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Pieczęć Aprobaty  
Międzynarodowej  

Rady Naukowej ds. Aloesu

NASZE CERTYFIKATY

Znak 
Koszerności

Islamska  
Pieczęć Aprobaty

Certyfikat
islamski 

Produkty nietestowane  
na zwierzętach

FOREVER LIVING PRODUCTS POLAND JEST CZŁONKIEM

Międzynarodowej  
Rady Naukowej 

ds. Aloesu
Amerykańskiej
Izby Handlowej

Polskiego 
Stowarzyszenia 

Sprzedaży 
Bezpośredniej

Krajowej Rady 
Suplementów i Odżywek

Cóż za cudow- 
na pora roku! 
Uwielbiam wiosnę.
Wszystko zdaje się 

być piękniejsze i lepsze. Wszyscy i wszystko strząsa ciężar 
zimy, a wszędzie, gdzie nie spojrzeć, widać mnóstwo za-
chwycających barw i oznaki rozkwitu.

W Biurze Głównym mamy to szczęście, że sąsiadujemy  
z jeziorem, zamieszkałym przez wiele wodnych ptaków. 
Od czasu do czasu przyglądam się, jak mama kaczka wie-
dzie łańcuszek kaczątek. Prowadzi je do wody i obserwu-
je, jak zmagają sie z falami i wiatrem. Po jakimś czasie 
skupia je razem i płynie do brzegu. W drodze powrot-
nej napotykają na barierę w postaci krawężnika. Matka 
bez trudu na niego wskakuje i staje na górze, czekając 
aż wszystkie kaczęta pokonają przeszkodę. Czeka cierp-
liwie, podczas gdy każde z kaczątek próbuje się wspiąć, 
spada i znowu się podnosi. Co ciekawe, matka nigdy nie 
schodzi, aby pomóc kaczętom w ich zmaganiach. Zachę-
ca i pokazuje im drogę, ale nigdy nie stara się za bardzo. 
Ponieważ w miarę regularnie jestem świadkiem takiej 
scenki, w pierwszym odruchu chcę wybiec i przenieść ka-
częta, jednak przez to nie nauczyłyby się samodzielności 
i nie stałyby silne. Owszem, byłaby to doraźna pomoc, 
ale nie dałaby im umiejętności potrzebnych do przeżycia 
i rozwoju. Pomyślcie o tych kaczętach pracując ze swoimi 
strukturami. Stara matka kaczka może nam udzielić wielu 
cennych lekcji!

Przewodzenie to potężny, nieograniczony atrybut, który 
może pomóc innym osiągnąć więcej, niż kiedykolwiek 
wydawało im się to możliwe. Wierzę, że każdy, nieza-
leżnie od charakteru czy doświadczeń, ma w sobie dar 
przywództwa. Nie u wszystkich objawia się on tak samo. 
Niektórzy przewodzą stojąc na czele; śmiali, wyprosto-
wani, rozbudzają entuzjazm i pasję. Są charyzmatyczni  
i przyciągają do siebie ludzi. Inni są „dyskretnymi” lidera-
mi, którzy dają przykład swoim działaniem i sprawiają, że 
w ludziach stopniowo narasta poczucie własnej wartości 
i własnych możliwości. Styl nie jest ważny. Celem nad-
rzędnym jest inspirowanie innych do zdobywania kolej-
nych szczytów.

Doskonały przykład bycia niezwykłym liderem znalazłem 
ostatnio w mailu, wysłanym do znajomego ojca. Autorką 
wiadomości była nauczycielka matematyki, o opinii suro-
wego i wymagającego pedagoga. Jest ona prawdziwym 
profesjonalistą i tak jak matka kaczka, nie zamierza zdej-
mować z dzieci ciężaru nauki. Jak to bywa ze wszystkimi 
wielkimi ludźmi, którzy starają się robić to, co trzeba, ma 

przeciwników. Któregoś dnia paru głośniejszych uczniów 
dało jej się we znaki i była bardzo przybita. Zauważył to pe-
wien dwunastolatek i zareagował. Oto mail nauczycielki do 
rodziców owego dwunastolatka:

Dziś rano byłam sfrustrowana z powodu negatywnego za-
chowania innego z uczniów. Parę chwil potem podszedł do 
mnie Państwa syn z kartką, na której było napisane „Mrs. 
Brown Rocks!” (Pani Brown rządzi!) Szczerze się uśmiechnę-
łam! Właśnie takie drobne gesty ze strony uczniów, którym 
zależy, sprawiają ogromną różnicę.

Kiedy podczas kwietniowego Zjazdu Światowego w Wiedniu 
stałem na scenie, byłem otoczony tysiącami niesamowitych 
ludzi, którzy robią wszystko, co w ich mocy, by zbudować 
dziedzictwo sukcesu. Z przyjemnością rozdaliśmy ponad  
9 milionów dolarów w czekach Podziału Zysków. Wierzę, że 
jest to najbardziej szczodry program w naszej branży, w któ-
rym nagradzamy najlepszych. Cóż za święto!

Radosne spotkanie w Wiedniu z tymi, którzy odnoszą naj-
większe sukcesy w świecie Forever, było dla mnie kolejnym 
przypomnieniem, że tym, co daje ludziom sukces z Fore-
ver są podstawowe, fundamentalne zasady dobra. Wszyscy 
musimy być trochę bardziej podobni do matki kaczki. Ko-
chajmy naszych ludzi, prowadźmy ich i wchodźmy z nimi 
do wody. Jednak nie zdejmujmy z nich ciężaru nauki i roz-
woju. 

FOREVER Wasz,

Rex Maughan

Mądre przewodzenie

Rex Maughan, Chairman of the Board  & CEO



Maj to dla Forever miesiąc szczególny, ponieważ 13 maja 1978 r. powstała nasza 
wspaniała firma. Już od 33 lat co roku w maju świętujemy urodziny. Już od 33 
lat pomagamy ludziom na całym świecie w zyskiwaniu dobrobytu, niezależności 
finansowej, swobody oraz w poprawie kondycji. W tym roku z okazji urodzin nasz 
Prezydent Gregg Maughan przypomniał misję firmy. Warto, abyśmy wszyscy o niej pamiętali, ponieważ stanowi ona 
kwintesencję Forever.

Wasz,

Jacek Kandefer
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Tworzymy doskonałość

Stworzymy dochodowe środowisko, w którym jednostki będą mogły być tym, kim pragną, 
zachowując swoją godność; środowisko, w którym przyświecać nam będzie hasło uczciwo-
ści, empatii i dobrej zabawy. Wzbudzimy i będziemy pielęgnować pasję i przekonanie do 
naszej firmy, naszych produktów i naszej branży. Będziemy poszukiwać wiedzy i równowagi, 
i przede wszystkim będziemy śmiałymi liderami naszej firmy i dystrybutorów.

TWORZYMY DOSKONAŁOŚĆ.

Jacek Kandefer, Dyrektor
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Awanse i osiągnięcia | maj 2011

Anna Kulbat
sponsor: Magdalena Kurzawa

Magdalena Kurzawa
sponsor: Janina i Witold Puchalscy

1. Elżbieta Kurczewska

2. Lucyna i Sławomir Marszałkowie

3. Anna Kulbat

4. Urszula i Mirosław Kapustowie

5. Halina Pieńczak

6. Anna Świderska

7. Henryka Dębowska

8. Aneta i Przemysław Pikulowie

9. Teresa Ignasiak

10. Karina Kubotsch

Supervisorzy

Assistant Managerowie

Managerowie

Najskuteczniejsi sponsorzy

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.

W rankingu sponsorów pod uwagę brana jest liczba bezpośrednio zasponsorowanych osób. W przypadku, gdy kilku Dystrybutorów zasponsoru-
je taką samą liczbę osób, o miejscu decyduje wartość obrotów osobistych nowo zasponsorowanych dystrybutorów.

Katarzyna Janiczek   sponsor: Urszula i Tomasz Kućkowie

Elżbieta Kurczewska   sponsor: Teresa i Jerzy Kowalscy

Jadwiga Odrzywolska   sponsor:  Bożena Gaj

Anna Świderska    sponsor: Urszula Zyskowska
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Awanse i osiągnięcia | maj 2011

Danuta Banaś
Jadwiga Baran
Anna Bartosik
Jadwiga Bizewska
Magdalena Błażejko
Maria Bróg
Elżbieta Bryła
Magdalena Bukowiecka-Myrda
Anna Bunda
Urszula i Piotr Cąber
Stefania Cąkała-Wardach
Dariusz Chorążewski
Edyta Chudzik
Dorota Citkowska
Maria Czerwińska
Beata Dąbrowska
Ewa Dobrowolska
Kinga Domżalska
Magdalena i Dariusz Dubasowie
Edyta Duda
Mariola Dudek
Dorota Dziadur
Szymon Fortuna
Teresa i Waldemar Fortunowie
Anna Fragel
Grażyna Gembal
Anna Głogowska-Juszkiewicz
Urszula Goś
Urszula Góralska
Hanna Górecka
Janusz Górecki
Marta i Michał Grelowie
Robert Gródek
Anita Grunka
Witold Guzewski
Ireneusz Hałas

Maria Hynek
Krystyna Jagiełło
Ryszard Jakson
Paweł Jakubowski
Katarzyna Jakut
Maria Janik
Anna Jarzynka
Magdalena Jastrzębska
Anna Jończyk
Beata Jońska
Joanna Kabac
Małgorzata Kmiecik
Sylwia Kobielska
Renata i Adrian Kobzowie
Alicja Konopacka
Lucyna Koscielna
Dorota Kosobudzka
Weronika Krausel
Gabriela Krawczyk
Ewelina i Andrzej Kredkowscy
Renata Krochmal
Ewa Kubska
Renata Kuciel
Klaudia Kucypera
Elżbieta Kuczyńska
Agnieszka Kuczyńska
Joanna Kukulska
Maria Kwidzyńska
Beata Lech
Wioletta Leszczyńska
Katarzyna Lubańska
Małgorzata Luberda
Beata Łaszcz
Magdalena Łuczak
Wanda Łukaszek
Mirosława Machaj

Romana Machura
Agnieszka Malinowska
Marta Maryniok
Adrian Masłowski
Irena Michoń
Teresa Misz
Ryszard Mrozik
Lilianna Murach
Dorota Nakonieczna
Anna Nakuch-Niesiobędzka  
   i Mateusz Niesiobędzki 
Jolanta Nawrocka
Katarzyna Nikorowicz-Zatorska
Justyna Nogiec
Karolina Nowak
Milena Nowak
Teresa Obara
Anna Olejnik
Agnieszka Owczarczuk
Karolina Paluch
Janina Panicz
Liliana Papuga
Ewa Pawińska
Barbara i Krzysztof Pawłowscy
Piotr Pejko
Elwira Piotrowska
Renata i Robert Pulikowie
Katarzyna Pykało
Katarzyna i Daniel Pyznarowie
Dorota i Jacek Radoniowie
Przemysław Raszewski
Anna Rogowicz
Grażyna Rogowska-Czarmińska
Jadwiga Rycharska
Malgorzata Salwińska
Ewa Sandecka-Grodzik

Agnieszka i Rafał Sękowscy
Jan Sitko
Włodzimierz Smyk
Ewa Sobota
Sławomir Sońpa
Stanisława Sroka
Halina i Krzysztof Srokowie
Katarzyna Stacherska
Adela Stodolna
Barbara Styrska
Łukasz Suchodolski
Maria Szatkowska
Izabela i Piotr Szczypieniowie
Aleksandra Szymańska
Teresa i Piotr Śliwa
Renata Świniarska
Klaudia i Maciej Troszyńscy
Beata Wach
Agnieszka Wal
Grażyna Walter-Sikora
Wioleta Wałdoch
Marzena i Roman Warelich
Irena Węgrzyn
Aleksandra Wieczorek
Monika Wieczorek
Anna Witczak
Renata Wojtakajtis
Anna Wojtal
Elzbieta Wójcik
Paulina Wójcikowska
Beata i Rudolf Wyszkowie
Lidia i Helmunt Zającowie
Maria Zakryś
Danuta i Bogdan Zalewscy
Irena Zaremba
Agnieszka i Sylwester Żmijewscy

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

1. Urszula Zyskowska
2. Bożena Gaj
3. Janina i Witold Puchalscy
4. Magdalena Kurzawa
5. Wiesława i Adam Spyrowie
6. Jadwiga i Andrzej Adamczykowie
7. Urszula i Mirosław Kapustowie
8. Ewa i Piotr Jurkowie
9. Urszula Przystaś
10. Urszula i Tomasz Kućkowie

11. Agnieszka i Wiesław Podobowie
12. Anna i Andrzej Popielarzowie
13. Jolanta i Radosław Jochimowie
14. Maria i Jacek Bartkowiakowie
15. Magdalena Strojna
16. Katarzyna Węglarz
17. Justyna i Waldemar Brzescy
18. Krystyna Kwiecień
19. Danuta i Edward Wienchowie
20. Maria i Wiesław Grotyńscy

6. Stanisława Karpińczyk
7. Wiesława i Adam Spyrowie
8. Grzegorz Sieczka
9. Jolanta i Radosław Jochimowie
10. Una Gurawska-Mach i Maciej Mach

Top Dystrybutorzy | Obroty całkowite

Assistant Supervisorzy

Top Dystrybutorzy | Obroty niemanagerskie 



Success Day
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Specjalnie dla 
rodziców 

przepięknie 
zaśpiewała 

Kamila Sawicka

Nagrody dla laureatów konkursu 
Kwiecień miesiącem sponsorowania...

... i ich porady jak sponsorować latem

Jolanta  i  Waldemar 
Jankowscy 

Nowi  Senior  Managerowie

Nowi 
Assistant  Managerowie

Nowi  Supervisorzy

Nowi  Assistant  Supervisorzy

Urszula  i  Marek
Sawiccy
Nowi  Managerowie

FABajeczne 
urodziny!



Warszawa | 21 maja 2011
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FAB: już w Polsce!

Energetyczny (dzięki FABowi!)  występ 
zespołu Sleep Twitch, którego wokalistą 

jest Supervisor Jan Duraziński

Energię, jaką daje FAB 
zaprezentowała warszaw-
ska grupa breakdance 
Funk Rockass...

Polska reprezentacja na 
Super Rally 2011

Relacja ze Światowego i Europej-
skiego Zjazdu w Wiedniu

O Światowym Zjeź-
dzie w Wiedniu, na 
którym byli w kwiet-
niu oraz o Silver 
Post Rally Tour na 
Bahamach, na którą 
pojadą w sierpniu 
opowiadali Bogu-
miła i Jan Srokowie, 
Diamond-Sapphire 
Managerowie

Szansa na biznes i pro-
dukty Forever - najlepsze 
prezenty na Dzień Matki!
Bożena Matkowska, 
Senior Manager

...a o zaletach naszego nowego napoju energetyczne-
go mówili Państwo Maja i Zygmunt Dystrybutorscy 
(w „cywilu” Maria i Jacek Bartkowiakowie, Soaring 
Managerowie) 

Zjazdy Forever!

Mistrzowie Ceremonii:
Senior Manager 

Renata Błażejewska 
i Soaring Manager 

Grzegorz Sieczka
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Raporty

8                                                                                                                                                                                                                                        06.2011

To był prawdziwie szkoleniowy weekend! Podczas sobotniego Success Day 33. Urodziny Forever świętowali Dystrybutorzy przyby-
li z całej Polski. Natomiast nowi Supervisorzy przyjechali do Warszawy już dzień wcześniej, by wziąć udział w specjalnym szkole-
niu. Dyrektor Jacek Kandefer poprowadził fantastyczne warsztaty, uczące planowania sukcesu i zdobywania kolejnych awansów. 
Natomiast swoją wiedzę o produktach Supervisorzy pogłębili dzięki wystąpieniu Managera Tadeusza Kaczmarczyka.

Wypowiedzi 
nowych 
Supervisorów 
podczas  
Success Day

Wiosenne warsztaty Sonya Color Collection, zorganizowane przez 
Manager Beatę Jeziorną, a poprowadzone przez Wiktorię Dura-
zińską, odmieniły moje spojrzenie na kosmetyki kolorowe Forever. 
Znalazłam właściwe dla siebie, które pielęgnują, nawilżają i upięk-
szają. Moja cera nabrała blasku i świeżości. Cieszę się, że mogłam 
wziąć udział w tym spotkaniu, poznać przy tym wielu wspaniałych 
ludzi oraz poznać tajniki profesjonalnego makijażu.

Anna Wesołowska, Assistant Supervisor

Po raz pierwszy uczestniczyłam w spotkaniu z wizażystką, która 
sprawiła, że moja twarz nabrała niepowtarzalnego blasku. To niesa-
mowite uczucie, kiedy spogląda się w lustro i widzi tak odmienioną 
i jednocześnie odmłodzoną osobę. Dzięki kosmetykom Sonya mogę 
cieszyć się tym widokiem każdego dnia!

Małgorzata Czarna, Supervisor

Na udział w tym spotkaniu namówiła 
mnie moja sponsorka – Beata Jeziorna. 
Nie wierzyłam, że to, co Wiktoria mówi 
o kosmetykach Sonya, jest prawdą, do-
póki sama się o tym nie przekonałam. 
Bezpośrednio po spotkaniu, w nowym 
makijażu pojechałam na imprezę i ba-
wiłam się do rana. Przez całą noc make 
up trzymał się idealnie. Gorąco polecam 
ekskluzywne kolorowe kosmetyki Sonya 
wszystkim kobietom, które cenią sobie 
zarówno zdrowie, jak i urodę!

Magdalena Biernacka, 
Nowy Dystrybutor

 Spotkanie Supervisorów 20 maja 2011

O ile Supervisorzy przyjechali wcześ-
niej, o tyle Managerowie zostali dzień 
dłużej. Niedziela w Biurze Głównym 
upłynęła na szkoleniach. Dyrektor 
Jacek Kandefer mówił o strategiach 
sukcesu Forever a członkowie Klubu 
Prezydenckiego: Diamond-Sapphire 
Manager Bogumiła Sroka, Manager 
Urszula Zyskowska i Soaring Manager 
Grzegorz Sieczka uczyli, jak zbudować 
stabilny biznes FLP. Świetne szkole-
nie pod hasłem „Jak podnosić wyni-
ki – innowacyjne metody budowania 
własnej sieci” poprowadził Grzegorz 
Chojnacki z firmy szkoleniowej San-
dler Training.

        Spotkanie Managerów22 maja 2011

 Spotkanie regionalne: Radzyny 26 marca 2011



06.2011                                                                                                                                                                                                                                        9

24 - 25 lutego
Okres kwalif ikacyjny: 1 lipca - 31 października 2011 r.

Poziom 3
Osiągnij 95 pk. (w tym zakupy własne) z tą nową grupą

BILETY NA ZJAZD  Ø

HOTEL – 3 DOBY Ø

PRZELOT Ø

Assistant Supervisor
min. 30 pk.

TY 
(aktywność 4 pk.)

Assistant Supervisor
min. 30 pk.

Assistant Supervisor
+2 pk.

Poziom 2
Osiągnij 50 pk. (w tym zakupy własne) z tą nową grupą

BILETY NA ZJAZD  Ø

HOTEL – 3 DOBY Ø

TY 
(aktywność 4 pk.)

Assistant Supervisor
min. 15 pk.

Assistant Supervisor
min. 15 pk.

Assistant Supervisor
+2 pk.

Poziom 1
Osiągnij 20 pk. (w tym zakupy własne) z tą nową grupą

BILETY NA ZJAZD  Ø

TY 
(aktywność 4 pk.)

Assistant Supervisor
+2 pk.

Assistant Supervisor
+2 pk.

Assistant Supervisor
+2 pk.

Standardowe wymagania dla wszystkich poziomów: zasponsoruj minimum trzech nowych Dystrybutorów pierwszej 
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. Program promocyjny będzie trwał od 1 lipca do 31 października 2011 r. Wszystkie wymagania muszą zostać 
zrealizowane w czasie trwania programu. Nowi Dystrybutorzy mogą uzyskać kwalifikację, jednak muszą zrealizować wymóg 4 pk. 
aktywności w swoim pierwszym miesiącu oraz w każdym następnym okresu kwalifikacyjnego. Kwalifikację w programie mogą uzy-
skać wyłącznie Dystrybutorzy zasponsorowani do 31 lipca 2011 r. Za datę zasponsorowania Nowego Dystrybutora przyjmuje się 
datę wprowadzenia Umowy Dystrybutorskiej do bazy danych Biura Głównego FLP Poland. W programie uczestniczyć mogą jedynie 
Dystrybutorzy zamieszkali na stałe w krajach europejskich. Wszyscy dystrybutorzy w grupie muszą być dystrybutorami krajowymi, na 
stałe zamieszkałymi w Polsce. Osoby, które uzyskają kwalifikację na poziomie 2 i 3, otrzymają na Zjeździe pakiet produktów. Wszyscy 
Dystrybutorzy, którzy uzyskają kwalifikację otrzymają na Zjeździe identyfikator oraz program Zjazdu. Forever nie zapewnia posiłków. 
Każdy dystrybutor jest odpowiedzialny za zrozumienie zasad programu. Wyjątki nie będą rozpatrywane. Nagrody programu obejmu-
ją wyłącznie to, co zostało wymienione powyżej. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Głównym. Nagrody 
z programu nie podlegają zamianie na gotówkę, ani nie mogą zostać przekazane innej osobie.



Budowanie biznesu Forever
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Całkiem nowe pokolenie 
Dystrybutorów Bill Lewis, 

Senior VP of Operations

Czasem możemy wahać się przed proponowaniem szansy na 
biznes młodym ludziom, myśląc sobie, że są zbyt niedojrzali, 
by docenić naszą ofertę, lub że nie biorą życia na serio, lub 
że nie mają celów ani marzeń, nie mówiąc już o ambicji, by 
dążyć do ich spełnienia. Jest to całkowicie błędna percepcja 
młodszego pokolenia.

Myślę, że mogę się wypowiedzieć na podstawie swojego do-
świadczenia ze sponsorowaniem nowego pokolenia Dystrybu-
torów, ponieważ swego czasu ja również byłem jego częścią. 
Miałem to szczęście, że MLM poznałem, gdy miałem zaledwie 
15 lat, na długo przedtem zanim powstało FLP. I choć nie mo-
głem zaangażować się oficjalnie jako Dystrybutor dopóki nie 
skończyłem 18 lat, pomagałem rodzicom promować szansę 
na biznes i sprzedawać produkty. Już wtedy chciałem zarabiać 
dużo pieniędzy, a gdy przekroczyłem dwudziestkę, ożeniłem 
się i urodziły mi się dzieci, pragnienie to tylko wzrosło. Do FLP 
dołączyłem, gdy miałem dwadzieścia kilka lat i byłem wtedy 
uważany za jednego z „młodszego” pokolenia Dystrybutorów. 
Gdy byłem młodym człowiekiem, widziałem, jak wielkie finan-
sowe sukcesy odnosili w MLM inni i byłem zdeterminowany, 
by osiągnąć taki sam z FLP.

Jednym z elementów, które przyciągnęły mnie do FLP, była jak 
na ówczesne czasy nowatorska technologia, która pozwalała 
Dystrybutorom na bezpośrednie zamawianie i otrzymywanie 
premii z Biura Głównego. Miałem ogromne ambicje i mnó-

Wraz z postępem technologicznym na 
przestrzeni ostatnich trzydziestu lat budo-
wanie własnego, niezależnego biznesu Fo-
rever nabiera nowych, ekscytujących wy-
miarów. Każde pokolenie Dystrybutorów 
od inauguracji firmy w 1978 roku, miało 
możliwość używania do promocji biznesu 
nowoczesnych narzędzi i metod. Dziś dys-
ponujemy technologią, która sprawia, że 
szansa FLP jest szczególnie atrakcyjna dla 
osób w wieku od 18 do 30 lat. Bez wąt-
pienia przyszłym rozwojem i siłą tej wspa-
niałej firmy będzie się cieszyć w znacznej 
mierze właśnie to pokolenie, a przyszły 
rozwój i siła waszego biznesu w dużej mie-
rze zależeć będzie od waszej umiejętności 
sponsorowania i włączania do swojej gru-
py właśnie tych młodych ludzi.

stwo energii, by je zrealizować, ale dla mojego sukcesu równie 
ważny był fakt, że miałem sponsorów (o pokolenie starszych 
ode mnie), którzy cały czas mnie wspierali. Było to szczególnie 
pomocne, gdy kogoś sponsorowałem: jakikolwiek brak wia-
rygodności wynikający z mojego wieku był nadrabiany przez 
tych spośród moich sponsorów, którzy mieli więcej doświad-
czenia i odnieśli większe sukcesy niż ja.

Dziś młodzi ludzie mają takie same pragnienie sukcesu i finan-
sowej niezależności jak ja, gdy byłem w ich wieku. Szczęśliwie, 
firma dotrzymuje kroku wprowadzając innowacyjne techno-
logie i produkty szczególnie atrakcyjne dla obecnego młodego 
pokolenia. Są to m.in.: możliwość składania zamówień 
przez internet; narzędzie MyFLPBiz do za-
rządzania i rozwoju struktury 
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oraz promowania swojego biznesu; Facebook, Google, YouTube i FLPmedia.com dla promowania produktów  
i szansy na biznes; a także wprowadzanie produktów popularnych wśród młodszego pokolenia, takich jak 
FAB Forever Active Boost (#321), Aloe Sunscreen Spray (#319) i ARGI+ (#320).

Wszystko to sprawia, że oferta FLP jest dziś szczególnie atrakcyjna dla młodych ludzi, a wasze szanse 
na ich sponsorowanie nigdy nie były lepsze. Zachęcam Was do rozmawiania z młodymi osobami o ich 
marzeniach i celach, do dzielenia się z nimi naszymi fantastycznymi produktami i do pokazywania im, 
jak mogą zarabiać z FLP przez całe życie. Dla mnie FLP faktycznie stało się źródłem dochodów na 
całe życie i jestem bardzo wdzięczny tym, którzy zwrócili się do mnie i pokazali mi jak to działa!

źródło: Forever International, 
listopad 2010

SILVER POST RALLY TOUR
BAHAMAS 2011

Bogumiła i Jan 
Srokowie 
Diamond-Sapphire Managerowie

Dorotea Magier i Jens Leidewall 
Sapphire Managerowie

2500 pk.

GRATULUJEMY!

Dystrybutorzy o rocznych obrotach przekraczających 2500 pk., biorą udział  
w odbywającej się po Super Rally wycieczce Silver Post Rally. W tym roku Forever 
zaprosiło Top Liderów z całego świata do bajkowego ośrodka Atlantis Paradise 
Island na Bahamach! 
Polskimi uczestnikami tego ekskluzywnego wyjazdu są:

Więcej informacji o wycieczce na www.silvertour2011.com
Informacje o wymaganej kwalifikacji w Zasadach Działalności.



Produkty
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Aloesowe 
LATO

Spray

Nie pozwól, by nadmiar słońca przeszkodził ci w realizacji wa-
kacyjnych planów i pomysłów na aktywne spędzanie czasu 
na świeżym powietrzu. Zacznijmy od tego, że American Aca-
demy of Dermatology (Amerykańska Akademia Dermatologii 
– AAD) zaleca, aby niezależnie od typu karnacji, używać kre-
mu ochronnego o szerokim spektrum (chroniącego zarówno 
przed promieniami UVA, jak i UVB) i faktorze co najmniej 15 
przez cały rok – nawet jeśli nie będziesz przebywać w pełnym 
słońcu. 

Łatwy w użyciu Aloe Sunscreen Spray (kod 319) Forever Li-
ving Products ma SPF 30, zawiera nasz opatentowany, sta-
bilizowany miąższ Aloe Vera, by nawilżać i odżywiać twoją 
skórę, a przy tym jest wodoodporny. Po prostu spryskaj nim 
skórę na 15-30 minut przed wyjściem na słońce, w tych sy-
tuacjach, gdy wygodniej ci użyć sprayu. Nanoś go równo-
miernie i obficie do momentu, gdy pozostanie widoczny 
na skórze – to jest tak proste! Polubisz poręczną formę 
sprayu i świadomość, że ty i twoi najbliżsi jesteście dobrze 
chronieni przed szkodliwym działaniem słońca. Pamiętaj, 
by nakładać produkt co dwie godziny lub nawet częściej, 
gdy wchodzisz i wychodzisz z wody, lub gdy powietrze jest 
bardzo wilgotne.

Dlaczego przez cały rok? Cóż, jak mówi AAD światło słoneczne składa się z dwóch rodzajów szkodliwego promieniowania: UVA 
i UVB. Podczas gdy promienie UVB nie przenikają przez szklane szyby, UVA mogą, narażając cię – gdy nie jesteś odpowiednio 
chroniony – na swoje szkodliwe działanie. Nawet w pochmurny dzień 80% słonecznego promieniowania ultrafioletowego może 
przenikać przez chmury. Co więcej, piasek odbija 25% promieni słonecznych, a śnieg 80%. Nie daj się przyłapać bez ochrony!



Emulsja

Na ratunek

Dla tych, którzy preferują ochronę przeciwsłoneczną  
w formie emulsji: receptura Aloe Sunscreen (kod 199)  
o SPF 30 i wszystkich korzyściach naszego unikalnego Aloe 
Vera sprawia, że ten krem ochronny potrafi utrzymać wilgoć  
w skórze, a jednocześnie chronić ją przed szkodliwymi pro-
mieniami UVA i UVB. Nie jest to krem, który możesz ku-
pić w którymś z sieciowych sklepów. Nasza wodoodporna 
receptura o konsystencji emulsji nakłada się gładko i je-
dwabiście. Dlatego, jeśli chcesz chronić skórę korzystając  
z kremu w formie emulsji, szczodrze wyciśnij Aloe Sunscre-
en z tubki 15-30 minut przed wyjściem na słońce, a poczu-
jesz jego moc nawilżającą i ochronną!

Nasza Galaretka Aloe Vera (kod 061) jest doskonałym kom-
panem produktów ochrony przeciwsłonecznej, ponieważ 
idealnie koi drobne podrażnienia skóry. Niezależnie od 
tego, czy twoja skóra zbyt długo była narażona na działanie 
promieni słonecznych, czy po prostu potrzebuje czystego 
nawilżenia, nasz 100% stabilizowany miąższ Aloe Vera bez-
piecznie nawilża wrażliwe tkanki. Galaretka Aloe Vera to 
gęsty, bezbarwny żel, który łatwo się wchłania, przynosząc 
skórze natychmiastową ulgę. Dodaj Galaretkę Aloe Vera do 
wakacyjnej kosmetyczki i do domowego zestawu produk-
tów pielęgnacyjnych!
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Uwaga, 
konkurs!

Koniecznie zajrzyj na stronę 14 
i przeczytaj o naszym 

fantastycznym konkursie na lato!

Aloe Sunscreen Spray, Aloe Suns-
creen i Galaretka Aloe Vera od Fo-
rever przygotują cię na lato i resz-
tę roku! Bądź bezpieczny i bądź 
mądry. Nakładaj produkty często 
i obficie – przez cały rok!

źródło: Forever International, czerwiec 2011
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Zamówienia wysyłkowe

Zasady - internet

Zamów produkty z dostawą do domu – kurier doręczy ci przesyłkę w ciągu trzech dni roboczych.
Najszybciej i najprościej złożysz zamówienie na stronie internetowej www.flpp.com.pl 
Oprócz tego możesz:
- zadzwonić do warszawskiego Centrum Zamówień, tel. 22/456 43 54 lub 55 
- wysłać fax na numer 22/456 43 60
- 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.

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.

Wręczenie aparatów podczas Success Day 17 września br.

Uwaga! Konkurs!
Pamiętaj, aby spakować do walizki 

Aloe Sunscreen Spray!
Weź na wakacyjne wojaże ten niezastą-
piony latem produkt, uczyń go bohaterem 
zdjęcia i prześlij fotografię do działu mar-
ketingu na adres m.hajzner@flpp.com.pl 
do 12 sierpnia br.

Najlepsze prace opublikujemy we wrześnio-
wym wydaniu Forever, a ich autorów na-
grodzimy oryginalnymi aparatami fotogra-
ficznymi do robienia zdjęć podwodnych!
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Ulotki biznesowe

Wszelkie prawa zastrze˝one 

czerwiec 2009
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1985-1989

1990-1994

1995-1999

2000-2004

2005-2007

2008

* średnia sprzedaż roczna 
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TM

Wspó∏praca 

z Forever Living Products Poland 

umo˝liwi ci prowadzenie 

w∏asnej niezale˝nej 

dzia∏alnoÊci biznesowej, 

pozwalajàcej bezkonfliktowo 

∏àczyç ˝ycie zawodowe i rodzinne. 

Rozpoczynajàc wspó∏prac´ 

z Forever nic nie ryzykujesz!

August 2006 | Issue 65

 

Poland
Internat ional

Rozwiƒ skrzyd∏a…

Podejmij wspó∏prac´ z Forever

Oferujemy
✓  ka˝demu mo˝liwoÊç podj´cia 

wspó∏pracy jako dystrybutor

✓  ambitnym mo˝liwoÊç zbudowania 

w∏asnego grona wspó∏pracowników 

i stworzenia bardzo dochodowego 

biznesu✓  wszystkim motywujàcy 

i satysfakcjonujàcy schemat 

wynagradzania
✓  pracowitym dodatkowe nagrody 

w postaci zagranicznych podró˝y 

i sfinansowania zakupu samochodu

Twój dystrybutor Forever

06.2011                                                                                                                                                                                                                                        15

Nasze strony www

foreverliving.com
sprawdzaj obroty �

pobieraj prezentacje �

bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w świecie Forever!  �

flpp.com.pl
zamawiaj produkty   �

      z dostawą do domu 

flpmedia.com
pobieraj filmy Forever  �

czytaj miesięczniki �

oglądaj najnowsze webinary  �

facebook.com/ForeverPoland
POLUB NAS :) �

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

 Światowy lider w uprawie Aloe Vera oraz produkcji 
     i dystrybucji aloesowych produktów dla zdrowia i urody
 33 lata stałego globalnego rozwoju
 Roczne obroty przekraczające 2,5 mld dolarów
 Działalność operacyjna w 150 krajach
 Niemal 10 mln dystrybutorów na świecie
 75 ośrodków wypoczykowych
 FLP nigdy nie wycofało się z żadnego rynku

Forever Living Products

Marketi ng zespołowy
W ramach marketi ngu zespołowego produkt trafi a od wytwórcy 
do klienta detalicznego jedynie za pośrednictwem niezależne-
go dystrybutora. Eliminacja długiego łańcucha pośredników 
pozwala na opracowanie takiego planu wynagrodzeń, który 
zapewnia dystrybutorom znaczne dochody.

PRODUCENT

KLIENT DETALICZNY

Dystrybutor krajowy

Dystrybutor regionalny

HurtownikDystrybutor FLP

Detalista

Reklama
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Od rośliny do produktu 
dla Ciebie
Najważniejszym czynnikiem stojącym za 
sukcesem produktów FLP zawsze był nasz 
czysty miąższ Aloe Vera – główny składnik 
niemal wszystkiego, co produkujemy. Nasz 
stabilizowany miąższ Aloe Vera jest najlep-
szy spośród dostępnych i aby taki pozostał, 
realizujemy zasadę pionowej integracji. 
\

Oznacza to, że kontrolujemy wszystkie 
ogniwa procesu produkcyjnego: od plan-
tacji, poprzez zakłady przetwórcze, dział 
badań i rozwoju, aż do pakowania, wysyłki 
i dystrybucji. 
Od rośliny do produktu dla ciebie. 
Dzięki temu możemy zagwarantować 
jakość produktów FLP milionom naszych 
klientów i dystrybutorów, którzy zwracają 
się ku nim, szukając sposobu na zdrowsze 
życie i bardziej satysfakcjonujący styl życia.

Nasze produkty
 napoje aloesowe

 suplementy diety

 pielęgnacja skóry   

 kontrola wagi

 higiena osobista   

 kosmetyki kolorowe
Otrzymujesz 
wynagrodzenie 
za reklamę 
fi rmy i jej 
produktów.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat współpracy 
z Forever Living Products, skontaktuj się z osobą, 

od której otrzymałeś tę ulotkę:

www.foreverliving.com
www.fl pmedia.com

www.fl ptrainingonline.com

Twoje marzenie...    Nasze nagrody
Najlepszy Dystrybutor Forever w Polsce,  
Diamond-Sapphire Manager Bogumiła 
Sroka została laureatem VII edycji „Dnia 
Przedsiębiorczości”. Nagroda za promo-
wanie przedsiębiorczości wśród młodzie-
ży została wręczona podczas uroczystej 
Gali Przedsiębiorczości, 2 lutego 2011 roku w Sali Kolumnowej 
Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. W Gali udział wzięły naj-
wyższe władze państwowe, w tym Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Bronisław Komorowski.

Forever Living Products UK w roku 2011  
zdobyło najwyższą kategorię presti żowej 
nagrody Investor in People - Gold Award. 
Jesteśmy pierwszą wyróżnioną tym tytułem 
fi rmą z branży marketi ngu zespołowego. 

Aktualne 
trendy 
rynkowe:

 zdrowy styl życia
 nowoczesny sposób dystrybucji
 praca na własny rachunek

pieniądze

wakacje

uznanie

samochód

edukacja

dom

    Nasze certyfi katy
Nasze produkty aloesowe były pierwszymi  
na świecie, które otrzymały Pieczęć Aprobaty 
Międzynarodowej Rady Naukowej ds. Aloesu, 
przyznawaną za jakość i czystość. 

Wiele z naszych produktów posiada znak  
koszerności, świadczący o ich najwyższej 
jakości.

Uzyskaliśmy również certyfikaty  
islamskie, stanowiące kolejne 
potwierdzenie światowej renomy 
Forever Living Products. 

Nasze produkty nie są testowane na zwierzę- 
tach.

Twoja szansa...

Ty decydujesz!

...nasz plan!

 fi nansowa niezależność
 lepszy styl życia
 więcej wolnego czasu
 samodzielność w działaniu
 brak ryzyka fi nansowego

Nowość!
Już w sprzedaży nowa ulotka biznesowa! 
To fantastyczne narzędzie rekrutacyjne zawiera wszyst-
kie podstawowe informacje o firmie i plan marketin-
gowy, a przy tym ma poręczny, praktyczny format.

Kod 178 | cena 1 szt.:
0,20 PLN, gdy kupujesz 100 szt.

0,50 PLN, gdy kupujesz 1 szt.

Jeszcze w sprzedaży ulotka rekrutacyjna „Rozwiń skrzydła” 
– tylko teraz do kupienia w specjalnej cenie:

kod 418 - 0,10 PLN/1 szt.

Ø R E K L A M A Ø R E K L A M A Ø

Jeżeli jesteś zaintereso-
wany zakupem, skontak-
tuj się z autorem.
Adres mailowy:
vinet@poczta.fm
Telefon:
12- 657 10 32
609 477 657

Senior Manager Janusz Wiś-
niewski stworzył broszurę po-
święconą biznesowi Forever, 
która ma pomagać Dystrybu-
torom w ich codziennej pracy.
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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

ELBLĄG 30.06            18.00 Hotel Arbiter, Pl. Słowiański 2 Szansa na biznes
Aloes - nowoczesny 
sposób na zdrowie  
i urodę latem

Anna i Zbigniew Adamik, 
Senior Managerowie

dr Katarzyna Zgirska-Kulazińska

WARSZAWA 28.06            18.00 Biuro Główne FLPP, 
Al. Jerozolimskie 92

Warsztaty 
dla dystrybutorów

Maria i Jacek Bartkowiakowie,
Soaring Managerowie

ByDGoSZcZ 12.07            18.00
26.07

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

Szansa na biznes Halina i Grzegorz Smętkowie, 
Senior Managerowie

cHARZyKoWy 06.07            17.00
13.07
20.07
27.07

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

GDAŃSK 05.07            18.00
26.07

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

GDyNIA
Wielki Kack

05.07            18.30
12.07
19.07
26.07

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

Joanna Porada, Assistant Manager
Wioletta Kruszyńska, 
Assistant Supervisor

KoŚcIERZyNA 05.07            18.00
12.07
19.07
26.07

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

KRAKÓW 01.07            18.00 Sala szkoleniowa przy oddziale FLPP, 
ul. Kadecka 1/8

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

KALENDARZ SPOTKAŃ lipiec 2011

 czego jeszcze nie wiesz o aloesie i produktach?

 Aloesowe Home Spa jako narzędzie sponsoringu

 Agnieszka - Australia - Arizona...
     gość specjalny 
    Agnieszka Perepeczko

 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
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

MIASTO DATA     GODZINA ADRES WYDARZENIE PROWADZĄCY
KRAKÓW 06.07            18.00

13.07
20.07
27.07

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

Szansa na biznes Maria i Wiesław Grotyńscy, 
Senior Managerowie

KRAKÓW 04.07            17.00
08.07            
11.07
15.07
18.07
22.07
25.07
29.07

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

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

KRAKÓW 07.07            17.00
14.07
21.07
28.07

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

Szansa na biznes Helena Gaca, Manager
Grażyna Kulesza, Supervisor

KRAKÓW 05.07            17.00
12.07
19.07
26.07

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

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

LUBLIN 05.07            18.15 Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 7 Szansa na biznes Urszula Zyskowska, Manager

LUBLIN 19.07            18.15 Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 7 Szkolenie produktowe Urszula Zyskowska, Manager

ŁÓDŹ 12.07            18.00 centrum szkolenia Uniwersytetu 
Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 16

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

oSTRoŁĘKA 05.07            18.00 centrum Rozwoju i Terapii „Harmonia”, 
II p., ul. Gorbatowa 7D/24c

Szansa na biznes Anna i Andrzej Popielarzowie, 
Managerowie

oSTRoŁĘKA 18.07            18.00 SM Klub Lokator
ul. Hallera 13

Szansa na biznes Teresa i Stanisław Makowscy,
Managerowie

PoZNAŃ 04.07            18.00 Poradnia zdrowego człowieka, 
os. Władysława Łokietka 1F

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

RAcIBÓRZ 01.07            17.00
29.07

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

WARSZAWA 12.07            18.00 Biuro Główne FLPP, 
Al. Jerozolimskie 92

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

WARSZAWA 26.07            18.00 Biuro Główne FLPP, 
Al. Jerozolimskie 92

Warsztaty 
dla dystrybutorów

Maria i Jacek Bartkowiakowie,
Soaring Managerowie

WARSZAWA 04.07            18.00
11.07
18.07
25.07

Biuro Główne FLPP, 
Al. Jerozolimskie 92

Szansa na biznes oraz
programy motywacyjne

Renata Błażejewska, 
Senior Manager
Jadwiga Adamczyk, Manager

WRocŁAW 06.07            18.00 oddział FLPP, ul. Pułaskiego 42c Szansa na biznes Agnieszka Wojtyna, Manager
Piotr  Wojtyna, Supervisor

ALOESOWE LATO
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