedy 
organizmowi brak MSM, obniża się elastyczność połączeń ko-
mórek i stają się one sztywne. Wykazano również, że MSM 
zwiększa elastyczność tkanki łącznej, czyli np. ścięgien, wię-
zadeł oraz mięśni, zmniejszając ciśnienie wewnątrz komórek, 
co ułatwia przemieszczanie się płynów w tkance. Tysiące na-
szych zadowolonych klientów już odkryło korzystne efekty 
miejscowego nakładania MSM. Kiedy więc poczujesz, że masz 
sztywny kark, ściągnięte ramiona, obolałe plecy czy zmęczone 
stopy, sięgnij po Aloe MSM Gel. Nałóż go obficie i masuj przez 
kilka chwil, do całkowitego wchłonięcia, a sam się przekonasz 
o jego efektywności!

źródło: Forever International, lipiec 2004
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Naprawdę 
nie ma ograniczeń

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego tak wielu Dys-
trybutorów wierzy w Zjazd Europejski? A może tak napraw-
dę nie zastawiałeś się nigdy, jak wielki wpływ ten niesamowity 
program promocyjny może mieć na twój biznes?

Jeżeli przeglądasz miesięcznik Forever i wzdychasz tęsknie, patrząc 
na portrety sukcesu Forever, może jest to odpowiednia pora, by 
na serio podejść do programu promocyjnego na Zjazd Europejski.  
W końcu, okres kwalifikacyjny trwa od 1 lipca do 31 października,  
pytanie więc brzmi… dlaczego nie?! 

Większość Dystrybutorów, związanych z Forever już od pewnego 
czasu, wie, że Zjazd Europejski, w którym co roku uczestniczy do 
10 000 osób, jest jedną z największych imprez w kalendarzu Fo-
rever. Oczywiście, FLP organizuje wiele konferencji i zjazdów na 
całym świecie, które cieszą się ogromną frekwencją. Skąd więc takie 
zapotrzebowanie? 

Bez wątpienia celem Zjazdu Europejskiego jest uznanie oraz nagro-
dzenie osiągnięć i sukcesów Dystrybutorów podczas wydarzenia, 
które stanowi wyjątkową okazję do szkolenia, zabawy, integrowa-
nia się i spotkania z innymi. Krótko mówiąc, jest to wielkie święto-
wanie tej rzadkiej mocy zmieniania ludzkiego życia, jaką ma nasza 
firma. 

Według Katrin Bajri, jednej z najlepszych europejskich Dystry-
butorek Forever, Zjazd Europejski równa się motywacji. Katrin 
wierzy, że po udziale w wydarzeniu takiej rangi każdy Dystrybutor 
wraca z poczuciem palącej potrzeby zrealizowania nowych celów i 
osiągnięcia nowych szczytów w swoim biznesie Forever. Cytując 
Katrin: W Zjeździe Europejskim chodzi o zyskanie wielkiej wizji. 
Kiedy człowiek uświadamia sobie wizję i ducha Forever, zaczyna my-
śleć szerzej i realizuje swój pełny potencjał… Zjazd w Wiedniu będzie 
najlepszym w historii.
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Możliwości, jakie oferuje ta firma, są niesamowite, ale w natłoku codziennych spraw łatwo zapomnieć  
o tym, jak są one wielkie. Być może dlatego tak wielu Dystrybutorów wierzy w Zjazd Europejski – jest to 
czas, kiedy mogą poczuć, co to naprawdę znaczy być Dystrybutorem; czas, który mogą spędzić z podobnie 
myślącymi ludźmi; czas, kiedy mogą sobie przypomnieć, że tu naprawdę nie ma ograniczeń. 

W 2010 roku ponad 9000 Dystrybu-
torów zjechało do Wembley Arena  
w Londynie. Właśnie wtedy ponad  
6 milionów euro zostało rozdane  
w ramach programu Podziału Zysków. 
Jak powiedzieli najlepsi Dystrybutorzy 
UK, Jayne Leach i John Curtis, był to 
kolejny przejaw ogromnej szczodrości Fo-
rever. Czeki opiewały na kwoty od około  
2 000 euro do zawrotnych 466 000 euro.

Musisz jednak pamiętać, że w Zjeździe 
chodzi nie tylko o pieniądze. Chodzi  
o osiągnięcia. O progres, rozwój, uzna-
nie – o wszystko to, czego nam tak bardzo brakuje w „normalnej”, etatowej pracy. Wyobraź sobie, jakie to 
musi być uczucie: wyjść na scenę przed 10 000 wiwatujących uczestników, osobiście usłyszeć podziękowa-
nia i gratulacje od założyciela firmy Rexa Maughana za twój cenny wkład w rozwój firmy. Uświadamiasz 
sobie wtedy, że stwierdzenie „jesteś w biznesie dla siebie, ale nie zdany na siebie” ma prawdziwe znaczenie. 

Najlepsze w tym wszystkim jest to, że nawet nie musisz płacić, aby wziąć udział w Zjeździe. Wystarczy uzy-
skać kwalifikację! Co więcej, kwalifikacja to jedyny sposób, by zagwarantować sobie bilet. Dlaczego więc 
tego nie zrobić? Program promocyjny na Zjazd Europejski jest jak najbardziej osiągalny. Postaw sobie okre-
ślone, proste zamierzenia i główny cel wyjazdu na Zjazd. Pamiętaj, to drobne i wytrwałe działania nauczą 
cię, jak położyć fundamenty pod odnoszący sukcesy biznes Forever. Zrób to, a zagwarantujesz sobie bilet do 
Wiednia. Zgadza się z tym Aidan O’Hare, jako wiceprezes ds. Europy:

Zważywszy na ogromny sukces 
Zjazdu w Londynie, zainteresowa-
nie udziałem w Światowym i Eu-
ropejskim Zjeździe, który obędzie 
się w kwietniu przyszłego roku, 
będzie olbrzymie. Można wręcz 
powiedzieć, że jedynym sposobem 
zagwarantowania sobie miejsca w 
Wiedniu jest wypracowanie kwali-
fikacji po to, by Forever cię nagro-
dziło za twoją ciężką pracę!

AIDAN O’HARE | Vice President, 
Europe

www.europeanrally.eu
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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.

Ułóż tekst piosenki o Forever 
i prześlij go do Działu Marketingu, na adres m.hajzner@flpp.com.pl 
nie później niż do 30 października br.

Jury w składzie: Senior Manager Renata Błażejewska, Manager Daniel Sroka 
i Supervisor Jan Duraziński, wybierze najciekawsze spośród nadesłanych prac. 

Finałowe teksty zostaną zaprezentowane podczas Success Day 20 listopada, 
a publiczność zdecyduje, który z nich zostanie Przebojem Forever!

Do zwycięskiego tekstu Manager Daniel Sroka napisze muzykę i gotowa piosenka 
będzie towarzyszyć polskiej grupie 
na Światowym i Europejskim Zjeździe w Wiedniu!

Bezpłatny wstęp na wszystkie Success Days 
organizowane przez FLP Poland w 2011 
roku oraz upominek niespodzianka.

ZAMÓWIENIA WYSYŁKOWE

UWAGA konkurs!!!

nagroda:

Błyśnij talentem i stwórz 

PRZEBÓJ FOREVER!!!

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

Kolejnym produktem, który już nie-
bawem pojawi się w sprzedaży bez 
kartonowego opakowania zewnętrz-
nego, jest Aloe Sunscreen.

PRODUKTY BEZ KARTONÓW
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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. 
Warunkiem uczestnictwa jest potwierdzenie swojego przyjaz-
du do 13 września.

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

Jak być dobrym liderem  
i inspirować innych do osiągania celów?  

Szkolenie poprowadzi Agata Maroń, trener, specjalista 
ds. wizerunku biznesowego, autoprezentacji w biznesie 

oraz etykiety biznesu.

Warunki kwalifikacji:

Temat szkolenia:
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 Materiały marketingowe

DŁUGOPIS FOREVER

PROFIT SHARE BOOK 2010

Książka, jakiej jeszcze nie było! Prezentacja wszystkich 
europejskich laureatów Programu Podziału Zysków. Wy-
jątkowe wypowiedzi Dystrybutorów, którzy wypracowali 
w ubiegłym roku kwalifikację do udziału w tym niesamo-
wicie lukratywnym programie.
 
kod 165 | 
cena 20,00 PLN

Nowy, szalenie elegancki długopis z logo Forever! Już do 
kupienia we wszystkich Centrach Produktów.
 
kod 472 | cena 5,00 PLN

W lipcu fantastyczne warsztaty Jak sprzedawać biznes Forever. 
Sponsoring – źródło dochodu dla laureatów programu 4/6 pk.  po-
prowadziła Aneta Awtoniuk. 

SZKOLENIE 4/6 PK.
24 lipca 2010
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Warszawa
Teatr Żydowski  

Pl. Grzybowski 12/16
godz. 11.30

cena biletu 20 zł

Success Day
 Światowy i Europejski Zjazd Wiedeń 2011
 Awanse i osiągnięcia
 Super Rally Denver 2010: Dyrektor i uczestnicy 
 Panorama biznesu Forever: najskuteczniejsi sponsorzy
 Uwierz w siebie: Mirosława i Grzegorz Pietrygowie, Managerowie
 Jak pracować po starcie:  Jacek Bartkowiak, Soaring Manager
 Produkty Forever - dobra kondycja i odporność organizmu przez cały 
rok:  Katarzyna Węglarz, konsultantka aloesowej odnowy biologicznej

MIASTO DATA     GODZINA ADRES WYDARZENIE PROWADZĄCY

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

Success Day

BIELSKO-BIAŁA 22.09            18.00 Hotel Widok, ul. Widok 12 Szansa na biznes
Kompleksowa pielęgna-
cja produktami Forever

Urszula Kućka, Soaring Manager
Katarzyna Janiczek, konsultantka 
aloesowej urody

BYDGOSZCZ 15.09            18.00
29.09

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

Szansa na biznes Halina i Grzegorz Smętkowie, 
Senior Managerowie

CHARZYKOWY 01.09            17.00
08.09
15.09
22.09
29.09

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

ELBLĄG 08.09            18.00 Hotel Gromada, Pl. Słowiański 2 Szansa na biznes Anna i Zbigniew Adamik, 
Senior Managerowie

GDAŃSK 07.09            18.00
21.09

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

Szansa na biznes Grzegorz Sieczka, 
Soaring Manager

GDYNIA 24.08            18.30 Sala konferencyjna kawiarni u Anio-
ła, osiedle Fikakowo, ul. Górnicza 42

Szansa na biznes
Produkty Forever 
przez całe życie

Halina Micorek, Senior Manager
dr Jerzy Oleszkiewicz

KATOWICE 30.09            18.00 Sala konferencyjna 
restauracji Mieszko, ul. Ułańska 12 
(nad Oddziałem FLPP)

Forever – twój partner 
w biznesie
Zdrowy styl życia 
z nowymi produktami 
Forever 

Jacek Kandefer, Dyrektor

Małgorzata Stręk, biochemik

KOŚCIERZYNA 07.09            18.00
14.09
21.09
28.09

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

KALENDARZ SPOTKAŃ
wrzesień 2010

18 września 2010
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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 02.09            17.00

16.09
23.09
30.09

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

Szansa na biznes Halina Gaca, Manager

KRAKÓW 01.09            18.00
08.09
15.09
22.09
29.09

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

Szansa na biznes Maria i Wiesław Grotyńscy, 
Senior Managerowie

KRAKÓW 07.09            17.00
14.09
21.09
28.09

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

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

KRAKÓW 03.09            18.00
10.09
17.09
24.09

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

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

KRAKÓW 13.09            17.00
20.09            
27.09

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

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

KRAKÓW 06.09            17.00 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 09.09            18.00 Centrum Kongresowe Uniwersytetu 
Rolniczego, Al. 29 Listopada 46

Szansa na biznes
Jak zadbć o zdrowie 
dzieci i dorosłych z pro-
duktami Forever

Małgorzata Stręk, biochemik

LUBLIN 07.09            18.00 Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 7 Szansa na biznes Urszula Zyskowska, Manager

LUBLIN 21.09            18.00 Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 7 Szkolenie produktowe Urszula Zyskowska, Manager

ŁÓDŹ 07.09            18.00 Centrum szkolenia Uniwersytetu 
Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 16

Szansa na biznes

Zadbaj o skórę po lecie 
z produktami Forever

Grażyna Kurp, Soaring Manager

Mariola Szostak, Manager, 
kosmetolog

ŁÓDŹ 21.09            18.00 Centrum szkolenia Uniwersytetu 
Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 16

Szkolenie marketingo-
we dla liderów

Grażyna Kurp, Soaring Manager
Elżbieta Ostrowska, Manager

OSTROŁĘKA 15.09            18.00 Centrum Rozwoju i Terapii „Harmonia”, 
II p., ul. Gorbatowa 7D/24C

Szansa na biznes Anna i Andrzej Popielarzowie, 
Managerowie

OSTROŁĘKA 20.09            18.00 SM, Klub Lokator, ul. Hallera 13 Szansa na biznes Teresa i Stanisław Makowscy,
Managerowie

POZNAŃ 13.09            18.00
27.09

Poradnia zdrowego człowieka, 
os. Władysława Łokietka 1F

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

RACIBÓRZ 03.09            17.00
24.09

Restauracja Kameralna,
ul. Kochanowskiego 1 

Szansa na biznes Kazimierz Swoboda,
Senior Manager

SANDOMIERZ 07.09            18.00 Hotel Grodzki,
ul. Mickiewicza 38

Szansa na biznes Mirosław Kapusta,
Soaring Manager

WARSZAWA 17.09      11.30 Biuro Główne FLPP, 
Al. Jerozolimskie 92

Spotkanie 
Supervisorów

WARSZAWA 14.09            18.00
28.09

Biuro Główne FLPP, 
Al. Jerozolimskie 92

Szansa na biznes Maria i Jacek Bartkowiakowie,
Soaring Managerowie

WARSZAWA 06.09            18.00
13.09
20.09
27.09

Biuro Główne FLPP, 
Al. Jerozolimskie 92

Szansa na biznes oraz
programy motywacyjne

Renata Błażejewska, 
Senior Manager
Jadwiga Adamczyk, Manager

WROCŁAW 22.09            18.00 Oddział FLPP, ul. Gen. Pułaskiego 42C Szansa na biznes Agnieszka Wojtyna, Manager

WROCŁAW 08.09            18.00 Hotel Campanile, ul. Jagiełły 7 Szansa na biznes Jan Duraziński, Supervisor



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.


