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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

Nieustannie za-
chwyca mnie ener-
gia, jaką czuję od 
Was podróżując 
po świecie, by dzie-
lić się przesłaniem 

Forever. Podczas moich ostatnich podróży na Południowy 
Pacyfik i do Azji Południowo-Wschodniej po raz kolejny 
uświadomiłem sobie, jak niesamowitą szansę daje ten biznes 
i jak bardzo może zmienić życie tak wielu osób. 

Wyjazdy te bardzo często dostarczają mi poruszających 
lekcji. Jednej z nich nauczyłem się, gdy zwiedzaliśmy  
z Navaz majestatyczną świątynię Angkor Wat w Kambo-
dży. Podczas naszej wizyty w tym światowej klasy zabytku 
dowiedziałem się, że po tym, jak na początku XII wieku 
wzniesiono świątynię, w ciągu kolejnych stuleci różni 
władcy nadal prowadzili prace budowlane, powiększa-
jąc świątynny kompleks lub renowując różne jego części. 
Kiedy się nad tym zastanawiałem, pomyślałem o naszym 
wspaniałym biznesie Forever, który budujemy od 33 lat. 
Jak będzie się dalej rozwijał i rozkwitał? Odpowiedzią jest 
oczywiście rekrutowanie, szkolenie i kształtowanie całkiem 
nowego pokolenia Dystrybutorów, którzy mają takie same 
pragnienia zdrowia i dobrobytu, jakie przez wszystkie te 
lata widziałem u tak wielu z Was. Nowi Dystrybutorzy to 
esencja Waszego biznesu i podobnie jak ci, którzy konty-
nuowali budowę świątyni Angkor Wat przez kolejne wie-
ki, będą oni budowali na niesamowitych fundamentach, 
które pomogliście położyć.

Jak zauważyłem podczas ostatniego Super Rally, cały czas 
dostarczamy Wam wszystkich narzędzi niezbędnych, by 
znajdować, rekrutować i szkolić to nowe pokolenie Dys-
trybutorów: od potężnych narzędzi oferowanych przez 
MyFLPBiz, by rozwijać swój biznes i nim zarządzać; przez 
niesamowite nowe produkty, takie jak FAB i ARGI+, któ-

re są atrakcyjne dokładnie dla tego pokolenia, które chcemy 
zasponsorować; po fantastyczne szkolenia online i narzędzia 
informacyjne, które mamy i które ciągle rozwijamy, takie jak 
szkolenie „Getting Started” i comiesięczne webinary. Jeśli  
w pełni skorzystacie z tych narzędzi, Wasz biznes będzie pe-
łen energii, a Wy sami oraz to,  co robicie, odnosząc takie suk-
cesy, staniecie się atrakcyjni dla wspaniałej nowej generacji 
Dystrybutorów. To naprawdę szansa jak żadna inna!

Zanim zakończę, chcę szczególnie podziękować wszystkim, 
którzy zmieniają tak wiele dokonując wpłat na rzecz Forever 
Giving. 7000 moskitier, które rozdaliśmy ostatnio w nęka-
nej malarią Ugandzie, naprawdę odmieniło życie wielu ludzi. 
Mogliśmy tego dokonać dzięki Waszej dobroci, to również 
ona pozwoliła nam podjąć intensywne działania na Haiti. 
Wiem, że potrzeby są wielkie w różnych częściach świata,  
a dzięki Waszym hojnym datkom Forever Giving będzie na-
dal szukać sposobów na niesienie pomocy. Chcę Wam jed-
nak przypomnieć, że naszym najlepszym sposobem na po-
maganie ludziom i zmienianie ich życia jest angażowanie ich  
w biznes Forever. Forever doświadcza niesamowitego roz-
woju w tak wielu miejscach, o których sądzono, że w nich 
biznes się nie powiedzie. Wiele regionów Afryki i Połu-
dniowo-Wschodniej Azji cieszy się fantastycznym sukcesem  
i pozwala ludziom na taki standard życia, o jakim przedtem 
mogli tylko marzyć.

Pomaganie ludziom w spełnianiu marzeń o zdrowiu i dobro-
bycie to najwspanialsza praca, jaką znam, i dziękuję Wam za 
to, co zrobiliście i co wciąż robicie, aby stało się to rzeczywi-
stością w życiu tak wielu ludzi na świecie!

FOREVER Wasz,

Rex Maughan

Patrząc w przyszłość

Rex Maughan, Chairman of the Board  & CEO



Przed nami ostatnie tygodnie roku. W każdej branży  
i firmie jest to okres finalizowania planów, dopinania bu-
dżetów i akceptowania projektów na przyszły rok. Opra-
cowanie planu i nakreślenie zadań na nadchodzący rok 
jest nieodzowne po to, byśmy wiedzieli, dokąd chcemy 
dotrzeć i jak zamierzamy to zrobić. A kiedy wyruszymy już 
w drogę, dzięki temu wiemy, czy pozostajemy na właściwej 
ścieżce i jak nam idzie realizacja naszych zamierzeń.
Chciałbym zachęcić każdego z Was, byście już teraz za-
planowali to, co chcecie osiągnąć w 2011 roku jako nie-
zależni Dystrybutorzy Forever. Przede wszystkim spiszcie 
wszystkie cele i zadania na papierze: jaką pozycję w Planie 
Marketingowym chcecie osiągnąć, ile zamierzacie prowa-
dzić spotkań indywidualnych i prezentacji w tygodniu,  
z iloma nowymi osobami planujecie się skontaktować i ile 
zasponsorować w każdym miesiącu itd. Kiedy w taki spo-
sób zaplanujecie działania na przyszły rok, to gdy się on 
zacznie, będziecie mogli bez wahania ruszyć jasno wyty-
czoną ścieżką, by osiągać kolejne szczyty i odnosić nowe 
sukcesy.

Zbliżające się 
Święta to rów-
nież czas skłania-
jący do refleksji 
i budzący pozy-
tywne emocje 
– pora, gdy przystajemy na chwilę i jeszcze bardziej niż 
zwykle pragniemy dzielić się z innymi i pomagać potrze-
bującym. Jak pisze Rex, najlepszym, co możemy zaofe-
rować, jest szansa Forever – naprawdę ma ona moc od-
mieniania ludzkiego losu! Natomiast po to, by wspierać 
ludzi znajdujących się w największej potrzebie, powołane 
zostało Forever Giving, działające w oparciu o datki Dys-
trybutorów Forever z całego świata. Aby ułatwić każdemu 
z nas zaangażowanie się w działalność tej wspaniałej fun-
dacji, oferujemy Wam możliwość wsparcia Forever Giving 
poprzez wykupienie cegiełek – kart świątecznych. W tym 
szczególnym, przedświątecznym okresie pomyślmy o tych, 
których los jest tak trudny, i pomagajmy im z Forever Li-
ving i Forever Giving.

Wasz,

Jacek Kandefer
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Małgorzata Czarna i Eligusz Czarny  sponsor: Beata Jeziorna i Tadeusz Jeziorny

Elżbieta Czyż     sponsor: Anna Nawara

Czesława Głowacka    sponsor: Ludmiła Szmidtke

Anna Nawara     sponsor: Katarzyna Węglarz

Emilia Stefanowska    sponsor: Justyna i Waldemar Brzescy

Ludmiła Szmidtke     sponsor: Aleksandra Szmidtke-Haaza i Waldemar Haaza

Izabela i Dariusz Wiczewscy   sponsor: Katarzyna Węglarz

Beata Jeziorna i Tadeusz Jeziorny  sponsor: Wanda i Zbigniew Krajniakowie

Wanda i Zbigniew Krajniakowie  sponsor: Małgorzata i Krzysztof Biernaccy

Paweł Adamczyk
Monika Ambroszko
Barbara Ambrożewicz
Natalia Barcik
Danuta Białach
Aleksandra Bieńkowska
Barbara Biesewska
Danuta i Tomasz 
   Brykowie
Anna Buda
Małgorzata Cała
Alicja Chrobak
Maria Ciężka i Piotr 
Ciężki
Ewa Domańska
Marzena Droździel
Marzenna Dylewska
Mateusz Dzień vel 
Rakoczy
Beata Fiola
Ewa i Adam Fojcikowie
Mariola Franczak
Beata Gąsior
Justyna Gocał
Magdalena 
   Gołąb-Wojnicka
Małgorzata Gołębiewska
Wiesława Grochol

Ewa Gurak
Janina i Władysław
   Gutowie
Ewa Guziak
Katarzyna Hajkowska
Dagmara Heczko
Barbara i Henryk 
   Hekselowie
Barbara Janeczek
Elżbieta Jarmińska
Estera Jasińska
Izabela Jeziorek
Joanna Jędraszczak
Lucyna Kaftal
Elżbieta Kajda-Piegzik
Anna Kapler
Małgorzata  
   Czajkowska-Kisil 
   i Aleksander Kisil
Patrycja Komowska
Krzysztof Kordulasiński
Izabela Kozłowska
Dorota Kraszewska
Barbara Krężołek
Dominika Krzysik
Anna Kubaczyńska
Aniela Kubata
Renata Kuboń

Wiesław Kudłek
Izabela Kuś
Ewa Laszuk
Małgorzata Leśniewska
Magdalena Loroff
Sylwia Ładocha-Basta
Grażyna Łapińska
Irma  
   Majchrowska-Dziura
Elżbieta i Krzysztof 
   Majchrzakowie
Irena Marcewicz
Sylwia i Krzysztof 
   Markowscy
Gabriela Maruniak
Anna Mastalerz
Anna Mazur
Małgorzata i Bogusław  
   Mazurkowie
Halina Mikuła
Teresa Miłoń-Czepiec
Katarzyna i Janusz 
   Niedzielowie
Ewa Noga
Dorota Nowak
Maria Obłąk
Agnieszka i Adam 
   Olszowie

Helena i Stanisław 
   Owczarczukowie
Małgorzata Palka
Jolanta Pełka
Celina Peta
Małgorzata Pióro
Anna Piwowarczyk
Anna Plichta
Teresa Podleśny
Paweł Polakowski
Ksenia Pomykoł
Anna Proć
Anna Rał
Zofia Rudnicka
Anna Rygielska
Anna Sech
Weronika i Janusz 
   Semlowie
Krzysztof Siatkowski
Beata Sielski
Małgorzata Sitnik
Bożena Skotniczna
Agnieszka Sladeczek
Ryszard Sobański
Małgorzata i Krzysztof
   Szalakowie
Irena i Władysław 
   Szczepaniakowie

Marzanna Szymczak
Renata Szymor
Sebastian Szyszka
Antonina Ślazyk
Ilona i Dariusz 
   Śmiglewscy
Olga Tafelska
Halina Trzcińska
Ewa i Krzysztof Turkowie
Piotr Turek
Lucjan Walkowiak
Julia Wawruszak
Małgorzata i Mirosław 
   Wersoccy
Katarzyna Wiącek
Anna Wierzbicka
Katarzyna Więcek
Aleksandra Wisznowska
Agnieszka Witkowska
Monika Wodarczyk
Barbara Wołoszyn
Marta Wójcik
Halina Wysocka
Jadwiga Zaręba
Dorota Zielińska
Diana Ziemińska
Ewa Zych
Iwona Żarnik

Supervisorzy

Assistant Managerowie

Managerowie

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. Maria i Jacek Bartkowiakowie
5. Wiesława i Adam Spyrowie

1. 
Danuta Kucia

Renata Jarosz
Barbara Marian 
Kamila i Andrzej 

Przybeccy-Ciborek

Elżbieta Sarga
Emilia Stefanowska

Agnieszka Witkowska

3. 2. 
Kamila i Tomasz Kobierowscy

Urszula i Marek Sawiccy

1. Urszula Zyskowska
2. Wiesława i Adam Spyrowie
3. Justyna i Waldemar Brzescy
4. Wanda i Zbigniew Krajniakowie
5. Beata Jeziorna i Tadeusz Jeziorny
6. Ewa i Piotr Jurkowie
7. Halina i Wiesław Micorkowie
8. Jadwiga i Andrzej Adamczykowie
9. Urszula Przystaś
10. Urszula i Mirosław Kapustowie

11. Magdalena Strojna
12. Maria i Jacek Bartkowiakowie
13. Bożena Gaj
14. Maria i Wiesław Grotyńscy
15. Joanna i Dariusz Poradowie
16. Katarzyna Węglarz
17. Wiesława i Bolesław Kruszyńscy
18. Mirosława i Grzegorz Pietrygowie
19. Stanisława Karpińczyk
20. Danuta i Edward Wienchowie

6. Grzegorz Sieczka
7. Urszula Zyskowska
8. Stanisława Karpińczyk
9. Maria Perz-Paprocka i Kazimierz Paprocki
10. Bożena Gaj

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

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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15 - 16 kwietnia

Okres kwalifikacyjny dobiegł końca. Już teraz gratulujemy wszystkim, którzy wypracowali 
kwalifikację – pełna lista osób w grudniowym wydaniu Forever.

Potrójne święto Forever!
Zjazd Światowy    Zjazd Europejski    Europejski Podział Zysków

DATY
Zjazd odbędzie się w PIĄTEK 15 KWIETNIA oraz SOBOTĘ 
16 KWIETNIA 2011. Osoby, które uzyskały kwalifikację, przy-
jeżdżają do Wiednia w czwartek 14 kwietnia. 

MIEJSCE ZJAZDU: Wiener Stadthalle
Ta największa hala widowiskowa w Wiedniu położona jest blisko 
Westbahnhof, w dzielnicy Fünfhaus. To jeden z najważniejszych 
tego typu obiektów w Austrii. Wiener Stadthalle została zbudowa-
na w latach 1955-1958 i w latach 60. XX wieku służyła jako studio 
filmowe. Tutaj kręcono zdjęcia do wielu austriackich musicali, we-
sternów i innych filmów. Z czasem obiekt przekształcił się w halę 
widowiskowo-sportową. W Wiener Stadthalle znajduje się wiele 
sal, z których największa może pomieścić do 12 000 osób.
Więcej informacji na www.stadthalle.com
UWAGA! W hali zabronione jest używanie megafonów, syren, 
trąbek i wszelkiego rodzaju petard.

BILETY
Dla osób, które nie uzyskały kwalifikacji, bilety będą dostępne on-
line od 1 grudnia, w cenie 22 euro.  

UWAGA! Po dokonaniu transakcji bilet z kodem w formie pli-
ku PDF zostanie przesłany na adres email Dystrybutora – należy 
go wydrukować i zabrać na Zjazd. Jest to warunek uprawniający 
do wstępu na Zjazd.
Osoby, które uzyskały kwalifikację, odbierają bilety w Wiedniu.

LOTNISKO
Wiedeń jest obsługiwany przez jedno międzynarodowe lotnisko,  
z którego łatwo dojechać do centrum miasta. Więcej informacji na 
www.viennaairport.com
Osobom, które uzyskały kwalifikację na poziomie II i III, Forever 
zapewnia transfer z lotniska do hoteli. 



Zjazd Europejski
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HOTELE
Wszystkie osoby, które uzyskały kwalifikację na poziomie II i III w programie Zjazd Europejski, mają zapew-
niony nocleg w pięciogwiazdkowych hotelach w sercu Wiednia.

 Będą to:
 Le Meridien – Intercontinental Vienna – Hilton Vienna

TRANSFERY i TRANSPORT
Wszystkim osobom, które uzyskały kwalifikację na poziomie II i III, Forever zapewnia transport autokarowy 
z lotniska do hotelu, na miejsce Zjazdu oraz z hotelu na lotnisko.
Osoby, które nie uzyskały kwalifikacji lub uzyskały ją na poziomie I, same zapewniają sobie transport.

Wszystkie ważne informacje znajdziecie na 
www.europeanrally.eu

Strona w języku angielskim.



Sprzedaż
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Oferta  ważna od 2 listopada do 31 grudnia 2010 lub do  wyczerpania zapasów.

Gentleman's Pride

Relaksujący żel pod prysznic

Krem Aloesowo-Propolisowy

oraz Mydło z awokado    

       gratis!  
Forever Aloe Scrub
Aloe Sunless Tanning Lotion
Krem odżywczy na noc FdJ
oraz Mydło z awokado   gratis!  

Pomóż swoim klientom uniknąć przedświątecznej bieganiny po sklepach i jednocześ-
nie zwiększ swoje obroty – na tegoroczną Gwiazdkę przygotowaliśmy wyjątkowe ze-
stawy produktów w stylowych, świątecznych opakowaniach! 

Już teraz 
skontaktuj się ze swoimi 
klientami ze świąteczną 

ofertą Forever!

Gwiazdkowe zestawy

Dla niego...

Dla niej...

Dla rodziny...

Aloesowy żel do kąpieli

Szampon Aloe-Jojoba

Odżywka do włosów Aloe-Jojoba

Relaksująca sól do kąpieli

oraz ręcznik gratis!  



Dołącz do pomocy naj-
biedniejszym i najbar-
dziej potrzebującym 
– wykup świąteczną 
cegiełkę i wesprzyj fun-
dację charytatywną 
Forever Giving.

10 PLN 
   2 karty świąteczne
50 PLN 
   10 kart świątecznych
100 PLN 
   20 kart świątecznych
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Oferta  ważna od 2 listopada do 31 grudnia 2010 lub do  wyczerpania zapasów.

Do każdej karty dołączona jest koperta.

Gentleman's Pride
Aloe Ever Shield
oraz Aloe Lips
       gratis!  

Aloesowa Emulsja
Nawilżająca

Aloe Ever Shield
oraz Aloe Lips

         gratis!    

Przypominamy, że dostępne są również 
nasze ubiegłoroczne bestsellery!

Gwiazdkowe minizestawy
Dla niego...

Dla niej...



Produkty
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Wszystkie oczy na...

2. Brwi są 
oprawą twarzy

Kształt twoich brwi zależy od twoich prefe-
rencji, pamiętaj jednak, że wpływają one na ekspresję 
twarzy. Ogólna zasada jest taka, że łuk brwiowy powinien zaczy-
nać się na tej samej linii, co znajdujące się pod nim nozdrze, i wy-
chodzić nieco poza zewnętrzny kącik oka. Najwyższe wygięcie łuku 
powinno znajdować się na jednej trzeciej długości oka, mierząc od 
zewnętrznego kącika. Wykorzystaj kredkę, by dokonać pomiarów. 
Cienie do powiek Sonya doskonale nadają się do podkreślenia brwi 
– wybierz odcień, który jest najbardziej zbliżony do koloru twoich 
włosów, i aplikatorem nanieś delikatnie cień na brwi. Na koniec 
użyj utrwalającego żelu do brwi.

1. Dobierz kolory

Rozświetlaj, podkreślaj i akcentuj oczy miękkimi, pudrowymi 
cieniami do powiek Sonya. Masz do swojej dyspozycji gamę 24 
pojedynczych kolorów, od perłowo błyszczących po aksamitnie 
matowe, dzięki którym uzyskasz efekt oczu lśniących, tzw. smoky,  
i każdy inny, jaki będziesz chciała. 
Odkryj sekret idealnego piękna z potrójnymi cieniami Sonya Eyes-
hadow Trio. Dwie doskonałe kompozycje kolorystyczne sprawiają, 
że piękny wygląd jest tak prosty jak 1, 2, 3. 
Istnieją dosłownie setki technik nakładania cieni – znajdź taką, 
która najlepiej odpowiada tobie i twoim oczom.

Oczy są zwierciadłem duszy. Nic dziwnego, że 
każda kobieta stara się, by jej oczy wyglądały 
pięknie i uwodzicielsko. Poniżej znajdziesz nasze 
porady, jak osiągnąć taki efekt. Z Sonya Colour 
Collection piękne spojrzenie jest na wyciągnięcie 
ręki.



Uwaga!
Doskonały pomysł  

na gwiazdkowy prezent!
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7. Po prostu piękne oczy
Nie zapomnij o nawilżaniu okolic oczu – dwa razy dziennie stosuj 
krem Forever Alluring Eyes, by uniknąć zmarszczek oraz zreduko-
wać cienie pod oczami i opuchliznę.

Informacje o Success 
Day na str. 18.

6. Wypracuj technikę
Tylko odpowiednio nałożony makijaż zapew-
ni doskonały efekt. Ćwicz, ćwicz i jeszcze raz 
ćwicz, dopóki nie nauczysz się płynnej, idealnej 
aplikacji.

5. Wszystko do zmycia
Delikatny, lekki płyn do demakijażu oczu So-
nya Aloe Eye Makeup Remover działa szybko 
i łagodnie, by dokładnie usunąć makijaż oczu. 
Zrób przysługę swojej skórze i nigdy nie kładź 
się spać, nie zmywszy wcześniej makijażu. Czy-
sta skóra to zdrowa skóra.

4. Akcent na rzęsy
Doskonale nałożony tusz 
do rzęs jest dopełnieniem 
pięknego makijażu. Twoje 
rzęsy będą wyglądały wspa-
niale dzięki naszej unikal-
nej maskarze zawierającej 
Aloe Vera, która odżywia  
i wydłuża rzęsy, jednocześ-
nie sprawiając, że są one 
miękkie, sprężyste i gęste.

3. Podkreśl oczy
Korzystając z kre-
dek Sonya zmieniaj 
optycznie wielkość 
i długość oczu. Aby 
oczy wyglądały pro-
miennie i wyraziście, 
nakładana kreska powinna być grubsza bliżej zewnętrznego kąci-
ka oka i kończyć się nieco poza nim. Aby uzyskać efekt dłuższych, 
bardziej zmysłowych oczu, poprowadź kreskę aż około 6 mm poza 
zewnętrzny kącik, rozmywając ją ku górze i zewnętrzu. Jeżeli chcesz 
uzyskać efekt eyelinera, możesz nakładać cienie do powiek Sonya 
lekko zwilżonym aplikatorem.

Sonya to nie tylko 
kosmetyki kolo-
rowe, ale również 
linia doskonałych 
produktów pielęg-

nacyjnych. Składniki Sonya Skin Care Col-
lection, wśród których znajdziesz 
Aloe Vera, ekstrakty owocowe, 
białą herbatę i znakomite 
substancje nawilżające, to 
prawdziwy dar dla 
skóry. 
Znaleziony pod cho-
inką, ten ekskluzyw-
ny zestaw do pie-
lęgnacji cery ucieszy 
każdą kobietę!

Koniecznie przyjdź na Success Day 4 grudnia 
i  kibicuj uczestniczkom polskiej edycji Sonya 
Show 2011! Zwyciężczyni będzie reprezento-
wać nasz kraj na wyborach 
Miss Sonya Eu-
rope podczas 
Światowego  
i Europejskie-
go Zjazdu Wie-
deń 2011!

Show 2011
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Spotkanie odbyło się w kameralnych warunkach i miłym nastoju. Prowa-
dzące Senior Manager Anna Adamik oraz Manager Wiesława Kruszyńska 
profesjonalnie prezentowały aloesowe produkty pielęgnacyjne oraz wspa-
niałe kosmetyki z kolekcji Sonya. Atmosfera była motywująca i zachęcają-
ca do dalszej pracy. Takich szkoleń nigdy za wiele!

Janina Łach, Assistant Supervisor

Najwyższej jakości produkty Forever zaciekawiły osoby uczestniczące  
w takim spotkaniu po raz pierwszy. Mogły one również dowiedzieć się, jak 
budować biznes Forever.

Danuta Kunicka, Assistant Supervisor

Dystrybutorzy ze wszystkich stron województwa pomorskiego spotka-
li się w Żukowie u Managerów Justyny i Waldemara Brzeskich. Dr Jerzy 
Oleszkiewicz miał piękny wykład o potrzebie suplementacji produktami 
naturalnymi – 15 września w dużej sali Gryf w Żukowie zebrała się ponad 
setka Dystrybutorów z Soaring Managerem Grzegorzem Sieczką na czele. 
Kilka dni wcześniej Justyna Brzeska z mężem gościli aktywnych współ-
pracowników w gabinetach swojej firmy Pro-Natura. Dyskutowano  

Spotkanie biznesowe Forever 5 października w Lublinie od-
było się w ekskluzywnej sali Grand Hotelu w towarzystwie 
sympatycznej aktorki Agnieszki Perepeczko. Frekwencja dopi-
sała, na sali było ponad 150 osób. Pierwszy raz uczestniczyłam w 
tego typu spotkaniu i byłam pod ogromnym wrażeniem i pani Ag-
nieszki, i tego, co działo się na sali. Miałam to szczęście, że cały czas 
byłam blisko pani Perepeczko i dużo z nią rozmawiałam. Manager Urszula 
Zyskowska miała doskonały pomysł, zapraszając aktorkę na to spotkanie!  
Było i o biznesie  Forever, i o najnowszej książce pani Agnieszki „Strzał  
w dziesiątkę, czyli 10 lat młodsza w 10 dni”, w której mowa również o Fo-

16 września 2010

wrzesień 2010

5 października 2010

7 października 2010

BARTOSZYCE

ŻUKOWO

LUBLIN

LUBLIN

Nasze spotkanie 
w Bartoszycach 
wywarło na mnie 
bardzo pozytywne 
wrażenie. Dzięki 
niemu dowiedzia-
łam się bardzo dużo o stosowaniu produktów w kosmetyce – teraz zamie-
rzam wykorzystać tę wiedzę w praktyce. Było to bardzo pouczające spotka-
nie i chętnie będę uczestniczyć w kolejnych!

Aleksandra Łatanaszyn, Assistant Supervisor

o sprawdzonych metodach promocji produktów oraz o bu-
dowaniu własnego wizerunku w biznesie. To domowo-fir-
mowe spotkanie odbyło się przy aktywnym udziale Senior 
Managerów Haliny i Wiesława Micorków. Dyskusjom nie 
było końca. Nowy dzień przyniósł mocne postanowienia 
każdego z uczestników o kontynuowaniu motywacyjnych 

spotkań raz w miesiącu oraz o wspólnym uczestniczeniu w Światowym  
i Europejskim Zjeździe Forever w kwietniu 2011 r. w Wiedniu. Oczy-
wiście już po awansach i wymiernych sukcesach! Może jakiś samochód 
z Programu Motywacyjnego, a może dwa…? A z pewnością w gronie no-
wych Supervisorów, Assistant Managerów i Managerów.
      I ja tam byłam
     Miód i aloes piłam                  Aleksandra Szmidtke-Haaza, Supervisor

rever.  Spotkaniu towa-
rzyszyły gorące emocje 
aktorki, publiczności  

i Dyrektora Jacka Kan-
defera, który o biznesie Forever 

mówił niezwykle ciepło i interesująco. 
Nad całością czuwała Ula Zyskowska.

Agnieszka Wiktorowicz, Assistant 
Supervisor

Z wykładu dr biochemii Małgorzaty Stręk dowiedzieliśmy się, jak produkty FLP 
mogą pomóc nam w ochronie układu krążenia. Jesteśmy zadowoleni, że nasi dys-
trybutorzy mają szansę uczyć się od najlepszych wykładowców.

Iwona i Modest Boguszewscy, Assistant Managerowie

Z wykładu dowiedziałam się dużo o suplementach FLP, o ich stosowaniu, a także 
o skutkach nieprawidłowego żywienia i niezdrowego trybu życia. Spotkanie było 
bardzo interesujące i pouczające.  

Anna Wasilak, Assistant Supervisor
 
Kolejne znakomite spotkanie i wykład Małgorzaty Stręk! Dziękuję i proszę o więcej.

Barbara  Aoun, Supervisor
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19.09.2010, godz. 6.00 rano. Nic nie szkodzi, że to niedziela. Pod Domem Turysty w Kra-
kowie wszyscy są przed czasem. Jedziemy do Chorwacji – zwiedzamy Zagrzeb, Pulę, Trogir, 
Split, Zadar, Medjugorie, Mostar, Dubrownik. Na szczęście śladów wojny prawie nie widać. 
Pięknem przyrody zachwycają jeziora Plitwickie i rzeka Krk z wodospadami. Po drodze się 
szkolimy, a na wyspie Pag – popas. Opalamy się, morsy pływają, robimy maseczki FDJ na 
plaży – jest cudownie! I ja tam byłam, krabów nie jadłam, rakiję piłam, świeże figi i granaty 
kosztowałam i jak wszyscy biłam brawo Grotyńskim.            Maria Kraczkowa, Manager

Zachwyciły mnie kolory Chorwacji: błękit nieba, zieleń w Jeziorach Plitwickich, nagie szczy-
ty górskie, a poniżej białe domy z czerwoną dachówką i morskie fale Adriatyku. 

Anna Landzianowska, Supervisor

To był nasz 26. wyjazd szkoleniowy FLP połączony ze zwiedzaniem świata. Wszyscy uczest-
nicy orzekli, że najlepszy pod każdym względem. A Chorwacja urzekła nas historią, muzyką, 
pogodą i krajobrazem. Szkolenia zaowocowały zasponsorowaniem wielu sympatyków na 
czele z pilotem. Dziękujemy wszystkim, którzy pracują w FLP, żeby podróżować, i podróżują 
żeby pracować w FLP. Już planujemy wyjazd do Wiednia na Europejski i Światowy Zjazd 
FLP w kwietniu 2011 r.             Maryla i Wiesław Grotyńscy, Senior Managerowie

Niesamowicie kreatywne i interaktywne warsztaty dla laureatów programu  
4/6 pk. poświęcone były liderstwu i inspirowaniu innych do osiągania ce-
lów. Poprowadziła je znana trenerka Agata Maroń.

wrzesień 2010

16 października 2010

CHORWACJA

SZKOLENIE 4/6 PK.

Uniwersalne piękno:
Uczestniczki konkursu Miss Universe odwiedzają Lake Mead

Grupa ślicznych dziewcząt w bikini zatamowała ruch, pozując przy słynnym 
znaku „Welcome to Las Vegas”, a potem obsługiwała stoisko z lemoniadą 
w Fashion Show Mall, by zebranymi funduszami wesprzeć Instytut Onko-
logiczny Nevady. Następny przystanek to World Market Center i uroczysta 
kolacja przygotowana przez światowej sławy kucharzy.
Tak wygląda napięty program zajęć uczestniczek konkursu Miss Universe 
przed oficjalnymi wyborami. W tym programie znalazł się również dzień na 
jachtach Forever Resorts nad Lake Mead, podczas którego 30 młodych 
kobiet pozowało, machało i uśmiechało się na pokładzie swojego pływają-
cego hotelu. 



Biznes
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Najcenniejsze, co możesz zdobyć, to zdolność do: - zmu-
szania samego siebie, żeby robić to, co należy zrobić; - wte-
dy, gdy powinno to być zrobione; - bez względu na to, czy 
ci się to podoba czy nie. (Thomas Huxley)

Łatwiej kogoś ściągnąć w dół, niż wyciągnąć do góry… Zwłaszcza 
gdy osoba stojąca na dole jest od nas słabsza psychicznie, mniej 
dojrzała, zatem nawet silniejsza, bo mniej skomplikowana - i tak 
z reguły bywa. 
Jesteśmy zatem kuszeni litością, poczuciem winy lub obowiązku. 
Jednak pytanie brzmi inaczej: co i na ile zdrowego można na takich 
uczuciach/poczuciach zbudować? – zapytał mnie kiedyś jeden z bi-
znesmenów, który stracił rękę, ale wygrał z rakiem. Słyszałem jego 
pytanie wyraźnie i słyszę je nader często w głowie do dziś: Przytu-
łek dla sierot? A może „dzienną noclegownię” albo inne schroni-
sko? Jak widzę, to nierzadki przypadek poważnego dylematu wśród 
kadr menedżerskich i przedsiębiorców.
Istotną kwestię, którą chcę poruszyć w tym materiale, odkryłem 
dawno temu, kiedy po raz pierwszy zostałem szefem. Zauważy-
łem, że tracę bardzo dużo czasu na prywatne rozmowy z zespołem. 
Wydawało mi się, że skoro jestem liderem, to muszę być wszędzie,  
z każdym i wiedzieć o wszystkim. Za przystępność byłem lubiany  
i szanowany – dopóty, dopóki za wszelką cenę starałem się zni-
żyć do poziomu dojrzałości zadaniowej otaczających mnie ludzi. 
Któregoś dnia, po rozmowie z mentorem, dotarło do mnie po raz 
pierwszy, że jeżeli chcę się rozwinąć jako człowiek i menedżer, to ra-
czej nie uda mi się to z tymi osobami, które mnie otaczają. Zadano 
mi fundamentalne pytanie: jakim człowiekiem stajesz się, pracując 
i obcując z tym ludźmi? Bardziej inteligentnym, wrażliwym, oczy-
tanym, sprawniej myślącym, twórczym…?

Część II
Zżynać od matoła czy od prymusa?
dylemat przywódczy w erze 
„cywilizacji hołubiącej miernotę i plastik”

Po namyśle zacząłem syzyfową pracę. Od czego zacząłem? Próbo-
wałem jak ten osioł wciągnąć ludzi na swój poziom. Robiłem to 
dość długo i żmudnie, aż popadłem w depresję, rozżalenie, potem 
we frustrację. Kiedy już byłem w stanie rezygnacji, mentor zwrócił 
mi uwagę na istnienie pewnych praw fizyki, zrozumiałem więc po-
tęgę siły grawitacji i jej ciemną stronę:  jeżeli stoisz na stole, a ktoś 
klęczy na podłodze, to podając mu pomocną dłoń – łatwiej będzie 
ci wciągnąć go na swój poziom czy raczej klęczącemu ściągnąć cię na 
dół? Oto i wniosek kluczowy. Byłem idealistą, chciałem pomagać, 
uczony przez lata zasad wolontariatu, a tu nagle obuchem w łeb…

Równa się w górę. Łatwo jest ściągać od matoła, trudno nadążyć 
za prymusem. Będziemy przeżywać niepowodzenia, grzęznąć w 
stagnacji, jeżeli nasze kontakty, praca, plany ograniczą się do nie-
właściwych ludzi z tzw. umysłowego przytułka dla sierot. Stąd non 
stop rozglądam się za doskonałymi jednostkami. Na moje pytanie 
o swojego najlepszego dyrektora niektórzy liderzy odpowiadają: no 
oczywiście – następny. Interesują mnie więc ci, którzy doszli dalej 
niż ja, są lepsi, wytrzymalsi, szybsi. Po co? By dowiedzieć się, jak so-
bie radzili z niedoskonałością własną i innych. Bo to istotny dylemat 
przywódczy – jak być żywym przykładem, inspiracją, a nie wzorem 
do naśladowania. Jak BYĆ? A nie „jak chcieć” zostać osłem-ikoną 
lub martwym idolem, kombatantem. „Bycie żywym przykładem” 
to waluta, za jaką kupuje się rzecz najdroższą dla wszystkich z nas: 
wiarygodność, zatem i grunt pod autorytet. Przecież sukces to tyl-
ko zwykła konsekwencja tego, kim jesteśmy.

Robert Krool

Wędrówka Lidera

Robert Krool to uznany ekspert w dziedzinie przy-
wództwa oraz zarządzania sprzedażą, autor książek 
oraz wielu fachowych publikacji. Jego najnowsze wy-
dawnictwo to Personal Coaching Collection vol. 1. 
Wędrówka lidera – już w sprzedaży.
Więcej na www.krool.org.
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Zaplanuj swój najlepszy rok Forever ze wspaniałą 
publikacją, przygotowaną przez FLP International! 
Edycja limitowana - kup już teraz!

Kalendarz 2011

„Człowiek wybitny zatrudnia mądrzejszych od 
siebie” – oto i stara prawda, choć prosta w defini-
cji, jako „droga życia” bardzo trudna. Bo mądrzy 
często się maskują.
Niestety, jeśli robimy na odwrót, to z mojego punk-
tu widzenia, zwierzęcia doradczo-coachingowego, 
które zbiera historie z rynku – też dobrze, bo mam 
wtedy żywy przykład, jak nie powinno się postępo-
wać. Proszę wybaczyć szczerość. Rola antyprzykła-
dów jest moim zdaniem nieoceniona w kształtowa-
niu postaw przywódczych. Jednak chcę tu zwrócić 
uwagę na jedno: mądrość maskuje się nierzadko 
głupotą lub nawet biernością. To częsty problem  
z mądrymi, trudnymi w obejściu indywidualistka-
mi, indywidualistami. Zwracam uwagę, że komu-
nikacja, współpraca z takimi ludźmi to prawdziwe 
wyzwanie. Ale i źródło satysfakcji, wynikającej  
z poczucia dobrze zainwestowanego czasu, energii, 
czyli życia. 
To właśnie są bardzo intrygujący, tajemniczy mi-
strzowie, z jakimi wielu moich klientów początko-
wo sobie nie radzi. Patrzą na wielkie, transparentne 
przykłady menedżerów, o jakich się pisze, mówi, lecz lektura 
historii Toyoty i Microsoftu jest, „z całym szacunkiem dla 
osiągnięć tych koncernów, stratą czasu” – stwierdził kilka lat 
temu w wywiadzie dla Manager Magazin dr Herman Simon, 
wykładowca London Business School, założyciel firmy dorad-
czej, znanej z tropienia Tajemniczych Mistrzów (TM).
Bardzo charakterystyczną cechą np. przedsiębiorstw z gatun-
ku TM jest to, że prawie nikt, poza partnerami biznesowymi  
i specjalistami w danej branży, nie zna nazw tych firm. Rzeczy-
wistym spiritus movens takich firm, pomysłodawcą ich wiodą-
cych produktów i kierunków rozwoju zwykle jest właściciel, 
prezes, czasem założyciel, który, jak widzę, z reguły jest trudnym  
w obejściu indywidualistą i niestandardowym menedżerem. 
Ale to zaledwie jeden z warunków sukcesu TM. Najbardziej 
kreatywny założyciel nic nie zdziała, jeśli nie zbuduje zespołu, 
który będzie zarządzał złożonymi procesami biznesowymi i za-
dba o ich ciągłość. Dlatego zdaniem Simona, TM mają jeszcze 
jedną niezwykłą umiejętność – przyciągania najlepszych ludzi 
i ich zatrzymywania. Wskaźnik rotacji wśród pracowników 
dla badanych przez Simona TM to 2,7 procent (taka część ze-
społu zmienia się co roku), podczas gdy średnia na przykład w 
Niemczech sięga 8 procent. Oznacza to, że średni staż pracy 
w TM wynosi 37 lat, podczas gdy w przeciętnym niemieckim 
przedsiębiorstwie – 12,5 roku, jak podał 3 lata temu Manager 
Magazin. Dlaczego najlepsi ludzie są wierni?
Jak widzę, dlatego, że trafili na mądrych szefów, którzy wiedzą, 
jak obchodzić się z klientem wewnętrznym, który jest indywi-
dualistą i ostoją nierzadko ukrytej wiedzy o zbędnych kosztach 
i ich przyczynach. Dziś przecież ludzie najczęściej zmieniają 
szefów, nie firmy. 

A co na to jeden z istotnych filarów myśli przywódczej?
Wódz może zupełnie nie znać się na konstrukcji wozu 
ani na zaprzęgu armaty, ale powinien umieć ocenić 
czas marszu kolumny w różnych warunkach.

(Carl von Clausewitz, „O wojnie”)

Przyjdź na

Wędrówka Lidera może być 
Twoja!

Szczegółowe informacje o Success Day na stronie 18.

Success Day4 grudnia 2010

Kod: 
10075

cena: 
6,00 PLN
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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.

ZAMÓWIENIA WYSYŁKOWE

Sprzedaż produktów Forever na aukcjach internetowych (np. Allegro) stanowi naruszenie Za-
sad Działalności i polityki Firmy. Sprzeczna z Zasadami jest również sprzedaż produktów Forever  
w punktach handlu detalicznego, np. w sklepach, aptekach, komisach, na bazarach.
W stosunku do dystrybutorów naruszających Zasady Działalności będą wyciągane konsekwencje 
– z zawieszeniem w prawach dystrybutorskich włącznie.

ZASADY DZIAŁALNOŚCI

ZJAZD MANAGERÓWZJAZD MANAGERÓWZJAZD MANAGERÓWZJAZD MANAGERÓWZJAZD MANAGERÓWZJAZD MANAGERÓWZJAZD MANAGERÓWZJAZD MANAGERÓW
Plany i cele FLP Poland na 2011
- Jacek Kandefer, Dyrektor
Jak planować i skutecznie realizować  
rozwój swoich struktur 
- Bogumiła Sroka, Diamond-Sapphire Manager
Strategie zmotywowanych ludzi sukcesu
Sprzedaż, sponsoring, duplikacja
Top Liderzy o swojej pracy

MOLO
Ośrodek rekreacyjno-konferencyjny 

nad Jeziorem Sulejowskim,
Smardzewice, ul. Klonowa 16

www.centrummolo.pl

8-9 stycznia 2011

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

w pokoju jednoosobowym: 300 PLN
W cenie biletu nocleg i wyżywienie.

Termin zakupu biletów 
do 10 grudnia 2010. 

Bilety do kupienia w Oddziałach 
i przy zamówieniach wysyłkowych.

Wejdź na www.flpmedia.com  
i korzystaj z biblioteki pli-
ków multimedialnych Fo-
rever! Znajdziesz tam wiele 
ciekawych materiałów wi-
deo, a także bieżące wyda-
nia miesięcznika Forever 
Poland.

www.flpmedia.com

Gwiazdkowezestawy
str. 8

Colour Collection
str. 10

WędrówkaLidera, cz. IIstr. 14

My FLP Bizstr. 20

Listopad 2010 | Numer 73



Informacje

NOWOŚć NDP

(a) Dystrybutor zasponsorowany przez pełne sześć miesięcy, który  
w tym czasie nie osiągnął pozycji Assistant Supervisora, ma prawo wy-
brać nowego sponsora.

(b) Wybierając nowego sponsora, Dystrybutorzy tracą dotychczasową 
strukturę oraz zgromadzone punkty kartonowe. Jednocześnie będą 
oni traktowani jak nowo zasponsorowani Dystrybutorzy na potrzeby 
wszystkich odnośnych programów promocyjnych.!

Twoje marzenie

Nasz plan

Pomo˝emy Ci spe∏niç pragnienia!

Podr´cznik szkoleniowy

Od Supervisora do Managera

Forever Living Products Poland

listopad 2008

Super Rally 2011
Waszyngton, 18-20 sierpnia 
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  top dystrybutorzy    nowe produkty
 najlepsze kraje   świetna rozrywka

Spotkanie Supervisorów
14-15 stycznia 2011, godz. 11.30

Spotkanie jest bezpłatne dla wszystkich 
nowych Supervisorów. 

Przypominamy, że od 1 listopada 2010 r.:

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

A wtedy:
weźmiesz udział w warsztatach „Od Supervisora do Managera”,   ;

     czyli praktycznej nauce, jak awansować
zwiedzisz Biuro Główne i poznasz pracowników ;
wymienisz doświadczenia z Supervisorami z całej Polski podczas wspólnej kolacji ;
będziesz uczestniczyć w Success Day ;

Pozwól Forever zafudować Ci wyjazd do stolicy USA!
Koniecznie sięgnij po Zasady Działalności, aby uzyskać dokładne informacje 

o wymaganych ilościach pk. i przypisanych im nagrodach.

Kiedy pierwszy raz zrealizujesz obroty 1500 
pk. weźmiesz udział nie tylko w Zjeździe, ale 
i tradycyjnej wycieczce pozjazdowej.

Kiedy zrealizujesz obroty co najmniej 
2500 pk., po Zjeździe pojedziesz na luk-
susową wycieczkę Silver Post Rally.

Pamiętaj, że od 1 kwietnia 2010 do 31 marca 2011 
trwa kwalifikacja do udziału w 

Traditional Post Rally Silver Post Rally

1500 pk. od 2500 pk.
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Sonya Show 2010

Warszawa, Teatr Żydowski  
Pl. Grzybowski 12/16, godz. 11.30

cena biletu 20 zł

Success Day

 Jak wyglądać pięknie i czuć się świetnie w karnawale - tylko z Forever! 
 Przeboje Forever     Awanse i osiągnięcia
 Moja kariera z Forever        Zaplanuj sukces swój i grupy w 2011! 
 Panorama biznesu Forever: Jak skutecznie sponsorować
 Kto pojedzie na Światowy i Europejski Zjazd do Wiednia?
 Poznaj MyFLPBiz!

MIASTO DATA     GODZINA ADRES WYDARZENIE PROWADZĄCY

WARSZAWA 04.12      11.30
15.01.2011

Teatr Żydowski, 
Pl. Grzybowski 12/16

Success Day

BYDGOSZCZ 08.12            18.00 NOT, Bydgoski Dom Technika, 
ul. Rumińskiego 6, I p., sala 110

Szansa na biznes Halina i Grzegorz Smętkowie, 
Senior Managerowie

CHARZYKOWY 01.12            17.00
08.12
15.12

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

ELBLĄG 01.12            18.00 Hotel Gromada, Pl. Słowiański 2 Szansa na biznes Anna i Zbigniew Adamik, 
Senior Managerowie

GDAŃSK 07.12            18.00 Oddział FLPP, Al. Grunwaldzka 136 Szansa na biznes Grzegorz Sieczka, 
Soaring Manager

GDYNIA
Wielki Kack

07.12            18.30
14.12
21.12

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

Joanna Porada, Assistant Manager
Wioletta Kruszyńska, 
Assistant Supervisor

KATOWICE 09.12            18.00 Restauracja Mieszko, ul. Ułańska 12
(nad Oddziałem FLPP)

Spotkanie świąteczne
Bądź piękna z Forever 
w karnawale

Jacek Kandefer, Dyrektor
Katarzyna Janiczek, konsultantka 
aloesowej urody

KOŚCIERZYNA 07.12            18.00
14.12
21.12

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

KRAKÓW 01.12            18.00
08.12
15.12
22.12
29.12

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

Szansa na biznes Maria i Wiesław Grotyńscy, 
Senior Managerowie

KRAKÓW 02.12            17.00
09.12
16.12
23.12
30.12

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

Szansa na biznes Helena Gaca, Manager
Grażyna Kulesza, Supervisor

KRAKÓW 03.12            18.00
17.12

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

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

KALENDARZ SPOTKAŃ
grudzień 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

R E K L A M A  R E K L A M A  R E K L A M A

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 

Al. Grunwaldzka 136
80-265 Gdańsk
tel. 58/765 03 73
e-mail:  
gdansk@flpp.com.pl

GODZINY PRACY
pon., pt. 09.00-17.00
wt., śr., czw. 12.00-19.00

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 07.12            17.00

14.12
21.12
28.12

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

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

KRAKÓW 06.12            17.00
10.12            
13.12
20.12
27.12

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

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

KRAKÓW 18.12            14.00 Hotel Sheraton, 
ul. Powiśle 7

Spotkanie świąteczne
Aloes - nowoczesny i natu-
ralny sposób obrony czło-
wieka przed szkodliwymi 
działaniami cywilizacji

Moja historia w Forever

Jacek Kandefer, Dyrektor

Maria Kraczka, Manager

Bogumiła Sroka,
Diamond-Sapphire Manager

LUBLIN 07.12            18.00 Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 7 Szansa na biznes Urszula Zyskowska, Manager

LUBLIN 21.12            18.00 Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 7 Szkolenie produktowe Urszula Zyskowska, Manager

OSTROŁĘKA 10.12            17.00 SM, Klub Lokator, ul. Hallera 13 Spotkanie świąteczne
Suplementacja produk-
tami Forever na zimę

Jacek Kandefer, Dyrektor
Tadeusz Kaczmarczyk, Manager

OSTROŁĘKA 07.12            18.00 Centrum Rozwoju i Terapii „Harmonia”, 
II p., ul. Gorbatowa 7D/24C

Szansa na biznes Anna i Andrzej Popielarzowie, 
Managerowie

POZNAŃ 13.12            18.00 Poradnia zdrowego człowieka, 
os. Władysława Łokietka 1F

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

RACIBÓRZ 03.12            17.00 ul. Opawska 83b/6 Szansa na biznes Kazimierz Swoboda, 
Senior Manager

SANDOMIERZ 07.12            18.00 Hotel Grodzki,
ul. Mickiewicza 38

Szansa na biznes Mirosław Kapusta,
Soaring Manager

TOMASZÓW 
MAZOWIECKI

10.12            18.00 Miejski Ośrodek Kultury, 
ul. Browarna 7

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

Janina Puchalska, Manager

Małgorzata Stręk, biochemik

WARSZAWA 07.12            18.00 Biuro Główne FLPP, 
Al. Jerozolimskie 92

Spotkanie świąteczne Jacek Kandefer, Dyrektor

WARSZAWA 14.12            18.00 Biuro Główne FLPP, 
Al. Jerozolimskie 92

Szansa na biznes Maria i Jacek Bartkowiakowie,
Soaring Managerowie

WARSZAWA 06.12            17.00 Biuro Główne FLPP, 
Al. Jerozolimskie 92

Jak radzić sobie z obiek-
cjami i wątpliwościami

dr Aleksander Kisil, doradca, coach 
i trener kadr biznesu

WARSZAWA 20.12            17.00 Biuro Główne FLPP, 
Al. Jerozolimskie 92

Jak odpowiadać na 
potrzeby, a nie sprze-
dawać

dr Aleksander Kisil, doradca, coach 
i trener kadr biznesu

WARSZAWA 06.12            18.30
13.12
20.12

Biuro Główne FLPP, 
Al. Jerozolimskie 92

Szansa na biznes oraz
programy motywacyjne

Renata Błażejewska, 
Senior Manager
Jadwiga Adamczyk, Manager

WROCŁAW 08.12            18.00 Oddział FLPP, ul. Gen. Pułaskiego 42C Spotkanie świąteczne Jacek Kadefer, Dyrektor

Świąteczne godziny pracy
W okresie świątecznym Biuro Główne 
i Oddziały działają następująco:

24 grudnia - Biuro Główne i Oddziały nieczynne

31 grudnia - Biuro Główne i Oddziały 
        czynne w godzinach 9:00-15:00

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie marketingowe 
połączone z  balem karnawałowym

29-30 stycznia 2011           Hotel Millenium w Bochni 
ul. Poniatowskiego 24     www.hotelmillenium.com.pl

Szczegóły już wkrótce na www.kobietaaktywna.pl

Wykładowcy: 
Jacek Kandefer, Dyrektor FLP Poland
Iwona Majewska-Opiełka, psycholog, doradca rozwoju osobowości, 
    autorka wielu książek
Bogumiła Sroka, Diamond-Sapphire Manager



Już jest! Rozwijaj swój biznes Forever i zarządzaj nim dzięki fantastycznym narzędziom My FLP Biz.

To tylko niektóre z opcji zarządza-
nia biznesem dostępnych w ramach 
MyFLPBiz. Dzięki MyFLPBiz możesz 
tworzyć książkę adresową, prowa-
dzić korespondencję, porządkować 
zadania w kalendarzu, planować 
spotkania i o wiele, wiele więcej!
Już dziś zaprenumeruj MyFLPBiz  
i przekonaj  się sam!

Wejdź na www.foreverliving.com, 
zaloguj się i zbuduj własną stronę Forever!

Wybierz jeden z profesjonalnie opracowanych 
szablonów i stwórz swoją osobistą, 

spersonalizowaną stronę internetową.

Twórz raporty, dzięki którym będziesz 
efektywnie zarządzać swoją strukturą.

Napisz własną Księgę Marzeń
i pracuj, by urzeczywistnić swoje plany.

Wysyłaj swoim Dystrybutorom i klientom
profesjonalnie zaprojektowane e-kartki.

Buduj swój biznes
z MYFLPBIZ!

Specjalna promocja!
Tylko teraz dwa pierwsze  

miesiące MyFLPBiz 
możesz mieć

GRATIS!


