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Każdy z nas ma swój sposób na pracę z Forever. Często znalezienie go zabiera nam sporo czasu. Czas ten jest niezwykle
cenny, bo nabieramy doświadczeń. Myślę, że dobrze jest się
otworzyć na zmiany i naukę. Tak jak w życiu. A wtedy każdego
dnia odnosimy sukcesy.

zaopatrzonym sklepem dla zdrowia i urody. Nie muszę nawet wychodzić z domu, mój sklep jest tuż obok w pokoju. Dzięki produktom mogę poczuć się lepiej, dlatego zbudowanie bazy klientów
to tylko kwestia czasu. One bronią się same i właściwie same się
sprzedają. Wystarczy po nie sięgnąć i o nich mówić.

Zawsze byłam otwarta na ludzi, zawsze chciałam poznawać, uczyć
się i rozwijać. Forever dało mi możliwość realizowania się na różnych płaszczyznach. Tak jak wielu z nas, na początku zafascynował mnie produkt. Biznes robiłam dość nieudolnie. Myślę, że na
wszystko przychodzi czas. Każdy dzień, każdy kontakt z człowiekiem daje nam kolejną lekcję. To niesamowite, że następuje w nas taka zmiana. Nie tylko produkt, nie tylko biznes, my sami stajemy
się inni, mądrzejsi, silniejsi. Rośniemy.

Od początku budowałam markę mojej firmy, firmy URSZULA ZYSKOWSKA. Budowanie mojej firmy, mojego przedsiębiorstwa na bazie produktów i Planu Marketingowego FLP jest
nie lada
wyzwaniem i tym, co mnie niesamowicie kręciło i kręci. Każdy z nas może
zbudować taką firmę, takie przedsiębiorstwo. Mamy wszystkie możliwe narzędzia potrzebne do pracy,
wystarczy się tego nauczyć. Podstawą jest uczciwość. Rex dzięki
uczciwemu produktowi i uczciwemu Planowi Marketingowemu
zbudował tak potężną firmę.
Dlatego przestrzeganie zasad
działalności jest sprawą pierwszorzędną! Mamy to szczęście,
że Rex podał nam wszystko „na talerzu”,
on zbudował całe zaplecze. Czy bez uczciwości byłaby
możliwa potęga Forever? Ja, tak jak Rex , swoją firmę oparłam na
uczciwości i lojalności.

Ponieważ Plan Marketingowy naszej
firmy jest niezwykle szczodry i daje nam
możliwość funkcjonowania na różnych
poziomach, każdy z nas może sobie wybrać
to, co mu odpowiada.
Podstawą jest używanie produktów. To ja
mam być reklamą. Inwestowanie w produkty jest jednocześnie inwestycją w mój biznes.
Szeroka gama produktów pozwala stosować je na co dzień, bez
potrzeby sięgania po inne. Mój sklep jest najbliższym i najlepiej

Dobrze, że mogę się uczyć od najlepszych. I tutaj potwierdza się
niezwykle ludzki charakter naszego biznesu. Podstawą jest człowiek i pomanie mu. Pomóż innym w osiąganiu jego celów, a osiągniesz swoje.
Bogda Sroka – mój najlepszy nauczyciel. Niezwykły człowiek
i przyjaciel. Ona przetarła szlaki. Tak jak matka uczy swoje dziecko życia, tak ona uczyła mnie Forever. Teraz jestem jej partnerem
w biznesie. Staram się być dla swojej grupy taka sama, uczę, pomagam, wspieram. Moja grupa zawsze może liczyć na moją pomoc.
Nie każde przedsiębiorstwo będzie funkcjonować tak samo, choć
każde w oparciu o te same produkty, ten sam Plan Marketingowy i uczciwe zasady. To, jak będzie ono funkcjonować, zależy
od nas, od naszego charakteru, naszych upodobań, naszej wizji.
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Nasza firma to my i dlatego zbudowanie marki naszej firmy jest
niezwykle ważne. Naszą firmę kojarzą z nami, bardziej z nami niż
z Forever. Aby zbudować silne podwaliny pod mój biznes, muszę
być kreatywna i twórcza. I to jest to, co najbardziej lubię, bo moja
praca mnie nie nuży. Cały czas coś się dzieje, coś wymyślam, wprowadzam to w życie, uczę się i rozwijam! Pomysłów mam tysiące.
Omawiam to z moją grupą. Wspólnie działamy. Chcę zbudować
duże i silne przedsiębiorstwo, dlatego uczę moich dystrybutorów
tego, czego sama się nauczyłam, staram się być najlepszym nauczycielem. Prowadzę szkolenia biznesowe i produktowe. Prowadzę też
gabinet kosmetyczny. On powstał po to, by propagować produkty
i pomóc moim dystrybutorom w ich pracy. Gabinet to mój kolejny
pomysł. Wcześniej, bez gabinetu też funkcjonowałam, ale teraz,
mając go, realizuję swoje marzenia, swoją wizję.

Tyle się dzieje w moim życiu, tyle nowych osób poznaję codziennie.
Każdy kontakt nas wzbogaca. Cenię sobie niezwykle znajomość
z Iwoną Majewską-Opiełką. Jej szkolenia są pomocne nie tylko
w biznesie, ale i w życiu. Bo tak naprawdę Forever to samo Życie!

Wykorzystuję to, co się dzieje na rynku. Ponieważ coraz więcej
osób dba o swoją urodę i swoje zdrowie – stałam się ekspertem
od aloesowego dbania o organizm. Nawiązuję liczne
kontakty, poznaję mnóstwo
ciekawych ludzi, zaczęłam
być zapraszana w różne miejsca, np. do radia, gdzie mówię
o urodzie. Uczestniczyłam
wielokrotnie w targach kosmetycznych. To zaowocowało tym, że zostałam poproszona o cykl wykładów dla studentów
chemii UMCS – wydziału środków bioaktywnych i kosmetyków
na temat aloesu. Nawiązuję współpracę z kosmetyczkami, prowadzę dla nich szkolenia, w międzyczasie ukończyłam szkołę kosmetyczną. Pisząc o tym wszystkim, chcę pokazać, co zrobiłam mając
dostęp do bazy jaką jest Forever.

Zaczęła się wiosna, u mnie wiosna jest zawsze, forever

Cieszę się, że mogę się realizować i spełniać swoje marzenia. Jest
ich jeszcze tak dużo, że cieszę się na każdy kolejny dzień. Właśnie
skończył się marzec, moja grupa niemenedżerska plus moje zakupy
osobiste to obrót 150 pk.
Wiem, że zrobiłam pełną kwalifikację na Zjazd Międzynarodowy w Dallas. Pojadę tam z moją córką Olą, z którą byłam też na
Zjeździe Europejskim w Maladze. Może kupimy tam dom? Ola
zakochała się w Hiszpanii.
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