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Stowarzyszenia 

Sprzedaży 
Bezpośredniej

Krajowej Rady 
Suplementów i Odżywek

Nie do uwierzenia - to jedyne sło-
wa, jakie przychodziły mi na myśl, 
kiedy oglądałem obrazy zniszczeń 
w Japonii. Było to w dniu, w któ-
rym szykowaliśmy się z Greggiem 
do wyjazdu na spotkanie z naszy-
mi japońskimi przyjaciółmi pod-
czas ich dorocznego zjazdu. Po-
dobnie jak Gregg napisał w swoim 
liście tuż po tym wydarzeniu, na-
tychmiast pomyślałem o naszych 
ludziach w Japonii, z których 
wielu znam od dziesięcioleci. Za-
stanawiałem się, czy z nimi i z ich 
rodzinami wszystko w porządku 
i jaki straszny wpływ ta tragedia 
będzie miała na ich życie.

W chwili, gdy piszę ten list, z przyjemnością mogę oznajmić, że nie 
straciliśmy żadnego pracownika ani dystrybutora. Zniszczeniu uległy 
nieruchomości, ale te można odbudować. Jednak myślami i modli-
twami jesteśmy z tysiącami rodzin, które straciły najbliższych lub 
wciąż szukają zaginionych członków rodzin.

W dniach po katastrofie rozmawiałem z Rjay’em i Annie o ich do-
świadczeniach w Japonii. Ze wszystkiego, co opowiadał Rjay najwięk-
sze wrażenie wywarła na mnie niesamowita reakcja ludzi. Z wszelkich 
relacji i z tego, czego Rjay był świadkiem wynika, że ludzie zachowy-
wali spokój, porządek i organizację. Tak często przy podobnych tra-
gediach słyszymy o panującym chaosie, jednak nie w tym wypadku – 
wręcz przeciwnie. Pozwólcie, że podzielę się z Wami kilkoma spośród 
historii, o jakich czytałem.

W artykule Associated Press czytałem o zniszczonej przez tsunami 
miejscowości Karakuwa. Nie było wody ani prądu, nie działały ko-
mórki, ale w budynku szkoły, służącym za tymczasowe schronienie, 
zbierali się ludzie, by wspierać się wzajemnie do czasu, aż zacznie 
napływać pomoc. 

Na wsiach od bardzo dawna było tak, że nawet jak nie wystarczało ci 
dla siebie samego, dzieliłeś się z innymi – powiedział Noriko Sasaki, 
63 l., siedząc na ziemi przed centrum pomocy w swoim miasteczku. 
To jest w naszej kulturze. Nawet jeśli nie są to nasi krewni, czujemy 
jakby to byli nasi bracia czy siostry. 

W zrównanej z ziemią miejscowości Shizugawa, Koji Sato, cieśla, 
który zwykle buduje domy, teraz zbija trumny. Powiedział, że nie ma 
czasu tak naprawdę myśleć o dramacie, jaki go spotkał. Wszystko, co 
teraz robię, to zbijanie trumien. 

Gdzie indziej, w szkolnej stołówce nauczyciele, matki uczniów i nowi 
bezdomni przygotowywali trzy posiłki i dwie przekąski dziennie.  
W jednej z klas przy stole siedziała grupa chłopców. Stojące przed 
nimi miseczki z potrawką parowały. Jak na sygnał wszyscy chłopcy 
pochylili głowy. 

Dziękujemy – powiedzieli – za wszystko.

To jest przesłanie nadziei, które chciałbym Wam przekazać. Nieza-
leżnie od trudności, jakie mogą pojawić się w naszym życiu, musimy 
być wdzięczni za wszystko, co mamy i starać się wyciągać pomocną 
dłoń do innych. Przypomina mi się słynne stwierdzenie: Narzekałem, 
że nie mam butów, dopóki nie zobaczyłem człowieka, który nie miał 
stóp. 

Musimy pamiętać, że najskuteczniejszym lekarstwem na „chorobę” 
użalania się nad sobą jest zatracenie się w służeniu innym. Gregg po-
prosił nas wszystkich, byśmy zrobili co możemy, aby pomóc zniszczo-
nej Japonii. Z całego serca przyłączam się do tego wezwania.

Gdy po długich miesiącach Japonia dojdzie do siebie, a wspaniali 
obywatele tego potężnego narodu odbudują swoje życia, na całym 
świecie wciąż będzie wielu ludzi potrzebujących naszej pomocy. Lu-
dzi w potrzebie nigdy nie musimy szukać daleko. Są wszędzie dookoła 
nas. I tak jak wiele razy mówiłem, często najlepszym sposobem po-
mocy komuś jest pokazanie mu finansowych i zdrowotnych korzyści 
Forever.

Na zakończenie jeszcze raz chcę złączyć się myślami i modlitwami 
z mieszkańcami Japonii. Wiem, że dzięki swojemu altruistycznemu 
oddaniu współbraciom i swojemu krajowi odbudują się po tej kata-
strofie i będą silniejsi, niż kiedykolwiek przedtem. Naprawdę brak 
ograniczeń – NO LIMITS, wobec tego, co ludzie mogą osiągnąć, gdy 
bez egoizmu działają razem na rzecz wielkiego celu.

FOREVER Wasz,

Rex Maughan

Rex Maughan
Chairman of the Board  & CEO



W minionym miesiącu uczestniczyliśmy w wielkim świę-

cie Forever – połączonym Zjeździe Światowym, Zjeździe 

Europejskim i Europejskim Podziale Zysków. Liderzy z in-

nych kontynentów byli pod ogromnym wrażeniem tego 

wydarzenia i zgodnie przyznali, że takiej imprezy jeszcze 

nie widzieli! Dzięki temu zaś, że w Wiedniu gościli również 

uczestnicy Zjazdu Światowego, mieliśmy okazję uczyć się od 

najlepszych z najodleglejszych zakątków naszego globu. So-

botni dzień rozpoczął się od fenomenalnych szkoleń, które 

poprowadzili m.in. Lino Barbosa z Brazylii, Simon Davidson 

z Indii i John Ekperigin z Nigerii – cóż za porcja inspiracji  

i motywacji! 

Chwilę refleksji i zadumy wywołała nieobecność na Zjeź-

dzie delegacji ze zniszczonej przez trzęsienie ziemi Japonii.  

W pomoc temu krajowi zaangażowała się również fundacja 

Forever Giving. Podczas Zjazdu można było kupić przeuro-

cze aloesowe bobasy - Aloe Baby, a całkowity dochód z ich 

sprzedaży zostanie przekazany na wsparcie Japonii. Co wię-

cej, Rex obiecał, że podwoi uzyskaną w ten sposób kwotę! 

Wspaniałym gestem solidarności było również to, że osoby 

wychodzące w tym roku na scenę nie otrzymywały kwia-

tów –  Aidan wyjaśnił, że pieniądze przeznaczone na zakup 

kwiatów przekazano zamiast tego Japonii, co spotkało się  

z ogromnym aplauzem zgromadzonych. 

Zjazd nie był je-

dyną okazją, by 

włączyć się w po-

moc – każdy z nas 

może wejść na stronę www.forever-giving.org i dokonać 

wpłaty. Pamiętajmy, że kiedy nasz region został w zeszłym 

roku doświadczony przez powodzie, Forever Giving i dystry-

butorzy z innych państw pomogli nam – teraz mamy szansę 

przekazać tę dobroć dalej w świat. Chęć działania dla dobra 

innych wspaniale było widać również podczas przemówień 

top liderów i dystrybutorów odbierających największe cze-

ki. Wielu z nich – w tym John Curtis i Jayne Leach, którzy 

odebrali najwyższy czek, na kwotę 540 777,11 euro! 

– mówiło o swoim zaangażowaniu w działalność charyta-

tywną. Forever dało każdemu z nich tak wiele – i tak wiele 

cały czas oferuje wszystkim, którzy są gotowi skorzystać z 

tej szansy – więc teraz oni robią, co mogą, by pomagać tym, 

którzy są w potrzebie. Czasem będzie to wsparcie material-

ne, a czasem – i jak pisze Rex jest to najlepszy sposób, by 

komuś pomóc – pokazanie ogromu możliwości jakie kryje 

Plan Marketingowy Forever.

Wasz,

Jacek Kandefer
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Awanse i osiągnięcia | kwiecień 2011

Agnieszka i Grzegorz 
Szukała
sponsor: Ewa i Antoni Krupowie

Małgorzata Nitka
sponsor: Krzysztof Stefański

Ewa i Antoni Krupowie
sponsor: Maria Porębny

1. Anna Kulbat
2. Krystyna Kwiecień
3. Agata Wójtowicz
4. Lucyna i Sławomir Marszałkowie
5. Agata Zawieska

6. Kinga Depta
7. Czesława Głowacka
8. Anna Świderska
9. Renata Jarosz
10. Jolanta i Bogusław Gos

Supervisorzy

Assistant ManagerowieManagerowie

Najskuteczniejsi sponsorzy: laureaci konkursu 

Kwiecień miesiącem sponsorowania

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.

Jagoda i Szczepan Czubajewscy sponsor: Wiesława i Adam Spyrowie

Jolanta i Bogusław Gos   sponsor: Urszula Zyskowska

Agnieszka Goździuk   sponsor: Agnieszka i Wiesław Podoba

Dorota Krasinkiewicz-Nowacka sponsor: Ewa Miszczuk

Karina Kubotsch    sponsor: Jadwiga i Bolesław Walasiakowie

Ewa Miszczuk    sponsor: Agnieszka Goździuk

Monika Nowak    sponsor: Urszula Przystaś

Zofia Setlak     sponsor: Barbara i Marian Szweda

Grażyna Wielebska   sponsor: Małgorzata Nitka

Marta Wojas    sponsor: Czesława Zając

Agata Wójtowicz    sponsor: Ewa i Henryk Gardzielowie
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Awanse i osiągnięcia | kwiecień 2011

Krzysztof Aftyka
Małgorzata Aksamit
Mirela Babral
Klaudia Badura
Elżbieta i Waldemar Bagińscy
Iwona Banasiak
Anna Bazylak
Alina Bielak
Grażyna Bińkowska
Anna Błaszczyk
Jolanta Boczkowska
Stanisław Bojanowicz
Anna Bondyra
Władysław Borowiec
Monika Bucka
Dariya Burko
Aneta Cholewa
Katarzyna Chorążak
Janina Cuber
Piotr Czeczotko
Barbara Dereń
Joanna Dobrowolska
Anna Domaradzka
Jolanta Dumin
Anna Duży
Zofia Dziędzioł
Małgorzata Fabian
Monika Feluś
Grażyna Filipowska
Izabela Fornalik
Artur Galonska
Anna Gardjasz
Małgorzata i Jakub Gardzielowie
Joanna Gawenda
Anna Głowacka
Halina Głuchowska
Angelika Gos
Roman Górecki
Joanna Grogosz
Elżbieta Habera

Milena i Rafał Hancowie
Ewa Hankus
Zofia Ilska
Beata Januszewska
Mirosława Januszewska
Grażyna Jóźwiak-Zimińska
Jolanta Jurkowska
Magdalena Kaminiarczyk
Anna Kasiłowska
Agata Kasińska
Agnieszka Kita
Lucyna Klimkowska
Małgorzata Kłos-Bartosewicz
Maria Konik
Sylwana Korol
Adam Kostuch
Elżbieta Kotlewska
Mariola Kotonska
Grażyna Kowszewicz
Stanisława Krawczuk
Szymon Kreja
Krystyna Krzykalska
Elżbieta Krzystek
Małgorzata Kubas
Jasmin Kubotsch
Klaudia i Mariusz Kucharczykowie
Adam Kurcab
Elżbieta Kurczewska
Celina Kurnyta
Iwona Kwidzińska
Jordanco Lazarev
Paweł Lewandowski
Iwona Łapa
Karolina Łaska
Barbara Łopuszyńska
Edyta Łyszczarczyk
Izabela Majewska
Angelika Malinowska
Iwona Malinowska
Anna Markowska

Anna Matysek
Magdalena Mendla
Marta Michnik
Rafał Monica
Katarzyna Muskała-Hojda
Marzena Nabielec
Małgorzata Nędza
Maria Nizio
Maria Ochwat
Janina Oklińska
Tamara Okrasa
Agnieszka i Piotr Okuniewscy
Anna i Paweł Olszewscy
Wioleta Onyszczuk
Beata Pabich
Alicja Palonka
Wiesława Pasternak
Teresa Pawelec
Anna Pędrak-Daniel
Sylwia Piełot
Ewa i Piotr Pietrus
Anetta Pietrzyk
Iwona Popiołek
Teresa Prukała
Marlena Prusaczyk
Barbara Przybyła
Grażyna Puchniarska
Agnieszka Puto
Renata Pycak
Olga i Bernard Raczkowscy
Małgorzata Radziejewska-Popowicz
Anna Raputa
Monika Rogóż
Stefania Rudnicka
Ewa Rutkowska
Zofia Rzeźnicka
Elżbieta Schultz-Kaszyńska
Marta Skicka
Danuta Skierka
Beata i Jan Skirpanowie

Michał Skorupa
Robert Skrocki
Grażyna Smoleńska
Agata Smoter
Jadwiga Sołtysik
Karolina Sornat
Julita Sotel
Patryk Spajer
Rafał Stępień
Mirosława Stojko
Barbara Stróżak
Dominika Sus
Ilona Swierc
Joanna Szczepanik
Dorota Sznaj
Iwona i Daniel Szulcowie
Ewelina Szura
Marta Szydlik
Joanna Szymańska
Marzena Szymańska
Władysław Szynkowski
Joanna Śmiechowska
Damian Świderski
Sylwia Świst
Justyna Tazbir-Sołtysek 
   i Marcin Sołtysek 
Wiesława Techmańska
Marta Temporale
Alicja Tomczak
Dorota Wasilewska
Monika Węcławik
Piotr Wirski
Anna Wojas
Maria Wojas
Anna Wójciuk
Małgorzata Wróbel
Dominika Wykurka
Patrycja Zawada
Alina Żebrowska
Mariusz Żurek

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

1. Urszula Zyskowska
2. Wiesława i Adam Spyrowie
3. Stanisława Karpińczyk
4. Jadwiga i Andrzej Adamczykowie
5. Agnieszka i Wiesław Podobowie
6. Ewa i Antoni Krupowie
7. Janina i Witold Puchalscy
8. Urszula Przystaś
9. Ewa i Piotr Jurkowie
10. Magdalena Strojna

11. Justyna i Waldemar Brzescy
12. Urszula i Mirosław Kapustowie
13. Anna i Andrzej Popielarzowie
14. Magdalena Kurzawa
15. Maria i Jacek Bartkowiakowie
16. Bogumiła i Jan Srokowie
17. Agnieszka i Grzegorz Szukała
18. Halina i Wiesław Micorkowie
19. Krzysztof Stefański
20. Bożena Gaj

6. Wiesława i Adam Spyrowie
7. Grzegorz Sieczka
8. Una Gurawska-Mach i Maciej Mach
9. Maria i Jacek Bartkowiakowie
10. Bożena Gaj

Top Dystrybutorzy | Obroty całkowite

Assistant Supervisorzy

Top Dystrybutorzy | Obroty niemanagerskie 



Raport specjalny
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więcej zdjęć na: 
http://www.prazzi.com/flp-rally2011/
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Forever:

Za rok k ierunek 
Budapeszt !
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Tegoroczny Zjazd Światowy Forever Living Products został połą-
czony ze Zjazdem Europejskim. Ponad 300 liderów z całego świa-
ta wzięło udział w tej wspaniałej imprezie, która odbyła się w 
Wiedniu – stolicy Austrii. 
Wiedeń jest wymarzonym miastem dla każdego, kogo interesu-
je historia, architektura i sztuka. Zamieszkaliśmy w luksusowym 
Grand Hotelu Wien. Na kolację powitalną Rex Maughan zapro-
sił nas do Ceremonial Hall, przepięknej sali w Hofburg Palace. 
W apartamentach, w których mieszkali Cesarz Franciszek Józef i 
Elżbieta – piękna Sisi – mieści się obecnie muzeum. W jednym 
ze skrzydeł pałacu znajduje się rezydencja prezydenta Austrii. 
Wiedeń od wieków kojarzony jest z muzyką Straussa, Mozarta, 
Beethovena czy Schuberta. Nie zabrakło więc pięknej oprawy 
muzycznej naszego spotkania. Mieliśmy okazję zwiedzić również 
pałac Schonbrunn i piękny park – ogród w stylu francuskim.
Dwa dni Zjazdu Europejskiego i Światowego to niezapomniane 
przeżycia – jedenaście tysięcy entuzjastycznych dystrybutorów, 
awanse, podział zysków prezydenckich i wiele atrakcji przygoto-
wanych z tej okazji. 
Po Zjeździe wraz z Rexem, jego żoną Ruth, Greggiem i Terrą Mau-
ghanami, całym zarządem FLP Int. oraz dyrektorem Jackiem Kan-
deferem i grupą liderów światowych wyruszyliśmy autokarami 
do Monachium. Pierwszą atrakcją było zwiedzanie Schloss Fre-
iham – pałacyku, w którym mieści się biuro główne Forever w 
Niemczech. Piękna pogoda, ukwiecony ogród, przekąski, koktajle 
aloesowe przy muzyce fortepianowej zostawiły niezapomniane 
wrażenia. W Monachium zostaliśmy zakwaterowani w nowocześ-
nie urządzonym hotelu Sofitel. Następnego dnia przed hotelem 
przywitali nas muzycy bawarscy i przy akompaniamencie weso-
łych ludowych melodii cała grupa przeszła na Dworzec Central-
ny, gdzie czekał na nas zabytkowy pociąg z lokomotywą parową. 
Byliśmy nie lada sensacją, gdy zatrzymywaliśmy się na kolejnych 
stacjach, na których czekały przygotowane dla nas atrakcje. Po 
przyjeździe do Fuessen przejechaliśmy autokarami do miasta Ho-
henshwangau, aby zwiedzić jeden z najpięk-
niejszych w Niemczech zamków – Zamek 
Neuschwanstein. Na zalesionym stromym 
zboczu góry, nad turkusowym jeziorem al-
pejskim budowla jak z bajki. Zamek należy 
dziś do najczęściej odwiedzanych w Europie. 
Był inspiracją w produkcji Disneya w filmie 
„Śpiąca Królewna”. Zwiedziliśmy przepiękne 
sale zamkowe, a na dziedzińcu zrobiono pa-
miątkowe zdjęcie całej grupie liderów biorą-
cych udział w Światowym Zjeździe FLP. 
Na zakończenie Rex Maughan uroczyście 
pożegnał wszystkich uczestników Zjazdu 
Światowego i wróciliśmy do Monachium. 
Kolejny Zjazd Światowy w 2012 roku w Hong 
Kongu!

Bogumiła i Jan Srokowie, 
Diamond-Sapphire Managerowie

Cieszymy się, że na Zjeździe był 
z nami redaktor naczelny Ne-
twork Magazynu, Maciej Ma-
ciejewski, który filmował i robił 
zdjęcia w trakcie całej imprezy.
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Potrzebujesz napoju energetycznego, który cię nie zawiedzie? Takiego, który cię pobu-
dzi, a potem nie zatrzyma w połowie drogi do mety? Forever Living Products stworzyło 
taki, który dotrze z tobą wszędzie, gdzie chcesz… FAB Forever Active BoostTM (kod 321) 
łączy w sobie wszystkie zalety napoju energetycznego i sportowego w jednym. Do stwo-
rzenia tego niesamowitego napoju energetycznego potrzebne były najlepsze dostępne 
badania oraz zespół zaangażowanych ludzi. Nie ma znaczenia, czy przed tobą dzień cięż-
kiej pracy, czy ciężki dzień zajęć, czy i taki, i taki – FAB to twoje źródło energii. FAB Forever 
Active BoostTM to coś, co będziesz chcieć mieć pod ręką niezależnie od czekającego cię 
zadania!

Śmiało więc – załatwiaj sprawy, graj w piłkę, chodź do pracy i zachowuj skupienie ucząc 
się do ważnego egzaminu – FAB Forever Active BoostTM będzie cię wspierał niezależnie 
od tego, jak napięty jest twój plan dnia. Tym, co sprawia, że FAB jest tak wyjątkowy jest 
suma jego składników: natychmiastowy przypływ energii zapewnia guarana, naturalny 
składnik pozyskiwany z krzewów guarany rosnących w Brazylii i szeroko wykorzystywany 
jako wzmacniacz energii; o potędze FAB stanowi technologia ADX7, zawierająca spe-
cjalną mieszankę adaptogennych ziół i innych substancji odżywczych, stworzona przez 
wiodących rosyjskich naukowców i badaczy sportowych.

Tworząc ten napój energetyczny, Forever zajrzało pod każdy kamień…  a może powinniśmy powiedzieć, że każdy termin został dotrzyma-
ny, każde domowe zadanie wykonane i każda piłka kopnięta, ale wiecie o co nam chodzi. Dzięki długotrwałemu działaniu FAB, odkryjesz, 
że jest to jedyny napój energetyczny/sportowy, którego towarzystwa będziesz pragnąć mając przed sobą pracowity dzień. Technologia 
ADX7 pomogła rosyjskim atletom zdobyć ponad 130 olimpijskich medali! Mieszanka elektrolitów, witamin z grupy B i adaptogennych 
ziół daje ci pewność, że możesz polegać na tym napoju energetycznym wtedy, gdy będziesz go potrzebować najbardziej.

FAB Forever Active BoostTM jest pyszny, dodaje energii i ma długotrwały efekt. Już dziś schłódź zapas puszek w lodówce i ciesz się ener-
gią, którą uwolnisz otwierając każdą z nich. Lekko potrząśnij i codziennie uwalniaj energię z Forever Active BoostTM!

źródło: Forever International, listopad 2010

Psss... UWOLNIJ ENERGIĘ!

FAB 
Forever 

active boostTM



Portret sukcesu
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Senior 
Managerowie

Jolanta i Waldemar Jankowscy

Gdy czytam te słowa, to myślę o tych wszystkich, z którymi „do-
rastaliśmy” w Forever w ciągu minionych lat. Byli wśród nas tacy, 
których dotychczasowe doświadczenia życiowe nie przygotowały 
na wielkie marzenia. Pamiętam również tych, którzy od początku 
byli śmiali i zdecydowani. Zadziwiające są zmiany, które widzimy  
i zadziwiające jest ich tempo. Czy naprawdę minęło już 16 lat?

W maju 1995 r. zostaliśmy autoryzowanymi dystrybutorami Fore-
ver Living Products. Nasi sponsorzy Jola i Radek Jochimowie nie 
szczędzili wysiłku, by nauczyć nas pierwszych kroków w biznesie, 
by pomóc zrozumieć dlaczego warto zaangażować się w Forever, 
co zrobić, by osiągnąć upragniony cel, a tym samym urzeczywistnić 
swoje marzenia.

Tak łatwo jest zerwać bieg opowieści, zerwać łańcuszek 
myśli, utrącić fragment marzenia, które nosimy z taką 
troską, jakby było drobiazgiem z porcelany. Gdyby tylko 
ono mogło trwać i zawsze towarzyszyć nam w podró-
ży.... ale to nigdy nie jest łatwe.

Arundhati Roy, Bóg małych spraw

Mamy trzech synów. Szesnaście lat temu nosili dużo mniejsze spo-
denki niż obecnie. Ja pracowałam jako pielęgniarka w elbląskim 
szpitalu w 12-godzinnym systemie pracy, a mój mąż na 1/2 etatu  
w szkole (wówczas od dziewięciu lat był rencistą z powodu egzemy, 
podobno choroby niewyleczalnej). W tamtym czasie naszym celem 
było dorobić 1000 zł. Marzyłam również o tym, by móc spędzać 
Święta z rodziną, a nie na dyżurach w szpitalu. Radek zapewnił nas, 
że jeżeli będziemy używali produktów i poważnie zaangażujemy się 
w pracę, to Święta Bożego Narodzenia spędzę w domu i na pewno 
zarobimy te wymarzone 1000 zł. Nie mieliśmy powodu, by nie za-
ufać – zwłaszcza, że w maju 1995 Jola i Radek zostali Managerami. 
Mieli już swoje doświadczenia i dowody na to, że można z Forever 
zarabiać pieniądze. Wystarczyło, byśmy pozwolili sobą pokiero-

wać. Podjęliśmy wyzwanie. Obiecaliśmy sobie, 
że zaangażujemy się na rok, a później zdecy-
dujemy co dalej. MLM był dla nas kompletną 
abstrakcją – w ogóle nie mieliśmy doświad-
czeń w tego rodzaju działalności. Wyobraźcie 
sobie, jak wiele pracy włożyli nasi sponsorzy  
w nasz rozwój. My mieszkaliśmy w Elblągu, oni 
w Bydgoszczy, a wszelkie formalności związane 
ze sponsoringiem – umowy, zakup towaru itp. 
można było załatwić tylko w Warszawie. Nie 
przypuszczałam wówczas, że wśród codzien-
nych obowiązków związanych z wychowaniem 
dzieci, utrzymaniem domu, pracą zawodową, 
znajdziemy czas na tego rodzaju działalność.  
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A jednak. Raz w tygodniu jeździliśmy do Warszawy po towar dla 
naszych dystrybutorów i staraliśmy się codziennie przeprowadzać 
co najmniej jedną prezentację biznesowo-produktową. I wtedy się 
zadziało! Już we wrześniu 1995 zostaliśmy Managerami. Nietrud-
no się domyślić co z naszym celem. Oczywiście  został osiągnięty 
i to z ogromną nadwyżką, a ja w kwietniu 1996 roku porzuciłam 
swój zawód. To był niesamowity zwrot w naszym życiu. Zaczęli-
śmy uczestniczyć w szkoleniach, by zrozumieć i nauczyć się pra-
cy w marketingu sieciowym, doskonalić techniki sprzedaży, uczyć 
się odpowiedzialności, nawiązywania kontaktów i pielęgnowania 
ich. Z czasem zaczęłam rozumieć, że działanie w marketingu sie-
ciowym można porównać do noża. Nożem możemy kroić chleb i 
dzielić się nim z innymi, ale możemy także zranić. Jestem przeko-
nana, że tylko uczciwa, pełna zaangażowania praca pozwoli nam 
przez długie lata dzielić się chlebem z innymi. Natomiast „wciąga-
nie” do współpracy dla chwilowego, szybkiego zysku i brak opieki 
nad nowym dystrybutorem, co najmniej do momentu zrozumienia 
zasad działalności – może zranić. A przecież ma to być biznes na 
lata. Poza tym, miło jest mieć świadomość, że sponsor czuwa nad 
naszym rozwojem. Miło jest czuć jego oddech na plecach, dopóki 
nie staniemy pewnie na własnych nogach. Uwierzcie mi – znam to 
uczucie z autopsji. To tak jak z diamentami. Kopiemy, szukamy, 
aż wreszcie znajdujemy. Jednak samo ich znalezienie to mało. 
Ważny jest szlif, jaki wykonamy. Mogą pozostać chropowate, 
niekoniecznie miłe w dotyku, a mogą być starannie oszlifowane  
i cieszyć nas swym pięknem przez długie lata. 

Od ośmiu lat mieszkamy w Ełku. Przepiękne miasteczko położone  
w sąsiedztwie pięciu jezior, otoczone lasami – Perła Mazur! Spy-
tacie dlaczego Ełk? Już wyjaśniam. Tak naprawdę biznes Forever 
możemy rozwijać w każdym zakątku 
świata. Ponieważ musieliśmy zmienić 
miejsce zamieszkania z powodów kli-
matycznych (ze względu na mój ów-
czesny stan zdrowia), wybraliśmy Ełk. 
On nigdy nie był nam obcy. Do Ełku 
przez długie lata jeździliśmy na wczasy, 
praktycznie od początku trwania nasze-
go małżeństwa. Podejmując działanie 
w Forever, jeździliśmy także w celu roz-
woju biznesu. I stąd ta decyzja. Przecież 
pracę zabraliśmy ze sobą!

Kiedyś marzyłam, by w Ełku mieć grupę manager-
ską, ale do niedawna najwyraźniej było to tylko 
moje marzenie, a nie osób, które angażowały się 
w biznes. Wiem, że nie można cofnąć czasu. Wiem 
także, że musimy nauczyć się wykorzystywać każ-
dy dzień, aż urzeczywistnimy nasze marzenia. 
Możemy sięgnąć po to, co jest dla nas wspaniałe 
i upragnione. Po wielu latach kontaktów z ludźmi, 
szukania „asów” do biznesu – stało się!!! Awanso-
waliśmy na pozycję Senior Managerów! Nie będę 
opowiadać historii poznania i awansu naszych 
Managerów – zrobią to sami. Jeżeli jednak kiedyś 
zepsuje się wam drukarka, nie naprawiajcie jej na 
siłę. Skorzystajcie z punktu, w którym świadczone 
są usługi ksero. I oczywiście nie zapomnijcie wspo-
mnieć o Forever. Tak właśnie ich poznałam.

W Ełku ponownie zaczyna tętnić Forever. Entu-
zjazm udziela się wszystkim. Nie wolno nigdy tra-
cić nadziei. Zawsze wiedziałam, że nadejdzie ten 
dzień, w którym spotkam właściwe osoby, pragną-
ce zmian w swoim życiu, gotowe podjąć działanie  
i skorzystać z szansy, jaką daje nam Forever.  

A jeżeli znajdziecie się w dołku, który przypomina lej po bombie  
i uznacie, że wygrzebanie się z niego jest niemożliwe, to pamiętaj-
cie, że nie ma w życiu sytuacji bez wyjścia. Skupcie się na wartości 
tego, co robicie i na doskonaleniu umiejętności pozostania sobą  
w każdej sytuacji. Każdy człowiek na kuli ziemskiej jest wyjątkowy! 
Nie ma dwóch takich samych osób, tak jak nie ma dwóch takich 
samych płatków śniegu. Nie musimy robić nic, by stać się kimś wy-
jątkowym, bo takim już jesteśmy. Tak samo jak nie ma dwóch iden-
tycznych linii papilarnych, nie ma dwóch takich samych sposobów 
myślenia. Może zamiast próbować „łamać kod” swojego umysłu, 
zamiast go programować, zamiast próbować go na nowo stwarzać, 
warto byłoby wreszcie „zamknąć gębę” i popatrzeć z zachwytem 
na to, co mamy, co zawsze mieliśmy. Odkopać swoje talenty, odna-
leźć swoje możliwości, zmienić swoje nastawienie, a podjęte dzia-
łanie na pewno przyniesie zamierzone efekty. 

Pragnę przytoczyć słowa naszego prezydenta Rexa Maughana, 
które skierował kiedyś do nas w jednym ze swoich listów: To, co 
naprawdę odróżnia ludzi to ENERGIA. To, co dzieli ludzi na małych  
i wielkich – to siła woli, posiadanie wyznaczonych celów i nie-
ugiętej determinacji – bo to one pozwalają na osiągnięcie niemal 
wszystkiego.

Skoro wyznaczyliśmy sobie cele na bieżący rok, to potwierdźmy je 
naszym działaniem.

Z pozdrowieniami i życzeniami wielu sukcesów!



Produkty
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Męska rzecz: 
pielęgnacja skóry

Ważna data!
23 czerwca
Dzień 
Ojca

Oczyszczanie i kontrola sebum
Oczyszczanie i kontrola sebum to jedne z kluczowych elementów 
pielęgnacji męskiej skóry twarzy. Ma ona większą niż kobieca ten-
dencję do wydzielania sebum, a także większe pory. Jeżeli twarz 
nie jest prawidłowo oczyszczana, pory blokują się, co może pro-
wadzić do powstawania problemów skórnych. Dlatego panom 

bardzo przydadzą się produkty z zestawu Aloe Fleur de 
Jouvence. Rano i wieczorem należy używać Mleczka 
Oczyszczająco-Złuszczającego, a oprócz tego, co kilka 
dni warto zastosować maseczkę głęboko-oczysz-

czającą, przygotowaną z Aktywatora 
Aloesowego i Nośnika pudrowego. Na 
półce z męskimi kosmetykami oczyszcza-
jącymi nie może też zabraknąć  
Forever Aloe Scrub – należy 
go nakładać raz na tydzień, by 
usunąć martwe komórki zro-
gowaciałego naskórka.

Czasy, kiedy na łazienkowych półkach niepodzielnie królowały damskie kosmetyki, a pianka i maszynka 
do golenia nieśmiało kryły się w kącie, bezpowrotnie minęły. Mężczyźni coraz bardziej dbają o siebie  
i swój wygląd, a w ofercie FLP znajdują się produkty, które wspaniale zatroszczą się o ich skórę!

Odżywianie i nawilżanie
Choć męska skóra wydziela więcej sebum, wymaga 
odpowiedniego odżywienia, jest bowiem dość po-
datna na wysuszenie – choćby z powodu regularne-
go golenia. Kiedy brak jej odpowiedniego nawilżenia, 
będzie ściągnięta i sucha. Tonik Nawilżający z zesta-
wu FdJ, nałożony na oczyszczoną skórę, przywróci jej 

odpowiednie pH, zrównoważy wydziela-
nie sebum i zmniejszy pory. Dopełnieniem 
będzie beztłuszczowa Galaretka Aloe Vera, która 
nawilży skórę. Dla cery ze skłonnością do trądzi-
ku doskonałym produktem jest Krem  
Aloesowo-Propolisowy, unikalny pro-
dukt, o wyjątkowych właściwościach na-
wilżająco-zmiękczających, odżywczych 
i regenerujących, które uzyskano przez 
połączenie naturalnie stabilizowanego 
miąższu aloesowego z propolisem. Do-

datkowo w składzie tego kremu znajduje się wy-
ciąg z rumianku, żywokost oraz naturalne witaminy 
A i E. Jeszcze tylko Aloe Lips na usta, by zachować 

ich miękkość i zapobiec 
pierzchnięciu.
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1 czerwca: Dzień Dziecka
Pamiętaj, że 1-go czerwca swoje święto 
obchodzą wszyscy milusińscy! Pozwól, 
by na jeden dzień kontrolę przejęły dzie-
ciaki, a ty zapomnij o codziennych obo-
wiązkach i beztrosko szalej jak one!

Ochrona przeciwsłoneczna
Promienie UV przyspieszają starzenie i pogarszają stan 
skóry. Aloe Sunscreen Spray ma SPF 30, jest wodood-
porny, a dzięki formie sprayu bardzo poręczny w użyciu. 
Pomoże zapobiec poparzeniom słonecznym i powstawa-
niu przebarwień na skórze.

Po goleniu
Golenie może podrażniać skórę – dlatego nic nie zastą-
pi Gentleman’s Pride! Głównym składnikiem tej emul-
sji po goleniu jest czysty miąższ aloesowy, który łagodzi 
podrażnienia, pielęgnując przy tym skórę i chroniąc ją 
przed szkodliwymi wpływami środowiska zewnętrzne-
go. Skóra jest gładka, prawidłowo nawilżona i przyjem-
na w dotyku.

Zapach pod kontrolą
Mężczyźni z reguły pocą się mocniej od kobiet, ponie-
waż mają większe i bardziej aktywne gruczoły potowe. 
Dezodorant Aloe Ever-Shield pozwala zachować uczucie 
świeżości przez cały dzień, a przy tym nie zawiera szkod-

liwych soli aluminium. Perfumy 25th Edtion 
for Men, stworzone specjalnie dla Forever 
Living Products, są odpowiednie zarówno 
na wielkie wyjście, jak i na co dzień. Zmysłowo łączą 
nuty owocowe i ziołowe z aromatami drzewnymi,  
by otoczyć dżentelmenów Forever obłokiem urzeka-
jącego zapachu.



Informacje

Torba składana

Elegancka, a przy tym pojemna damska torebka Forever! 
Edycja limitowana - kup już dziś!

kod 10066 | 50 PLN

Składana płócienna torba doskonała na podróż, zakupy czy nawet 
jako prezent! Wykonana jest z czarnego, bawełnianego płótna i ma 
wytrzymałe uchwyty z czarnego sznurka, wystarczająco długie, by 
można było nosić ją na ramieniu. Z jednej strony ozdobiona jest 
logiem Forever, a z drugiej – Sonya. 
Zapomnij o jednorazowych reklamówkach i z dumą noś na zakupy 
stylową torbę Forever!

kod 10049 | 20,16 PLN
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Nowość!

Zamówienia wysyłkowe
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.

Najszybciej i najprościej złożysz zamówienie na stronie internetowej 
www.flpp.com.pl

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 konsekwen-
cje – z zawieszeniem w prawach dystrybutorskich włącznie.

INTERNET

Elegancka 
damska torebka



Informacje

Skuteczni sponsorzy
luty - maj 2011

Pamiętaj! Tylko do końca tego miesią-
ca trwa konkurs dla sponsorów! Wejdź 
na www.foreverliving.com lub sięgnij 
po lutowe wydanie Forever i zobacz, jak 
uzyskać fantastyczne nagrody. 

Forever ARGI+
Forever ARGI+ to nieodłączny element aktywnego stylu życia! Wie  
o tym znakomity austriacki długodystansowiec, uczestnik Igrzysk Olim-
pijskich, Günther Weidlinger, który dołączył ten wyśmienity produkt do 
swojej diety!

Facebook

Mamy swój profil na Facebooku. Wejdź na 
www.facebook.com/ForeverPoland 
i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w polskim 
FLP!

Pamiętaj też o amerykańskim profilu Forever 
www.facebook.com/ForeverFan
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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. - czw. 09.00-20.00 
pt. 09.00-17.00
sobota pracująca
w Success Day 09.00-11.00

Oddział Gdańsk 

Al. Grunwaldzka 136
80-265 Gdańsk
tel. 58/736 51 09
e-mail:  
gdansk@flpp.com.pl

GodZINY PRACY
pon., pt. 09.00-17.00
wt., śr., czw. 12.00-19.00
Kierownik:
Robert Męc

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





Min. 2500 pk.*
Bogumiła i Jan Srokowie

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

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

Min. 750 pk.*
Justyna i Waldemar Brzescy
Maria i Wiesław Grotyńscy
Krystyna i Aleksander Konieczny
Elżbieta Kreczyńska
Urszula i Tomasz Kućkowie
Halina i Wiesław Micorkowie
Maria Perz-Paprocka i Kazimierz Paprocki
Danuta i Edward Wienchowie
Ewa i Janusz Wiśniewscy
Wiesława Zasempa

18-20 
sierpnia

Serdecznie gratulujemy wszystkim Dystrybutorom, którzy uzyskali kwalifikację 
w programie Super Rally 2011! 

Sięgnij po Zasady Działalności, aby:
- uzyskać informacje o nagrodach przypisanych każdemu z poziomów kwalifikacji
- dowiedzieć się jak wyjechać z Forever na Super Rally 2012

* obroty grupowe w okresie 
01.04.2010-31.03.2011

Min. 500 pk.*
Jadwiga i Andrzej Adamczykowie
Anna i Zbigniew Adamik
Jolanta i Waldemar Jankowscy
Ewa i Piotr Jurkowie
Grażyna Kurp
Krystyna Kwiecień
Alicja i Krzysztof Markowscy
Bożena i Edmund Matkowscy
Teresa i Marek Moryniowie
Maria i Mieczysław Osińscy
Anna i Andrzej Popielarzowie
Urszula Przystaś
Janina i Witold Puchalscy
Halina i Grzegorz Smętkowie
Zofia i Marian Staropiętkowie
Barbara i Kazimierz Swobodowie
Magdalena Więcek
Teresa i Marian Wilk
Anna Wójcicka

Min. 250 pk.*
Renata Błażejewska
Renata Giertler
Danuta i Michał Grabarscy
Ewa Hyper
Renata Jarosz
Beata Jeziorna i Tadeusz Jeziorny
Alina i Zbigniew Kordulasińscy

Teresa i Jerzy Kowalscy
Wanda i Zbigniew Krajniakowie
Ewa i Antoni Krupa
Wiesława i Bolesław Kruszyńscy
Wiesława Krywult
Danuta Kubisiewicz
Bogusława i Edward Kupisowie
Magdalena Kurzawa
Anna i Metody Lubińscy
Maria Maciałek
Danuta i Wiesław Ostrowscy
Elżbieta i Jacek Ostrowscy
Aleksander Pająk
Dorota Pawłowska
Mirosława i Grzegorz Pietrygowie
Aneta i Przemysław Pikulowie
Agnieszka i Wiesław Podoba
Urszula i Marek Sawiccy
Jadwiga i Ryszard Sączewscy
Izabela i Ireneusz Skwierawscy
Anna i Emil Sobaniowie
Izabela i Krzysztof Szewczykowie
Helena i Wacław Taczkowie
Łucja Trzpis
Anna Waśkiewicz
Katarzyna Węglarz
Krystyna i Edward Wingert



Warszawa
Teatr Żydowski  

Pl. Grzybowski 12/16
godz. 11.30

MIASTO DATA     GODZINA ADRES WYDARZENIE PROWADZĄCY

WARSZAWA 16.07      11.30 Teatr Żydowski, 
Pl. Grzybowski 12/16

Success Day

ByDGoSzcz 07.06            18.00
21.06

NoT, Bydgoski Dom Technika, 
ul. Rumińskiego 6, I p., sala 110

Szansa na biznes Halina i Grzegorz Smętkowie, 
Senior Managerowie

cHARzyKoWy 01.06            17.00
08.06
15.06
22.06
29.06

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

ELBLĄG 13.06            18.00 Hotel Arbiter, Pl. Słowiański 2 Szansa na biznes Anna i zbigniew Adamik, 
Senior Managerowie

GDAŃSK 04.06            12.00 centrum Handlowe Manhattan,
Al. Grunwaldzka 82 Pierwsze kroki 

w biznesie Forever
Produkty Forever na lato

Jacek Kandefer, Dyrektor
Urszula Zyskowska, Manager

dr Katarzyna zgirska-Kulazińska

GDAŃSK 07.06            18.00
28.06

oddział FLPP, Al. Grunwaldzka 136 Szansa na biznes Grzegorz Sieczka, 
Soaring Manager

GDyNIA
Wielki Kack

07.06            18.30
14.06
21.06
28.06

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

Joanna Porada, Assistant Manager
Wioletta Kruszyńska, 
Assistant Supervisor

KAToWIcE 11.06            12.00 Uniwersytet Ekonomiczny,
ul. Bogucicka 3A, budynek B Lokalni liderzy o swojej 

pracy z Forever
Piękni i aktywni 
z Forever

Jacek Kandefer, Dyrektor
Lokalni liderzy

Katarzyna Janiczek, 
konsultantka aloesowej urody
Agnieszka Iskrowicz-Bałys, 
mgr rehabilitacji ruchowej

KoŚcIERzyNA 07.06            18.00
14.06
21.06
28.06

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

KRAKÓW 09.06            18.00 centrum Kongresowe Uniwersytetu 
Rolniczego, Al. 29 Listopada 46

Produkty Forever 
w walce z otyłością 
u dzieci i młodzieży

dr Katarzyna zgirska-Kulazińska

KALENDARZ SPOTKAŃ czerwiec 2011

 czego jeszcze nie wiesz o aloesie i produktach?

 jak spędzasz lato z Forever?

 skuteczni sponsorzy: poznaj zwycięzców

 awanse
cena biletu 20 zł

Success Day
16 lipca 2011



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. - czw. 09.00-20.00 
pt. 09.00-17.00
sobota pracująca
w Success Day 09.00-11.00

Oddział Gdańsk 

Al. Grunwaldzka 136
80-265 Gdańsk
tel. 58/736 51 09
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 01.06            18.00

08.06
15.06
22.06
29.06

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

Szansa na biznes Maria i Wiesław Grotyńscy, 
Senior Managerowie

KRAKÓW 06.06            17.00
10.06            
13.06
17.06
20.06
24.06
27.06

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

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

KRAKÓW 02.06            17.00
16.06
23.06
30.06

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

Szansa na biznes Helena Gaca, Manager
Grażyna Kulesza, Supervisor

KRAKÓW 03.06            18.00 Sala szkoleniowa przy oddziale FLPP, 
ul. Kadecka 1/8

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

KRAKÓW 07.06            17.00
14.06
21.06
28.06

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

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

LUBLIN 14.06            18.15 Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 7 Szansa na biznes Urszula zyskowska, Manager

LUBLIN 21.06            18.15 Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 7 Szkolenie produktowe Urszula zyskowska, Manager

ŁÓDŹ 14.06            18.00 centrum szkolenia Uniwersytetu 
Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 16

Szansa na biznes
Bestsellery Forever

Grażyna Kurp, Soaring Manager
Elżbieta Ostrowska, Manager

oSTRoŁĘKA 07.06            18.00 centrum Rozwoju i Terapii „Harmonia”, 
II p., ul. Gorbatowa 7D/24c

Szansa na biznes Anna i Andrzej Popielarzowie, 
Managerowie

oSTRoŁĘKA 20.06            18.00 SM Klub Lokator
ul. Hallera 13

Szansa na biznes Teresa i Stanisław Makowscy,
Managerowie

oŚWIĘcIM 20.06            18.00 oświęcimskie centrum Kultury
ul. Śniadeckiego 24

Szansa na biznes
Wiosenna pielęgnacja 
Forever

Urszula Kućka, Soaring Manager
Katarzyna Janiczek, konsultantka 
aloesowej urody

PozNAŃ 18.06            12.00 Hotel Ikar, ul. Kościuszki 118
Lista kontaktów 
podstawą biznesu
Dobra kondycja 
z Forever

Jacek Kandefer, Dyrektor
Maria Perz-Paprocka, Senior Manager

Małgorzata Stręk, biochemik

PozNAŃ 13.06            18.00
28.06

Poradnia zdrowego człowieka, 
os. Władysława Łokietka 1F

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

RAcIBÓRz 03.06            17.00
24.06

ul. opawska 83b/6 Szansa na biznes Kazimierz Swoboda, 
Senior Manager

SANDoMIERz 07.06            18.00 Hotel Grodzki,
ul. Mickiewicza 38

Szansa na biznes Mirosław Kapusta,
Soaring Manager

SzczEcIN 05.06            16.00 Willa West-Ende
Al. Wojska Polskiego 65

Szansa na biznes
Lato z Forever

Łucja Trzpis, Manager
Katarzyna Janiczek, konsultantka 
aloesowej urody

ToMASzÓW
MAzoWIEcKI

28.06            18.00 Hotel Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 19

Szansa na biznes
Produkty na lato 
z Forever

Grażyna Kurp, Soaring Manager
dr Katarzyna Zgirska-Kulazińska

WARSZAWA 14.06            18.00 Biuro Główne FLPP, 
Al. Jerozolimskie 92

Warsztaty biznesowe Maria i Jacek Bartkowiakowie,
Soaring Managerowie
Renata Błażejewska, Senior Manager
Jadwiga Adamczyk, Manager

WARSZAWA 06.06            18.00
13.06
20.06
27.06

Biuro Główne FLPP, 
Al. Jerozolimskie 92

Szansa na biznes oraz
programy motywacyjne

Renata Błażejewska, 
Senior Manager
Jadwiga Adamczyk, Manager

WARSZAWA 28.06            18.00 Biuro Główne FLPP, 
Al. Jerozolimskie 92

Warsztaty 
dla dystrybutorów

Maria i Jacek Bartkowiakowie,
Soaring Managerowie

WRocŁAW 08.06            18.00 Hotel campanile, ul. Jagiełły 7 Szansa na biznes Maria i Jacek Bartkowiakowie,
Soaring Managerowie
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