
Produkty dla zwierzàt: koƒskie zdrowie

Produkt: Aloe MSM Gel

Akademia biznesu:  
jak byç skutecznym sponsorem
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Uwielbiam nasze coroczne Zjazdy Mi´dzynarodowe. Nie ma 

wi´kszej motywacji, inspiracji czy Êwi´ta. Co za kulminacja tak wielu 

sukcesów i spe∏nionych marzeƒ! W amerykaƒskim wydaniu 

specjalnym „Forever” staraliÊmy si´ zamieÊciç tyle zdj´ç, ile tylko 

mo˝liwe, aby pomóc Wam jeszcze raz przywo∏aç nasze wspólne 

Êwi´to w Houston. To by∏o niezwyk∏e wydarzenie – tak wiele 

wa˝nych chwil i tak wiele zas∏u˝onych odznaczeƒ na scenie.

Co do tych z Was, którzy nie mogli byç z nami w Houston – 

brakowa∏o nam Was i ˝a∏ujemy, ˝e nie byliÊcie tam z nami. 

Postarajcie si´ wi´c nie przegapiç nast´pnego Zjazdu! Nadszed∏ 

teraz czas ci´˝kiej pracy nad kwalifikacjà do uczestnictwa  

w przysz∏orocznym Super Rally w Anaheim – kalifornijskim mieÊ- 

cie z Disnyelandem, pla˝ami i mnóstwem s∏oƒca! Bàdêcie tam, 

mi´dzy najlepszymi w Êwiecie Forever, a obiecuj´ Wam imprez´ 

Waszego ˝ycia.

Pami´tajcie o naszym motto �006-�007: ABOVE AND BEYOND  

– wy˝ej i dalej. Zach´cam ka˝dego z Was, abyÊcie nadal wznosili si´ 

ponad burze i wyzwania, docierali wy˝ej i dalej, ni˝ oczekiwano,  

i przenieÊli swój biznes na kolejny poziom!

Na co wi´c czekacie? Zapnijcie pasy, trzymajcie si´ mocno i niech 

ten rok b´dzie fantastyczny!

Na zawsze Wasz,

Rex Maughan

List od prezydenta

Above And Beyond  
– wy˝ej i dalej
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W rozmowach, jakie tocz´ przy ró˝nych okazjach z dystrybutorami, bardzo cz´sto 

przewija si´ temat wysi∏ków, jakie wk∏adajà w zwi´kszenie obrotów swoich grup, a tym 

samym w doprowadzenie Polski do 5000 pk. i uczestnictwo w Programie Podzia∏u 

Zysków. Ka˝dy ma swój indywidualny styl i metody pracy, jednak wszystkich ∏àczy 

wspólny mianownik: 4 pk. osobistych obrotów, czyli absolutnie fundamentalny czynnik 

sukcesu. 

Patrzàc na wielkich liderów, podziwiamy ich dokonania, nie zawsze jednak pami´tamy, 

˝e sukces ka˝dego z nich jest oparty w∏aÊnie na tej jednej podstawie: 4 pk. 

Comiesi´czny obrót 4 pk. jest kluczem otwierajàcym drzwi do nieograniczonych 

mo˝liwoÊci rozwoju biznesu. Przede wszystkim gwarantuje nam dost´p do premii 

grupowej. Jednak nie tylko – je˝eli nauczymy osoby, które sponsorujemy, przestrzegania 

zasady 4 pk., zaowocuje to stabilnym rozwojem grupy, kolejnymi awansami, zarówno 

naszymi, jak i naszej struktury, oraz systematycznym zwi´kszaniem si´ kwoty widnie-

jàcej na naszym wydruku premii. W jaki sposób? Przyjrzyjmy si´ bli˝ej elementom 

sk∏adajàcym si´ na comiesi´cznà aktywnoÊç 4 pk. Przyk∏adowa aktywnoÊç 4 pk. 

mog∏aby wyglàdaç nast´pujàco:

1 pk. – u˝ywanie produktów. Nie raz powtarzamy, ˝e aby byç wiarygodnym dla naszych 

klientów i potencjalnych partnerów biznesowych, sami musimy korzystaç z produktów, 

tak aby byç ich „chodzàcà reklamà”. Nic tak nie przekona klienta do zakupu 

jakiegokolwiek z naszych fantastycznych wyrobów jak jedno spojrzenie na nas – 

zdrowych, zadowolonych, uÊmiechni´tych, doskonale wyglàdajàcych i jeszcze lepiej 

si´ czujàcych. Tylko u˝ywanie produktów sprawi, ˝e mówiàc o nich b´dziemy 

emanowaç szczerym entuzjazmem, tak zaraêliwym jak nic innego! 

1 pk. – sprzeda˝. Sta∏a baza klientów detalicznych, którzy regularnie ponawiajà zakupy, 

to czynnik decydujàcy o stabilnoÊci naszego biznesu. To êród∏o pierwszego zarobku, 

ale tak˝e doskona∏y punkt wyjÊcia do zdobywania referencji i tym samym rozbudowy-

wania naszej listy kontaktów.

� pk. – sponsorowanie. Wystarczy, ˝e b´dziemy sponsorowaç jednego dystrybutora 

miesi´cznie i uczyç go realizacji zasady 4 pk., a sukces mamy zagwarantowany! 

Sponsoring sprawia, ˝e nasza struktura systematycznie rozwija si´ i roÊnie, a my 

osiàgamy kolejne stopnie sukcesu. 

OczywiÊcie struktura realizacji aktywnoÊci 4 pk. mo˝e wyglàdaç inaczej. Pami´tajmy 

jednak o tym, by zawsze mieç minimum 1 pk. aktywnoÊci z zakupów w∏asnych.

Kiedy wi´c nast´pnym razem pomyÊlicie o 5000 pk. i Programie Podzia∏u Zysków, 

pami´tajcie, ˝e te s∏owa tak naprawd´ równowa˝ne sà z innym stwierdzeniem: 4 pk.,  

co miesiàc, ja, moja struktura.

A wtedy razem osiàgniemy ka˝dy szczyt!

Wasz,

Jacek Kandefer

4 = 5000!
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Niech kwalifikacja na to najbardziej ekscytujàce wydarzenie Europy b´dzie twoim celem!
Dzi´ki swojej ci´˝kiej pracy, zaanga˝owaniu i stosowaniu w∏aÊciwych zasad MLM  

ty te˝ mo˝esz cieszyç si´ uznaniem razem z najlepszymi z najlepszych!

13-14 kwietnia 2007 r.

Program kwalifikacyjny na Zjazd Europejski
Program kwalifikacyjny b´dzie trwa∏ przez cztery kolejne miesiàce: sierpieƒ, wrzesieƒ,  
paêdziernik i listopad 2006. Dost´pne sà trzy poziomy kwalifikacji.

POZIOM I

Aby zakwalifikowaç si´ na I poziom, nale˝y:
•  w czasie trwania programu zasponsorowaç do swojej grupy bezpoÊredniej pi´ciu  

Nowych Dystrybutorów, z których ka˝dy osiàgnie stanowisko Asystenta Kierownika,  
a nast´pnie zgromadzi co najmniej � pk. osobiste*

•  realizowaç wymóg aktywnoÊci 4 pk. w ka˝dym miesiàcu trwania programu 
•  nowi dystrybutorzy, zasponsorowani po 1 sierpnia, mogà wziàç udzia∏ w programie  

pod warunkiem spe∏niania wymogu aktywnoÊci 4 pk. poczàwszy od swojego pierwszego  
pe∏nego miesiàca wspó∏pracy z firmà**

POZIOM II

Aby zakwalifikowaç si´ na II poziom, nale˝y:
• spe∏niç wymogi niezb´dne do osiàgni´cia poziomu I
•  pomóc nowym cz∏onkom swojej grupy w zasponsorowaniu dwóch kolejnych Nowych  

Dystrybutorów, z których ka˝dy osiàgnie stanowisko Asystenta Kierownika, a nast´pnie  
zgromadzi co najmniej � pk. osobiste w czasie trwania programu

•  osiàgnàç wraz z tà grupà dystrybutorów co najmniej 45 pk. w czasie trwania programu

Twój nowy zespó∏ sk∏ada si´ teraz z siedmiu osób.

POZIOM III

Aby zakwalifikowaç si´ na III poziom, nale˝y:
• spe∏niç wymogi niezb´dne do osiàgni´cia poziomu I
•  pomóc nowym cz∏onkom swojej grupy w zasponsorowaniu pi´ciu kolejnych Nowych  

Dystrybutorów, z których ka˝dy osiàgnie stanowisko Asystenta Kierownika, a nast´pnie  
zgromadzi co najmniej � pk. osobiste w czasie trwania programu

•  pi´ciu dystrybutorów II generacji musi znaleêç si´ w co najmniej trzech niezale˝nych liniach  
dystrybutorów z I generacji

•  osiàgnàç wraz z tà grupà dystrybutorów co najmniej 75 pk. w czasie trwania konkursu. 

Masz teraz w sumie 10 nowych dystrybutorów: pi´ciu bezpoÊrednich i pi´ciu w drugiej generacji.

Gratulacje! To jest najwy˝sza nagroda.

Nagrody:
• Poziom I: bilety na Zjazd Europejski
• Poziom II: bilety na Zjazd Europejski oraz zakwaterowanie w hotelu podczas trwania Zjazdu (3 noce) 
• Poziom III: bilety na Zjazd Europejski, zakwaterowanie w hotelu (3 noce) oraz bilety na przelot

*   Zasponsoruj nowych dystrybutorów, którzy najpierw osiàgnà stanowisko Asystenta Kierownika, a nast´pnie zgromadzà dodatkowe � pk. osobiste. Mogà to osiàgnàç 
osobiÊcie kupujàc � pk. lub sponsorujàc nowego dystrybutora po osiàgni´ciu pozycji Asystenta Kierownika.

**  Dystrybutor kwalifikujàcy si´ do udzia∏u w programie musi zrealizowaç wymóg 4 pk. aktywnoÊci w swoim pierwszym pe∏nym miesiàcu wspó∏pracy z firmà. (Przyk∏ad: 
je˝eli dystrybutor podpisze umow´ w po∏owie lub pod koniec sierpnia, wymóg 4 pk. aktywnoÊci obowiàzuje go od wrzeÊnia. Jednak wszystkie pk. zgromadzone przez niego  
w sierpniu b´dà wliczone do ogólnej puli pk. wymaganych do uzyskania kwalifikacji). Wyjàtkiem jest miesiàc listopad. Nowy dystrybutor, który osiàgnie poziom I, II lub III  
w listopadzie, musi w tym miesiàcu spe∏niç wymóg 4 pk. aktywnoÊci.

Za dat´ zasponsorowania Nowego Dystrybutora przyjmuje si´ dat´ zatwierdzenia umowy Success Start przez Biuro G∏ówne FLP Poland • Nagrody z programu nie podlegajà 
zamianie na gotówk´ • NAGRODY Z PROGRAMU NIE MOGÑ ZOSTAå PRZEKAZANE INNEJ OSOBIE • Dystrybutorzy responsorowani nie wliczajà si´ do konkursu • W programie 
uczestniczyç mogà jedynie dystrybutorzy zamieszkali na sta∏e w krajach europejskich, w których dzia∏ajà biura FLP • WSZYSCY DYSTRYBUTORZY W GRUPIE MUSZÑ BYå 
ZASPONSOROWANI W KRAJU. St
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UWAGA! Odbiór nagród i odznaczeƒ tylko na Forever Success Day odbywajàcym si´ bezpoÊrednio po uzyskaniu kwalifikacji. Na scen´  
wywoływane sà wyłàcznie osoby, które potwierdzà swojà obecnoÊç przy stanowisku recepcyjnym.

�0 NAJLEPSZYCH struktury niemanagerskie

MANAGEROWIE sponsorzy:

SUPERVISORZY sponsorzy:

5 SPONSORÓW NA MEDAL

Assistant SUPERVISORZY Patrz str. 8

5

Roman Bucha∏a Krystyna Miszkinis-Bielawska

Gra˝yna Ryczko Urszula i Tomasz Kuçkowie

Joanna Gach Urszula i Miros∏aw Kapustowie

Krystyna i Roman Matusiakowie Bo˝ena i Micha∏ Broƒkowie

Stefania i Franciszek Rduchowie Bo˝ena i Stanis∏aw Rosiakowie

Marta Zabiega∏a Lucyna Smetana

Ma∏gorzata Fugas Marta Zabiega∏a

Teresa Struzik Ma∏gorzata Fugas

Lucyna Pieper Maria Perz-Paprocka i Kazimierz Paprocki

Renata i Wojciech Zieliƒscy Wanda i Andrzej Zi´bowie

El˝bieta Szymaƒska Teresa Struzik

Monika CieÊlik Krzysztof Ka∏u˝a

1. Monika CieÊlik
�. Krystyna Miszkinis-Bielawska
3. Urszula i Tomasz Kuçkowie
4. Roman Bucha∏a
5. Wanda i Andrzej Zi´bowie

Awanse i osiàgni´cia | wrzesieƒ �006

 1. Urszula i Miros∏aw Kapustowie (�)
 �. Danuta i Edward Wienchowie (1)
 3. Urszula i Tomasz Kuçkowie (5)
 4. Wies∏awa i Adam Spyrowie (3)
 5. Bo˝ena Gaj (7)
 6. Bo˝ena i Micha∏ Broƒkowie (–)
 7. Halina Micorek (–)
 8. Krystyna i Jerzy Orubowie (9)
 9. Monika CieÊlik (4)
10. Bogus∏awa i Edward Kupisowie (–)

11. Andrzej i Anna Popielarzowie (6)
1�. Ewa i Piotr Jurkowie (–)
13. Teresa i Stanis∏aw Makowscy (14)
14. Magdalena Strojna (–)
15. Halina i Grzegorz Sm´tkowie (16)
16. Urszula Zyskowska (15)
17. Anna i Metody Lubiƒscy (–)
18. Stefania i Franciszek Rduchowie (–)
19. Krystyna Kwiecieƒ (–)
�0. Jolanta i Rados∏aw Jochimowie (–)

Od bie˝àcego miesiàca publikujemy 20 nazwisk dystrybutorów o najwi´kszych obrotach niemanagerskich,  
a nie 10 jak dotychczas. W nawiasach podajemy pozycj´ zajmowanà w poprzednim miesiàcu. 
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Zaplanuj 
     swój sukces!

Senior Manager Miros∏aw  
Kapusta o planowaniu biznesu

Dyrektor 
Jacek Kandefer  
– lekcja sukcesu  
wg Eddiego Chaia

Manager Anna Popielarz – 
Od Kierownika do Managera

Assistant Supervisorzy

Supervisorzy

Assistant Manager Supervisor Tadeusz Kaczmar-
czyk o produktach pszczelich 
Forever

10 Najlepszych – lipiec 2006

10 Najlepszych – sierpieƒ 2006

Piel´gnacja skóry po lecie – 
lek. med. Aneta Adamczyk

Polska ekipa wspomina Super Rally w Houston

Forever Success Day | Warszawa 16.09.�006
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˚eby zakwalifikowaç si´ na t´ imprez´, nale˝y zdobyç ze swojà 

grupà minimum � 500 pk. w ciàgu roku. MieliÊmy do wyboru: albo 

tradycyjnà wycieczk´ pozjazdowà, tj. Phoenix–Dallas–Mc Allen–

Las Vegas, albo tygodniowy relaks na statku „Ecstasy” z floty Car-

nival. WybraliÊmy rejs przez Zatok´ Meksykaƒskà do Meksyku.

Wyp∏yn´liÊmy z portu w Galveston w pobli˝u Houston. Nigdy jesz-

cze nie p∏yn´liÊmy tak ogromnym statkiem: �56 m d∏ugoÊci, 

kilkanaÊcie pi´ter, �05� pasa˝erów – w tym kilkuset dystrybutorów 

FLP – i 9�6 osób za∏ogi.

Wn´trze statku to wiele pi´knych restauracji, kawiarnie, bary, trzy 

baseny, jacuzzi, kasyno, biblioteka, teatr, galerie i butiki. W restau-

racjach serwowano potrawy z ka˝dego zakàtka Êwiata. Na górnym 

pok∏adzie golf i trasa do joggingu. Dyskoteki, kluby nocne. Komfor-

towo wyposa˝ona kabina.

Ten rejs to rzeczywiÊcie pe∏ny relaks. Wspania∏a pogoda, wiele 

atrakcji do wyboru przez ca∏à dob´, doskona∏a obs∏uga. 

PoznaliÊmy kilku Polaków pracujàcych na statku. Pan Janek troskli-

wie si´ nami opiekowa∏, Pani Magda doradza∏a, jak najlepiej sp´dziç 

czas po zejÊciu na làd. ZdecydowaliÊmy si´ zwiedziç stolic´ stanu 

Jukatan – miasto Merida, wzniesione na ruinach osady Majów. Na 

poczàtku XX wieku mówi∏o si´, ˝e najwi´ksza liczba milionerów na 

jednego mieszkaƒca przypada w∏aÊnie tutaj. Rezultatem tego sà 

wielkie rezydencje, place, parki i pomniki. Katedra Plaza Mayor – 

najstarsza w Ameryce. Merida jest stolicà sizalu i koszenili.

Nocà przep∏yn´liÊmy na jednà z najpi´kniejszych wysp Êwiata. 

Wyspa Cozumel (Wyspa Jaskó∏ek) le˝y przy wschodnim wybrze˝u 

Pó∏wyspu Jukatan, rozdzielajàcego wody Zatoki Meksykaƒskiej od 

Morza Karaibskiego. Kilometrami ciàgnàce si´ pi´kne pla˝e z∏oto-

bia∏ego piasku i ciep∏e turkusowe wody Morza Karaibskiego. 

Pi´kna naturalna laguna pe∏na bajecznie kolorowych ryb, krabów, 

homarów i ˝ó∏wi. Raj dla amatorów nurkowania.

Pe∏ni wra˝eƒ wracamy na statek. Ka˝dy wieczór sp´dzamy w gro-

nie liderów FLP na wspólnej kolacji. Silver Post Rally to jeden  

z wielu programów motywacyjnych, jakie sà dost´pne dla ka˝dego, 

kto spe∏ni okreÊlone warunki.

ChcielibyÊmy, aby jak najwi´ksza grupa polskich dystrybutorów 

zakwalifikowa∏a si´ na Super Rally �007, które odb´dzie si´ w Los 

Angeles, a póêniej Silver Post Rally na Hawajach!

Bogumi∏a i Jan Srokowie
Diamond-Shappire Managers

Jeszcze nie opad∏y emocje zwiàzane z Mi´dzynarodowym Zjazdem 

Forever Living Products w Houston, a ju˝ Rex Maughan przygoto-

wa∏ nast´pnà imprez´ dla najlepszych dystrybutorów Êwiata:

Silver Post Rally

Podró˝e Forever | 



Kreuj Liderów

• Naucz ich…
• Samodzielnie sk ada zamówienia.
• Prowadzi swoje prezentacje produktów.
• Prowadzi swoje prezentacje biznesu.
• Rozwija swoje umiej tno ci.
• Uczy innych, uczy innych, itd.

Silna grupa Kierownika…
• Co najmniej 3 odr bne

linie.
• Co najmniej 7 aktywnych 

dystrybutorów co 
miesi c sk adaj cych
zamówienia.

• Brak wykupywania 
awansów.

• Grupa o obrotach 
powy ej 30 pk. 
miesi cznie.

Kier.

As. Kier.
4 pk.

As. Kier.
4 pk.

As. Kier.
4 pk.

As. Kier.
4 pk.

As. Kier.
4 pk.

As. Kier.
4 pk.

As. Kier.
4 pk.

Czynnik sukcesu

4pk. – Wypracowanie nawyku sukcesu

44pkpk..
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Sponsorowanie
Dystrybutorów

U ywanie produktów

• Entuzjazm
• Stabilno
• Rozwój

W a ciwe budowanie

Manager & Beyond

Assistant  SUPERVISORZY

Krystyna Adamczyk, Aleksandra Babiƒska, Karol Bajer, Beata  
i Jacek Balewscy, Ma∏gorzata Bartkowska, Wioletta Bàk, Anna 
Grzesiak-Bestrzyƒska i W∏odzimierz Bestrzyƒski, Anna i Wojciech 
Betkowie, Danuta Biedrzycka-Widz, Piotr Bil, Jerzy B∏a˝ewicz, Ewa 
B∏och, Ewa Bocheƒska, Joanna Bogdaƒska-Bugaj, Aneta Bratek-
Andruszko, Wanda Brzeziƒska, Iwona Brzozowska, Mariusz 
Bucha∏a, Monika Bucha∏a, Zofia Bucha∏a, Anna Cegie∏ka, Krystyna 
Chabin-Brudzyƒska, Katarzyna Chachaj, Gabriela Chada∏a, Aneta 
Chamerska, Joanna Che∏kowska, Wioletta Chmiel, Alina i Zbigniew 
Ciachowie, Jolanta CieÊla, Jolanta CieÊlak, Gerda CieÊlik, Rajmund 
CieÊlik, Joanna i Maciej Cumbrowscy, Magdalena Czeczajluk, Anna 
i Mariusz Czerkasowie, Krystyna i Pawe∏ Darmoniowie, Izabela 
Dàbrowska, Lidia Robert D´bscy, Jan D∏ugok´cki, Katarzyna Drozd, 
Carolina Dumana, Stanis∏awa Dyrga, Halina i Dariusz Dziubowie, 
Renata Empel-Dàbrowska, Wojciech Feherpataky, Sonia Freier, 
Maria Gacek, Irena Gajek, Jolanta Geniusz-S∏ywka i Jan S∏ywka, 
Dorota Gierszewska, Ma∏gorzata Ginalska, Roman Gliszczyƒski, 
Jacek G∏owaniak, Janina Golec, Teresa Go∏dys, Maria Gondek, 
Ma∏gorzata Górny, Sabina i Jerzy Grabscy, Aleksandra Gràbczew-
ska, Iwona i Kazimierz Grygielowie, ¸ucja Grygorowicz, Stefania  
i Gabriel Grzywokowie, Anna i Arkadiusz Gumulakowie, Sylwia  
i Rafa∏ Gwizda∏owie, Kinga Habdas, Dominika Herbowska-Drejer  
i Micha∏ Drejer, Agnieszka i Rajmund Hinzowie, Alicja Ignasiak, 
Halina Janik, Wojciech Jankowski, Ma∏gorzata Januszewska, Ewa  
i Miros∏aw J´drzejowscy, Jadwiga Juroszek, Barbara Kaczmarczyk, 
Halina i Adolf Kaczmarczykowie, Anna Kaczmarska, Karolina 
Kalinowska, Halina Kaliszk, Renata Karpiel, Karolina Keller, Anna 
Kiedrzynek, Andrzej Klonek, Anna Klonowska, Kamil K∏udka, 
Bo˝ena Knapp, Lucyna Koryga, Danuta Kotlarska, Ma∏gorzata 
Kozak, Jolanta i Piotr Kozio∏owie, Alfreda Koz∏owska, Agnieszka 
Kroszel, Bo˝ena i Janusz Królowie, Agnieszka Krzeczkowska, 
Aniela Krzykowska, Jolanta Kubacka, Beata Kuczyƒska, Magdalena 
Kudrycka, Anna Kukliƒska-Dul, Ma∏gorzata Kula, Ewa Kundzicz-
Golla, Monika Kuwik, Ma∏gorzata Kuzimska-Kopiwoda, Joanna 
Lach, Teresa Linowska, Krystyna Lipiƒska, Marta Lisak, Jolanta 
Macias, Anna Majchrzak, Janina Majerczyk, Bogus∏awa Majewska, 
Eliza Majewska, Bo˝ena Majkut-Nowak, Violetta Malewicz, 
Agnieszka Marczak, Kazimiera i Krzysztof Mariankowscy, Zofia 
Mas∏owska, Tekla Matusiak, Maria Michalska, Gra˝yna Miernik, 
Barbara Mirta-¸abaj, Edyta Miszkinis, Gabriela M∏ynarska-Wower, 
Bo˝ena Mochul, Bernadetta Nawalany, Izabela Niemiec, Jolanta 
Nowak, Marta Nowak, El˝bieta Ogórek, Anna Okuniewicz, Bo˝ena 
Opaliƒska, Aneta Orlanka, Maria Oszajca, Andrzej Paczkowski, 
Aleksander Parys, Emilia Pasternak, Helena Peretko, Barbara 
P´czek, Anna i Henryk P´kalowie, Ewa Piaszczyƒska, Wies∏awa 
Piec, Piotr Pietrzak, Piotr Pi´tak, Ewa Piotrowska, Ma∏gorzata i Jan 
Piotrowscy, Kazimierz Plakwicz, Maria P∏onka, Roman Podsiad∏o, 
Aldona Polak, Grzegorz Ponicki, Lucyna Pszenniak-Ry∏o, Miros∏awa 
Rduch, Justyna i Jacek Rogu∏owie, El˝bieta Romaƒska, Marta 
Rydlewska, Magdalena Rymer, Anna Sadlik, Barbara Sagan, 
Barbara Sajda, Ewa Serafin, Bo˝ena Siwek, Weronika Skarzyƒska, 
Bo˝ena Skiba, Jadwiga Skoczylas, Krystyna Skotarska, Krystyna 
Skowroƒska, Katarzyna Skrzek, Andrzej S∏abik, Agnieszka i Krzysz-
tof Smo∏owie, Ma∏gorzata i Andrzej Sochowie, Karolina Sochacka, 
Anna Sokalska, Beata Sokó∏, Iwona Sokó∏, Monika Sokó∏, Andrzej 
Spita, Agata Sroka, Antonina Sroka, Stanis∏awa Staszewska, Irena 
Stec, Stefania Stec, Teodora Stefaƒska, Micha∏ Szafarski, Honorata 
Szeling, Lila Szewczyk-Królikowska, Barbara i Grzegorz Szlachtowie, 
Ma∏gorzata Szlachta, Wies∏aw Szostak, Alicja Âruba, Renata Tatur, 
Zbigniew Tatur, Ewa Teichmon-Malec, Irena Tu∏odziecka, Krystyna 
Tworzyd∏o, Maria Wac∏awek, Izabela Warcho∏, Teresa Wawrzeƒska, 
Magdalena Widak, Ma∏gorzata i Andrzej Wielgowie, Lidia Wieliƒska-
WrzuÊ, Piotr Wienc, Donata i Adam Wierzbowscy, Danuta Wiktor-
czyk, Marianna i Zbigniew Winczaszkowie, Jolanta WiÊniewska, 
Agnieszka i Karol WiÊniewscy, Danuta Wojciechowska, Ma∏gorzata 
Wojnicka, El˝bieta Wojtczak-Lewandowska, Hanna i Waldemar 
Wolffowie, Barbara Woliƒska, Katarzyna Wycisk, Robert Wykowski, 
Ludmi∏a Wysocka, Krzysztof Zajàc, Renata Zakrzewska, Ryszard 
Zalewski, Renata Zarymbska, Alicja Zawadka, Julia Zdera, Kata-
rzyna Zieliƒska, Gabriela Zielonka, Halina i W∏adys∏aw Z∏otkowscy, 
Krystyna i Chester Zochowscy, Ma∏gorzata i Zygmunt Zukierscy, 
Dorota i Roman ˚abiƒscy, Maria ˚onto∏ow.

8

Spotkanie z Managerami Kraków ��.09.�006

Spotkanie Dyrektora FLPP Jacka Kandefera z Managerami regionu 

ma∏opolskiego by∏o doskona∏à okazjà do zaprezentowania nowych 

materia∏ów szkoleniowych przes∏anych przez Biuro G∏ówne Forever 

Living Products Int. Zosta∏y one przyj´te bardzo entuzjastycznie  

i z pewnoÊcià b´dà wykorzystywane przy okazji ró˝nych spotkaƒ, 

prowadzonych zarówno przez Biuro G∏ówne FLPP, jak i przez 

liderów z ca∏ej Polski.

| Raporty regionalne Awanse | wrzesieƒ �006
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Aloe MSM Gel 
– doskona∏e 
uzupe∏nienie 
dla organizmu

W miar´ starzenia si´ Êwiatowej spo∏ecznoÊci coraz powszech-

niejsze stajà si´ problemy ze stawami i coraz wi´cej osób cierpi 

na schorzenia uk∏adu ruchu. Aloe MSM Gel zawiera wiele 

naturalnych, skutecznych sk∏adników wspierajàcych zdrowie 

stawów. Przyjrzyjmy si´ bli˝ej tym sk∏adnikom i niezwyk∏ym 

kojàcym efektom, jakie przynosi ich zastosowanie. 

Dimetylosulfon (MSM)

Siarka jest czwartym w kolejnoÊci pod wzgl´dem zapotrzebowania 

pierwiastkiem budujàcym nasz organizm. Jest obecna w ka˝dej 

komórce ludzkiego cia∏a. Od jej dostatecznej iloÊci zale˝y budowa 

i zdrowie naszej skóry, tkanki ∏àcznej, wszystkich elementów 

chrz´stnych (np. w stawach i kr´gos∏upie) oraz w∏osów i paznokci. 

MSM, substancja wyst´pujàca w naturze, to organiczny zwiàzek 

siarki, doskonale rozpoznawany i przyswajany przez ludzki 

organizm. Zwiàzki siarki organicznej sà niezb´dne przy odtwarzaniu 

(regeneracji) tkanki chrz´stnej oraz ∏àcznej w naszych stawach. 

Niedobór tego pierwiastka skutkuje coraz powszechniejszymi we 

wspó∏czesnym Êwiecie k∏opotami ze stawami i kr´gos∏upem. 

Niedobory siarkowe sà równie˝ coraz cz´stszà przyczynà k∏opotów 

z w∏osami i paznokciami, a tak˝e niektórych uporczywych 

dolegliwoÊci skórnych (np. ∏ojotok). 

Stabilizowany Mià˝sz Aloe Vera

Aloe MSM Gel zawiera 40% stabilizowanego mià˝szu Aloe Vera, 

stanowiàcego czynnik od˝ywiajàcy skór´. Zawarte w aloesie 

ligniny u∏atwiajà wnikanie w skór´ MSM, dzi´ki czemu substancja 

ta dociera dok∏adnie tam, gdzie potrzebne jest jej dobroczynne 

dzia∏anie.

Màcznica lekarska

LiÊcie màcznicy lekarskiej by∏y wykorzystywane ze wzgl´du na 

swoje w∏aÊciwoÊci lecznicze ju˝ przez staro˝ytnych Rzymian oraz 

przez Indian. W wielu krajach, w tym równie˝ w Polsce, tak˝e 

dzisiaj znajdujà one zastosowanie w zielarstwie. Majà one w∏aÊci-

woÊci przeciwzapalne, antybakteryjne oraz ∏agodzàce.

Olejek z drzewa herbacianego

Dr Tom Riley, mikrobiolog z Uniwersytetu Zachodniej Australi 

odkry∏, ˝e olejek ten zabija wiele bakterii obecnych przy ró˝nych 

powszechnych infekcjach oraz ˝e jest przydatny w przypadku drob-

nych skaleczeƒ i otarç. Wspomaga on absorpcj´, przyspiesza 

gojenie, koi lekki ból, oczyszcza i dezynfekuje tkanki, redukuje 

obrz´k i zaczerwienienie.

Wyciàg z rozmarynu

Jest to substancja od˝ywiajàca skór´, która przyczynia si´ równie˝ 

do poprawy krà˝enia. Pomaga uwolniç p∏yny z tkanek, wp∏ywa 

∏agodzàco na bóle mi´Êni i nerwobóle. Znajduje tak˝e zastosowanie 

w maÊciach ∏agodzàcych objawy artretyzmu.

Wyciàg z kory wierzbowej

Kora wierzbowa jest doskonale znana ze swoich w∏aÊciwoÊci 

przeciwbólowych, przeciwgoràczkowych i przeciwzapalnych. Od 

ponad � 000 lat jest ona wykorzystywana do ∏agodzenia artretyzmu 

i kojenia bólu. 

Produkt |
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Ko ƒskie 
zdrowie

pozwala zachowaç biologicznà aktywnoÊç aloesu,  spora grupa 

produktów Forever Living Products wyÊmienicie nadaje si´ do 

tych celów. Efekty terapeutyczne sà zazwyczaj dobre, czasem 

bardzo dobre, a niekiedy zaskakujàco skuteczne.

Od wielu lat wspó∏pracuj´ z Tà Fajnà Fundacjà (TFF), która opiekuje 

si´ niepe∏nosprawnymi i ludêmi z problemami z adaptacjà 

spo∏ecznà. Znacznà cz´Êç dzia∏aƒ prowadzà z wykorzystaniem 

koni. W oÊrodku TFF jest ich dwanaÊcie. Cz´Êç z nich wykupiono  

z tzw. „z∏ych ràk”. Cz´Êç to konie, które Fundacja przyj´∏a do swojej 

stajni po kontuzjach, których koszt leczenia zniech´ci∏ ich 

ówczesnych w∏aÊcicieli. Inne to zwierz´ta, które z przyczyn g∏ównie 

losowych odsprzedano za symbolicznà op∏atà ze ÊwiadomoÊcià, 

˝e w fundacyjnej stajni konie majà nie tylko obowiàzki. Majà 

równie˝ prawa.

Prawo do dobrej piel´gnacji i leczenia jest na poczàtku listy. Kadra 

Fundacji docenia mo˝liwoÊci medycyny naturalnej w wydaniu 

weterynaryjnym. To powody, dla których ch´tnie im pomagam.

Kilka z tamtejszych koni mia∏o wczeÊniej nabyte (przed przyjazdem 

do TFF), dosyç powa˝ne dolegliwoÊci:

Enigma sp. – pourazowe, przewlek∏e zapalenie stawu p´cinowego 

(zwapnienie g∏ówki, niedobór mazi stawowej), a w efekcie 

niemijajàcà kulawizn´. Mia∏a ju˝ szesnaÊcie lat (odpowiednik 

Weterynaria, podobnie jak medycyna ludzka, dzieli si´ na 

specjalnoÊci, szko∏y i metody leczenia. W mojej praktyce 

konwencjonalne metody leczenia ch´tnie wspieram medycynà 

naturalnà. O ile w leczeniu ludzi ma ona coraz wi´kszy udzia∏, to  

w polskiej praktyce weterynaryjnej jest w dalszym ciàgu nie-

doceniana. W rozwini´tych krajach azjatyckich, UE czy Ameryki 

Pó∏nocnej lekarze weterynarii za wiedzà i zgodà, a cz´sto na 

wyraênà proÊb´ w∏aÊcicieli chorych zwierzàt stosujà nieinwazyjne, 

naturalne metody leczenia, np. izopati´ – nowoczesnà ga∏àê 

homeopatii z wykorzystaniem Êladowych iloÊci Êrodków farma-

ceutycznych, terapi´ segmentalnà – doÊwiadczenia medycyny 

wschodu ∏àczone z osiàgni´ciami wspó∏czesnej neurologii oraz 

fitoterapi´. Zw∏aszcza w przypadku pierwszej i trzeciej z wymie-

nionych metod terapeutycznych, dzi´ki technologii produkcji, która 

| Produkty dla zwierzàt
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pi´çdziesi´cioletniej kobiety) i nigdy do tej pory nie by∏a êrebna. 

Wojak wlkp – pourazowe wieloletnie obràczki wy˝sze (zwapnienia 

koÊci przedramiennych), w nast´pstwie czego zwyrodnienia 

stawów p´cinowych i oczywiÊcie powa˝nà, utrzymujàcà si´ od 

ponad roku kulawizn´.

Konie te by∏y wczeÊniej leczone metodami konwencjonalnymi.  

W obu przypadkach koszty tych kuracji by∏y bardzo wysokie.

Te oraz kilka innych koni obj´liÊmy pó∏rocznà kuracjà produktami 

Forever. Sponsorem produktów by∏o FLPP. KorzystaliÊmy z Forever 

Freedom, Aloe Berry Nectar, Aloe First, Aloesowej Emulsji 

Rozgrzewajàcej, Galaretki Aloe Vera, Aloe MSM Gel i z innych. 

Jak zapewne Paƒstwo si´ domyÊlajà, jest si´ czym pochwaliç.  

U wszystkich koni zaobserwowaliÊmy popraw´. U Wojaka i Enigmy 

nawet bardzo du˝à. Oba konie przesta∏y kuleç i wróci∏y do (lekkiej 

w ich przypadku) pracy. Enigma zosta∏a mamà, a zarówno cià˝a, 

jak i poród przebieg∏y bez komplikacji (na zdj´ciu Enigma sp.  

– mama i jej córka – sp. Evita po mlp. Emigrant).

Je˝eli u koni z tak powa˝nymi i opierajàcymi si´ wczeÊniejszym 

intensywnym oraz kosztownym próbom leczenia dolegliwoÊciami 

uzyskaliÊmy tak znacznà popraw´, to warto si´ zastanowiç, jakie 

efekty terapeutyczne mo˝na by osiàgnàç u l˝ej kontuzjowanych 

zwierzàt lub w ich profilaktyce i regeneracji.

OczywiÊcie, w ˝adnym przypadku opisanych rezultatów  nie wolno 

traktowaç jako zweryfikowanej metody leczniczej. ˚eby mog∏o to 

mieç miejsce, nale˝a∏oby poszukaç potwierdzenia w badaniach 

klinicznych.

Ze wzgl´du na du˝e ró˝nice metabolizmu organizmów ludzkich, jak 

i poszczególnych gatunków zwierzàt, wszelkie dzia∏ania lecznicze  

z wykorzystaniem produktów aloesowych nale˝y skonsultowaç  

z lekarzem weterynarii.

A teraz kilka praktycznych wskazówek dla koniarzy, dotyczàcych 

piel´gnacji i „ma∏ej weterynarii” rodem ze stajni Tej Fajnej Fundacji 

w Stoczku ¸ukowskim:

Aloesowe Myd∏o w P∏ynie i Szampon Aloe-Jojoba: u˝ywamy 

cz´sto zarówno do punktowego mycia, jak i do ca∏oÊciowych 

kàpieli. Nie dodajemy Êrodków grzybobójczych. Nie zauwa˝yliÊmy 

˝adnych reakcji alergicznych. SierÊç i w∏osie d∏ugie nabierajà 

po∏ysku. Skóra pozostaje zdrowa. Przy piel´gnacji sromów i puzder 

korzystamy z tych samych Êrodków.

Z utrapieniem ciep∏ego sezonu, którym sà meszki, muchy koƒskie 

i inne podobne paso˝yty powodujàce bàble na szyi, w pachwinie, 

na linii popr´gu i reszcie cia∏a, b´dàce przyczynà bolesnoÊci, 

sw´dzenia i nerwowoÊci koni, radzimy sobie przy pomocy Aloe 

First. Przed naniesieniem tego Êrodka myjemy koniom skór´,  

a nast´pnie miejscowo spryskujemy obficie preparatem. W przy-

padku koni, które p∏oszy dêwi´k atomizera, wylewamy p∏yn 

bezpoÊrednio na d∏oƒ i tak go nanosimy (nawet kilka razy 

dziennie).

Aloe First i Galaretki Aloe Vera u˝ywamy jako Êrodków przyspie-

szajàcych gojenie drobnych ran i skaleczeƒ.

Aloe First s∏u˝y nam równie˝ w problemach z obtarciami k∏´bu  

i obcierkami pod popr´giem.

Równie˝ koniom, u których wyst´pujà opoje, oraz tym z tendencjà 

do powracajàcych kontuzji Êci´gien zginaczy nadp´cia robimy 

aloesowe kompresy pod luênà owijk´. Aloesowa Emulsja Rozgrze-

wajàca znakomicie nadaje si´ jako wcierka rozgrzewajàca  

i z naszego doÊwiadczenia wynika, ˝e jest bezpieczna.

Paƒstwu i pozostajàcym pod Paƒstwa opiekà koniom ˝ycz´ du˝ej 

satysfakcji z produktów Forever Living Products!

Lek. Weterynarii
Maciej Zabrzyjewski

Maciej Zabrzyjewski jest absolwentem wydzia∏u weterynarii 

Warszawskiej Akademii Rolniczej i by∏ym pracownikiem 

Instytutu Parazytologii PAN. Du˝ymi zwierz´tami zajmowa∏ si´ 

mi´dzy innymi w Norwegii. Obecnie praktykuje i przyjmuje  

w Klinice Ma∏ych Zwierzàt w warszawskim Wawrze.

Produkty dla zwierzàt |
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Twój biznes FLP: 
jak byç skutecznym 
sponsorem
Bill Lewis, wiceprezes ds. operacyjnych

Zasponsorowanie nowego dystrybutora to ogromna szansa 

zarówno dla ciebie jak i dla tej osoby. Szansa ta niesie tak˝e ze 

sobà powa˝nà odpowiedzialnoÊç: by do∏o˝yç wszelkich staraƒ  

i wypracowaç d∏ugofalowy zwiàzek. W naszym poprzednim 

artykule o sponsorowaniu omawialiÊmy krok po kroku proces 

uczenia nowego dystrybutora umiej´tnoÊci potrzebnych do 

budowania biznesu. Jednak najwa˝niejszym elementem twojej 

odpowiedzialnoÊci nie sà nabyte umiej´tnoÊci techniczne, ale 

raczej twoja umiej´tnoÊç skutecznej pracy z ludêmi.

Sà dwie fundamentalne zasady, o których nale˝y pami´taç, pracu-

jàc z ludêmi. Pierwsza z nich brzmi: „Ludzie nie b´dà dbaç o to, ile 

wiesz, dopóki nie b´dà wiedzieç, jak bardzo o nich dbasz”. Dopóki 

ludzie nie b´dà mieli poczucia, ˝e zale˝y ci na ich pomyÊlnoÊci  

i dobrobycie, nie b´dà s∏uchali tego, co masz do powiedzenia, ani 

nie pójdà za twoim przewodnictwem. Nie mo˝emy myÊleç  

o naszych dystrybutorach w kategoriach tego, ile pieni´dzy 

wygenerujà na naszym wydruku premii czy do jakiego programu 

motywacyjnego zakwalifikujemy si´ dzi´ki ich obrotom. OczywiÊ-

cie, ich sukces oznacza tak˝e nasz sukces, ale musimy byç szczerze 

zainteresowani ich rozwojem zarówno osobistym, jak i w biznesie.

Druga zasada brzmi: „Ludzie to dziwne stworzenia. Idà tam, gdzie 

ich chcà; zostajà tam, gdzie si´ o nich troszczà; rozwijajà si´ 

tam, gdzie im daç ˝yznà gleb´”.  Niezale˝nie od tego jak wielki jest 

potencja∏ szansy FLP, je˝eli nie oka˝emy ludziom tego rodzaju 

troski i zainteresowania, po prostu pójdà gdzie indziej, tam gdzie je 

znajdà. Zastanówmy si´ nad ró˝nymi koncepcjami, które pomogà 

nam uzewn´trzniç naszà trosk´ i zainteresowanie.

Na pierwszym miejscu listy jest komunikacja. Jak cz´sto mówi Carl 

Zander, wiceprezes do spraw rozwoju sprzeda˝y regionu zachod-

niego: „Poczàtek zwiàzku to efekt komunikacji; koniec zwiàzku to 

efekt braku komunikacji”. Ludzie lubià byç poinformowani i jeÊli 

chodzi o komunikacj´, nikt nie chce postawaç poza nawiasem. Jak 

wi´c wykorzystaç t´ umiej´tnoÊç, pami´tajàc o dwóch wy˝ej 

wspomnianych zasadach? Jest to tak proste jak podniesienie 

s∏uchawki i zadzwonienie; jak wystukanie na klawiaturze i wys∏anie 

maila; jak napisanie i wys∏anie listu. Korzystajàc z jednej  

z powy˝szych metod, powinniÊmy kontaktowaç si´ z naszymi 

dystrybutorami pierwszej generacji co najmniej raz w tygodniu. 

Komunikacja powinna byç pouczajàca, pozytywna i zach´cajàca. 

Nasz przekaz powinien dotyczyç nie tylko spraw biznesowych,  

| Akademia biznesu
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ale tak˝e byç przejawem zainteresowania innymi aspektami ˝ycia 

dystrybutorów. Czasami dystrybutorzy potrzebujà dodatkowego 

szkolenia,  innym razem po prostu ch´tnego s∏uchacza;  w innych 

jeszcze przypadkach g∏osu zach´ty czy oferty pomocy przy naj-

bli˝szej prezentacji.

Kolejna koncepcja to efektywna administracja. Pod tym poj´ciem 

kryje si´ punktualne zajmowanie si´ biznesem. Ludzie czujà si´ 

wa˝ni, kiedy widzà, ˝e ich potrzeby traktujesz priorytetowo. Kiedy 

dystrybutorzy kontaktujà si´ z nami ze swoimi troskami, proÊbami 

o informacje lub pomoc – bezzw∏ocznie powinniÊmy zajàç si´ tà 

sprawà. PowinniÊmy do nich oddzwoniç jak najszybciej i pozostaç 

w kontakcie po znalezieniu rozwiàzania, choçby po to, by upewniç 

si´, ˝e to rozwiàzanie okaza∏o si´ satysfakcjonujàce. Efektywna 

administracja oznacza tak˝e zawsze wywiàzywanie si´ z danych 

obietnic i nigdy nie obiecywanie czegoÊ, czego nie mo˝emy zrobiç. 

Takie zachowanie rozwija w dystrybutorach zaufanie i daje im 

poczucie, ˝e ci na nich zale˝y.

I tak dochodzimy do koncepcji skutecznego szkolenia naszych 

dystrybutorów. Szkolenie dystrybutorów daje takie same efekty 

jak uprawa ogrodu. Pomaga dystrybutorom rozwijaç si´ i owocuje 

wspania∏ymi liderami. Tak wi´c, choç nauczenie dystrybutorów 

umiej´tnoÊci technicznych jest bardzo wa˝ne, nie powinniÊmy 

lekcewa˝yç umiej´tnoÊci zwiàzanych z pracà z ludêmi. 

Nast´pnie mamy bardzo wa˝ny aspekt bycia dobrym wzorem. 

Nigdy nie powinniÊmy prosiç naszych dystrybutorów o robienie 

czegoÊ, czego sami nie robimy. Kiedy zakasujemy r´kawy  

i bierzemy si´ do pracy razem z naszymi dystrybutorami, pomaga 

im to zrozumieç, ˝e wszyscy sà równi i ˝e w tej wielkiej szansie na 

biznes dzia∏amy wszyscy razem. I kiedy tak b´dziemy pracowaç 

rami´ przy ramieniu, nasz entuzjazm stanie si´ entuzjazmem 

naszych dystrybutorów, a nasza etyka pracy stanie si´ ich etykà.

I wreszcie koncepcja uznania. Nie ma lepszego sposobu na 

pokazanie ludziom, ˝e nam na nich zale˝y, ni˝ uznajàc ich 

osiàgni´cia. Dobry sponsor jest nie tylko trenerem, ale tak˝e 

g∏ównym kibicem! Jest wiele prostych sposobów okazywania 

uznawania dystrybutorom. Pami´tanie o wa˝nych datach, takich 

jak urodziny, rocznice czy kluczowe daty zwiàzane z FLP, oraz 

proste nagrody za poszczególne osiàgni´cia i awanse w planie 

marketingowym to oczywiste okazje do okazania dystrybutorom 

naszego zaanga˝owania.

Powiedziano, ˝e wielkie dokonania biorà si´ z prostych, 

konsekwentnych dzia∏aƒ. Rozpatrywane pojedynczo, koncepcje 

opisane w tym artykule mogà wydawaç si´ ma∏o znaczàce. Jednak 

gdy rozwa˝yç je jako ca∏oÊciowy pakiet, stosowany miesiàcami  

i latami w naszej wspó∏pracy z FLP, stanà si´ najwa˝niejszymi 

czynnikami naszego sukcesu. n

Ju˝ w sprzeda˝y!

Nowa ulotka 
tematyczna 
„10 najwa˝niejszych 
powodów, by piç  
Mià˝sz Aloe Vera”

Promocja:  pakiet 50 szt. w cenie 10 z∏,  

czyli 0,20 z∏ za 1 szt.

Przy zakupie indywidualnych egzemplarzy  

cena 1 szt. 0,50 z∏.

Akademia biznesu |
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Zapraszamy na specjalny Forever Success Day 
z okazji XIII urodzin  FLP Poland!

18 listopada �006
Hotel Westin, al. Jana Paw∏a II �1, godz. 13:00

NowoÊci! Motywacja! Szkolenia!
Awanse i odznaczenia

Na scen´ zapraszamy dystrybutorów, którzy w okresie 
od listopada �005 do paêdziernika �006  

uzyskali awans na stanowisko od Supervisora wzwy˝.

Wokalistka Izabela Kopeç (mezzosopran) 
koncertujàca w kraju i za granicà zabierze Paƒstwa w muzycznà podró˝ 

∏àczàcà muzyk´ popularnà z operowà.

Bilety w sprzeda˝y od �3/10/�006
Uwaga! Do 10/11/06 bilety w cenie 30 z∏. Po 10/11/06 – bilety w cenie 40 z∏.

1 kwietnia �006 – 31 marca �007 to okres kwalifikacyjny na Super Rally �007  

w Anaheim. Dystrybutorzy, którzy w tym czasie uzyskajà obroty grupowe powy˝ej 

�500 pk., wezmà tak˝e udzia∏ w Silver Post Rally Tour – szeÊciodniowej wycieczce marzeƒ na Hawaje! 

Do zobaczenia na… HAWAJACH
5-10 sierpnia 2007

Szczegó∏owe informacje na temat kwalifikacji znajdziecie w Zasadach Dzia∏alnoÊci Forever Living Products Poland.

| Wydarzenia
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W Y D A R Z E N I A

Forever Success Day  

Gdaƒsk, �8 paêdziernika �006
Centrum Handlowe Manhattan, ul. Grunwaldzka 9�

godz. 11:00-16:00  

• Cykl pracy Forever – Dyrektor FLP Jacek Kandefer

• Planowanie biznesu – Sapphire Manager Stanis∏aw Kardasz

• Od Kierownika do Mened˝era – Soaring Manager Grzegorz 
Sieczka

• Plan marketingowy – Manager Krystyna Król

• Programy motywacyjne

• Aloesowe bestsellery – dr Artur Nowak

Bilety do �0/10 w cenie 10 z∏. Od �3/10 – w cenie �0 z∏.

Forever Success Day  

Kraków, 4 listopada �006
Teatr Groteska, ul. Skarbowa �

godz. 11:00-16:00  

• Sukces z Forever – Dyrektor FLP Jacek Kandefer

• Planowanie biznesu – Manager Aleksander Konieczny

• Od Kierownika do Mened˝era – Senior Manager Wies∏awa 
Spyra

• Programy motywacyjne – Diamond-Sapphire Manager 
Bogumi∏a Sroka

• Rola aloesu i suplementów Forever w zapobieganiu infekcjom  
w okresie jesienno-zimowym – dr Artur Nowak

Bilety do �7/10 w cenie 10 z∏. Od 30/10 – w cenie �0 z∏.

Szkolenia marketingowe  

E∏k, 17 paêdziernika �006
Hotel Rydzewski, ul. Armii Krajowej 3�

godz. 18:00  

• Cykl pracy Forever – Dyrektor FLP Jacek Kandefer

Wroc∏aw, �0 paêdziernika �006
Budynek Oddzia∏u, ul. Lelewela 8

godz. 17:30-�0:30  

• Skuteczny biznes wed∏ug Eddiego Chaia – Dyrektor FLP Jacek 
Kandefer

• Planowanie biznesu – Senior Manager Bo˝ena Matkowska

• Od Kierownika do Mened˝era – Manager Krzysztof  
Aleksandrowicz

Szkolenie 6 pk.

Przypominamy, ˝e od paêdziernika rozpoczyna si´  kwalifikacja 
na kolejne szkolenie 6 pk.:

Dystrybutorzy, którzy w paêdzierniku, listopadzie i grudniu  br. 
uzyskajà osobisty obrót 6 pk. miesi´cznie (lub 4 pk. w przypadku 
Assistant Supervisorów), wezmà udzia∏ w szkoleniu w styczniu 
�007.

Szansa na Biznes

BYDGOSZCZ 
Hotel Brda, ul. Dworcowa 9, godz. 18:00

 7/11/06 – Supervisor Jolanta Kilanowska

�1/11/06 – Senior Managerowie Halina i Grzegorz Sm´tkowie

GDA¡SK 
sala szkoleniowa Oddzia∏u, ul. Szymanowskiego �, godz. 17:00

10, �4/11/06 – Soaring Manager Grzegorz Sieczka

ELBLÑG 
Hotel Gromada, pl. S∏owiaƒski �, godz. 17:00

 8/11/06 – Senior Managerowie Anna i Zbigniew Adamik

KRAKÓW 
sala szkoleniowa obok Oddzia∏u, ul. Kadecka 1

poniedzia∏ek – piàtek, godz. 18:00

LUBLIN 
biuro Manager Zofii Staropi´tki 

ul. Hutnicza �4/46, tel. 0-81/44� 74 18

LUBLIN 
Studio Urody „Urszula”, Manager Urszula Zyskowska  

ul. U∏anów 7, tel. 0-81/53 108 53

OSTRO¸¢KA 
SM Klub Lokator, ul. Hallera 13, godz. 18:00 

14/11/06 –  Managerowie Anna i Andrzej Popielarzowie

�0/11/06 –  Managerowie Teresa i Stanis∏aw Makowscy

 OSTRÓDA 
Hotel Promenada, ul. Mickiewicza 3, godz. 18:00

 9, �3/11/06 – Soaring Manager Grzegorz Sieczka

RACIBÓRZ 
OÊrodek Szkolenia Kierowców, ul. Drzyma∏y 9, godz. 16:30

3, �4/11/06 – Senior Manager Kazimierz Swoboda

WROC¸AW 
budynek Oddzia∏u, ul. Lelewela 8, godz. 18:00

7, 14, �1, �8/11/06 – Managerowie regionu

I N F O R M A C J A

Zasady Dzia∏alnoÊci FLP Poland
Od 1 grudnia br. przywrócone zostaje oryginalne, zgodne z zasa-
dami wprowadzonymi przez Biuro G∏ówne FLP Int. i obowiàzujàcymi 
na ca∏ym Êwiecie, brzmienie punktu 4.8 Zasad Dzia∏alnoÊci FLP 
Poland.
W punkcie tym napisano:
4.8  Nowy Dystrybutor nie otrzymuje premii ani nie ma prawa 

prowadziç dzia∏alnoÊci sponsorskiej, dopóki nie awansuje na 
pozycj´ Assistant Supervisor. Awans na stanowisko Assistant 
Supervisor nast´puje w memencie, gdy Nowy Dystrybutor 
zakupi od FLP produkty o wartoÊci 2 pk. w ciàgu maksymalnie 
2 kolejnych miesi´cy kalendarzowych. Umowy dystrybutorskie 
akceptowane sà jedynie ∏àcznie z zamówieniem na produkty 
w kwocie minimum 400 z∏ (ceny hurtowe brutto).

Wydarzenia i informacje |



FIRMA OR¸ÓW!

NOWE, FANTASTYCZNE LOGO!
W sierpniu br. na Super Rally FLP w Houston odby∏a si´ uroczysta, premierowa 
prezentacja nowego logo Forever Living Products. Od tej chwili wszystkie nasze 
nowe materia∏y szkoleniowe b´dà nosiç symbol wspania∏ego or∏a. Wierzymy, ˝e 
dystrybutorzy, budujàc swój biznes FLP, b´dà si´ wznosiç tak wysoko jak on!

Wszystkich dystrybutorów pos∏ugujàcych si´ w swoich materia∏ach starym logo (np. 
wizytówki, strony internetowe) prosimy o zastàpienie go firmowym symbolem or∏a. 
Osoby zainteresowane uzyskaniem wzoru logo w formie graficznej prosimy  
o kontakt z Monikà Hajzner w Biurze G∏ównym FLPP, e-mail: m.hajzner@flpp.com.pl. 


