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Sprzedaży 
Bezpośredniej

Krajowej Rady 
Suplementów i Odżywek

Od początku istnienia Forever przyświecała mi filozo-
fia, że ludzie potrzebują poczucia bycia docenianym 
i nagradzanym za swoją ciężką pracę i osiągnięcia. 
Zgadzam się z tym, co napisał Steve Brunkhorst: Po-
czucie, że jest się docenianym, to jedna z najważniej-
szych ludzkich potrzeb. Kiedy dzielisz się z kimś swoim 
uznaniem i wdzięcznością, nigdy cię on nie zapomni. 
Uznanie wróci do ciebie po wielekroć.

Kierując się tą filozofią, stworzyliśmy specjalne odzna-
ki, które są prostym, ale potężnym sposobem uznawa-
nia naszych wspaniałych Dystrybutorów za ich ciężką 
pracę i osiągnięcia. Taka odznaka to coś o wiele więcej 
niż kawałek biżuterii, ilustrującej osiągnięcie określo-
nego poziomu sprzedaży. Noszona otwarcie, pokazu-
je innym, że osiągnęliście coś wielkiego, że jesteście 
osobą, która wie, o czym mówi. Zwiększa zaufanie do 
Was oraz Waszą pewność siebie. Zwiększa prawdopo-
dobieństwo, że ludzie będą uważnie słuchać tego, co 
macie do przekazania oraz że powiecie to w przekonu-
jący, motywujący sposób!

Co więcej, odznaka świadczy o tym, że pozytywnie 
wpłynęliście na życie innych ludzi, że wnieśliście wkład 
w społeczeństwo, że jesteście wartościowymi osoba-
mi, że daliście i zasługujecie na to, by otrzymać. Krótko 
mówiąc, wyróżnia Was jako ludzi sukcesu!

Posłuchajcie spostrzeżeń jednego z naszych Dystrybu-
torów o jego odczuciach wobec swojej odznaki Ma-
nagera: Moja żona i ja pracowaliśmy bardzo ciężko  
i osiągnęliśmy pozycję Managerów na miesiąc przed 
ceremonią wręczania odznak. Kiedy siedzieliśmy na 
widowni czekając na naszą kolej do odznaczenia, by-
łem cały rozemocjonowany. Gdy wywołano nasze 
nazwiska, szliśmy w stronę sceny przez tłum Dystrybu-
torów oklaskujących nasze osiągnięcie. Byłem dumny, 
że zostałem uznany za osiągnięcie czegoś wielkiego w 
życiu i uświadomiłem sobie, że mogę pomóc innym po-
czuć taką samą dumę! W tamtej chwili trudno było mi 
utrzymać entuzjazm w ryzach. Do dziś czuję to samo 
za każdym razem, gdy wpinam odznakę w klapę; mo-
tywuje mnie ona do tego, by pomagać innym osiągać 
to, co i ja osiągnąłem oraz daje pewność, że mogę 
tego dokonać!

Nieważne, czy jesteś Assistant Supervisorem, czy Triple
-Diamond Managerem, noszenie z dumą odznaki daje 
jeszcze jeden, ważny rezultat: stwarza okazje, by przed-
stawiać Forever osobom, które spotykasz. Często ludzie 
sami pytają, co oznacza odznaka w twojej klapie. 

Dlatego noście swoją odznakę z dumą – i noście ją wszę-
dzie, dokąd idziecie. Nigdy nie wychodzę bez swojej od-
znaki, niezależnie od tego, czy idę do Biura Głównego, na 
spotkanie FLP, czy po prostu odprowadzić samochód do 
myjni. Noszę ją jako stałe przypomnienie odpowiedzial-
ności, jaka na mnie spoczywa: by dzielić się tym wielkim 
przesłaniem zdrowia i dobrobytu oraz by pomagać in-
nym odnieść w życiu sukces. Niech Waszym wyzwaniem 
będzie to samo. 

FOREVER Wasz,

Rex Maughan

Symbol sukcesu

Rex Maughan, Chairman of the Board  & CEO



Dlaczego niektórzy Dystrybutorzy osiągają większe 
sukcesy niż inni? Czym się wyróżniają? Czy mają ja-
kieś wyjątkowe cechy? Owszem, mają, ale nie są to 
jakieś tajemnicze supermoce. To cechy dostępne 
każdemu z nas, które możemy w sobie pielęgnować  
i rozwijać. Wystarczy tylko przypatrywać się uważnie 
liderom i naśladować ich postępowanie; tym bardziej, 
że zawsze chętnie dzielą się swoimi doświadczenia-
mi. Czytałem ostatnio świetną wypowiedź Attili i Kati 
Gidofalvi z Węgier. Niektórzy z Was wiedzą, że Attila  
i Kati to Dystrybutorzy, którzy w ciągu 2,5 roku zostali 
Diamond Managerami. Jak tego dokonali? Oddajmy 
im głos: 

Wiele osób pragnie mieć lepsze życie, ale samo prag-
nienie to za mało; potrzebne jest zaangażowanie  
i determinacja. Sukces i zmiana mają swoją cenę. 
Niektórzy nie potrafią pozostać skupieni – trzy razy 
słyszą ‘nie’ i rezygnują. My usłyszeliśmy ‘nie’ od na-
szych pierwszych 77 kandydatów. Mogliśmy się pod-
dać, ale droga do sukcesu wybrukowana jest słowem 
‘nie’. Musisz wierzyć w siebie.

To jedno z najkrótszych, ale jednocześnie najpotęż-
niejszych szkoleń, jakie ostatnio słyszałem. Na szczyt 
nie ma drogi na skróty – Kati i Attila doświadczali na 
swojej drodze takich samych przeszkód i wyzwań, 
jak każdy z nas. Tym, co ich wyróżnia i co sprawiło, 
że dotarli do pozycji Diamond Managerów, jest ich 
wytrwałość. Właśnie ona sprawiła, że Kati i Attila nie 
ustawali w działaniach i z pełnym zaangażowaniem 
pracowali nad rozwojem swojego biznesu. Nie tracili 
z oczu swojego celu i pozostawali skupieni. Bądźcie 
tacy sami i pamiętajcie – niezależnie od tego, ile razy 
usłyszycie ‘nie’, ilu wyzwaniom będziecie musieli sta-
wić czoła, nie poddawajcie się, a i Was czeka diamen-
towy styl życia! 

Wasz,

Jacek Kandefer
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Awanse i osiągnięcia | lipiec 2011

Joanna i Dariusz Poradowie sponsor: Halina i Wiesław Micorkowie

Supervisorzy

Managerowie

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.

Marta-Zofia Andrychowska
Krystyna Aniołkowska
Jolanta Bara
Iwona Barszczyk
Paweł Bartski
Zbigniew Bautembach
Paulina Bażydło
Małgorzata i Stanisław Berek
Dorota Birek
Iwona i Dariusz Boguszewscy
Magdalena Bołdowska
Ewa Bonkowska
Elżbieta Borkowska-Gutowska
Barbara Bryś
Monika Brzezińska
Anna Całus
Ewa Cetera
Katarzyna Ciołeszyńska
Magdalena Ciorga
Krzysztof Cylwik
Anna Czupryńska
Joanna Czupryńska
Monika i Rafał Dargaczowie
Dagmara Dela
Krystyna Dębska
Iwona Dmuchowska
Małgorzata i Andrzej Domrzalscy
Anna Dudek
Agnieszka Dulska
Agnieszka Dziczkowska  
   i Wojciech Czajkowski
Weronika Elgert
Małgorzata Fabok
Barbara Fajst
Wiktoria i Stanisław Gacowie
Anna Gąsienica-Fronek

Anna Głownia
Iwona Gondzik
Marzena Gowarzewska
Karolina Granda
Krystyna Grelich
Łukasz Gronek
Władysław Gruszecki
Irena Grzywińska
Anna Guz
Katarzyna Halik
Leonarda i Sławomir Harasimowie
Katarzyna Harhala
Barbara Haure
Mariola Helisz
Małgorzata Holik
Katarzyna Huczek
Sebastian Imiałek
Zofia i Stanisław Jabłońscy
Roman Jankowski
Elżbieta i Bogusław Janus
Halina Jaroch-Górnisziewicz
Grażyna-Maria Jarzyna
Bronisław Jastrzębski
Anna Jeziorna i Artur Jeziorny
Anna i Tomasz Jonakowie
Małgorzata Kabelis
Anita Kacperska
Urszula Kalińska
Grażyna Kałczyńska
Małgorzata Kamyk
Patrycja Karczewska
Ewa Karwowska
Anna Klimek
Anna Klinikowska
Alicja Konieczna
Irena Kopycińska

Krzysztof Kosiorkiewicz
Cecylia i Jan Kostuchowie
Iwona i Sławomir Kowalewscy
Katarzyna Kowalska
Maria Kozik
Elżbieta Kozłowska
Anna Król
Żanna Krukenicka
Małgorzata Krukowska
Monika Krzemień
Halina Kubik
Adriana Kucia
Urszula Kurkowiak
Jadwiga Kwidzyńska
Stanisława Kwiecień
Dorota Lewartowska  
   vel Lewartowicz
Sabina Lewicka
Małgorzata Lubowicka
Beata Łukaszewicz
Ewa Madejska-Szymańska
Mieczysław Malinowski
Joanna Marchwicka
Jolanta Marcinkiewicz
Barbara Margalska
Magdalena Marszałek
Anna Mierzwicka
Zofia Morawska
Zofia Nagoda
Halina Nowicka
Jadwiga i Mariusz Oleksa
Marzena i Władysław Ostupscy
Gerchard Palus
Łukasz Pawlak
Agnieszka Pawłowska
Anna Piasny

Danuta Piersiak
Robert Plewa
Teresa Porowska
Renata Protasiewicz
Katarzyna Raj
Barbara Ruchała
Renata Sałach
Beata Skwarlińska
Alina Sokołowska
Anna Sójka
Roma Stanek
Włodzimierz Stegman
Małgorzata Stępel
Sylwia i Stefan Stroka
Magdalena Suchodolska
Milena Surdel
Małgorzata Szewczyk
Stanisława Tyran
Ewa Van Wees
Beata i Marek Walkowiakowie
Urszula Waniek
Ewelina Wermińska
Grażyna Węgrzyn-Kolibabska
Maria Widlińska
Jadwiga Wiśniewska
Angelika Wojciechowska
Paulina Wojdak-Działa
Marcin Wójcik
Alicja Wróblewska
Zbigniew Zacharski
Jolanta Zatorska
Beata Zboińska
Elżbieta Zielińska
Mariola i Wiesław Ziębowie
Elżbieta Zochniak
Ewa Żukowska

Assistant Supervisorzy

Sylwia Ignaszewska    sponsor: Jolanta i Bogusław Gosowie

Izabela Jastrzębska-Miter   sponsor: Katarzyna Skorupa

Eugenia Romańska    sponsor:  Barbara i Kazimierz Swobodowie

Magdalena Semsch    sponsor: Joanna i Dariusz Poradowie

Maria Sikorska     sponsor: Joanna i Dariusz Poradowie

Małgorzata Sobczak    sponsor:  Marek Wierzchowski

Agata i Leszek Zawiescy    sponsor:  Bożena Mach



08.2011                                                                                                                                                                                                                                        5

Awanse i osiągnięcia | lipiec 2011

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

1. Izabela Jastrzębska-Miter
2. Anna Kulbat
3. Barbara Łopuszyńska
4. Danuta i Michał Grabarscy
5. Maria Sikorska

1. Urszula Zyskowska
2. Halina i Wiesław Micorkowie
3. Joanna i Dariusz Poradowie
4. Wiesława i Adam Spyrowie
5. Bogumiła i Jan Srokowie
6. Justyna i Waldemar Brzescy
7. Agnieszka i Wiesław Podobowie
8. Magdalena Kurzawa
9. Jadwiga i Andrzej Adamczykowie
10. Magdalena Strojna

11. Urszula i Mirosław Kapustowie
12. Maria i Jacek Bartkowiakowie
13. Urszula i Tomasz Kućkowie
14. Urszula Przystaś
15. Anna i Zbigniew Adamik
16. Ewa i Piotr Jurkowie
17. Anna Kulbat
18. Anna i Andrzej Popielarzowie
19. Beata Jeziorna i Tadeusz Jeziorny
20. Mirosława i Grzegorz Pietrygowie

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

6. Iwona Majewska
7. Iwona i Andrzej Wąsik
8. Urszula Waniek
9. Halina Pieńczak
10. Lucyna i Sławomir Marszałkowie

Bożena Gaj
Senior Manager

Urszula
Zyskowska
Manager

Program Motywacyjny

Top Dystrybutorzy | Obroty całkowite

Najskuteczniejsi sponsorzy

Top Dystrybutorzy | Obroty niemanagerskie 



Success Day
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Lato z nagrodami!
Nowi Managerowie

Program Motywacyjny

Ewa 
Krupa

Urszula 
Zyskowska

Magdalena
Kurzawa

Bożena
Gaj

Nowi
Assistant 

Managerowie

Nowi Supervisorzy

Nowi Assistant Supervisorzy

Diamond-Sapphire Manager 
Bogumiła Sroka 
Menedżer branży MLM



Warszawa | 16 lipca 2011
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Nagradzamy 
skutecznych sponsorów

Poziom IV i V

Poziom II

Poziom III

Poziom I

Gość specjalny
Agnieszka
Perepeczko

Manager 
Urszula Zyskowska 

prezentuje domową 
klinikę piękności 

jako narzędzie 
sponsoringu

Soaring Manager 
Urszula Kućka
o kwalifikacji

na Europejski Zjazd
Budapeszt 2012

Senior Manager 
Janusz Wiśniewski

o budowaniu 
biznesu Foreverwięcej zdjęć na: 

http://picasaweb.google.com/forever.living.products.poland



Zjazd Europejski

8                                                                                                                                                                                                                                        08.2011

CZY MOŻESZ SIĘ ZAKWALIFIKOWAĆ?

ODPOWIEDŹ BRZMI TAK!

Tych z was, którzy siedzicie w domu, zastanawiając się  
o co chodzi z tymi Zjazdami Europejskimi, namawiam byście 
zastanowili się, dlaczego kwalifikacja do tego programu pro-
mocyjnego ma tak kluczowe znaczenie dla waszego biznesu. 
Programy Promocyjne Forever opracowane są specjalne dla 
tych, którzy chcą się uczyć i poznawać najlepsze praktyki. 
Zostały one stworzone dla tych, którym zależy na tym, aby iść 
do przodu i nigdy nie zadowalać się drugim miejscem. Nam 
w Forever zależy na waszych osiągnięciach i dlatego nagra-
dzamy wszystkich, którzy chcą dokonać czegoś dla siebie. 
Program Promocyjny Zjazd Europejski nagradza was za suk-
ces waszego biznesu. Po prostu. Czy możecie więc zakwalifi-
kować się na Zjazd Europejski 2012? Odpowiedź brzmi tak!

Oczywiście nie chodzi 
tylko o to, by osiągnąć 
20, 50 czy nawet 95 pk. 
w ciągu czterech miesię-
cy – chociaż pomyślcie 
tylko o nagrodach za 
takie osiągnięcie – tu 
chodzi o wiele więcej.

Kiedy będziecie na Zjeździe uświadomicie sobie, o co w tej 
Firmie chodzi. Zrozumiecie, co Firma może zrobić dla was, 
waszego zespołu i wszystkich ludzi z waszego otoczenia, któ-
rzy szukają szansy. Uczestnicy Zjazdu na własne oczy zobaczą 
pozytywne efekty zmiany. Zobaczą ludzi, których życie uległo 
diametralnej zmianie i których marzenia się spełniły. Niektó-
rzy będą na samym szczycie, odbierając czeki opiewające na 
setki tysięcy euro; niektórzy będą dopiero na początku swojej 
ekscytującej drogi do sukcesu. W Zjeździe Europejskim cho-
dzi o ludzi, którzy zobowiązali się wobec samych siebie, że 
będą mieli więcej i działali lepiej. Złóżcie takie zobowiązanie 
wobec samych siebie. Zakwalifikujcie się na Zjazd Europejski. 
Nakreślcie plan i do zobaczenia w Budapeszcie.

AIDAN O'HARE, VICE PRESIDENT, EUROPE

„UDZIAŁ W ZJEŹDZIE EUROPEJSKIM 
DAJE KAŻDEMU DYSTRYBUTOROWI 

SZANSĘ, BY DOŚWIADCZYĆ 
I STAĆ SIĘ CZĘŚCIĄ PULSU 
I BICIA SERCA FOREVER”

JAYNE LEACH, UK

„BEZ WYDARZEŃ FOREVER 
NIE MA SUKCESU! 

JEŻELI CHCESZ PROWADZIĆ 
PRAWDZIWY BIZNES, 

MUSISZ WZIĄĆ UDZIAŁ 
W ZJEŹDZIE EUROPEJSKIM”

KATRIN BAJRI, NIEMCY



Budapeszt 2012
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DLACZEGO WARTO
WYPRACOWAĆ KWALIFIKACJĘ
WIZYTA W BUDAPESZCIE
Wypracowanie kwalifikacji na 
Zjazd Europejski 2012 da laurea-
tom programu możliwość odwie-
dzenia Budapesztu, jednego  
z najbardziej fascynujących miast 
Europy. Oprócz dwóch obiektów 
z Listy Światowego Dziedzictwa 
UNESCO, znajdziesz tu fortyfika-
cje i budynki z czasów rzymskich, 
łaźnie tureckie, różnorodne cen-
tra spa, a także wpływy gotyckie 
i barokowe. To secesyjne miasto 
zachwyci wszystkich odwiedzają-
cych niesamowicie bogatą archi-
tekturą i unikalnym pięknem.

Urok Budapesztu kryje się  
w mnogości wypływów kulturo-
wych, jakich miasto doświadczało 
w swojej wielowiekowej historii. 
Mieszanka zachodniego kapitali-
zmu, który zaczął tu panować po 
zmianie ustrojowej oraz pozosta-
łości po ponad 40-letniej epoce 
komunizmu stanowią o niepowta-
rzalnym charakterze Budapesztu. 
Jednak to miasto oferuje dużo 
więcej atrakcji. Jeśli chodzi  
o rozrywkę, zawsze coś się tu dzie-
je, niezależnie od tego, o jakiej 
porze roku przyjedziesz. Przez 
cały rok odbywają się festiwale, 
takie jak Budapesztański Festiwal 
Wiosenny i Budapesztański 
Festiwal Jesienny – dwie spośród 

największych węgierskich imprez 
kulturalnych. Ponad setka muze-
ów nęci odwiedzających licznymi 
wystawami z takich dziedzin jak 
sztuki piękne, sztuka współczesna, 
nauka, historia i gastronomia. 
Węgierska Opera Państwowa na 
ulicy Andrássy to nie tylko przy-
bytek kultury, to także zachwy-
cający architektonicznie gmach. 
W Budapeszcie znajdują się 
niezliczone restauracje, gospody, 
fast foody i międzynarodowe ka-
fejki, nie wspominając o sklepach, 
galeriach handlowych, butikach, 
targach – sprzedających markowe 
ubrania, sprzęt elektroniczny, 
książki, biżuterię, artykuły droge-
ryjne, upominki, żywność itp.

PIĘCIOGWIAZDKOWY 
LUKSUS
Ci, którzy uzyskają kwalifikację na 
poziomie 2 lub 3, będą mieli za-
pewniony nocleg w pięciogwiazd-
kowych, luksusowych hotelach  
w sercu Budapesztu:

Sofitel – ten ekskluzywny hotel 
ma doskonałe położenie nad brze-
giem Dunaju, w sercu głównego 
rejonu handlowego, restauracyj-
nego i rozrywkowego miasta. So-
fitel Budapest Chain Bridge łączy 
wygodę i elegancję z nowoczesną 
technologią i francuskim szykiem. 

PRZENIEŚ SWÓJ BIZNES 
NA NASTĘPNY POZIOM

Dzięki udziałowi w tym progra-
mie promocyjnym, twój biznes 
może ulec całkowitej przemianie 
po zaledwie czterech miesią-
cach. Wyobraź sobie, jak mógłby 
wyglądać twój biznes… Jeśli jesteś 
Managerem, wyobraź sobie, jak 
wyglądałby twój biznes niema-
nagerski – z całkiem nowym 
zespołem generującym 95 pk! 

A co z różnicą, którą taki rozwój 
wniósłby do twojej comiesięcznej 
wypłaty premii? 
Jaką różnicę sprawiłby ci ten 
dodatkowy dochód? Pamiętaj, że 
ten program promocyjny nagradza 
cię za sukces twojego własnego 
biznesu.

TEN PROGRAM PROMOCYJNY NAGRADZA CIĘ ZA SUKCES TWOJEGO WŁASNEGO BIZNESU

Le Méridien – położony w samym 
sercu miasta, w porywającej okoli-
cy kulturalnej i historycznej, Le 
Méridien znajduje się zaledwie o 
kilka minut drogi od wyśmienitych 
sklepów, tętniącej życiem dzielni-
cy biznesowej, Dunaju, Wzgó-
rza Zamkowego i Starówki. Na 
odkrycie czekają rozliczne atrakcje 
Budapesztu, takie jak Parlament, 
Muzeum Sztuk Pięknych, Węgier-
skie Muzeum Narodowe  
i gmach Opery.
InterContinental – napawaj się 
180-stopniowym panoramicznym 
widokiem na Most Łańcuchowy, 
Dunaj i dawny Zamek Królewski, 
równie fascynujące dniem, jak  
i nocą. Club InterContinental 
Lounge z zapierającym dech  
w piersiach widokiem, gwarantu-
je swoim gościom niesamowite 
poczucie luksusu. Relaks dla ciała 
i duszy – ciesz się ekskluzywnym 
SPA InterContinental, w którym 
znajdują się cztery urządzone ze 
smakiem gabinety zabiegowe,  
basen, sauna i łaźnia parowa.
Kempinski – Kempinscy, hotelarze 
od 1897 roku, zjeździli glob  
w poszukiwaniu najbardziej fascy-
nujących miejsc, nie zapominając 
przy tym o najlepszych tradycjach 
i dziedzictwie Europy. Luksusowe 
ośrodki wypoczynkowe i hotele 
spa na całym świecie – każdy 
hotel Kempinski jest unikalny, 
stworzony dla gości, którzy cenią 
luksusowe wakacje i ekskluzywne 
podróże. Pięciogwiazdkowy hotel 
Kempinski w Budapeszcie szczyci 
się luksusowym spa, przestron-
nymi, komfortowo urządzonymi 
pokojami i apartamentami, 
wyśmienitą kuchnią i wieloma 
usługami – tu poczujesz się praw-
dziwie rozpieszczany. 
SZKOLENIA I UZNANIE

Kolejny ogromny atut Zjazdu 
Europejskiego to oczywiście dwa 
dni nieograniczonego dostępu do 
kształcących szkoleń, prowadzo-
nych przez najlepszych mówców 
w branży, inspirujących wystąpień 
motywacyjnych oraz energetycz-
nych odznaczeń i nagród. Spotkaj 
się z najlepszymi Dystrybutorami 
i liderami Forever, nawiąż kontakt 
z największymi, wspieraj swój 
zespół i swój kraj. To jest również 
ten szczególny czas, kiedy możesz 
spotkać założyciela Forever Living 
Products i Prezesa Zarządu, Rexa 
Maughana. Zjazdu nie możesz 
przegapić, jeśli chcesz doświad-
czyć energii Forever w najczystszej 
formie i odświeżyć swoją wizję 
tego, co Firma może zaoferować 
tobie i twojemu zespołowi.
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WAŻNE INFO
BUDAPESZT
W Budapeszcie jest wiele do 
zobaczenia i do zrobienia. To 
różnorodne miasto oferuje coś 
dla każdego, więc niezależnie od 
gustu i upodobań, znajdziesz tu 
coś dla siebie. Znany ze swo-
jej przepięknej architektury, 
secesyjny Budapeszt czeka, by cię 
zaskoczyć.

Pogoda
Z Alpami na zachodzie i otwartą, 
równinną przestrzenią Wielkiej 
Niziny na wschodzie, klimat Buda-
pesztu charakteryzuje się ciepłym 
latem i mroźną zimą, a przez cały 
rok występują obfite deszcze.  
W lutym miasto wychodzi  
z okresu zimowego i staje u progu 
wiosny. W tym czasie pogoda 
jest nieprzewidywalna i niekiedy 
bardzo wietrzna. Temperatury wa-
hają się między 4 a 10oC.

Waluta
Węgry są członkiem Unii Europej-
skiej, ale nie przeszły jeszcze na 
euro. W wielu miejscach można 
płacić euro, ale reszta wydawana 
jest w forintach. Jeżeli płacisz 
w euro, sklepy z reguły stosują 
niekorzystny przelicznik, dlatego 
warto przed wyjazdem kupić 
forinty.

1 euro to około 275 forintów.
1 PLN to około 65 forintów.

MIEJSCE
Budowa Budapest Sportsarena 
rozpoczęła się 30 czerwca 2001 
roku. Do budowy wykorzystano 
50 000 ton cementu, 2 300 ton 
zbrojeń, ponad 11 000 000 śrub  
i wiele kilometrów kabla.

Budowla jest tak ciężka, jak Most 
Erzsébet i Most Szabadság razem. 
Gdyby dało się ją podnieść  
i postawić na wadze, okazałoby 
się, że waży 200 000 ton. Ten 
niesamowity gmach zapiera dech 
w piersiach.

STROJE
Obowiązują stroje o charakterze 
wygodnej elegancji lub kostiumy 
narodowe. Na terenie areny nie-
dozwolone jest używanie trąbek.

COUNTRY PRIDE AWARD
Nagroda Country Pride Award 
zostanie wręczona tej delegacji, 
która najlepiej reprezentuje kul-
turę i dziedzictwo swojego kraju 
oraz najlepiej uosabia nastrój 
Forever.

PLAN ZJAZDU

Czwartek, 23 lutego 2012
Dystrybutorzy, którzy uzyskali kwalifikację w programie Zjazd Europejski, 
do Podziału Zysków oraz Eagle Managerowie przyjeżdżają do Budapesz-
tu. Transfer do hoteli osób, które uzyskały kwalifikację, jest zapewniony.

Piątek, 24 lutego 2012
Transfer z hoteli kwalifikacyjnych do Sportareny.
12.00 - 18.00 Zjazd Europejski, dzień 1.
Transfer do hoteli kwalifikacyjnych.

Sobota, 25 lutego 2012
Transfer z hoteli kwalifikacyjnych do Sportareny.
10.00 - 12.00 Specjalna sesja szkoleniowa
12.00 - 13.00 Przerwa
13.00 - 17.30 Zjazd Europejski, dzień 2.
Transfer do hoteli kwalifikacyjnych.

Niedziela, 26 lutego 2012
Transfer Dystrybutorów, którzy uzyskali kwalifikację w programie Zjazd 
Europejski, do Podziału Zysków oraz Eagle Managerów z hoteli na 
lotnisko.

Szczegółowy plan będzie opublikowany na www.europeanrally.eu – 
zaglądaj regularnie na stronę, by być na bieżąco. Znajdziesz tu również 
informacje o hotelach i miejscu zjazdu, odpowiedzi na najczęściej 
zadawane pytania, bieżące informacje i o wiele, wiele więcej.

WYJAZDY
Przed wyjazdem, laureaci pro-
gramu powinni sprawdzić tablicę 
odjazdów (Departures Board) 
w foyer w swoim hotelu – tam 
znajdą wszystkie szczegóły swoje-
go transferu na lotnisko. Tablica 
odjazdów będzie wystawiona 
od piątku 24 lutego. Transfery 
autokarowe dostępne są dla lau-
reatów programu zjazdowego na 
poziomie 2 i 3, Podziału Zysków 
oraz Eagle Managerów. Jeżeli Dys-
trybutorzy wyjeżdżają z Budapesz-
tu później niż w niedzielę, sami 
muszą zorganizować transfer.

TRANSPORT
Osobom, które uzyskały kwali-
fikację na poziomie 2 i 3 oraz w 
ramach Podziału Zysków,  
a także Eagle Managerom, Fore-
ver zapewnia transfer autokarowy 
z lotniska do hoteli i z hoteli na 
lotnisko. Osoby, które uzyskały 
kwalifikację na poziomie 1 i oso-
by bez kwalifikacji muszą same 
zorganizować transfer.



08.2011                                                                                                                                                                                                                                        11

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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Gimnastyka 
w każdym wieku

Gimnastyka to nie tylko sposób na zachowanie dobrej kondycji. To również 
czynnik, który jest niezmiernie ważny dla poprawy jakości życia na każdym 
z jego etapów. Badania wykazały, że nasz coraz bardziej siedzący tryb ży-
cia sprzyja tendencji do kłopotów z wagą oraz otyłości. Można temu prze-
ciwdziałać poprzez regularne ćwiczenia. Jak więc, niezależnie od wieku, 
„zmieścić” regularną gimnastykę w swoim wypełnionym zajęciami życiu?

Jeżeli w wieku dwudziestu paru lat nie ćwiczysz regularnie, zaczniesz do-
strzegać stopniową utratę masy mięśniowej i spowalnianie przemiany mate-
rii. Jak młody, zabiegany człowiek może dodać gimnastykę do i tak napiętego 
rozkładu dnia? Najprostsza rada to odpowiednie gospodarowanie czasem. 
Większość ludzi spędza aż do 2 godzin dziennie przed telewizorem. Obe-
tnij ten czas o połowę, a zyskasz godzinę na energiczny spacer. Jeżeli twój 
dzień jest już przepełniony zajęciami takimi jak praca, szkoła, czas dla rodziny  
i sprawunki, zyskaj pół godziny zmieniając jego organizację – np. przekazując 
część sprzątania komuś innemu lub wstając wcześniej rano.

Regularne ćwiczenia po trzydziestce determinują zdrowie serca i kości na 
resztę życia. Włączając do swojej gimnastyki ćwiczenia z ciężarkami, możesz 
zapobiec wczesnemu rozwinięciu osteoporozy. Badania wykazały, że nasz 
metabolizm zwalnia o 10% w ciągu każdych 10 lat, dlatego w tym czasie two-
je ciało traci również wiele ze swojej zdolności do spalania kalorii. W średnim 
wieku przybranie na wadze może być nieuniknione, chyba że będziesz upra-
wiać ćwiczenia siłowe. 

Po czterdziestce zmiany hormonalne mogą spowodować spowolnienie 
podstawowej przemiany materii. National Institutes of Health (Narodowe 
Instytuty Zdrowia) zalecają dorosłym w tej grupie wiekowej 30 minut umiar-
kowanego aerobiku dziennie oraz 2-3 sesje ćwiczeń siłowych w tygodniu.  
A oto ich rady, jak wytrwać w regularnych ćwiczeniach: śledzić swoje postę-
py, wyznaczać cele, zadbać o różnorodność, poprosić przyjaciela o wsparcie  
i wspólne ćwiczenie, zaczynać powoli, ubierać się wygodnie i słuchać swoje-

go ciała, aby uniknąć kontuzji.

Zgodnie z ostatnim raportem Surgeon General (ame-
rykański odpowiednik Ministra Zdrowia), ćwiczenia 
pomagają w utrzymaniu właściwej wagi, budują i za-
chowują odpowiednią masę mięśniową, obniżają po-
datność na depresję i nadpobudliwość, wpływają po-
zytywnie na kondycję psychiczną, a także poprawiają 
wydajność w pracy oraz na zajęciach rekreacyjnych. 
Niezależnie od wieku, ludzie coraz bardziej zdają sobie 
sprawę z korzyści płynących z regularnego uprawiania 
gimnastyki. Ale nawet gdy masz jak najlepsze zamiary, 
są takie dni, kiedy po prostu ci się nie chce. Sięgnij wte-
dy po FAB Forever Active Boost (kod 321) i dostarczany 
przez niego zastrzyk energii. Życie z ćwiczeniami może 
oznaczać zdrowe życie.

źródło: Forever International, listopad 2010

Feel FAB-ulous!

20+

30+

40+
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Forever Living Products jest światowym potenta-
tem w uprawie Aloe Vera oraz wytwarzaniu i dys-
trybucji aloesowych produktów dla zdrowia i uro-
dy. Dostarczamy Wam wyroby najwyższej jakości. 
Możemy być pewni ich wysokiej klasy, ponieważ 
jesteśmy właścicielem każdego ogniwa procesu 
produkcyjnego.

Plantacje aloesowe
Forever Living Products uprawia tysiące akrów żyznej gleby 
w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Republice Dominikany. 
Zasadzony aloes jest starannie uprawiany przez około 3 lata. 
Dojrzałe liście są następnie ręcznie odcinane i błyskawicznie 
transportowane do zakładu przetwórczego, by miąższ pozo-
stał jak najświeższy i najczystszy.

Oczyszczanie i stabilizacja
Liście są starannie czyszczone: wielokrotnie płukane w zimnej 
wodzie oraz myte pod ciśnieniem. Usuwane są wszelkie za-
brudzenia, a każdy liść jest sprawdzany, czy nie ma żadnych 
uszkodzeń. W opatentowanym przez FLP procesie ekstrakcji 
miąższ oddzielany jest od skóry, niewykorzystywanej i niepo-
żądanej w procesie wytwórczym. Czysty miąższ aloesowy tra-
fia do pojemników ze stali nierdzewnej, gdzie jest dodatkowo 
filtrowany. Zaraz potem miąższ poddawany jest opatentowa-
nemu procesowi stabilizacji, który chroni go przed utlenia-
niem i pozwala zachować jego naturalne właściwości.

Wytwarzanie produktów
Po procesie stabilizacji miąższ poddawany jest dokładnym 
badaniom i analizom laboratoryjnym, które sprawdzają jego 
czystość i skład. Po zakończeniu testów i uzyskaniu aprobaty 
miąższ transportuje się do zakładów wytwórczych Aloe Vera 
of America, gdzie przechodzi serię badań mikrobiologicznych  
i jakościowych. Po tych badaniach miąższ łączony jest z innymi 
składnikami lub, w przypadku czystego Miąższu Aloe Vera, od 
razu wlewany do pojemników. Aby zapewnić jakość produktu, 
proces napełniania i pieczętowania opakowań kontrolowany 
jest przez wykwalifikowany personel techniczny. Na koniec 
pojemniki opatrywane są numerem partii oraz datą ważności, 
a następnie pakowane do wysyłki.

Gotowe produkty rozsyłane są do wszystkich świa-
towych biur Forever Living Products, skąd trafiają 
do Dystrybutorów. Co dalej? Sami wiecie najle-
piej...

Od rośliny
do produktu

dla ciebie
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Zjazd 
Managerów

Musisz tam byc'!

Plan spotkania:
piątek, 21 października
przyjazd do hotelu od godz. 14:00
15:00 - 18:00 Dyrektor Jacek Kandefer, 
członkowie Klubu Prezydenckiego
19:00   kolacja

sobota, 22 października
11:30 - 16:00 Success Day w Krakowie
powrót do hotelu po Success Day 
19:00   wspólna biesiada i integracja
 
niedziela 23 października
 9:30 - 16:00  Motywacja, samorealizacja, sukces -  Piotr Domurad, konsultant 
i doradca biznesowy z  międzynarodowym doświadczeniem (www.domurad.com)
(w przerwie zapraszamy na lunch)
 
UWAGA! Nocleg w Hotelu Millenium rezerwujecie Państwo sami na hasło Forever.
Rezerwacja gwarantowana do 23 września 2011.
            
Koszt  kolacji w piątek 21 i sobotę 22 paździenika 100 PLN (wpłaty do 30 września 2011).

21 - 23 października 2011
Bochnia
Hotel Millenium 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 24
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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.

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

facebook.com/ForeverPoland

POLUB NAS :)

SPOTKANIE SUPERVISORÓW

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 do 13 września 2011. 
Osoby, które uzyskają kwalifikację, otrzymają pisemne zaproszenie.

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

16-17 września 2011
Biuro Główne FLPP
Al. Jerozolimskie 92, Warszawa
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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 20.09            18.00 Hotel Jan,
ul. Lipowa 77

Szansa na biznes
Jesienna oferta 
produktowa Forever

Grażyna Kurp, Soaring Manager
Janina Puchalska, Senior Manager
Małgorzata Stręk, biochemik

ByDGoSzCz 06.09            18.00
20.09

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

Szansa na biznes Halina i Grzegorz Smętkowie, 
Senior Managerowie

CHARzyKoWy 07.09            17.00
14.09
21.09
28.09

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

ELBLĄG 12.09            18.00 Hotel Arbiter, Pl. Słowiański 2 Szansa na biznes Anna i zbigniew Adamik
Senior Managerowie

GDAŃSK 06.09            18.00
27.09

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

GDyNIA
Wielki Kack

06.09            18.30
13.09
20.09
27.09

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

Joanna Porada, Assistant Manager
Beata Gracz, Supervisor

KoŚCIERzyNA 06.09            18.00
13.09
20.09
27.09

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

KRAKÓW 02.09            17.00
05.09            
09.09
12.09
16.09
19.09
23.09
26.09
30.09

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

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

KRAKÓW 07.09            18.00
14.09
21.09
28.09

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

Szansa na biznes Maria i Wiesław Grotyńscy, 
Senior Managerowie

KRAKÓW 06.09            17.00
13.09
20.09
27.09

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

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

KALENDARZ SPOTKAŃ wrzesień 2011

 Rozmowa biznesowa - Maja Dystrybutorska

 Aloesowa regeneracja skóry po lecie

 Nowości z International Super Rally w Waszyngtonie

 Budujmy odporność na jesień z Forever

 Panorama biznesu 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 01.09            17.00

08.09
15.09
22.09
29.09

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

Szansa na biznes Helena Gaca, Manager
Grażyna Kulesza, Supervisor

LUBLIN 06.09            18.15 Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 7 Szansa na biznes Urszula zyskowska, Manager

LUBLIN 20.09            18.15 Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 7 Szkolenie produktowe Anna Świderska, Supervisor

oSTRoŁĘKA 14.09            18.00 Centrum Rozwoju i Terapii „Harmonia”, 
II p., ul. Gorbatowa 7D/24C

Szansa na biznes Anna i Andrzej Popielarzowie, 
Managerowie

oSTRoŁĘKA 19.09            18.00 SM Klub Lokator
ul. Hallera 13

Szansa na biznes Teresa i Stanisław Makowscy,
Managerowie

PozNAŃ 12.09            18.00
26.09

Poradnia zdrowego człowieka, 
os. Władysława Łokietka 1F

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

RACIBÓRz 02.09            17.00
30.09

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

SANDoMIERz 06.09            18.00 Hotel Grodzki, ul. Mickiewicza 38 Szansa na biznes Mirosław Kapusta, 
Soaring Manager

WARSZAWA 13.09            18.00 Biuro Główne FLPP, 
Al. Jerozolimskie 92

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

WARSZAWA 27.09            18.00 Biuro Główne FLPP, 
Al. Jerozolimskie 92

Warsztaty 
dla dystrybutorów

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

WARSZAWA 05.09            18.00
12.09
19.09
26.09

Biuro Główne FLPP, 
Al. Jerozolimskie 92

Szansa na biznes oraz
programy motywacyjne

Renata Błażejewska, 
Senior Manager
Jadwiga Adamczyk, Manager

WRoCŁAW 28.09            18.00 oddział FLPP, ul. Pułaskiego 42c Szansa na biznes Agnieszka Wojtyna, Manager
Piotr  Wojtyna, Supervisor

WRoCŁAW 14.09            18.00 Hotel Campanile, ul. Jagiełły 7 Szansa na biznes Maria i Jacek Bartkowiakowie,
Soaring Managerowie

SPOTKANIE SUPERVISORÓW

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 do 13 września 2011. 
Osoby, które uzyskają kwalifikację, otrzymają pisemne zaproszenie.

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

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