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Eagle Manager jest stosunkowo nowym, międzynarodowym 
programem promocyjnym, adresowanym do wszystkich 
Dystrybutorów Forever, zdeterminowanych, by osiągnąć 
sukces z naszą firmą.

Program powstał w Biurze Głównym w Scottsdale  
w Arizonie i stanowi świeże podejście do rozwoju 

biznesu Dystrybutorów ponad pozycję Managera, by 
sięgnęli wyżej, po Chairman’s Bonus, Program 

Motywacyjny i inne szczodre programy promocyjne, 
opracowywane przez firmę.
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„Na początku działalności ludzie są bardzo podekscytowani, 
z entuzjazmem i rozmachem prą do przodu. A potem zostają 
Managerami… Zaczynają zarządzać swoją grupą  
i zapominają o podstawach, takich jak sponsoring i działania, 
dzięki którym w ogóle awansowali. W efekcie, czasem dzieje 
się tak, że kiedy Dystrybutor osiąga pozycję Managera, 
spoczywa na laurach, a co za tym idzie, nie rozwija swojego 
biznesu w sposób pozwalający osiągnąć prawdziwy sukces.

Wtedy pyta: Jak mogę odnieść większy sukces?. I tu właśnie 
wkracza program Eagle Manager”.

Program promocyjny Eagle Manager stawia wymagania, 
które mają pomóc Dystrybutorom zrozumieć, co muszą 
robić, aby ich biznes nadal rozwijał się w kierunku tego, co 
Soaring Eagle Manager z UK, Andy Waring określa mianem 
„wielkich pieniędzy”.

Czemu tak naprawdę służy program Eagle Manager? 
Prezydent Forever Living Products, Gregg Maughan, wyjaśnia:

Status Eagle Managera zdobywa się co roku, 
spełniając następujące wymogi w ciągu okresu 
kwalifikacyjnego od 1 maja do 30 kwietnia, po 

awansie na pozycję Uznanego Managera:

Aktywność i kwalifikacja do Premii Lidera co miesiąc. 

Zgromadzenie sumy co najmniej 720 Case Credits, w tym 
minimum 100 Case Credits od nowych, bezpośrednio 
zasponsorowanych struktur. 

Osobiste zasponsorowanie i rozwinięcie co najmniej 
dwóch nowych linii Supervisorów. 

Wspieranie spotkań lokalnych i regionalnych.

Dodatkowo do powyższych wymagań, Dystrybutorzy 
od stanowiska Senior Managera wzwyż, którzy chcą 
uzyskać status Eagle Managera, muszą kreować  

i utrzymywać Eagle Managerów w strukturze, jak to opisano 
obok. Każdy Eagle Manager w strukturze musi być w innej 
linii sponsorowania i może być w dowolnej generacji.

Uzyskanie statusu Eagle Managera nie 
jest trudniejsze niż zdobycie pozycji 
Managera; musisz po prostu  
z zaangażowaniem wykonywać 
podstawowe zadania.

Senior Manager: 1 Eagle Manager w strukturze

Soaring Manager: 3 Eagle Managerów w strukturze 

Sapphire Manager: 6 Eagle Managerów w strukturze 

Diamond Sapphire Manager: 10 Eagle Managerów  
 w strukturze 

Diamond Manager: 15 Eagle Managerów w strukturze

Double Diamond Manager: 25 Eagle Managerów w strukturze

Triple Diamond Manager: 35 Eagle Managerów w strukturze

Centurion Diamond Manager: 45 Eagle Managerów  
 w strukturze

Jak uzyskać kwalifikację do programu Eagle Manager.Wymogi.


