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Niedawno, jak 
wielu z Was wie, 
uczestn iczy łem  
w Zjeździe Afry-

kańskim 2011, który odbył się w przepięknym Kapszta-
dzie w RPA. Cóż to było za wydarzenie! Ponad 4000 
wspaniałych Dystrybutorów przybyłych z całego kon-
tynentu, wszyscy ubrani w barwne, tradycyjne stroje 
– to niezapomniany widok, którego nie da się opisać.

Kiedy stałem na scenie, czułem płynącą zewsząd ener-
gię i entuzjazm. Rozdaliśmy ponad 2,5 miliona dola-
rów w ramach Podziału Zysków i jest to najwyższa, jak 
dotychczas, kwota w Afryce. Nie mam wątpliwości, 
że z Programem Podziału Zysków zmieniamy ludzkie 
życie. W tym roku na najwyższy czek zapracowali Tha-
bani i Nombuso Biyela z RPA, a opiewał on na sumę 
$234 327,22!

Chcę, by wszyscy afrykańscy Dystrybutorzy wiedzie-
li, jak bardzo jestem dumny z nich i z ich osiągnięć. 
Stanowią oni doskonały przykład tego, czego można 
dokonać łącząc troskę o innych, determinację i cięż-
ką pracę. Oby tak dalej i do zobaczenia za rok w Sun 
City! 

W ciągu ostatnich 4 miesięcy brałem udział w Zjaz-
dach w Ameryce Północnej i Południowej, w Europie  
i w Afryce. Uderzyła mnie myśl, że choć nasza planeta 
jest tak wielka, stała się naprawdę mała dzięki temu, 
że jesteśmy ze sobą tak bardzo złączeni dzięki inter-
netowi, e-mailom i telefonom komórkowym. I choć 
czasem niepokoję się kwestią przeciążenia informa-
cyjnego, nowoczesna technologia daje nam szansę 
na nawiązywanie kontaktów z o wiele większą liczbą 
osób, niż nam się to śniło 33 lata temu, gdy zaczyna-
liśmy z FLP.

Networking nie ogranicza się już do rodziny, przyjaciół 
i sąsiadów. Technologie, takie jak MyFLPBiz, webinary 
i foreverliving.com, pomagają Wam zwiększyć zasięg  
i łączyć się z ludźmi mieszkającymi poza Waszą okoli-
cą, czy nawet poza krajem. Czy zdajecie sobie sprawę  
z niewyobrażalnego potencjału networkingu, który 
daje Wam możliwość kontaktu z tak wielką liczbą lu-
dzi? Możecie dotrzeć do tysięcy, a nawet milionów 
osób na całym świecie z naszym wspaniałym przesła-
niem lepszego zdrowia i dostatku. 

Czy w pełni wykorzystujecie te technologie? Jeżeli nie, 
zadajcie sobie pytanie: dlaczego? Czy nowe technolo-
gie Was onieśmielają? Czy macie poczucie, że rewolucja 
technologiczna Was ominęła? A może uważacie, że zbyt 
trudno byłoby się Wam nauczyć? Jeżeli tak właśnie jest, 
już dziś zmieńcie sposób myślenia. 

Technologia nie jest czymś, czego należy się bać. Jest 
raczej czymś, co trzeba w pełni docenić. Jest tak wiele 
źródeł, z których możecie czerpać wiedzę o wszystkich 
narzędziach dostępnych dla Dystrybutorów. Firmowa 
strona internetowa oferuje świetne szkolenia online 
oraz samouczki. Wasi sponsorzy i biura krajowe również 
mogą być doskonałym źródłem informacji. Sięgnijcie do 
nich, oni zawsze są gotowi pomóc.

Przeznaczyliśmy już znaczące środki na nowe technolo-
gie i obiecuję, że nadal będziemy inwestować w to, co 
potrzebne, by dostarczać naszym wspaniałym Dystrybu-
torom najnowszych narzędzi, nieodzownych do rozwoju 
biznesu w tym szybko zmieniającym się świecie. Nadal 
będziemy znajdować sposoby, by łączyć Was i to wielkie 
przesłanie z milionami ludzi, którzy szukają dokładnie 
tego, co oferujemy. Przesłanie FLP musi być słyszalne,  
a my będziemy pomagać Wam wszystkim w sprawianiu, 
by takie właśnie było. 

FOREVER Wasz,

Rex Maughan

Połączeni

Rex Maughan, Chairman of the Board  & CEO



jeśli twoja praca jest twoją pasją,
jesteś szczęśliwym człowiekiem

Kiedy rozmawiam z Dystrybutorami o planach urlo-
powych, okazuje się, że nikt z nich nie wyobraża sobie 
wakacji bez Forever. Każdy zamierza latem umawiać 
się na spotkania, prowadzić prezentacje i działać 
równie aktywnie, jak o każdej innej porze roku. A na 
wyjazd wszyscy pakują do walizek również pełen ze-
staw produktów. To wspaniałe potwierdzenie tego, że 
Forever to coś więcej niż praca – to styl życia. Nie na 
darmo mówi się, że najszczęśliwszy jest ten człowiek, 
który zawodowo zajmuje się tym, co jest jego pasją. 
Pamiętajmy też, że pasja jest najlepszą siłą napędo-
wą, popychającą nas do osiągnięcia celu.

Aktywna praca nad rozwojem swojego biznesu  
w okresie letnim gwarantuje nam nie tylko stabilne 
dochody, ale i dodatkowe nagrody. W lipcu rozpoczę-
ła się kwalifikacja na Zjazd Europejski 2012. To wielkie 
święto Forever co roku gromadzi tysiące Dystrybu-
torów z całego kontynentu – jestem przekonany, że  
i z Polski do Budapesztu pojedzie ogromna grupa! 

Wasz,

Jacek Kandefer
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Awanse i osiągnięcia | czerwiec 2011

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.

Elżbieta i Marek Adamkowie
Ewa Adamowicz
Hubert Brzozowski
Ewa i Marcin Chojnaccy
Elżbieta Chrosta
Ryszard Ciaciek
Kinga Cichoń-Ciembroniewicz
Remigiusz Czakwari
Monika Czerwińska-Ziemann
Magdalena Drewniak
Agnieszka Dudek
Dominika Dziura
Krzysztof Ferenc
Danuta i Edward Fila
Wiesława Filipowicz
Izabela Formela
Bogumiła Gac
Beata Gadek
Aleksandra Gajewska-Kuglin
Wioletta Gal-Syniawa
Elżbieta Gąsiorowska
Anna Gere
Dorota i Tomasz Głowińscy
Irena Godlewska
Elżbieta Górak
Aleksandra Grefkiewicz
Ewald Hanecki
Maria Hatała
Justyna Hazuka
Kazimiera Iciaszek
Adrianna Iciaszek-Dubaniewicz
Agnieszka Jakubiec
Barbara Jarczewska-Ciążyńska
Anna Kacperska
Anna Karbarz

Dorota Kielawa
Dorota Kilanowska
Jolanta Kocjan
Danuta Kolorus
Anna Konopka
Iwona Korbicz
Ewa Kosa
Urszula Krauz
Natalia Krugiołka
Monika Krutys
Adriana i Daniel Kuchenbeckerowie
Elżbieta Kuczaj
Krystyna Kunik
Joanna Kwiatkowska
Katarzyna Lewowska
Barbara Lis
Joanna Macuga
Urszula Malik
Małgorzata Małysa
Ryszard Minge
Violetta Muszyńska
Agnieszka Muzyka
Bożena Myszk
Monika Niewiatowska
Krystyna Olczyk
Izabela Pacyna
Katarzyna Pawłowska-Zub
Anna i Marcin Peszyńscy
Liliana Piwowarska
Zuzanna Polańska
Dorota Przybylska
Anita Pytel-Kozub
Zbigniew Rabiza
Małgorzata Ratyńska
Sylwia Richter

Małgorzata Rutkowska
Beata Ryżak
Zofia Sabuda
Lucyna Sawińska
Izabela i Radosław Skorupa
Klaudia Skrzypek
Urszula Skrzypek
Danuta Smektała
Kazimierz Sobczak
Henryk Sowa
Irena Stankiewicz
Kinga Stankiewicz
Joanna Stopka
Anna i Mariusz Suchomscy
Maria Szczygieł
Renata Szewczyk
Dorota Szostak
Urszula Szostak
Krystyna Szyndler
Magdalena Świderska
Teresa Tokarczyk
Marlena Tracz
Irena Ulicka
Katarzyna Wardzała
Grażyna Wesołowska
Marta Wiatr
Stanisław Witalec
Dorota i Damian Wnuk
Barbara Wojewoda
Zofia Wojewoda
Maja Wójcik
Grażyna Zaskurska
Danuta Żuchowska

Assistant Supervisorzy

Marta Charaziak   sponsor: Elżbieta Słuszniak

Anna i Piotr Dracowie  sponsor: Katarzyna i Marek Stępień

Barbara i Sławomir Skorupowie  sponsor:  Anna i Zbigniew Adamik

Katarzyna Skorupa  sponsor: Emilia Stasiak-Szelągiewicz

Elżbieta Słuszniak   sponsor: Magdalena i Wojciech Łazowscy

Emilia Stasiak-Szelągiewicz sponsor:  Barbara i Sławomir Skorupowie
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Awanse i osiągnięcia | czerwiec 2011

1. Bogumiła i Jan Srokowie

2. Ewa Chruścińska

3. Urszula Zyskowska

4. Magdalena Strojna

5. Grzegorz Sieczka 

1. Ewelina i Andrzej Kredkowscy

2. Anna Kulbat

3. Teresa Ignasiak

4. Urszula i Mirosław Kapustowie

5. Halina Pieńczak

1. Urszula Zyskowska

2. Wiesława i Adam Spyrowie

3. Urszula Przystaś

4. Halina i Wiesław Micorkowie

5. Jadwiga i Andrzej Adamczykowie

6. Urszula i Mirosław Kapustowie

7. Magdalena Strojna

8. Magdalena Kurzawa

9. Justyna i Waldemar Brzescy

10. Maria i Jacek Bartkowiakowie

11. Agnieszka i Wiesław Podobowie

12. Ewa i Piotr Jurkowie

13. Katarzyna Węglarz

14. Maria i Wiesław Grotyńscy

15. Joanna i Dariusz Porada

16. Anna Kulbat

17. Urszula i Tomasz Kućkowie

18. Anna i Andrzej Popielarzowie

19. Małgorzata Nitka

20. Bożena i Edmund Matkowscy

6. Maria i Jacek Bartkowiakowie

7. Wiesława i Adam Spyrowie

8. Stanisława Karpińczyk

9. Una Gurawska-Mach i Maciej Mach

10. Bożena Gaj

6. Patrycja i Paweł Zawada

7. Elżbieta Kaźmirowska

8. Agnieszka Kuczyńska

9. Marta Charaziak

10. Iwona Pioch

Top Dystrybutorzy | Obroty całkowite

Najskuteczniejsi sponsorzy

Top Dystrybutorzy | Obroty niemanagerskie 

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.



Portret sukcesu
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Managerowie 

Urszula i Marek 
Sawiccy

Nazywam się Marek Sawicki. Od 1996 roku prowadzę razem z żoną 
Ulą firmę komputerową. Mamy dwójkę wspaniałych dzieci. Przez 14 
lat działalności w  świecie komputerów i zmagania się z trudnościami 
losu, nie przypuszczałem, że jeszcze spotka nas coś, co tak odmieni 
nasze życie!
Był zwykły majowy poranek. Ja, jak zwykle byłem na spotkaniu  
z Klientem, a małżonka zajmowała się codziennymi, biurowymi obo-
wiązkami. Przez ostatnie dni żona była w złym nastroju, ponieważ 
miała dość pracy, która nie przynosiła jej satysfakcji. Nie była zachwy-
cona, gdy w firmie zjawiła się kolejna Klientka, by skorzystać z usłu-
gi ksero. Ale zaintrygowało ją pytanie, jakie zadała Klientka, widząc 
mocno zmartwioną minę mojej żony: Czy lubi pani to, co robi? Ula 
odpowiedziała, że nie cierpi tej pracy, ale niestety sytuacja zmusza 
ją do pomocy w firmie. Panie, po krótkiej rozmowie były już umó-
wione na spotkanie u nas w domu. Gdy się o tym dowiedziałem, nie 
byłem zachwycony – po złych doświadczeniach z innymi firmami, 
byłem wielkim sceptykiem. Podczas spotkania wyszedłem do pokoju 
syna, ale... przez uchylone drzwi podsłuchiwałem, gdyż obawiałem 
się złych intencji ze strony zaproszonej kobiety. Muszę przyznać, że 
temat mnie zaintrygował i pod koniec prezentacji dołączyłem do 
pań. Wiedziałem, że Ula będzie potrzebowała dużo suplementów, 
ponieważ miała planowany zabieg usunięcia tarczycy. Poprosiłem  
o materiały do przejrzenia i umówiliśmy się na kolejne spotkanie. 
Jako wielki sceptyk przygotowałem listę zastrzeżeń, które miały być 
argumentami przeciwko podpisaniu umowy. Jednak okazało się, że 
pytania wynikały z mojej niewiedzy i nie miałem powodów, aby umo-
wy nie podpisać. Produkty były nam bardzo potrzebne, choć przera-
żała nas ich początkowa cena. Kiedy jednak dowiedzieliśmy się, że po 
awansie na Assistant Supervisora możemy kupować je o wiele taniej  
i na dodatek nic nie będziemy ryzykować, decyzja została podjęta. 
Zaczęliśmy od próbowania produktów, ale z uwagi na to, że chcie-
liśmy jak najszybciej odzyskać zainwestowane pieniądze, pierwszą 
prezentację umówiliśmy jeszcze zanim otrzymaliśmy pierwszą do-
stawę produktów. Oczywiście nasza sponsor zaoferowała nam swoją 
pomoc. Po prezentacji byliśmy mile zaskoczeni dużym zainteresowa-
niem. Postanowiliśmy sprawdzić się w biznesie. Entuzjazm z używa-
nia rewelacyjnych produktów Forever przenieśliśmy w sferę bizne-
su – nie mogliśmy pohamować się przed rozpowiadaniem na prawo  
i lewo jak wpływają one na nasze zdrowie, samopoczucie i wygląd. 
Zarażaliśmy swoim entuzjazmem wszystkich wokoło: rodzinę, znajo-
mych, klientów z naszej firmy komputerowej i nowo napotkane oso-
by, z którymi teraz, kiedy mamy tak wspaniały temat do rozmowy, 
łatwiej jest nawiązywać kontakty. Na rezultaty nie trzeba było długo 
czekać. Tym bardziej, że Pan Bóg na naszej drodze postawił osobę, 
która jest o wiele lepsza od nas w życiu duchowym i biznesowym, 
a mianowicie siostrę Marię (Henrykę Dębowską), dyrektorkę Domu 
Pomocy Społecznej dla Dzieci w Ełku, prowadzonego przez Zgroma-
dzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Siostra Maria szybko prze-

konała się do jakości produktów. Widząc efekty jakie przynoszą, za-
mieniła źródło zaopatrzenia na Forever. Dzięki wspólnym staraniom, 
w sierpniu awansowaliśmy na stanowisko Supervisorów. Nasza rada 
jest więc następująca: szukajmy wokół siebie osób lepszych niż my 
sami, a nasze marzenia staną się rzeczywistością. 
Droga, którą przeszliśmy, nie była usłana różami. Mieliśmy też po-
tknięcia, przed którymi chciałbym wszystkich przestrzec (chociaż 
nie wiem, czy powinienem, ponieważ nasza sponsor dała nam się 
sparzyć). Postanowiliśmy zorganizować na własną rękę dużą prezen-
tację produktową. Poprzedziliśmy ją kampanią reklamową – wraz  
z dziećmi roznieśliśmy ponad 3 tysiące ulotek. Na dwa spotkania zor-
ganizowane tego samego dnia przyszło około 25 osób, a wśród nich 
głównie „łowcy gratisów”. Całe przedsięwzięcie zakończyło się total-
ną klapą, a my wyciągnęliśmy z niego pouczające wnioski. Już wiemy, 
że kontakt osobisty jest kluczem do sukcesu, a „poczta pantoflowa” 
to najlepsza reklama. 
Kolejne miesiące były dla 
nas czasem pracy i szko-
leń. Przełomem okazało 
się szkolenie u Diamond-
Sapphire Managera Bogusi 
Sroki w Bochni. Motywu-
jące szkolenie i wspania-
ła impreza integracyjna 
wpłynęły na nasze dalsze 
działania. Po powrocie, 
wraz z naszą sponsor Jolą Jankowską, opracowaliśmy plan naszych 
awansów na kolejne dwa miesiące. Plan został wykonany w 100%. 
Luty zakończyliśmy awansem na Assistent Managerów, a marzec na 
Managerów.  Potwierdziliśmy tym samym, że szkolenia i planowanie 
to kolejny klucz do sukcesu. Nasz wspólny sukces świętowaliśmy na 
Światowym Zjeździe w Wiedniu, gdzie z rąk samego prezydenta Rexa 
Maughana odebraliśmy gratulacje i tytuły Managerów. 
Z perspektywy czasu widzę że to, co robiłem do tej pory jako in-
formatyk i biznesmen we własnej rodzinnej firmie, nie dawało mi 
spełnienia. Miałem klapki na oczach, nie widziałem innej drogi na 
osiągnięcie szczęścia i satysfakcji finansowej, niż ciężka praca włas-
nymi rękoma. Teraz dziękujemy Bogu za to, że tamtego majowego 
poranka naszej sponsor zepsuła się kopiarka i musiała skorzystać  
z naszego ksero. Dzięki temu zobaczyliśmy inną, fascynującą drogę 
do polepszenia sytuacji naszej i osób, które nam zaufają. Forever daje 
nam szansę na zweryfikowanie naszych planów życiowych. Tempo,  
w jakim osiągamy kolejne sukcesy jest niesamowite. To, co osiągnęli-
śmy z Forever w 9 miesięcy, zajęło nam 5 lat w tradycyjnym biznesie. 
Obudziły się w nas młodzieńcze marzenia, które wcześniej gdzieś ule-
ciały w wirze codziennych obowiązków. 
Naszym celem jest, aby jak najwięcej ludzi  dowiedziało się o szansie, 
którą daje Forever. Wiemy, że obraliśmy właściwy kurs. Teraz wszyscy 
musimy skupić się na podstawach planu marketingowego. Zachęca-
my wszystkich do realizacji aktywności 4 pk. – to jedyna droga do 
ciągłej radości z używania produktów i dzielenia się nimi, która w po-
łączeniu ze sponsoringiem daje nam gwarancję sukcesu.
Og Mandino w swojej książce Największy Cud Świata, w liście od 
Pana Boga, pisze: 

Zapamiętaj więc cztery prawa szczęścia i powodzenia.
Licz swoje dary. Głoś swoją cudowność. Przejdź następną milę.
Używaj mądrze swej mocy wolnej woli. I zapamiętaj jeszcze jedno,
Które dopełni te cztery: Rób wszystko z miłością – miłością do siebie,
Miłością do ludzi, miłością do mnie. Obetrzyj łzy.
Wyciągnij rękę, uchwyć moją dłoń i wyprostuj się.
Pozwól, bym przeciął całun, który Cię krępował.
Dzisiaj Ci obwieszczono: JESTEŚ NAJWIĘKSZYM CUDEM ŚWIATA

Uwierzmy w słowa Boga, że jesteśmy największym cudem świata, 
w swoją wyjątkowość, przejdźmy następną milę robiąc trochę wię-
cej, niż od nas oczekują. Mądrze chwalmy się swoją cudownością, 
a sukces to tylko kwestia czasu. Jeżeli wszyscy weźmiemy się z jed-
nakowym entuzjazmem i zaangażowaniem do pracy, zapewniamy, 
że wkrótce spotkamy się na Zjeździe Światowym i Podziale Zysków. 
Czego sobie i wszystkim życzymy.

Pozdrawiamy!
Urszula i Marek Sawiccy z rodziną 



Nowość

07.2011                                                                                                                                                                                                                                        7

Forever Aloe MPD to silnie skondensowany, bardzo wydajny i efektywny płyn czyszczący o wszechstronnym zasto-
sowaniu w gospodarstwie domowym. Jego skład skomponowano w ten sposób, by produkt był zarówno wydajny, 
skuteczny, jak i oszczędny. Jest on też przyjazny dla środowiska – nie zawiera fosforu, a zawarte w nim anionowe i nie-
anionowe substancje powierzchniowo czynne ulegają biodegradacji. Co więcej, MPD jest bardzo łagodny dla skóry, 
możesz więc korzystać z niego na co dzień, bez obaw o wygląd dłoni. 

Zastosowanie Forever Aloe MPD w domu jest praktycznie nieograniczone. Wśród wie-
lu czynności, do jakich można go używać, wymieńmy zaledwie kilka:

pranie, zarówno w pralce, jak i ręczne• 
zmywanie naczyń (nie zalecany do używania w zmywarkach automatycznych)• 
mycie dużych powierzchni w kuchni i łazience, takich jak glazura, terakota, blaty itp.• 
mycie piekarników i kuchenek• 
czyszczenie dywanów• 
mycie samochodów, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz…• 

Pamiętaj, że teraz Forever Aloe MPD jest dwa razy bardziej skoncentrowany. W większości przypadków, zgod-
nie z instrukcją na etykiecie, przed zastosowaniem należy go rozcieńczyć. Warto także zaopatrzyć się w prak-
tyczną butelkę z miarką do rozcieńczania i głowicą dozującą płyn w sprayu (kod 10060).

Teraz nasz 
niezastąpiony detergent 

uniwersalnego  
zastosowania jest  

podwójnie  
skoncentrowany! 

M P D  2 x  U L T R A
kod 307
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16 czerwca 2011 roku w warszawskim Hotelu Hilton odbyła się finałowa gala III 
edycji konkursu PNSA Polish Sales Awards – Profesjonalny Sprzedawca Roku 2010.  
Z ogromną przyjemnością przekazujemy informację, że w kategorii Mene-
dżer Branży MLM zwyciężyła Bogumiła Sroka, Diamond-Sapphire Mana-
ger i członek Klubu Prezydenckiego FLP Poland 2011.
PNSA to pierwszy w Polsce konkurs dla profesjonalnych sprzedawców i prawdziwe 
wydarzenie w branży. Tegoroczna edycja została objęta honorowym patronatem 
Ministra Gospodarki, Waldemara Pawlaka. Celem tego prestiżowego konkursu jest 
nagradzanie dobrych praktyk, stworzenie etosu profesjonalnego sprzedawcy oraz 
wymiana doświadczeń między branżami. 
Jak powiedziała Elżbieta Pełka, prezes PNSA: Pol-
ska edycja PNSA ma na celu wyłonienie i nagra-
dzanie tych ludzi biznesu, którzy swoim działaniem 
i postawą pozytywnie wpływają na kształtowanie 
się rynku, wzbudzając i przekazując swojemu śro-
dowisku zaufanie.
Ambicją PNSA jest stać na straży tych wartości  
i nagradzać najbardziej wyróżniające się inicjaty-
wy. Wyróżniamy i zachęcamy do przyglądania się 
dokonaniom pojedynczych ludzi i instytucji.
Kandydaci rywalizowali ze sobą w 9 kategoriach. 
24 finalistów, spośród których wyłoniono 7 laure-
atów, wybrały Komisje Sędziowskie pod nadzorem 
Kapituły Sędziowskiej Konkursu oraz PwC.

Więcej informacji i zdjęć na www.pnsa.pl

Menedżer branży MLM 
Bogumiła Sroka
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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 wymianie na gotówkę, ani nie mogą zostać przekazane innej osobie.
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Zdjęcie Lublina: Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin

Klub Prezydencki 2011

Co roku do Klubu Prezydenckiego powoływani są najlepsi 
Dystrybutorzy w  kraju. Ich zadaniem jest współpraca z Biu-
rem Głównym – podczas comiesięcznych spotkań – w plano-
waniu dalszego rozwoju Forever w Polsce, a także prowadze-
niem takich działań w swoich regionach. 
Raz do roku spotkanie Klubu Prezydenckiego ma charakter 
wyjazdowy. W tym roku zaprosiliśmy Top Liderów do Sopotu 
– jednego z naszych najpiękniejszych nadmorskich kurortów. 
Taka sesja wyjazdowa Klubu to nie tylko dłuższe i bardziej 
intensywne obrady, ale przede wszystkim forma podzięko-
wania ze strony Forever członkom Klubu za ich intensywną, 
całoroczną pracę. 

Członkami polskiego Klubu Prezydenckiego 2011 są:
Bogumiła i Jan Srokowie, Diamond-Sapphire Managerowie

Urszula Zyskowska, Manager

Wiesława i Adam Spyrowie, Senior Managerowie

Justyna i Waldemar Brzescy, Managerowie

Magdalena Strojna, Senior Manager

Urszula i Mirosław Kapustowie, Soaring Managerowie

Grzegorz Sieczka, Soarnig Manager

Z prawdziwą radością przekazujemy informację, jaką otrzy-
maliśmy od Urszuli Zyskowskiej, Manager i członkini Klubu 
Prezydenckiego FLP Poland 2011, której serdecznie jej gra-
tulujemy!

Zostałam zaproszona w imieniu Prezydenta Miasta 
Lublina i dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie 
do Klubu Pracodawców przy Miejskim Urzędzie Pracy 
w Lublinie. Klub ten ma wypracowywać konstruktyw-
ne działania na rzecz Strategii Rozwoju Miasta Lublina. 
Mamy m.in. propagować ideę „biznesu z ludzką twa-
rzą”. Zostałam tam zaproszona jako Niezależny Dystry-
butor Forever Living Products.

 Spotkanie nad morzem

 Depesza z Lublina
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POZNAŃ

KATOWICE

18 czerwca 2011

11 czerwca 2011
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Zadbaj o skórę

1. Unikaj słońca od 10.00 do 16.00. Wtedy właśnie promie-
niowanie jest najsilniejsze. I tylko pomyśl – jeśli wstaniesz 
wcześnie rano, by popływać w basenie lub przejechać się na 
rowerze, możesz nagrodzić się drzemką w porze, gdy na dwo-
rze panuje największy żar!

2. Noś ubrania blokujące pro-
mienie słoneczne. Nawet gdy 
jedziesz samochodem, twoja 
skóra narażona jest na działanie 
promieni słonecznych. Dlatego 
zarówno podczas joggingu przez 
park, jak i podczas marszu na 
spotkanie biznesowe, koniecznie 
noś nakrycie głowy, okulary prze-
ciwsłoneczne oraz ubrania okry-
wające ramiona i nogi.

Latem dbałość o dobrą kondycję wydaje się być prostsza – a listę powodów, dla których masz ochotę na większą aktywność 
otwierają dłuższe dni, lepsza pogoda i rodzinne wyjazdy.  Najchętniej przez cały dzień nie wychodziłabyś z basenu, masz więk-
szą ochotę na spacery i wizyty w parku. I choć dla twojej kondycji może to być prawdziwym dobrodziejstwem, dla twojej skóry 
może stać się prawdziwym wyzwaniem. Wzmożona aktywność sprzyja utracie wagi i przyrostowi masy mięśniowej, natomiast 
słoneczne promieniowanie UV może spowodować nieodwracalne zmiany skórne, takie jak przedwczesne zmarszczki czy prze-
barwienia. Jak więc w pełni korzystać z lata, a jednocześnie chronić się przed negatywnym wpływem słońca? Mamy dla ciebie 
i twojej rodziny pięć porad, dzięki którym wspaniale spędzisz wakacje!

3. Zawsze stosuj krem do 
opalania. I Aloe Sunscre-
en Spray (kod 319), i Aloe 
Sunscreen (emulsja - kod 
199) od Forever Living Pro-
ducts mają SPF 30, po to 
byś mogła bezpiecznie ba-
wić się na słońcu oraz Aloe 
Vera, by twoja skóra pozo-
stała zdrowa. Oba produk-
ty są wodoodporne, więc 
bez obaw możesz spocić się  
z wysiłku lub zanurkować  
w basenie. Trzymaj pod ręką 
kilka opakowań – w samo-
chodzie, w kuchni i w torbie, 
którą zabierasz na siłownię. 
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Niech nakładanie sunscreenu będzie dla twoich 
dzieci dobrą zabawą – pozwól, by smarowały lub 
spryskiwały się wzajemnie. 

4. Pij dużo wody. Odpowiednie nawodnienie 
organizmu to nie tylko właściwe nawilżenie 
skóry, ale i dobre samopoczucie. Pamiętaj, 
aby pić, zanim poczujesz pragnienie. Według 
kliniki Mayo, „The Institute of Medicine 
(Instytut Medycyny) zaleca aby mężczyźni 
przyjmowali w sumie około 3 litrów (13 fi-
liżanek) napojów dziennie, a kobiety 2,2 
litra (około 9 filiżanek)”. Gdy twojemu 
organizmowi brakuje wody, przegrzanie 
podczas upalnego letniego dnia staje się 
bardziej możliwe. Natomiast, gdy twój 
organizm będzie dobrze nawodniony, 
twoja skóra pozostanie nawilżona.

5. Przestrzegaj właściwej diety. Odpowiednie od-
żywienie organizmu to twoje „paliwo” podczas ak-
tywności. Przyczyni się też do twojej dobrej kondycji 
ogólnej, a co więcej, pomoże przetrwać upalne dni. 
Dieta bogata w owoce i warzywa ma też tę korzyść, 
że wspiera nawilżenie organizmu. Poza tym, pomoże 
ci uniknąć niestrawności i poczucia przesytu, które 
może zakłócić letnie zabawy.

A skoro jesteśmy przy temacie dobrego samopoczu-
cia, mamy dla Ciebie dodatkowe rady: by Twoja 

skóra wyglądała pięknie, postaraj się obniżyć 
stres, zadbaj o odpowiednią ilość snu i wygo-
spodaruj czas na gimnastykę. A to brzmi jak 
doskonały plan na lato!

źródło: Forever International, czerwiec 2011

Informacja z Japonii...
Aki Tanaka, Dyrektor Krajowy FLP Japan poinformował, że do 31 maja 2011 z wpłat Dystrybutorów 
i pracowników FLP w Japonii uzyskano 20 000 000 yenów (około 250 000 USD). FLP Japan postano-
wiło podwoić zebraną kwotę, dzięki czemu suma wyniosła 500 000 USD. Gratulujemy Aki Tanace  
i jego zespołowi, a wszystkim ofiarodawcom dziękujemy za wsparcie!

Forever Giving nie ustaje w działaniach na rzecz najbardziej potrzebujących na całym 
świecie. Aby wesprzeć fundację i zmienić czyjeś życie, wejdź na www.forever-giving.org 
Swoją wpłatą sprawisz różnicę!
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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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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

MyFLPBiz to niesamowite narzę-
dzie internetowe, które daje ci 
możliwość efektywnego, proste-
go i kompleksowego zarządzania 
swoim biznesem Forever. Dzięki 
MyFLPBiz możesz pozyskiwać 
nowe osoby, pozostawać w kon-
takcie ze swoimi klientami i dys-
trybutorami, a nawet zarządzać 
swoim czasem. Zawiera książkę 
adresową, managera e-kartek  
i wiadomości wideo, kalendarz  
i generator kontaktów. Co wię-
cej, MyFLPBiz umożliwia ci stwo-
rzenie własnej, profesjonalnej 
strony internetowej, poświeco-
nej twojemu biznesowi Forever. 

Już dziś zaprenumeruj MyFLPBiz i przekonaj się sam jak potężne jest to narzędzie!
Wystarczy wejść na www.foreverliving.com, zalogować się i wybrać MyFLPBiz z menu po lewej stronie 
– pamiętaj, że pierwsze dwa miesiące prenumeraty możesz mieć gratis!

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 :) �



LAUREACI PROGRAMU
SKUTECZNI SPONSORZY

POZIOM I

POZIOM III

POZIOM II

POZIOM IV

POZIOM V

Anna Kulbat
Lucyna i Sławomir Marszałkowie
Aneta i Przemysław Pikulowie

Jolanta i Waldemar Jankowscy
Ewa i Antoni Krupowie 
Urszula i Tomasz Kućkowie 
Magdalena Kurzawa
Krystyna Kwiecień

Jadwiga i Andrzej Adamczykowie 
Justyna i Waldemar Brzescy 
Bożena Gaj 
Helena i Bernard Glogazowie 
Czesława Głowacka 
Danuta i Michał Grabarscy 
Teresa Ignasiak
Urszula i Mirosław Kapustowie
Stanisława Karpińczyk 
Karina Kubotsch 
Bożena i Edmund Matkowscy 
Anna i Andrzej Popielarzowie 
Janina i Witold Puchalscy 
Urszula i Marek Sawiccy
Krzysztof Stefański 
Magdalena Strojna 
Anna Wójcicka 
Agata Wójtowicz 
Urszula Zyskowska

Renata Błażejewska 
Małgorzata Czarna i Eligiusz Czarny 
Dorota Czerwionka 
Jagoda i Stefan Czubajewscy 
Mirosława i Jan Gajdowie 
Ewa i Henryk Gardzielowie
Alina Góra 
Gabriela i Krzysztof Jasikowie
Julianna Jęczmionka
Jolanta i Radosław Jochimowie 
Ewa i Piotr Jurkowie
Brygida i Gerard Kamińscy 
Teresa i Jerzy Kowalscy 
Wanda i Zbigniew Krajniakowie
Grażyna Kurp 
Anna i Metody Lubińscy 
Alicja i Krzysztof Markowscy 
Halina i Wiesław Micorkowie 
Maria Perz-Paprocka i Kazimierz Paprocki
Halina Pieńczak 
Mirosława i Grzegorz Pietrygowie 
Agnieszka i Wiesław Podobowie
Joanna i Dariusz Poradowie
Urszula Przystaś
Krystyna Salwin 
Elżbieta Sarga 
Małgorzata Sobczak 
Wiesława i Adam Spyrowie
Mariola Suchodolska-Bach
Barbara i Kazimierz Swobodowie 
Barbara i Marian Szweda 
Helena i Wacław Taczkowie
Katarzyna Węglarz 
Danuta i Edward Wienchowie 
Krystyna i Edward Wingert 
Ewa i Janusz Wiśniewscy 
Bernarda Wrona 
Wanda i Andrzej Ziębowie
Agnieszka Zyguła

Aneta i Przemysław Pikulowie

Dystrybutor, który uzyskał najwięcej punktów na pozio-
mie IV, może zamiast notebooka wybrać telewizor LCD.

30 
punktów

70 
punktów

50 
punktów

100 
punktów

Wręczanie nagród podczas Success Day w Warszawie 16 lipca 2011.



Warszawa
Teatr Żydowski  

Pl. Grzybowski 12/16
godz. 11.30

MIASTO DATA     GODZINA ADRES WYDARZENIE PROWADZĄCY

WARSZAWA 17.09      11.30 Teatr Żydowski, 
Pl. Grzybowski 12/16

Success Day

BEŁCHATÓW 12.08            18.00 Hotel Jan,
ul. Lipowa 77

Szansa na biznes
Aloes - nowoczesny
sposób na zdrowie 
i urodę latem

Janina Puchalska, Senior Manager

dr Katarzyna Zgirska-Kulazińska

ByDGoSzCz 09.08            18.00
23.08

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

Szansa na biznes Halina i Grzegorz Smętkowie, 
Senior Managerowie

CHARzyKoWy 03.08            17.00
10.08
17.08
24.08
31.08

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

EŁK 18.08            18.30 Hotel Rydzewski, 
ul. Armii Krajowej 32

Szansa na biznes
Aloes - nowoczesny
sposób na zdrowie 
i urodę latem

Jolanta i Waldemar Jankowscy, 
Senior Managerowie
dr Katarzyna Zgirska-Kulazińska

GDAŃSK 09.08            18.00 oddział FLPP, Al. Grunwaldzka 136 Szansa na biznes Grzegorz Sieczka, 
Soaring Manager

GDyNIA
Wielki Kack

02.08            18.30
09.08
16.08
23.08
30.08

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

Joanna Porada, Assistant Manager
Wioletta Kruszyńska, 
Assistant Supervisor

KoŚCIERzyNA 02.08            18.00
09.08
16.08
23.08
30.08

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

KRAKÓW 01.08            17.00
05.08            
08.08
12.08
19.08
22.08
26.08
29.08

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

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

KRAKÓW 03.08            18.00
10.08
17.08
24.08
31.08

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

Szansa na biznes Maria i Wiesław Grotyńscy, 
Senior Managerowie

KRAKÓW 25.08            18.00 Centrum Kongresowe Uniwersytetu 
Rolniczego, Al. 29 Listopada 46

Jak zbudować odpor-
ność z produktami 
Forever przed sezonem 
jesienno-zimowym

Magdalena Markiewicz

KALENDARZ SPOTKAŃ sierpień 2011

 Rozmowa biznesowa - Maja Dystrybutorska

 Aloesowa regeneracja skóry po lecie

 Nowości z International Super Rally w Waszyngtonie

 Budujmy odporność na jesień z Forever

 Awanse
cena biletu 20 zł

Success Day
17 września 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 02.08            17.00

09.08
16.08
23.08
30.08

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

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

KRAKÓW 04.08            17.00
11.08
18.08

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

Szansa na biznes Helena Gaca, Manager
Grażyna Kulesza, Supervisor

LUBLIN 02.08            18.15 Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 7 Szansa na biznes Urszula zyskowska, Manager

LUBLIN 16.08            18.15 Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 7 Szkolenie produktowe Anna Świderska, Supervisor

oSTRoŁĘKA 03.08            18.00 Centrum Rozwoju i Terapii „Harmonia”, 
II p., ul. Gorbatowa 7D/24C

Szansa na biznes Anna i Andrzej Popielarzowie, 
Managerowie

oSTRoŁĘKA 19.08            18.00 SM Klub Lokator
ul. Hallera 13

Szansa na biznes

Pielęgnacja skóry po le-
cie produktami Forever

Anna Popielarz, Manager
Stanisław Makowski, Manager
Katarzyna Janiczek, 
konsultantka aloesowej urody

oSTRoŁĘKA 22.08            18.00 SM Klub Lokator
ul. Hallera 13

Szansa na biznes Teresa i Stanisław Makowscy,
Managerowie

PozNAŃ 06.08            18.00 Hotel Ikar, ul. Kościuszki 118 Jak wykorzystać okres 
kwalifikacji na Euro-
pejski zjazd Budapeszt 
2012 do osiągnięcia 
awansu
Aloes - nowoczesny
sposób na zdrowie 
i urodę latem

Bożena Matkowska, Senior Manager
Maria Perz-Paprocka, Senior Manager

dr Katarzyna Zgirska-Kulazińska

PozNAŃ 22.08            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 05.08            17.00
26.08

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

SzCzECIN 24.08            18.00 Villa West Ende, 
Al. Wojska Polskiego 65

Szansa na biznes
Aloes - nowoczesny
sposób na zdrowie 
i urodę latem

Łucja Trzpis, Manager

dr Katarzyna Zgirska-Kulazińska

WARSZAWA 09.08            18.00 Biuro Główne FLPP, 
Al. Jerozolimskie 92

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

WARSZAWA 23.08            18.00 Biuro Główne FLPP, 
Al. Jerozolimskie 92

Warsztaty 
dla dystrybutorów

Maria i Jacek Bartkowiakowie,
Soaring Managerowie
Renata Błażejewska, Senior Manager

WARSZAWA 01.08            18.00
08.08
22.08
29.08

Biuro Główne FLPP, 
Al. Jerozolimskie 92

Szansa na biznes oraz
programy motywacyjne

Renata Błażejewska, 
Senior Manager
Jadwiga Adamczyk, Manager

WRoCŁAW 10.08            18.00 oddział FLPP, ul. Pułaskiego 42c Szansa na biznes Agnieszka Wojtyna, Manager
Piotr  Wojtyna, Supervisor

SPOTKANIE SUPERVISORÓW

warsztaty „Od Supervisora do Managera” D
zwiedzanie Biura głównego D
bezpłatny udział w Success Day  D
specjalna kolacja D

Spotkanie jest bezpłatne dla wszystkich nowych Supervisorów: 
awans w maju, czerwcu, lipcu lub sierpniu br. 
Forever zapewnia nocleg i materiały szkoleniowe. Warunkiem uczestnictwa 
jest potwierdzenie swojego przyjazdu na recepcji Biura Głównego FLPP. Oso-
by, które uzyskają kwalifikację, otrzymają pisemne zaproszenie.

16-17 września 2011
Biuro główne FLPP
Al. Jerozolimskie 92, Warszawa
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