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Forever Living Products PoLand
Biuro główne i centrum sprzedaży Warszawa
Al. Jerozolimskie 92 | 00-807 warszawa
tel. 22/456 43 56÷59 | fax 22/456 43 60
e-mail: flpp@flpp.com.pl

GODZINY PRACY
Biuro główne FLPP: pon.-pt. 09.00-17.00
recepcja i dział sprzedaży:
pon. - czw. 09.00-20.00 | pt. 09.00-17.00
sobota pracująca – dzień success Day 09.00-11.00

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

GODZINY PRACY
pon., pt. 09.00-17.00 | wt., śr., czw. 12.00-19.00

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

GODZINY PRACY
pon., pt. 09.00-17.00 | wt., śr., czw. 12.00-19.00

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

GODZINY PRACY
pon., pt. 09.00-17.00 | wt., śr., czw. 12.00-19.00

internet
ForeverLiving.com

DiscoverForever.com

flpp.com.pl

ForeverFotos.com

Forever-Giving.com

społeczność

facebook.com/ForeverPoland

facebook.com/ForeverFan

youtube.com/ForeverLivingPoland

pinterest.com/foreverliving

Zamówienia wysyłkowe dostawa w ciągu trzech dni roboczych

internet: www.foreverliving.com lub www.flpp.com.pl
telefon:  22/456 43 53, 54 lub 55 
Fax: 22/456 43 60 
e-mail: zamowienia@flpp.com.pl 

Ważne! Jeśli składasz zamówienie ostatniego dnia roboczego 
miesiąca, musi ono trafić do biura Głównego w godzinach pracy, 
czyli nie później niż do godziny 20.00.
Pamiętaj! Otrzymaną przesyłkę otwórz w obecności kuriera, aby 
sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń.

skład: FLPP
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Redakcja zastrzega sobie prawo  do skrótów i redagowania tekstów 
przyjętych do druku.  Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza publikacja zawiera materiały o charakterze szkoleniowym, 
przeznaczone wyłącznie dla Dystrybutorów FLP, których nie należy 
używać w celach reklamy i sprzedaży. Kopiowanie, powielanie i wy-
korzystywanie publikacji w całości lub części bez pisemnej zgody 
Forever Living Products Poland jest zabronione.
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LISt OD CEO

Liczy się każda 
sekunda
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Nasza Rodzina Forever za-

mieszkuje cały świat. Zawsze 

kiedy odwiedzam jakiś kraj, 

mam to szczęście, że mogę cie-

szyć się każdą chwilą wyjazdu  

i doświadczać go w pełni. tak jak 

nasi Dystrybutorzy maksymali-

zują swój czas dzięki efektyw-

nemu planowaniu i liderstwu, 

tak mnie inspiruje nadawanie 

wartości każdej minucie moich 

odwiedzin. Zauważyłem, że nasi 

najlepsi Dystrybutorzy nie mar-

nują czasu. Chcą podążać przez 

życie z prawdziwą pasją i cenią 

czas jako swój najcenniejszy za-

sób. Na wszystkich spotkaniach 

czuję energię i entuzjazm pły-

nące od naszej Rodziny Forever  

i ogromnie mnie to inspiruje.

Jak najlepsze wykorzystywanie 

swojego czasu to prawdziwy 

klucz do osiągnięcia celu – nie-

zależnie czy jest nim podróżo-

wanie po świecie czy dociera-

nie do nowych Dystrybutorów. 

Czy spędzasz czas tak, by  

w pełni go spożytkować? Kilka 

dodatkowych, dobrze wykorzy-

stanych minut może sprawić 

ogromną różnicę. Zaplanuj, jak 

najlepiej spożytkować dodatko-

wy czas i zrealizuj ten plan! Kilka 

minut to pozornie niewiele, ale 

kiedy jesteś przygotowany na 

efektywne ich wykorzystanie, 

np. kontaktując się z jednym ze 

swoich dystrybutorów, kumulu-

ją się one – tak samo jak twoje 

sukcesy!

Kiedy korzystamy z każdej mi-

nuty, by realizować swoje cele 

i doświadczać życia, napraw-

dę doceniamy możliwości, ja-

kie przed nami stoją. Emily Di-

ckinson przypomina nam, że 

Zawsze składa się z chwil te-

raźniejszych. to bardzo praw-

dziwe stwierdzenie, zarówno  

w odniesieniu do naszego życia, 

jak i szansy Forever. Niektóre 

z moich najciekawszych prze-

żyć miały miejsce w drodze na 

lotnisko, gdy mógł to być czas 

stracony. Niezapomniane chwi-

le mogą się przydarzyć zawsze 

i wszędzie. Sukces przychodzi 

do tych, którzy chwytają każdą 

okazję. Każdy dzień ma w sobie 

potencjał wielkości, dlatego pa-

miętajcie, by się UŚMIECHAĆ  

i cenić każdą minutę!

FOREVER Wasz,

Rex Maughan

Chief Executive Officer

społeczność

facebook.com/ForeverPoland

facebook.com/ForeverFan

youtube.com/ForeverLivingPoland

pinterest.com/foreverliving

Rex Maughan



Jak być wielkim liderem  
i inspirować innych do osiągania celów

Global Rally Londyn 2014

Awanse

Powitanie 
wiosny z Forever

cena biletu:
20 PLN do 14 marca 2014

30 PLN w dniu Success Day  
(w miarę dostępności miejsc)

15 marca 2014
NOWY ADRES!!! 
Hotel Sofitel Victoria
ul. Królewska 11, Warszawa 
godz. 11.30

Success Day



LISt OD DYREKtORA

Dlaczego nie?
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Kiedy piszę te słowa, jesteśmy świeżo 

po wizycie naszego nowego wicepreze-

sa, Gary’ego Shreeve. Gary jest zwią-

zany z Forever już od 16 lat. Do tej pory 

odpowiadał za kontynent afrykański,  

a niedawno zakres jego obowiązków 

został poszerzony o Europę Wschod-

nią. Jestem przekonany, że doświad-

czenia Gary'ego, zarówno we wspiera-

niu krajów z ramienia Biura Głównego, 

jak również w osobistym budowaniu 

biznesu Forever, będą bardzo cennym 

atutem naszej współpracy! Było to już 

zresztą doskonale widać podczas jego 

pierwszych odwiedzin w naszym kraju. 

Gary spędził u nas trzy bardzo praco-

wite dni. W Biurze Głównym toczyliśmy 

długie rozmowy, analizowaliśmy plany 

dalszego rozwoju FLP w Polsce i oma-

wialiśmy działalność operacyjną. Fanta-

styczne było spotkanie z Managerami, 

a prezentacja Gary’ego naprawdę da-

wała do myślenia. Nie ma wątpliwości, 

że wielu liderów zyskało nową motywa-

cję do dalszego rozwoju! Gary zachęcał 

m.in. do pracy nad kwalifikacją do ofe-

rowanych przez firmę programów pro-

mocyjnych, ponieważ… DLACZEGO 

NIE? Szczodrość Chairman’s Bonus, 

czy atrakcyjność Eagle Managers Ret-

reat nie mają sobie równych w branży! 

Dlaczego nie sięgnąć po te dodatkowe 

nagrody? Przecież i tak codziennie pra-

cujemy nad rozwojem naszego biznesu. 

Jesteśmy za to wynagradzani comie-

sięczną wypłatą premii – tym wyższą, 

im większe są nasze wysiłki. Czasem 

wystarczy zaledwie odrobinę zwiększyć 

te wysiłki, a otworzymy drzwi do nie-

ograniczonych możliwości i wspania-

łych nagród!

Dystrybutorom, którzy są dopiero na 

początku swojej drogi z Forever, Eagle 

Manager czy Chairman’s Bonus mogą 

wydawać się bardzo odległe. Pamię-

tajcie jednak, że jeśli będziecie stawiać 

sobie coraz wyższe cele, kreślić coraz 

śmielsze plany ich realizacji i wytrwale 

wcielać je w życie, w pewnym momen-

cie okaże się, że te programy promocyj-

ne stanowią kolejny etap Waszego suk-

cesu. tak jak teraz Waszym celem jest 

awans na pozycję Managera, tak potem 

naturalnym krokiem będzie uzyskanie 

statusu Eagle Managera, a stąd już na-

prawdę niedługa droga na scenę Global 

Rally po swój własny czek Chaiman’s 

Bonus…

Wasz,

Jacek Kandefer

Jacek Kandefer



  LAUREACI GLOBAL RALLY I ChAIRMAN'S BONUS

7500 cc

2500 cc

Chairman's Bonus

1500 cc
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Bogumiła i Jan srokowie

Bogumiła i Jan Srokowie Urszula  
Zyskowska

Magdalena  
Strojna

Maria i Jacek Bartkowiakowie

Ewa Chruścińska

Magdalena Strojna

Urszula Zyskowska

Maria i Wiesław Grotyńscy

Una Gurawska-Mach i Maciej Mach

Jolanta i Radosław Jochimowie

Stanisława Karpińczyk

Patrick Leidewall

Grzegorz Sieczka

Wiesława i Adam Spyrowie

Dystrybutorzy, których roczne obroty przekraczają 7500 cc 
zapraszani są do udziału w elitarnym klubie światowych liderów 

Forever global Leadership team. 

Artykuł Państwa Sroków przeczytacie na str. 12, 
a szczegółowe informacje o GLT znajdziecie 

w Zasadach Działalności.  



TOP DYSTRYBUTORZY 2013

1. Bogumiła i Jan srokowie

2. Ewa Chruścińska

3. Urszula Zyskowska

4. Magdalena Strojna

5. Maria i Jacek Bartkowiakowie

6. Grzegorz Sieczka

7. Wiesława i Adam Spyrowie

8. Jolanta i Radosław Jochimowie

9. Una Gurawska-Mach i Maciej Mach

10. Stanisława Karpińczyk

1. urszula Zyskowska

2. Maria i Jacek Bartkowiakowie

3. Bogumiła i Jan Srokowie

4. Kazimierz Kulbat

5. Magdalena Strojna

6. Sylwia Ignaszewska

7. Grażyna Poremov

8. Wiesława i Adam Spyrowie

9. Urszula i Mirosław Kapustowie

10. Jadwiga i Andrzej Adamczykowie

Obroty całkowite

Obroty niemanagerskie
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AWANSE I OSIąGNIęCIA | STYCZEń 2013
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Supervisorzy

Assistant Managerowie

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

Jolanta Brych   sponsor: Elżbieta Ziemnicka

Joanna i Jacek Budny  sponsor: Joanna i Dariusz Poradowie

Władysława Duda   sponsor: Mirosława i Grzegorz Pietrygowie

Gurizat Fatakhova   sponsor: Małgorzata Skopińska

Marina i Ryszard Grocz  sponsor: Hanna i Jarosław Podwojscy

Walentina Kuwieckaja  sponsor: Nella Wolska

Maria Minicz   sponsor: Mirosława i Grzegorz Weręgowscy

Jolanta i Ryszard Osińscy sponsor: Magdalena Strojna

Kamila Pirek   sponsor: Justyna i Grzegorz Sztandera

Danuta Radomska   sponsor: Wiesława Techmańska

tatiana Surowiec   sponsor: Renata Błażejewska

Nella Wolska   sponsor: Jadwiga Biernacka

Barbara Zagracka   sponsor: Ewa Jurek

Renata i Jerzy Bąkowie  sponsor: Krystyna Kwiecień

Anna Witczak   sponsor: Kazimierz Kulbat



TOP DYSTRYBUTORZY | STYCZEń 2013

1. Bogumiła i Jan Srokowie

2. Urszula Zyskowska

3. Ewa Chruścińska

4. Maria i Jacek Bartkowiakowie

5. Magdalena Strojna

1. Urszula Zyskowska

2. Kazimierz Kulbat

3. Maria i Jacek Bartkowiakowie

4. Małgorzata Nitka

5. Urszula i Mirosław Kapustowie

6. Bogumiła i Jan Srokowie

7. Halina i Wiesław Micorkowie

8. Krystyna Kwiecień

9. Grażyna Poremov

10. Izabela i Krzysztof Szewczykowie

6. Kazimierz Kulbat

7. Wiesława i Adam Spyrowie

8. Grzegorz Sieczka

9. Stanisława Karpińczyk

10. Jolanta i Radosław Jochimowie

Obroty całkowite

Obroty niemanagerskie
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1. Danuta Radomska

2. Małgorzata i tomasz Ciszewscy

3. Izabela Nowacka-Pietrzyk 
    i Mariusz Pietrzyk

4. Magda Stefaniak

5. Barbara Zagracka

6. Renata i Zbigniew Majorek

7. Małgorzata Podgórska

8. Anna Boroń

9. Danuta Stępień

10. Wiesława i Adam Spyrowie

Najskuteczniejsi sponsorzy



zasady działalności
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Coraz lepiej!

Nasz zespół w Biurze Głównym w Scottsdale cały czas szuka sposobów na dalsze doskonalenie i ulepszanie 
zasad działalności firmy, po to by pomagać Wam w budowaniu biznesu. Oczywiście nie bylibyśmy w stanie 
dokonać tego sami, dlatego ściśle współpracujemy z grupą najlepszych Dystrybutorów z całego świata. Jak 
wiecie, grupę tę nazywamy Global Leadership team (GLt).

Jakiś czas temu członkowie GLt zapytali o możliwość ulepszenia zasady związanej z NOWYMI case credits 
i z prawdziwą przyjemnością możemy Wam przekazać, że jest to możliwe!

Co się więc zmienia?

Obecnie, kiedy sponsorujesz nowego Dystrybutora, jego case credits są liczone jako NOWE tylko do końca 
bieżącego okresu kwalifikacyjnego.

Na przykład, pracujesz nad programem Chairman’s Bonus i/lub Eagle Manager. W październiku 2014 spoty-
kasz i sponsorujesz Johna. John odnosi sukcesy i zaczyna budować biznes. Zgodnie z dotychczasową za-
sadą, case credits Johna traktowane byłyby jako NOWE tylko do końca grudnia 2014 r. na potrzeby Chairman’s 
Bonus oraz do końca kwietnia 2015 r. w ramach programu Eagle Manager.

Zgodnie z nową ulepszoną zasadą, NOWE case credits Johna będą zaliczane przez 12 miesięcy od rejestra-
cji jego umowy, lub do momentu jego awansu na Managera, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 
Jeżeli w ciągu pierwszych 12 miesięcy współpracy z firmą John nie osiągnie pozycji Managera, jego case 
credits będą liczone jako NOWE cc w następujący sposób:

1. Do Chairman’s Bonus - do końca grudnia 2014 r.

2. Do kwalifikacji Eagle Manager - do końca kwietnia 2015 r.

3. Do kwalifikacji Eagle Manager 2015, rozpoczynającej się 1 maja 2015 r. - do końca września 2015 r.

4. Do Chairman’s Bonus za rok 2015 - do końca września 2015 r.

Podsumowując, nowa zasada gwarantuje, że niezależnie od tego, w którym miesiącu zasponsorujesz Dystry-
butora, jego case credits będą liczyły się dla Ciebie jako NOWE przez 12 miesięcy lub do momentu jego 
awansu na pozycję Managera! Nie ma powodu, by zwlekać z zasponsorowaniem kolejnej gwiazdy.

Bardzo nam się podoba ta nowa zasada i pomyśleliśmy, że Wy też chcielibyście zacząć z niej korzystać jak 
najszybciej. Dlatego zdecydowaliśmy, że będzie ona działała również wstecz, obejmując okres od 1 stycznia 
2014 r.

Jeżeli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się ze swoim biurem krajowym.



biznes forever

Wielkość 
w Forever: 
dar czy wybór?
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Czy Picasso oraz inni wielcy ludzie, stali się tacy, ponieważ po 

prostu mieli talent, który we właściwych okolicznościach roz-

kwitł, czy raczej osiągnęli to dzięki świadomym wyborom? 

Czy po prostu „robią to, co kochają”, czy raczej „kochają to, 

co robią”? tego, jak było z Picassem pewnie już nigdy się nie 

dowiemy, ponieważ zmarł on 40 lat temu. Natomiast czy dzi-

siaj ogranicza nas to, jaką osobą byliśmy dotychczas? Czy 

jesteśmy ograniczeni swoim obecnym położeniem? Czy mo-

żemy wybrać, kim się staniemy i co osiągniemy w przyszło-

ści?

Są powody, by wierzyć, że możemy zmienić nasz przyszły los 

ze zwykłego w niezwykły. W swoich niedawnych badaniach 

David Sturt przeanalizował miliony raportów wydajności pra-

cowników, rozmawiał z ekspertami, pracownikami i członkami 

zarządów firm. Wyniki dają nadzieję tym wszystkim, którzy 

martwią się, że nie będą w stanie osiągnąć wielkości.

W pracach, które wykonujemy kryje się zaskakująco dużo 

możliwości, mówi Sturt. W sytuacji niemal każdej osoby moż-

na znaleźć „surowce” potrzebne do wielkości, niezależnie od 

tego, czy osoba ta jest woźnym, prezesem zarządu czy Dys-

trybutorem Forever.

Sturt stwierdza, że wiele osób wykonało ogromny przeskok 

od przygnębiającej do wspaniałej pracy, zwyczajnie skupiając 

się na tym, by sprawiać różnicę, która spodoba się ludziom.

Ogromne wrażenie zrobili na mnie wszyscy ci ludzie, którzy 

wykonując swoją zwykłą pracę, zdecydowali się spojrzeć na 

nią inaczej, by przekonać się, czy mają możliwość sprawienia 

różnicy. I to całkowicie zmieniło trajektorię ich kariery - podsu-

mowuje.

Ludzie ci dokonali wyboru, by pokochać 
to, co robią.

 9 Wybrali dokonanie pozytywnej zmiany. Działają.

 9 Wybrali pracę z tym, co mają, zamiast żałować tego, czego 

brakuje.

 9 Postrzegają przeszkody jako wyzwania do przezwycięże-

nia dzięki kreatywności i ciężkiej pracy, a nie bariery odgra-

dzające sukces.

 9 Dostrzegają korzyści, jakie ich sukces przyniesie tym, na 

których im najbardziej zależy. Pracują dla wyższego celu.

Jakiego wyboru ty dokonasz w tym roku i kim się staniesz? 

Managerem? Eagle Managerem? Laureatem Global Rally? 

Czyj los poprawisz dzięki temu, że jesteś Dystrybutorem Fo-

rever? Swojej rodziny, przyjaciół, lokalnej społeczności? Któ-

remu członkowi twojego zespołu największe korzyści przynie-

sie twoja zachęta, szkolenie i wsparcie?

W Forever jedynymi ograniczeniami są te, które sam sobie narzucasz. 

Dokonaj wyboru, by kochać to, co robisz. Dokonaj wyboru, by stać się wielkim. 

Wybierz wielkość, dziś.

Pablo Picasso, jeden z największych i najbardziej wpływowych artystów XX wieku, powie-

dział kiedyś: Moja matka mówiła mi: „Jeśli będziesz żołnierzem, zostaniesz generałem. 

Jeśli będziesz księdzem, zostaniesz papieżem.” Zamiast tego jestem malarzem i stałem się 

Picassem.

Gregg Maughan, Prezydent



global leadership team
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elita 
Forever

Bogumiła i Jan srokowie,
Diamond-sapphire Managerowie

Top Dystrybutorzy FLP Poland

rok 2013 był wspaniały. 
Wszystko co zaplanowaliśmy 
w styczniu, zostało zrealizo-
wane: zarówno nasze plany 
związane z rozwojem struktur 
forever, jak i te prywatne.

W kwietniu: Global Rally na Hawa-

jach, wyjątkowe święto, spotkanie kilku 

tysięcy dystrybutorów Forever z całego 

świata. Wiele emocji, radości i dziewięć 

cudownych dni. No i to, na co wszyscy 

czekali: Chairman's Bonus – wyjątkowy 

program motywacyjny. Oprócz nas 

czeki odebrali również: Urszula Zy-

skowska, Maria i Jacek Bartkowiako-

wie, Wiesława i Adam Spyrowie oraz 

Magdalena Strojna.

Rozdano czeki na rekordowo wysoką 

kwotę – ponad 20 milionów dolarów. 

Warto było powalczyć o kawałek tak 

wspaniałego, „foreverowskiego tortu”. 

Cieszę się, że mogliśmy spędzić ten 

czas również z naszym synem Seba-

stianem, synową Marzenką i wnukiem 

Kacperkiem.

Z Hawajów polecieliśmy na dwa mie-
siące do naszego domu w Arizonie. 

tym razem gościliśmy naszych  Mana-

gerów – Grażynę i Sergeya Poremov, 

którzy dynamicznie rozwijają swoje 

struktury.

Pobyt w Arizonie to nie tylko wypoczy-

nek, ale również wiele szkoleń prowa-

dzonych dla tamtejszych dystrybutorów, 

wizyty w Biurze Głównym, spotkania  

z Rexem Maughanem i szkolenia/war-

sztaty kosmetyki kolorowej zakończone 

certyfikatem. to także awans na pozycję 

Senior Manager mojej siostry Ireny, któ-

ra mieszka w Arizonie oraz wylot na 

szkolenie chicagowskich struktur mana-

gerskich zbudowanych przez Marylę  

i Wiesława Grotyńskich.

W czerwcu powróciliśmy do Polski 

i... praca, praca, praca.

W lipcu: od dawna planowany wylot 

do Finlandii, do rodziny męża naszej 

córki i spotkanie z fińskim top Liderami 

Forever.

We wrześniu: też od dawna plano-

wana wyprawa samochodem do to-

skanii, tym razem z córką Klaudią i jej 

mężem tomim. ta podróż była dla nas 

wielkim przeżyciem, a dla Jana inspira-

cją do zaprojektowania i tworzenia no-

wych obrazów ceramicznych o tematy-

ce toskańskiej.

16 września w Katowicach na Euro-

pejskim Kongresie Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw odebrałam Certyfikat 

Ambasadora Przedsiębiorczości Ko-

biet. to duże wyróżnienie i mobilizacja  

do dalszej aktywnej pracy, inspirowania 

i wspierania kobiet do zakładania włas-

nej działalności gospodarczej.

Mimo tak atrakcyjnych wyjazdów, zrea-

lizowaliśmy wszystkie plany związane  

z rozwojem struktur Forever, wprowa-

dziliśmy wiele nowych osób, zorganizo-

waliśmy szkolenia w wielu miastach  

w Polsce, wykreowaliśmy kilka nowych 

struktur i co najważniejsze, już na ko-

niec listopada mieliśmy skończony pro-

gram Chairman's Bonus. Podczas Glo-

bal Rally w Londynie będziemy odbierać 

czek z Urszulą Zyskowską i Magdaleną 

Strojną, które też zrealizowały ten pro-

gram.

najważniejszym naszym 
planem na 2013 rok było 
wypracowanie z grupą 
7500 case credits, uzy-
skanie kwalifikacji Global 
leadership Team i awan-
sowanie do grupy 20 naj-
lepszych liderów forever 
na świecie.

Plan ten został zrealizowa-
ny z dużą nadwyżką. na 
koniec grudnia mieliśmy 
7773 case credits i wzrost 
punktów niemanagerskich 
w stosunku do roku po-
przedniego o 90%.
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Nie byłoby takich efektów, gdyby  

nie planowanie, systematyczna praca  

i szkolenia – nie tylko w realu, ale także  

z wykorzystaniem Skypa i konferencji  

internetowych – webinarów.

Zakończyliśmy rok wspaniałym 

balem sylwestrowym z grupą naszych 

najlepszych liderów – Urszulą Zyskow-

ską, Marią i Jackiem Bartkowiakami, 

Wiesławą i Adamem Spyrami, Ewą i Ja-

nuszem Wiśniewskimi oraz grupą ak-

tywnych dystrybutorów, przyszłych Ma-

nagerów.

a rok 2014?

W styczniu wchodzimy po raz siódmy  

w program nazywany samochodowym.

Utrzymanie się w grupie Global leader-

ship Team, zrealizowanie chairman's 

bonus, pozyskanie wielu nowych dys-

trybutorów i współpraca z tymi, którzy 

akceptują nasz system szkoleń.

systematyczne szkolenia internetowe 

– webinary.

ten rok rozpoczynamy szkoleniem i war-

sztatami, na które zaprosiłam wszystkich 

zamierzających w tym roku zrealizować 

program Eagle Manager i Chairman's 

Bonus, a również wielu Dystrybutorów  

z mojej grupy bezpośredniej, planują-

cych w tym roku awans na Managera.

Jesteśmy szczęśliwi, że to dla 
nas biznes rodzinny.
Nasze dzieci – Klaudia Linja-aho i Daniel 

Sroka, nasze synowe – Marzena Sroka  

i Celina Sroka oraz moje siostry – Halina 

Latos, Irena Szczęsna-Platacz i Dorota 

Pawłowska, aktywnie współpracują  

z Forever.

Mamy w naszej strukturze 
wielu wspaniałych liderów – 
partnerów biznesowych.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni 
wszystkim, którzy przyczynili 
się do naszego sukcesu. Bar-
dzo zależy nam na tym, żeby 
jak największa grupa Manage-
rów korzystała nie tylko ze 
szczodrego planu marketingo-
wego, ale realizowała także 
wszystkie programy motywa-
cyjne, jakie przygotował dla 
nas rex Maughan. 

Wizja, planowanie – wy-
znaczanie celów, koncen-
tracja, działanie.

Życzymy z całego serca, 
aby każdy osiągnął to, co 
zaplanuje.
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Andrzej 
Kubicki
Manager

„u.s.” -  takie powinny być inicjały mojego 
sponsora. w 2011 roku, po trzech latach 
udanego usamodzielniania mojej firmy, by-
łem na wyprawie kamperowej w Hiszpanii, 
zadowolony i dumny z siebie... No i jeden 
telefon o potężnej, drobiazgowej kontroli 
skarbowej przerwał ten słodki sen. zrozu-
miałem wtedy iluzję swojego poczucia 
bezpieczeństwa. wracałem na przesłu-
chanie z głębokim postanowieniem zbu-
dowania sobie „drugiej nogi” biznesowej. 
Tak, urząd skarbowy był moim sponso-
rem... dziękuję. zamierzałem pierwotnie 
zaprosić przedstawicieli firm MLM i wy-
brać coś dla siebie, jednak cała seria „zna-
ków” (kiedyś może o tym napiszę?) zapro-
wadziła mnie do Forever. kiedy zacząłem 
w styczniu 2012 r. usłyszałem od jednego 
z naszych redaktorów: Andrzeju, jesteś 
redaktorem naczelnym, prezesem zarzą-

du i… sprzedajesz jakieś kremy? 
Nie rozumiem tego. 

Odpow iedz i a ł em 
wtedy: Masz rację, 
…nie rozumiesz  
i zaprosiłem na spot-
kanie, po którym... 
się zapisał ;) 

Przez dwa lata do-
świadczania biznesu 
Forever przechodzi-
łem proces wchła-
niania nowej wiedzy. 
zastanawiało mnie, 
dlaczego tak od-
miennie pojmujemy ten MLM? Dlaczego 
tak wielu z nas nie dostrzega infantylności 
swojej wiary w etat, instytucje państwa? 
Dlaczego nie dostrzegamy zalet dobrej fir-
my MLM, a przeceniamy zalety biznesu 
sLM (single-level-marketing)? Myślę, że 
„wiedza jest kluczem”. Całe życie ją zbie-
ramy, w szkole, w rodzinie, płynie z ekra-
nów telewizorów i monitorów.  Trzeba jed-
nak chcieć się uczyć. i tu zaczynam 
rozumieć pewną myśl, którą ostatnio prze-

czytałem.

„MLM nie uda-
je się tym, któ-
rzy nie potra-
fią przejść z 
pozycji ‘mi-
strza’ (w swo-
im biznesie, 

pracy) do po-
zycji ‘ucznia’ w 

czymś nowym.”
Aby lepiej zrozumieć 

MLM, wprowadziłem so-
bie wspomniane wcześniej 

pojecie sLM.  Tak na prawdę 
to stworzyłem pojęcie OLM 

(One-Level-Marketing). 

Na szczęście dyrektor Jacek kandefer,  
z właściwym sobie „taktem” poprawił ten 
pokraczny zwrot właśnie na sLM. No cóż, 
angielski nie jest moją najmocniejszą stro-
ną, ale czy to przeszkodzi mi zdobywać 
świat z Forever? Nie! Przeciwnie, zaczą-
łem go szlifować i uczyć się hiszpańskie-
go. Po co?

bo mam plan. 30 listopada 2015 r. wjeż-
dżam kamperem na prom linii Grimaldi  
i płynę do Fortalezy w brazylii. zaczynam 
w ten sposób moją kilkuletnią podróż 
przez trzy Ameryki (ok. 130 tys. km). kiedy 
układałem ten plan, do wyjazdu pozosta-
wało około 1100 dni. założyłem, że w tym 
czasie 1000 osób usłyszy ode mnie o bi-
znesie Forever. Na każde 100 osób zało-
żyłem „wyłowienie” jednego Managera. 
wychodzi więc 10 Managerów i nie muszę 
chyba tłumaczyć jakie to daje bezpieczeń-
stwo i dochód. Czasami śmieję się, że 
gdybym ich znał, to nie musiałbym zawra-
cać głowy pozostałym 990 osobom .  
A FLP jest obecne w tylu miejscach na 
świecie, że będę mógł rozwijać biznes  
w Peru czy boliwii, a także korzystać  
z życzliwości tamtejszych dystrybutorów.

Bo sami wiecie, że Forever 
przyciąga ciepłych i przyja-
znych ludzi, prawda?
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Elżbieta
i Jacek

Sędzikowie
Managerowie

Nasza przygoda z Forever zaczęła się  
w 2003 roku, kiedy Danusia broda zapro-
siła nas na spotkanie, które organizowała 
w swoim domu, a prezentację prowadziła 
Maria Grotyńska. Już wtedy zachwycili-
śmy się firmą i  produktami, jakie oferuje 
Forever Living Products. Po kilku szkole-
niach i wypróbowaniu na sobie tych wspa-
niałych produktów, 15 maja 2003 r. zdecy-
dowaliśmy się podpisać umowę. Po roku 
osiągnęliśmy awans na stanowisko su-
pervisora. Od 10 lat cała nasza rodzina  
i znajomi korzystają z suplementów Fore-
ver. wszyscy zawdzięczamy dobre zdro-
wie działaniu aloesu.

w 2003 roku po raz pierwszy braliśmy 
udział w europejskim zjeździe dystrybuto-
rów Forever w budapeszcie. To, co tam 
zobaczyliśmy, wywołało u nas zdziwienie 
– tysiące szczęśliwych ludzi z całej europy. 
w kolejnym roku odbył sie zjazd w Ate-
nach, na którym również byliśmy. 

Wtedy poznaliśmy osobiście 
Rexa i Ruth Maughan oraz 
wielu ciekawych i wspania-
łych ludzi. Te doświadczenia 
utwierdziły nas w przekona-
niu, co chcemy robić i jak 
wielką potęgą jest Forever 
Living Products. 

Dziś, po 10 latach zdobywa-
nia doświadczeń, wiemy jakie 
ogromne korzyści daje Fore-
ver. Dzielenie się produktami  

i biznesem z innymi ludźmi, a zarazem 
możliwość zarobku, stwarzają okazję do 
samorozwoju. 

Uzyskanie awansu to kolej-
ny krok do sukcesu i mobili-
zacja do dalszej pracy.
Nasza aktywność w firmie przebiegała 
różnie. Codzienne życie, prowadzenie ro-
dzinnego przedsiębiorstwa (kamieniar-
stwo) i gospodarstwa domowego pochła-
niały dużo czasu. Teraz, nasza trójka 
dorosłych dzieci  przyłączyła się do Fore-
ver. Osiągneliśmy stanowisko Managera 

dzięki pomocy wielu życzliwych i pracowi-
tych ludzi, jak  Kasia  sputo i bożena  
sadowska, które też w naszej strukturze 
awansowały na stanowiska Managerów. 
Dziękujemy wszystkim za radę i wsparcie, 
a w szczególności  dr Marii Kraczce, Ma-
nager danusi brodzie, naszej sponsorce 
z usA oraz soaring Managerom Marii  
i Wiesławowi Grotyńskim, którzy nas 
szkolili i motywowali do dalszej pracy. Je-
steśmy także wdzięczni dyrektorowi  
Jackowi Kandeferowi za to, że dzielił się 
z nami swoją wiedzą i wszystkim, którzy 
czuwali przez cały okres realizowania 
przez nas awansu.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy całej 
naszej wspaniałej grupie - rodzinie  
forever!

Potęgą Forever jest potęga miłości.

Rex Maughan
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Katarzyna 
i Radosław 
Sputo
Managerowie

Dziesięć lat temu, kiedy po ukończeniu 
studiów magisterskich i podyplomowych 
oraz wstąpieniu w związek małżeński  
z radkiem, stawałam u progu kariery za-
wodowej, miałam różne koncepcje, które 
próbowałam realizować. Nierzadko praca 
pochłaniała większość mojego czasu, nie 
dając w zamian pełnej satysfakcji. a kiedy 
w moim życiu pojawiły się dzieci, naj-
ważniejsze stało się dla mnie ich zdro-
wie oraz czas, który mogę im poświę-

cić. wtedy okazało się, że mam problem  
z obiema tymi kwestiami. To praca na eta-
cie wyznaczała rytm życia rodzinnego, 
które było spychane na margines.

szukając alternatywnego sposobu na 
uporanie się z alergią i nieustannymi cho-
robami moimi i syna, ponad 3 lata temu 
poznałam dr Marię kraczkę, dzięki której 
zaczęłam stosować produkty Forever. Ja  
i mój sześcioletni kuba byliśmy uczuleni 

niemal na wszystko, a ośmio-
miesięczna Ola zapadała na 
ciągłe infekcje. Obserwowałam, 
jak nasze zdrowie sukcesywnie 
się poprawia. Teraz kuba i ja 
możemy zapomnieć jak uciążli-
wa jest alergia, a Ola ma najlep-
szą frekwencję w przedszkolu. 
rok temu przyszła na świat na-
sza najmłodsza pociecha – 
Ania. Od pierwszych miesięcy 
życia wspomagam jej rozwój 
naszymi produktami i obserwu-
ję jak pozytywnie wpływa to na 
jej zdrowie. 

I co najważniejsze, 
udaje mi się bez prob-
lemu łączyć pracę z 
Forever z wychowy-
waniem nawet trójki 
tak małych dzieci!
soaring Managerowie Maria 
i Wiesław grotyńscy poka-
zali mi, że praca zawodowa 
może stać się pasją, łącze-
niem dochodowego biznesu 
z misją pomagania innym. 

zawsze będę im wdzięczna, że odkryli 
przede mną nowe możliwości i pomogli 
znaleźć się w miejscu, w którym obecnie 
jestem.

Dzięki Forever nauczyłam się większej wia-
ry w swoje możliwości i w innych ludzi oraz 

zrozumiłam, że gdy uwierzymy  
w sukces, to tylko czas dzieli 
nas od jego osiągnięcia. z takim 
nastawieniem, przy nieustannym wsparciu 
ze strony Maryli i rodziny, ruszyłam po 
upragniony tytuł Managera, który osiągnę-
łam w listopadzie 2013. 

Na tej drodze poznałam wielu wspaniałych 
ludzi, z którymi współpracuje i przyjaźnię 
się. Mój diament Foreverowski – Bo-
żena sadowska stała się nie tylko 
partnerem w biznesie, ale przede 
wszystkim Przyjaciółką. Jej zaangażo-
wanie, ambicja i ciężka praca mogą być 
wzorem dla niejednego człowieka. Jestem 
szczęśliwa, że możemy razem pracować  
i wzajemnie się wspierać.

w Forever nie ma niezdrowej rywalizacji  
i tzw. wyścigu szczurów, lecz dominuje 
wsparcie i wspólne dążenie do celu. 
kiedy na samym początku usłyszałam od 
Maryli: ,,Im więcej pomożesz innym, 
tym więcej otrzymasz w zamian” nie 
rozumiałam jak to jest możliwe. Teraz, po 
trzech latach pracy z FLP słowa te stały się 
moim mottem. 

Jesteśmy FOREVER! 
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Bożena  
i Krzysztof 

Sadowscy
Managerowie

w grudniu minęły 2 lata odkąd podpisa-
łam umowę z Forever Living Products. 
Mój najmłodszy syn miał wtedy 2 miesią-
ce i swoją pierwszą prezentację produk-
tów FLP u kasi sputo, prawie całą prze-
spał. Ja natomiast byłam zachwycona  
i niemal z otwartymi ustami słuchałam 
Maryli i wieśka Grotyńskich, którzy z ta-
kim przekonaniem opowiadali o firmie  
i produktach, o jakich wcześniej nie mia-
łam pojęcia. Po prezentacji nie kupiłam 
nic, ale w ciągu tych 2 godzin nabrałam 
tyle entuzjazmu, że zaczęłam wszyst-
kim mówić o Forever. w pierwszej ko-
lejności zadzwoniłam do mamy, która 
miała problemy z nerkami. Decyzja  
o pierwszych zakupach – na próbę, za-
padła bardzo szybko. Zebrałam zamó-
wienia w najbliższym otoczeniu  
i w ciągu miesiąca awansowałam na 
pozycję assistant supervisora, gdyż 
z natury nie lubię przepłacać – wolę 
kupować z upustem 35%! Na efekty 
testowanych produktów nie trzeba było 
długo czekać – mama zapomniała, że ma 
nerkę, ktoś inny, że ma pęcherz. Mimo, że 
moi najbliżsi: mąż krzysztof oraz synowie 
(12-letni dziś konrad, 5-letni Norbert  
i 2-letni Oskar) to czterech w zasadzie 
zdrowych facetów, to okazało się, że  
i w takiej rodzinie produkty Forever 
mogą wiele zdziałać!

Gdy podczas jednej z rozmów telefonicz-
nych moja sponsorka kasia zapropono-
wała mi biznes, nie potraktowałam tego 
poważnie. Jestem umysłem ścisłym. Obo-
je z mężem ukończyliśmy elektronikę i Te-
lekomunikację na AGH, a i moja praca za-
wodowa do momentu urodzenia drugiego 
dziecka była związana z wykształceniem. 
znałam się na bezpieczeństwie sieci, ser-
werach, firewallach, więc biznes związany 
z suplementacją, zdrowiem, szeroko poję-

tym polepszaniem jakości życia, był dla 
mnie tak odległy, jak droga na księżyc,  
w przeciwieństwie do kasi, której ten te-
mat był bardzo bliski. wytrwałość mojej 
nieocenionej sponsorski, godziny rozmów 
na różne tematy i udane prezentacje dla 
moich bliskich, coraz bardziej pogłębiały 
jednak moje zainteresowanie produktami 
naturalnymi i tym, co potrafią one zdziałać. 
zaowocowało to szkoleniem biznesowym 
(13 marca – w dniu moich imienin!). Maryla 
Grotyńska w sposób prosty i przystępny,  
a przede wszystkim techniczny, wytłuma-
czyła nam, na czym polega praca, gdzie 
pojawiają się pieniądze, jak się awansuje  
i jakie można mieć dodatkowe korzyści. 
Podjęłam decyzję o współpracy  
z Forever!

Decyzja ta nie była łatwa, gdyż jako mama 
trójki chłopców, z których najmłodszy miał 
zaledwie kilka miesięcy, nie narzekałam na 
brak obowiązków. Ponadto właśnie roz-
poczęliśmy budowę naszego wymarzone-
go domu, a jego doglądanie też było,  
w głównej mierze, na mojej głowie. Wtedy 
za radą rexa Maughana zadałam so-
bie pytanie: dLacZego? Jakie jest 
MoJe „dlaczego”? i odpowiedź pojawiła 
się sama.

Chcę być żoną i mamą – nie 
tylko od święta. Chcę być  
w domu, kiedy moje dzieci 
wracają z przedszkola, szko-
ły. Chcę mieć CZAS dla  
rodziny, ale jednocześnie  
realizować się zawodowo  
i wspierać męża w jej utrzy-
maniu, szczególnie teraz, 
gdy wykańczamy dom, by   
w nim zamieszkać. 

Dzisiaj mogę powiedzieć, że się udało! Tak 
jak zaplanowałam, na 40. urodziny zrobi-
łam sobie prezent, zostałam Manage-
reM. Ten awans w listopadzie zeszłego 
roku był owocem wielomiesięcznej pracy 
całej mojej struktury, w szczególności mo-
jej siostry ewy bałazińskiej, wandy Miecz-
kowskiej, sylwii Łukasiewicz, Ani Jaro-
sławskiej-Hołdy i wielu, wielu innych, przy 
wsparciu mojej sponsorki kasi sputo oraz 
pod bacznym okiem zawsze gotowej do 
pomocy Maryli Grotyńskiej, jak również 
całej mojej rodziny, na którą zawsze mogę 
liczyć. za co serdecznie dZiĘKuJĘ.
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SUCCESS DAY | 18 StYCZNIA 2014, WARSZAWA

styczniowy success Day to okazja do podsumowań i uhonorowania 
osiągnieć poprzedniego roku, a także do podzielenia się planami 
związanymi z tym, czego zamierzamy dokonać w roku bieżącym. 

z ogromną radością zaprosiliśmy na scenę Top Dystrybutorów 2013. 
Pierwsze miejsce wśród liderów o największych obrotach całkowi-
tych za ubiegły rok zajęli Diamond-sapphire Managerowie bogumiła  
i Jan srokowie. Co więcej, przekroczyli oni pułap 7500 cc, dzięki 
czemu znaleźli się w elitarnym gronie 15 największych światowych 
liderów Forever, czyli Global Leadership Team, ściśle współpracują-
cym z zarządem FLP international. Natomiast pierwszą pozycję 
wśród Top Dystrybutorów o obrotach niemanagerskich za 2013 r. 
wypracowała senior Manager urszula zyskowska, która poprowadzi-
ła również prezentację o roli lidera. kolejną gromko oklaskiwaną gru-
pę stanowili laureaci Global rally 2014. Dołączyły do nich osoby, 
które zrealizowały program London’s Calling. Nie zabrakło bieżących 
awansów: swoje odznaki odebrali Assistant supervisorzy, superviso-
rzy, Assistant Managerowie i Managerowie. 

Dyrektor Jacek kandefer mówił o tym, co czeka nas w 2014 roku,  
a soaring Manager Jacek bartkowiak radził, jak zbudować zespół, 
który zwycięża. O aktywnym stylu życia z produktami Forever opo-
wiadała Aleksandra skarzyńska, członkini kadry narodowej pięciobo-
ju nowoczesnego (jej artykuł znajdziecie w styczniowym numerze 
„Forever”) oraz Manager sergey Poremov, któremu produkty towa-
rzyszyły podczas niezwykłej wyprawy w Himalaje. 

Ogromnych wzruszeń i emocji dostarczył wszystkim cudowny wy-
stęp obdarzonej przepięknym głosem Agaty zakrzewskiej, laureatki 
Xvii Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej w Ciechocinku.

A na następnym success Day 15 marca witamy razem wiosnę!

Planowanie sukcesu
Nowi Managerowie

Bożena i Krzysztof Sadowscy

Elżbieta i Jacek Sędzikowie

Andrzej Kubicki

Katarzyna Sputo

Agata Zakrzewska

Dyrektor Jacek Kandefer
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Nowi Managerowie

Nowy Assistant
Manager

Top Dystrybutorzy

Top Dystrybutorzy

Laureaci Global Rally

obroty całkowite

obroty niemanagerskie

Bogumiła i Jan Srokowie

Urszula Zyskowska

Konrad Kunicki

Andrzej Kubicki

Katarzyna Sputo

Sergey Poremov Aleksandra Skarzyńska Jacek Bartkowiak

Więcej zdjęć na: 
picasaweb.google.com/
forever.living.products.poland
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Supervisorzy Assistant

Supervisorzy

Assistant Supervisorzy

Laureaci
PoZioM 3

PoZioM 2

PoZioM 1

Anna i Zbigniew Adamik

Lidia i Wiesław Fiutakowie

Bożena Mach

Alicja i Krzysztof Markowscy

Lucyna i Sławomir Marszałkowie

Małgorzata Nitka

Maria Perz-Paprocka i Kazimierz 
Paprocki

Anna i Andrzej Popielarzowie

Joanna i Dariusz Poradowie

Bożena i Krzysztof Sadowscy

Joanna i Artur Bibikowie
Justyna i Waldemar Brzescy
Helena i Bernard Glogaza
Anna Jeziorna i Artur Jeziorny
Eleonora i Józef Kilanowscy
Wiesława i Bolesław Kruszyńscy
Kazimierz Kulbat

Krystyna Kwiecień
Maria Lodarska
Bożena i Edmund Matkowscy
teresa i Marek Moryniowie
Krystyna i Mirosław Mrozek 
Magdalena i Andrzej Parzonka
Mirosława i Grzegorz Pietrygowie

Urszula i Marek Przystasiowie
Anna i Emil Sobania
Magdalena Strojna
Marzena i Jan tuszyńscy
Mirosława i Grzegorz Weręgowscy
Anna Wójcicka
Agata i Włodzimierz Wójtowiczowie

Barbara i Mohamed Ali Aoun
Maria i Jacek Bartkowiakowie
Renata Błażejewska
Marta Chronowska
Małgorzata i tomasz Ciszewscy
Maria Dębowska
Ewa Hankus
Ewa Jabłońska-Nabayaogo i Antoine 
Nabayaogo
Renata Jarosz

Barbara Jerzy-Gorajska
Beata Kędzierska
Natalia i Rafał Kotkowscy
Urszula i tomasz Kućkowie 
Grażyna Kurp
Iwona Lisiak
Edyta Łotach
teresa i Stanisław Makowscy
Anna Małkiewicz
Ireneusz Piekaruś

Aneta i Marcin Podlesińscy
Agnieszka i Wiesław Podoba
Damian Siedlecki
Izabela i Krzysztof Szewczykowie
Maria Sztafa
Łucja trzpis
Katarzyna Węglarz
Wanda i Andrzej Ziębowie
Urszula Zyskowska
Marzena Żmudka

20                                                                                                                                                                        02.2014



Assistant

Supervisorzy

Program promocyjny eagle Manager kończy się 30 kwietnia. 
Zadbaj o dalsze wznoszenie się twojego biznesu, by wypraco-
wać wycieczkę życia nad jezioro tahoe i do Dallas.

LECISZ WYSOKO?



raport

Pewnego mroźnego styczniowego popołudnia na warszawskim lotnisku Okęcie wylądował samolot 
z wyjątkowym pasażerem… nieprzywykłym do zimna i śniegu – w końcu na co dzień mieszka  
w słonecznej Arizonie, a jeśli podróżuje, to najczęściej do Afryki. Na szczęście w Polsce czekało  
go gorące powitanie!

któż to taki? Gary shreeve, dotychczasowy wiceprezes FLP  
ds. Afryki, który od niedawna odpowiedzialny jest również za 
europę wschodnią, w tym i Polskę. Przyleciał on do nas, aby 
zobaczyć, jak funkcjonuje biuro i zaplecze administracyjne oraz 
poznać polskich Dystrybutorów. był u nas niecałe trzy dni – ale 
ile się w tym czasie wydarzyło!

Przede wszystkim, Gary spędził intensywne chwile w naszym 
biurze Głównym, gdzie omawiali z Dyrektorem Jackiem kande-
ferem działalność operacyjną i plany dalszego rozwoju Forever 
w Polsce. Miał także okazję spotkać się i porozmawiać z po-
szczególnymi działami naszej firmy.

zwiedził również warszawę – z wycieczki wrócił przemarznięty 
na kość (jak by nie było, w Arizonie termometr raczej nie zaglą-
da na drugą stronę zera…), ale zachwycony naszą stolicą!

Najważniejszym punktem pobytu Gary’ego w Polsce było spot-
kanie z Managerami. Poprowadził fantastyczną prezentację dla 
przybyłych z całej Polski liderów, a sesja pytań i odpowiedzi 
umożliwiła bardziej bezpośrednią rozmowę.

spotkanie to było także doskonałą okazją do ogłoszenia na-
zwisk polskich laureatów Chairman’s bonus: Diamond-sapphire 
Managerów bogumiły i Jana sroków, senior Manager urszuli 
zyskowskiej i Manager Magdaleny strojnej. Co więcej, Gary 
shreeve, w imieniu biura Głównego FLP int., oficjalnie powitał 
bogumiłę i Jana sroków w najbardziej prestiżowym klubie świa-
towych liderów Forever: Global Leadership Team.

Gary Shreeve w Polsce
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Podczas swojego pobytu w Polsce nasz nowy 
wiceprezes zainaugurował nowy, wyjątkowy klub: 
Champions Group Poland. Jest to powoływana 
corocznie grupa liderów, którzy w poprzednim 
roku mieli największy wpływ na rozwój Forever  
w naszym kraju. 

Do tego wyjątkowego grona zaprosiliśmy Dystrybutorów, 

którzy spełnili następujące kryteria:

- kwalifikacja do Chairman’s bonus za 2013 rok

lub

- kwalifikacja eagle Manager 2013 (do końca kwietnia 2014)

- kwalifikacja eagle Manager 2014 (od 1 maja 2014)

lub

- wzrost rocznych obrotów w porównaniu z rokiem 2012  

(przy minimalnych obrotach w 2013 r. wynoszących 900 cc).

champions group 2014:

bogumiła i Jan srokowie

ewa Chruścińska 

urszula zyskowska 

Magdalena strojna 

Maria i Jacek bartkowiakowie

Jolanta i radosław Jochimowie

una Gurawska-Mach i Maciej Mach 

Halina i wiesław Micorkowie 

renata błażejewska 

kazimierz kulbat 

sylwia ignaszewska

urszula i Marek Przystasiowie 

Grażyna i sergey Poremov

Justyna i waldemar brzescy 

Joanna i Dariusz Porada

Champions Group Poland
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®

an alliance of the world's leadingairlines workingas one.

oneworld benefits are available only to passengers on scheduled flights that are both marketed and operated by a oneworld member
airline (marketed means that there must be a oneworld member airline ’s flight number on your ticket). For information on oneworld, visit
www.oneworld.com. Air Berlin, American Airlines , British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, Japan Airlines , LAN, Malaysia Airlines ,
Qantas, Qatar Airways, Royal Jordanian, S7 Airlines , and oneworld are trademarks of their respective companies.

airberlin American Airlines British Airways Cathay Pacific Finnair Iberia Japan Airlines
LAN Malaysia Airlines Qantas Qatar Airways Royal Jordanian S7 Airlines

be global. be one.

oneworld is proud to be the 

official airline alliance of the 

Forever Global Rally 2014.

The oneworld network covers 

almost 900 destinations in 150 

countries so we can get you 

anywhere you need to be. Laern 

more at oneworld.com


