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Co za niesamowity miesiàc! Po raz kolejny mia∏em okazj´ polecieç  

z cz∏onkami amerykaƒskiego Klubu Prezydenckiego do Republiki 

Dominikany, gdzie zwiedzaliÊmy plantacje aloesowe oraz zak∏ad 

przetwórczy. Je˝d˝´ na Dominikan´ od lat, jednak za ka˝dym razem 

czuj´ podziw, widzàc, jak wiele aloesu uprawiamy. Powiedziano 

nam, ˝e obecnie zasadzone jest oko∏o 50 milionów krzewów 

aloesowych, a oprócz tego dost´pna jest dodatkowa powierzchnia 

do obsadzenia w miar´ rosnàcych potrzeb!

Przebywanie z cz∏onkami Klubu Prezydenckiego by∏o dla mnie 

prawdziwà przyjemnoÊcià, choç musia∏em opuÊciç Dominikan´ 

dzieƒ wczeÊniej ni˝ oni, aby polecieç do Rumunii na Europejski 

Zjazd Podzia∏u Zysków. Rumunia pokryta Êniegiem wyglàda∏a 

naprawd´ pi´knie. Mimo niskiej temperatury powitanie by∏o tak 

goràce, jak mo˝na sobie tylko wyobraziç. W Bukareszcie do∏àczy∏o 

do nas ponad 4000 dystrybutorów, aby Êwi´towaç razem z osobami, 

które zakwalifikowa∏y si´ do Podzia∏u Zysków. Udzia∏ w tym 

niezwyk∏ym wydarzeniu przyprawia∏ o prawdziwy dreszcz emocji, 

tak samo jak wr´czanie milionów dolarów dystrybutorom takim jak 

Wy, którzy wpisali kwalifikacj´ do Programu Podzia∏u Zysków na 

list´ swoich priorytetów, ci´˝ko pracowali, aby jà zrealizowaç,  

a nast´pnie odebrali zas∏u˝onà nagrod´. 

Podzia∏ Zysków nale˝y do moich ulubionych programów promo

cyjnych, poniewa˝ stanowi nagrod´ wykraczajàcà poza wszystko, 

co mo˝ecie otrzymaç w ramach naszego szczodrego planu marke

tingowego. Z tego co wiem, jesteÊmy jedynà firmà, która oferuje 

tego typu program.  Jest to nagroda, która naprawd´ mo˝e zmieniç 

˝ycie. Niezale˝nie od tego, jaka jest Wasza motywacja – pieniàdze, 

wi´cej wolnego czasu, osobisty rozwój, poprawa zdrowia swojego  

i ludzi, których znacie, czy te˝ wszystkie te rzeczy po trosze – 

otrzymanie takiej pokaênej sumy umo˝liwia Wam dokonywanie 

bardziej ró˝norodnych wyborów.

Krótko rzecz ujmujàc – to, co oferujemy w Forever Living Products, 

to umo˝liwienie ludziom dokonywania w ˝yciu wyborów. Nic tak nie 

niszczy wolnoÊci, jak brak pieni´dzy i s∏abe zdrowie, a ja jestem 

g∏´boko przekonany, ˝e oferujemy rozwiàzanie obu tych kwestii.

Aby mieç w ˝yciu wybór – do jakiej szko∏y pos∏aç dzieci, jakim 

samochodem jeêdziç, w jakim domu mieszkaç oraz inne fundamen

talne decyzje, jakie podejmujemy w ˝yciu – musimy mieç dwie 

rzeczy. Pierwsza z nich to zdrowie. Tego oczywiÊcie nie mo˝na za

gwarantowaç – mo˝na mieç tylko na nie nadziej´ – ale mo˝emy  

o nie dbaç dobrze si´ od˝ywiajàc, przestrzegajàc w∏aÊciwej diety  

i çwiczàc. Drugi czynnik to stabilnoÊç finansowa. Do pewnego 

stopnia, im wi´cej masz pieni´dzy, tym wi´kszej liczby wyborów 

mo˝esz dokonywaç. Zawsze powtarzam, ˝e mo˝na pomóc o wiele 

wi´kszej liczbie ludzi, gdy ma si´ pe∏en portfel, ni˝ gdy jest on pusty. 

A je˝eli pieniàdze koƒczà si´ szybciej ni˝ miesiàc, musisz byç gotów 

coÊ z tym zrobiç. Istnieje alternatywa, lepszy sposób z Forever 

Living Products. Nie zawsze jest to ∏atwe, gdy˝ Forever to nie uk∏ad 

umo˝liwiajàcy zdobycie „szybkich pieni´dzy”, ale szansa na trwa∏e 

wzbogacenie si´, a wierz´, ˝e definicja bogactwa to nie iloÊç posia

danych pieni´dzy, ale swoboda, z jakà mo˝emy dokonywaç ró˝nych 

wyborów.

Ostatnio wprowadziliÊmy na arenie mi´dzynarodowej ulepszony 

Program Podzia∏u Zysków, który w USA zacznie obowiàzywaç od  

1 stycznia 2007 r. Zach´cam ka˝dego z Was, abyÊcie pracowali nad 

realizacjà celu, jakim jest bycie dystrybutorem bioràcym udzia∏  

w Podziale Zysków – zas∏ugujecie na to!

Kiedy sta∏em na plantacji – wokó∏ mnie a˝ po horyzont rozciàga∏y 

si´ uprawy aloesu – otoczony przez przyjació∏, którzy sà zaanga˝o

wani w nasz biznes od samego poczàtku, wype∏ni∏o mnie nowe 

poczucie ekscytacji i zaanga˝owania w naszà wspania∏à firm´. 

Poczu∏em tak˝e pewnoÊç, ˝e w 2006 roku nadal b´dziemy sprawiaç, 

˝e Forever Living Products to najwi´ksza szansa na Êwiecie!

Na zawsze Wasz,

Rex Maughan

List od prezydenta
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Naszym celem na bie˝àcy rok jest uzyskanie 5000 pk. comiesi´cznych obrotów i kwali

fikacja do niezwykle lukratywnego Programu Podzia∏u Zysków. Wymaga to od ka˝dego 

z nas postawienia sobie indywidualnych celów i wytyczenia w∏asnych zadaƒ, które 

doprowadzà nas do realizacji tego wspólnego zamierzenia. Nagrodà b´dzie nie tylko 

wyjÊcie na scen´ po odbiór swojego w∏asnego czeku, ale przede wszystkim dynamicz

ny rozwój Waszego biznesu Forever, czyli wi´ksze comiesi´czne premie i co za tym 

idzie – wi´ksza niezale˝noÊç finansowa i swoboda dokonywania w ˝yciu w∏asnych  

wyborów.

Biuro G∏ówne FLPP wspiera wszystkich dystrybutorów tak, abyÊcie mogli koncentro

waç si´ na tym, co jest kluczowe dla budowania biznesu: sprzedawaniu, sponsorowa

niu i uczeniu nowych osób tego samego. Dlatego wcià˝ tworzymy nowe narz´dzia mar

ketingowe i prowadzimy spotkania szkoleniowe. 

Podczas ostatniego pobytu wiceprezesa ds. marketingu i sprzeda˝y Aidana O’Hare  

w Warszawie pracowaliÊmy nad tym, jak powinny wyglàdaç szkolenia i na jakie zagad

nienia k∏aÊç nacisk. A poniewa˝ jednà z fundamentalnych zasad Forever jest „duplika

cja”, postanowiliÊmy powieliç wzorce z krajów, które osiàgajà ju˝ 5000 pk. miesi´cznie 

i kwalifikujà si´ do Podzia∏u Zysków. Podstawowym szkoleniem Forever Living Pro

ducts na ca∏ym Êwiecie jest Trening Jonathana b´dàcy fantastycznym êród∏em wiedzy 

marketingowej i o produktach oraz niezwyk∏ej motywacji – to po prostu integralny ele

ment sukcesu dystrybutorów! Dlatego z ogromnà przyjemnoÊcià zapraszam wszyst

kich Was na nowe Treningi Jonathana – ju˝ nie tylko do Warszawy, ale tak˝e do regio

nów! Co drugi miesiàc b´dziemy, tak jak dotychczas, spotykaç si´ w stolicy, a oprócz 

tego w jednym z oÊrodków regionalnych. 

Trening Jonathana to szkolenie uniwersalne, przeznaczone dla wszystkich dystrybuto

rów, niezale˝nie od pozycji zajmowanej w planie marketingowym. Natomiast grupà, 

którà chcemy dodatkowo wesprzeç na drodze do sukcesu sà Kierownicy, czyli dystry

butorzy majàcy za sobà pierwsze, bardzo wa˝ne osiàgni´cia! Specjalnie dla nowych 

Kierowników stworzyliÊmy wyjàtkowe warsztaty szkoleniowe, podczas których 

b´dziemy przekazywaç wiedz´ i praktyczne wskazówki, pomocne przy planowaniu roz

woju biznesu i szybkiego awansu na pozycj´ Mened˝era.

5000 pk. miesi´cznych obrotów jest w zasi´gu naszej r´ki! Tylko do nas nale˝y decyzja, 

jaka kwota b´dzie widnia∏a na czeku, który ka˝dy z nas ma szans´ odebraç z ràk Rexa 

Maughana! 

Wasz,

Jacek Kandefer
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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 zasponsorowaniu 

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!

Nagroda:

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

Intensywne warsztaty networkowe  

prowadzone 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
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Asystenci KIEROWNIKA                                                           

Grzegorz Basarab, Bo˝ena Bednarska, Alina Biedron, Robert B∏aszkiewicz, El˝bieta i Stanis∏aw Brylowie, Justyna i Waldemar Brzescy, Ewe
lina Burek, Katarzyna Czajka, Izabela Czech, Danuta i Stanis∏aw Czy˝yccy, Hanna Drzyma∏a, Irena i Wojciech Dytkowscy, Urszula Fidos,  
Iwona Filipczyk, Waldemar Fràckowiak, Anna GlinkaSuchcicka, Aneta Granatowska, Andrzej Granatowski, Natalia Guzy, Andrzej 
Gwo˝dziowski, Beata Hawrot, Agnieszka Horodejczuk, Halina Janiszewska, Bernadeta Jankowska, Miros∏aw Jarosz, Aneta Jonecko, Marle
na Kaczyƒska, El˝bieta Karasiƒska, Danuta Karolewska, Maria K´ska, Bogus∏awa Kicza, Beata Ko∏eczek, Krzysztof Kondracki, Barbara  
i Stanis∏aw Kordysiowie, Dorota Koronkowska, Katarzyna Koszyk, Magdalena Kowalska, Katarzyna Koz∏owska, Krzysztof Koz∏owski,  
Lucyna i Stanis∏aw Krasowie, Ryszard Krusche, Zofia Kruszyƒska, Kazimierz Kruszyƒski, Andrzej Krzysztofowicz, Anna Kuçka, Dominika  
Kuligowska, Ewelina Kuszowska, Anetta Kutowska, Miros∏awa Lipka, Monika i Adam Maciàgowie, Zenobia Madecka, Agnieszka Marcisz, 
Aneta i Krzysztof Mazurowie, Marek Michalewski, Piotr Mierzejewski, Agnieszka Miko∏ajczak, Sebastian Miko∏ajczak, Maria Mi∏osz, Monika 
i Stefan Miotkowie, Ma∏gorzata Mrówka, Maria Oboza, Iwona Ochnicka, Jadwiga Orchel, Bernadeta Oskwarek, Aleksander Palka, Danuta 
Palka, Dorota Pa∏àgiewicz, Ewa Pa∏ka, Katarzyna i Pawe∏ Paƒkowie, Boles∏aw Pardon, Danuta Pardon, Marzena P´dzich, Anna i Andrzej  
Piekarowie, ¸ukasz Pietrzyk, Alina Piorun, Joanna i Wojciech Pizoniowie, Dorota i Tadeusz Puziowie, Agnieszka Ro˝yƒska, Lucyna Sakow
ska, Bogus∏awa Salamonowska, Anna Sawicka, Ewa Sawicka, Ma∏gorzata Schab, Krystyna Schmidt, Agnieszka Simiƒska, El˝bieta 
Skopiƒska, Anna Skorupska, Stanis∏awa S∏omczyƒska, Agnieszka S∏uszniakZiarko, Krystyna Sobiak, Wioletta Solipiwko, El˝bieta Srebro, 
Anna Stachacz, Jadwiga Stankiewicz, Danuta i W∏adys∏aw St´pieniowie, Agnieszka Stryjak, Bogumi∏a Surowiec, Mariola Szandorska,  
Joanna Szczepanek, Krzysztof Szczerba, Marcin Szewczyk, Maria Szmuc, ¸ukasz Szyndler, Tomasz Szyndler, Marta Tkaczyk, Wanda  
Tomczyk, Grzegorz Trzaska, Marzena i Sylwester Trzebiatowscy, Beata Urbaniak, Anna Urbaƒczyk, Renata W´grzyn, Bo˝ena i Witold  
Wicherowie, Sebastian WiÊniewski, Agnieszka Witczyƒska, Urszula Wojtkiewicz, Jadwiga Zar´ba, Jolanta Zdanowska, Aniela i Mieczys∏aw 
Zuniowie, Zdzis∏aw ˚elazko

PROGRAM PROMOCYJNY 2006!

UWAGA! Odbiór nagród i odznaczeƒ tylko na Treningu Jonathana odbywajàcym si´ bezpoÊrednio po uzyskaniu kwalifikacji. Na scen´  
wywoływane sà wyłàcznie osoby, które potwierdzà swojà obecnoÊç przy stanowisku recepcyjnym.

Cristin i Mattias Nilsson Dorotea Magier i Jens Leidewall

Irena Basarab Teresa i Miros∏aw Kaczmarscy
Monika Pardon Maria Duraziƒska i Jacek Bartkowiak
Katarzyna Pordzik Monika CieÊlik
Izabela Skwierawska Halina Mirocek
Maria Steczkowska Urszula Zyskowska
El˝bieta i Piotr Winiarscy Bo˝ena Luba

Monika CieÊlik Krzysztof Ka∏u˝a
Krzysztof Ka∏u˝a Danuta i Edward Wienchowie

1. Danuta i Edward Wienchowie
2. Wies∏awa i Adam Spyrowie
3. Urszula i Miros∏aw Kapustowie
4. Urszula Zyskowska
5. Maria Duraziƒska i Jacek Bartkowiak

 6. Jolanta i Rados∏aw Jochimowie
 7. Bogus∏awa i Edward Kupisowie
 8. Magdalena Strojna
 9. Teresa i Stanis∏aw Makowscy
10. Renata B∏a˝ejewska

10 NAJLEPSZYCH struktury niemened˝erskie

MENED˚EROWIE sponsorzy:

Asystenci MENED˚ERA sponsorzy:

KIEROWNICY sponsorzy:

Awanse i osiàgni´cia | marzec 2006

5 SPONSORÓW NA MEDAL                styczeƒmarzec 2006

1. Józefa Jamrozik
2. Bogus∏awa i Krzysztof Mitasowie
3. Krystyna Kwiecieƒ

4. Agata Fabczak
5. Monika Pardon



W tym roku Europejski Zjazd 

Podzia∏u Zysków odby∏ si´ w po-

krytej Êniegiem stolicy Rumunii, 

Bukareszcie. Podczas tego nie-

zwyk∏ego wydarzenia ponad 160 

osób z ca∏ej Europy odebra∏o  

czeki o ∏àcznej wartoÊci ponad  

7 000 000 euro!

Celem Polski jest osiàgni´cie 5000 

pk. miesi´cznego obrotu, a tym 

samym zakwalifikowanie si´ do 

Programu Podzia∏u Zysków tak, 

aby i nasi dystrybutorzy mogli 

stanàç w Êwietle jupiterów od-

bierajàc swój w∏asny czek!
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Forever Living Products Poland zaproponowa∏o w tym roku swo-
im dystrybutorom specjalnà ofert´ promocyjnà. Ka˝da osoba, 
która od paêdziernika 2005 do stycznia 2006 uzyska∏a awans (od 
Kierownika wzwy˝), mog∏a od nas otrzymaç bilet wst´pu na Eu-
ropejski Zjazd Podzia∏u Zysków oraz refundacj´ jednodniowego 
noclegu w Bukareszcie. W efekcie do Rumunii pojecha∏a grupa 
ponad 30 osób, ∏àczàc udzia∏ w Zjeêdzie z wycieczkà i zwiedza-
niem. Organizatorem wyprawy by∏ Pan Stanis∏aw Makowski, 
Mened˝er z Ostro∏´ki.

Dla nas, wybranych, ostatni weekend lutego pozostanie w pami´ci 
jako szczególne spotkanie z Forever. To na pewno coÊ wyjàtkowego 
zobaczyç, jak ponad 160 ludzi otrzymuje za swojà prac´ dodatkowà 
nagrod´. Rex Maughan rozda∏ swoim pracowitym i najlepszym  
dystrybutorom z Europy ponad 7 mln euro. To niezapomniane 
uczucie widzieç na twarzach wielu ludzi wygranà. Wygranà z cho
robà, z przeciwnoÊciami dnia codziennego, z niezrozumieniem 
najbli˝szego otoczenia. Niejednokrotnie jest to wygrana z w∏asnymi 
s∏aboÊciami. 

ZobaczyliÊmy Bukareszt. Monumentalny, niepowtarzalny i zapie
rajàcy dech w piersiach budynek parlamentu. Pozosta∏oÊç po me
galomanii by∏ego dyktatora. ByliÊmy Êwiadkami chrztu w cerkwi. 
WidzieliÊmy wiele pi´knych zabytków w Bukareszcie i Lwowie.  
W Miszkolcu za˝ywaliÊmy kàpieli w ciep∏ych basenach. WróciliÊmy 
z nowà energià, pe∏ni zapa∏u do pracy, z nowymi planami, z wiarà, 
˝e Polacy te˝ b´dà odbieraç czeki z Programu Podzia∏u Zysków  
i spe∏niaç swoje marzenia. Dzi´kujemy Dyrektorowi Jackowi Kan
deferowi za szans´ uczestnictwa w tym Zjeêdzie, Staszkowi Ma
kowskiemu i Jankowi Dubowskiemu za zorganizowanie wspania∏ej 
wycieczki. Szczególnie dzi´kujemy wspania∏ej weso∏ej grupie z au
tokaru. Nawiàza∏y si´ kolejne przyjaênie. W czasie podró˝y doÊwiad
czeni mened˝erowie Maryla Grotyƒska, Ania Lubiƒska, Ma∏gosia 

Przed Parlamentem  
Rumunii  
w Bukareszcie

Wycieczka na Europejski Zjazd Podzia∏u Zysków
Fabczak, Ala Dudziak, Ewa Jurek i Staszek Makowski przekazywali 
wiedz´ na temat pracy w Forever.
PojechaliÊmy do Bukaresztu, aby poczuç atmosfer´ Forever 
panujàcà podczas Podzia∏u Zysków. Bo tego nie opisze ˝adne 
s∏owo i nie opowie ˝adne zdj´cie. Tam trzeba byç!

Jadwiga Adamczyk i jej zespó∏ 

Jolanta Mazur, Jadwiga Przybysz, Krzysztof Stefaƒski

MOJE MARZENIA SPE¸NIAJÑ SI¢!!!
Pierwszy raz wzi´∏am udzia∏ w Europejskim Zjeêdzie Podzia∏u Zy
sków, który odby∏ si´ w Bukareszcie. Wspaniale zorganizowana 
wycieczka, wspaniali ludzie – ˝yczliwi, uÊmiechni´ci, a wszystkim 
przyÊwieca jeden cel – PRACA W FOREVER!!!
Zobaczy∏am naszego prezydenta Rexa Maughana rozdajàcego cze
ki, których sumy przeros∏y moje najÊmielsze oczekiwania. Emocje 
si´ga∏y zenitu. WróciliÊmy pozytywnie na∏adowani energià. Wierz´, 
˝e ta energia prze∏o˝y si´ na owocnà prac´. Dzi´kuj´ wszystkim, 
którzy przyczynili si´ do tego, ˝e mog∏am tam byç.

Ewa i Piotr Jurkowie, Mened˝erowie

Polska grupa na 
Zjeêdzie

Bukareszt Stare Miasto

| Raport z Europy
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Droga 
do sukcesu!

Dyrektor Jacek Kandefer 
– nasz cel: 5000 pk.!

Anna Adamik, Senior Mened˝er – 
praktyczne wskazówki  
dla Twojego biznesu Forever

Kierownicy

Mened˝erowie

Wspomnienia z Europejskiego Zjazdu Podzia∏u Zysków – Bukareszt 2006 Uczestnicy Zjazdu Europejskiego – Nicea 2006

Kwiaty i ˝yczenia dla Dyrektora FLPP

Lek. wet. Gra˝yna Szw´dziuk-B´Ê 
– aloes dla zwierzàt

Asystenci Kierownika

Recital skrzypcowy  
Marty Nanowskiej  
z Filharmonii Ba∏tyckiej

Bogumi∏a Sroka, Diamentowo-Szafirowy 
Mened˝er – przed wyjazdem na  
Âwiatowy Zjazd do Singapuru i Malezji

10 Najlepszych 
– styczeƒ 2006

10 Najlepszych  
– luty 2006

Asystenci Mened˝era

Trening Jonathana | 18 marca 2006
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Pobyt w Warszawie i okazja do sp´dzenia czasu ze 

wspania∏ymi dystrybutorami i pracownikami Biura G∏ównego 

by∏y naprawd´ ekscytujàce. Polska jest pi´knym krajem pe∏nym 

cudownych ludzi. Nie mam najmniejszych wàtpliwoÊci, ˝e dzi´ki 

Waszej ci´˝kiej pracy i wspólnym dzia∏aniom Polska stanie si´ 

krajem uczestniczàcym w Programie Podzia∏u Zysków. Powodze-

nia w realizacji celu 5000 pk. miesi´cznych obrotów i dzi´kuj´ za 

Waszà goÊcinnoÊç!

Pozdrawiam Was serdecznie,

Aidan O'Hare

Aidan O'Hare, wiceprezes ds. marketingu i sprzeda˝y FLP Int. przy

jecha∏ do Polski bezpoÊrednio z Europejskiego Zjazdu Podzia∏u Zy

sków w Bukareszcie. 27 lutego 2006 r. spotka∏ si´ z ponad setkà 

polskich dystrybutorów, którzy przybyli do Warszawy na niesamo

wite szkolenie motywacyjne. Po spotkaniu nikt nie mia∏ najmniej

szych wàtpliwoÊci: ˝adna inna firma nie oferuje takiej WOLNOÂCI 

WYBORU jak Forever! Z FLP mo˝esz naprawd´ zrealizowaç swoje 

marzenia – o lepszym samochodzie, wygodnym mieszkaniu lub 

domu, fantastycznych wakacjach czy lepszym wykszta∏ceniu dla 

dzieci. Ka˝dy mo˝e cieszyç si´ lepszym i zdrowszym stylem ˝ycia 

– wybór nale˝y do Ciebie!

Celem Polski na rok 2006 jest kwalifikacja do udzia∏u w Programie 

Podzia∏u Zysków. Podczas swojego szkolenia Aidan skoncentrowa∏ 

si´ na kluczowych elementach budowania udanego biznesu FLP, 

które pomogà jà osiàgnàç. Najwa˝niejsze spoÊród nich to: okreÊ

lanie swojego „dlaczego” – identyfikacja powodów, które sk∏oni∏y 

Ci´ do zaanga˝owania w Forever; Twoje zaanga˝owanie w prac´ 

nad realizacjà marzeƒ; niepoddawanie si´ i wytrwa∏oÊç w swoich 

dzia∏aniach. 

Spotkanie trwa∏o ponad trzy godziny i by∏o olbrzymim sukcesem! 

Dystrybutorzy byli bardzo podekscytowani, pe∏ni entuzjazmu  

i energii, które teraz wykorzystajà do pracy nad rozwojem swojego 

biznesu FLP i kwalifikacjà do Programu Podzia∏u Zysków!

Superszkolenie motywacyjne
| Raport specjalny
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Urodziny w Krakowie 11 marca 2006

Dzieƒ Kobiet w Wàbrzeênie 
8 marca 2006

W restauracji „Pod or∏em” w Wàbrzeênie spotka∏o si´ liczne grono kobiet, aby 
wspólnie uczciç swoje Êwi´to. Inspiracjà tej uroczystoÊci by∏o motto: Aloes dla 
urody.
Atmosfera spotkania by∏a sympatyczna, ciep∏a i rodzinna, urozmaicona losowa
niem upominków, na które sk∏ada∏y si´ oczywiÊcie produkty Forever.

Maria S∏awiƒska, Asystent Mened˝era

Urodzinowy tort

18 lutego 2006 r. zosta∏ zorganizowany przez Mened˝er Wies∏aw´ Spyr´ kulig, 
w którym uczestniczy∏o oko∏o 40 osób. Oprócz przeja˝d˝ki saniami by∏y kie∏baski 
z kominka, herbatka, grzaniec galicyjski, Êpiewy biesiadne przy gitarze i skrzyp
cach oraz rozdanie nagród z konkursu „Pomagajàc innym pomagasz sobie”.  
Organizatorem tego konkursu dla Nowych Dystrybutorów, Asystentów Kierow
nika i Kierowników oraz fundatorem nagród by∏a  Mened˝er Wies∏awa Spyra.
Atmosfera spotkania by∏a wyÊmienita, du˝o Êpiewu i humoru, okazja do wy
miany doÊwiadczeƒ. Uwa˝am, ˝e kulig to wspania∏a i niezapomniana przygoda, 
Êwietna forma organizowania wolnego czasu, która na d∏ugo pozostaje  
w pami´ci. UÊmiech goÊci∏ na twarzach wszystkich uczestników. 

Micha∏ Grabarski, Kierownik z Zawiercia

Kulig by∏ wspania∏y, a impreza jeszcze lepsza. Dawno si´ tak nie bawi∏am. 
Jeszcze raz dzi´kuj´ za zaproszenie.

Justyna K∏apciƒska, Asystent Kierownika z Olkusza
Dyrektor FLPP 
Jacek Kandefer

Prowadzàcy: Senior Mened˝er Maria Grotyƒska  
i Kierownik Oddzia∏u Kraków W∏adys∏aw Peszko

Mened˝er Renata 
Szyd∏owska – zasady  
i techniki utrzymywania 
motywacji na wysokim 
poziomie

Diamentowo-Szafirowy 
Mened˝er Bogumi∏a 
Sroka – czym jest sukces  
z Forever

Asystenci Kierownika

Zimowy kulig  
18 lutego 2006 r.

Raporty regionalne |



Seminarium szkoleniowe 11 marca 2006

11 marca br. w stylowej restauracji „Zabytkowa” w Ostro∏´ce odby∏o si´ semi
narium szkoleniowe, zorganizowane przez Mened˝erów Ann´ i Andrzeja Popie

larz, którzy poprowadzili je wspólnie z zaproszonà Senior Mened˝er Halinà 
Sm´tek. Tematem spotkania by∏y m.in. sposoby pozyskiwania klientów  
i nowych wspó∏pracowników; aktywny sponsoring; jak pracujàc tyle samo byç 
bardziej skutecznym; sprzeda˝ produktów czynnikiem sukcesu.
Mi∏o by∏o znów pos∏uchaç tak wspania∏ej osoby jak Pani Halina Sm´tek, która 
zach´ca∏a nas do pracy, mobilizowa∏a i zara˝a∏a swym entuzjazmem i godnà 
pozazdroszczenia niesamowità energià, którà nam przekaza∏a i da∏a si∏´ do pra
cy na miesiàce.

Za oknem Êwieci∏o wiosenne s∏oƒce, wi´c postanowi∏yÊmy zadbaç o zdrowie  
i smuk∏à sylwetk´. Pani Anna Popielarz poprowadzi∏a pokaz zabiegu mode
lujàcego i nauczy∏a korzystaç z Zestawu Tonizujàcego, Clean 9 i Lifestyle 30.
Pe∏ne optymizmu, rozradowane i ch´tne do pracy wróci∏yÊmy do domu. Zdoby
te doÊwiadczenia wykorzystujemy ju˝ w swojej pracy. 

Agnieszka Go∏´biewska,  
Wies∏awa Krakowska i Otylia Jastrz´bska

Dni Zdrowia  
w Rudzie Âlàskiej 
 25 lutego 2006 r.

W dniach 2526 lutego 2006 r. w Rudzie 
Âlàskiej w Centrum Handlowym „Plaza” 
organizowane by∏y Dni Zdrowia. Podczas tej 
imprezy braliÊmy udzia∏ w prezentacji 
produktów naszej firmy. Przybli˝yliÊmy 
goÊciom wizerunek Forever Living Products 
oraz nawiàzaliÊmy du˝o kontaktów.

Krystyna Oruba, Mened˝er 
Narcyz Gdesz, Kierownik

10

Wroc∏aw: wszystko o biznesie 
25 marca 2006

Przodujàcy Mened˝er Jacek Bartkowiak 
– konsekwentna praca u podstaw

Dyrektor FLPP Jacek Kandefer

Prowadzàca: Mened˝er 
Agnieszka Osiƒska

DiamentowoSzafirowy 
Mened˝er Bogumi∏a Sroka 
– znaczenie relacji mi´dzy
ludzkich w budowaniu 
stabilnej struktury

Przodujàcy Mened˝er 
Maria Duraziƒska – Twoje 
oczekiwania a zaanga˝o
wanie w prac´ z Forever

Asystenci KierownikaSenior Mened˝er 
Wies∏awa Spyra – pierwsze 
kroki w biznesie

| Raporty regionalne
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Jestem w tej rodzinie ju˝ dziewi´ç lat. I jestem z tego dumna!!! Urodziny zorga
nizowane wspaniale – tak trzymaç!! 

Ludmi∏a Borysiuk, Kierownik z Gdaƒska

Przy urodzinowym torcie pozna∏am Dyrektora FLPP, Jacka Kandefera, który 
udzieli∏ wspania∏ych wskazówek. Z uwagà wys∏ucha∏am wspania∏ego wyk∏adu 
dr. Marka Wierzchowskiego oraz wspania∏ego szkolenia na temat sukcesu  
i biznesu, który poprowadzi∏a Senior Mened˝er Anna Adamik – okaza∏ si´ mo
torem nap´dowym dla mnie oraz przyby∏ych goÊci.

El˝bieta Mittelstaedt, Dystrybutor z Elblàga

Motto spotkania: jeÊli masz swój cel, masz równie˝ marzenia, jeÊli sà marzenia, 
jest motywacja, a wówczas szybciej osiàgasz swój wyznaczony cele.
Wiele uÊwiadomi∏y mi trafne s∏owa Senior Mened˝er Anny Lubiƒskiej: „nie 
uszcz´Êliwiajmy kogoÊ na si∏´, bo jeÊli ktoÊ nie chce, my nic nie wskóramy”.
Wielkie uznanie dla regionu gdaƒskiego budzi fakt, ˝e sà to ju˝ X Urodziny 
Oddzia∏u.
˚ycz´ wszystkimi i sobie równie˝ dalszych sukcesów!

Anna Filipek, Asystent Kierownika z Elblàga

Jak ka˝de rocznicowe spotkanie Forever – a to by∏y ju˝ X Urodziny FLP w Gdaƒ
sku – to tak˝e by∏o imponujàce.
Ciekawy wyk∏ad dr. Marka Wierzchowskiego na temat produktów w profilak
tyce chorób nowotworowych by∏ podany w sposób lekki i bardzo zrozumia∏y. 
Wystàpienia Dyrektora i naszych liderów by∏y naprawd´ motywujàce do pracy. 
Dope∏nieniem wspania∏ej atmosfery by∏ pyszny tort podany przy akompania
mencie szant w wykonaniu zespo∏u Kubryk.

El˝bieta Szelàgowska, Asystent Kierownika

1. Pozytywna energia, dobre s∏owo, rozmowa na temat spe∏nienia marzeƒ.  
To wszystko pojawi∏o si´ na gdaƒskim jubileuszu FLP, którego by∏am 
uczestniczkà.
2. Gdaƒskie spotkanie to nie tylko zabawa, choç tej nie brakowa∏o, ale równie˝ 
pokazanie m∏odym ludziom, ˝e warto marzyç i wyznaczaç sobie ˝yciowe cele. 
Skàd to wiem? A stàd, ˝e pozna∏am tam ludzi, którzy dzi´ki FLP osiàgn´li to, 
czego zawsze pragn´li.
3. Mo˝e niewiele mam, mo˝e niewiele jeszcze umiem, ale spotkanie w Gdaƒsku 
uÊwiadomi∏o mi, ˝e to nie koniec mojej edukacji. Wr´cz przeciwnie, pokaza∏o 
mi wiele nowych mo˝liwoÊci i sposobów na to, abym w przysz∏oÊci mog∏a 
zajàç si´ tym, co kocham. A jeÊli si´ nie myl´, to w ˝yciu w∏aÊnie o to chodzi.
4. Moim zdaniem FLP to pewnego rodzaju ˝yciowy ∏aƒcuszek, a spotkanie  
w Gdaƒsku to kolejne ogniwo, dzi´ki któremu cz∏owiek odczuwa satysfakcj´  
i radoÊç z dzielenia si´ z ludêmi wiarà, ˝e jest dobrze, a z up∏ywem czasu mo˝e 
byç tylko lepiej!

Agnieszka Szopa, Nowy Dystrybutor z Ostródy

Dyrektor FLPP 
Jacek Kandefer

X lat Forever w Gdaƒsku 11 lutego 2006

Asystenci Kierownika

Grzegorz Dukat  
– Twój biznes z Forever

Wyst´p artystyczny

Podzi´kowania dla Dyrektora

Senior Mened˝er Anna 
Adamik – pierwsze kroki 
w biznesie

Dr Marek Wierzchowski  
o produktach Forever

Prowadzàcy: Mened˝erowie 
Halina Micorek i Grzegorz Dukat

Senior Mened˝er Anna 
Lubiƒska – sukces z Forever

Ma∏gorzata Wielicka, Kierownik Oddzia∏u Gdaƒsk, 
kroi urodzinowy tort

Raporty regionalne |
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1.Na stronie g∏ównej nale˝y wybraç podstron  ́Dystrybutorzy.

2.   Aby zalogowaç si´ do podstrony przeznaczonej wy∏àcznie dla 
dystrybutorów, nale˝y wpisaç swój numer Dystrybutora oraz 
has∏o. Has∏o znajduje si´ na comiesi´cznym wydruku premii 
przesy∏anym przez FLPP.

3.   Pojawi si  ́ekran Punktacja. 
Z menu Dystrybutorzy nale˝y wybraç Zamówienia.

4. Po wybraniu produktów, nale˝y wybraç Z∏ó  ̋zamówienie.

5.   Na ekranie, który si  ́pojawi, nale˝y sprawdziç adres dostawy  
oraz podaç dane kontaktowe. Podanie danych kontaktowych  
jest niezb´dne do z∏o˝enia zamówienia. Nast´pnie nale˝y wy
braç WyÊlij do realizacji.

6.   JednoczeÊnie, otwierajàc Koszyk, w ka˝dej chwili mo˝na 
sprawdziç wartoÊç oraz koszt zamówienia.

•
Zamówione produkty zostanà dostarczone za poÊrednictwem fir
my spedycyjnej w ciàgu trzech dni roboczych.

Zamawianie przez internet: www.flpp.com.pl 

Dystrybutorzy FLP Poland mogà zamawiaç produkty korzystajàc z firmowej strony www.flpp.com.pl

PORADNIK KROK PO KROKU

| Akademia biznesu 
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Program wyjazdu Zjazdowego

Czwartek, 8 czerwca 2006

•  przylot na lotnisko w Nicei po godz. 15:00; transfer 
do Hotelu Gray D’Albion 

(adres hotelu: 38, rue des Serbes , BP 295, 06408 Can
nes Cedex)
•  odbiór pakietów powitalnych przy stoliku recepcyj

nym w hotelu pomi´dzy 15:00 a 22:00.
• kolacja we w∏asnym zakresie

Piàtek, 9 czerwca 2006

• Êniadanie w hotelu
• do godz. 15:00 czas wolny; lunch we w∏asnym zakresie
•  15:0020:30 party na pla˝y hotelu Noga Hilton (tylko 

dla dystrybutorów, którzy uzyskali kwalifikacj´ – 
do wejÊcia upowa˝nia specjalna opaska na r´k´, 
znajdujàca si´ w pakiecie powitalnym)

Uwaga! Dystrybutorzy z poziomu 1 odbierajà pakiet 
powitalny w hotelu Noga Hilton pomi´dzy 10:0017:00.
Bufet z jedzeniem w drugiej cz´Êci popo∏udnia – ok. 
godz. 18:00 
Hotel Noga Hilton znajduje si´ w pobli˝u hotelu Gray 
D’Albion – dojÊcie na party spacerem.

Sobota, 10 czerwca 2006  

• Êniadanie w hotelu
•  10.30 odjazd autobusów spod hotelu na stadion  

Nikaia na Zjazd
• 13:0018:30 Zjazd Europejski w Palais Nikaia Zenith  
(adres: 163, Route de Grenoble, 06200 Nicea)
• po Zjeêdzie – powrót autobusami do hotelu
• kolacja – we w∏asnym zakresie  

Niedziela, 11 czerwca 2006

• Êniadanie w hotelu
• po Êniadaniu – wyjazd (transport na lotnisko)
Za wszystkie dodatkowe us∏ugi w hotelach p∏acà 
Paƒstwo sami. Dlatego te˝ przy zameldowaniu si´ 
b´dzà Paƒstwo proszeni o okazanie karty kredytowej 
lub pozostawienie depozytu w wysokoÊci 150 Euro (50 
Euro na dzieƒ).

Zjazd Europejski Nicea – Cannes
8-11 czerwca 2006
(dla dystrybutorów z poziomu 2 i 3) 

Strój 
• hotele – elegancki (nieoficjalny)
• party na pla˝y – letnia sukienka, bermudy, koszulka polo, p∏askie, 
wygodne buty; mo˝na przynieÊç kostium do p∏ywania

Pogoda
Oko∏o 20°C w ciàgu dnia, s∏onecznie (na wieczór mo˝e si´ przydaç 
coÊ  z d∏ugim r´kawem).

Nagroda dla kraju: SPIRIT AWARD
Podczas Zjazdu b´dzie przyznawana, tzw. SPIRIT AWARD. Do ele
mentów, na których opieraç si´ b´dzie rywalizacja o t´ nagrod´, 
nale˝à: stroje, gad˝ety, piosenki, owacje itp. Niedozwolone jest nato
miast u˝ywanie tràbek i klaksonów.

Strony internetowe
Wiele ciekawych informacji o Lazurowym Wybrze˝u znajdziecie m.in. 
na stronach: www.franceguide.com oraz www.cote.azur.fr

Podró˝e Forever |
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du¿o, du¿o z
drowia,

wielu powodó
w do radoœci

oraz samych
 s³onecznych

 dni!

Jacek Kandefer

Dyrektor
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Przypominamy

Dystrybutorzy zamawiajàcy produkty za poÊrednictwem firmy ku
rierskiej w przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczki zobowiàzani 
sà do natychmiastowego zg∏oszenia uwag kurierowi. Uszkodzona 
paczka winna byç opisana w obecnoÊci kuriera, powinien zostaç 
spisany Protokó∏ Szkody. Paczka musi byç odes∏ana z Protoko∏em 
Szkody oraz kopià Faktury pod adres: FLP Poland sp. z o.o.; 
03-876 Warszawa, ul. Matuszewska 14. O fakcie uszkodzenia 
lub zastrze˝eniach, nale˝y poinformowaç Biuro G∏ówne FLP Po
land. Numery telefoniczne pod, którymi przyjmowane sà wszyst
kie zastrze˝enia i uwagi: (0-22) 456 43 54; (0-22) 456 43 55. 

200 lat!

Z ogromnà przyjemnoÊcià informujemy, ˝e Pan Mieczys∏aw 
Bomba, ojciec Pani Marty Kopczyƒskiej, Asystenta Kierownika  
z Krakowa i sta∏y u˝ytkownik produktów Forever, 1 stycznia br. 
skoƒczy∏ 100 lat! Z tej okazji FLP Poland przekaza∏o jubilatowi 
najserdeczniejsze ˝yczenia oraz  kosz naszych produktów.

Informacja

2 maja 2006 r. – Biuro G∏ówne i Oddzia∏y nieczynne
16 czerwca 2006 r. – Biuro G∏ówne i Oddzia∏y nieczynne

| Informacje

Puls medycyny – dodatek, 22/02/2006
Wzmacnianie uk∏adu odpornoÊciowego
(…) Aloes. (…) RoÊlinne biostymulatory aloesu stymulujà uk∏ad 
odpornoÊciowy poprzez wzrost produkcji przeciwcia∏ oraz liczby 
limfocytów we krwi. Wskazane sà u osób z obni˝onà odpornoÊcià  
i podatnych na cz´ste infekcje dróg oddechowych lub inne 
zaka˝enia. (…)

Vita 01/03/2006
RoÊliny majà moc
Aloes
Jak dzia∏a? Zawarte w nim polisacharydy pobudzajà bia∏e krwinki 
do walki z wirusami. Aloes hamuje tak˝e rozmna˝anie si´ bakterii. 
Wzmacnia organizm po kuracjach antybiotykowych i przyspiesza 
rekonwalescencj´. (…)

Nowy Dzieƒ 18/02/2006
A jak aloes
Sok z liÊci aloesu pobudza wydzielanie soku ˝o∏àdkowego i ˝ó∏ci, 
przyspiesza przemian´ materii i usuwanie szkodliwych substancji. 
Pomaga te˝ naszym ˝y∏om, zapobiegajàc powstawaniu z∏ogów 
cholesterolowych. Zwiàzki w nim zawarte sprawiajà, ˝e dzia∏a 
∏agodnie przeczyszczajàco, a w∏aÊciwoÊci bakteriobójcze pozwalajà 
zachowaç w∏aÊciwà flor´ bakteryjnà w jelitach. Sprawdza si´ rów
nie˝ w problemach dermatologicznych – dobrze ∏agodzi podra˝
nienia, oparzenia i przyspiesza gojenie si´ ran. Jest bogaty m.in.  
w ˝elazo, miedê, magnez, mangan, cynk, molibden. Korzystnie 
wp∏ywa na uk∏ad odpornoÊciowy. (…)

Dziecko 1/03/2006
ABC zdrowego ˝ywienia
Aloes – roÊlina o dobroczynnym dzia∏aniu, stosowana przy wielu 
schorzeniach. Do celów leczniczych u˝ywa si´ soku wyciÊni´tego  
z mià˝szu liÊci obranych ze skórki i kolców. (…)
Aloes stosuje si´ przede wszystkim przy zaburzeniach pracy jelit, 
wzd´ciach, zaparciach, w stanach zapalnych, a tak˝e w chorobie 
wrzodowej ˝o∏àdka i dwunastnicy. Ponadto wspomaga on prac´ 
wàtroby i reguluje przemian´ materii. Ogólnie wzmacnia organizm, 
poprawia odpornoÊç, ∏agodzi objawy alergii. Sok z aloesu mo˝e 
pomóc podczas infekcji wirusowych, a tak˝e w walce z grzybicà. 
Stosowany do p∏ukania ust ∏agodzi stany zapalne.
Sokiem z aloesu mo˝na leczyç równie˝ lekkie oparzenia, zadrapa
nia, przesuszenia, podra˝nienia skóry. Ma dzia∏anie przeciwbólo
we, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i Êciàgajàce. (…)

Rewia 01/03/2006
Kuracje aloesem
Jego leczniczà moc znali ju˝ staro˝ytni Egipcjanie, a wspó∏czesne 
badania potwierdzajà wszechstronne w∏asnoÊci tej roÊliny. Aloes 
∏agodzi ból, zmniejsza krwawienia, obni˝a goràczk´, nawil˝a  
wysuszonà skór´. Dzia∏a przeciwzapalnie, zabija wirusy, grzyby  
i bakterie. 
Enzymy, minera∏y (wapƒ, miedê, ˝elazo, magnez, fosfor, mangan, 
potas, sód i cynk), aminokwasy, witaminy (C, E, betakaroten  
i z grupy B), cukry i wiele innych cennych substancji zawartych  
w aloesie przywracajà równowag´ w organizmie i regulujà jego 
funkcjonowanie, m.in. podnoszàc odpornoÊç. (…)

Tina 15/03/2006
B∏yskawiczna pomoc z doniczki
Aloes. Ten sukulent to prawdziwa skarbnica cennych substancji, 
m.in. witamin z grupy B. Lekarze szacujà, ˝e wyciàg z aloesu to  
lekarstwo na ok. 100 chorób, np. wrzody ˝o∏àdka. (…)

| Aloes w prasie 
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Spotkania regionalne

POZNA¡, 6 maja 2006 r.
Hotel Ikar, ul. KoÊciuszki 118, godz. 12:0016:00

•  Rozwiƒ skrzyd∏a z Forever – Przodujàcy Mened˝er Grzegorz 
Sieczka

• Wiosenne oczyszczanie organizmu z produktami Forever: 
Clean+Lean – Senior Mened˝er Bo˝ena Matkowska

• Aloes przeciwko zapaleniom – dr Artur Nowak

WROC¸AW, 3 czerwca 2006 r.
Adres w majowym numerze Forever, godz. 12:0016:00

• Cykl pracy Forever – Dyrektor Jacek Kandefer
• Produkty Forever w trosce o nasze dzieci – dr Maria Kraczka
• Gry, konkursy i zabawy dla ca∏ej rodziny!

Spotkanie Mened˝erów

WARSZAWA, 11 maja 2006 r.
Biuro G∏ówne FLP Poland, Al. Jerozolimskie 92, godz. 13:0016:00

Trening Jonathana

WARSZAWA, 20 maja 2006 r.
Teatr ˚ydowski, pl. Grzybowski 12/16, godz. 12:0016:00

• Cykl pracy Forever
• Od Kierownika od Mened˝era, czyli jak zbudowaç stabilny  

biznes i osiàgnàç pozycj´ Mened˝era
• Echa Zjazdu Âwiatowego w Malezji!
• Dystrybutorzy o swojej pracy w Forever
• Produkty Forever w trosce o nasze dzieci – dr Maria Kraczka

Po raz pierwszy Trening Jonathana w Krakowie!

KRAKÓW, 24 czerwca 2006
Teatr Groteska, ul. Skarbowa 2, godz. 12:00

Koniecznie zarezerwuj t´ dat´!  
Szczegó∏y w majowym numerze  Forever

Szkolenia dla Kierowników

Rozpoczynamy cykl szkoleƒ dla nowych Kierowników!

Pierwsze szkolenia odb´dà si´ 
12-13 maja 2006 w Warszawie, 

w Biurze G∏ównym, Al. Jerozolimskie 92.

Na spotkanie zostanà zaproszeni dystrybutorzy, którzy  
uzyskali awans na stanowisko Kierownika od wrzeÊnia 2005  

do kwietnia 2006! 

Wszyscy uczestnicy otrzymajà pisemne zaproszenie. FLPP zapew
nia uczestnikom jeden nocleg w Warszawie (12/13 maja br.), posi∏ki 
i komplet materia∏ów.

Szkolenie 6 pk.

WARSZAWA, 22 kwietnia 2006 r.
Biuro G∏ówne FLPP, Al. Jerozolimskie 92, Warszawa,  

godz. 11.0016:30

Wszystkie osoby, które uzyska∏y kwalifikacj´, otrzymajà pisemne  
zaproszenie.
Szkolenie poprowadzi Robert Krool – doÊwiadczony trener i kon
sultant; cz∏onekza∏o˝yciel oraz promotor idei Krajowej Izby Firm 
szkoleniowych.  
Przypominamy, ˝e od kwietnia rozpocz´∏a si´ kwalifikacja na kolej
ne szkolenie 6 pk.
Dystrybutorzy, którzy w kwietniu, maju i czerwcu br. uzyskajà 
osobisty obrót 6 pk. miesi´cznie (lub 4 pk. w przypadku Asysten
tów Kierownika) wezmà udzia∏ w szkoleniu w lipcu 2006.

Szansa na Biznes

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

9, 23/05/06 – Senior Mened˝erowie Halina i Grzegorz Sm´tkowie

GDA¡SK 
sala szkoleniowa Oddzia∏u, ul. Szymanowskiego 2, godz. 18:00

10/05/06 – Mened˝er Krystyna Król 

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

10/05/06 – Senior Mened˝erowie Anna i Zbigniew Adamik

KRAKÓW 
sala szkoleniowa obok Oddzia∏u, ul. Kadecka 1, godz. 18:00

10/05/06 – Senior Mened˝erowie Maria i Wies∏aw Grotyƒscy 

KRAPKOWICE 
biuro Mened˝er Krystyny Wingert, ul. ks. Duszy 32, godz. 18:00 

18/05/06 – Mened˝er Agnieszka Osiƒska

LUBLIN 
Hotel Lwów, ul. Bronowicka 2, godz. 18:00

9/05/06 – Mened˝er Zofia Staropi´tka, Kierownik Maria Sieƒko

LUBLIN 
biuro Mened˝er Urszuli Zyskowskiej,  

ul. M. Sk∏odowskiejCurie 2/6, tel. 081/53 108 53

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

15/05/06 –  Mened˝erowie Teresa i Stanis∏aw Makowscy

OSTRO¸¢KA 
SM Klub Lokator, ul. Hallera 13, godz. 17:00 

16/05/06 –  Asystent Kierownika Zofia Sikorska, Kierownik  
Agnieszka Piersa

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

11, 25/05/06 – Przodujàcy Mened˝er Grzegorz Sieczka

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

 9/05/06 – Mened˝er Agnieszka Osiƒska
23/05/06 – Mened˝er Krzysztof Aleksandrowicz

Wydarzenia |
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Próbnik kolorystyczny do podk∏adów Sonya
Tylko teraz próbnik kolorystyczny 

GRATIS:

1 szt. przy zakupie 
podk∏adu Sonya 

2 szt. przy 
zakupie Sonya 
Showcase

P∏yta CD z prezentacjà  
produktów
Przy zakupie 1 p∏yty  
drugà dodajemy GRATIS!
cena 50 z∏

Wydania specjalne „Forever”

Wszystko  
o Aloe Vera!

Twoja szansa 
na rozwój biznesu!

Cena 1 szt.: 2 z∏
Przy zakupie 50 szt. cena jednostkowa 1 z∏.

Akademia Biznesu Forever
Dwie podstawowe broszury niezb´dne do pracy 
ka˝dego dystrybutora!

cena 4 z∏

cena 6 z∏

Plakaty Forever
Doskona∏a ilustracja Twojego biznesu Forever!

cena 1 plakatu: 5 z∏

Teczka  
na dokumenty 
Forever
Elegancka teczka  
z logo firmy!

Cena 1 szt.: 2,50 z∏
Przy zakupie 10 szt.  
cena jednostkowa 2,00 z∏.

PROMOCJA

PROMOCJA


