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Liderstwo. Jak zdefiniować to słowo? Pisarze, filozofowie i mężowie stanu od wieków próbują wyjaśnić, 
co stanowi o wielkości lidera. Dla mnie jest to tak ważna kwestia, że podczas ostatniego Super Rally mó-
wiliśmy o liderstwie jako jednym z 4 podstawowych elementów niezbędnych do zbudowania udanego 
biznesu Forever.

W Forbes Magazine czytałem ostatnio artykuł o wielkim liderze, Vince Lombardim. W latach 60.  
XX w. Lombardi trzykrotnie doprowadził prowadzoną przez siebie drużynę futbolu amerykańskiego, 
Green Bay Packers, do mistrzostwa Super Bowl i uznawany jest za jednego z największych trenerów  
w historii. Choć cieszył się opinią trenera ambitnego i wymagającego, był jednocześnie bardzo trosk-
liwym człowiekiem. Jak powiedział jeden z graczy: Poza moją rodziną nikt mnie tak nigdy nie kochał. 
Każdy z nas wiedział, że zrobiłby dla nas wszystko… wszystko. Dla niego skoczylibyśmy w ogień.

Odwołując się do wielu lat doświadczeń z Forever, zadałem więc sobie pytanie, jakie przymioty zaobserwowałem u naszych wielkich liderów? 
Jak nadal możemy inspirować takie wspaniałe sukcesy na każdym z poziomów naszej firmy? Oto trzy sprawdzone strategie, łączące, jak się 
przekonałem, tych, których nazywam „Liderami Wyższego Poziomu”. 

Świeć przykładem
Nauczyłem się, że liderzy „wyższego poziomu” uczą poprzez przykład, a nie tylko słowa. Zrób listę cech, które chciałbyś widzieć u swoich dys-
trybutorów. Mogą to być: branie na siebie odpowiedzialności, wspieranie sukcesów innych osób, wyznaczanie celów, czy otwartość na zmiany. 
Następnie zastanów się nad swoim własnym zachowaniem i upewnij się, że to, co robisz pokrywa się z tym, czego wymagasz od innych. Przewo-
dzenie poprzez dawanie przykładu jest jednym z najlepszych sposobów, by motywować innych i zdobywać ich szacunek.

Wzmacniaj innych
Wielki chiński filozof Lao Tzu nauczał, że Najlepszy przywódca to taki, którego obecność ludzie ledwo dostrzegają; taki, że gdy wykona swoją pra-
cę i osiągnie cel, oni powiedzą: dokonaliśmy tego sami. Ludzie lubią zwracać się do swojego lidera i często to robią, ale zbudowanie prawdziwie 
udanego biznesu wychodzi im najlepiej, gdy wierzą we własne siły i umiejętności. Kluczem jest stworzenie warunków, które sprzyjają zarówno 
sukcesom, jak i podejmowaniu ryzyka – nawet jeśli nie zawsze ono popłaca. Wzmacniaj, inspiruj i motywuj ludzi, z którymi pracujesz, stale ich 
chwaląc i okazując im swoje uznanie a zobaczysz jakie efekty to przyniesie!

Okazuj współczucie
Być może najlepszym testem definiującym wyższy poziom liderstwa jest zdolność do okazywania życzliwości i współczucia. Czytałem ostatnio 
książkę autorstwa mówcy motywacyjnego Harvey’a Mackaya. Przeprowadził on wywiady z wieloma ludźmi, którzy zostali zwolnieni z pracy, ale 
przezwyciężyli trudności, by stać się potężnymi liderami. Mackay opisuje swoją rozmowę z burmistrzem Nowego Jorku, Michaelem Bloomber-
giem. Powiedział on, że nigdy nie zapomniał tych ludzi, którzy zadzwonili do niego, gdy przeżywał trudne chwile. Wielcy liderzy wiedzą to intui-
cyjnie: współczucie okazywane innym może mieć większą wartość niż bezkompromisowość. Okazanie komuś troski jest jednym z najlepszych 
sposobów na zmotywowanie go.

Jestem bardzo dumny ze wszystkich naszych wielkich liderów Forever i z ogromnego wysiłku, jaki wkładają w to, by pozytywnie wpłynąć na 
zdrowie  innych i zapewnić im dobrobyt. Moim noworocznym wyzwaniem dla każdego z Was jest to, byście nadal poszukiwali sposobów na 
rozwijanie w sobie cech lidera, byście stali się liderami wyższego poziomu. Gwarantuję, że akceptacja 4 podstawowych zasad, jakimi są: rekru-
towanie, utrzymywanie, produktywność i, co najważniejsze – liderstwo, będzie mieć ogromny wpływ na Was, Wasz biznes i Wasze struktury. 
Razem możemy poprowadzić Forever do tego, by 2013 był dla nas najwspanialszym rokiem w historii.

FOREVER Wasz,

Rex Maughan

Wyższy poziom liderstwa

Rex Maughan
Chairman of the Board & CEO
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Szczęśliwego Nowego Roku! Dla wielu z Was mijający rok obfitował we wspaniałe osiągnięcia i na 
pewno macie powody do świętowania. Ogromnie się cieszę, że Polska będzie reprezentowana za-
równo podczas Global Rally na Hawajach (gdzie będziemy hucznie oklaskiwać polskich odbiorców 
czeków Chairman’s Bonus!), jak i podczas Eagle Managers Retreat na Sardynii. 

Przed nami okres nowych kwalifikacji i nowe szanse na wypracowanie własnego, większego sukcesu 
Forever. Mam nadzieję, że każdy z Was wyznaczył już sobie cele na ten rok, ponieważ tylko dzięki 
temu możecie zagwarantować rozwój swojego biznesu FLP. Pamiętajcie, aby koncentrować się na 
tym wszystkim, co chcecie i zamierzacie osiągnąć! Ktoś kiedyś powiedział, że umysł ludzki jest trochę 
jak ogród – jeżeli nie chcesz by zarósł chwastami, tylko rodził kwiaty i owoce, musisz go pielęgnować. 
Dlatego tak kluczowe znaczenie ma nieustanne szukanie inspiracji i zachowywanie koncentracji na 
wyznaczonych sobie celach. Każdy z Was jest liderem swojego własnego zespołu (niezależnie od tego, czy zbudowaliście już wielkie struktu-
ry, czy dopiero zaczynacie), którego zachowanie i postępowanie powielają Wasi Dystrybutorzy. Powinniście więc być dla nich jak najlepszym 
wzorem.

Z Forever to, czego pragniecie jest w zasięgu Waszych możliwości. Dowodem tego są historie sukcesu tysięcy Dystrybutorów – między innymi 
tych, którzy będą na Hawajach i Sardynii. Nie zwlekajcie z postawieniem sobie celów, ciężko pracujecie nad ich realizacją, a w 2013 roku 
obierzecie najprostszy kurs na sukces!

Wasz,

Jacek Kandefer
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Senior Manager

Ewa Jurek
sponsor: Renata Giertler
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Awanse | listopad 2012

Managerowie

Ewa Biel-Łuszczewska  
i Michał Łuszczewski  
sponsor: Anna i Robert Sawiccy

Beata Franczak    
sponsor: Ewa Jurek

Jadwiga Pawłowska   
sponsor: Maria i Wiesław Grotyńscy

Dorota  
Pawłowska-Bujak 
sponsor: Jadwiga Pawłowska

Soaring Managerowie

Danuta i Mieczysław Osińscy
sponsor: Maria i Jacek Bartkowiakowie

Anna i Robert Sawiccy 
sponsor: Janina Złotnicka

Irena Suchodolska 
sponsor: Bożena Mach

Piotr Wojtyna 
sponsor: Danuta i Mieczysław Osińscy
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Awanse | listopad 2012

Assistant Managerowie

Supervisorzy

Uwaga! Jeżeli chcesz, aby informa-
cja o twoim awansie (od Superviso-
ra wzwyż) została zilustrowana fo-
tografią, prześlij nam swoje zdjęcie 
na adres: m.hajzner@flpp.com.pl 
nie później niż do końca miesiąca, w 
którym realizujesz awans.

Agnieszka i Sebastian Dulscy sponsor: Sylwia Ignaszewska

Renata Jachymiak  sponsor: Beata Franczak

Anna Jasiewicz  sponsor: Agnieszka i Radosław Witkowscy

Ewa Miłek i Andrzej Fac sponsor: Maria i Szczepan Sikorscy

Maria i Szczepan Sikorscy sponsor: Joanna i Dariusz Poradowie

Aneta Wójciak  sponsor: Maria i Jacek Bartkowiakowie

Liliana i Paweł Bachowie sponsor: Joanna i Dariusz Poradowie

Elżbieta Domańska  sponsor: Sylwia Ignaszewska

Helena Dulska  sponsor: Sara Dulska

Mirosława Futa  sponsor: Anna i Marek Bartosikowie

Alina Garbaciak  sponsor: Agata Parzybut

Marta Górska  sponsor: Urszula Pawlak

Małgorzata Jankowska sponsor: Ewa Biel-Łuszczewska i Michał Łuszczewski

Artur Jereczek  sponsor: Karolina i Arkadiusz Makuratowie

Joanna Józefów  sponsor: Barbara Rakoczy

Laura Juzupanova  sponsor: Dorota Pawłowska-Bujak

Anna Karwacka  sponsor: Barbara i Mohamed Ali Aoun

Klaudia Linja-Aho  sponsor: Bogumiła i Jan Srokowie

Małgorzata Maczuga sponsor: Ewa Biel-Łuszczewska i Michał Łuszczewski

Tomasz Majchrzak  sponsor: Urszula Przystaś

Aniela Palarz  sponsor: Renata Jachymiak

Agata Parzybut  sponsor: Ewa Biel-Łuszczewska i Michał Łuszczewski

Lucyna Pawlaczyk  sponsor: Anna Karwacka

Aneta Podlesińska  sponsor: Urszula i Mirosław Kapustowie

Barbara Rakoczy  sponsor: Małgorzata Kłodzińska

Celina Sroka   sponsor: Bogumiła i Jan Srokowie

Krystyna Weberman sponsor: Edyta Maciaś
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Osiągnięcia | listopad 2012

1. Bogumiła i Jan Srokowie

2. Ewa Chruścińska

3. Urszula Zyskowska

4. Maria i Jacek Bartkowiakowie

5. Magdalena Strojna 

1. Katarzyna i Krzysztof Weręgowscy

2. Ewa Biel-Łuszczewska i Michał Łuszczewski

3. Małgorzata i Tomasz Ciszewscy

4. Agnieszka i Wiesław Podoba

5. Magdalena Lesińska

1. Urszula Zyskowska

2. Urszula Przystaś

3. Maria i Wiesław Grotyńscy

4. Justyna i Waldemar Brzescy

5. Jadwiga Pawłowska

6. Sylwia Ignaszewska

7. Maria i Jacek Bartkowiakowie

8. Joanna i Dariusz Poradowie

9. Bogumiła i Jan Srokowie

10. Ewa Jurek

11. Anna i Robert Sawiccy

12. Jadwiga i Andrzej Adamczykowie

13. Dorota Pawłowska-Bujak

14. Agnieszka i Radosław Witkowscy

15. Beata Franczak

16. Danuta i Mieczysław Osińscy

17. Anna Kulbat

18. Urszula i Mirosław Kapustowie

19. Wiesława i Adam Spyrowie

20. Magdalena Strojna

6. Maria i Wiesław Grotyńscy

7. Stanisława Karpińczyk

8. Urszula Przystaś

9. Bożena Gaj

10. Grzegorz Sieczka

6. Marta Górska

7. Joanna i Dariusz Poradowie

8. Sylwia i Andrzej Błaszczykowie

9. Helena i Andrzej Tretau

10. Ewa Mechlowska

Top Dystrybutorzy

Top Dystrybutorzy

Najskuteczniejsi sponsorzy

 - obroty całkowite

 - obroty niemanagerskie
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Assistant Supervisorzy
Sabina Antosik-Rogalska  
   i Krzysztof Antosik
Zbigniew Arentowicz
Michał Awtoniuk
Ewa Babska
Marta i Paweł Baczewscy
Zofia Baran
Maria Barczyńska
Alicja Baszuro
Jolanta Bąk-Sławińska
Jolanta i Stanisław  
   Belgrafowie
Agnieszka Biegun
Iwona Bogdanowska
Joanna Borówka-Bujalska
Małgorzata Broda
Marzena Brynkus-Puka
Małgorzata Buczek-Cebula  
   i Tomasz Cebula 
Sylwia Buda
Katarzyna Byczkowska
Renata Chmaj-Kowalska
Krystyna Chmielewska
Ludmiła Chojak
Agnieszka Chojęta
Iwona Cholewińska
Grażyna Chrzanowska
Lucyna Chudaś
Bożena i Zenon Chudy
Lidia Chylewska-Barakat
Beata Chyła
Iwona Chytła
Bartłomiej Cienciała
Barbara Ciurko
Nina Cłapka
Anna Czaja
Irena Czech
Alicja i Kazimierz Czekaj
Klaudia Czempik
Maria Czternastek
Anna Ćwiklińska
Wiesława Krzeczkowska-
Dawiec i Dariusz Dawiec
Katarzyna i Mariusz  
   Dąbkowscy
Marzena i Tadeusz Długosz
Janina i Horst Dłużewscy
Małgorzata Dmochowska
Karolina Domagała
Adrianna Dróżdż
Bożena Dudczak
Małgorzata Gabryś
Dagmara Gajewska
Elżbieta Gala
Alicja Galant
Elżbieta Galarowska-Olaś
Bogusława Gasek
Justyna Glinka
Kinga Gorczyca
Luiza Gralewska
Maria Groń
Małgorzata Grucel
Renata Grudzień

Karolina Grydyk
Dorota i Maciej Grzecza
Anna i Maciej Grzywna
Urszula i Marek  
   Guszczynowie
Leszek Hankus
Celina Jacewicz
Elżbieta i Zbigniew Jachowicz
Agnieszka Jaguścik
Bożena Jałowiec
Krystyna Janowicz
Paweł Janus
Irena Janus
Halina Jaroc
Justyna Jaroszewska
Zenon Jarzynka
Sylwia Kasperska
Aneta Kaszowska
Grzegorz Kęsik
Magdalena Kluba
Aleksandra Kobierecka
Aldona Kococik
Beata Kolny
Marlena Komorowska
Renata Koprowska
Agnieszka Kordowska
Anetta i Janusz Kosętka
Jolanta Kosowska
Wojciech Kotkiewicz
Kinga Kozaczuk
Paweł Kozarski
Józefa Kracik
Grażyna Krajewska
Lucyna Król
Katarzyna Król
Anna Król-Węgrzecka
Monika Krypska
Roksana Krzemińska
Jarosław Kubicki
Janina Kuceł
Maria Kuligowska
Grażyna i Marek Kulwiccy
Marlena Kurczyńska-Cała
Anna Ladra
Iwona Lemańska-Kędra
Ewelina Lewandowska
Sylwia Lubke
Gabriela Łącka
Kamila Łepek-Wołoszyk  
   i Wojciech Wołoszyk
Małgorzata i Piotr Łukaszek
Lucyna Mach
Katarzyna Majerczyk
Barbara Majewska
Anna Majewska
Dorota i Michał Majewscy
Katarzyna Majkrzak
Kamil Majorek
Joanna Makijenko
Anna Maloszek
Anna Małkiewicz
Jadwiga Mandat
 

Grażyna i Mirosław  
  Marsowicz
Dominika Matejko
Marzena Matusik
Beata Mazurek
Aleksandra Mejna
Janina Michalewicz
Grażyna Mierzejewska
Sylwia Mika
Joanna Mirecka
Zofia Misiak
Katarzyna i Jerzy Miśkiewicz
Elżbieta Mucha
Agnieszka i Sławomir Mucha
Karolina Mućka
Ewa Narloch
Aurelia i Waldemar  
   Niedziałek
Magdalena Nowak
Kinga Nowak
Anna Nowosad
Daria Orkisz
Martyna Pawlaczyk
Katarzyna Pawluk
Helena Pawłowska
Leszek Piaskowski
Emanuela Piątkowska
Wioletta Piecek
Anna Pieczora
Teresa Pietrzak
Barbara Piskórz
Zofia Płonka
Joanna Płońska
Sylwia Płotnicka
Jagoda Podgórni
Kazimiera Podhorecka
Izabela Podsiadło-Dacewicz
Barbara Polańska-Pawlus
Irena Przygodzka
Ewa Ptok
Janina Pyda
Wacława Pyrchla
Maria Pyżlak
Joanna i Włodzimierz Rainka
Monika Rakowska
Wiesława Rosik
Magdalena Rosinke
Mirosława i Kazimierz  
   Rosinke
Manuela Rucińska
Izabela Rusek
Teresa Rutyna
Beata Rybczyk
Sylwia Saczywko
Beata i Marek Sadowscy
Karolina Salak
Patrycja Serej
Agnieszka Sikora
Józefa Słowik
Tomasz Sobczak
Agnieszka i Zbigniew Sobótka
Krystyna Sokalska
Hanna Sołtysiuk

Barbara Sowa
Anna i Jacek Sperkowscy
Izabela Stark
Bożena i Kamil Starościkowie
Emil Steczkiewicz
Małgorzata Steczkowska
Bożena Stefańska
Bogna Sterna
Ewa i Marek Sternak
Henryka Sternicka
Andrzej Sternicki
Władysława i Kazimierz  
   Strugała
Aneta Sycz
Dariusz Sykus
Wiesław Szczepka
Krystyna Szczęsna
Czesława Szelewicka
Ewa Szlachtowska
Zuzanna Szlagor
Krystyna Szulik
Jolanta i Sylwester i Śliwińscy
Piotr Świergalski
Jadwiga Telęga
Magdalena  
   Tokarzewska-Wtykło
Agnieszka Tomaszewska
Adam Tomaszewski
Edyta Tybuś
Izabella i Sławomir  
   Ustarbowscy
Monika Borcz-Waluszko  
   i Rafał Waluszko
Lidia Wasąg
Julita Wasilka
Edyta i Paweł Wawrzykowie
Małgorzata Wenkler
Teresa Wiśniewska
Aleksandra i Błażej  
   Witczakowie
Barbara Włodarczak
Marta Wojda
Janusz Woszczek
Monika Woźniakowska
Irena Wójcik
Katarzyna Wróbel
Sylwia Wrycza-Rekowska
Jolanta Wyka
Jadwiga Wyroba
Ilona Wystup
Krystyna Zakrocka
Elżbieta Załóg-Dąbrowska
Joanna Zaniewicz
Paulina Zapart
Justyna Zdrojewska
Monika Ziach-Terlecka
Janina i Jan Zielińscy
Agnieszka  
   Ziernicka-Wojtaszek
Hanna Zięba
Zofia Zięba
Marzena Żmudka
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Awanse i osiągnięcia | grudzień 2012

Assistant Managerowie

Supervisorzy

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.

Marta Kozarska   sponsor: Teresa i Marek Moryniowie

Irena Popek    sponsor: Anna Kulbat

Elżbieta Galarowska-Olaś i Michał Olaś sponsor: Bożena Gaj

Teresa Gapińska     sponsor: Mariola Nowicka

Magdalena i Bartłomiej Kaproń   sponsor: Anna Świdersak i Mieczysław Szałajewski

Agnieszka Kłapcińska    sponsor: Agnieszka Wójcik

Gabriela Korkosz     sponsor: Magdalena Błaszczak

Paweł Kozarski     sponsor: Marta Kozarska

Jacek Kwiatkowski     sponsor: Urszula Zyskowska

Agnieszka Masłowska    sponsor: Urszula Przystaś

Agnieszka i Andrzej Oleszyccy   sponsor: Anna i Robert Sawiccy

Elżbieta Ostojska     sponsor: Joanna i Dariusz Poradowie

Dorota Pawłow     sponsor: Joanna Szmidt

Mariola Piotrowska    sponsor: Danuta i Jerzy Wieczorkowie

Jagoda Podgórni     sponsor: Gabriela Korkosz

Alicja Rękas      sponsor: Magdalena i Bartłomiej Kaproń

Anita Schewe     sponsor: Justyna i Waldemar Brzescy

Sylwia i Sławomir Soczyńscy   sponsor: Maria i Wiesław Grotyńscy

Joanna Szmidt     sponsor: Bożena Mach

Danuta i Jerzy Wieczorkowie   sponsor: Dorota Pawłow

Agnieszka Wójcik     sponsor: Katarzyna Węglarz
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Awanse i osiągnięcia | grudzień 2012

1. Bogumiła i Jan Srokowie
2. Ewa Chruścińska
3. Urszula Zyskowska
4. Magdalena Strojna
5. Maria i Jacek Bartkowiakowie

1. Elżbieta Galarowska-Olaś i Michał Olaś
2. Elżbieta Ostojska
3. Czesława Głowacka
4. Janina i Antoni Belgrafowie
5. Marzena Żmudka

1. Urszula Zyskowska
2. Joanna i Dariusz Poradowie
3. Maria i Jacek Bartkowiakowie
4. Wiesława i Adam Spyrowie
5. Bogumiła i Jan Srokowie
6. Justyna i Waldemar Brzescy
7. Jadwiga i Andrzej Adamczykowie
8. Urszula i Mirosław Kapustowie
9. Grażyna Poremov
10. Anna Kulbat

11. Magdalena Strojna
12. Agnieszka i Radosław Witkowscy
13. Urszula i Tomasz Kućkowie
14. Sylwia Ignaszewska
15. Teresa i Marek Moryniowie
16. Beata Kędzierska
17. Bożena Gaj
18. Maria Perz-Paprocka i Kazimierz Paprocki
19. Izabela i Krzysztof Szewczykowie
20. Katarzyna Węglarz

6. Wiesława i Adam Spyrowie
7. Stanisława Karpińczyk
8. Una Gurawska-Mach i Maciej Mach
9. Grzegorz Sieczka 
10. Jolanta i Radosław Jochimowie

6. Henryka Dębowska
7. Janina Kuceł
8. Agnieszka i Andrzej Oleszyccy
9. Weronika Gergeby
10. Monika Wójcik

Top Dystrybutorzy

Top Dystrybutorzy

Najskuteczniejsi sponsorzy

 - obroty całkowite

 - obroty niemanagerskie

Assistant Supervisorzy

cd. na str. 29

Sławomir Andrzejewski
Anna Augustyn-Durlej  
  i Jarosław Durlej
Julia Babik-Trybulec
Barbara Bagnudzka-Wrycza
Jan Bajor
Joanna Baran
Maria Bartkowicz
Zofia Barwińska
Janina i Antoni Belgrafowie
Bożena Bielewicz
Urszula Bilska
Irena i Piotr Biniek
Renata Bodzioch
Krystyna Bogacz-Rudzka
Marzena Bogusz
Beata Borowska

Jakub Buczek
Robert Buszman
Genowefa Bykowska
Magdalena Bzicka
Halina Chojdak
Alina Cichocka
Ewa Cierzak
Małgorzata i Andrzej  
   Czapiewscy
Klaudia Czechelius
Ewa Czechowska
Katarzyna Czerniakow
Krystyna Czerwińska
Maria Dąbska
Jadwiga Deptuła
Danuta Dębicka
Joanna Dobrzańska

Alicja Dubiel
Anna Dudek
Beata Dukowska
Daniel Działa
Mariola Dziurawiec
Weronika Gergeby
Szymon Ginter
Krystyna Goraus
Leszek Graboś
Roman Gregorasz
Agata Guzikowska
Teresa i Zdzisław Guzińscy
Alicja Hajduk
Ewa i Zdzisław Herstowscy
Ewa i Roman Jabłońscy
Maria Janczewska
Aneta Janosik

Katarzyna Jasińska
Tomasz Jereczek
Jolanta Jurek
Agnieszka Jurek-Sroka  
   i Paweł Sroka
Irena Kalinowska
Magdalena Kalinowska
Karolina Kaniewska
Małgorzata i Grzegorz  
   Kapałowie
Sylwia Karkowska
Ewa Karp
Celina Karpl
Teresa Kielinkiewicz
Mayia Kiyashchenko
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Każdy Dystrybutor Forever ma WIĘKSZĄ szansę, by 
zarobić WIĘCEJ pieniędzy w WIĘKSZEJ liczbie krajów niż 
kiedykolwiek wcześniej…

W 2012 roku, niemal 20 000 000 $ zostało rozdane w ramach programu 
promocyjnego Profit Sharing (obecnie Chairman’s Bonus). Do programu 
zakwalifikowało się 86 krajów, dzięki czemu Dystrybutorzy z Azji, Afryki, Ameryki 
Północnej, Ameryki Południowej i Europy zostali nagrodzeni znaczącymi premiami, 
które mogli wydać jak tylko chcieli.

Pula dla Europy wyniosła  
9 300 000 $, a Rex wręczył 
europejskim Dystrybutorom  
222 czeki. Jayne Leach i John 
Curtis z Wielkiej Brytanii (Jayne 
pracowała wcześniej jako 
zarządca farmy, a John jako 
geodeta) otrzymali w 2012 r.
czek opiewający na kwotę  
374 215,42 €. W 2011 r. na ich 
czeku widniała suma 
540 777,11 €, a w 2010 r.   
306 532,09 €. Daje to  
1 221 524,51 € w ciągu trzech 
lat! Taka suma pieniędzy 
naprawdę zmienia życie. 
Pomyśl, jaki styl życia teraz 
wiodą.

W Ameryce Południowej,  
w 2012 roku między 
Dystrybutorów, którzy 
wypracowali kwalifikację  
podzielono 4 600 000 $. 
Największy czek, opiewający 
na kwotę 668 777 $ otrzymali 
Lino and Noemia Barbosa  
z Brazylii. W 2011 r. para ta 
otrzymała od Rexa czek  
w wysokości 714 217,29 $.  
To 2 052 485,29 $ w zaledwie 
dwa lata! Ciekawe jak Lino  
i Noemia spędzają teraz czas. 

Pomyśl tylko o potencjale 
Chairman’s Bonus. Jak 
kwalifikacja do tego programu 
zmieniłaby twoje życie? Może 
twoim celem jest zakup 
nowego domu i/lub domku 
letniskowego? Może chcesz 
podróżować po świecie, kupić 
wymarzony samochód lub 
jacht, czy zafundować 
dzieciom płatną edukację.

Niezależnie od tego, o czym 
marzysz, z pomocą Chairman’s 
Bonus jesteś w stanie to 
spełnić. Program ten pomógł 
już innym, dlaczego więc nie 
tobie i nie teraz?

Chairman’s Bonus. Nazwa się zmieniła, ale zasady nie.  
Wejdź na www.bit.ly/achievechairmansbonus by poznać szczegóły.

Świętuj
sukces.
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Program Motywacyjny

Poziom 1

Poziom 1

Poziom 1

Renata Błażejewska, Senior Manager

Stanisława Karpińczyk, Senior Manager

Jolanta i Radosław Jochimowie, 
Soaring Managerowie

Zostań uczestnikiem Programu Motywacyjnego!
Dołącz do Dystrybutorów, którzy cieszą się dodatkową comiesięczną wypłatą – skorzystaj z premii Programu Motywacyjne-
go, by zyskać finansową swobodę i kupić nowy samochód, większy dom, czy opłacić naukę swoją lub dzieci.
Szczegóły dotyczące kwalifikacji znajdziesz w Zasadach Działalności.



www.foreverglobalrally.com

Hawaii Tourism Authority (HTA) / Joe Solem

CZEKAMY Z NIECIERPLIWOŚCIĄ…
na spotkanie z wami wszystkimi na Hawajach 
podczas Global Rally oraz na niesamowity  
rok 2013, pełen pozytywnych emocji i rozwoju 
waszego biznesu Forever.



Success Day | Warszawa, 17 listopada 2012

Ostatnie miesiące roku to pora zwiększonego wysiłku, by wypracować 
kwalifikację do bieżących programów promocyjnych Forever oraz pla-
nowania dynamicznego startu w następny rok. Nic więc dziwnego, że 
właśnie te tematy zdominowały listopadowy Success Day.

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją poświęconą programowi Eagle 
Manager, o którym mówił również Dyrektor Jacek Kandefer. Senior Ma-
nager Janusz Wiśniewski podzielił się prezentacją Szansy na Biznes,  
z której korzysta w swojej codziennej pracy. 

Wystąpili również autorzy trzech niezmiernie ciekawych książek:  
Agnieszka Perepeczko (Myśl, tańcz… i kochaj siebie), Ewa Foley (Zako-
chaj się w życiu) i Witold Antosiewicz (Praktyczny poradnik networkin-
gu). Uhonorowaliśmy osoby, które awansowały na kolejne pozycje  
w Planie Marketingowym, zakwalifikowały się do Programu Motywacyj-
nego oraz laureatów konkursów.

Manager Sylwia Ignaszewska radziła, jak zaplanować sukces w 2013 
roku, a dr Małgorzata Stręk przybliżyła produkty Forever na jesień  
i zimę.

Success Day zakończył Dyrektor Jacek Kandefer, zapraszając na stycz-
niowe szkolenia oraz życząc wszystkim Dystrybutorom Wesołych Świąt 
Bożego Narodzenia!

Ewa Hankus         Beata Kędzierska
fo
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Prowadzący: Manager Jadwiga Adamczyk
i Dyrektor Jacek Kandefer

Urszula Zyskowska

Zaplanuj swój sukces

Nowi 
Managerowie

Nowi Assistant Managerowie

Laureaci Programu 
Motywacyjnego

Nowy Senior 
Manager
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Manager Sylwia Ignaszewska
o planowaniu sukcesu

Senior Manager
Janusz Wiśniewski Ewa Foleydr Małgorzata Stręk

Więcej zdjęć na: 
picasaweb.google.com/

forever.living.products.poland

Nowi Assistant Managerowie

Nowi Supervisorzy

Skuteczni sponsorzy: lato 2012

Nowi Assistant Supervisorzy
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Portret sukcesu

To był rok pełen emocji! 
W styczniu przyszedł na świat nasz pierwszy wnuk – Karolek. Cieszymy się, bo wiemy, że jest to nasza 
druga generacja biznesu rodzinnego Forever! W listopadzie uzyskaliśmy tytuł Soaring Managerów. Jak 
każdy rok, i ten obfitował zarówno w wiele radosnych, jak i trudnych chwil. Mamy jednak to szczęście, 
że zawsze jest z nami nasza rodzina. Długo czekaliśmy na ten awans. Odznaki Senior Managerów 
otrzymaliśmy w 1996 roku. W tym czasie doświadczyliśmy wielu wspaniałych, emocjonujących prze-
żyć, ale także mniej przyjemnych, takich jak kłopoty zdrowotne. Konsekwentnie trwaliśmy jednak przy 
Forever używając naszych produktów i wychodziliśmy z tego obronną ręką. 

Przez te wszystkie lata kierowaliśmy się zasadą, jaką na sa-
mym początku przekazała nam nasza sponsorka Maria 
Bartkowiak.  Zawsze powtarzała, że najważniejsze są: 
cierpliwość, konsekwencja i wytrwałość. Nasz klucz 
do sukcesu to kierowanie się tymi zasadami, praca z ludźmi 
i miłość do produktów Forever. Inspiruje nas również Rex 
Maughan. Podczas pierwszego spotkania z Rexem w 1995 r. 
zafascynowała nas jego osobowość, zaangażowanie i podej-
ście do ludzi. Do dzisiaj w chwilach rozterek znajdujemy motywację i oparcie w jego listach, 
zamieszczanych na łamach naszego biuletynu. Zawsze gdy czytam, mam wrażenie, że pisze 
bezpośrednio do mnie.

Od młodzieńczych lat jesteśmy związani z handlem. 
Pracowaliśmy w różnych sklepach, a po zmianie ustroju otworzyliśmy własne sklepy, sprzeda-
jąc RTV i AGD. Połowa lat 90. przyniosła wiele zmian na rynku i szukaliśmy nowego rozwiąza-
nia. W 1995 r. trafiliśmy na Forever – to był strzał w „dziesiątkę”! Ta firma pozwoliła nam na 
symboliczne wyjście zza lady. Nie czekaliśmy już na klientów, lecz zaczęliśmy sami aktywnie 
ich poszukiwać. Pamiętam nasze początki, moją miłość do aloesu – wiedziałam, że to jest to 
czego poszukiwałam. Mietek natomiast od razu dostrzegł niesamowity plan marketingowy, 
dający nieograniczone możliwości dla każdego, kto tylko chce działać i lubi wyzwania. Budując 
biznes Forever wiele się nauczyliśmy. Przede wszystkim tego, że sukces i porażka leżą  
w tym samym miejscu – w naszych głowach. Ważne jest nastawienie i przekonanie, że 
sami jesteśmy kowalami swego losu. Istotną sprawą jest konsekwencja. Nigdy przez te 
wszystkie lata nie pomyśleliśmy żeby zrezygnować. Każda odmowa przybliżała nas do sukcesu. 

Danuta i Mieczysław Osińscy
Soaring Managerowie

Jeszcze jeden 
najwyższy 

awans 2012!
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Wszelkie niepowodzenia wzmagały w nas chęć do bardziej wy-
trwałej pracy. Może osiągnięcie kolejnego szczebla w planie mar-
ketingowym w przeciągu 12 lat nie jest dla kogoś imponującym 
wynikiem. Jednak biznes Forever to maraton, a nie szybki sprint. 
Tu dodatkowo nikt nie mierzy ci czasu. Wymaga jedynie byś prze-
był określony dystans, a czas zależy wyłącznie od Ciebie. To samo 
powtarzamy naszym dzieciom! Konsekwencja w działaniu, 
upór, determinacja to podstawy biznesu Forever. Nawet 
gdy nie wychodzi, przyjdzie czas kiedy zaczniesz odnosić sukcesy. 

Od momentu 
przystąpienia do 
Forever zawsze 
byliśmy i jeste-
śmy aktywni – to 
podstawa nasze-
go biznesu! To 
ciągłe poszukiwa-
nie nowych klien-
tów, współpracow-
ników  i oczywiście 
używanie produk-
tów. Dzięki temu 
jesteśmy pełni en-
tuzjazmu i przeko-

nania do ich jakości i skuteczności. Niezależnie od tego, jaką po-
zycję zajmowaliśmy w planie marketingowym – czy to 
Dystrybutor czy Soaring Manager – działania zawsze pozostają te 
same. Jednak kiedy zdecydowaliśmy się na rozwijanie struktur, 
zdawaliśmy sobie sprawę, że będzie się to wiązało z odpowie-
dzialnością. Pozycja Managera nakładała na nas obowiązek opieki 
nad grupą. Od tej chwili ważne były nie tylko nasze marzenia, ale 
również marzenia naszych współpracowników.  Zawsze powta-
rzamy naszej grupie, że stabilną pozycją jest Manager. Staramy się 
ich inspirować i wspierać w osiągnięciu tego stanowiska. Sukces 
ten zawdzięczamy zaangażowaniu naszych współpracowników  
1. generacji, którzy osiągnęli pozycję Managera: Annie Osuchow-
skiej, Władysławie Wisiorowskiej, Agnieszce Wojtynie, Piotrowi 
Wojtynie i Małgorzacie Skopińskiej. Cieszymy się tym bardziej, że 
Małgosia awansowała na pozycję Managera w Dagestanie. Roz-
wój i stabilność naszego biznesu to ciągłe poszukiwanie nowych 
współpracowników, ale też wspieranie tych, którzy są już z nami 
od dłuższego czasu. Chcielibyśmy szczególnie podziękować na-
szym Managerkom z Opolszczyzny – Krystynie Wingert i Doro-
cie Czerwionce, za wytrwałość i konsekwencję, i życzyć im dal-
szego spełniania marzeń razem z Forever. 

Naszą pasję do produktów i firmy przekazaliśmy rodzinie. Nikt  
z nas nie wyobraża sobie życia bez  Forever.  Aloes na co dzień 
zagościł w naszym życiu. Je-
steśmy dumni, bo nasze 
dzieci zaangażowały się  
w pracę w Forever. Córka  
i zięć postanowili każde  
z osobna osiągnąć pozycję 
Managera.  I to im się udało! 
W swoim życiu zawsze kie-
rowaliśmy się zasadą, że 
uczciwość jest najważniej-
sza. Myślimy, że z sukcesem 
przekazaliśmy tę wartość 
dzieciom. Każde podejmo-
wane w ramach firmy dzia-
łania są dla nas okazją do 
spędzenia czasu z rodziną 
oraz do integracji. Ogromną 
przyjemność sprawiło nam 
ostatnio wspólne organizo-
wanie pikniku dla naszej 
struktury, w którym wzięło 

udział ponad 100 
osób. Często nasi 
współpracownicy 
stają się rodziną. 
Pragniemy serdecz-
nie podziękować 
Irence Kucab za to, 
że jest ciągle z nami 
i wspiera nas jak 
mama.  

To co nieustannie 
nas fascynuje w Fo-
rever i w naszej codziennej pracy dystrybutorskiej to ciągłe po-
znawanie nowych ludzi. Pomoc w dążeniu do celu, spełnianiu ich 
marzeń oraz uczestniczenie w ich sukcesach sprawia nam ogrom-
ną radość. Największą przyjemnością w tej pracy jest możliwość 
dzielenia się wiedzą i miłością do produktów Forever. Mając do-
świadczenie w handlu tradycyjnym oraz pracując przez lata  
w Forever stwierdzamy, że Rex Maughan stworzył nam idealne 
miejsce do pracy. Tu możemy realizować swoje marzenia, jedno-
cześnie mając czas dla rodziny. Ponadto proponowane przez 
Rexa programy motywacyjne sprawiają, że praca jest przyjem-
nością. Kwalifikacje na Zjazdy Europejskie Forever dały nam 
szansę zwiedzenia wielu krajów europejskich. Praca w sklepach 
nie pozwalała na odpoczynek, a o wyjazdach nie było mowy. 

Kiedy sponsoruję nowego dystrybutora, czasami mam wrażenie, 
że podejrzewa mnie on o jakieś wręcz magiczne umiejętności. ;-) 
Magią jest aloes, a żeby odnieść sukces, te same czynno-
ści i pracę musi wykonać zarówno nowy Dystrybutor, jak 
i Manager. Nie ma w tym nic magicznego. Kiedy rozmawiam  
z nowo poznaną osobą, moim celem jest pokazanie, że współpra-
ca z Forever to coś, co pozwoli  na realizację jej marzeń lub dla-
czego powinna pokochać produkty Forever. To samo robi Mana-
ger i to samo ma zrobić nowy dystrybutor. Różnica między nimi 
jest taka, że Manager ma za sobą już setki spotkań, a nowy dys-
trybutor często rezygnuje po kilku. Bardzo ważne, by na począt-
ku nowy dystrybutor korzystał z pomocy i wsparcia swego Ma-
nagera, bo on po prostu posiada więcej doświadczenia. Pozwoli 
to uniknąć niepotrzebnych potknięć i szybciej dojść do zaplano-
wanego celu.

Chcemy jeszcze raz podziękować całemu naszemu zespołowi za 
zaufanie jakim nas obdarzył. Cieszymy się, że nasze zawodowe 
życie związaliśmy z Forever. Pozwoliło nam to godnie żyć, a innym 
dać nadzieję, że dzięki  wytrwałej pracy mogą spełnić swe marze-
nia z Forever i razem z nami.



18                                                                                                                                                                        01.2013

Portret sukcesu

Urszula Zyskowska
Senior Manager

Kiedy tak patrzę wstecz, nie ogarniam wszystkiego.☺ 
Czy to możliwe, że wykonałam taki ogrom pracy? Cza-
sami mam wrażenie, że to nie ja.☺ Jakaś inna Ula, silna, 
z niesamowitym zapałem i energią wzięła i zrobiła rewo-
lucję w swoim życiu! Ba, zrobiła też rewolucję w życiu 
innych ludzi.☺ Największą radość sprawiają mi suk-
cesy moich Dystrybutorów. Ich wygrana jest moją wy-
graną. Bez ich sukcesów nie byłoby mojego. Mój awans 
nie jest tak ważny jak awanse moich Dystrybutorów. Na-
sza wspólna praca zaowocowała sukcesami. Wiem, że 
wielu moich Dystrybutorów osiągnie bardzo dużo. Są 
doskonale przygotowani i pozostaje tylko kwestią czasu 
kiedy jeden po drugim będą odbierali odznaki manager-
skie. To niesamowicie zgrany zespół, grupa, która wspie-
ra się w pracy każdego dnia. Dzięki tak doskonałym lu-
dziom i mojemu zaangażowaniu osiągnęłam niemało. 
Od 2008 r. jestem członkiem Klubu Prezydenckiego  

Forever Living Products Poland. Od wielu lat utrzumuję 
się w czołówce Polski w obrotach globalnych. Już 5. rok  
z rzędu wykazuję największe obroty w Polsce w struktu-
rach niemanagerskich. Otrzymałam 3 Programy Moty-
wacyjne, w ramach których Forever finansuje moje 
mieszkanie (z dostępnych poziomów wypracowałam 
trzeci, najwyższy – jako jedna z dwóch osób z Polski). 
Od pięciu lat biorę udział w fundowanych przez Firmę 
wyjazdach do Stanów Zjednoczonych. W maju 2012 
roku uczestniczyłam w Azjatyckim i Światowym Zjeździe 
Forever w Hong Kongu. W tym roku zakwalifikowałam 
się na Global Rally na Hawajach i Eagle Manager Retre-
at na Sardynii. Zrealizowałam też program Chairman’s 
Bonus. Przekroczyłam już obrót 2500 cc w Polsce. Rok 
2012 był owocny w awanse moich Dystrybutorów. Po-
zycję Managera osiągnęły trzy osoby. Sylwia Ignaszew-
ska, moja ostatnia Managerka plasuje się już w czołów-

Plantacje aloesu w McAllen, Teksas

Program Motywacyjny - 3 poziom
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ce Polski w strukturach niemanagerskich  (6. miejsce w listopadzie). 
Agnieszka Witkowska zajęła w tym samym miesiącu 14. miejsce! 
Agnieszka Podoba wypracowała Program Motywacyjny. Jola Gos 
robi wielkie obroty osobiste! Mądre, niezwykle samodzielne, 
kreatywne,dojrzałe – moje partnerki w biznesie.

Przez te wszystkie lata opracowałam swój własny system szkoleń. 
Często wzorowałam się na pracy Bogdy Sroki i wykorzystywałam jej 
doświadczenie. W naszym biznesie system jest bardzo ważny. Każ-
dy mój Dystrybutor wie kiedy i jakie są szkolenia. Uczę pracy u pod-
staw. Cyklicznie prowadzę spotkania „Szansa na biznes” i spotkania 
produktowe. Kilka razy w miesiącu na warsztatach marketingowych 
nowi dystrybutorzy poznają podstawy marketingu. Każdy planuje 

swoją pracę ze sponsorem. Pracujemy i w małych grupach, i w większych zespołach. Kilka razy w roku organizuję 
szkolenia wyjazdowe. Mam doskonale opracowany system komunikacji z całą moją grupą. Jestem zintegrowana ze 
swoim zespołem. Uczę tego, czego sama się nauczyłam. Duplikacja to takie ważne słowo w MLM. Praca ma być 
tak prosta, żeby każdy był w stanie się jej nauczyć. Cieszę się niezmiernie, że wielu moich Dystrybutorów działa 
samodzielnie, są niezwykle kreatywni i mogę się już od nich wiele nauczyć. Sama cały czas się doskonalę, czytam, 
uczestniczę w wartościowych szkoleniach. Inspiruję swoich dystrybutorów, pomagam i wymagam.

 W zeszłym roku zostałam zaproszona do Klubu Pracodawców przy Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie. Cieszę się 
niezmiernie, że mogłam pomóc  bezrobotnym, którzy zarabiają już w Forever od kilku do kilkunastu  tysięcy miesięcz-
nie. 

Jestem członkiem Klubu Top Liderów MLM, założonego przez Redaktora Naczelnego pisma  
Network Magazyn Macieja Maciejewskiego. W najbliższym numerze tego pisma  
ukaże się przeprowadzony przez niego wywiad ze mną – polecam.☺
Kilka dni temu zadzwonił do mnie najlepszy  
Dystrybutor z Czech. Poprosił  
o możliwość uczestniczenia 
w moich warsztatach marke-
tingowych...

Zaczynałam z pozycji osoby, 
która nie miała nic, żadnego za-
plecza finansowego. Dedykuję 
ten artykuł tym, którzy mają 
ogromną chęć zmiany w swoim 
życiu, a nie do końca wierzą, że 
potrafią. Potrafisz! To naprawdę 
nie jest trudne! Dasz radę! I pa-
miętaj: nigdy się nie poddawaj!!!

Z Rexem na Macau Przed Biurem Głównym w Scottsdale

Podczas Zjazdu w Hong Kongu
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Ewa Jurek
Senior Manager

Cała przygoda z Forever zaczęła się 12 lat temu. Mój 
najmłodszy syn Grzegorz (wtedy 16 miesięcy) miał po-
ważne problemy z układem moczowym. Długotrwałe 
leczenie antybiotykami nie przynosiło pożądanych re-
zultatów. Czułam się bezradna, nie mogłam nic zrobić. 
Ale jak to w życiu bywa, kiedy jest problem i człowiek 
szuka rozwiązania, pomoc przychodzi. Któregoś zimo-
wego dnia poznałam moją obecną sponsorkę Renatę, 
która opowiedziała mi o wspaniałych produktach Fore-
ver. Zaufałam jej, zaczęłam podawać je swoim dzieciom. 
Po zaledwie dwóch tygodniach używania Aloe Berry 
Nectar wyniki badań mojego Grzegorza były prawidło-
we. Poczułam się szczęśliwa. Dla mnie, pielęgniarki było 
to coś niesamowitego. Postanowiłam bliżej zaintereso-
wać się tymi produktami. Czytałam wszystko, co tylko 
wpadło mi w ręce. Fascynacja – zwłaszcza aloesem – 
rosła z tygodnia na tydzień. Radość z używania produk-
tów udzielała się moim bliskim i znajomym. Jednak de-
cyzja o tym, aby pozostać w Forever nie była łatwa. 
Byłam wtedy związana z inną firmą MLM i nieźle tam 
zarabiałam. Nie chciałam zaczynać czegoś nowego zu-
pełnie od początku. Po 10 miesiącach walki samej  
z sobą, zdecydowałam i wybrałam Forever. To była do-
bra decyzja – aloes sprzedawał się wspaniale. Zaczęłam 
budować struktury ze swoich wcześniejszych klientów. 
Robiłam cotygodniowe spotkania, które na początku 
prowadzili moi nadsponsorzy. Od pozycji Supervisora 

sama wzięłam ster w swoje ręce i tak jest do dziś. Prefe-
ruję spotkania małe, kameralne, najlepiej indywidualne. 
Jestem wtedy bardziej skoncentrowana na potrzebach 
osoby, z którą rozmawiam. Staram się pracować jak 
najbliżej swojego miejsca zamieszkania, co bardzo uła-
twia mi życie. Mój dom zawsze jest otwarty dla moich 
dystrybutorów, z którymi często się spotykam. Tempo 
mojej pracy nie jest może imponujące (cztery lata zajęło 
mi dojście do pozycji Managera), ale wiem, że na rzeczy 
wartościowe czasem trzeba poczekać dłużej. Pracuję  
w spokojnym rytmie, dzięki czemu mam wiele czasu dla 
siebie i dla dzieci.

Forever to całe moje życie, a jak to w życiu bywa – są 
wzloty i upadki. Rok 2011 był dla mnie trudnym okre-
sem, zawalił się cały mój świat. Nagle odszedł mój 
wspaniały mąż, który stanowił dla mnie wielkie oparcie. 
Dzięki pomocy wielu wspaniałych ludzi z Forever pod-
niosłam się. Idę dalej wierząc, że życie toczy się do 
przodu i jest wiele powodów dla których warto żyć. Jak-
by na otarcie łez, rok 2012 zaowocował awansami 
dwóch moich wspaniałych dystrybutorów na pozycje 
Managerów. Cieszę się bardzo z ich sukcesu To bardzo 
samodzielne grupy managerskie i jestem z nich dumna. 
Dzięki pracy w Forever czuję się wolna. Dziewięć lat 
temu zrezygnowałam z pracy etatowej pielęgniarki. To 
kolejne święta Bożego Narodzenia, spędzone w domu  

Najwspanialszym zajęciem jest takie,  
w którym nie wiesz, gdzie przebiega  
granica między pracą a przyjemnością.
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z rodziną, a nie na dyżurze w szpitalu. Pieniądze, które zarabiam dają mi poczucie bezpieczeństwa. Mogę podróżo-
wać, realizować marzenia swoje oraz swoich dzieci. Ta praca to także szansa rozwoju osobistego – z osoby nieśmia-
łej, niedocenionej, nie wierzącej w swoje możliwości, stałam się pewną siebie, znającą swą wartość kobietą. Wiem, 
że w życiu dokonałam dobrego wyboru.

Dziękuję wszystkim którzy znaleźli się na mojej drodze, każda z tych osób przyczyniła się w jakiejś części do mojego 
sukcesu.

Jestem szczęśliwa, że jestem w Forever.

Trwa Winter Challenge 2013 – czy podjąłeś już noworoczne wyzwanie?

Pamiętaj, że od 1 stycznia trwa Winter Challenge 2013,  
program promocyjny, dzięki któremu możesz zdobyć  
fantastyczne nagrody. Szczegółowe informacje znaj-
dziesz na www.foreverliving.com, na stronie głównej 
sekcji dla Dystrybutorów.
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Portret sukcesu

Beata Kędzierska
Manager

We wrześniu zostałam Managerem, po 10 miesiącach 
systematycznej pracy. Wiele osób pytało mnie, jak to 
zrobiłam. Niestety nie ma jednego, uniwersalnego spo-
sobu. Same chęci na pewno nie wystarczą. Z przyjem-
nością podzielę się z Państwem moją historią. Być może 
wyda się ona komuś bliska i łatwiej odnajdzie swoją dro-
gę do sukcesu, jakim niewątpliwie jest osiągnięcie 
awansu na pozycję Managera.

Firmę Forever poznałam dzięki mojej przyjaciółce Re-
natce Błażejewskiej. Poleciła mi kilka produktów. Oka-
zały się rewelacyjne. Jednak dopiero po roku byłam go-
towa na rozmowę o współpracy. Po 25 latach pracy  
w zawodzie nauczyciela, zaczęłam poszukiwać innego 
zajęcia, świadoma braku perspektyw finansowych. Co-
raz trudniej było mi akceptować pogarszającą się rze-
czywistość szkolną. Codziennie podczas długich spa-
cerów rozmyślałam, czym mogłabym się zająć, żeby 
zmienić swoje życie. Po długiej rozmowie z Renatką 
wiedziałam już, co chcę robić. Zrozumiałam, że Forever 
Living Products to firma uosabiająca wszystkie warto-
ści, które są dla mnie ważne.

Codziennie poświęcałam czas na Forever. Uczestniczy-
łam w szkoleniach i wszystkich wydarzeniach odbywa-
jących się w firmie. Renatka uczyła mnie stawiać pierw-
sze kroki. Cierpliwie czekała aż się usamodzielnię. 
Swoją pracowitością dawała mi nieustanny przykład  
i zachętę do dalszej pracy.

JAK ODNIEŚĆ SUKCES 
Z FOREVER LIVING 
PRODUCTS

Okazało się, że wśród moich znajomych jest duże zapo-
trzebowanie na produkty Forever, a ich polecanie spra-
wiało mi ogromną satysfakcję. Nie mniejszą radością 
było dla mnie stworzenie innym szansy zarabiania pie-
niędzy. Wykorzystywałam dobre relacje z ludźmi, sku-
piałam się na ich potrzebach. Nauczyłam się otwierać 
na drugiego człowieka. Najważniejsze było to, że znala-
złam chętnych do duplikacji mojej pracy. I znowu Renat-
ka uczyła ich, wspierała, pomagała. W naszym zespole 
nikt nie pozostał bez opieki. Dlatego codziennie jest nas 
więcej, więcej i więcej...

Praca polegająca na pomaganiu innym daje ogromną 
motywację do działania każdego dnia. Trzeba pamiętać, 
że w tej firmie nie ma przegranych. Jeśli ludziom dobrze 
życzysz, to mów im o Forever, a sukces przyjdzie sam.



Ho’omaika’i ‘ana 

www.foreverglobalrally.com

Gratulacje dla wszystkich, którzy 
zakwalifikowali się na pierwsze Global Rally 
Forever. To będzie niezrównane przeżycie…

Hoh-oh-my-kah-ee ah-nah
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Portret sukcesu

Ewa Hankus
Manager

Ktoś, kiedyś powiedział, że nie warto szukać przezna-
czenia, bo ono samo nas znajdzie. Tak też się stało  
w moim przypadku – to nie ja znalazłam Forever, to firma 
znalazła mnie. Mój pierwszy kontakt z produktami Fore-
ver miał miejsce w moim Salonie Fryzjerskim. W czasie 
pracy, uwagę jednej z klientek przykuła moja infekcja, 
która jak się okazało podczas rozmowy trwała już od 
dłuższego czasu. Tą klientką okazała się Urszula Kućka, 
mój przyszły Sponsor. Domyślacie się Państwo, że do-
stałam profesjonalną dawkę podstawowej wiedzy na 
temat produktów i firmy Forever Living Products. Zasto-
sowana „aloesowa kuracja” okazała się strzałem w dzie-
siątkę. Muszę przyznać, że mimo mojej powściągliwej 
natury wykazałam się dużą dawką optymizmu i zachwy-
ciłam suplementami Forever. W krótkim czasie wypró-
bowałam – zarówno na sobie, jak i pozostałych człon-
kach mojej rodziny – prawie całą ofertę produktów 
Forever. Mój entuzjazm zaczęłam przelewać na swoich 
klientów, co po piętnastu miesiącach zaowocowało 
ogromnym awansem, jakim jest tytuł Managera. Nie 
wierzyłam, że pracując zawodowo znajdę czas i siłę na 
pozyskiwanie nowych klientów. Ale właśnie dlatego ży-
cie jest tak piękne – bo pełno w nim niespodzianek. 

Ogromną motywacją i inspiracją był wyjazd na Europej-
ski Zjazd do Budapesztu. Wypowiadający się podczas 
niego liderzy Forever, uświadomili mi, że nie ważne jak 
dotychczas toczyły się nasze losy – istotne jest co zrobi-
my ze swoim życiem od jutra. Biorąc sobie do serca te 
słowa postanowiłam nie bać się nowych, stawianych 
przede mną wyzwań, tym bardziej że Multi Level Marke-
ting to najbezpieczniejszy biznes na świecie. 

Wspaniałe jest to, że Forever daje ogromne możliwości 
rozwoju, proponując różne formy szkoleń, z których  
w miarę wolnego czasu staram się korzystać. Nigdy 
specjalnie nie interesowały mnie tematy związane z pra-
widłowym odżywianiem, koniecznością suplementacji, 
a teraz stało się to moją pasją. Najbardziej cieszy mnie 
fakt, że korzyści z produktów Forever czerpię nie tylko 
ja, ale cała moja rodzina i przyjaciele (od półtora roku nie 
odwiedzaliśmy apteki). Mój najmłodszy piętnastoletni 
syn, dobrze wie, kiedy i w jakich okolicznościach zasto-
sować suplementy Forever. Chętnie poleca je swoim ko-
legom oraz nauczycielom. Jestem pewna, że wyrośnie  
z niego super współpracownik. 

Chciałam podziękować przede wszystkim Bogu, że po-
stawił na mojej drodze tak wspaniałych ludzi, od których 
tyle mogłam się nauczyć. Dziękuję swoim klientom, któ-
rzy mi zaufali i tak samo jak ja pozwolili się oczarować 

produktami Forever. Praca z moją grupą dostarcza mi 
wielu radości, wciąż wzbogaca mnie o nowe doświad-
czenia. Codziennie przekonuję się, że mogę liczyć  
o każdej porze dnia i nocy na Urszulę Kućkę, Alicję 
Rudzką, Elżbietę Pawlik, Annę Spiesz i inne bliskie oso-
by z mojego zespołu Forever. 

Szczególne podziękowania za okazane wsparcie i moty-
wację należą się Dyrektorowi Forever Living Products  
Poland, Jackowi Kandeferowi oraz pozostałym pracow-
nikom. 

Mam nadzieję, że wszyscy Państwo mieliście wesołe  
i przede wszystkim rodzinne Święta Bożego Narodze-
nia. Życzę Wam, aby Nowy Rok obfitował w sukcesy  
i coraz to nowe awanse.



Produkt
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Tabletki witaminowe do ssania Forever KidsTM to suplement diety, zawie-
rajcy wyłącznie najwyższej jakości składniki o kluczowym znaczeniu, takie jak 
witaminy, minerały i fitoskładniki. Recepturę uzupełniliśmy o żelazo – pier-

wiastek, którego codzienna dieta często zawiera zbyt mało. Pełni on w or-
ganizmie wiele ważnych funkcji: zmniejsza zmęczenie, wspiera tworzenie 

czerwonych krwinek i hemoglobiny, a także podziały komórkowe. Co wię-
cej, przyczynia się do prawidłowego przebiegu czynności poznawczych, 

optymalnego działania układu odpornościowego i jest nieodzowny dla 
sprawnego transportu tlenu w organizmie. Jak widać, żelazo stano-
wi integralny element zdrowej diety, war-
to więc zadbać, by go w niej nie brakowa-
ło!

Kolejnym kluczowym elementem  
Forever KidsTM są fitoskładniki, czyli 
roślinne substancje odżywcze, natu-
ralnie obecne w owocach i warzywach. 
Stanowią one źródłem antyutleniaczy, 
które przyczyniają się do neutralizowa-
nia negatywnych skutków działania wol-
nych rodników.

Kolorowe tabletki do ssania Forever 
KidsTM zawierają sproszkowaną 
marchewkę, buraki, brokuły, szpi-
nak, borówki, żurawiny, jabłka, pomidory  
i truskawki. To zupełnie tak, jakby zmieścić na 
dłoni cały dział owocowo-warzywny! Co więcej, 
Forever KidsTM mają naturalny smak winogro-
nowy, który pokochasz i ty, i twoje dzieci.



Plan marketingowy
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Prawo do ceny hurtowej a premia osobista
Plan marketingowy Forever jest skonstruowany tak, by nagradzać każdego 
Dystrybutora odpowiednio do wysiłku jak wkłada on w rozwój swojego bi-
znesu. Warto przy tym pamiętać, że struktura cen i struktura premii stano-
wią dwie odrębne sprawy.

Struktura cen
W FLP funkcjonują trzy rodzaje cen: 

1. sugerowana cena detaliczna (w której produkty kupują klienci detaliczni)

2. cena NDP 

3. cena hurtowa

Każda osoba, która podpisuje umowę dystrybutorską, zostaje zarejestrowana 
na pozycji Nowego Dystrybutora i zyskuje prawo do kupowania produktów  
z 15-procentową zniżką od ceny detalicznej, czyli w cenie NDP. 

Jeżeli w ciągu dowolnych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych Nowy 
Dystrybutor wygeneruje obroty osobiste (czyli pochodzące z zakupów doko-
nanych na swój numer dystrybutorski) o łącznej wartości 2 cc, uzyska prawo 
do kupowania produktów z 30-procentową zniżką od ceny detalicznej, czyli  
w cenie hurtowej.

*Jeżeli Nowy Dystrybutor nie wygeneruje osobistych obrotów 2 cc, natomiast 
dokonana tego zasponsorowana przez niego osoba, na pozycję Assistant Su-
pervisora awansuje zarówno ona, jak i jej sponsor. Jednak w tej sytuacji spon-
sor nie zyskuje prawa do ceny hurtowej i nadal kupuje produkty w cenie 
NDP.

Struktura premii i zysk NDP
Premia naliczana Dystrybutorom zależy od zajmowanego przez nich stano-
wiska w planie marketingowym.

Niezależnie od tego, w jakich cenach Dystrybutorzy kupują produkty, zawsze 
otrzymują zysk NDP oraz przypisane do ich pozycji premie.

Zysk NDP – kwota wypłacana sponsorowi od obrotów jego wszystkich bez-
pośrednio zasponsorowanych Nowych Dystrybutorów, do chwili ich awansu 
na pozycję Assistant Supervisora. Jest to różnica między ceną NDP a ceną 
hurtową.

Premia osobista – premia od wszystkich zakupów dokonanych na swój nu-
mer dystrybutorski – ma ona formę upustu, naliczanego podczas dokony-
wania zakupów. Wysokość procentowa tej premii (od 5 do 18% wartości de-
talicznej kupionych produktów) zależy od stanowiska zajmowanego w planie 
marketingowym. 

Premia od Nowych Dystrybutorów – premia wypłacana sponsorowi (od sta-
nowiska Assistant Supervisora wzwyż) od wszystkich zakupów jakich doko-
nują jego Nowi Dystrybutorzy. Jej wysokość procentowa jest taka sama, jak 
Premii osobistej (również uzależniona od stanowiska w planie marketingo-
wym). 

Definicje wszystkich pojęć oraz szczegółowe informacje znajdziesz w „Zasa-
dach Działalności FLPP”. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub dodatkowych 
pytań, poproś o wyjaśnienie swojego sponsora lub Managera grupy. Daj nam 
znać jeżeli nie wiesz, kto jest Managerem twojej grupy, a pomożemy ci się  
z nim skontaktować.



Programy promocyjne
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Zmiana w kwalifikacji Eagle Manager
„Eagle Manager” – już sam dźwięk tych słów budzi radość z bycia częścią Forever! 

Ten niesamowity program promocyjny, wprowadzony zaledwie dwa lata temu, stał się 
dynamicznym elementem Planu Marketingowego Forever. Setki z Was pracowały ciężko 

nad kwalifikacją na 2013 rok. Wielu ucieszyło się ze zmiany lokalizacji, dzięki której podczas 
Zjazdu na Sardynii spotkają się Eagle Managerowie z całego świata. 

Z przyjemnością ogłaszamy, że Eagle Manager 
Retreat 2014 odbędzie się we wrześniu. Okres 
kwalifikacyjny dla Eagle Managerów potrwa od  
1 maja 2013 do 30 kwietnia 2014.
Z radością ogłaszamy kolejną ważną zmianę w programie i kwalifikacji na 2014 rok. Kwalifikacja na rok 
2013 trwała od 1 stycznia do 31 grudnia 2012, a Zjazd zaplanowano na maj 2013. Mieliśmy wrażenie, że 
czas pomiędzy wypracowaniem wycieczki, a faktycznym wyjazdem jest zbyt długi. Wydawało nam się 
również, że następuje on zbyt szybko po kwietniowym Global Rally.

Aby odsunąć od siebie w czasie te dwa ważne wydarzenia, zdecydowaliśmy, że Eagle Manager Retreat 
2014 odbędzie się we wrześniu. Okres kwalifikacyjny dla Eagle Managerów potrwa natomiast od 1 maja 
2013 do 30 kwietnia 2014. Oznacza to oczywiście, że od 1 stycznia do 30 kwietnia 2013 nie będzie odby-
wała się kwalifikacja do programu Eagle Manager. Dzięki temu, w pierwszych miesiącach roku będziecie 
mogli skoncentrować się wyłącznie nad rozwojem biznesu w celu kwalifikacji do Chairman’s Bonus 2014.

Wielu z Was zastanawia się z pewnością, gdzie odbędzie się Eagle Manager Retreat 2014… Będziecie mu-
sieli jeszcze trochę poczekać na tę ekscytującą wiadomość, ponieważ lokalizację ogłosimy podczas Global 
Rally!

Do zobaczenia na Hawajach – Aloe-ha!
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Powrót  
do kariery  
z Forever
Sylwia Jaśkowiec
W SPORCIE WYCZYNOWYM wszystko musi być na najwyższym 
poziomie, jeśli marzy się o biciu rekordów i najlepszych wynikach 
na świecie.
Nazywam się Sylwia Jaśkowiec i jestem dwukrotną Mistrzynią  Świata 
do lat 23 z 2009 r. oraz olimpijką z Vancouver 2010 w biegach narciar-
skich.

W lipcu 2010 roku miałam bardzo poważny wypadek – podczas trenin-
gu, unikając zderzenia z autobusem, wpadłam na beton w rowie i zmiaż-
dżyłam lewą rękę, od łokcia aż po bark. Pierwsza operacja to zespolenie 
kości łokciowo-barkowej. Następna po roku – wyciągnięcie płytki z łok-
cia i usunięcie odprysku. Czeka mnie jeszcze operacja barku – wyciąg-
nięcie kolejnej płytki.

Zaraz po wyjściu ze szpitala i podczas okresu rehabilitacji stosowałam 
produkty  Forever Living Products, wspomagające kojenie skóry oraz 
zrastanie kości. Najważniejsze z nich to Aloe First i Galaretka  Aloe 
Vera, do których później dołączyłam Aloe MSM Gel. By mieć pew-
ność, że ręka szybciej wróci do pełnej sprawności, a kości będą się szyb-
ciej zrastały, stosowałam Miąższ Aloe Vera, Absorbent C, Nature 
Min, Forever Lite Ultra.
Mogę z całą pewnością powiedzieć, że dzięki produktom Forever moja 
ręka po tak wieloodłamowych  złamaniach z przemieszczeniem, jest dziś 
niemal zupełnie sprawna.

Po trzech miesiącach od wypadku, w październiku 2010 r. wygrałam 
maraton w Katowicach i wylosowano mnie do maratonu w Himalajach. 
W czerwcu 2011 r. wyjechałam na Tenzing-Hillary-Everest Maraton. Bieg 
rozpoczął się na wysokości 5000 m n.p.m., a zakończył na 3400 m. Wy-
grałam i ustanowiłam rekord trasy (5:34:06) wśród zawodników zagra-
nicznych. Bieg był morderczy – w płucach prawdziwe piekło i trudności 
z oddychaniem (nie było jeszcze Argi+ w Polsce), ale na mecie ogromna 
satysfakcja!!! 

W styczniu 2012 r. w zawodach Fis-Slavić-Cup w Szczyrbskim Jeziorze 
w Pucharze Kontynentalnym zajęłam 3. miejsce na dystansie 1200 me-
trów oraz 4. na 10 km. 

W marcu 2012 r. w Chinach miałam zaszczyt zostać matką chrzestną 
masowca „Raba” w stoczni Sarfu w Taihou.

 We wrześniu 2012 w Pucharze Śląska na nartorolkach wygrałam trzy-
krotnie: w Istebnej, Bystrej Śląskiej i Marklowicach.

Jako profesjonalna  narciarka biegowa związana jestem ze sportem już 
od 15 lat. Poddana regularnym i wyczerpującym treningom wiem, jak 
istotne jest zadbanie o wszelkie potrzeby stale eksploatowanego orga-
nizmu, by nie doprowadzić zdrowia do ruiny. Ciężki trening sportowca 
to jedna strona medalu, drugą stanowi zbilansowana dieta, uzupełniająca 
wszelkie straty energetyczne oraz wspomagająca procesy regeneracji 
organizmu po okresie wzmożonego wysiłku fizycznego. Jak każdy młody 
sportowiec, na początku swojej kariery nie zdawałam sobie sprawy, że 
nasz organizm funkcjonuje trochę jak samochód. Pracuje, jeździ, poko-
nuje kilometry, ale tylko do czasu, kiedy nie zabraknie mu paliwa. Dzięki 
kochanej Mamie - Zosi,  która uświadomiła mi konieczność zapewnienia 
organizmowi wszelkich potrzebnych substratów, by służył nam jak 
najdłużej,  zapoznałam się z produktami firmy Forever. Dzisiaj, kiedy wy-
jeżdżam na obóz lub zawody, w moim bagażu podstawowe miejsce zaj-
mują produkty aloesowe.

W pierwszej kolejności zawsze zabieram ze sobą Absorbent-C, dzięki 
któremu udaje mi się niemal cały sezon unikać kłopotów zdrowotnych. 
Witaminę C stosuję niemal przez cały rok, ale są pewne okresy, w któ-
rych podwajam dawkę ze względu na zmienność warunków środowi-
skowych, w których przychodzi mi trenować. Mam na myśli chociażby 
trening wysokogórski lub lodowiec, które są szczególnie obciążające dla 
organizmu, układu oddechowego, krwionośnego, immunologicznego 
oraz mięśni. Szczególnie dotyczy to jednak okresu startowego, gdy or-
ganizm znajduje się w szczycie formy i jest najbardziej narażony na infek-
cje, poprzez osłabienie systemu odpornościowego. Dla biegacza zima 
jest okresem wzmożonej czujności, w którym musi pilnować się na każ-
dym kroku, by przez własne zaniedbanie nie doprowadzić do choroby, 
która zniweczy owoce ciężkiej pracy okresu przygotowawczego. Dlate-
go wspomagam się wtedy Garlic-Thyme,  miąższem aloesowym  
i Emulsją Rozgrzewającą, które  stanowią dodatkową ochronę mo-
jej odporności, a szczególnie dróg oddechowych podczas zawodów  
i hiperwentylacji ostrym, mroźnym powietrzem.

Kolejnym rewelacyjnym produktem, bez którego nie mogę się obejść  
w sporcie, jest ARGI+. Poprawia  przepływ krwi przez wszystkie tkanki 
naszego organizmu. Co to oznacza dla mnie jako zawodnika dyscypliny 
wytrzymałościowej? Sprawniejszy i szybszy transport krwi, substratów 
energetycznych, a przede wszystkim tlenu do mięśni. W ten sposób  
dotlenione i dożywione energetycznie komórki mięśniowe w czasie 
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maksymalnego wysiłku startowego, są w stanie kontynuować pracę, na-
wet mimo rosnącego zaburzenia równowagi  wewnątrzustrojowej.  Na-
tomiast po zawodach ARGI+ przyspiesza regenerację mięśni. Dzięki 
temu produktowi mój organizm szybciej wraca do pełni sił i może kon-
tynuować treningi.

W mojej diecie nie może również zabraknąć Forever Lite Ultra. Od-
żywkę tę stosuję zawsze po treningu, by w szybki i łatwy sposób uzupeł-
nić białko i węglowodany. Często zdarza się, że powrót z treningu lub 
zawodów zajmuje bardzo dużo czasu i niemożliwe jest uzupełnienie 
protein i cukrów jedząc normalny posiłek. Dlatego też znakomicie 
sprawdza się porcja Lite, przyjęta do 20 minut po wysiłku. Bardzo istot-
ny jest dla mnie również skład i proporcje węglowodanów i białka. Do-
datkowym plusem są zawarte w Lite witaminy i minerały oraz kompleks 
aminokwasów, konieczne do prawidłowego wzrostu organizmu i rege-
neracji powysiłkowych uszkodzeń włókien mięśniowych. Naturalnie 
odżywka wspomaga również rozbudowę aparatu mięśni po treningu 
siłowym, co bardzo sobie chwalę, gdyż łatwiej mi dostrzec efekty prze-
pracowanych na siłowni godzin.

Aloesowa Emulsja Rozgrzewająca zawsze znajduje się  pod ręką pod-
czas szybkich treningów w lecie i zimie. Wmasowana w mięśnie przed 
rozgrzewką podnosi ich temperaturę, elastyczność oraz  zapobiega na-
ciągnięciom  lub kontuzjom. Świetnie się również sprawdza do rozgrze-
wania zziębniętych stóp po kilkugodzinnym trzymaniu ich w przemo-
czonym i zimnym bucie narciarskim. Niestety zdarzają się u mnie 
również bóle kręgosłupa w odcinku lędźwiowym od biegania stylem 
klasycznym i kompensowania ruchem w tym odcinku – wtedy emulsja 
świetnie tonizuje i pomaga mi w szybkiej rekonwalescencji.

Koniecznie muszę również wspomnieć o Aloe MSM Gel, który nieraz 
ratuje mnie z opresji bólowych związanych z przebytym urazem stawu 
łokciowego oraz barkowego. Połowa pracy fizycznej skupia się na obcią-
żeniach kończyny górnej. Są to miliony odepchnięć kijkami na nartach 
lub nartorolkach, lub biegu z kijkami po górach. Niewiarygodnie duże 
obciązenia stawów potęgują ich zużycie. Bóle w stawach często powo-
dowały problemy z funkcjonowaniem na treningach lub po prostu prze-
szkadzały w nocy. Od czasu, gdy w moje ręce trafił Aloe MSM Gel, mogę 
spokojnie realizować wszelkie obciążenia siłowe bez obaw o zdrowie.

Można by jeszcze wiele opowiadać w superlatywach o produktach 
Forever, lecz najistotniejsze jest po prostu to, że są skuteczne, a prze-
konałam się o tym w praktyce. Jako sportowiec, ale też zwykły czło-
wiek, dostrzegam potrzeby swojego ciała, a chcąc cieszyć się trwałym 
zdrowiem i dobrą kondycją przez długie lata, sięgam po 
sprawdzone produkty z najwyższej półki: Nature-Min,  
Forever Calcium Plus, Active HA, 
Arctic-Sea, FAB, Nature’s 18,  
ImmuBlend. Polecam wszystkim 
Państwu suplementy Forever!

Aktualnie jestem na zgrupowaniu Ka-
dry Narodowej i tej zimy biorę udział 
w Pucharze Świata oraz Mistrzo-
stwach Świata.

Z najlepszymi życzeniami sukcesów  
w życiu codziennym! 

Assistant Supervisorzy - grudzień 2012 (cd.)
Aneta Klementewicz
Agnieszka Klepczyńska
Bożena Kleszcz
Dagmara Kleszcz
Małgorzata Kłusek
Beata Kochańska
Katarzyna Kołodziejczyk
Józef Kołoszyc
Anna Korcz
Aleksandra  
   Kornatowska-Seweryn
Hanna Korzeniowska
Beata Kosok
Anna Kowalak
Barbara Kowalska
Maria Kownacka
Paulina Kozaczyk
Leokadia i Henryk  
   Kramarczykowie
Renata Król
Randia Krzemińska
Justyna Krzeszowska
Katarzyna Krzywicka-Strach
Katarzyna i Krzysztof  
   Krzyżaniakowie
Justyna Kuras-Laska
Sabina Kwidzińska
Małgorzata Lachowska
Barbara Latos-Bakaj
Beata Łukaszczyk
Sylwia Łuszczew

Jadwiga Łyczak
Urszula Majewska
Paulina Marchacz
Artur Marzec
Renata Maślanka
Agnieszka Matyja-Łapa
Agnieszka i Grzegorz  
   Matysiakowie
Edyta Medak
Edyta Mendelska
Irena Merda
Przemysław Mirocha
Monika Mroczkowska
Anna Mrugała
Barbara Musiorska
Rafał Nakielski
Laura Napierała
Małgorzata Obajtek
Elżbieta Olaś
Joanna Olszewska
Zofia Orzechowska
Waldemar Ostrycharz
Dominika Pałka
Elżbieta Pantoja
Łukasz Pawlicki
Joanna Pawlikowska
Henryka Pieńkowska
Agnieszka i Krzysztof  
   Piwowarowie
Małgorzata Płotka
Magdalena Popek-Kierepka

Grażyna i Władysław  
   Pozańscy
Ewelina Poźniak
Ewa Prządka
Teresa Pych
Dagmara Reszka
Janina Romaniewicz
Agnieszka Rosiak
Anna Roszkowska
Maja Roszkowska
Marlena Runo
Halina Rzucidło
Olga Sawicka-Szyca  
   i Tomasz Szyca
Maria Sekuła
Paweł Sekuła
Renata Skoczylas
Bożena Skrzypulec
Elwira Słomka
Ewelina Smuga
Anna Sobolak
Joanna i Leszek Soleccy
Jolanta Stanek
Bogumiła Stańczyk
Magdalena Sternik
Danuta i Marek Szabłowscy
Mariola Szarek-Ostrowska
Małgorzata Szmidt
Anna i Jarosław Szozdowie
Urszula Szufel
Monika Świtaj

Elżbieta  
   Targońska-Kaczanwska
Jolanta Tkaczyk
Lidia Toczek
Henryka Tokarz
Ewelina Tomasik
Renata Trebunia
Anna Tyliszczak
Beata i Tomasz Uberna
Marta Ucherska
Zofia Urbaniak
Nina Urlicka
Iwona Warchoł
Krzysztof Węgrzyniak
Małgorzata Wieczorek
Krystyna Wierzbicka
Renata Wierzbicka
Ewa Wilk
Katarzyna Witkowska
Anna Zabierowska
Stefania Zajączkowska
Monika Zakrzewska
Dominika Zasada
Renata Zawiślan
Dorota Zbroja
Edyta Ziółkowska
Krystyna Zychla
Michał Zywiecki
Daniel Żmudka
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Zamów produkty z dostawą do domu. Kurier doręczy ci 
przesyłkę w ciągu trzech dni roboczych.

Najszybciej i najprościej złożysz zamówienie  
na stronie internetowej www.flpp.com.pl 
Oprócz tego możesz:
- zadzwonić do warszawskiego Centrum Zamówień, 
  tel. 22/456 43 54 lub 55 
- wysłać fax na numer 22/456 43 60   
- wysłać e-mail na adres flpp@flpp.com.pl 

Ważne! Jeśli składasz zamówienie ostatniego dnia robo-
czego miesiąca, musi ono trafić do Biura Głównego w godzi-
nach pracy, czyli nie później niż do godziny 20.00.
Pamiętaj! Otrzymaną przesyłkę otwórz w obecności kuriera, 
aby sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń.

Uwaga!!! Przypominamy, że zgodnie z Zasadami Działalno-
ści [pkt. 16.02 (j)] zakazana jest  sprzedaż produktów Forever 
przez media marketingowe online, tzn. pasaże handlowe 
online, czy portale aukcyjne (np. Allegro).
W stosunku do osób, które łamią Zasady Działalności 
umieszczając produkty na portalach aukcyjnych, są i będą 
wyciągane konsekwencje – włącznie z rozwiązaniem Umowy 
Dystrybutorskiej oraz podjęciem kroków prawnych, aż do 
wkroczenia na drogę sądową.

Program promocyjny: 
Aktywni 4 cc
Bądź aktywny i weź udział w super szkoleniu!

Gotuj z Forever!
Rozstrzygnięcie konkursu

Zamówienia wysyłkowe

Zasady - internet

Wszyscy Dystrybutorzy, którzy w okresie  
styczeń – kwiecień 2013 (4 miesiące) będą  
co miesiąc realizować wymóg aktywności 4 cc, 
zostaną zaproszeni na specjalne szkolenie  
tylko dla aktywnych, które poprowadzi  
Miklos Berkics, Diamond Manager z Węgier.

Szkolenie odbędzie się 16 maja 2013 r.  
w Warszawie. 

Podczas listopadowego Success Day rozstrzygnęliśmy ogło-
szony na Facebooku konkurs na kulinarny przepis Forever. 
Nagrodę jury zdobyła Katarzyna Węglarz, a w głosowaniu 
internautów zwyciężyła Monika Niżnik. Z ogromną przyjem-
nością przedstawiamy przepisy obu laureatek.

POWER BERRY  
ŻURAWINOWA MOC

Katarzyna Węglarz

Składniki:

200 ml naturalnego jogur-
tu, łyżka suszonej żurawiny, 
łyżeczka Miodu Pszczelego 
Forever, miarka Forever Lite, 
ok. 2 łyżek Aloe Berry  
Nectar, szczypta cynamonu, 
mięta do dekoracji.

Miksujemy blenderem schłodzony jogurt z suszoną żurawiną. 
Dodajemy resztę składników i krótko miksujemy. Przelewamy 
do szklanki i dekorujemy miętą lub owocami.

ShAKE KAKAOWO-ŚLIWKOWY Z ALOESEM

Monika Niżnik

Składniki:

2 łyżki kakao, 3-5 su-
szonych śliwek, 2 łyżki 
płatków owsianych, 200 
ml ciepłego mleka (można 
użyć sojowego), 15-20 ml 
Miąższu Aloe Vera Forever.

Wszystkie składniki wrzucić 
do wysokiego kubka  
i zmiksować blenderem  
na gładką masę. Pić od 
razu po przygotowaniu.

Monika Niżnik odbiera nagrodę 
podczas Success Day 17.11.2012

Polub nasz profil ForeverPoland na Facebooku  
i bierz udział w specjalnych konkursach dla użytkow-

ników!
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Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa

tel. 22/456 43 59
tel. 22/456 43 58
tel. 22/456 43 57
tel. 22/456 43 56

fax 22/456 43 60

e-mail: 
flpp@flpp.com.pl

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. - czw. 09.00-20.00 
pt. 09.00-17.00
sobota pracująca
– dzień Success Day  
09.00-11.00

Oddział Gdańsk

Al. Grunwaldzka 136
80-265 Gdańsk
tel. 58/736 51 09
e-mail:  
gdansk@flpp.com.pl

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

Kierownik:
Robert Męc

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

Kierownik:  
Stanisław Szczepanik

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

Kierownik:  
Bernadeta Machlowska

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

Kierownik:  
Przemysław Pawlicki

Oddział Wrocław

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:  
Grzegorz Osiński

Success Day
16 marca 2013
Teatr Żydowski, Pl. Grzybowski 12/16
Warszawa, godz. 11.30
cena biletu 20 PLN

Kodeks postępowania 
Managerów

Praktyczny poradnik 
networkingu
Grzegorz Turniak  
i Witold Antosiewicz

Niezależnie od tego, czy 
jesteś Managerem od dawna, 
czy dopiero awansowałeś, 
Kodeks postępowania  
Managerów powinien być 
twoją podstawową lekturą. 

W Forever Living Products 
przywiązujemy ogromną 
wagę nie tylko do tego, co 
ludzie osiągają, ale również 
jak to robią. Dla bardzo wielu 
osób głównym atutem jest 
uczciwość i rzetelność firmy. 
Cechy te powinny znajdować 
odzwierciedlenie również  
w sposobie, w jaki traktujemy 
się nawzajem. Dlatego zachę-
camy wszystkich Managerów 
do bliższego zapoznania się ze 
swoją rolą w zachowywaniu 
wysokich standardów.

Kodeks postępowania Managerów znajdziesz na  
www.foreverliving.com, na stronie głównej sekcji dla Dystry-
butorów, w menu po lewej stronie: „Druki i Formularze”.

Jesteś bardziej tym, co wiesz i kto Cię 
zna, niż tym, kogo znasz ty sam. Innymi 
słowy, we współczesnym biznesie naji-
stotniejsze są odpowiednie kontakty. 

Według autorów tej książki, networking 
jest sztuką bycia z ludźmi i promowania 
ich osiągnięć. Pozwala budować trwałe relacje, ułatwia pro-
mowanie Twojej osoby i Twojego biznesu, a w dłuższej per-
spektywie pomaga zdobywać nowych klientów i obniża koszty 
prowadzenia firmy. Aby móc w pełni korzystać z dobrodziejstw 
networkingu, trzeba poznać zasady jego działania. 

POLECAMY!

Nie musisz być wielkim,  Z
aby wystartować, ale 
musisz wystartować, 
aby być wielkim
Wiosenne   Z
przebudzenie z Forever
Motywacja   Z
do działania
Awanse Z

Kodeks 
postępowania 
Managerów

Forever Living Products Poland

 Od Managera Forever oczekuje się w każdej sytuacji uczci-
wego i prawego zachowania, przynosząc chlubę Firmie, którą 
reprezentuje, innym Managerom i Dystrybutorom oraz całej 
branży marketingu sieciowego.

 Od Managera Forever oczekuje się pozytywnego nastawie-
nia do wszystkich dystrybutorów, w duchu współpracy i pracy 
zespołowej.

 Od Managera Forever oczekuje się w każdej sytuacji lo-
jalności wobec Firmy, jej pracowników i przedstawicieli oraz 
innych Managerów, a także unikanie plotek, krytycyzmu i we-
wnętrznego „politykowania”.

 Od Managera Forever oczekuje się w każdej sytuacji kultury 
w mowie i zachowaniu w stosunku do innych osób w biznesie, 
czy to pracowników Firmy i jej przedstawicieli, czy innych Ma-
nagerów i Dystrybutorów.

 Manager Forever powinien być zawsze chętny służyć po-
mocą swojemu zespołowi oraz udzielać wsparcia Firmie i dys-
trybutorom z innych struktur.

 Od Managera Forever oczekuje się zrozumienia, że wyzwa-
niami i problemami należy zajmować się osobiście, ze sponso-
rem lub Firmą, i nigdy nie obarczać nimi swojego zespołu.

 Od Managera Forever oczekuje się stroju biznesowego pod-
czas wszystkich firmowych spotkań. Jeansy, obuwie sporotwe i 
dresy nigdy nie są strojem akceptowalnym na spotkanie bizne-
sowe.

 Od Managera Forever oczekuje się uczciwego postępowania 
podczas rekrutacji, poprzez nieczynienie przesadnych stwier-
dzeń o Firmie, jej produktach czy nagrodach dostępnych w ra-
mach Planu Marketingowego.

 Od Managera Forever oczekuje się uczciwego postępowania 
wobec osób, które dołączają do jego pierwszej linii poprzez za-
chęcanie ich do dokonywania zakupów zgodnych z potrzebami i 
nie gromadzenia nadmiernych zapasów produktów.

 Od Managera Forever oczekuje się znajomości i przestrzega-
nia Kodeksu etycznego Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bez-
pośredniej.

ZACHOWANIE OSOBISTE

Wydawca:
Forever Living Products Poland Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa
tel. +4822/456 43 56-59 
fax +4822/456 43 60
e-mail: flpp@flpp.com.pl
www.foreverliving.com
www.flpp.com.pl

Międzynarodowa 
Rada Naukowa ds. Aloesu

Amerykańska 
Izba Handlowa

Polskie Stowarzyszenie 
Sprzedaży Bezpośredniej
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