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do sukcesu!
Soaring Manager

Urszula Kućka

Budowanie biznesu
w sezonie świątecznym

Rex Maughan, Chairman of the Board & CEO

Forever Giving

Już listopad, a mi trudno uwierzyć, że kolejny rok dobiega końca. Z wielu powodów jest to jedna z moich ulubionych pór
roku. To koniec długiego, gorącego, arizońskiego lata i początek naszej pięknej zimy, a dla mnie świetna pora, by oddać
się sportowym pasjom. To także czas na ocenę realizacji celów w biznesie Forever i zdecydowane dokręcenie śruby, by rok
zakończyć sukcesem. Jednak tym, co być może najważniejsze, jest początek świątecznego sezonu. U nas w USA listopad
przynosi ze sobą Święto Dziękczynienia. Dla każdego z nas jest to okazja do dziękowania za wszystkie błogosławieństwa,
jakie są naszym udziałem. To ważny czas, byśmy spojrzeli ponad własne potrzeby i poszukali sposobów na to, by dać coś
z siebie, jako wyraz podziękowania za wszystko, co nam dano.
Tak jak ogłosiliśmy ostatnio na Super Rally w Dallas, realizujemy nasze plany założenia nowej fundacji charytatywnej o nazwie FOREVER GIVING.
Uruchamiamy nową stronę internetową www.forever-giving.org,
gdzie znajdziecie więcej informacji o Fundacji oraz o tym, jak i Wy możecie
się zaangażować.
W jakimś momencie każdy odczuwa potrzebę dawania. Być może motywacja ta bierze się z przejęcia się losem ludzi dookoła nas lub z uświadomienia sobie, że mamy wystarczająco, by trochę oddać. Może jest skutkiem dostrzegania druzgocących skutków kataklizmów na świecie, czy to powodowanych przez człowieka, czy naturalnych. Wszyscy widzieliśmy plastyczne obrazy,
jak człowiek traci nadzieję, gdy zostaje mu odebrana możliwość wyboru – przez nędzę, głód, naturalny kataklizm
czy chorobę. Obserwacja takiego cierpienia motywuje nas, by szukać sposobów na oddanie tego, czego nam zbywa,
w nadziei, że przyniesiemy komuś ulgę. Wtedy wyzwaniem staje się to, jak dawać i jak się zaangażować. I tu pojawia się
FOREVER GIVING. Jednym z naszych podstawowych celów jest zapewnienie ludziom takim jak Wy sposobu na zaangażowanie się – jednorazowe lub stałe. Obiecujemy Wam, że wykorzystamy Wasze hojne wsparcie w walce z nędzą, głodem,
klęskami żywiołowymi i chorobami.
Wiemy, że każdy cent ma znaczenie, i niezależnie od tego, czy przekażecie nam pięć dolarów czy milion, Wasza darowizna
będzie traktowana z szacunkiem należnym Waszej hojności. To, ile dacie, nie jest ważne. Ważne jest to, że podejmiecie teraz
działanie i przyłączycie się do naszej walki z utratą nadziei, stając się partnerami ludzi, których znacie i którym ufacie.

FOREVER Wasz,

Rex Maughan

Jacek Kandefer, Dyrektor

Twoja szansa

Forever to firma, która zmienia życie! Każdy z nas słyszał niejedną historię mówiącą o tym, jak zaangażowanie w rozwój biznesu FLP odmieniło los Dystrybutorów. Co więcej, niejeden z nas sam taką historię może opowiedzieć. O wyjątkowości
naszej firmy stanowi to, że budując własne przedsiębiorstwo, jednocześnie budujemy własną przyszłość. I mamy gwarancję,
że będzie to przyszłość bezpieczna, dzięki trwałości wypracowanych przez nas nagród. Jedynym warunkiem sukcesu jest
nasze zaangażowanie i wysiłek, jaki włożymy w codzienną działalność. Naszym zadaniem jest dzielenie się naszymi wspaniałymi produktami i unikalną szansą na biznes z jak największą liczbą osób. Każdego dnia nawiązujmy nowe kontakty
i nie ustawajmy w przekazywaniu wieści o Forever.
Listopad to ostatni moment na to, by spojrzeć na cele, jakie wyznaczyliśmy sobie, gdy rok dopiero się zaczynał. Czy jesteśmy bliscy ich realizacji? Czy rok zakończymy takim sukcesem, jaki planowaliśmy? Nie ustawajmy w działaniach, mamy
jeszcze ponad miesiąc na sprawienie, by 2009 rok był najbardziej udanym w naszej karierze FLP i by w 2010 rok wkroczyć
z dumnie podniesionym czołem i pomagać kolejnym ludziom odkrywać niesamowite możliwości Forever!
Wasz,

Jacek Kandefer
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Awanse i osiągnięcia - październik 2009

Managerowie
Justyna i Waldemar Brzescy

Izabela i Ireneusz Skwierawscy

Assistant Managerowie

sponsor:

Alina Góra
Ewa i Antoni Krupowie
Maria Porębny

Urszula Przystaś

sponsor:

Maria Porębny
Stanisława Karpińczyk

Supervisorzy
Wioletta Granietzny
Katarzyna Kaczmarek
Władysław Łojan
Emilia Pettke
Elżbieta Sarga
Małgorzata Skibicka
Maria Szewczyk
Joanna Szewczyk
Agnieszka i Grzegorz Szukałowie
Maria Tomasik
Anna Włudyga

Krystyna Kwiatkowska
Justyna i Waldemar Brzescy
Renata Gurbiel
Justyna i Waldemar Brzescy
Alicja Golonka
Urszula i Tomasz Kućkowie
Alina Góra
Maria Szewczyk
Ewa i Antoni Krupowie
Leszek Gajewski
Władysław Łojan

Uwaga! Jeżeli planujesz awans (od Supervisora wzwyż) i chcesz, aby informacja o twoim osiągnięciu
została zilustrowana fotografią, prześlij nam swoje zdjęcie na adres: m.hajzner@flpp.com.pl nie później
niż do końca miesiąca, w którym realizujesz awans.

Assistant Supervisorzy
Agata Adamczyk
Rozwita Badura
Monika Baran
Marek Bąkała
Bogdan Biecki
Mirosława Blaszka-Kubiak
Jolanta Błasiak
Joanna Bogacka
Janina Bojarska
Katarzyna Bosak
Beata Bosman
Kazimiera i Stanisław
Budziszowie
Marcela Bułat
Jadwiga Chmielewska
Anna Chmielewska
Czesława Cholewska
Kamila Cichosz
Barbara i Bogusław
Ciemałowie
Halina Czubik
Ewa i Leszek Czykielowie
Teresa Dragun
Małgorzata i Włodzimierz
Dukaczewscy
Łucja Fijałkowska
Iwona Galas
Ewelina Gizicka
Elżbieta Gogólska
Mirosław Graack
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Margot Gramala
Wioletta Gramza
Marianna Grzanka
Krystyna Gunther
Helena Helis
Małgorzata
Herter-Dziurzyńska
Elżbieta Hrecka
Władysław Huczek
Anna Hyła
Teresa Ignasiak
Hanna Jakszuk
Beata Janas
Tomasz Jarema
Klaudia Jarnot
Michał Jonderko
Danuta Karpińska
Andrzej Klimczak
Joanna Knapik
Elżbieta Knop
Joanna Kolec
Ryszard Kopiecki
Krystyna Kopyt
Sebastian Korzuchowski
Mirosława Kosznik
Barbara Kot
Paulina Kowalczyk
Katarzyna Kozłowska
Irena Kozłowska
Jerzy Król

Leokadia Kubala
Renata Kubarek
Katarzyna Kubińska
Oleksandra Kukhazhak
i Zbigniew Kucharzak
Wioletta Kulisz
Barbara Kurpias
Agnieszka i Stanisław
Kutyłowie
Małgorzata Lach
Robert Lasota
Dorota Lipińska
Halina Łakomiec
Małgorzata i Bogusław
Łukowie
Bartłomiej Macioł
Marta Magiera
Mirosława Majewska
Anna Marchlewska
Ewa Matejuk
Anna i Robert Michalakowie
Agnieszka Mikłosz
Aleksandra Milanowska
Emilia Młynarczyk
Angelika Moskwik
Edyta i Sylwester Myszkowie
Jolanta Niemiec
Mateusz Noga
Renata Nowak
Irena i Henryk Nowakowie

Joanna Nowakowska
Marta Olszewska
Grażyna Orzechowska
Gabriela Oszek
Iwona Palus
Iwona i Leszek Pendrakowie
Aleksandra Pestal
Małgorzata i Dariusz
Pękalowie
Karina Piasecka
Anna Plata
Grzegorz Polak
Barbara Polonis
Ewa Postowicz
Lesława i Eugeniusz
Pyznarowie
Izabela Rasała
Mieczysław Ratajczyk
Barbara Rogozińska
Wojciech Rozwałka
Katarzyna Ryś
Małgorzata Sałata
Katarzyna Sieradzka
Halina Skibińska
Teresa Sokołowska
Maria Stefańczyk
Agnieszka i Łukasz
Stoleccy
Renata Szastak
Sabina Szypuła

Wiesław Śledź
Helena Śmiejan
Martyna Świtała
Anna Tabaczewska
Małgorzata Tomczak
Helena Tyc
Elżbieta Ulatowska
Dorota Wadas
Adrian Wadowski
Patrycja Waga-Wandas
Grażyna Wałach
Marek Widło
Stanisław Wiktorek
Jadwiga Wilczek
Stanisława Wilkos
Krystyna Winiarska
Barbara Wojtaszczyk
Aneta Wolak-Olszówka
Urszula Wywiał
Beata Zakryś
Bożena Załęska
Danuta Zawada
Krzysztof Zgondek
Ewa i Zbigniew Zielińscy
Edyta Zuziak
Marzena Zygmunt
Agata Zygmunt

Awanse i osiągnięcia - październik 2009

TOP DYSTRYBUTORZY

największe struktury
1. Bogumiła i Jan Srokowie

6. Magdalena Strojna

2. Stanisława Karpińczyk

7. Jolanta i Radosław Jochimowie

3. Bożena Gaj

8. Urszula Zyskowska

4. Ewa Chruścińska

9. Wiesława i Adam Spyrowie

5. Grzegorz Sieczka

10. Maria i Jacek Bartkowiakowie

obroty niemanagerskie
1. Bożena Gaj

11. Danuta i Edward Wienchowie

2. Urszula Zyskowska

12. Ewa i Antoni Krupowie

3. Izabela i Ireneusz Skwierawscy

13. Krystyna Kwiecień

4. Justyna i Waldemar Brzescy

14. Maria Maciałek

5. Stanisława Karpińczyk

15. Urszula i Tomasz Kućkowie

6. Ewa i Piotr Jurkowie

16. Helena i Antoni Gacowie

7. Wiesława i Adam Spyrowie

17. Maria Perz-Paprocka i Kazimierz Paprocki

8. Urszula Przystaś

18. Anna i Romuald Weszkowie

9. Urszula i Mirosław Kapustowie

19. Leszek Gajewski

10. Magdalena Strojna

20. Jolanta i Radosław Jochimowie

najskuteczniejsi sponsorzy

1 2 3
Anna
Włudyga

Mariola
Matjaszewska

Małgorzata Buda
Kamila i Tomasz Kobierowscy
Halina Pilch
Agnieszka i Grzegorz Szukałowie

Nowy ranking! Z ogromną przyjemnością wprowadzamy od bieżącego wydania „Forever” nowy ranking, gdzie prezentujemy tych Dystrybutorów, którzy w minionym miesiącu zasponsorowali bezpośrednio
najwięcej osób.
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Raport ze szkolenia

SZKOLENIE 4/6 pk.
17 października 2009
Podstawą do odnoszenia sukcesów w budowaniu biznesu Forever jest comiesięczna
aktywność 4 pk. Umożliwia ona każdemu
Dystrybutorowi stabilny i systematyczny
rozwój jego przedsięwzięcia oraz gwarantuje dostęp do wszystkich szczodrych nagród wynikających z Planu
Marketingowego FLP.
Dodatkową nagrodą dla tych Assistant
Supervisorów, Supervisorów i Assistant Managerów, którzy regularnie spełniają wymóg 4 pk., oraz dla
tych Managerów, którzy jako prawdziwi liderzy stawiają sobie
poprzeczkę jeszcze wyżej i realizują osobiste obroty 6 pk., są kwartalne
szkolenia prowadzone przez uznanych szkoleniowców.
W październiku Dystrybutorzy ponownie spotkali się podczas niesamowitych warsztatów
z Anetą Awtoniuk, doświadczonym trenerem, specjalistą w dziedzinie komunikacji, autoprezentacji i technik wywierania wpływu, a także mistrzynią świata w 12-godzinnym nordic walking.

Szkolenie 4/6 pk.
Kolejne szkolenie odbędzie się

23 stycznia 2010

w Biurze Głównym FLPP w Warszawie, Al. Jerozolimskie 92.
A od 1 października trwa kwalifikacja na styczniowe szkolenie.

Warunki kwalifikacji:

Assistant Supervisorzy, Supervisorzy i Assistant Managerowie
osobista aktywność 4 pk. miesięcznie
w okresie październik, listopad, grudzień 2009
Dystrybutorzy od stanowiska Managera wzwyż
osobista aktywność 6 pk. miesięcznie
w okresie październik, listopad, grudzień 2009
Wszystkie osoby, które uzyskają kwalifikację, otrzymają listowne zaproszenie
z Biura Głównego FLPP.
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Okres kwalifikacyjny zakończony! Już teraz gratulujemy wszystkim, którzy uzyskali kwalifikację – pełna lista osób już niebawem na www.flpp.com.pl oraz w następnym wydaniu Forever!

DATY

Zjazd odbędzie się w następujące dni: PIĄTEK 5 MARCA oraz SOBOTA 6 MARCA 2010.
Osoby, które uzyskały kwalifikację na poziomie II lub III, przyjeżdżają do Londynu w czwartek 4 marca.
Londyn to jedna z najbardziej niesamowitych europejskich stolic!!! Aby dać Dystrybutorom, którzy
przyjadą tu z całego kontynentu, czas wolny na jak najpełniejsze nacieszenie się urokami tego niezwykłego miasta, podczas tego Zjazdu nie odbędzie się Qualifiers' Party, czyli przyjęcie dla osób, które uzyskały kwalifikację. Dystrybutorzy z całej Europy ruszają na podbój najciekawszych zakątków Londynu!!!

MIEJSCE ZJAZDU

Zjazd odbędzie się na Wembley Arena. To nowoczesne miejsce położone jest 12 km od centrum Londynu i łatwo dostępne:
metrem, pociągami, autobusami i samochodem. Strona internetowa: http://www.wembley.co.uk/Wembley_Arena.htm

BILETY

Cena jednego biletu dla osób, które nie uzyskają kwalifikacji, to 20€
– bilet będzie uprawniał do udziału w obu dniach Zjazdu. Bilety
będą dostępne w sprzedaży w biurach krajowych od grudnia.

INFORMACJE ONLINE

Europejski Zjazd i Podział Zysków 2010 jest dodany jako wydarzenie do oficjalnego profilu FLP na Facebooku. Po prostu zaloguj
się na Facebook, znajdź „Forever Living Products” i wejdź w zakładkę Events.

LOTNISKA

Londyn jest obsługiwany przez kilka międzynarodowych lotnisk, z których łatwo dojechać do centrum miasta. Transfery do hoteli
dla osób, które uzyskały kwalifikację, będą zapewnione z następujących lotnisk:
LONDON HEATHROW
LONDON STANSTED
LONDON LUTON

HOTELE

Osoby, które uzyskały kwalifikację, będą miszkać w następujących hotelach:
HILTON ON PARK LANE HOTEL - GROSVENOR HOUSE HOTEL - GROSVENOR SQUARE HOTEL - HILTON PADDINGTON HOTEL
Wszystkie te hotele położone są w centrum Londynu przy Park Lane.
Osoby, które nie uzyskały kwalifikacji lub uzyskały ją na poziomie I, same muszą sobie zapewnić nocleg podczas Zjazdu. Londyn
oferuje mnóstwo opcji, od tanich i dogodnych pensjonatów typu „bed & breakfast”, do luksusowych, pięciogwiazdkowych hoteli.
Ze względów praktycznych, najlepiej znaleźć hotel położony w pobliżu stacji metra, by mieć jak najszybszy i najłatwiejszy
dostęp do miejsca Zjazdu oraz londyńskich atrakcji.

POGODA

Londyn słynie z deszczu, dlatego bądźcie gotowi! Temperatury będą
w okolicy 3-10⁰C, dlatego warto zapakować ciepłe ubrania i parasole!

O LONDYNIE

Ogólne informacje o tym, co warto zobaczyć, gdzie pójść, gdzie nocować
itp. w Londynie, znajdziecie na stronie www.visitlondon.com

Więcej informacji o Europejskim Zjeździe i Podziale Zysków na www.flpp.com.pl
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Budowanie biznesu

Sponsoring drogą
do sukcesu!

Nie ma na świecie osoby, która nie chciałaby wyglądać i czuć się lepiej – dlatego jesteśmy w świetnej Firmie i sprzedajemy najwyższej
jakości produkty dla zdrowia i urody. Jeżeli tylko zechcemy, możemy odnieść niezwykłe korzyści finansowe dla siebie i swojej rodziny. Stoimy przed ogromną szansą – sprawdzone produkty i atrakcyjny plan marketingowy zostały opracowane, by zaspokajać różne
stopnie naszych ambicji. Wypłacane pieniądze są proporcjonalne
do włożonego wysiłku. Ogromna satysfakcja z pomagania innym
w poprawie sytuacji finansowej i kondycji zdrowotnej są dla wielu ważniejsze niż osiągnięte pieniądze. Uznanie za każdy wysiłek:
n a g r o d y,
podróże zagraniczne, samochody z programów motywacyjnych – to wszystko
przed nami.

Urszula Kućka
Soaring Manager

Agnieszka Kręcioch zapytana o Forever:
Dlaczego FOREVER?

Musimy jednak pamiętać o jednym,
najważniejszym: to jest biznes ludzi. Pomagamy
ludziom naszymi produktami, pomagamy naszą Szansą na Biznes. Musimy nauczyć się nawiązywać kontakty z ludźmi. Kluczem
do sukcesu jest wytrwałość. Bardzo ważna jest organizacja, wszystko skrupulatnie planujemy i bardzo sumiennie pracujemy nad rozwojem swojej grupy, ale najważniejszym czynnikiem sukcesu jest
wykorzystywanie produktów na własny użytek; musimy być żywą
reklamą produktów i Szansy na Biznes. Nasz entuzjazm związany
z tym, co robimy, musi udzielać się naszym dystrybutorom.
W lipcu poznałam Danutę, opowiedziałam jej o Firmie i produktach. Reakcja była błyskawiczna:
Całe życie szukałam takiego aloesu
i takiej firmy. I zaczęło się: spotkania, szkolenia, rozmowy z klientami i przyszłymi dystrybutorami.
Pojawili się kolejny kandydaci
na dystrybutorów: Agnieszka,
Katarzyna, Krzysztof, Andżelika,
Barbara i wielu innych.
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Gdy zaczęłam używać produktów FOREVER, szybko
przekonałam się do ich jakości. Po pewnym
czasie
poleciłam
je rodzinie i znajomym. Kiedy więc
zaproponowano mi
współpracę z Firmą, nie
zawahałam się i podpisałam umowę. Zasponsorowała mnie Pani
Danuta Matejko, a pieczę nad nami objęła Pani Urszula Kućka,
która świetnie przedstawiła wszystkie korzyści, jakie niesie ze sobą
bycie w Firmie.
Co daje FOREVER?

Firma FOREVER przede wszystkim dba o nasze zdrowie i nasze ciało, a przy okazji daje dobre samopoczucie i świetny humor. Poprawia
jakość naszego życia!
Firma oferuje również duże możliwości rozwoju; cyklicznie prowadzi
szkolenia, oferuje szeroki wachlarz produktów, które bezproblemowo
można kupić w każdej chwili. Dużym atutem Firmy jest umiejętne
wprowadzanie nowych dystrybutorów i świetny plan marketingowy,
który działa bardzo motywująco. Pozwala być niezależnym, ale jednocześnie każdy z nas czuje się częścią zespołu.
Częścią rodziny FOREVER.

A oto co powiedzieli Katarzyna
z Krzysztofem, pełni humoru
młodzi ludzie:
Krzysiek

Forever poznaliśmy przez naszych przyjaciół. Opowiedzieli
nam o genezie powstania firmy,
jej założycielach, produktach,
idei i zasadach działania. Przytoczyli historie swoje i znajomych
o dobroczynnym dla zdrowia
działaniu produktów Forever.
Właśnie ze względu na potrzeby zdrowotne zaczęliśmy uzupełniać
naszą codzienną dietę suplementami Forever. Po kilku tygodniach
zauważyliśmy pierwsze objawy pozytywnego działania witamin
i minerałów. Zaczęliśmy naszym znajomym opowiadać o aloesie
i produktach na bazie Aloe Vera.
Jednocześnie okazało się, że rzeczywiście można tak zaplanować sobie
działania, aby dbając o zdrowie swoje i innych, zadbać również o finanse. Bardzo ważne jest również to, że spotkaliśmy w tej firmie ludzi
takich jak Pani Urszula Kućka – o bardzo wysokich kwalifikacjach
i profesjonalizmie. Pani Urszula okazała wyjątkową dbałość o to, by
zawsze służyć nam doświadczeniem i radą zarówno w sprawach naszych, jak i naszych znajomych.
Co nose Baby cyniły, co by nase bytowanie było pikne i zdrowe,
to terozki syćko to możemy najść w Forever.
Naturalne, cyste, prosto z celuści nasej ziemi
abo z samuśkigo dna łoceanu
minerały i witaminy, co by zawdy być harnym i radosnym.
Dlatego dzisiok nie musimy hasać po gronickach, kany rosną ziela,
ino teraz trza najść ceperka, co by nam dostarcył moc zdrowia
z Forever.
Kasia
Dlaczego Forever? Ponieważ żadnej innej firmie nie udało się tak

bardzo zwrócić mojej uwagi na to, co ma do zaoferowania, jak właśnie Forever. Rewelacyjne produkty z najwyższej półki, wśród których
każdy znajdzie coś dla siebie. Niesamowite możliwości rozwoju
zarówno w budowaniu firmy, a co za tym idzie korzyści finansowych, jak i – a właściwie przede wszystkim – możliwość
otwarcia się na ludzi, pomocy innym, zdobycie wiedzy o tym,
jak żyć i prawidłowo funkcjonować w dzisiejszych czasach,
których domeną jest pośpiech, stres, pieniądze itp., itd.
W tym pędzie brak nam, Polakom, zwykłego, naturalnego, szczerego uśmiechu i dla mnie to jest właśnie
cel w Forever – pomóc innym i wywołać uśmiech, który
może tylko procentować i zarażać innych.
Z góralskim pozdrowieniem!

Od lipca w moim domu, według wskazówek Michaela
Strachowitza zaczęłam regularne spotkania całej mojej
grupy: wzajemne motywowanie, wymiana doświadczeń i planowanie rozwoju
grupy. Udało mi się! Trafiłam na ambitne, pełne entuzjazmu osoby, które zachwycił plan marketingowy i system
NDP, który stanowi dodatkową nagrodę za sponsoro-

wanie. Minęło zaledwie
kilka tygodni, a Danuta
i Agnieszka sięgnęły po
laury i osiągnęły kolejny stopień w planie
marketingowym.
Gratulacje!

Kiedy poznałam Małgosię, doszłam do wniosku, że los mi sprzyja. Małgorzata zapoznana z produktami i biznesem
powiedziała: Jeżeli moi synowie przestaną
chorować, będę te produkty polecała innym.
W tym miesiącu Gosia zostanie Supervisorem.

Analizując kompleksowo rozwój sytuacji, zaplanowałam również realizację kwalifikacji na Europejski Zjazd
i Podział Zysków w Londynie. Udało się! Jedziemy

dużą grupą.

Z ostatniej chwili!
Soaring Manager Urszula Kućka
zrealizowała kwalifikację
na poziom III Zjazdu już w ciągu trzech
pierwszych miesięcy! Najlepszy dowód
potęgi planowania i wytrwałości!
GRATULUJEMY!!!

Jest takie trafne powiedzenie, że kiedy wykorzystujesz
prawo pomnażania – tak jak w naszym Planie Marketingowym – na początku wykonujesz dużo
pracy, za którą nie dostajesz pieniędzy,
ale potem dostajesz pieniądze za
dużo pracy, której nie wykonujesz. Nadejdzie chwila, kiedy obroty Twojej grupy przewyższą wysiłek,
jaki musiałeś włożyć w jej tworzenie.
Życzę wszystkim sukcesów i realizacji zaplanowanych celów, tak jak mnie się to udało
dzięki Forever.

Moje motto:
Jestem zdeterminowana być wciąż radosną i szczęśliwą,
niezależnie od sytuacji, w jakiej się mogę znaleźć, ponieważ z doświadczenia wiem również, że nasze szczęście
lub nieszczęście w znacznej mierze zależy od naszego
nastawienia psychicznego, a nie od okoliczności.
Martha Washington
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Sprzedaż

Budowanie biznesu
podczas Świąt
Czy nie przydałoby ci się trochę dodatkowej gotówki przed Świętami?

Ba, komu by się nie przydało?! Dobra wiadomość jest taka, że masz już w ręku klucz do zwiększenia funduszy… a jest
nim twoja Umowa Dystrybutora FLP! Jeśli wziąć pod uwagę, że większość wydatków konsumentów przypada na
listopad i grudzień, nietrudno dostrzec, że sezon świąteczny to dla ciebie niesamowita szansa na zwiększenie obrotów. To z kolei przekłada się na większą ilość pieniędzy w twojej kieszeni – a takiej okazji z pewnością nie chciałbyś
przegapić!
Oto kilka pomysłów na zwiększenie dochodów przed końcem roku. Jak najwcześniej na początku sezonu świątecznego skontaktuj się ze swoimi klientami
i Dystrybutorami, doradzając podarowanie rodzinie, znajomym i współpracowników prezentów Forever.
Zorganizuj pokazy „Prezentów Forever” dla grup. Proponuj gotowe, świątecznie
opakowane zestawy produktów, wśród których znajdą się te chętnie wybierane na prezenty. Zestawy powinny zawierać:
 paletę Sonya i perfumy damskie FOREVER 25th Edition
 Gentleman’s Pride, FOREVER Aloe Marine Mask i Forever Aloe Styling Gel
 Sonya Skin Care Collection

Wyeksponuj ładnie produkty w stylowych koszykach owiniętych przezroczystą
folią – będzie to świetna propozycja dla przedsiębiorców szukających prezentów
dla współpracowników czy asystentek.

Jedna z Dystrybutorek opowiadała, jak jechała z takim koszem
produktów windą w biurowcu, by dostarczyć go dyrektorowi,
który zamówił go jako prezent dla żony. Zanim dojechała na
właściwe piętro, miała kolejne zamówienia od osób, które jechały z nią windą!

Stwórz własną promocję świąteczną, oferując darmowy produkt klientom, którzy
dokonają zakupów o określonej wartości. (Dobrą zasadą jest dawać taki produkt, który ciebie jako dystrybutora kosztuje około 5-8% kwoty detalicznej płaconej za cały zakup przez
klienta.)
Ponieważ praktycznie każdy pragnie lepszego zdrowia i większej urody, nie masz możliwości nie trafić z prezentami Forever
Living Products. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego na Gwiazdkę!
źródło: Forever International, grudzień 2007

Firmowy papier do pakowania
prezentów do kupienia
we wszystkich
Centrach Produktów Forever!
cena 1 arkusza 2,50 PLN

kupując 20 arkuszy płacisz 40 PLN,
czyli tylko 2 PLN za arkusz!
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Nieskazitelna
cera
Większości kobiet Święta kojarzą się z intensywnymi
przygotowaniami i zwiększonymi obowiązkami. W wirze
przedświątecznej bieganiny nie zawsze jest czas na odpowiedni wypoczynek, a przecież żadna z Pań nie chce,
by podczas gwiazdkowych uroczystości na jej cerze widoczne były oznaki zmęczenia.

Na szczęście w sukurs przychodzą nam fantastyczne produkty Sonya, a jednym z największych atutów dzielenia się nimi jest łatwość
ich używania oraz zdolność do szybkiej zmiany wyglądu. Główną
rolę w przemianie każdej cery gra Zestaw Korektorów Sonya.
Zestaw Korektorów Sonya, czyli pięć korygujących odcieni w jednym niesamowitym produkcie, pomoże szybko i łatwo poradzić
sobie z większością niedoskonałości, takich jak niejednolity koloryt skóry, cienie pod oczami, piegi i skazy. Zalecane do wszystkich
rodzajów cery, korekcyjne i neutralizujące odcienie mogą być mieszane lub nakładane oddzielnie.

JASNY BEŻ - aby ukryć niedoskonałości;
doskonale rozświetla

ŻÓŁTY - na ciemne i zaczerwienione
miejsca; znakomity na cienie pod
oczami; dla ciepłych karnacji

ZIELONY - aby neutralizować zaczerwienienia; maskuje oparzenia
słoneczne, trądzik różowaty

Wiele kobiet nakłada korektor pod podkład. Jednak w przypadku Zestawu Korektorów Sonya zawsze najlepiej nałożyć najpierw
Podkład Kompaktowy Sonya, aby dokładnie określić te miejsca, którym przydałoby się dodatkowe zastosowanie korektora.
Na przykład, kluczem do rozjaśnienia cieni pod oczami jest nałożenie odpowiedniego odcienia korektora tylko na ciemniejsze obszary skóry. Poniżej znajdziecie przewodnik po odcieniach Zestawu
Korektorów Sonya.
Żadna cera nie jest doskonała, jednak dzięki zawierającemu pięć odcieni Zestawowi Korektorów możesz zbliżyć
się do ideału tak jak nigdy przedtem. Sięgnij po ten niesamowity produkt, by uzyskać naturalny, nieskazitelny
makijaż i olśnić wszystkich na Gwiazdkę!

LILIOWY - rozświetla „żółtą” skórę;
świetny jako podkład pod cień,
by rozjaśnić powieki

BEŻOWY - aby ukryć niedoskonałości; odpowiedni, by podkreślić
kontur lub rozświetlić

Podstawą pięknej skóry jest właściwa o nią dbałość.
Sięgnij po jeden z naszych fenomenalnych zestawów
do kompleksowej pielęgnacji cery!

Uwaga!
Doskonały pomysł
na gwiazdkowy prezent!

Sonya
Skin Care

Aloe
Fleur de
Jouvence
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Rodzinne Święta:
Styl życia Forever

zamiast szkoły przetrwania

festiwal radości

Oto 10 porad, jak sprawić,
by Święta były udane jak nigdy przedtem.
1. Zaplanuj. Przywołaj świąteczne wspomnienia z minionych lat.
Które są najmilsze? Które najtrudniejsze? Opracuj listę wydarzeń,
które chciałbyś/chciałabyś odtworzyć, a których uniknąć.
2. Bądź realistą. Zewsząd jesteśmy bombardowani obrazem zjazdów rodzinnych i świętowania, którego istotą są wystawne przyjęcia, kosztowne dekoracje i niekończący się strumień prezentów.
Widzimy, jak na Święta zjeżdżają się członkowie bliższej i dalszej
rodziny ze wszystkich kontynentów. Ponieważ obrazy te zwykle
mają niewiele wspólnego z rzeczywistością, zastanów się, jak naprawdę będą wyglądały twoje Święta. Zredukuj skalę przyjęć, dekoracji i prezentów, aby łatwiej było nad nimi zapanować, a za to
nabrały większego znaczenia. Jeżeli nie masz możliwości spotkania
się z bliskimi, zaplanuj inną formę wspólnego świętowania, jak na
przykład wymianę zdjęć, listów czy rozmowę przez internet.

Przez cały rok ciężko pracowaliśmy, zdrowo się odżywialiśmy, regularnie ćwiczyliśmy i spaliśmy odpowiednią ilość godzin. A teraz
nadeszły ostatnie tygodnie roku, ze świątecznymi uroczystościami
jakby specjalnie wymyślonymi po to, byśmy zboczyli na manowce i popadli w niezdrowe nawyki, takie jak nadmiernie objadanie
się, picie i wydawanie pieniędzy. Czasem okres ten traktujemy jak
prawdziwą szkołę przetrwania i trudno nam się nim cieszyć.
Uzbrojeni w wiedzę, już teraz możemy zacząć planować tegoroczne Święta tak, by różniły się od poprzednich, kiedy to przytyliśmy
5 kg, wydaliśmy 1000 zł, których wcale nie było na naszym koncie,
i pokłóciliśmy się z ciocią o to, kto ma przygotować deser. W tym
roku wiemy, co zrobić, by Święta były udane, i dlatego możemy je
zaplanować tak, by stały się prawdziwym festiwalem radości.
Jednym z powodów, dla których tak łatwo w tym okresie popaść
w złe nawyki, jest dodatkowy stres, wynikający z większej ilości
obowiązków, zawyżonych oczekiwań i ograniczonych środków.
Kiedy stres już nas dopadnie, bardzo trudno z nim walczyć. Dlatego lepiej jest spróbować mu zapobiec, zwłaszcza gdy mamy
w pamięci jego emocjonalne koszty w latach poprzednich.
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3. Odłóż różnice na bok. Wykorzystaj Święta jako okazję do wybaczania, akceptacji i działalności charytatywnej na rzecz innych.
4. Trzymaj się budżetu. Zdecyduj, ile wydasz, zanim pójdziesz
na zakupy.
5. Naucz się odmawiać. Podczas gdy w naturalnym odruchu
chcemy się zgadzać na każdą prośbę do nas kierowaną, zwłaszcza
w czasie pełnego obowiązków okresu świątecznego, przemyśl,
czy faktycznie jesteś w stanie zmieścić realizację różnych próśb
w swoim grafiku. Zastanów się, jak ważna jest dana prośba dla ciebie
i dla osoby, która się z nią zwraca. Naucz się mówić „nie”, kiedy jest
to uzasadnione.

6. Odpoczywaj. Spróbuj przesypiać w nocy osiem godzin. Kiedy to możliwe, kładź się
i wstawaj o stałej porze. Jeżeli masz kłopoty z zasypianiem, skorzystaj z produktów
Aroma Spa Collection (#285), by wprowadzić wieczorny rytuał. Weź rozkoszną kąpiel
z Relaxation Bath Salts, oczyść skórę Relaxation Shower Gel i wygładź ją Relaxation
Massage Lotion na swojej własnej domowej farmie piękności.

7. Zrób sobie przerwę. Nie zapomnij o codziennej chwili czasu tylko dla siebie. Nawet
jeśli będzie to tylko 15 minut na wpis do pamiętnika czy krótką drzemkę. Świetnym
sposobem na zrelaksowanie się jest gorąca filiżanka Aloesowej Herbatki z kwiatem
aloesu (#200) z cynamonem i imbirem, aromatycznymi goździkami, kojącym zielem
angielskim, skórką pomarańczową, kardamonem, koprem, rumiankiem, liśćmi jagód
i gymnemą sylvestre.
8. Przemyśl postanowienia. Ogranicz ilość swoich postanowień. Unikaj
uogólnień odnośnie do zmian, jakich musisz dokonać w swoim życiu. Często
podstawą postanowień jest krytyczne do siebie nastawienie – marzymy o zmienieniu się, nie zastanawiając się tak naprawdę, jakie zmiany byłyby dla naszego
życia najkorzystniejsze. Zanim poweźmiesz jakieś postanowienie, pomyśl, co
jest w twoim życiu dobre, i potraktuj to jako punkt wyjścia.

9. Ćwicz. Już codzienny 30-minutowy spacer będzie źródłem długofalowych korzyści, takich jak kontrola wagi i redukcja stresu. Dla zrównoważenia gimnastyki dodaj rozciąganie
i trening siłowy. Sześć tygodni to okres wystarczający na takie wyćwiczenie się, by móc przebiec 5 km lub wybrać się na rajd rowerowy. Potrzebujesz energii, by wyjść na dwór? Spróbuj
Mleczka Pszczelego Forever (#036). Wesprzyj energię i metabolizm. Mleczko Pszczele
Forever zawiera śladowe ilości białka, minerałów, witamin A, C, D, E i B kompleks, wszystkie 8 podstawowych aminokwasów, a także enzymy i inne substancje odżywcze.

10. Właściwie się odżywiaj. Kluczem do poprawnego żywienia
jest równowaga. Jeżeli jemy tłuszcze i cukry, nasz organizm będzie
zbudowany z tłuszczy i cukrów. Jeżeli jemy pełnowartościowe pokarmy, takie jak owoce, warzywa, chude białko i pełnoziarniste
zboża, nasz organizm będzie pełen witamin, minerałów i białek.
Aby upewnić się, że dostarczasz organizmowi wartościowe składniki, sięgnij po Forever Nature’s 18 (#271), kompozycję osiemnastu owoców i warzyw, będących ważnym źródłem substancji
odżywczych.

Każdy z nas chce spędzić Święta zdrowo i radośnie, wiemy jednak, jak łatwo plany te mogą ulec zniweczeniu. Kilka proaktywnych
działań może nam zagwarantować końcówkę roku wolną od stresu. Niech te Święta będą źródłem samych cudownych wspomnień.
Dzięki odrobinie dodatkowego planowania możesz uniknąć stresu
i w nowy rok wkroczyć z promiennym uśmiechem na ustach!
źródło: Forever International, grudzień 2008
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Informacje i wydarzenia

Success Day
Gość specjalny!
Peter Lenkey
Director of European Operations

21 listopada 2009, Warszawa
Teatr Żydowski, Pl. Grzybowski 12/16, godz. 11.30

Awanse i osiągnięcia Sonya Show
Top Liderzy o swojej pracy

Europejski Zjazd i Podział Zysków Londyn 2010
Strzał w dziesiątkę, czyli 10 lat młodsza w 10 minut
Agnieszka Perepeczko

cena biletu 20 zł

Spotkania Świąteczne
GDAŃSK
7 grudnia 2009

KATOWICE
17 grudnia 2009

Centrum Handlowe Manhattan, III p.
Al. Grunwaldzka 82, godz. 17:00

Sala konferencyjna
restauracji Mieszko

 Kompleksowa pielęgnacja skóry produktami Forever
Aneta Mydlarz, kosmetyczka, zdobywczyni
2. miejsca w europejskim konkursie Sonya 2009

(nad Oddziałem FLPP)
ul. Ułańska 12, godz. 18:00

WARSZAWA
10 grudnia 2009

Biuro Główne FLPP
Al. Jerozolimskie 92, godz. 18:00

 Produkty Forever dla aktywnych
– idealny prezent na Święta!
Agnieszka Iskrowicz-Bałys,
mgr rehabilitacji ruchowej

KRAKÓW
18 grudnia 2009

WROCŁAW
16 grudnia 2009

Oddział FLPP
ul. Gen. Pułaskiego 42C, godz. 18:00

Spotkanie Supervisorów

Klub Ekspresik
ul. Westerplatte 20,
godz. 17:00

15-16 stycznia 2010, Warszawa

Dystrybutorzy, którzy uzyskali lub uzyskają awans na stanowisko Supervisora w okresie
od września do grudnia 2009, zostaną zaproszeni na specjalne dwudniowe spotkanie.
15 stycznia - szkolenie w Biurze Głównym FLPP

16 stycznia - Success Day, Teatr Żydowski

Świąteczne godziny pracy
W okresie świątecznym Biuro Główne i Oddziały działają następująco:
24 grudnia - Biuro Główne i Oddziały nieczynne
31 grudnia - Biuro Główne i Oddziały czynne w godzinach 9:00-15:00
NASZE
CERTYFIKATY

Pieczęć Aprobaty
Międzynarodowej
Rady Naukowej ds. Aloesu
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Znak Koszerności

Islamska
Pieczęć Aprobaty

FOREVER LIVING PRODUCTS
POLAND JEST CZŁONKIEM

Produkty nietestowane
na zwierzętach

Międzynarodowej
Rady Naukowej ds. Aloesu

Amerykańskiej
Izby Handlowej

Polskiego Stowarzyszenia
Sprzedaży Bezpośredniej

Wydarzenia

SZANSA NA BIZNES
grudzień 2009

Spotkania regionalne
DĘBICA

24 listopada 2009

Hotel Lord, ul. Leśna 36, godz. 17:30
 Buduj biznes Forever – Senior Manager Janusz Wiśniewski
 Kompleksowa pielęgnacja skóry produktami Forever  Kosmetyki
Forever doskonałym prezentem gwiazdkowym  Prezentacja
palet Sonya – Katarzyna Janiczek, konsultantka aloesowej urody

WARSZAWA

25 listopada 2009

Biuro Główne FLPP, Al. Jerozolimskie 92, godz. 18:00
 Forever szansą na własny biznes i niezależność finansową
– Dyrektor Jacek Kandefer

ZAWIERCIE

26 listopada 2009

MOK Centrum, ul. Piastowska 1, godz. 18:00
 Forever szansą na lepszą przyszłość – Senior Manager
				
Wiesława Spyra
 Zdrowe żywienie i aloes podstawą dobrej odporności
– wycieczka z jednym kęsem – dr Maria Kraczka

OSTROŁĘKA

27 listopada 2009
SM Lokator, ul. Hallera 13, godz. 17:00

 Dyrektor Jacek Kandefer
 Dobra kondycja i zdrowie dzięki produktom Forever
– dr Magdalena Lewandowska

ŁÓDŹ

28 listopada 2009

Centrum szkoleniowo-konferencyjne
Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 16/18, godz. 12:00
 Niedobory w żywieniu początkiem degradacji organizmu
– dr Jerzy Oleszkiewicz
 Szansa na biznes – Managerki Elżbieta Ostrowska i Wanda Zięba

KRAKÓW

POZNAŃ

5 grudnia 2009

Hotel Ikar, ul. Kościuszki 118, godz. 14:00
 Forever szansą na własny biznes
– Senior Manager Bożena Matkowska
 Antyutleniacze i ich rola dla zdrowia i długiego życia w dobrym
samopoczuciu – dr n. med., biochemik Małgorzata Stręk

7 grudnia 2009

NOWY SĄCZ

Hotel Panorama, sala konferencyjna,
ul. Romanowskiego 4, godz. 17:30
 Buduj biznes Forever – Senior Manager Janusz Wiśniewski
 Kompleksowa pielęgnacja skóry produktami Forever  Kosmetyki
Forever doskonałym prezentem gwiazdkowym  Prezentacja
palet Sonya – Katarzyna Janiczek, konsultantka aloesowej urody

OŚWIĘCIM

9 grudnia 2009

Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24, godz. 17:30
 Kompleksowa pielęgnacja skóry produktami Forever
– Katarzyna Janiczek, konsultantka aloesowej urody
Forever Living Products Poland
Biuro Główne i Centrum Sprzedaży Warszawa
GODZINY PRACY
Biuro Główne FLPP:
pon.-pt. 09.00-17.00
Recepcja i Dział Sprzedaży:
pon., pt. 09.00-17.00
wt., śr., czw. 09.00-20.00
sobota pracująca
w Success Day 09.00-11.00

NOT, Bydgoski Dom Technika,
ul. Rumińskiego 6, Ip, sala 110, godz. 18:00
Senior Managerowie Halina i Grzegorz Smętkowie

8, 15

CHARZYKOWY
2, 9, 16
GDAŃSK

ul. Willowa 13, godz. 17:00
Senior Manager Anna Lubińska

Budynek Oddziału, ul. Szymanowskiego 2, IV p.,
Sala Stabilatora, godz. 18:00
Soaring Manager Grzegorz Sieczka

1, 15
ELBLĄG
2

Hotel Gromada, Pl. Słowiański 2, godz. 18:00
Senior Managerowie Anna i Zbigniew Adamik

KOŚCIERZYNA ul. Derdowskiego 11 (przy Rogali), godz. 18:00
1, 8, 15, 22
Senior Managerowie
Halina i Wiesław Micorkowie
KRAKÓW Sala szkoleniowa obok Oddziału, ul. Kadecka 1
godz. 18:00
poniedziałek - piątek
LUBLIN
3, 10, 17
LUBLIN
12

3 grudnia 2009

Centrum Kongresowe UR, Al. 29 Listopada 46, godz. 18:00
 Jak być zdrowym i sprawnym mimo upływu lat
– mgr biolog Ewa Gardziel

Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa
tel. 22/456 43 56
tel. 22/456 43 57
tel. 22/456 43 58
tel. 22/456 43 59
fax 22/456 43 60
e-mail:
flpp@flpp.com.pl

BYDGOSZCZ

Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy, godz. 18:00
Manager Urszula Zyskowska

Hotel Lublinianka,
ul. Krakowskie Przedmieście 56, godz. 12:00
 Forever szansą na własny biznes i niezależność
finansową – Dyrektor Jacek Kandefer
 Jaki wpływ na odporność ma aloes jesienią i zimą
– dr Maria Kraczka

OSTROŁĘKA
1
21

SM Klub Lokator, ul. Hallera 13, godz. 18:00
Managerowie Anna i Andrzej Popielarzowie
Managerowie Teresa i Stanisław Makowscy

POZNAŃ

Poradnia Zdrowego Człowieka,
os. Władysława Łokietka 1F, godz. 18:00
Senior Manager Bożena Matkowska
Senior Manager Maria Perz-Paprocka

14, 28
RACIBÓRZ
4, 18

Klub NOT, ul. Kochanowskiego 6, godz. 16:30
Senior Manager Kazimierz Swoboda

SANDOMIERZ Hotel Grodzki, ul. Mickiewicza 38, godz. 18:00
1
Soaring Manager Mirosław Kapusta
WARSZAWA
15

Biuro Główne FLPP,
Al. Jerozolimskie 92, godz. 18:00
Soaring Manager Jacek Bartkowiak

WROCŁAW
Hotel Campanile, ul. Jagiełły 7, godz. 18:00
9
Soaring Managerowie Maria i Jacek Bartkowiakowie

Oddział Gdańsk

Oddział Katowice

Oddział Kraków

Oddział Poznań

Oddział Wrocław

ul. Szymanowskiego 2
80-280 Gdańsk
tel. 58/521 93 99
e-mail:
gdansk@flpp.com.pl

ul. Ułańska 12
40-887 Katowice
tel. 32/250 46 22
e-mail:
katowice@flpp.com.pl

ul. Kadecka 1
30-078 Kraków
tel. 12/636 23 11
e-mail:
krakow@flpp.com.pl

ul. Sczanieckiej 8A
60-216 Poznań
tel. 61/ 66 33 585
e-mail:
poznan@flpp.com.pl

ul. Gen. Pułaskiego 42C
53-505 Wrocław
tel. 71/788 91 99
e-mail:
wroclaw@flpp.com.pl

GODZINY PRACY
pon., pt. 09.00-17.00
wt., śr., czw. 12.00-19.00
Kierownik:
Barbara Józefczyk

GODZINY PRACY
pon., pt. 09.00-17.00
wt., śr., czw. 12.00-19.00
Kierownik:
Stanisław Szczepanik

GODZINY PRACY
pon., pt. 09.00-17.00
wt., śr., czw. 12.00-19.00
Kierownik:
Władysław Peszko

GODZINY PRACY
pon., pt. 09.00-17.00
wt., śr., czw. 12.00-19.00
Kierownik:
Przemysław Pawlicki

GODZINY PRACY
pon., pt. 09.00-17.00
wt., śr., czw. 12.00-19.00
Kierownik:
Grzegorz Osiński

15

Nowy Dystrybutor

15% zysku detal.

Premia Grupowa*

pk
Premia Osobista**
30% zysku detalicznego
Premia NDP 15%

Managerów

pk

Managerów

pk

Plan Marketingowy

Managerów

pk

pk. = punkty kartonowe

Managerów

Managerów

Managerów

Managerów

Managerów

1. Generacja

Premia
Lidera

2. Generacja

3. Generacja

• Liczne możliwości osiągania dochodów
• Zużywalne produkty wysokiej jakości
• Dowiedziona stabilność finansowa
• Premie wypłacane od wartości
detalicznej produktów
• Ponad 30 lat doświadczenia w branży
• Biura w ponad 135 krajach
• Brak możliwości utraty stanowiska
lub wyminięcia sponsora

Atuty Forever

*Premia Grupowa to premia wypłacana od obrotów grupowych osobiście przez ciebie
zasponsorowanych Assistant Supervisorów, Supervisorów i Assistant Managerów.

październik 2009

**Premia Osobista to premia od twojej osobistej sprzedaży oraz osobistej sprzedaży
twoich bezpośrednio zasponsorowanych Nowych Dystrybutorów.

(Uwaga: Wszystkie premie naliczane są od sugerowanej ceny detalicznej netto
zakupionych produktów.)

