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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

Czy od naszego 
spotkania w Dal-
las naprawdę mi-
nęło już 12 mie-
sięcy? Uwielbiam 
nasze coroczne 

Super Rallies – nie ma większej motywacji, inspiracji ani 
świętowania. Cóż za kulminacja sukcesów i spełnionych 
marzeń!

Ci, którzy nie mogli dołączyć do nas w Denver – brako-
wało nam Was. Dlatego zróbcie wszystko, by nie opuścić 
już żadnego Zjazdu! To pora, by z całą mocą pracować 
nad przyszłoroczną kwalifikacją. Przyjedźcie, by znaleźć 
się wśród najlepszych w świecie Forever, a obiecuję Wam 
najlepszą imprezę w życiu.

Na przyszły rok ogłosiliśmy hasło NO LIMITS – Brak 
ograniczeń, i szczerze wierzę w to przesłanie. Zachęcam 
każdego z Was, byście nadal wznosili się ponad sztormy i 
wyzwania, byście szli dalej i wytrwalej, niż się od Was ocze-
kuje, i wznieśli swój biznes na nowy poziom! Pamiętajcie, 
jeżeli Wasze marzenia są odpowiednio wielkie, wtedy 
naprawdę BRAK OGRANICZEŃ dla tego, co możecie 
osiągnąć.

Jednym z tych marzeń byłaby z pewnością kwalifikacja na 
Zjazd. Wiem, że osiągnięcie tego celu nie jest łatwe. Szcze-
gólnie trudny jest pierwszy raz, ponieważ zaczyna się od 
zera, a zbudowanie biznesu, który sięgnie przełomowych 
1500 pk., może potrwać parę lat. Kiedy jednak tego do-
konacie, pokochacie to uczucie i nigdy nie zapomnicie 
swojego pierwszego Zjazdu. Od chwili wejścia na pokład 
samolotu do chwili powrotu do domu – będziecie cieszyć 
się każdą minutą. Zapytajcie swoich sponsorów lub przyja-

ciół w biznesie, co czuli na swoim pierwszym Zjeździe. Zapy-
tajcie, jak im się podobała wycieczka pozjazdowa Post Tour  
i doświadczenie każdego aspektu biznesu Forever z pierwszej 
ręki, podróżowanie samolotami „Forever”, pobyt w pięknych 
hotelach i traktowanie godne zwycięzców, jakimi jesteście. 
W naszym Planie Marketingowym jest wiele programów 
motywacyjnych, ale kwalifikacja na Zjazd jest jednym z mo-
ich ulubionych. Gwarantuję Wam, że takie przeżycie na za-
wsze zmieni Wasze spojrzenie na Forever!

Przyjrzyjcie się obrotom i strukturze swojego biznesu. Z po-
mocą sponsora, śmiało myśląc, nakreślcie mapę działań, które 
powiodą Was na Super Rally, jako uczestników z kwalifikacją 
1500, 2500, 7500, 10 000 lub 12 500 pk.

Może się Wam wydawać, że nigdy nie osiągnięcie takich 
pułapów punktowych. W takich chwilach pamiętajcie o na-
szym bieżącym haśle NO LIMITS i przypomnijcie sobie, że 
nie ma rzeczy niemożliwych. Nawet jeżeli od 10 lat co roku 
kwalifikujecie się do udziału w Zjeździe, rzucam Wam wy-
zwanie, byście przenieśli się na kolejny poziom. Sięgnijcie po 
listę kontaktów, odświeżcie ją i zacznijcie dzwonić. Popracuj-
cie nad swoimi umiejętnościami kontaktowymi i na nowo 
zaangażujcie się w podstawy. 

Rzucam wyzwanie każdemu z Was osobiście – nie pozwól-
cie, by kolejny rok minął Wam na tym samym poziomie. 
Forever oferuje zbyt wiele, by nie skorzystać z takiej szansy! 
Pamiętajcie, że kiedy zaangażujecie się w biznes i pracę nad 
przekuciem celów w rzeczywistość, wtedy naprawdę BRAK 
OGRANICZEŃ! 

FOREVER Wasz,

Rex Maughan

No Limits

Rex Maughan, Chairman of the Board  & CEO



Super Rally 2010 – niesamowite doświadczenie! Doroczne 
spotkanie z pełnymi entuzjazmu i energii dystrybutorami 
z całego świata zawsze jest inspirujące. Podczas Super Ral-
ly najwyraźniej widać moc Forever zmieniania ludzkiego 
życia – nie ma drugiej takiej firmy, która oferowałaby tak 
wiele wszystkim ludziom, niezależnie od miejsca zamiesz-
kania, wykształcenia, bagażu życiowych doświadczeń itp. 
Na sierpniowych Zjazdach w USA spotykają się ludzie 
niemal ze wszystkich kontynentów. Dzięki temu udział  
w Super Rally uzmysławia ogrom Forever i fakt, że jest tu-
taj miejsce dla każdego, kto jest gotów ciężko pracować.  
A w zamian firma gwarantuje realizację marzeń i prawdzi-
wie diamentowy styl życia. Wybór należy do  Ciebie – NO 
LIMITS!

Energia, jaką zawsze przywozimy ze Zjazdu, to świetny ka-
pitał na ostatni kwartał roku. Dla szkół wrzesień oznacza 
pierwszy dzwonek, natomiast dla nas ostatni, by przyjrzeć 

się postawionym sobie na początku roku celom i spraw-
dzić, jak nam idzie ich realizacja (mam nadzieję, że wśród 
tych celów jest też kwalifikacja na Super Rally 2011!). To 
odpowiednia pora na ewentualną weryfikację strategii  
i taką intensyfikację działań, by zagwarantować sobie za-
kończenie roku całkowitym spełnieniem swoich zamie-
rzeń. Czego wszystkim nam życzę!

Wasz,

Jacek Kandefer
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Anna i Marek Bartosikowie  sponsor: Agata i Dariusz Ibschowie

Henryka Dębowska   sponsor: Urszula i Marek Sawiccy

Beata Gracz     sponsor: Joanna i Dariusz Poradowie

Dariusz Klechowicz   sponsor: Barbara i Mohamed Ali Aoun

Jakub Kordulasiński   sponsor: Alina i Zbigniew Kordulasińscy

Urszula i Marek Sawiccy   sponsor: Jolanta i Waldemar Jankowscy

Jolanta Staroń    sponsor: Renata Jarosz

Grzegorz Agatowski
Piotr Apollo
Dariusz Babowicz
Agnieszka Baranowska
Marta Baraś
Marta Barcik
Bożena Biesch
Edyta Borońska
Anna Borowińska
Sylwia Borowska
Gabriela Botta
Andrzej Brzeziński
Magdalena Budgusaim
Ewa Bujak
Hanna Bukowska
Aneta Całus
Anna Chmara
Beata Chmiest
Helena Cichoń
Iwona Ciupek
Wiesław Czarny
Magda Czechowska
Anna Danisz
Bronisława Derlecka
Paweł Dębek
Marianna Domian
Barbara Dragan-Iskierka
Katarzyna Dyga
Anna Filipowicz
Magdalena Foltyn
Krystyna Formela-Reglińska
Bartłomiej Franczak
Sylwia Galicka
Marzena i Tomasz Gasparscy
Bożena Gawliczek
Kinga Glanowska
Sebastian Goździejewski
Małgorzata Górecka
Bożena Górka
Jolanta Grabiec
Justyna Gracjasz
Martyna Gracz

Katarzyna Gruczoł
Anna Grzejdak
Kinga Harabin-Kuźmińska  
          i Szymon Kuźmiński 
Magdalena Hryciuk
Agnieszka Hryszkiewicz
Kazimierz Hubner
Ewa Huczynska
Dorota Ingielewicz
Grzegorz Irzeński
Hanna Jabłońska
Józef Jakubiec
Henryka Janas
Renata Jaskulska
Zbigniew Jaworski
Krystyna i Jerzy Jażdżewscy
Grażyna Jażwińska-Dominiak
Izabela i Jacek Jurkowscy
Krystyna Kaliszewska
Anna Kamilska
Agata Kamińska
Krystyna Kamińska
Mateusz Karwowski
Magdalena Kępińska-Jasny
Elżbieta Kieliszek
Wiesław Kieres
Grażyna Kisiel
Małgorzata Klapuch
Bożena Klimas
Ewa i Piotr Klimkowie
Anna Kłapsia
Monika Knychała
Emilia i Piotr Kochaniewiczowie
Anna Kolasa
Bogusław Kołakowski
Monika i Grzegorz 
   Kołodziejczykowie
Eleonora Kołosowska
Jolanta Komorek
Małgorzata i Marek Kosiakowie
Alicja Kostuś
Małgorzata Kowalczuk

Ewa Kowalczyk
Paulina Kowalczyk
Magdalena i Wojciech 
   Kozyrowie
Anna Krysińska
Sylwia Kujach
Dariusz Kukliński
Joanna i Grzegorz Kulikowie
Urszula i Bernard Kurzelewscy
Iwona i Mirosław Kuziukowie
Aneta Lipińska
Filip Lubarski
Beata i Jarosław 
   Ławcewicz-Musialik
Małgorzata Maciszonek
Agnieszka i Tomasz Makowscy
Marta Maliszewska
Jan Manista
Piotr Maroszek
Monika Materka-Sierka
Paweł Matuszak
Halina Merta
Ewa Miszczuk
Elżbieta Młostoń
Barbara Myrcha
Małgorzata i Witold Niedźwieccy
Jacenta Opara
Patrycja Pęgiel
Hanna Piechaczek
Monika Pietrzak
Katarzyna Płoszaj
Joanna Pobłocka
Jolanta Pobłocka
Iwona i Paweł Podsobińscy
Danuta Powałka
Anna Prządo
Katarzyna Prządo
Sylwester Pstrągowski
Anna Radzięta
Kamil Repa
Bożena Rębacz
Iwona Rogowska

Malwina i Marcin Rusiłowscy
Marek Rykowski
Marzena Rzeszot
Anna i Adam Sadowscy
Saturnin Sakowski
Joanna Sapletta
Maria Sawicka
Izabela i Włodzimierz 
   Schroederowie
Andrzej Sikorski
Barbara i Sławomir Skorupowie
Danuta i Jan Skórowie
Joanna Smetana
Anna Smołkowicz
Katarzyna Sobik
Marta Staroń
Ewa Stencel
Liliana Stopińska
Iga Szewczyk
Agnieszka i Marcin Ściubeł
Ewelina Ślażyńska
Anna Świder
Maria Święty
Halina i Józef Tkaczykowie
Małgorzata Trafalska-Radziewicz
Krystyna Trebunia
Anna Trójczak
Aneta Wańczyk
Alicja Warzewska
Renata Wasilewska
Natalia Weimann
Anna Wesołowska
Ewelina Wojtala
Katarzyna Wyczesana
Helena Zakościelna
Krzysztof Zarzycki
Irena Ziejka
Jadwiga Zielińska
Eugeniusz Zieliński
Agnieszka Zięba
Irma Zimmermann
Sylwia Żogała

Supervisorzy

Assistant Supervisorzy

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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1. Bogumiła i  Jan Srokowie
2. Ewa Chruścińska
3. Magdalena Strojna
4. Grzegorz Sieczka
5. Stanisława Karpińczyk

1. 
Kamila i Tomasz 

Kobierowscy

3. 
Joanna i Dariusz Poradowie

2. 
Beata Gracz

Renata Jarosz

1. Urszula Zyskowska
2. Wiesława i Adam Spyrowie
3. Justyna i Waldemar Brzescy
4. Halina i Wiesław Micorkowie
5. Ewa i Piotr Jurkowie
6. Urszula i Mirosław Kapustowie
7. Magdalena Strojna
8. Urszula Przystaś
9. Maria i Wiesław Grotyńscy
10. Jolanta i Waldemar Jankowscy

11. Bożena Gaj
12. Jadwiga i Andrzej Adamczykowie
13. Joanna i Dariusz Poradowie
14. Mirosława i Grzegorz Pietrygowie
15. Danuta i Edward Wienchowie
16. Urszula i Tomasz Kućkowie
17. Kamila i Tomasz Kobierowscy
18. Anna i Andrzej Popielarzowie
19. Stanisława Karpińczyk
20. Renata Jarosz

6. Wiesława i Adam Spyrowie
7. Urszula Zyskowska
8. Halina i Wiesław Micorkowie
9. Una Gurawska-Mach i Maciej Mach
10. Maria i Jacek Bartkowiakowie

Kiedy spełnisz wymogi programu, twoja premia powiększy się o dodatkową kwotę, 
przeznaczoną na zakup wybranego przez ciebie środka trwałego, wypłacaną przez 
okres nawet do 36 miesięcy!

Twoja szansa na nowy samochód lub większe mieszkanie!

Program Motywacyjny

Obroty całkowite (największe struktury)

Najskuteczniejsi sponsorzy

Obroty niemanagerskie

Zasady kwalifikacji

Poziom I Poziom II Poziom III

Miesiące kwalifikacji Ilość pk. grupowych wymaganych do kwalifikacji

pierwszy 50 75 100

drugi 100 150 200

trzeci 150 225 300

400 $ 600 $ 800 $

Szczegóły kwalifikacji w Zasadach Działalności.
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Rex i Ruth świętują 
50. rocznicę poznania

Brazylia
kraj Forever nr 1

Prezentacja i sprzedaż  
nowych produktów
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Miss Sonya World 2010

Super Rally 2011
Waszyngton, 18-20 sierpnia 

Pozwól Forever zafudować Ci
 wyjazd do stolicy USA!

Od 1 kwietnia 2010 do 31 marca 2011 trwa kwalifikacja 
do udziału w Super Rally 2011. 

Koniecznie sięgnij po Zasady Działalności, aby uzyskać dokładne informacje 
o wymaganych ilościach pk. i przypisanych im nagrodach.
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VIPSilver Post Rally

Bogumiła i Jan Srokowie 
Diamond-Sapphire Managerowie

Po zakończeniu wspaniałego Zjazdu Międzynarodowego naszej firmy Forever Living Products w Denver polecieliśmy  
z ponad trzystoma najlepszymi dystrybutorami świata na Silver Post Rally do San Francisco. Aby zakwalifikować się na 
taką wycieczkę, trzeba wypracować z grupą obrót minimum 2500 pk. w ciągu roku. W tym roku po raz drugi weszli-
śmy do grona VIP-ów naszej firmy, realizując z grupą obrót 5000 pk. Dziękujemy z całego serca tym wszystkim, którzy 
przyczynili się do naszego sukcesu.

San Francisco to jedno z najpiękniejszych miast świata, położone na 48 wzgórzach. Bardzo strome ulice utrudniają komunikację, ale są nie-
zwykle malownicze. Nasz hotel Westin usytuowany był w samym sercu miasta przy Union Square. Mieliśmy do wyboru wiele atrakcyjnych 
wycieczek. Jednak ten pobyt to nie tylko rekreacja i wypoczynek, to również kilkugodzinne spotkanie biznesowe, w czasie którego kilku 
światowych liderów dzieliło się z nami swoimi doświadczeniami i radością z sukcesów. Te spotkania uczą, wzruszają i dodają siły i energii 
do dalszej aktywnej pracy. 



San Francisco 2010
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Dzięki współpracy z Forever mogliśmy zrealizować nasze 
największe marzenie – kupno domu w Arizonie. Wielką 
radością jest to, że mogliśmy w tym roku gościć u siebie 
kilkoro z najlepszych Managerów w naszej grupie – Ulę 
Zyskowską z jej siostrzenicą Małgosią, jak również Wie-
się i Adama Spyrów. Wycieczki do najatrakcyjniejszych 
miejsc Arizony, jakimi są Grand Canyon i Sedona, 
WIELKIE ZAKUPY, czas na wypoczynek przy basenie, 
ale i przygotowanie konspektu na szkolenie Managerów. 

Nasz dom znajduje się w odległości 40 minut jazdy sa-
mochodem od Biura Głównego w Scottsdale. Spot-
kanie z Rexem Maughanem to jak zawsze wielkie 
przeżycie. Wiesia Spyra przedstawiła swój program po-
mocy charytatywnej dla młodych kobiet spodziewają-
cych się dziecka, a nie mających środków do życia. Jednym  
z projektów jest powstanie DOMU MIŁOŚCI MATKI. 
Jego celem jest zapewnienie odpowiednich warunków 
materialnych i mieszkaniowych dla kobiet w ciąży, co 
spotkało się z wielką aprobatą Rexa. 

Postanowiliśmy z mężem w tym roku zostać na kilka 
miesięcy w Arizonie, aby pomóc naszym bliskim, którzy 
tu mieszkają, zbudować mocne struktury foreverowskie. 
Możemy korzystać z pięknych sal wykładowych w Biurze 
Głównym, mamy więc doskonałe zaplecze. Pozdrawiamy 
gorąco wszystkich dystrybutorów, a szczególnie tych, 
którzy wzięli udział w dwudniowych warsztatach mar-
ketingowych w Bochni. Kochani, korzystajcie z wiedzy  
i doświadczeń swoich liderów. Bądźcie otwarci na wiedzę 
i wytrwali w swoich działaniach. Współpraca z firmą Fo-
rever Living Products to nie tylko szansa na lepsze zdro-
wie i piękny wygląd, ale przede wszystkim możliwość 
nauczenia się wspaniałego, międzynarodowego zawodu, 
możliwość rozwoju i zrealizowania swoich marzeń, wspa-
niałych podróży, okazja do poznania niezwykłych ludzi.

Zapraszam na moją stronę www.kobietaaktywna.pl 
Możecie ściągnąć z niej konspekt Jak zbudować stabilny 
biznes z firmą Forever Living Products i obejrzeć  zdjęcia 
ze spotkań i warsztatów, które organizowałam ostatnio 
w Bochni. Postaram się również na bieżąco dzielić się  
z Wami swoimi doświadczeniami i refleksjami. Będę też 
umieszczała krótkie fotoreportaże z Arizony.
Miliony ludzi w ponad 140 krajach świata wy-
korzystało szansę, jaką stworzył Rex Maughan. 
Mamy wspaniałe zaplecze, nieporównywalny 
system wynagrodzeń i doskonałe produkty. Wy-
znaczcie ambitne cele i wytrwale je realizujcie.

Serdecznie pozdrawiamy!



1500 pk.
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Zapewne każdy z nas zastanawiał się kiedyś, co znaczy spełnienie. Czym ono jest? 
Dla jednych mogą to być narodziny dziecka, dla innych wysoki awans, dla jeszcze 
innych zakup domu. Dla nas – uczestników Zjazdu Międzynarodowego Super Ral-
ly 2010 i Tradycyjnej Wycieczki Pozjazdowej – spełnienie ma nowy, niewyobrażal-
ny wymiar. Jaki?
Gdy w połowie sierpnia udaliśmy się na wycieczkę do Stanów Zjednoczonych, nie 
myśleliśmy o pracy, o trudach dnia codziennego. Zaprogramowaliśmy się na dobrą 
zabawę i świetny wypoczynek. W końcu po całym roku intensywnej pracy człowie-
kowi należy się zasłużony urlop. Zapewne każdy z nas myślał o tym, aby zresetować 
komórki i nastawić się na chwilę wytchnienia. Bogaty i atrakcyjny program wyciecz-
ki pozwolił nam wierzyć, że czeka nas świetna zabawa. Kolorado, Nevada, Arizona, 
Texas – czy można chcieć czegoś więcej? Po przylocie okazało się, że nasza wyciecz-
ka to wspaniała podróż życia w nieznane zakątki Ameryki. Dane nam było ujrzeć 
obraz tego zadziwiającego, potężnego kraju w sposób wyjątkowy i niepowtarzalny. 
Niesamowity Zjazd w gorącym Denver, wycieczka do Biura Głównego w przepięk-
nym Scottsdale, do nowoczesnego centrum badawczo-rozwojowego Forever Nu-
traceuticals w Phoenix czy na plantacje aloesowe i do zakładów stabilizacji miąższu  
w McAllen odzwierciedlały potęgę Forever oraz wiarę w nasze marzenia. 
To wielki zaszczyt móc przelać na papier wszystkie niesamowite i zapierające dech 
w piersiach wrażenia, jakie nam towarzyszyły. Słowa nie wystarczą, aby wyrazić 
wdzięczność za wspaniałe przeżycia w towarzystwie Rexa i jego pracowników, któ-
rzy nieustannie służyli nam szczerą pomocą, opieką i przyjaźnią. Dane nam było 
poznać najsłynniejszą jaskinię hazardu na świecie w Las Vegas w stanie Nevada. To 
nieopisane uczestniczyć w życiu tego głośnego miasta, pełnego luksusowych hoteli, 
wspaniałych kasyn, przepięknych basenów i nowoczesnych konstrukcji wzorowa-
nych na znanych budowlach, jak piramida egipska, wieża Eiffla, rzymskie Kolose-
um i greckie ulice. Przeżyliśmy niezapomniane chwile podczas spływu z Forever 
Resort rzeką Kolorado, obcując z naturą Black Canyon, a następnie relaksując się 
w promieniach słońca nad jeziorem w Cottonwood Cove. Mieliśmy możliwość 
zwiedzić Forever Corporate Plaza w Arizonie, gdzie biura Forever wypełnione są 
ekskluzywnymi antykami, bezcennymi obrazami, siodłami, rzeźbami z brązu przed-
stawiającymi wojowniczych Indian i dzielnych kowbojów oraz fotografiami Rexa 
i jego rodziny. Poczuliśmy, że Międzynarodowe Biuro Główne emanuje ciepłem, 

Traditional Post Rally

Bożena Gaj
Senior Manager
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godnością i pamięcią o tradycji tej ziemi i jej przodkach. A wszystko to w spek-
takularnym otoczeniu potężnych i przepięknych gór, bujnych parków, jeziora 
i pola  golfowego. Niezapomniane chwile spędziliśmy także podczas lotów 
wyczarterowanymi samolotami, interesujących wycieczek ekskluzywnymi au-
tokarami, wielu wystawnych kolacji w przepięknych hotelowych salach balo-
wych, w urokliwych posiadłościach Scottsdale Plaza i Ranczo Southfork oraz 
podczas niezliczonych niespodzianek i niepowtarzalnych prezentów. Ujrzeli-
śmy widoki inspirujące nas do kreatywnego myślenia oraz pobudzające naszą 
wyobraźnię.
Po kilku dniach przyszła chwila refleksji. Czy to możliwe, aby praca dawała 
tyle zadowolenia? Czy to możliwe, aby być w obcym kraju, w grupie tysię-
cy ludzi i czuć się jak wybraniec losu? Okazuje się, że z Forever to możliwe! 
Bo Forever daje spełnienie. Czuliśmy się wolni, szczęśliwi, ale przede wszyst-
kim doceniani. Wiedzieliśmy, że tu nikt nie pomija zasług, nie przypisuje 
ich sobie, nie zapomina o osiągnięciach. I nie chodzi tu tylko o gratyfikacje 
pieniężne. Nasz pobyt pokazał, że Forever to nie tylko firma, która pozwala 
się wzbogacić. To firma, która łączy nas wszystkich. Daje nam możliwości – 
wszystkim bez wyjątku. Awans jest możliwy dla każdego, nie ma limitów, nie 
ma ograniczeń. Firma nie dzieli ludzi na lepszych czy gorszych, każdemu daje 
równe szanse. Były wśród nas osoby z całego świata – z gorącej Afryki, z roz-
tańczonej Brazylii, z egzotycznej Japonii czy kontynentu europejskiego. Takie 
jest Forever, tacy jesteśmy my. Forever Living Products to firma bez granic. 
Nie ma limitu zarobków, wszystko zależy od naszych wysiłków i ambicji. Sami 
decydujemy, ile zarabiamy i jak spędzamy czas. Z Forever korzystamy z moż-
liwości lepszego zdrowia i finansowej niezależności, dlatego jesteśmy ludźmi  
z marzeniami bez granic. 
Słowa uznania i podziękowania składam mojemu wspaniałemu sponsorowi 
Senior Manager Bożenie Gaj, która zrealizowała kwalifikację i przez 12 mie-
sięcy ciężko na tę nagrodę pracowała. Dzięki jej zaproszeniu jako osoba to-
warzysząca dostąpiłam zaszczytu wspólnego świętowania osiągnięć, dane mi 
było poznać nowe niewiarygodne produkty oraz przez cały czas po prostu fan-
tastycznie się bawić. Kwalifikację na kolejne Super Rally wpisuję na swoją listę 
celów i wierzę, że w niedalekiej przyszłości przekuję je w rzeczywistość!
Na zakończenie posłużę się parafrazą słów Adama Mickiewicza:

„I ja tam z gośćmi byłam, miód i wino piłam,
A com widziała i słyszała w księgi umieściłam.”

Magdalena Machlarz, Supervisor
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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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Mój dom 
FOREVER
Urszula Kućka,
Soaring Manager

W lipcowym wydaniu naszego miesięcznika ukazał 
się artykuł o kluczowym dla budowy biznesu zna-
czeniu używania produktów Forever we własnym 
domu. W tym miesiącu zaprosiła nas do siebie Soa-
ring Manager Urszula Kućka. Na wszystkich ilustrują-
cych artykuł zdjęciach widnieje jej DOM FOREVER.

Każdy dystrybutor Forever Living Products Poland wie, że jed-
nym z podstawowych ogniw cyklu sukcesu jest regularne uży-
wanie produktów. W momencie kiedy tak się stanie, będziemy 
skutecznymi i autentycznymi w oczach klientów sprzedawca-
mi. Do oferowanego naszemu klientowi produktu dołączymy 
wówczas nasz zachwyt, entuzjazm wynikający z korzystania  
z produktów – bez tego ani rusz! 

Powtarzamy naszym adeptom, których przyuczamy do „zawodu” 
sprzedawcy produktów FLP, że muszą starać się ze wszystkich sił, 
by być godną wizytówką firmy. A to może się stać tylko wtedy, kie-
dy gama używanych przez nich produktów będzie się powiększała 
z dnia na dzień, a dom stanie się „domem Forever”. Wtedy każdy 
z rodziny, ze znajomych, przyjaciół odwiedzając nas, dostrzeże, że 
nasz dom jest pełen produktów, a jego mieszkańcy są żywą i wiary-
godną reklamą. A kiedy już usiądą z nami na tarasie i zaserwujemy 
im specjalność domu – schłodzoną (przy ostatnich upałach) Her-
batkę aloesową, w pełni poczują klimat i energię tego domu. 
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Jeżeli i Ty chcesz pokazać 
swój DOM FOREVER, 
prześlij zdjęcia i tekst na adres: 
m.hajzner@flpp.com.pl 
a chętnie je opublikujemy.

Ktoś zapyta – jak na początku współpracy z Forever będzie mnie 
stać na zakup całej puli produktów? Jednak zakup ten to po prostu 
dobra inwestycja. Dopinguje nas do rozwoju biznesu, do kolejnych 
awansów i korzystania w pełni z oferty planu marketingowego. 

Od prawie dwóch lat 
mój dom stał się ot-
wartym domem Fo-
rever dla wszystkich, 
którzy chcą zapoznać 
się z firmą, napić się 
Miąższu, sprawdzić 
na własnej skórze 
gojące właściwości 
Galaretki aloesowej 
czy też przegryźć 
Absorbent C itp.  
W poniedziałki organizuję spotkania i przyjmuję tych, którzy chcą 
bliżej poznać produkty Forever i dowiedzieć się, jak można nawią-
zać współpracę z firmą. Pomysł otwartego domu, podpowiedziany 

przez Michaela Strachowitza 
wydaje się bardzo trafiony – dla-
tego serdecznie go wszystkim 
polecam!

Na spotkaniach wymieniamy się 
przede wszystkim doświadcze-
niami, zgłębiamy tajniki planu 
marketingowego i oczywiście 
planujemy kolejne struktury! 
Uczymy się cały czas i wzajem-
nie motywujemy do pracy. 
Dzielimy się wiedzą, uśmie-
chem i pozytywną energią – dla 
mnie te spotkania są doskona-
łym zwieńczeniem wieloletniej 
pracy z Forever!

Wypowiedzi 
o spotkaniach grupy:

Są ciekawe i interesujące. 
Można dowiedzieć się róż-
nych nowych rzeczy o pro-
duktach Forever  i ludziach, 
którym firma pomogła. Są 
wesołe, ponieważ produkty 
Forever poprawiają nie tylko 
ciało, ale też ducha (psychikę) 
człowieka!
Iza Czopek, 
Assistant Supervisor

Pomagają nowym dystrybu-
torom pogłębić wiedzę, która 
umożliwia łatwiejszą rozmo-
wę z klientem.
Jolanta Staroń, 
Assistant Supervisor

Pozwalają na wymianę 
uwag i zastrzeżeń dotyczą-
cych produktów. Spotykając 
się, tworzymy swoistą grupę 
wsparcia, która motywuje nas 
do pracy i daje autentyczną 
radość z możliwości wspólnego 
pomagania innym. Dzieląc 
się zdobywanym doświadcze-
niem, ciągle poszerzamy na-
szą wiedzę.
Agnieszka Kręcioch, 
Supervisor

Nie da się w nich nie uczest-
niczyć: ubogacają i rozwijają. 
Dają mnóstwo energii, entu-
zjazmu z dzielenia się zdoby-
tą wiedzą i doświadczeniem, 
radości ze wspólnej pasji życia 
z Forever.
Renata Jarosz, Manager



Produkt
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Forever 
Marine 
Mask
 Aloe Vera  Wyciąg z alg

 Aminokwasy i białka

 Mikroelementy
Algi obfitują w mikroelementy. Jeden z nich, miedź, odgrywa 
ważną rolę w metabolizmie witaminy C i syntezie kolagenu.

Skóra zbudowana jest z naskórka, skóry właściwej i tkanki pod-
skórnej. Skóra właściwa w 90% składa się z kolagenu (rodzaj 
białka) oraz elastyny, które są odpowiedzialne za elastyczność 
skóry. Algi mają wysoką zawartość aminokwasów i białek,  
o kluczowym znaczeniu dla tworzenia się kolagenu. Ligniny 
zawarte w Aloe Vera zwiększają możliwości przenikania ami-
nokwasów i białek w głąb skóry, gdzie pomagają odbudowywać 
kolagen i przywrócić komórkom sprężystość. 

Algi stanowią doskonały składnik maseczki ze względu na swój 
skład, w którym znajdują się między innymi aminokwasy, białka 
i mikroelementy. Algi przeciwdziałają negatywnym skutkom za-
nieczyszczeń środowiska, w jakim żyjemy, dostarczając skórze sub-
stancji odżywczych. Poza tym działają stymulująco, rewitalizująco, 
odżywczo i nawilżająco na skórę; mają również właściwości prze-
ciwzapalne i dezynfekujące.

Zawarte w aloesie saponiny działają oczyszczająco, dzięki czemu 
pomagają usunąć zanieczyszczenia i resztki makijażu z porów. Na-
tomiast silne właściwości penetracyjne lignin dbają o to, by skóra 
przyswoiła wszystkie wspierające jej zdrowie i piękno substancje 
odżywcze zawarte w Marine Mask. Właściwości nawilżające Aloe 
Vera mają źródło w zawartych w nim polisacharydach, 18 amino-
kwasach, 12 witaminach i 20 składnikach mineralnych. Efekt na-
wilżający może utrzymywać się aż do 24-36 godzin. 

Marine Mask to specjalna receptura, na którą składa się Aloe 
Vera, wyciąg z alg, sole mineralne, miód, ogórek i gliceryna. 
Pomaga oczyszczać, ściągać, nawilżać i wygładzać skórę. # 234
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Sposób użycia

Składniki w skrócie

 Sole mineralne

 Miód

 Ogórek

 Gliceryna

Według legend królowa egipska Kleopatra nakładała sole mineral-
ne na całe ciało, by chronić skórę. Sole mineralne w Marine Mask 
to kaolin i bentonit. 

Wyciąg z alg
zawiera aminokwasy i proteiny, pomagające tworzyć kolagen Ø
zawiera mikroelementy, pomagające przywracać skórze sub- Ø

stancje odżywcze

Sole mineralne
zawierają siarkę, która zabija bakterie i zapobiega trądzikowi Ø

Miód
białka łatwo absorbowane przez skórę Ø
aminokwasy tworzą warstwę ochronną, by zapobiegać utracie  Ø

nawilżenia

Ogórek
zawiera witaminę C, by walczyć z wolnymi rodnikami Ø

Gliceryna
absorbuje wilgoć z powietrza do skóry Ø

Aloe Vera
saponiny to substancje o działaniu oczyszczającym Ø
ligniny ułatwiają wnikanie substancji odżywczych w głąb skóry Ø

źródło: Forever Hong Kong, grudzień 2004

Marine Mask jest bar-
dzo łatwa w stosowa-
niu. Nałóż ją na czystą 
twarz i szyję, i pozo-
staw do wyschnięcia 
na około 15-20 minut. 
Następnie zmyj ma-
seczkę ciepłą wodą  
i delikatnie osusz twarz. 
Optymalne rezultaty 
uzyskuje się stosując 
Marine Mask dwa razy 
w tygodniu. Jako do-
pełnienie zabiegu pie-
lęgnacyjnego warto po 
zastosowaniu maseczki 
nałożyć na twarz kilka 
kropli Alpha-E Factor 
oraz R3Factor.

Badania wykazują, że obecność gliceryny w warstwie międzyko-
mórkowej sprawia, iż inne lipidy obecne w skórze lepiej wykonują 
swoje funkcje. Jest ona również silnie higroskopijna i pomaga w 
nawilżeniu skóry. 

Ogórek ma wysoką zawartość witaminy C, która może działać ścią-
gająco na pory, przywracać skórze miękkość i blask. Witamina C 
jest potężnym antyutleniaczem, który walczy z wolnymi rodnika-
mi. Ułatwia tworzenie się kolagenu, co opóźnia starzenie się skóry 
i zwiększa jej elastyczność.

Miód to potężna, rozpuszczalna w wodzie substancja nawilżająca, 
która efektywnie utrzymuje nawilżenie, by skóra była miękka; jest 
odpowiedni do różnych typów cery. Struktura molekularna białek 
miodu jest podobna do tej, jaką ma ludzka skóra, co wyjaśnia, dla-
czego może on być łatwo przez nią przyswajany, by uzupełniać sub-
stancje odżywcze i nawilżać ją. Naturalne aminokwasy w miodzie 
tworzą warstwę ochronną na naskórku, zapobiegając odwodnieniu.

Kaolin (glinka porcelanowa) zawiera wiele minerałów; jest 
bardzo czysty i niezwykle wszechstronny. Ta miękka glinka jest ce-
niona, ponieważ nie wysycha szybko i przyczynia się do głębokiego 
oczyszczenia skóry. Doskonała do skóry suchej oraz do zabiegów 
oczyszczających. 

Bentonit (montmorylonit) pozyskiwany jest ze złóż pyłów 
wulkanicznych. Rewitalizuje komórki skóry, przyspiesza jej me-
tabolizm  i oczyszcza ją. Absorbuje również nadmiar serum z po-
wierzchni skóry oraz eliminuje toksyny.

Dodatkowo wśród soli mineralnych w Marine Mask znajduje się 
siarka, która pomaga niszczyć bakterie, tym samym przeciw-
działając trądzikowi.
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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! Jeśli 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 4 GRUDNIA, 
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!
Nowa data
spotkania!

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

Już w sprzedaży tegoroczna edycja Zasad Działalności, czyli zbiór norm 
regulujących twoją współpracę z Forever. Podstawowa lektura każdego 
Dystrybutora!

kod 139 | cena 2,00 PLN

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

SZKOLENIE 4/6 PK.
16 października 2010, godz. 11.00

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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Aloes w prasie

MUSISZ TAM BYĆ!

We wrześniowym nume-
rze Poradnika Domowego,  
w artykule o nieuczulają-
cych środkach piorących, 
opisane zostało również 
nasze Forever Aloe MPD!

27 lipca 2010

Raport regionalny
LUBLIN
27 lipca 2010 w pięknej sali hotelu Rubikon w Lublinie odbyło się 
spotkanie dystrybutorów Forever z Managerem Tadeuszem Kacz-
marczykiem. Tematem spotkania było znaczenie produktów FLP 
dla zachowania zdrowia układu sercowo-naczyniowego i nerwo-
wego. Mimo bardzo ulewnego deszczu frekwencja dopisała. Kil-
kadziesiąt osób z ogromnym zainteresowaniem chłonęło wiedzę  
o naszych produktach.
Zofia Staropiętka, Manager

Spotkanie było bardzo interesujące, a przekazywana wiedza pop-
arta różnymi przykładami. Było to dla mnie bogate doświadczenie, 
które uświadomiło mi po raz kolejny, że warto stosować nasze su-
plementy.
Magda Taczalska, Assistant Supervisor

23 listopada 2010 
seminarium 

Zasady budowania 
sukcesu w biznesie

Już wkrótce kolejna szansa na spotkanie  
z Brianem Tracy, światowym autoryte-
tem w dziedzinie rozwoju biznesu, sprzedaży 
i rozwoju osobistego.

Seminarium połączone będzie z I Kon-
gresem Sprzedaży Polskiego Stowa-
rzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej.
Szczegółowe informacje (miejsce, godzina, 
cena biletu) już wkrótce.
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Warszawa, Teatr Żydowski  
Pl. Grzybowski 12/16, godz. 11.30

cena biletu 20 zł

Success Day
 Zaplanuj sukces swój i grupy w 2011!
 Kto pojedzie na Światowy i Europejski Zjazd do Wiednia?
 Jak wyglądać pięknie i czuć się świetnie w karnawale - tylko z Forever!
      Awanse i osiągnięcia 

MIASTO DATA     GODZINA ADRES WYDARZENIE PROWADZĄCY

WARSZAWA 04.12      11.30 Teatr Żydowski, 
Pl. Grzybowski 12/16

Success Day

BYDGOSZCZ 13.10            18.00 NOT, Bydgoski Dom Technika, 
ul. Rumińskiego 6, sala 209

Szansa na biznes

Antyoksydanty i ich rola 
w zdrowym i satysfak-
cjonującym życiu

Halina i Grzegorz Smętkowie, 
Senior Managerowie

Małgorzata Stręk, biochemik

BYDGOSZCZ 27.10            18.00 NOT, Bydgoski Dom Technika, 
ul. Rumińskiego 6, I p., sala 110

Szansa na biznes Halina i Grzegorz Smętkowie, 
Senior Managerowie

CHARZYKOWY 06.10            17.00
13.10
20.10
27.10

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

ELBLĄG 06.10            18.00 Hotel Gromada, Pl. Słowiański 2 Szansa na biznes Anna i Zbigniew Adamik, 
Senior Managerowie

GDAŃSK 12.10            18.00
26.10

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

Szansa na biznes Grzegorz Sieczka, 
Soaring Manager

GDAŃSK 01.10            18.00 CH Manhattan, Al. Grunwaldzka 82 Szansa na biznes
Oferta produktowa Fo-
rever na jesień

Halina Micorek, Senior Manager

dr Katarzyna Zgirska-Kulazińska

GDYNIA
Wielki Kack

05.10            18.30
12.10
19.10
26.10

Osiedle Fikakowo, ul. Górnicza 42 Produkty aloesowe 
Forever dla zdrowia 
i urody

Joanna Porada, Supervisor
Wioletta Kruszyńska, 
Assistant Supervisor

KOŚCIERZYNA 05.10            18.00
12.10
19.10
26.10

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

KRAKÓW 01.10            18.00
08.10
15.10
22.10
29.10

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

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

KRAKÓW 07.10            17.00
14.10
21.10
28.10

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

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

KRAKÓW 06.10            18.00
13.10
20.10
27.10

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

Szansa na biznes Maria i Wiesław Grotyńscy, 
Senior Managerowie

KRAKÓW 05.10            17.00
12.10
19.10
26.10

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

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

KRAKÓW 11.10            17.00
18.10            
25.10

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

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

KALENDARZ SPOTKAŃ
październik 2010

4 grudnia 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 04.10            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 09.10            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 05.10            18.00 Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 7 Szansa na biznes Urszula Zyskowska, Manager

LUBLIN 19.10            18.00 Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 7 Szkolenie produktowe Urszula Zyskowska, Manager

LUBLIN 07.10            18.00 Hotel Locomotiva, ul. Północna 28 Szansa na biznes

Rola diety i produktów 
FLP dla sprawnego 
funkcjonowania układu 
krążenia

Iwona Boguszewska, 
Assistant Manager

Małgorzata Stręk, biochemik

ŁÓDŹ 05.10            18.00 Centrum szkolenia Uniwersytetu 
Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 16

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

NOWY SĄCZ 12.10            17.00 Hotel Paronama, sala konferencyjna, 
ul. Romanowskiego 4

Szansa na biznes
Jak zadbać o zdrowie 
z produktami Forever

Urszula Przystaś, Manager

Ewa Gardziel, mgr biolog

OLKUSZ 13.10            18.00 Biuro wystaw artystycznych, 
ul. Szpitalna 34 (wejście od parkingu) Oferta produktowa 

Forever na jesień

Jacek Kandefer, Dyrektor

dr Katarzyna Zgirska-Kulazińska

OSTROŁĘKA 08.10            18.00 SM, Klub Lokator, ul. Hallera 13 Szansa na biznes

Jak zadbać o zdrowie, 
odporność i stawy 
jesienią?

Anna i Andrzej Popielarzowie, 
Managerowie
Teresa i Stanisław Makowscy,
Managerowie
Małtorzata Stręk, biochemik

OSTROŁĘKA 06.10            18.00 Centrum Rozwoju i Terapii „Harmonia”, 
II p., ul. Gorbatowa 7D/24C

Szansa na biznes Anna i Andrzej Popielarzowie, 
Managerowie

OSTROŁĘKA 18.10            18.00 SM, Klub Lokator, ul. Hallera 13 Szansa na biznes Teresa i Stanisław Makowscy,
Managerowie

OŚWIĘCIM 06.10            18.00 Międzynarodowy Dom Spotkań,
ul. Legionów 11

Szansa na biznes
Jak wykorzystać dobro-
dziejstwa lata i aloesu 
dla „zdrowej zimy”

Urszula Kućka, Soaring Manager

dr Maria Kraczka

POZNAŃ 09.10            14.00 Hotel Ikar, ul. Kościuszki 118

Oferta produktowa FLP

Jacek Kandefer, Dyrektor
Jacek Bartkowiak, Soaring Manager
Elżbieta Mikuła, Assistant Manager

POZNAŃ 11.10            18.00
25.10

Poradnia zdrowego człowieka, 
os. Władysława Łokietka 1F

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

RACIBÓRZ 01.10            17.00
29.10

Restauracja Kameralna,
ul. Kochanowskiego 1 

Szansa na biznes Kazimierz Swoboda,
Senior Manager

SANDOMIERZ 05.10            18.00 Hotel Grodzki,
ul. Mickiewicza 38

Szansa na biznes Mirosław Kapusta,
Soaring Manager

TOMASZÓW
MAZOWIECKI

19.10            18.00 Miejski Ośrodek Kultury, 
ul. Browarna 7

Szansa na biznes
Jak zregenerować orga-
nizm i utrzymać witalność 
z produktami Forever

Janina Puchalska, Manager

dr Katarzyna Zgirska-Kulazińska

WARSZAWA 16.10      11.30 Biuro Główne FLPP, 
Al. Jerozolimskie 92

Szkolenie 4/6 pk. Agata Maroń

WARSZAWA 12.10            18.00
26.10

Biuro Główne FLPP, 
Al. Jerozolimskie 92

Szansa na biznes Maria i Jacek Bartkowiakowie,
Soaring Managerowie

WARSZAWA 04.10            18.00
11.10
18.10
25.10

Biuro Główne FLPP, 
Al. Jerozolimskie 92

Szansa na biznes oraz
programy motywacyjne

Renata Błażejewska, 
Senior Manager
Jadwiga Adamczyk, Manager

WROCŁAW 27.10            18.00 Oddział FLPP, ul. Gen. Pułaskiego 42C Szansa na biznes Agnieszka Wojtyna, Manager

WROCŁAW 14.10            18.00 Hotel Campanile, ul. Jagiełły 7
Kompleksowa pielęgna-
cja produktami Forever

Jacek Kandefer, Dyrektor
Katarzyna Janiczek, 
konsultantka aloesowej urody



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.


