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List od Prezydenta  LOT TRZMIELA

 Kiedy skoƒcz´ pisanie tego listu, polecimy z Greggiem i Garinem do Brazylii, na pierwszy 
w tym kraju Zjazd Podzia∏u Zysków – jestem przekonany, ˝e b´dzie to najwi´kszy inaugura-
cyjny Podzia∏ Zysków w historii FLP! Obserwowanie, jak Brazylia wyrasta na naszego gracza  
nr 1 w Ameryce ¸aciƒskiej, to wspania∏e doÊwiadczenie. Co za niesamowita historia; 
dzia∏alnoÊç operacyjnà w Brazylii rozpocz´liÊmy oko∏o 1995 roku i przez wiele lat cieszyliÊmy 
si´ stabilnym rozwojem. I nagle osiàgni´ty zosta∏ punkt, w którym energia dystrybutorów 
i Biura G∏ównego stopi∏y si´ w jedno, a obroty FLP w Brazylii w ciàgu ostatnich paru lat 
skoczy∏y do imponujàcej liczby ponad 20 000 pk.! PomyÊlcie o tych wszystkich ludziach, 
których ˝ycie uleg∏o poprawie, o tysiàcach osób, które korzystajà z naszych produktów i cieszà 

si´ owocami Planu Marketingowego – a to wszystko g∏ównie dzi´ki ci´˝kiej pracy, zaanga˝owaniu i wizji naszych 
wspania∏ych dystrybutorów w przepi´knej Brazylii.
 W naszej bran˝y, tak jak w wielu innych, istnieje punkt, w którym biznes zaczyna zyskiwaç przyspieszenie 
wi´ksze ni˝ po∏àczone wysi∏ki wszystkich zaanga˝owanych osób. Punkt ten bywa ró˝nie okreÊlany. Naukowcy mogà 
go nazywaç „masà krytycznà”, Steven Covey okreÊla go mianem „synergii”, a Malcolm Gladwell okreÊli∏ go w swojej 
ksià˝ce jako „punkt prze∏omowy”. Niezale˝nie od nazwy, niemal nigdy nie da si´ przewidzieç, kiedy ten punkt 
nastàpi; najcz´Êciej nie wiadomo nawet, czy w ogóle kiedykolwiek nastàpi. Mog´ Wam jednak zagwarantowaç, 
˝e w Forever Living Products na pewno nastàpi. Je˝eli si´ nie poddacie i nieustannie b´dzie wykonywaç kluczowe 
dzia∏ania, w pewnym momencie osiàgni´cie swojà w∏asnà mas´ krytycznà, synergi´ czy punkt prze∏omowy.
 Jest pewna ciekawostka dotyczàca trzmiela. Na pewno wiecie, jak wyglàda trzmiel – jak przygruba osa  
z maleƒkimi skrzyde∏kami. Nie jestem natomiast pewny, czy wiecie, ˝e naukowo dowiedziono, i˝ trzmiel nie mo˝e 
lataç. Innymi s∏owy, zgodnie z zasadami aerodynamiki obiekt, którego proporcje mi´dzy skrzyd∏ami a korpusem 
sà takie jak u trzmiela, nie powinien byç zdolny unieÊç si´ w powietrze. Tak wi´c, gdyby trzmiel zna∏ naukowe 
twierdzenia, wiedzia∏, co mówià specjaliÊci, i bra∏ pod uwag´ swoje fizyczne ograniczenia, nigdy by nie polecia∏. 
Jednak ten ma∏y owad, ignorujàc wszystko, postawi∏ sobie cel i zaczà∏ machaç skrzyde∏kami. I tak macha∏, coraz 
szybciej i szybciej, a˝ wreszcie oderwa∏ si´ od ziemi. W tym momencie osiàgni´to nowy punkt odniesienia i lot 
trzmiela przesta∏ byç niemo˝liwoÊcià. Nauka si´ myli∏a, a wola trzmiela dos∏ownie zmieni∏a zasady. Trzmiel nie 
stawia∏ sobie ograniczeƒ; powiedzia∏ sobie: „B´d´ macha∏ skrzyde∏kami tak szybko, jak musz´, aby polecieç”. 
Faktem jest, ˝e trzmiel musi wykonywaç 200 machni´ç skrzyde∏kami na sekund´, aby unosiç si´ w powietrzu. Co 
by si´ wi´c sta∏o, gdyby ustali∏ sobie limit 199 machni´ç? Nic! Nigdy nie oderwa∏by si´ od ziemi, pomacha∏by tylko 
skrzyde∏kami i zrezygnowa∏. Jak tylko doszed∏ do 200, uniós∏ si´ w powietrze; ró˝nica mi´dzy magià i majestatem 
lotu a poniesieniem kl´ski wynios∏a tylko jedno machni´cie.
 Ka˝dy z nas ma taki punkt prze∏omowy, moment, w którym nasz biznes osiàga przyspieszenie wi´ksze ni˝ 
wysi∏ek, jaki w niego wk∏adamy. Niestety, nie mog´ Wam powiedzieç, kiedy ten punkt nadejdzie dla Was,  
ale zapewniam Was, ˝e istnieje, i je˝eli jesteÊcie przygotowani na ciàg∏e starania, na ciàg∏e machanie skrzyd∏ami,  
w koƒcu wzniesiecie si´ w powietrze. Tak samo jak w przypadku Brazylii, osiàgniecie punkt, kiedy wszystkie 
elementy uk∏adanki po prostu si´ dopasujà. Musimy byç bardzo rozwa˝ni w naszym dà˝eniu do sukcesu i nie stawiaç 
sobie samym ograniczeƒ czy przeszkód. Ograniczeƒ takich jakich: „Porozmawiam z X osobami, b´d´ uczestniczy∏  
w X spotkaƒ czy wykonam X telefonów.” Wysi∏ek, jak powinniÊmy w∏o˝yç w budowanie biznesu, powinien byç 
zamiast tego taki: „Porozmawiam z tyloma osobami, z iloma trzeba b´dzie” lub „B´d´ uczestniczy∏ w tylu spotka-
niach, w ilu trzeba”. 
 Wszyscy s∏yszeliÊcie powiedzenie, ˝e „w ˝yciu nie ma gwarancji”. W tym przypadku nie zgodz´ si´, 
poniewa˝ gwarantuj´, ˝e je˝eli jesteÊcie gotowi przestrzegaç zasad dzia∏alnoÊci firmy i robiç wszystko, co trzeba, 
wtedy odniesiecie w biznesie sukces. Obserwuj´ to od ponad 28 lat, w ponad 110 krajach Êwiata. Kultura, pogoda, 
rasa, p∏eç czy jakakolwiek inna „wymówka” nie majà znaczenia, jeÊli jesteÊcie gotowi zrobiç wszystko, co trzeba.  
Tak jak pisa∏em w zesz∏ym miesiàcu, wierz´, ˝e 2006 b´dzie najlepszym rokiem, jakiego kiedykolwiek 
doÊwiadczyliÊcie. Mamy nowy program Podzia∏u Zysków, którym jestem bardzo podekscytowany; na ca∏ym Êwiecie 
odbywajà si´ fantastyczne imprezy Forever i mamy najlepszà rodzin´ dystrybutorów na Êwiecie.
 Na rynku, gdzie ka˝dy potrzebuje poprawy finansów i zdrowia, nie przegapcie w∏aÊciwego momentu.  
Nie macie chwili do stracenia, nadal rozwijajàc swój biznes i tworzàc trwa∏e dziedzictwo – do Was nale˝y ca∏kowita 
kontrola. ˚ycz´ Wam fenomenalnego miesiàca!

Na zawsze Wasz,

Rex Maughan 



Najwi´ksze czeki!

Jayne Leach i John Curtis, Diamentowi 
Mened˝erowie z Wielkiej Brytanii

Rolf Kipp,  
Podwójnie Diamentowy Mened˝er z Niemiec

Miklos Berkics,  
Diamentowo-Szafirowy Mened˝er z W´gier

List od Dyrektora

Wydanie specjalne miesi´cznika „Forever” poÊwi´cone szansie na biznes to kolejny krok do 
udzia∏u polskich dystrybutorów w Programie Podzia∏u Zysków. Po raz kolejny Europejski 
Zjazd Podzia∏u Zysków potwierdzi∏ fenomenalne mo˝liwoÊci stworzone przez naszego 
Prezydenta Rexa Maughana dla nas wszystkich. FLP to jedyna firma na Êwiecie, która tak 
wspaniale docenia prac´ dystrybutorów, a najwi´kszych liderów nagradza w sposób szczególny. 
Dodatkowe czeki o ∏àcznej wartoÊci ponad 7 milionów euro otrzyma∏o w tym roku ponad 160 
osób, a najwi´kszy czek opiewa∏ na kwot´ ponad 600 000 euro! Któ˝ z nas nie chcia∏by wyjÊç 

na scen´ i skakaç z radoÊci spe∏nienia kolejnych marzeƒ dzi´ki Forever?! Polska jest krajem o ogromnym znaczeniu 
wÊród 110 paƒstw, w których dzia∏a ponad 8 milionów dystrybutorów. JesteÊmy rynkiem o wielkim potencjale  
i mo˝liwoÊciach, a pierwszym krokiem do szczytów jest osiàgni´cie kwalifikacji do Programu Podzia∏u Zysków, 
który pozwoli nam wyjÊç na scen´ po owacje i wielkie czeki. JesteÊmy o krok od tego sukcesu. Potwierdza to ostatnia 
wizyta Aidana O’Hare, Wiceprezydenta ds. Sprzeda˝y i Marketingu, który w fantastycznym szkoleniu motywa-
cyjnym przekaza∏ wiele cennych rad i wskazówek, jak ka˝dy z nas mo˝e rozwijaç swój biznes Forever. 
˚ycz´, by jak najwi´cej z nas codziennà, konsekwentnà pracà dosz∏o do spe∏nienia marzeƒ zamienionych na cele. 
˚ycz´, byÊmy potrafili w pe∏ni wykorzystaç mo˝liwoÊci wyjàtkowego Planu Marketingowego. Si∏ i entuzjazmu nam 
nie zabraknie! Mamy wspania∏e, najlepsze na Êwiecie produkty, dzi´ki którym co dnia jesteÊmy pe∏ni energii i zapa∏u 
oraz radoÊci ˝ycia!
 Powodzenia!        Wasz,

Jacek Kandefer
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PROBLEMY FINANSOWE
Kredyty

Niezap∏acone rachunki
Brak oszcz´dnoÊci

BRAK CZASU
Praca na ca∏y etat  

plus zaj´cia dorywcze
Praca od Êwitu do nocy
Jedyny ˝ywiciel rodziny

KWESTIE ZDROWOTNE
Zm´czenie i brak si∏

Brak czasu na gimnastyk´
Brak energii

NISKIE WYKSZTA¸CENIE  

LUB JEGO BRAK
Brak perspektyw zawodowych

Brak pieni´dzy lub czasu  
na dokszta∏canie

Czasoch∏onne dojazdy

NIEZADOWOLENIE Z PRACY
Mikrozarzàdzanie
Brak elastycznoÊci

Brak wyboru
Brak kontroli

BRAK MO˚LIWOÂCI  

ROZWOJU OSOBISTEGO
Brak mo˝liwoÊci awansu

Poczucie bycia niedocenianym

PO˚YCZANIE PIENI¢DZY OD 

RODZINY / PRZYJACIÓ¸
Og∏oszenie bankructwa

SP¢DZANIE W PRACY 

MNIEJSZEJ ILOÂCI CZASU
Rezygnacja z pracy

WIZYTA U LEKARZA
Branie lekarstw

Kosztowne wizyty w si∏owni

REZYGNACJA Z PRACY  

I POWRÓT DO SZKO¸Y

ZMIANA PRACY  

LUB DODATKOWA PRACA

PODJ¢CIE RYZYKA  

OTWARCIA W¸ASNEGO  

BIZNESU LUB FRANSZYZY

Brzmi znajomo?

Tradycyjne rozwiàzania



= = = = =

Je˝eli ty i jeszcze jedna osoba b´dziecie „powielaç si´” co miesiàc, po up∏ywie roku w twojej strukturze b´dzie 4 096 osób!

Inne rozwiàzanie dla Ciebie
 Co to jest marketing sieciowy? Marketing sieciowy, zwany tak˝e marketingiem wielopoziomowym lub MLM  
(ang. multi-level marketing), pozwala Ci na osiàgni´cie znaczàcych celów finansowych dzi´ki zwielokrotnieniu wysi∏ków 
ludzi dzia∏ajàcych jako zespó∏ dla rozwoju przedsi´wzi´cia. W marketingu sieciowym mo˝esz po∏àczyç si´ z innymi, by 
razem dà˝yç do realizacji wspólnego celu – finansowego bezpieczeƒstwa.
 Kiedy pracujesz razem z innymi, generowana przez ciebie energia i twoje osiàgni´cia ulegajà zwielokrotnieniu  
i rosnà, a˝ dzi´ki po∏àczonym wysi∏kom zespo∏u osiàgniesz finansowe nagrody, o jakich nawet nie marzy∏eÊ. Nigdy nie 
by∏o lepszej okazji, by nauczyç si´ wykorzystywaç pot´g´ ∏àczenia wysi∏ków i marketingu sieciowego, by byç zdrowszym 
i osiàgnàç finansowe bezpieczeƒstwo!

ODKRYJ POT¢G¢  
MARKETINGU SIECIOWEGO     

Wytwórca

Dystrybutor krajowy

Dystrybutor regionalny

Reklamy

Sprzedawca detaliczny

Klient

INNE FIRMY
MARKETING 
ZESPO¸OWY 

FOREVER

Ty

Forever Living Products

Twój klient

MO˚ESZ WYELIMINOWAå 
POÂREDNIKA!

 To bardzo popularne has∏o biznesowe,  
które jednak niezmiernie rzadko bywa realizowane 
przez firmy w praktyce. W tradycyjnej sprzeda˝y  
i kana∏ach dystrybucji zysk uzyskiwany ze 
sprzeda˝y produktu dzielony jest mi´dzy 
hurtowników, detalistów, lokalnych i regionalnych 
dystrybutorów, agencje reklamowe – list´ mo˝na 
by ciàgnàç niemal bez koƒca.
 Forever Living Products nie korzysta  
z tradycyjnych sposobów dystrybucji, a zamiast 
tego sprzedaje produkty bezpoÊrednio swoim 
dystrybutorom, którzy nast´pnie sprzedajà je 
bezpoÊrednio swoim klientom. Ta sprzeda˝ 
bezpoÊrednia umo˝liwia naszym dystrybutorom 
zachowanie wi´kszej cz´Êci zysków, stanowiàcych 
wynagrodzenie za lepsze, bardziej osobiste podejÊcie 
do klienta.



Nie wszystkie firmy MLM sà jednakowe
10 kluczowych cech znakomitej firmy marketingu wielopoziomowego

1. Wysokiej jakoÊci produkty
Szukaj firmy, która ma sprawdzonà ofert´ 
produktowà o szerokim zastosowaniu.  
O produktach wysokiej jakoÊci pami´ta si´ 
d∏ugo po tym, jak minà chwilowe mody i nowinki. 

2. Brak mo˝liwoÊci „wymini´cia” sponsora
PowinieneÊ szukaç planu marketingowego, 
który wynagradza ci´ za twoje wysi∏ki. Kiedy 
ktoÊ, kogo zasponsorowa∏eÊ i wprowadzi∏eÊ 
do firmy, osiàga sukcesy, b´dziesz za to 
wynagradzany, a nie pomijany.

3. Brak mo˝liwoÊci degradacji
Dystrybutor nie powinien byç pozbawiany 
stanowiska w zwiàzku ze zbyt niskà 
aktywnoÊcià/sprzeda˝à. Kiedy raz osiàgniesz 
okreÊlone stanowisko, powinieneÊ na nim 
pozostaç do koƒca ˝ycia. 

4.  Premie wyp∏acane od ceny DETALICZNEJ 
produktów
Chocia˝ ty kupujàc produkty p∏acisz cen´ 
hurtowà, dobra firma b´dzie wyp∏acaç 
ci premie naliczane na podstawie ceny 
DETALICZNEJ.

5. Dowiedziona stabilnoÊç finansowa
Wykres sprzeda˝y firmy powinien pokazywaç 
jej stabilny rozwój, dane o sprzeda˝y i histori´ 
sprzeda˝y, a tym samym wskazywaç przysz∏e 
tendencje.

6. CO NAJMNIEJ 5 lat obecnoÊci w bran˝y
Renomowana firma MLM przetrwa pierwsze 
kluczowe 5 lat – dzi´ki w∏aÊciwemu zarzàdzaniu, 
rzetelnemu planowi marketingowemu, 
zmotywowanym dystrybutorom i wysokiej 
jakoÊci produktom.

7. Zró˝nicowanie mo˝liwoÊci zarobkowych
Powinny byç ci zaoferowane ró˝ne opcje 
zarobkowe, a tym samym zalety ustalania 
w∏asnego harmonogramu pracy (pe∏ne 
zaanga˝owanie lub zaj´cie dodatkowe) oraz 
pracy z domu. PowinieneÊ móc korzystaç  
z ró˝nych sposobów uzyskiwania dochodów, 
takich jak podzia∏ zysków oraz dodatkowe 
premie promocyjne.

8. Produkty zu˝ywalne
Produkty zu˝ywalne pomagajà bez trudu 
zbudowaç baz´ lojalnych klientów, którzy 
regularnie ponawiajà zakupy. Aktywna baza 
klientów to klucz do sukcesu firmy MLM,  
a mo˝na jà zbudowaç wy∏àcznie wtedy, gdy 
dysponujesz wysokiej jakoÊci produktami 
zu˝ywalnymi.

9. Rozbudowany system wsparcia
Twoja firma powinna oferowaç rozbudowany 
system wspierania: od seminariów 
szkoleniowych i materia∏ów do dodatkowych 
premii i pomocnego personelu – na poziomie 
lokalnym, krajowym i mi´dzynarodowym. 
Pami´taj, twój sukces ma bezpoÊredni wp∏yw  
na sukces firmy MLM.

10 Mi´dzynarodowa obecnoÊç
Firma, która istnieje od wielu lat i ma swoje 
przedstawicielstwa na ca∏ym Êwiecie, obrazuje 
w ten sposób swój rozwój, odpowiedzialnoÊç 
i wysokiej jakoÊci produkty. Wi´kszoÊç firm 
decydujàcych si´ na mi´dzynarodowà ekspansj´ 
jest stabilna i ma bogate doÊwiadczenie  
w bran˝y.

Na podstawie sprzeda˝y biur Êwiatowych
* Êrednia sprzeda˝ roczna

Historia sprzeda˝y naszej firmy



Niezale˝nie od tego, jaki ˝yciowy cel jest twoim marzeniem, FLP to Êwietne narz´dzie jego realizacji. 
Rozpoczynajàc dzia∏alnoÊç z w∏asnego domu, mo˝esz zbudowaç biznes, który przyniesie ci czas i pieniàdze 

umo˝liwiajàce robienie tego, czego zawsze pragnà∏eÊ. O czym marzysz? O nowym samochodzie?  
O lepszym mieszkaniu? D∏u˝szych wakacjach? Sp∏acie kredytów? Finansowym bezpieczeƒstwie?

Z FLP wszystkie te rzeczy sà bli˝ej ni˝ myÊlisz!

FLP: Najwi´ksza szansa na Êwiecie



HISTORIA  
FOREVER LIVING 

PRODUCTS

Historia Forever Living Products zaczyna 
si´ od jednego cz∏owieka i jego marzenia. 
Rex Maughan latami poszukiwa∏ pomys∏u 

biznesowego, który by∏by spe∏nieniem 
jego dwóch najwi´kszych ˝yciowych 
celów: lepszego zdrowia i finansowej 

niezale˝noÊci. 
W 1978 roku znalaz∏ to, czego szuka∏,  

i zaprosi∏ 43 osoby na pierwsze spotkanie 
Forever Living Products  

w Phoenix w Arizonie. To pojedyncze 
wydarzenie zapoczàtkowa∏o podró˝, 
która doprowadzi∏a miliony ludzi do 

niewyobra˝alnego sukcesu biznesowego.

Nasz stabilizowany mià˝sz Aloe Vera jest najlepszy 
spoÊród dost´pnych i aby taki pozosta∏, realizujemy 
zasad´ poziomej integracji, co oznacza, ˝e kontrolu-

jemy wszystkie ogniwa procesu produkcyjnego:  
od plantacji, poprzez zak∏ady przetwórcze, dzia∏ badaƒ 

i rozwoju, a˝ do pakowania, wysy∏ki i dystrybucji.  
Od roÊliny do produktu dla ciebie.

Dzi´ki temu mo˝emy zagwarantowaç jakoÊç 
produktów FLP milionom naszych klientów  

i dystrybutorów, którzy zwracajà si´ ku nim, szukajàc 
sposobu na zdrowsze ˝ycie i bardziej satysfakcjonujàcy 

styl ˝ycia.

Najwa˝niejszym czynnikiem stojàcym  
za sukcesem produktów FLP zawsze by∏ 

czysty mià˝sz Aloe Vera – g∏ówny sk∏adnik 
niemal wszystkiego, co produkujemy.

OD ROÂLINY  
DO PRODUKTU  

DLA CIEBIE

Rex i pierwsi dystrybutorzy FLP uÊwiadomili sobie,  
˝e poszukujà tego samego, co wiele innych osób.
A by∏y to:

• Naturalne sposoby poprawy zdrowia

• Szansa osiàgania wi´kszych dochodów

•  Wysokiej jakoÊci produkty i prosty plan biznesowy

•  Szansa pomagania innym w zyskaniu lepszego zdrowia  
i poprawie sytuacji finansowej



NIECH CA¸Y TWÓJ ORGANIZM 
SKORZYSTA Z NIEZWYK¸YCH 

W¸AÂCIWOÂCI ALOESU
Korzystne dla zdrowia w∏aÊciwoÊci aloesu znane sà od wieków, jednak w znacznej mierze by∏y 
lekcewa˝one przez Êrodowiska lekarzy i dietetyków do momentu, gdy w 1978 r. FLP pomog∏o 

ponownie przedstawiç je Êwiatu. Obecnie aloes jest jednym z najpopularniejszych sk∏adników produktów 
piel´gnacyjnych oraz preparatów dietetycznych, a Forever Living Products jest najwi´kszym Êwiatowym 

plantatorem, wytwórcà i dystrybutorem aloesowych produktów dla zdrowia i urody.

Pe∏na gama napojów aloesowych, produktów piel´gnacyjnych i kosmetyków kolorowych dostarcza 
niezwyk∏e w∏aÊciwoÊci aloesu ca∏emu twojemu organizmowi. A kiedy dodasz do tego kompletnà ofert´ 

suplementów witaminowych, mineralnych i zio∏owych oraz od˝ywcze produkty pszczele, uzyskasz 
gotowy system w naturalny sposób prowadzàcy do osiàgni´cia lepszego zdrowia i urody.

Kontrola wagi – osiàgnij 
upragnionà wag´ i kondycj´  
w zdrowy i smaczny sposób!

Pakiety startowe – przekrój 
produktów oraz literatura, które 
pomogà ci rozpoczàç budowanie 

biznesu.

Kosmetyki kolorowe – bogaty 
wybór odcieni, które nie tylko 

upi´kszajà, ale i od˝ywiajà twojà 
skór´.

Piel´gnacja skóry – czysty 
mià˝sz Aloe Vera, aby koiç, 

chroniç i nawil˝aç twojà skór´.

Produkty pszczele – jedno  
z najczystszych êróde∏  
naturalnych substancji 

od˝ywczych.

Napoje aloesowe – nasze czyste 
napoje aloesowe zawierajà ponad 

200 sk∏adników od˝ywczych.

Suplementy dietetyczne – 
por´czne suplementy zawierajàce 
wszystkie nieodzowne sk∏adniki 

zdrowej diety.

Codzienna piel´gnacja – 
oczyszczajàca, od˝ywiajàca  

i rewitalizujàca pot´ga aloesu.



Plan Marketingowy FLP odnosi sukcesy, 
poniewa˝ jest szczodry i prosty!

• Brak mo˝liwoÊci wymini´cia lub degradacji 
• Potwierdzona stabilnoÊç finansowa  
• Wysokiej jakoÊci produkty zu˝ywalne 
• Premie wyp∏acane na podstawie ceny detalicznej 
• Ró˝norodne mo˝liwoÊci zarobkowania 
• 28 lat doÊwiadczenia w bran˝y 
• Rozbudowany system wsparcia 
• Mi´dzynarodowa obecnoÊç 

NOWY  
DYSTRYBUTOR

43% mar˝y detalicznej

Podpisz umow´

Bez op∏at wpisowych

Na nast´pne spotkanie 
przyprowadê ze sobà 
goÊcia

5% 
ASYSTENT 

KIEROWNIKA

43% mar˝y detalicznej

Plus 5% premii od 
osobistej sprzeda˝y 
detalicznej

Uczestnicz w szkole-
niach

4 punkty kartonowe

Zacznij sponsorowaç  
i budowaç struktur´

Twój sukces jako przedsi´biorcy FLP mierzony jest w wewn´trznych jednostkach – obowiàzujàcych na ca∏ym Êwiecie – zwanych punktami  
kartonowymi (pk.). Stanowià one wyznacznik u∏atwiajàcy ci stawianie sobie celów i ich realizacj´. W miar´ osiàgania wyznaczonych poziomów 
punktów kartonowych b´dziesz wyró˝niany awansami, premiami, nagrodami i udzia∏em w programach promocyjnych.

2 pk.

 25 pk.
8% 

KIEROWNIK

 75 pk.

 120 pk.

13% 
ASYSTENT 

MENED˚ERA

18% 
MENED˚ER

43% mar˝y detalicznej

Plus 8% premii  
od osobistej sprzeda˝y 
detalicznej

Plus 3% od sprzeda˝y 
detalicznej grup 
Asystentów Kierownika

Uczestnicz  
w szkoleniach

4 punkty kartonowe

Kontynuuj  
sponsorowanie  
i rozbudow´  
struktury

43% mar˝y detalicznej

Plus 13% premii  
od osobistej sprzeda˝y 
detalicznej

Plus 5% premii  
od sprzeda˝y  
detalicznej grup 
Kierowników

Plus 8% premii  
od sprzeda˝y  
detalicznej grup 
Asystentów Kierownika

Uczestnicz  
w szkoleniach

4 punkty kartonowe

Kontynuuj  
sponsorowanie  
i rozbudow´  
struktury

43% mar˝y detalicznej

Plus 18% premii  
od osobistej sprzeda˝y 
detalicznej

Plus 5% premii  
od sprzeda˝y 
detalicznej grup 
Asystentów 
Mened˝era

Plus 10% premii  
od sprzeda˝y 
detalicznej grup 
Kierowników

Plus 13% premii  
od sprzeda˝y 
detalicznej grup 
Asystentów  
Kierownika

Uczestnicz  
w szkoleniach

4 punkty kartonowe

Kontynuuj  
sponsorowanie  
i rozbudow´  
struktury

Szafirowy 
Mened˝er

Przodujàcy 
Mened˝er

Senior 
Mened˝er

Mened˝er

Diamentowy 
Centurion

Potrójny 
Diament

Podwójny 
Diament

Diament

Diamentowo- 
-Szafirowy 
Mened˝er

10 SPOSOBÓW ZARABANIA PIENI¢DZY

1. Zysk detaliczny
43% mar˝y detalicznej

2. Premia osobista
5-13% premii od sprzeda˝y osobistej

3. Premia grupowa
3-13% premii od sprzeda˝y detalicznej 
twojej grupy

4. Premia Lidera
6%, 3%, 2% od obrotów Mened˝erów I, 
II i III generacji

5. Premia Jonathana
Zwi´kszone dochody od obrotów 
Mened˝erów w strukturze

 6.  Premia z Programu 
Motywacyjnego/„Samochodowego”
Do $ 800 miesi´cznie

 7. Podzia∏ Zysków
Udzia∏ w hojnym dorocznym programie 
podzia∏u zysków

 8. Rozwój osobisty
Zdobywasz nowe umiej´tnoÊci i wiedz´

 9. Egzotyczne wakacje
Kwalifikujesz si´ do udzia∏u wycieczkach 
do ró˝nych zakàtków Êwiata

10. Specjalne promocje
Atrakcyjne sposoby na rozwój biznesu



6 zasad sukcesu 
wg Rexa Maughana

1. Poznaj swoje marzenia 
 Zanim zabierzesz si´ do pracy, musisz wiedzieç, co dzi´ki niej chcesz osiàgnàç i jaka b´dzie twoja nagroda. 
Musisz znaç powód, dla którego anga˝ujesz si´ we wspó∏prac´ z Forever, zdefiniowaç czynnik, który b´dzie ci´ 
motywowa∏ do nieustannych wysi∏ków zmierzajàcych do odniesienia sukcesu. Ka˝da osoba ma swoje w∏asne 
„dlaczego” – dla niektórych b´dzie to wi´cej czasu dla rodziny, dla innych sprawiedliwe wynagrodzenie za swojà 
prac´, a jeszcze dla innych mo˝liwoÊç zakupu wymarzonego samochodu lub domu.

2. Stawiaj sobie cele 
 Mówi si´, ˝e „cel to marzenie z datà realizacji”. Je˝eli chcesz spe∏niç swoje marzenia, musisz wyznaczyç 
termin, kiedy to nastàpi, oraz starannie naszkicowaç drog´, którà b´dziesz podà˝aç. A kiedy szlak zostanie 
wytyczony, ka˝de dzia∏anie, jakie podejmiesz budujàc swój biznes, b´dzie krokiem zbli˝ajàcym ci´ do celu podró˝y  
i osiàgni´cia tego, o czym marzysz.

3. Zaanga˝uj si´ 
 Forever oferuje ci partnerstwo, wyjàtkowà mo˝liwoÊç osiàgni´cia finansowej niezale˝noÊci i zyskania 
trwa∏ego, stabilnego dochodu. Realizacja tych rzeczy wymaga czasu i wysi∏ku – je˝eli chcesz odnieÊç sukces, 
musisz byç naprawd´ zaanga˝owany w dzia∏alnoÊç i rozwój swojego biznesu. 

4. Ci´˝ko pracuj 
 Nic, co warte jest posiadania, nie przychodzi ∏atwo. Zdobycie nagrody, jakà jest spe∏nienie marzeƒ, tak˝e 
b´dzie wymaga∏o od ciebie sta∏ej pracy: dzieƒ po dniu, tydzieƒ po tygodniu, miesiàc po miesiàcu. Za to efekty b´dà 
niewyobra˝alne.

5. Nigdy si´ nie poddawaj 
 Najlepszà gwarancjà sukcesu jest wytrwa∏oÊç. Kiedy podejmiesz decyzj´ o zaanga˝owaniu si´ w biznes 
Forever, kiedy zaczniesz ci´˝ko pracowaç nad realizacjà swoich pragnieƒ, nie rezygnuj i nie ustawaj w wysi∏kach. 
Kiedy osiàgniesz to, o czym zawsze marzy∏eÊ, przekonasz si´, ˝e by∏o warto!

6. Pomagaj innym WYGRYWAå 
 Istotà Forever Living Products jest praca zespo∏owa i wspólne dà˝enie do realizacji zamierzeƒ. Z FLP 
wszyscy wygrywajà! Im wi´kszej liczbie osób pomo˝esz zyskaç lepsze zdrowie (dzi´ki naszym produktom)  
i poprawiç sytuacj´ finansowà (dzi´ki Planowi Marketingowemu), tym szybciej spe∏nisz swoje marzenia.



Forever ma wszystkie narz´dzia, jakich 
potrzebujesz, by odnieÊç sukces!

 Osiàgni´cie finansowej niezale˝noÊci oznacza kontrolowanie swojego przeznaczenia. Sprawia, ˝e niemal wszyst-
ko,  czego w ˝yciu pragniesz, staje si´ mo˝liwe. Je˝eli twoja praca nie prowadzi ci´ w po˝àdanym kierunku, Forever 
Living Products oferuje wspania∏à szans´ zmiany kursu. Co masz do stracenia?
 Co jest wa˝niejsze od wi´kszych zarobków? Czas. A konkretnie czas na robienie z rodzinà i przyjació∏mi tego, 
co sprawia ci przyjemnoÊç. Wysi∏ek, jaki teraz w∏o˝ysz w budowanie biznesu Forever, zwróci ci si´ z nawiàzkà, kiedy 
obroty twojego zespo∏u dystrybutorów pomogà ci zyskaç czas i osiàgnàç dochody umo˝liwiajàce ci wymarzony styl 
˝ycia. Forever Living Products ma wszystkie narz´dzia potrzebne ci do odniesienia sukcesu:

WYSOKIEJ JAKOÂCI  

PRODUKTY

DOSKONA¸Y PERSONEL  

NA POZIOMIE LOKALNYM,  

KRAJOWYM  

I MI¢DZYNARODOWYM

ÂWIETNE NARZ¢DZIA  

SPRZEDA˚Y I MARKETINGU

ROZBUDOWANE STRONY  

INTERNETOWE

PROMOCJE I PREMIE  

DYSTRYBUTORSKIE

SEMINARIA I IMPREZY  

SZKOLENIOWE

 Zajmujemy si´ dla ciebie badaniami i rozwojem, analizà rynku, pakowaniem, dystrybucjà, marketingiem  
i „robotà papierkowà”. Tobie pozostaje dzieliç si´ tymi wspania∏ymi produktami o potwierdzonej jakoÊci ze swoimi 
klientami, czego owocem b´dzie rozwój twojego w∏asnego biznesu!

www.foreverliving.com         www.flpp.com.pl
 Nasze strony internetowe stanowià doskona∏à wizytówk´ firmy. Znajdziesz tu wszystkie informacje o istocie  
i korzyÊciach naszego biznesu, o naszych najwy˝szej jakoÊci produktach oraz wiele cennych rad i wskazówek, jak 
rozwijaç dzia∏alnoÊç. Korzystajàc z internetu mo˝esz tak˝e Êledziç aktywnoÊç swojà i twojej grupy, a tak˝e z∏o˝yç 
zamówienie na produkty, które zostanà ci dostarczone prosto do domu!
 PomyÊleliÊmy o wszystkim, czego potrzebujesz do rozwoju swojego w∏asnego biznesu. PrzygotowaliÊmy dla 
ciebie wszystkie narz´dzia pracy, które b´dziesz wykorzystywa∏ na drodze do realizacji swoich marzeƒ. 



Akademia Biznesu Forever
 Na ka˝dym etapie wspó∏pracy z Forever Living Products dostarczamy ci doskona∏e narz´dzia marketingowe, 
które u∏atwià ci pokonywanie kolejnych szczebli Planu Marketingowego. 

Planowanie Biznesu FLP

To podr´cznik szkole-
niowy przeznaczony dla 
osób, które rozpoczynajà 
wspó∏prac´ z firmà. 
Znajdziesz w nim m.in.:
• charakterystyk´ firmy
•  wyjaÊnienie podsta-

wowych poj´ç
•  cykl sukcesu FLP, 

czyli wskazówki, jak 
skutecznie budowaç 
biznes Forever

• informacje o kupowaniu produktów od firmy
• biznesplan, którego realizacja zapewni Ci awans
•  wzory formularzy: lista kontaktów oraz obroty 

grupowe

Trening Jonathana

To regularne, ogólnopolskie spotkania dystrybuto-
rów, odbywajàce si´ w Warszawie, których program 
wype∏niajà nast´pujàce elementy:
•  uznanie osiàgni´ç, czyli wr´czanie odznak  

i nagród
• szkolenia biznesowe
• wyk∏ady o produktach
• motywacja!

Od Kierownika  
do Mened˝era 

To broszura, z pomocà 
której zaplanujesz 
swój awans na pozycj´ 
Mened˝era. Znaj-
dziesz w niej rady, jak 
efektywnie rozwijaç 
dzia∏alnoÊç, jak posze-
rzaç list´ kontaktów 
i pozyskiwaç nowych 
klientów oraz dystrybu-
torów. Zawarte sà w niej 
równie˝ podpowiedzi, 

jak nawiàzywaç rozmow´ z nowymi osobami, jak 
prowadziç prezentacj´ biznesowà i jak radziç sobie  
z wàtpliwoÊciami kandydatów na dystrybutorów. 
Na koƒcu broszury umieszczone sà wzory formula-
rzy, z których mo˝esz skorzystaç, aby Twój biznes 
FLP  pozosta∏ dobrze zorganizowany!

Informacje o produktach

Kiedy dzielisz si´ produktami, twoim 
najwi´kszym atutem sà osobiste doÊwiadczenia 
w ich u˝ywaniu. Ich znakomitym uzupe∏nieniem 
sà nasze materia∏y marketingowe poÊwi´cone 
produktom, które stanowià doskona∏e narz´dzie 
pracy z klientami detalicznymi.



A oto, co o Forever mówià inni…
To, co najbardziej mi si´ podoba w Forever Living Products, to oferta szkoleniowa firmy oraz poczucie przynale˝noÊci do 

olbrzymiej rodziny. Kiedy 25 lat temu rozpoczyna∏am dzia∏alnoÊç, by∏am gospodynià domowà poszukujàcà dodatkowego 

zarobku, by wesprzeç rodzinny bud˝et. Wyznaczajàc sobie i swojej grupie cele, osiàgn´∏am sukces, o jakim nawet nie 

marzy∏am – ˝e wymieni´ tylko nowe samochody, wycieczki dooko∏a Êwiata, a nawet domek na pla˝y, gdzie odpoczywamy 

z rodzinà od „miejskiej bieganiny”. Z FLP spe∏ni∏y si´ wszystkie moje marzenia!  

– Elvira i Roberto Ruiz, pierwsi na Êwiecie Potrójnie Diamentowi Mened˝erowie

12 lat wspó∏pracy z FLP to odzyskane zdrowie, zdobycie niezale˝noÊci finansowej, a co za tym idzie – mo˝liwoÊç 

kszta∏cenia dzieci, wybudowanie pi´knego domu, niezwyk∏e egzotyczne podró˝e.

Najwa˝niejsze jest to, ˝e wcià˝ mamy nowe marzenia, które sà inspiracjà do dalszej intensywnej pracy.  

Wierzymy, ˝e to, co najpi´kniejsze, jest jeszcze przed nami. Wszystko, co robimy, robimy z pasjà i radoÊcià,  

a nasze marzenia i wytyczone cele dajà si∏´ i energi´ do dzia∏ania.  

– Bogumi∏a i Jan Srokowie, Diamentowo-Szafirowi Mened˝erowie 

Dzi´ki szansie na biznes Forever mog´ sobie pozwoliç na o wiele wi´kszà swobod´ finansowà ni˝ wi´kszoÊç 

nastolatków. Nie musz´ prosiç rodziców o kieszonkowe, je˝d˝´ w∏asnym samochodem i samodzielnie finansuj´ 

wydatki na paliwo. W tej chwili jestem w ostatniej klasie liceum, zamierzam studiowaç architektur´ 

– wspó∏praca z FLP sprawia, ˝e bez obaw patrz´ w przysz∏oÊç, wiedzàc, ˝e nie musz´ si´ martwiç o to, czy moje 

studia nie sà zbyt du˝ym obcià˝eniem dla rodziców. Szansà na biznes Forever dziel´ si´ z moimi rówieÊnikami 

– to doskona∏a oferta dla m∏odych ludzi!  

– Agata Fabczak, Mened˝er

W ciàgu 10 lat wspó∏pracy z FLP poznaliÊmy tysiàce wspania∏ych ludzi, zyskaliÊmy wielu przyjació∏, 

a uczestniczàc w Zjazdach Europejskich i Mi´dzynarodowych zwiedziliÊmy kawa∏ Êwiata. ZdobyliÊmy 

upragnionà niezale˝noÊç finansowà, a w ramach Programu Motywacyjnego jeêdzimy nowoczesnymi 

samochodami. U˝ywajàc na co dzieƒ produktów firmy, jesteÊmy zdrowi i czujemy si´ wyÊmienicie, co 

pozwala jeszcze lepiej smakowaç sukces. Wielu naszych dystrybutorów, tak˝e nasze dzieci, podà˝ajà 

tà samà drogà. Mocno wierzymy, ˝e zrealizujà swoje marzenia i cele. Nasza córka niedawno zosta∏a 

Mened˝erem FLP i ma ogromne plany na przysz∏oÊç. Na pewno z tà Firmà jej si´ to uda. FLP to 

cudowna Firma, która nigdy nas nie zawiod∏a, z której jesteÊmy bardzo dumni, a praca dla niej to sama 

przyjemnoÊç. – Urszula i Miros∏aw Kapustowie, Senior Mened˝erowie 

Wspó∏praca z firmà Forever Living Products to dla mnie najwi´ksza przygoda ˝ycia. To najlepsza inwestycja w swojà 

przysz∏oÊç. Dzi´ki Forever spe∏ni∏o si´ wiele moich marzeƒ – przede wszystkim podró˝e i mo˝liwoÊci poznawania wielu 

wspania∏ych osób. 

Forever to pewny sposób na realizacj´ planów – mnie si´ uda∏o i uda si´ ka˝demu, kto zaanga˝uje si´ w rozwój swojego 

biznesu! ˚ycz´ powodzenia. Nigdy nie rezygnujcie ze swoich marzeƒ – z Forever mo˝na osiàgnàç wi´cej!  

– Grzegorz Sieczka, Przodujàcy Mened˝er

Forever to cudowna metamorfoza w moim ˝yciu. Przede wszystkim to zmiana stylu i jakoÊci ˝ycia. Znaczàca 

poprawa stanu zdrowia, finansów, poczucie bezpieczeƒstwa, niezale˝noÊç, otwarcie na ludzi i ich potrzeby, 

nowe wspania∏e kontakty. Cudowne podró˝e – uczestniczy∏am we wszystkich Zjazdach Europejskich FLP. 

Tu w Forever nauczy∏am si´ Êmia∏o marzyç, ale te˝, co najwa˝niejsze, marzenia te realizowaç!

– Anna Lubiƒska, Senior Mened˝er



CO DALEJ?

Je˝eli twoja odpowiedê brzmi „Tak!” na wszystkie powy˝sze pytania, podpisz 
umow´ z osobà, dzi´ki której pozna∏eÊ FLP. Zacznij u˝ywaç produktów 
i dzieliç si´ nimi z innymi, a ju˝ wkrótce przekonasz si´, ˝e nic nie stoi 

pomi´dzy tobà a twoimi marzeniami.

Jakie sà twoje pragnienia? Zdecyduj. I zacznij je spe∏niaç!

Teraz sprawdê, czy Forever  
Ci odpowiada:

Czy sàdzisz, ˝e móg∏byÊ reprezentowaç 
firm´ o spójnoÊci i stabilnoÊci FLP?
Czy te produkty wp∏yn´∏yby pozytywnie 
na ˝ycie twoje lub kogoÊ, kogo znasz?
Czy jesteÊ gotów na odpowiednio du˝y 
wysi∏ek, by zrealizowaç swoje cele?

Czy firma ma, co nast´puje:

Wysokiej jakoÊci produkty?
Brak mo˝liwoÊci „wymini´cia”?
Brak mo˝liwoÊci degradacji?
Premie wyp∏acane od cen detalicznych 
produktów?
Potwierdzona stabilnoÊç finansowa?
Minimum 5-letnie doÊwiadczenie w bran˝y?
Ró˝norodne mo˝liwoÊci uzyskiwania 
dochodów?
Zu˝ywalne produkty?
Rozbudowany system wsparcia?
Mi´dzynarodowa obecnoÊç?

Don’t stop dreaming of the things you want in life.  

Rozpocz´cie jest bardzo proste! Przede wszystkim skontaktuj si´ z osobà, 
dzi´ki której pozna∏eÊ Forever Living Products. Podpisz umow´ i zamów 

pakiet startowy Touch of Forever. Zacznij u˝ywaç produktów w nim 
zawartych, a nast´pnie dziel si´ swoimi doÊwiadczeniami z innymi.  

To wszystko, co jest potrzebne, by zaczàç!

Szansa na biznes Forever Living Products pomog∏a milionom ludzi zrealizowaç 
pragnienia. O czym ty marzysz? Niezale˝nie od tego, jakie sà twoje marzenia, 

FLP mo˝e ci pomóc je spe∏niç. Mamy produkty i plan biznesowy.  
Je˝eli ty masz odpowiednie nastawienie i entuzjazm, razem stworzymy 

Êwietny zespó∏.

JAK ZACZÑå?
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TWOJE  
MARZENIE

NASZ  
PLAN



Asystenci KIEROWNIKA

Olga Andrzejewska, Marek Bartosz, Alicja Bednarska, Ewa Bia∏og∏owska, Antoni Bigosiƒski, Lucyna i Marek Borchardtowie, Kacper 
Burliƒski, Aniela Choroszczak, Halina CieÊlicka, Apolinary i Dorota åwieczkowie, Katarzyna i Krzysztof Dzikowscy, Tomasz Fabczak, 
Franciszek Fia∏kowski, Monika Grejner, Magdalena Grzyb, Tadeusz Irlik, Ma∏gorzata Jary, Stanis∏aw J´drzejczak, Marta Jurczuk, Dorota 
Kerlin, Ewa K´dziora, Monika Kopacz, Beata Koszczan, Janina Kozynacka, Aniela Krakowska, Bo˝ena Krok, Alicja Kuczkowska-Lewiƒska, 
Ma∏gorzata ¸ucka, Ewa i Andrzej Marciniakowie, Agnieszka Markowicz, Gra˝yna Matuszewska, Agnieszka Miku∏a, El˝bieta Mittelstaedt, 
Judyta i Adrian Mojowie, Sylwia Mróz, Ewa Mrzyg∏ód, Lucyna i Roman Mularzowie, Agnieszka MyÊliƒska, Marlena Nawrocka, Ma∏gorzata 
Nerwiƒska, Krystyna Niebieszczyƒska, Alina Nikiel, Joanna Niko∏ajew, Zofia Niziƒska, Barbara Ochman, Ewa Pabisiak, Zofia Pajerska, 
Krystian Paul, Teresa Perlik, Barbara Piznal, Lidia Rolka, Krzysztof Rzepka, Ewa Salomonowska, Maria S´pek, Gabriela S∏abiak, Robert 
S∏awik, Maria S∏upska, Marta Smaga, Ma∏gorzata Stysiƒska, Danuta i Jerzy Szab∏owscy, Paulina Szeluga, Marianna Szulc, Paulina 
Wàsowska, Renata Worach, Jadwiga i Marek Woêniakowie, Maria Zaglaniczna, Teresa Zalewska, Krystyna Zawadka

Alicja Golonka Bo˝ena Gaj

Ewa i Szczepan Koszelowie Jolanta i Rados∏aw Jochimowie

Maria Miko∏ajczyk Wies∏awa Krywult 

Agnieszka Mozga∏a Maria Miko∏ajczyk
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KIEROWNICY sponsorzy:

Awanse i osiàgni´cia | luty 2006

Wies∏awa Krywult Bogus∏awa i Krzysztof Mitasowie

Bo˝ena Luba Iwona i Jacek Wadasowie

Iwona i Jacek Wadasowie Wies∏awa Krywult

1. Wies∏awa Krywult
2. Danuta i Edward Wienchowie
3. Bogus∏awa i Krzysztof Mitasowie
4. Józefa Jamrozik
5. Urszula i Miros∏aw Kapustowie

 6. Wies∏awa i Adam Spyrowie
 7. Bo˝ena Gaj
 8. Iwona i Jacek Wadasowie
 9. Bo˝ena Luba
10. Jolanta i Rados∏aw Jochimowie

10 NAJLEPSZYCH struktury niemened˝erskie

MENED˚EROWIE sponsor:

Asystenci MENED˚ERA sponsorzy:

Za sprawà chochlika drukarskiego do awansów w ubieg∏ym miesiàcu wkrad∏y si´ pomy∏ki.
Przepraszamy i podajemy w∏aÊciwe dane.
Asystenci Mened˝era:  Jadwiga Adamczyk – sponsor Miros∏awa Mat∏osz
Kierownicy:  Cristin Nilsson – sponsorzy Dorotea Magier i Jens Leidewall

Errata
styczeƒ 2006



Zasady programu:

1. Program trwa od 1 marca do 30 czerwca 2006 r.
2.  Wszystkie wymagania muszà zostaç spe∏nione w czasie 

trwania programu.
3.  Kwalifikacja odbywa si´ zgodnie z Zasadami Dzia∏alnoÊci FLP 

Poland.
Aby uzyskaç kwalifikacj´, nale˝y:

byç aktywnym przez ca∏y czas trwania programu
 zasponsorowaç do swojej grupy bezpoÊredniej pi´ciu 
Nowych Dystrybutorów*
 z których ka˝dy musi w czasie trwania programu osiàgnàç 
stanowisko Asystenta Kierownika, a nast´pnie zakupiç co 
najmniej 2 pk.
 pomóc 5 nowym cz∏onkom swojej grupy w zaspon so ro waniu 
dwóch kolejnych Nowych Dystrybutorów*
 z których ka˝dy musi w czasie trwania programu osiàgnàç 
stanowisko Asystenta Kierownika, a nast´pnie zakupiç co 
najmniej 2 pk.
 osiàgnàç wraz z tà grupà dystrybutorów co najmniej 45 pk. 
w czasie trwania konkursu

•
•

•

•

•

•

Za dat´ zasponsorowania Nowego Dystrybutora przyjmuje si´ 
dat´ zatwierdzenia umowy dystrybutorskiej przez Biuro 
G∏ówne FLP Poland.

*  UWAGA! Dystrybutorzy responsorowani nie wliczajà si´ do 
konkursu.

PROGRAM PROMOCYJNY 2006!PROGRAM PROMOCYJNY 2006!

Nagroda:

WEEKENDOWY WYJAZD SZKOLENIOWYWEEKENDOWY WYJAZD SZKOLENIOWY
1-3 wrzeÊnia 2006 r. • OÊrodek wypoczynkowy „Galindia”, Iznota k/Miko∏ajek

Intensywne warsztaty networkowe 

pro wa dzone przez 

Michaela Strachowitza, 
jednego z najbardziej znanych europejskich szkoleniowców MLM  

Team Building

Motywacja

Integracja

Zabawa

Nagrody z programu nie podlegajà zamianie na gotówk´. Nagrody z programu nie mogà zostaç przekazane innej osobie.

AKTYWNOÂå

AK+2
AK+2

AK+2
AK+2

AK+2

AK+2 AK+2



PROGRAM PROMOCYJNY 2006!

Poziom III

Nagrody: 2 bilety wst´pu na Zjazd i imprezy towarzyszàce; 
zakwaterowanie w hotelu podczas trwania Zjazdu dla 
dwóch osób; 2 bilety na przelot

Anna Kaniewska
Krystyna i Roman Królowie
Krystyna i Jerzy Orubowie
Urszula i Krzysztof Ostrowscy
Maria Perz-Paprocka i Kazimierz Paprocki
Teresa Wilk

Poziom II

Nagrody: 2 bilety wst´pu na Zjazd i imprezy towarzyszàce; 
zakwaterowanie w hotelu podczas trwania Zjazdu dla 
dwóch osób

Anna i Zbigniew Adamik
Ma∏gorzata i Krzysztof Aleksandrowiczowie
Maria i Ryszard Chmielowie
Maria i Piotr Cybulscy
Dorota Czerwionka  
Alicja i Grzegorz Dukatowie
Ma∏gorzata i Ryszard Fabczakowie
Lidia i Wies∏aw Fiutakowie
Ma∏gorzata i Narcyz Gdeszowie
Józefa i Józef Glapowie
Danuta i Micha∏ Grabarscy
Maria i Wies∏aw Grotyƒscy
Jolanta i Rados∏aw Jochimowie
Halina i Janusz Jurkowscy
Urszula i Miros∏aw Kapustowie
Wies∏awa i Boles∏aw Kruszyƒscy
Urszula i Tomasz KuÊkowie
Bogus∏awa i Edward Kupisowie
Bo˝ena Luba  
Anna i Metody Lubiƒscy
Anna ¸àka-Ryczko
Teresa ¸ukaszewska  
Bo˝ena Mach  
Teresa i Stanis∏aw Makowscy
Bo˝ena i Edmund Matkowscy
Krystyna i Stanis∏aw Mazurowie
Teresa i Marek Moryniowie
Agnieszka Osiƒska  
Grzegorz Osiƒski  
Maria i Mieczys∏aw Osiƒscy
Danuta i Wies∏aw Ostrowscy
Teresa i Aleksander Pajàkowie

Bogumi∏a i Zenon Pasternakowie
Anna i Andrzej Popielarzowie
Halina i Grzegorz Sm´tkowie
Wies∏awa i Adam Spyrowie
Jagoda Story  
Magdalena Strojna  
¸ucja Trzpis  
Danuta i Edward Wienchowie
Marcin Wilk  
Krystyna i Edward Wingertowie
Anna Wójcicka  
Wanda i Andrzej Zi´bowie

Poziom I

Nagrody: 2 bilety wst´pu na Zjazd i imprezy towarzyszàce

Katarzyna i Andrzej Bia∏owie
Maria i Janusz Boruchowie
Bo˝ena i Micha∏ Broƒkowie
Krystyna i Andrzej Broƒkowie
Kinga Cybulska  
Józefa Jamrozik  
Renata Jarosz  
Mariola i Kazimierz Kalitowscy
Hanna Kijowska  
Jolanta Kilanowska  
Anna Krempska  
Wies∏awa Krywult  
Agnieszka Mozga∏a  
Teresa i Piotr Pawliccy
Halina Pilch  
Irena i Zygfryd Prondzinscy
Jadwiga Przybysz
Henryka i Kazimierz Rosowie
Maria i Tadeusz S∏awiƒscy
Katarzyna Sobczak  
Bogumi∏a i Jan Srokowie
Dorota i Franciszek Zaorscy

GRATULUJEMY!!!

UWAGA! Nagrody nie podlegajà wymianie na gotówk´.  
Nagrody nie mogà zostaç przekazane innej osobie. 

Wyjazd na koszt w∏asny
Wszystkie osoby zainteresowane wyjazdem na Zjazd 
na koszt w∏asny prosimy o kontakt z Joannà Klupp 

w Biurze G∏ównym FLPP nie póêniej ni˝ do 31 marca br.
Cena biletu wst´pu na Zjazd: 15 euro

EUROPEJSKI ZJAZD FLP
NICEA – CANNES 2006

LISTA UCZESTNIKÓW
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Spotkania regionalne
WROC¸AW, 25 marca 2006 r.
Hotel Holiday Inn, ul. Pi∏sudskiego 49/57, godz. 12:00-16:00
• Skuteczny biznes wg Eddiego Chaia – Dyrektor Jacek Kandefer
• Znaczenie relacji mi´dzyludzkich w budowaniu stabilnej struktury 

sprzeda˝owej – Diamentowo-Szafirowy Mened˝er Bogumi∏a Sroka 
• Twoje oczekiwania a zaanga˝owanie w prac´ z Forever – 

Przodujàcy Mened˝er Maria Duraziƒska
• Konsekwentna praca u podstaw – Przodujàcy Mened˝er Jacek 

Bartkowiak
• Sukces zaczyna si  ́od marzeƒ – Senior Mened˝er Urszula Ostrowska 

SPAŁA (k. Tomaszowa Maz.), 1 kwietnia 2006 r.
Hotel MoÊcicki, ul. Nadpiliczna 2, godz. 12:00
• Skuteczny biznes wg Eddiego Chaia – Dyrektor Jacek Kandefer
• Czym jest sukces z Forever – Diamentowo-Szafirowy Mened˝er 

Bogumi∏a Sroka 
• Produkty Forever w polepszaniu odpornoÊci i walce ze stresem – 

dr Maria Kraczka 

WARSZAWA, 19 kwietna 2006 r.
Biuro G∏ówne, Warszawa, Al. Jerozolimskie 92, godz. 18:00
• Szansa na Biznes
• Produkty Forever w profilaktyce chorób serca i uk∏adu krà˝enia – 

dr Maria Pasturczak

OSTRO¸¢KA, 4 kwietnia 2006 r.
Klub Lokator, ul. Hallera 13, godz. 17:00 
• Szansa na Biznes
• Profilaktyka nowotworowa i od˝ywianie organizmu produktami 

Forever – dr Marek Wierzchowski

KRAKÓW, 11 kwietnia 2006 r. 
Instytut Fizyki, ul. Podchorà˝ych 1, godz. 18:00
• Szansa na Biznes
• Profilaktyka nowotworowa i od˝ywianie organizmu produktami 

Forever – dr Marek Wierzchowski

OÂWI¢CIM, 21 kwietnia 2006 r.
Centrum Kultury, ul. Âniadeckiego 24, godz. 18:00
• Szansa na Biznes
• Profilaktyka nowotworowa i od˝ywianie organizmu produktami 

Forever – dr Marek Wierzchowski

GDA¡SK, 10 kwietnia 2006 r.
CH Manhattan, ul. Grunwaldzka 82, godz. 18:00
• Szansa na Biznes
• Od kataru do astmy – dr Artur Nowak 

¸ÓDè, 25 kwietnia 2006 r.
Okr´gowa Izba Lekarska, ul. Czerwona 3, godz. 18:00
• Szansa na biznes
• Profilaktyka nowotworowa i od˝ywianie organizmu produktami 

Forever – dr Marek Wierzchowski

BYDGOSZCZ, 25 kwietnia 2006 r.
Hotel Brda, ul. Dworcowa 9,  godz. 17:30
• Szansa na Biznes
• Program od˝ywczy Forever jako ˝ywnoÊç specjalna „pharma-

food” – dr Jerzy Oleszkiewicz

SZCZECIN, 26 kwietnia 2006 r.
Klub 13 Muz, pl. ˚o∏nierza 2, godz. 18:00
• Szansa na Biznes
• Wiosenne oczyszczanie organizmu z Forever – Clean+Lean 

– dr Maria Pasturczak

BIA¸YSTOK, 26 kwietnia 2006 r.
Hotel Cristal, ul. Lipowa 3, godz. 18:00
• Szansa na Biznes
• Aloesowy Êwiat kobiet – dr Ma∏gorzata Markiewicz

ZAKOPANE, 27 kwietnia 2006 r.
Grand Hotel Stamary, ul. KoÊciuszki 19 (dawny DW „Podhale”), 
godz. 18:00
• Szansa na Biznes
• Infekcja – alergia – astma – dr Artur Nowak 

Szkolenie 6 pk.
Przypominamy, ˝e trwa kwalifikacja na szkolenie 6 pk. 
Dystrybutorów, którzy w styczniu, lutym i marcu br. uzyskajà 
osobisty obrót 6 pk. miesi´cznie (lub 4 pk. w przypadku 
Asystentów Kierownika), zapraszamy na szkolenie:
22 kwietnia 2006 r.
Biuro G∏ówne FLPP, Al. Jerozolimskie 92, Warszawa, godz. 11:00
Wszystkie osoby, które uzyskajà kwalifikacj´, otrzymajà pisemne 
zaproszenie.
Szkolenie poprowadzi Robert Krool – doÊwiadczony trener 
i konsultant; cz∏onek-za∏o˝yciel oraz promotor idei Krajowej 
Izby Firm Szkoleniowych.

Szansa na Biznes

BYDGOSZCZ
Hotel Brda, sala Chabrowa, ul. Dworcowa 9, godz. 18:00
11/04/06 – Senior Mened˝erowie Halina i Grzegorz Sm´tkowie

GDA¡SK
sala szkoleniowa Oddzia∏u, ul. Szymanowskiego 2, godz. 18:00
5/04/06 – Mened˝er Krystyna Król 

ELBLÑG
Hotel Elzam, pl. S∏owiaƒski, godz. 17:00
12/04/06 – Senior Mened˝erowie Anna i Zbigniew Adamik

KRAKÓW
sala szkoleniowa obok Oddzia∏u, ul. Kadecka 1, godz. 18:00
5/04/06 – Senior Mened˝erowie Maria i Wies∏aw Grotyƒscy 

KRAPKOWICE
biuro Mened˝er Krystyny Wingert, ul. ks. Duszy 32, g. 18:00 
13/04/06 – Mened˝er Agnieszka Osiƒska

LUBLIN
Hotel Lwów, ul. Bronowicka 2, godz. 18:00
3/04/06 – Mened˝er Zofia Staropi´tka, Kierownik Maria Sieƒko

LUBLIN
biuro Mened˝er Urszuli Zyskowskiej, ul. M. Sk∏odowskiej-
-Curie 2/6, tel. 0-81/53 108 53

OSTRO¸¢KA
SM, ul. Hallera 13, godz. 17:00 
4/04/06 – Asystent Kierownika Stanis∏aw Wojciechowski

OSTRÓDA
Hotel Promenada, ul. Mickiewicza 3, godz. 18:00
10, 24/04/06 – Przodujàcy Mened˝er Grzegorz Sieczka

WROC¸AW
budynek Oddzia∏u, ul. Lelewela 8, godz. 18:00
11/04/06 – Mened˝er Agnieszka Osiƒska
25/04/06 – Mened˝er Krzysztof Aleksandrowicz

UWAGA!   UWAGA!    UWAGA!

Szkolenie weekendowe
organizowane przez Senior Mened˝er Wies∏aw´ Spyr´

W terminie  22-23 kwietnia 2006 r. w miejscowoÊci Kroczyce 
w Zajeêdzie Jurajskim (Jura Krakowsko-Cz´stochowska)
odb´dzie si´ zjazd szkoleniowy dla dystrybutorów FLPP.
Informacje o oÊrodku na stronie www.zajazdjurajski.pl
Liczba miejsc ograniczona. Potwierdzeniem uczestnictwa jest 
wp∏ata na konto organizatora.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt
z organizatorkà pod nast´pujàcymi numerami telefonów: 
(032) 645 41 00 lub 0 502 635 343
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