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Jednà z g∏ównych przyczyn chorób na Êwiecie 
jest pusty portfel. Je˝eli chcesz, by ludzi 

cierpiàcych by∏o mniej, daj im szans´ zarobiç 
na godne ˝ycie.

Rex Maughan – za∏o˝yciel i prezes zarzàdu
Forever Living Products

Twoje marzenie. Nasz plan.
Pomo˝emy Ci spe∏niç pragnienia!

Wst´p

Gratulujemy pierwszego kroku na drodze 
do spe∏nienia marzeƒ!

Decyzja o do∏àczeniu do zespo∏u FLP ozna-
cza, ˝e b´dziesz odnosiç korzyÊci z dzia∏alnoÊci 
w ramach jednej z najszybciej rozwijajàcych si´ 
dziedzin gospodarki, z dzia∏alnoÊci na rynku 
zdrowia i urody. Nie ma na Êwiecie osoby, która 
nie chcia∏aby wyglàdaç i czuç si´ lepiej. Startujesz 
ze Êwietnej pozycji, poniewa˝ b´dziesz sprzeda-
waç najwy˝szej jakoÊci produkty dla zdrowia 
i urody. Szacuje si´, ˝e do 2010 roku na zacho-
wanie zdrowia, wigoru i urody wydawany b´dzie 
bilion dolarów rocznie! Tylko od ciebie zale˝y, jaka cz´Êç tej kwoty stanie si´ twoim udzia∏em. 
Nie ma limitu zarobków, wszystko zale˝y od twoich ambicji i wysi∏ków.

B´dziesz równie˝ odnosiç korzyÊci z dzia∏alnoÊci w najszybciej rozwijajàcym si´ systemie marketin-
gowym, w Marketingu Zespo∏owym. Marketing Zespo∏owy, którego idea narodzi∏a si´ w latach 40. dwu-
dziestego wieku, w minionej dekadzie rozkwit∏, stajàc si´ bran˝à o rocznych obrotach 84 miliardów dola-
rów. Si∏à nap´dowà i atutem Marketingu Zespo∏owego jest mo˝liwoÊç budowania zespo∏u marketingowego 
i zarabiania prowizji od obrotów stworzonej przez siebie grupy. Prowizje te stanowià jedno z g∏ównych 
êróde∏ dochodów w Marketingu Zespo∏owym. Dzi´ki nim szansa marketingowa przynoszàca ograniczone, 
niezbyt atrakcyjne zarobki staje si´ fantastycznà karierà o nieograniczonym potencjale dochodów, kreowa-
nych dzi´ki powielaniu swoich wysi∏ków przez innych. 

Forever Living Products od 1978 roku wytwarza najwy˝szej jakoÊci produkty, które stanowià 
odpowiedê na wcià˝ rosnàce zapotrzebowanie na wyroby dla zdrowia i urody. W tym czasie jakoÊç 
i dost´pnoÊç naszych produktów zosta∏a nie raz potwierdzona. Mo˝esz byç pewien niezmiennej jakoÊci 
i terminowych dostaw. Sprawdzone produkty, atrakcyjny system marketingowy i ch∏onny rynek – stoisz 
przed ogromnà szansà! Skorzystaj z niej, a odniesiesz niebywa∏e korzyÊci finansowe dla siebie i swojej 
rodziny na d∏ugie lata!

Twoje marzenie. Nasz plan.
Pomo˝emy Ci spe∏niç pragnienia!

Twoje marzenie. Nasz plan.Twoje marzenie. Nasz plan.Twoje marzenie. Nasz plan.
Pomo˝emy Ci spe∏niç pragnienia!Pomo˝emy Ci spe∏niç pragnienia!Pomo˝emy Ci spe∏niç pragnienia!

Twoje marzenie. Nasz plan.
Pomo˝emy Ci spe∏niç pragnienia!



�	 Planowanie	biznesu	FLP

Skrystalizuj swoje cele. Opracuj plan dzia∏ania  
i wyznacz termin osiàgni´cia celów. Nast´pnie, 

z niezachwianà pewnoÊcià i determinacjà,  
nie zwa˝ajàc na przeciwnoÊci i krytyk´ innych, 

realizuj swój plan.

Paul Meyer

Dlaczego do∏àczy∏eÊ do zespo∏u FLP?
Najlepszych cz∏onków zespo∏u FLP ∏àczy jedno: ka˝dy z nich ma przej-

rzysty i motywujàcy do dzia∏ania powód, dla którego buduje biznes FLP. 
Wa˝ne jest, abyÊ i ty okreÊli∏ powody, dla których chcesz odnieÊç sukces  
z FLP – nazywamy je twoim „dlaczego”. Musisz zdefiniowaç je wszystkie 
– pami´taj, ˝e niektóre z nich wcale nie muszà byç finansowe, chocia˝ mo˝esz 
potrzebowaç Êrodków finansowych na ich realizacj´. Poni˝ej znajdziesz nie-
które z powodów najlepszych dystrybutorów FLP – byç mo˝e twoje sà  
podobne?

u Czas dla rodziny.

u  Sprawiedliwe wynagrodzenie za wysi∏ek wk∏adany w prac´  
– im ci´˝ej pracujesz, tym wi´cej zarabiasz.

u Nowe BMW.

u Prywatna szko∏a dla dzieci.

u  Finansowa mo˝liwoÊç podró˝owania po ca∏ym Êwiecie i czas wolny,  
by to robiç.

u Dom twoich marzeƒ.

u Kontrola nad swoim przeznaczeniem.

u  Finansowe bezpieczeƒstwo i brak d∏ugów/obcià˝eƒ  
– koniec martwienia si´ o komorne, kredyty itp.

u  Ucieczka z wyÊcigu szczurów – niepewnoÊç zatrudnienia, stres, 
dojazdy, dyskryminacja itp.

A teraz poÊwi´ç kilka chwil, aby okreÊliç swoje „dlaczego”, i zapisz 
poni˝ej, co chcesz osiàgnàç z FLP:

1.

2.

3.

4.
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twój sponsor telefon

e-mailadres

twój Mened˝er telefon

e-mailadres

twoje Centrum Produktów telefon

e-mailadres

Zaanga˝uj si´ w biznes FLP na co najmniej rok
Tak jak w ka˝dym biznesie, wypracowanie solidnych 

dochodów mo˝e potrwaç co najmniej rok – nie proponu-
jemy Ci „szybkich pieni´dzy”, tylko finansowà szans´, która 

mo˝e zapewniç tobie 
i twojej rodzinie 
solidny, comiesi´czny 
dochód przez d∏ugie 
lata. Pierwszy rok 
dzia∏alnoÊci potrak-
tuj jako okres szko-
leniowy, czas na 
nauk´ i çwiczenie 
umiej´tnoÊci potrzebnych do budowania biznesu. W tym okresie 
b´dziesz:
u  Szkolony przez swojego sponsora, Managera linii oraz innych  

specjalistów.

u  Poznawaç produkty korzystajàc z nich na w∏asny u˝ytek. 

u  Dzieliç si´ produktami i szansà na biznes z innymi.

u  Otrzymywaç mar˝´ detalicznà, premi´ osobistà oraz grupowà  
i Êwietnie si´ bawiç!

Je˝eli chcesz cieszyç si´ b∏ogos∏awieƒstwami, musisz zap∏aciç cen´.
Andrew Jackson

Twój zespó∏ wsparcia FLP
Cz∏onkom twojego zespo∏u FLP zale˝y na twoim sukcesie, poniewa˝ oznacza on równie˝ ich sukces! 

Zrobià wszystko, co le˝y w ich mo˝liwoÊciach, by przez ca∏y czas przekazywaç ci swojà wiedz´ i wspieraç 
ci´ w twoich poczynaniach. Je˝eli b´dziesz mieç pytania lub wàtpliwoÊci, je˝eli b´dziesz potrzebowaç 
informacji lub zach´ty, w∏aÊnie do nich b´dziesz si´ zwracaç. Zawsze zaczynaj od kontaktu ze sponsorem, 
a potem zwracaj si´ coraz „wy˝ej”, do chwili uzyskania pomocy lub informacji, która jest ci potrzebna. 
Pami´taj, ˝e RAZEM ka˝dy zyskuje!
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Âwiatowe Biuro G∏ówne w Scottsdale w Arizonie
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Forever Living Products – firma

Poni˝ej znajdziesz krótkà charakterystyk´ Forever Living Products:

u  Od inauguracji dzia∏alnoÊci w maju 1978 r. FLP cieszy si´ bezprecedensowym rozwojem.  
W 1998 r. roczne obroty przekroczy∏y sum´ 1 miliarda dolarów, a pu∏ap 2 miliardów dolarów 
przekroczyliÊmy w 2003 r.

u  Najwi´ksza prywatna firma Arizony.

u  Najwi´ksza firma marketingu sieciowego pod wzgl´dem liczby dystrybutorów.

u  Dzia∏alnoÊç operacyjna w ponad 120 krajach Êwiata.

u  Kontakt do Biura G∏ównego FLP w Polsce:

Forever Living Products Poland
Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa
tel. 22/456 43 56 ÷ 59
fax. 22/456 43 60
e-mail: flpp@flpp.com.pl
strony internetowe: www.flpp.com.pl i www.foreverliving.com

Nasza wiara, gdy rozpoczynamy niepewne 
dzia∏anie, jest tym, co zapewni pomyÊlny 

rezultat naszego przedsi´wzi´cia.

William James
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Plan Marketingowy FLP
Plan Marketingowy FLP sprawdza si´ od 

ponad çwierç wieku, wyp∏acajàc dystrybutorom 
wi´cej ni˝ inne plany marketingowe. Pomóg∏ 
wielu zwyk∏ym ludziom prowadziç niezwyk∏y 
styl ˝ycia. Obejrzyj p∏yt´ Plan Marketingowy, aby 
szczegó∏owo zapoznaç si´ z zasadami funkcjono-
wania planu i naliczania premii.

Sà dwa sposoby na zdobycie fortuny: 
pomna˝anie pieni´dzy przez odsetki lub pomna˝anie 

swojego czasu przez starania innych.

Wszystkie osiàgni´cia w planie marketingowym FLP mierzone sà w punktach kartonowych (pk.). 
Jeden punkt kartonowy ma wartoÊç 654 z∏ w cenie hurtowej netto i 935 z∏ w cenie detalicznej netto 
(w oparciu o t´ cen´ naliczane sà twoje premie). Ka˝da osoba zaczyna jako Nowy Dystrybutor, a nast´pnie 

awansuje na stanowisko Assistant Supervisora, kupujàc od firmy produkty 
o wartoÊci 2 pk. Najlepiej kupiç jeden z zestawów Touch of Forever, który kosztuje 
1212,52 z∏ (cena hurtowa netto), czyli taniej ni˝ ka˝dy z zawartych w nim 
produktów kupionych pojedynczo. Ponadto w ka˝dym zestawie oprócz produktów  
znajdziesz materia∏y marketingowe pomocne w budowaniu biznesu FLP. Zestaw 
taki umo˝liwia energiczne rozpocz´cie dzia∏alnoÊci i dostarcza narz´dzi 
potrzebnych, byÊ móg∏ od razu zarabiaç.

13% 10% 5% 18%

8% 5% 13%

3% 8%

5%

6%

3%

2%

Assistant
Manager

Manager

Supervisor

Assistant
Supervisor

Nowy
Dystrybutor

Premia Grupowa
(czynnik sukcesu: 4 pk. osobistej aktywnoÊci)

Premia Lidera

1.    generacja

2.    generacja

3.   generacja

zakup
2 pk.

zakup
25 pk./ 2 m-ce

(ty i twoja grupa)

zakup
75 pk./ 2 m-ce

(ty i twoja grupa)

zakup
120 pk./ 2 m-ce

(ty i twoja grupa)

43% zysku ze sprzeda˝y detalicznej

Nie tracisz 
osiàgni´tego 
stanowiska

Wszystkie premie 
naliczane w oparciu 
o cen´ datalicznà
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Jak zarabiasz z FLP
Plan marketingowy FLP odzwierciedla premie wyp∏acane dystrybutorom. Ma on dwa g∏ówne aspek-

ty szansy na dochód. Sà to sprzeda˝ detaliczna oraz marketing zespo∏owy.

Sprzeda˝ detaliczna

u   Kupujesz produkty od FLP w cenie hurtowej i sprzedajesz 
w cenie detalicznej, otrzymujàc mar˝´ detalicznà  
w wysokoÊci 43% wartoÊci produktów. Oznacza to,  
˝e kiedy wydasz na produkty 1000 z∏, na ich sprzeda˝y 
zarobisz 430 z∏. 

u   Dodatkowo FLP wyp∏aca Ci premi´ osobistà w wysokoÊci 
5-18% wartoÊci zakupów.

u   Ten aspekt dzia∏alnoÊci dystrybutorskiej jest idealny 
dla osób, które chcà zarabiaç 1200-1800 z∏ miesi´cznie 
(pracujàc oko∏o 2-4 godziny tygodniowo).

Marketing zespo∏owy

u   Ten atrakcyjny aspekt planu marketingowego umo˝liwia ci  
zbudowanie biznesu, który zapewni ci finansowà niezale˝noÊç. 

u   Zbuduj zespó∏ dystrybutorów, a otrzymasz premi´ grupowà  
w wysokoÊci 3%-13% wartoÊci obrotów tej grupy.

i.  Zbuduj zespó∏ 20-30 aktywnych dystrybutorów, osiàgnij  
pozycj´ Managera i zarabiaj 3 000 - 6 000 z∏ miesi´cznie 
(Êrednio pracujàc 5-10 godzin tygodniowo).

u   Pracujàc ze swoim zespo∏em wykreuj liderów, a otrzymasz 
dodatkowà Premi´ Lidera w wysokoÊci 2-6%. 

i. Wykreuj dwóch bezpoÊrednio zasponsorowanych liderów, ka˝dego z w∏asnym 
zespo∏em, a awansujesz na stanowisko Senior Managera z zarobkami w granicach  
6 000-12 000 z∏ miesi´cznie. 

ii. Wykreuj pi´ciu bezpoÊrednio zasponsorowanych liderów, ka˝dego z w∏asnym 
zespo∏em, a awansujesz na stanowisko Soaring Managera z miesi´cznymi zarobkami 
w granicach 18 000-27 000 z∏. 

iii. Na tym etapie mo˝esz rozwa˝yç rezygnacj´ z innych zaj´ç poza Forever! 
Niektórzy dystrybutorzy na ca∏ym Êwiecie, dla których FLP jest wy∏àcznym 
êród∏em dochodów, zarabiajà ponad 250 000 dolarów miesi´cznie! Zarobki  
niektórych liderów przekraczajà 1 000 000 dolarów rocznie!  
Jedynym ograniczeniem jest twoja wyobraênia, ambicje i energia.
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Twoje
„dlaczego”

Zakup pakietu 
Touch of Forever

Sponsorowanie 
nowego dystrybutora

Prezentacja 
biznesu

Utrzymywanie 
kontaktu

U˝ywanie 
i sprzeda˝ produktów

Stworzenie 
biznesplanu

Cykl sukcesu FLP
Sam Walton zaczà∏ od jednego sklepu detalicznego. Stworzy∏ imperium (sieç sklepów Walmart) i sta∏ 

si´ najbogatszym cz∏owiekiem Êwiata, dysponujàcym krajowym i mi´dzynarodowym systemem dystrybucji. 
Ty mo˝esz osiàgnàç to samo z zespo∏em FLP. Zaczynasz od jednego punktu dystrybucyjnego – od siebie. 
Nast´pnie mo˝esz w ramach marketingu zespo∏owego poszerzaç kana∏y dystrybucyjne, si´gajàc ku miliar-
dom ludzi w ponad 100 krajach ca∏ego Êwiata. Z cyklem sukcesu FLP mo˝esz rozbudowywaç swój zespó∏ 
marketingowy tak, by osiàgnàç poziom dochodów, jaki pragniesz.

Marzy mi si´ dokonanie czegoÊ wielkiego i szlachetnego, ale moim g∏ównym obowiàzkiem jest realizowaç  
zadania skromne tak, jakby by∏y wielkie i szlachetne. Âwiat idzie do przodu nie tylko popychany pot´˝nymi 

ramionami swoich bohaterów, ale równie˝ dzi´ki sumie delikatnych muÊni´ç ka˝dego z uczciwych robotników.

Helen Keller

Cykl sukcesu FLP oferuje ci prosty, ale skuteczny system budowania biznesu. Powtarzajàc ten cykl, 
podà˝ysz Êladami wszystkich dystrybutorów FLP, którzy odnieÊli sukces. Pami´taj, nie komplikuj i nie 
przestawaj! Kiedy opanujesz ka˝dy z etapów cyklu i zostaniesz ekspertem, Twój sukces stanie si´ kwestià 
czasu. 

Twoim celem podczas pierwszego pe∏nego miesiàca z FLP powinno byç pozyskanie dwóch, trzech 
osób do Twojego biznesu. Spójrzmy, jak mo˝na to osiàgnàç.

Cykl sukcesu, etap 1 – pakiet biznesowy Touch of Forever. To narz´dzie ma kluczowe znaczenie dla 
rozpocz´cia biznesu. Zawiera produkty, z których mo˝esz sam korzystaç i które mo˝esz sprzedaç detalicz-
nie. SpoÊród kilku dost´pnych zestawów mo˝esz wybraç taki, który ci najbardziej odpowiada. W pakiecie 
znajdziesz nie tyko produkty, ale równie˝ materia∏y marketingowe pomocne w budowaniu biznesu. 
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Cykl sukcesu FLP
Cykl sukcesu, etap 2 – tworzenie biznesplanu

u  przejrzyj broszur´ Planowanie Biznesu  – samodzielnie lub ze sponsorem

u  wype∏nij Biznesplan FLP (na stronie 13)

u  wype∏nij List´ kontaktów (na stronie 15)

Cykl sukcesu, etap 3 – u˝ywanie i sprzeda˝ produktów. Skontaktuj si´ z ka˝dà osobà wpisanà na List´ 
kontaktów. Opowiedz o swoich doÊwiadczeniach w u˝ywaniu  
produktów i zaproponuj rozmówcy ich wypróbowanie. Zorganizuj  
w domu Prezentacj´ Produktów i poproÊ sponsora, by w niej  
uczestniczy∏. Pami´taj, ˝e prawdopodobieƒstwo korzytania  
z produktu jest wi´ksze, je˝eli klient od razu za niego zap∏aci, 
dlatego zbieraj pieniàdze (cena detaliczna) za produkty na 
miejscu. Tymczasem ca∏y czas wykorzystuj produkty na 
w∏asny u˝ytek, stosujàc na co dzieƒ jak najwi´cej z nich. 

Cykl sukcesu, etap 4 – utrzymywanie kontaktu. Do ka˝dej  
z osób, które kupi∏y produkt, dzwoƒ co najmniej raz w tygodniu, 
by potwierdziç, ˝e go u˝ywa. Kiedy „na w∏asnej 
skórze” odczuje korzystne dzia∏anie produk-
tów, podpowiedz, ˝e sprzeda˝ produktów 
niesie ze sobà Êwietnà szans´ finansowà  
i poproÊ o pó∏godzinne spotkanie na jej 
przedstawienie. (Je˝eli twój rozmówca 
nie jest w danej chwili zainteresowa-
ny szansà na biznes, umów si´ na 
kolejnà dostaw´ produktów).

Cykl sukcesu, etap 5 – prezentacja 
biznesu. WyjaÊniasz osobom z Listy kontaktów, na czym  

polega szansa na biznes FLP, i sponsorujesz je, by do∏àczy∏y do  
twojego zespo∏u. Skorzystaj z Prezentacji FLP, dost´pnej na CD  

lub w formie gotowych wydruków, aby twoja prezentacja by∏a interesujàca 
i motywujàca. Warto, aby kilka twoich pierwszych prezentacji poprowa-

dzi∏ sponsor – ty b´dziesz wtedy obserwowaç i uczyç si´, jak korzystaç z tego wa˝nego 
narz´dzia pracy. 

Cykl sukcesu, etap 6 – sponsorowanie/rejestrowanie nowych dystrybutorów.  
Sponsorowanie/rejestrowanie nowego cz∏onka zespo∏u jest bardzo proste. Po wype∏nieniu  
Umowy Dystrybutora:

u  przesy∏asz jà do Biura G∏ównego FLP Poland w Warszawie 

lub

u   dostarczasz jà osobiÊcie do Biura G∏ównego FLP Poland w Warszawie lub do jednego  
z Oddzia∏ów FLP Poland.
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Szkolenie i wsparcie
W ka˝dym nowym biznesie bardzo wa˝nym punktem jest szkole-

nie. Akademia Biznesu Forever to prosty program szkoleniowy. Sk∏ada 
si´ z nast´pujàcych elementów:

u  Planowanie Biznesu: broszura stworzona po to, by pomóc ci 
osiàgnàç stanowisko Supervisora i tego samego uczyç swoich 
dystrybutorów.

u  Od Kierownika do Managera: podr´cznik szkoleniowy, 
uczàcy jak pokonywaç kolejne szczeble planu marketingowego 
i awansowaç na pozycj´ Managera.

u  Forever Success Day: wydarzenie, którego nie mo˝na prze-
gapiç! Âwi´tuj z ca∏à Polskà swoje osiàgni´cia oraz zdobàdê 
nowà wiedz´ o biznesie i produktach.

u  Strona internetowa FLP Poland (www.flpp.com.pl): fantastyczne narz´dzie pracy dla  
dystrybutorów! Mo˝esz zamawiaç produkty, sprawdzaç obroty grupowe, dowiedzieç si´,  
gdzie i kiedy odbywajà si´ firmowe szkolenia itp.

u  Regionalne Centra Produktów, gdzie mo˝esz zrobiç zakupy, rejestrowaç nowych  
dystrybutorów itp.

u Literatura marketingowa, czyli broszury, katalogi i materia∏y wideo.

Szansa na Biznes
Pó∏godzinne spotkanie, 

ilustrowane albo wydrukami, 
albo prezentacjà na CD, podczas 
którego potencjalni dystrybutorzy 
poznajà szans´ na stworzenie 
w∏asnego biznesu i zyskanie 
finansowej niezale˝noÊci, jakà 
oferuje FLP. 

Z prezentacji potencjalni 
dystrybutorzy poznajà firm´  
i jej produkty oraz dowiadujà si´ 
o potencjale, jaki tkwi w planie marketingowym, i korzyÊciach, jakie mogà odnieÊç rozwijajàc swój biznes 
Forever.
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Kupowanie produktów
Je˝eli chcesz odnieÊç sukces, musisz wierzyç w produkty. PewnoÊç co do jakoÊci produktów 

naj∏atwiej zyskasz, stajàc si´ „produktem produktów”, czyli u˝ywajàc ich na co dzieƒ i bezpoÊrednio 
przekonujàc si´, jak korzystnie dzia∏ajà. 

Kupowanie produktów od FLP jest bardzo proste. Z poni˝szych sposobów mo˝esz wybraç ten,  
który odpowiada ci najbardziej:

u  Regionalne Centrum Produktów – na naszych stronach internetowych znajdziesz adresy i godziny 
otwarcia wszystkich Centrów Produktów w Polsce.

u  Zamówienie telefoniczne – w ciàgu trzech dni roboczych produkty dostarczymy na podany przez 
ciebie adres. Aby z∏o˝yç zamówienie, zadzwoƒ do Centrum Sprzeda˝y w Biurze G∏ównym,  
tel. 22/456 43 54-55. Pami´taj o op∏atach za przesy∏k´.

u  Strona internetowa www.flpp.com.pl – zamówienie z∏o˝ysz, logujàc si´ do sekcji przeznaczonej dla 
dystrybutorów. Produkty tak zamówione tak˝e dostarczymy ci w ciàgu trzech dni roboczych.  
Równie˝ w tym przypadku pami´taj o op∏atach za przesy∏k´.

Sposób p∏atnoÊci
u karta kredytowa

u czek

u gotówka

Zamawiajàc pami´taj:
u Minimalna wartoÊç zamówienia wynosi 250 z∏.

u  Przy zamówieniach wysy∏kowych o wartoÊci 
przekraczajàcej 1500 z∏ lub zawierajàcych  
Touch of Forever – dostawa gratis.

W wieku 33 lat Paul Galvin by∏ po dwóch 
pora˝kach w biznesie. Kiedy jego firma utylizacji 
baterii zbankrutowa∏a, odkupi∏ na licytacji, za 
ostatnie 750$ jej cz´Êç, która sta∏a si´ zak∏adem 
produkcji pràdu sta∏ego i da∏a poczàtek firmie 
Motorola. Kiedy w 1960 roku przechodzi∏ na 

emerytur´, powiedzia∏: „Nie bójcie si´ b∏´dów. 
Rozpoznacie pora˝k´. Nie ustawajcie  

w dà˝eniach”.
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Korzystanie ze strony internetowej 
www.flpp.com.pl

Aby uzyskaç dost´p do sekcji przeznaczonej wy∏àcznie 
dla dystrybutorów, wejdê na stron´ www.flpp.com.pl i kliknij 
w menu pozycj´ „Dystrybutorzy”. Pojawi si´ ekran logowania, 
gdzie musisz podaç swój numer dystrybutora i has∏o. Swoje 
osobiste has∏o znajdziesz na pierwszym wydruku premii, który 
otrzymasz od FLP Poland.

Po zalogowaniu mo˝esz:

u zamówiç produkty

u sprawdziç swoje obroty osobiste

u sprawdziç obroty swojej grupy bezpoÊredniej.

Twoja premia FLP
15. dnia ka˝dego miesiàca (terminu tego firma dotrzymuje od poczàtku swojego istnienia) Forever 

Living Products wysy∏a do dystrybutorów wydruk premii oraz rachunek, który stanowi podstaw´ wyp∏aty 
premii. Rachunek ten podpisz i:

u  odeÊlij do Biura G∏ównego FLP Poland – wtedy premia zostanie przelana bezpoÊrednio na twoje konto

lub

u  zrealizuj wyp∏at´ gotówkà w jednym z Centrów Produktów FLP Poland (kwota do 6 000 z∏).

Na wydruku premii znajdziesz list´ wszystkich zamówieƒ, jakie z∏o˝y∏eÊ ty i twój zespó∏ w miesiàcu, 
za który naliczana jest premia.

Kiedy osiàgniesz pozycj´ Assistant Supervisora, b´dziesz otrzymywaç 
premi´ od zakupów osobistych oraz od zakupów swoich bezpoÊrednio 
zasponsorowanych Nowych Dystrybutorów. Premia ta realizowana jest 
w formie upustów naliczanych przy twoich kolejnych zakupach. 

Od stanowiska Supervisora wzwy˝ mo˝esz kwalifikowaç si´ do 
otrzymywania wpisanych w plan marketingowy: premii grupowej i Premii 
Lidera. Zasponsorowani przez ciebie dystrybutorzy nie mogà wyprzedziç ci´ 
w drodze do osiàgni´cia pozycji Managera. Pami´taj jednak o tym, 
˝e na stanowiskach Supervisora i Assistant Managera nie otrzymujesz 
premii grupowej od obrotów grup dystrybutorów zajmujàcych takà samà 
pozycj´ jak ty. 

Po zakoƒczeniu ka˝dego miesiàca, w którym z∏o˝y∏eÊ jakiekolwiek zamówienie, otrzymasz dok∏adny 
spis aktywnoÊci swojej grupy. Na wydruku premii zobaczysz te˝, w jaki sposób naliczane sà premie.

Cudownie i pi´knie jest wierzyç w marzenie
W m∏odoÊci, gdy mierzysz gwiazdy dumnym spojrzeniem

Lecz jeszcze wspanialej, gdy ˝ycie prze˝y∏eÊ,
Powiedzieç „marzenie spe∏ni∏em!”

Edwin Markham
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Rady  

dla twojego  

sukcesu

Rady dla twojego sukcesu
Poni˝ej znajdziesz kilka porad, które pomogà ci 

odnieÊç sukces w biznesie FLP:

u Korzystaj z jak najwi´kszej liczby produktów. 
Dzi´ki temu przekonasz si´ o jakoÊci produktów i dobro-
czynnym dzia∏aniu Aloe Vera. Nie zapominaj te˝, ˝e choç 
kupujesz produkty w cenie hurtowej, twoja premia nali-
czana jest na podstawie ceny detalicznej.

u Bez zw∏oki zacznij budowaç baz´ klientów  
detalicznych – to zagwarantuje ci natychmiastowe docho-
dy. Sprzeda˝ detaliczna w po∏àczeniu z osobistym korzy-
staniem z produktów oraz sponsorowaniem sprawi, ˝e 
b´dziesz w sumie u˝ywaç/sprzedawaç/wykorzystywaç na 
sponsorowanie produkty o wartoÊci 4 pk. miesi´cznie. 
Jest to bardzo wa˝ne, poniewa˝ 4 pk. osobistej 
aktywnoÊci jest wymogiem planu marketingowego, który 
nale˝y spe∏niç, by otrzymywaç premi´ grupowà.

u Opowiadaj ka˝demu o swoim biznesie FLP. 
Nigdy nie marnuj okazji, by mówiç innym o szansie na 
biznes FLP i o produktach. Nigdy nie zak∏adaj z góry, 
kto jest dobrym kandydatem na dystrybutora, a kto nie.  
Nie ma „wzorcowego” dystrybutora FLP. Twoim celem powinno byç pozyskanie co najmniej dwóch 
nowych cz∏onków zespo∏u miesi´cznie.

u Ci´˝ko pracuj. Dobrze si´ baw. Tempo, w jakim rozwija si´ twój biznes, zale˝y bezpoÊrednio  
od czasu i wysi∏ku, jaki mu poÊwi´casz.

u Im wi´cej si´ uczysz, tym wi´cej zarabiasz. Pami´taj, ˝e twój sponsor i Manager grupy sà po to,  
by s∏u˝yç ci pomocà i radà, jednak ich rolà nie jest budowanie biznesu za ciebie.

u Nie komplikuj. 

To prosty, sprawdzony biznes. Wszyscy najlepsi dystrybutorzy FLP oparli si´ pokusie marnowania 
czasu i energii na wymyÊlanie od nowa ko∏a. Je˝eli b´dziesz post´powaç zgodnie z Cyklem Sukcesu FLP, 
twój sukces jest gwarantowany!

Najwi´kszym bankrutem na Êwiecie jest cz∏owiek, 
który straci∏ entuzjazm. Niech straci wszystko 

oprócz entuzjazmu, a powróci, by odnieÊç sukces.
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Twój biznesplan FLP
Zbudowanie odnoszàcego sukcesy biznesu FLP nie jest skomplikowanym procesem. Wymaga 

okreÊlonych, jasno zdefiniowanych dzia∏aƒ, których ka˝dy mo˝e si´ nauczyç. Obejmujà one korzystanie  
z produktów i dzielenie si´ nimi, prezentowanie szansy na biznes, rekrutowanie dystrybutorów i uczenie 
ich powielania takich samych dzia∏aƒ.

Droga do sukcesu jest pokrytym kurzem, rzadko 
ucz´szczanym traktem, który wiedzie do raju. 

Pora˝ka to g∏adka droga, dobrze ubita i oÊwietlona 
dobrymi intencjami, która wiedzie donikàd.

C.S. Turpin

DziÊ

 zamówiç:
 pakiet biznesowy Touch of Forever
 25 informatorów o produktach
 pakiet ulotek o firmie

 wpisaç 20 nazwisk na  List´ kontaktów
 ustaliç dat´ Prezentacji Produktów 
 korzystaç z produktów

Dzieƒ 2

 zaprosiç 10 osób na Prezentacj´ Produktów
 przejrzeç katalog produktów
 obejrzeç p∏yt´ Plan Marketingowy
  korzystaç z produktów / opowiadaç o nich 

innym

Dzieƒ 3

  zaprosiç pozosta∏e 10 osób na Prezentacj´ 
Produktów

 przejrzeç Zasady Dzia∏alnoÊci
 przejrzeç kaset´ Od roÊliny do produktu

Dzieƒ, w którym dotrze zamówiony 
Touch of Forever

 zaprosiç 3 osoby do u˝ywania produktów
  wr´czyç dwie p∏yty Cudowna podró˝  

– 25 lat FLP

Dzieƒ przed Prezentacjà Produktów

  zadzwoniç do dwudziestu zaproszonych osób  
i przypomnieç im o spotkaniu

   przeanalizowaç ze sponsorem plan spotkania

Prezentacja Produktów

  przekonaç jak najwi´cej osób do u˝ywania  
produktów

  ustaliç dat´ ponownej Prezentacji  
Produktów

2-5 dni po Prezentacji Produktów

  wszystkie osoby zaproszone na pierwszà  
prezentacj´ produktów, które si´ na niej nie 
pojawi∏y, zaprosiç jeszcze raz, na nast´pnà

  skontaktowaç si´ ze wszystkimi osobami,  
które u˝ywajà produktów

 umówiç si´ na 3 spotkania Szansa na Biznes

Pierwszy miesiàc

 przeprowadziç 10 prezentacji biznesowych
 zasponsorowaç 2 osoby
  jako sponsor poprowadziç Prezentacje 

Produktów dla swoich 2 nowych osób
 premia grupowa 10-15 pk.
  rozpoczàç rejestrowanie obrotów grupowych 

potrzebnych do osiàgni´cia pozycji Supervisora 
(patrz str. 16)
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Manager w ciàgu miesiàca  
z zestawem Clean+Lean!

Program Clean+Lean jest jednym z najlepszych sposobów 
na dynamiczne zwi´kszenie zarobków! Przy tak ogromnej liczbie 
osób majàcych nadwag´ lub wr´cz cierpiàcych na oty∏oÊç, zapo-
trzebowanie na ten produkt jest ogromne. Nie ma na Êwiecie 
osoby, która nie chcia∏aby wyglàdaç i czuç si´ lepiej lub która nie 
chcia∏aby zrzuciç (co najmniej) kilku kilogramów! W najgorszym 
przypadku ka˝da osoba, którà znasz, zna kogoÊ, komu potrzebny 
jest Clean+Lean. A ty mo˝esz wykorzystaç t´ niesamowità szans´ 
marketingowà, post´pujàc wed∏ug poni˝szych wskazówek.

Krok 1: Ju˝ dziÊ zamów pakiet biznesowy Clean 9. Kiedy go 
otrzymasz, znajdziesz w opakowaniu trzy zestawy Clean 9. Jeden 
jest przeznaczony dla ciebie, a dwa do odsprzeda˝y. Wymierne 
rezultaty uzyskasz ju˝ po dwóch dniach u˝ywania Clean 9,  
a wtedy b´dziesz wiedzieç najlepiej, jak Êwietnie on dzia∏a! Dwa zestawy Clean 9, przeznaczone  
do odsprzeda˝y kosztujà ci´ 2 x 415 z∏ = 830 z∏, a sprzedajesz je w cenie 593,46 z∏ ka˝dy  
(razem 1186,92 z∏). Zatem na sprzeda˝y zarabiasz od razu 356,92 z∏ z tytu∏u mar˝y detalicznej! 

Krok 2: Zamów Lifestyle 30 na co najmniej 5 dni przed ukoƒczeniem Clean 9, dzi´ki czemu 
b´dziesz móg∏ kontynuowaç program.

Krok 3: Od razu zamów te˝ kolejny pakiet biznesowy Clean 9. Zanim go otrzymasz, rozdawaj 
materia∏y marketingowe, jakie znajdziesz w swoim pierwszym pakiecie biznesowym, by zainteresowaç 
osoby, z którym si´ spotykasz.

Krok 4: Kiedy dwie pierwsze osoby, które zacz´∏y u˝ywaç Clean 9, dojdà do czwartego dnia,  
zach´ç je do zamówienia Lifestyle 30 i kontynuacji programu. Zaproponuj im tak˝e wspó∏prac´ 
dystrybutorskà i zakup pakietów biznesowych Clean 9, wyjaÊniajàc, jak mogà je odsprzedaç.

Krok 5: Tymczasem szukasz nast´pnych dwóch osób do wypróbowania Clean 9. Jak tylko Ci si´ 
to powiedzie, zamawiasz kolejny pakiet biznesowy Clean 9. Tego samego uczysz wszystkie sponsorowa-
ne osoby: by znajdowa∏y dwie nowe osoby tygodniowo i sponsorowa∏y je pakietem biznesowym Clean 9. 
Rozwój dzia∏alnoÊci b´dzie wyglàda∏ nast´pujàco:

Zacznij ju˝ dziÊ! Ka˝dy pakiet biznesowy Clean 9 zawiera tak˝e literatur´ firmowà, którà mo˝esz 
wykorzystaç do dalszego rozwoju swojego biznesu Forever. 

tydzieƒ 1 ty = 1 2 pakiety 4 pk.

tydzieƒ 2 ty +2 = 3 6 pakietów 12 pk.

tydzieƒ 3 3 + 6 = 9 18 pakietów 36 pk. Supervisor!

tydzieƒ 4 9 + 18 = 27 54 pakiety 108 pk. Manager!
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Lista kontaktów
Poni˝ej wpisz dane osób, które znasz i o których sàdzisz, ˝e mogà byç zainteresowane produktami 

lub szansà na biznes. Nast´pnie, z pomocà sponsora, wybierzcie pi´ç osób, z którymi si´ wspólnie skon-
taktujecie.

imi´ i nazwisko telefon e-mail uwagi
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Formularz obrotów grupowych
Z tego formularza korzystaj, by rejestrowaç swoje post´py w dà˝eniu do pozycji Supervisora. 

W miar´ rozbudowy grupy dodawaj nowe nazwiska, zachowujàc odpowiednià lini´ sponsorowania. 
Musisz osiàgnàç wraz z grupà 25 pk. w ciàgu dwóch kolejnych miesi´cy, aby awansowaç na stanowisko 
Supervisora. 

Odliczanie do Supervisora!
Pozostawaj w kontakcie ze wszystkimi cz∏onkami swojego zespo∏u i rejestruj poni˝ej ich zamówienia. 

Po ka˝dym zamówieniu odliczaj liczb´ pk. potrzebnych ci jeszcze do awansu.

Miesiàce kwalifikacji: + 

imi´ i nazwisko data
punkty 

kartonowe
pozosta∏o  
do 25 pk.



 2 Dlaczego do∏àczy∏eÊ do zespo∏u FLP?

 3 Zaanga˝uj si´ w biznes FLP na co najmniej rok

 3 Twój zespó∏ wsparcia FLP

 4 Forever Living Products – firma

 5 Plan Marketingowy FLP

 6 Jak zarabiasz z FLP

 7 Cykl sukcesu FLP

 9 Szkolenie i wsparcie

 9 Szansa na Biznes

 10  Kupowanie produktów

 11  Korzystanie ze strony internetowej FLP Poland

 11  Twoja premia FLP

 12 Rady dla twojego sukcesu

 13  Twój biznesplan FLP

 14  Clean 9 + Lifestyle 30

 15  Lista kontaktów

 16  Formularz obrotów grupowych

spis treÊci

W oparciu o sprzeda˝ detalicznà Êwiatowych biur firmy


