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Urodzinowy
Success Day

Eagle Managers
Retreat - Sardynia 2013

Odpowiedzi pomogą nadać twojemu biznesowi nowy bieg
i przyspieszą jego rozwój. Czasem ludzie unikają stawiania
sobie pytań, ponieważ w codziennej rutynie czują się komfortowo. Znalezienie strategii, która dobrze się sprawdza
w biznesie ma kluczowe znaczenie, powinna ona jednak być na
tyle elastyczna, by móc ją zaadaptować, gdy zmienią się czynniki zewnętrzne. Ciekawość może nam pomóc w dokonywaniu odkryć i udoskonalaniu sposobu pracy w zmieniającym się
środowisku biznesowym. Przekonasz się o wzroście wiedzy,
skuteczniejszych rozwiązaniach i nowych sposobach wnoszenia wkładu, których wcześniej mogłeś nawet nie brać pod
uwagę.Ty i Twoi Dystrybutorzy możecie poprawić jakość życia
rodzinnego i wzajemne relacje, pielęgnując w codziennym biznesie poczucie dociekliwości.
Jesteście częścią rodziny Forever i zachęcam Was do budzenia
ducha ciekawości w biznesie, byście osiągali jeszcze większe
sukcesy. Z ciekawości płyną liczne korzyści. Jak trafnie ujął to
Walt Disney: Poruszamy się do przodu, otwieramy nowe drzwi
i robimy nowe rzeczy, ponieważ jesteśmy ciekawi i to ciekawość kieruje nasze kroki na nowe ścieżki. Pomagając nadal innym w poprawie zdrowia i sytuacji finansowej, pamiętajcie, by zadawać
pytania i zachowywać elastyczność w swoim podejściu. Razem
będziemy się wzajemnie inspirować, by ten 35. rok naszego
istnienia był najlepszy w historii!
FOREVER Wasz,
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Rex Maughan
Chief Executive Officer
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Kiedy wspominałem czas spędzony na naszym pierwszym
Global Rally na Hawajach z tak wieloma czołowymi Dystrybutorami, uderzyła mnie interesująca myśl – w ciągu minionych lat zauważyłem cechę łączącą odnoszących sukcesy ludzi,
o których się uczyłem, z którymi rozmawiałem i pracowałem:
CIEKAWOŚĆ.
Ludzie, którzy swoimi odkryciami i wynalazkami wnieśli znaczący wkład w rozwój świata, odznaczali się niesamowicie dociekliwą naturą. Ze swoich uwag na temat ciekawości słynął
Albert Einstein: Najważniejsze to nie ustawać w stawianiu pytań.
Ciekawość ma swoją rację bytu. Jego głód wiedzy naukowej oraz
odkrycia zmieniły świat, a jemu samemu przyniosły Nagrodę
Nobla i tytuł „Człowieka Stulecia” czasopisma Time. Jego przemożna potrzeba nieustannego uczenia się i odkrywania znacząco wpłynęła na nasz sposób postrzegania świata.
Jaki związek ma natomiast ciekawość z naszym biznesem?
Często do zainteresowania szansą Forever prowadzi ludzi
kwestionowanie stanu swojego zdrowia lub finansów. Może
stawiali oni sobie pytania: Co mogę zrobić, aby mieć więcej czasu
dla rodziny? Jak mogę zwiększyć swoje fundusze? Kiedy te ważne
pytania zakorzenią się w umyśle, mogą szybko doprowadzić do
podjęcia działań. Nie bez przyczyny Eleanor Roosevelt stwierdziła: Gdyby matka mogła poprosić dobrą wróżkę o najbardziej
użyteczny dar dla swojego nowonarodzonego dziecka, powinna to
być ciekawość.
Jedną z najbardziej znaczących dla biznesu rzeczy, jakie możesz
zrobić, jest wpojenie i pielęgnowanie silnego poczucia ciekawości u swojego zespołu Dystrybutorów. Wspieranie ducha
dociekliwości doda Wam energii, pomoże znajdować kreatywne rozwiązania i zdobywać nową wiedzę. Stawiajcie sobie
pytania:
Jak możemy to robić skuteczniej?
Jakiego produktu, który mógłby komuś pomóc, jeszcze nie znam?
Z którego aspektu planu marketingowego nie korzystam w pełni?
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Rex Maughan

Obudź
w sobie
ducha
ciekawości

Świat
wydarzeń
Jacek Kandefer
Wiosna obfituje w fantastyczne wydarzenia Forever! Najważniejszym z nich było Global Rally na Hawajach, o którym pisałem w poprzednim wydaniu naszego miesięcznika. W tym
numerze z prawdziwą przyjemnością przedstawiamy fotoreportaż z tego cudownego spotkania Dystrybutorów z całego świata. Niedawno odbył się również pierwszy Zjazd Eagle
Managerów – w baśniowej scenerii jednej z najpiękniejszych
europejskich wysp, Sardynii. Wszystkie nasze Orły Forever
wróciły z tego wyjazdu z nowym ładunkiem energii, zapału
i entuzjazmu. Z prawdziwą radością i dumą reprezentowaliśmy także nasz kraj podczas uroczystego otwarcia nowego
europejskiego centrum dystrybucyjnego Forever Direct. To
imponujący obiekt magazynowy, z którego produkty FLP rozsyłane są do wszystkich krajów naszego kontynentu, a także
do Afryki i na Bliski Wschód. Jego ogrom i potencjał wywarły
na wszystkich potężne wrażenie! Fantastycznie wypadł rów-
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nież nasz lokalny, polski Success Day – świętowanie 35. urodzin Forever z radosnymi Dystrybutorami, którzy wypełnili
salę do ostatniego miejsca było cudownym przeżyciem!
Wierzę, że oglądając te reportaże zainspirujecie się oraz nabierzecie ochoty, by wypracować kwalifikację i w przyszłym
roku dołączyć do podróżników Forever, by w różnych miejscach świata świętować swoje sukcesy z wielką, międzynarodową rodziną FLP!

Wasz,

Jacek Kandefer
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awanse | maj 2013

Managerowie
Ewa Miłek i Andrzej Fac		
sponsor: Maria

i Szczepan Sikorscy

Assistant Managerowie
Magdalena Hudak

sponsor: Violetta

Violetta Pionk			

sponsor: Ewa

Ewa i Krzysztof Sibrecht

sponsor: Janina

Ewa Sodolska			

sponsor: Magdalena

Pionk

Miłek i Andrzej Fac
i Witold Puchalscy
Hudak

Supervisorzy
Urszula Baran			

sponsor: Ewa

Dariya Burko		

sponsor: Celina

i Daniel Srokowie

Szymon Fortuna			

sponsor: Dariya

Burko

Teresa i Waldemar Fortuna

sponsor: Szymon

Ewa Gawronek			

sponsor: Beata

Michał Górka			

sponsor: Tomasz

Borowczak

Małgorzata Grunt			

sponsor: Bożena

i Edmund Matkowscy

Dorota Jasicka			

sponsor: Bożena

Grobelna

Karolina i Marcin Krefta		

sponsor: Ewelina Wawrzon

Paulina Kulbat 			

sponsor: Kazimierz

Barbara Lepak			

sponsor: Anna

i Metody Lubińscy

Andrzej Michoń			

sponsor: Beata

Boczkowska

Ewelina Wawrzon			

sponsor: Natalia

Kotkowska

Monika Wróbel			

sponsor: Barbara

Lepak

i Krzysztof Sibrecht

Fortuna

Franczak

Kulbat

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.
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OSIĄGNIĘCIA | maj 2013

Top Dystrybutorzy - obroty całkowite
1. Bogumiła i Jan Srokowie

6. Grzegorz Sieczka

2. Urszula Zyskowska

7. Jolanta i Radosław Jochimowie

3. Ewa Chruścińska

8. Halina i Wiesław Micorkowie

4. Magdalena Strojna

9. Una Gurawska-Mach i Maciej Mach

5. Maria i Jacek Bartkowiakowie

10. Joanna i Dariusz Poradowie

Top Dystrybutorzy - obroty niemanagerskie
1. Urszula Zyskowska

11. Wiesława i Adam Spyrowie

2. Joanna i Dariusz Poradowie

12. Agnieszka i Radosław Witkowscy

3. Maria i Jacek Bartkowiakowie

13. Dorota Magnuszewska

4. Maria i Szczepan Sikorscy

14. Grażyna Poremov

5. Ewa Miłek i Andrzej Fac

15. Lidia i Grzegorz Chrząstek

6. Magdalena Strojna

16. Urszula i Mirosław Kapustowie

7. Kazimierz Kulbat

17.Violetta Pionk

8. Sylwia Ignaszewska

18. Ewa i Krzysztof Sibrecht

9. Bogumiła i Jan Srokowie

19. Izabela i Krzysztof Szewczykowie

10. Janina i Witold Puchalscy

20. Krystyna Kwiecień

Najskuteczniejsi sponsorzy
1. Andrzej Michoń

6. Dagmara i Grzegorz Zawadzcy

2. Małgorzata i Adam Wesołowscy

7. Żewilla Misztela

3. Justyna i Dariusz Rolkowie

8. Wioleta Węsek

4. Monika Marczak

9. Joanna Krzos

5. Ewa Foley

10. Natalia i Rafał Kotkowscy

Pełną listę awansów, wraz z nowymi Assistant Supervisorami publikujemy na
www.foreverliving.com w sekcji dla Dystrybutorów.
06.2013
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eagle managers retreat
W maju Sardynia na tydzień została zdominowana przez
Dystrybutorów Forever! Na tej przepięknej włoskiej wyspie
odbył się Eagle Managers Retreat 2013. W tym roku tak
wiele osób uzyskało kwalifikację w tym niezwykłym programie, że zjazd podzielono na dwie grupy! Najpierw swoje sukcesy świętowali Dystrybutorzy z Ameryki Północnej,
Południowej, Afryki i Australii. Później na Sardynię przylecieli Eagle Managerowie z Azji i Europy – wśród nich oczywiście również nasze polskie Orły Forever!
Co więcej, na specjalne spotkanie zaproszono wszystkich
światowych liderów, których roczne obroty przekraczają
7500 cc. Ich spotkania do tej pory określane były nazwą
Eagle Summit, natomiast od tego roku to elitarne grono
nosi miano Global Leadership Team.
Czas spędzony na Sardynii to fantastyczne szkolenia prowadzone przez największych liderów Forever, zwiedzanie
najpiękniejszych zakątków wyspy, relaks na piaszczystych
plażach i mnóstwo rozrywki. Kulminacją i niesamowitym
zwieńczeniem Eagle Managers Retreat było party z okazji
35. urodzin FLP – z pysznym tortem (dostarczonym motorówką!) i spektakularnym pokazem fajerwerków!

12
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sardynia 2013

Od 1 maja 2013 do 30 kwietnia 2014 trwa kwalifikacja na Eagle Managers Retreat 2014. Sięgnij po Zasady Działalności, aby dowiedzieć się, jakie wymogi musisz spełnić. Dobrze zaplanuj konieczne działania, ciężko pracuj i pozwól nam zabrać Cię
w przyszłym roku do Kalifornii i Nevady nad jezioro Tahoe!

06.2013
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portret sukcesu

Małgorzata Nitka
Manager

Wiele lat temu, gdy medycyna konwencjonalna zaprowadziła mnie w „kozi róg”, zmuszona byłam sama szukać rozwiązania moich problemów zdrowotnych. Zdobyłam
ogromną wiedzę, zmieniłam sposób życia
i przyzwyczajenia żywieniowe. Odzyskałam
energię, entuzjazm i figurę. Teraz pokazuję
innym, jak w prosty sposób mogą sobie pomóc i odzyskać siły witalne. Promuję zdrowy styl życia, aktywność fizyczną, a przede
wszystkim korzyści wynikające z oczyszczania i alkalizacji organizmu oraz ze spożywania produktów naturalnych. Nie pomogą najlepsze kosmetyki i „malowanie
z zewnątrz”, jeśli w środku jest bałagan. Jedzenie jest najsilniejszym lekarstwem,
a skóra jest fotografią organizmu.
W maju 2009 r. poznałam firmę Forever. Zainteresowała mnie bogata oferta produktowa oraz podejście firmy do zdrowia i urody. Nie myślałam wtedy o budowaniu biznesu, chociaż już od kilku lat słyszy
się o tym, że marketing sieciowy jest modelem biznesowym przyszłości. Widziałam się raczej w tradycyjnym biznesie
i właśnie finalizowałam umowę z hiszpańską firmą działającą w sektorze zdrowotnym. Lubię zmiany i nowe doświadczenia, dlatego zaryzykowałam i zainwestowałam w cały pakiet produktów Forever. Tak się zaczęło. Nie podpisałam
umowy z hiszpańską firmą. W lutym tego roku osiągnęłam pozycję Managera w Forever. Teraz, z perspektywy czasu,
mogę śmiało powiedzieć, że była to bardzo dobra decyzja. O atutach marketingu sieciowego przekonałam się w zeszłym roku, gdy po poważnym złamaniu spędziłam sześć miesiecy w domu. To, co zbudowałam z firmą Forever do
grudnia 2011 r. było doskonałym uzupełnieniem i zabezpieczeniem finansowym na czas niezdolności do pracy.
Polecam taką formę działania każdemu, kto chce być niezależny, rozwijać się, budować własny biznes lub tylko wesprzeć domowy budżet. Jest to wspaniałe wyzwanie i szkoła życia. Daje możliwość odkrycia własnych atutów, uczy
samodyscypliny i odpowiedzialności. Przy minimalnej inwestycji, możemy korzystać z całego zaplecza biznesowego i merytorycznego, jakie oferuje firma z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w marketingu sieciowym.
Dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie w rozwoju!
14
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Forever direct

Wielkie otwarcie Forever Direct
i Success Day
W sobotę 18 maja 2013 r. Europa świętowała otwarcie nowego Centrum Dystrybucyjnego Forever Direct! Tego dnia
w nowym budynku odbył się uroczysty Success Day dla
krajów Beneluksu, w którym wzięło także udział wielu Dystrybutorów z całego kontynentu. Również nasz kraj był licznie reprezentowany – do Holandii przyjechało niemal 80 polskich Dystrybutorów! Wyjątkowe podziękowania należą się
Managerowi Stanisławowi Makowskiemu, który specjalnie na
tę okazję zorganizował wycieczkę autokarową.
Wielkie otwarcie Forever Direct dało doskonałą okazję do bliższego przyjrzenia się temu imponującemu Centrum, zaopatrującemu w produkty nie tylko całą Europę, ale również wiele krajów Afryki i Bliskiego Wchodu. Była to także jedyna w swoim
rodzaju możliwość spotkania się w Europie z Rexem Maughanem, Greggiem Maughanem, RJay Lloydem, Navaz Ghaswala,
Garinem Breinholtem, Carlem Zanderem, Haroldem Greene, Aidanem O’Hare, Gary Shreevem i Stevem Hatchettem –
wszystkimi podczas jednej imprezy!

Oficjalne zdjęcia z tego wyjątkowego wydarzenia znajdziecie na www.openingforeverdirect.com
06.2013
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Nowy Manager

success day | 11 maja 2013, warszawa

Szmaragdowa rocznica
11 maja razem z całym światem Forever świętowaliśmy 35. urodziny
naszej wspaniałej firmy! Zaczęliśmy od podsumowania pierwszego
w historii Global Rally, który odbył się w kwietniu na Hawajach –
uczestnicy tego cudownego spotkania podzielili się niesamowitą
energią i entuzjazmem. Z prawdziwą przyjemnością powitaliśmy i nagrodziliśmy rzęsistymi owacjami laureatów Chairman’s Bonus, którzy
podczas Global Rally odebrali czeki wypracowane w ramach tego lukratywnego programu. Gratulacje i odznaki otrzymali też Dystrybutorzy, którzy awansowali w Planie Marketingowym – było to naprawdę
liczne grono!
Warto również pamiętać o innym ważnym wydarzeniu w kalendarzu
Forever. Znamy już lokalizację Eagle Managers Retreat 2014 – w przyszłym roku Orły Forever spotkają się nad jeziorem Tahoe w Kalifornii
i Nevadzie. Eagle Manager Justyna Brzeska mówiła o tym dlaczego
warto wypracować kwalifikację w tym niesamowitym programie.
Soaring Manager Jacek Bartkowiak poprowadził fantastyczną prezentację „4 filary sukcesu”, przygotowaną w oparciu o doświadczenia
Rolfa Kippa, światowego Top Dystrybutora nr 1. Natomiast Assistant
Manager Andrzej Ciborek podzielił się swoim stylem życia Forever –
i była to niezwykła historia!

Dorota Magnuszewska

Nowy Assistant Manager

Dzień wspaniale podsumował Dyrektor Jacek Kandefer mówiąc o nieograniczonych możliwościach Forever… i zapraszając na przepyszny
tort!
Do zobaczenia na Success Day 20 lipca w Krakowie!

Anna Jagiełło

Prowadzący:
Managerowie
Agnieszka i Radosław Witkowscy

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

fot. K. Białoskórski

Nowi Supervisorzy

Laureaci Chairman’s Bonus

Uczestnicy Global Rally

Soaring Manager
Jacek Bartkowiak

Nowi Assistant Supervisorzy

06.2013

Eagle Manager
Justyna Brzeska
Assistant Manager
Andrzej Ciborek
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spotkania forever

Spotkanie Supervisorów
10 maja 2013

W majowym spotkaniu uczestniczyło ponad 50 nowych Supervisorów! Spędzili oni
pracowity dzień na szkoleniu, które poprowadził Dyrektor Jacek Kandefer, opracowanym specjalnie tak, by pomóc im w jak
najszybszym awansie na pozycję Managera.
Wieczorem Supervisorzy spotkali się na
kolacji, podczas której mieli okazję wymienić się doświadczeniami ze swojej codziennej pracy. Następnego dnia wzięli
udział w Success Day, gdzie wielu z nich
odebrało swoje odznaki.
Jeśli w okresie od maja do sierpnia 2013 awansujesz na stanowisko Supervisora, ciebie również zaprosimy na spotkanie
do Warszawy i:

##
##
##
##

specjalne warsztaty Od Supervisora do Managera,
zwiedzanie Biura Głównego FLPP,
bezpłatny udział w Success Day,
wymianę doświadczeń z Supervisorami z całej Polski
podczas wspólnej kolacji.

20 września 2013

Biuro Główne FLPP, Al. Jerozolimskie 92
Warszawa, godz. 11.30
Spotkanie jest bezpłatne dla wszystkich nowych Supervisorów. Forever zapewnia nocleg i materiały szkoleniowe.
Warunkiem uczestnictwa jest potwierdzenie swojego przyjazdu na recepcji Biura Głównego FLPP. Osoby, które uzyskają
kwalifikację, otrzymają pisemne zaproszenie.

SUCCESS DAY
20 lipca 2013

ØØ MLM, biznes XXI wieku
- Dyrektor Jacek Kandefer
ØØ Chairman’s Bonus - Bogumiła i Jan Srokowie
ØØ Słoneczna pielęgnacja z Forever - Katarzyna Janiczek
ØØ Nowości
ØØ Awanse
Muzeum Sztuki i Techniki
Japońskiej „Manggha”
ul. Konopnickiej 26
Kraków, godz. 12.00
18

cena biletu:
20 PLN - do 19 lipca
30 PLN - w dniu Success Day (w miarę dostępności miejsc)
06.2013

informacje

Wszystkie zdjęcia Forever na jednej stronie!
http://www.foreverliving.com/foto/

Forever Living
Products Poland
Biuro Główne
i Centrum Sprzedaży
Warszawa
Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa

Oglądaj i pobieraj zdjęcia ilustrujące świat Forever i najważniejsze wydarzenia w naszym
firmowym kalendarzu!
Pobieranie małych zdjęć (rozdzielczość 72 dpi) jest bezpłatne. Zdjęcia o większych rozmiarach
są płatne, a zysk z ich sprzedaży zasili fundację Forever Giving.

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
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

Errata

Kierownik:
Stanisław Szczepanik

Serdecznie przepraszamy Senior Manager Urszulę Zyskowską za błędne podanie jej stanowiska w Planie Marketingowym w poprzednim numerze „Forever”.

Oddział Kraków

Zamówienia wysyłkowe
Zamów produkty z dostawą do domu. Kurier doręczy ci przesyłkę w ciągu trzech dni roboczych.

Najszybciej i najprościej złożysz zamówienie na stronach internetowych:
www.foreverliving.com lub www.flpp.com.pl

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

Oprócz tego możesz:

- zadzwonić do warszawskiego Centrum Zamówień,

Kierownik:
Bernadeta Machlowska

tel. 22/456 43 53, 54 lub 55

- wysłać fax na numer 22/456 43 60
		
- wysłać e-mail na adres zamowienia@flpp.com.pl

Oddział Poznań

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.

Zasady - internet
Uwaga!!! Przypominamy, że zgodnie z Zasadami Działalności [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.

NASZE CERTYFIKATY

Pieczęć Aprobaty
Międzynarodowej
Rady Naukowej ds. Aloesu

06.2013

Znak
Koszerności

Islamska
Pieczęć Aprobaty

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

ul. Sczanieckiej 8A
60-216 Poznań
tel. 61/66 33 585
e-mail:
poznan@flpp.com.pl
GODZINY PRACY
pon., pt. 09.00-17.00
wt., śr., czw.
12.00-19.00
Kierownik:
Przemysław Pawlicki

FOREVER LIVING PRODUCTS POLAND JEST CZŁONKIEM

Produkty nietestowane
na zwierzętach

Certyfikat
islamski

Międzynarodowej
Rady Naukowej
ds. Aloesu

Amerykańskiej
Izby Handlowej

Polskiego
Stowarzyszenia
Sprzedaży
Bezpośredniej

Krajowej Rady
Suplementów i Odżywek

19

Winter Challenge pomogło ci dynamicznie
budować biznes od początku roku?
To świetnie, bo na lato mamy dla ciebie:

Summer
Challenge

Zasady
Czas trwania Summer Challenge: lipiec i sierpień 2013.
W lipcu i sierpniu 2013 sponsoruj nowe osoby. My będziemy sumować na twoim koncie wszystkie case credits
wypracowane przez te nowe osoby podczas tych dwóch miesięcy. Kiedy zbierzesz odpowiednią pulę cc, nagrodzimy
twoją pracę sponsora!
Minimalnym wymogiem, koniecznym do wzięcia udziału w wyzwaniu jest zasponsorowanie co najmniej jednej osoby,
która swoim pierwszym zamówieniem awansuje na pozycję Assistant Supervisora. Wszystkie osoby muszą być
zasponsorowane bezpośrednio przez ciebie.

Nagrody
Poziom 1: 4 cc

Poziom 2: 8 cc

Koc piknikowy

Koc piknikowy		

Poziom 3: 16 cc
Koc piknikowy		

torba piknikowa

sportowy zegarek

Nagroda specjalna!
Dystrybutor, którzy podczas Summer
Challenge zgromadzi najwięcej case credits
od Dystrybutorów zasponsorowanych
w lipcu i sierpniu 2013, wygra dodatkowo
weekend dla dwojga w nadbałtyckim
spa!

torba piknikowa

