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Nasza podróż Forever
Każdego dnia, kiedy słyszę o tym, jak 
Forever wpłynęło na czyjąś osobistą po-
dróż, uśmiecham się. Jednym z powo-
dów, dla których ta firma zmieniła tak 
wiele ludzkich żyć, jest inspiracja, jaką 
stanowi dla innych nasza własna podróż 
jako członków tej niesamowitej rodziny. 
Kiedy znajomi słyszą o Twoim wyjeź-
dzie na Global Rally na Hawaje lub widzą 
Twoje podekscytowanie jeziorem Tahoe, 
istnieje duże prawdopodobieństwo, że 
zaciekawią się Twoim biznesem. W miarę 
rozwoju swojego biznesu, coraz bardziej 
cieszymy się wycieczkami, finansową 
wolnością i elastycznym rozkładem dnia. 
Twoją ambicją może być realizacja kolej-
nego programu promocyjnego w Planie 
Marketingowym, pamiętaj jednak, że dla 
członka rodziny Forever podróż stanowi 
wartość samą w sobie.

Jedną z najmilszych niespodzianek wyni-
kających z bycia Dystrybutorem są umie-
jętności, które rozwijasz w miarę swoich 
postępów w Planie Marketingowym. 
Kiedy rozmawiam z odnoszącymi sukce-
sy Gem Managerami, czuję bijący od nich 
entuzjazm, jaki żywią w stosunku do ich 
biznesu. Doskonaląc zasady 4Core, czy-
li Rekrutację, Utrzymanie, Produktyw-
ność i Rozwój, poznajemy zaawansowa-
ne techniki komunikacji. Rozmawiając  
z wieloma ludźmi o różnym pochodzeniu 
i doświadczeniach życiowych, uczymy 

się elastyczności w podejściu. Jestem 
pewien, że gdy porozmawiacie ze swo-
imi sponsorami, okaże się, że rozwinęli 
oni umiejętności interpersonalne, które 
wzbogaciły ich życie i relacje między-
ludzkie.

Każdy z nas zaczyna tę wspólną podróż 
z wielkimi nadziejami na sukces. Kiedy 
zbieramy się razem i wymieniamy uśmie-
chy, uświadamiamy sobie, że jesteśmy 
częścią globalnej rodziny Forever. Dla-
czego się uśmiechamy? Ponieważ dobrze 
się BAWIMY! Spotykamy się z innymi, 
którzy tak jak my, mają odwagę podążać 
za największą szansą na świecie. Nasze 
ścieżki krzyżują się ze ścieżkami wielu 
interesujących ludzi, jest nam dane dzie-
lić się swoją wiedzą i radować z nowych 
przyjaźni. Naprawdę czuję, że mam ro-
dzinę w ponad 150 krajach świata!

Zachęcam Was, byście w tej podróży z 
Forever skorzystali z nowego narzędzia, 
jakie oferujemy na DiscoverForever.com 
– podstrony „Journey”. Do niedawna tyl-
ko wybrani Dystrybutorzy mogli oglądać 
nasze światowej klasy zakłady przetwór-
cze i plantacje. Teraz możesz zwiedzić 
naszą siedzibę główną i obejrzeć pola 
aloesu na monitorze komputera, nie ru-
szając się z domu! Co najlepsze, możesz 
efektywniej dzielić się pasją Forever ze 
swoją strukturą i z tymi, którzy dopiero 
zaczynają. Znajdziesz tu również wy-

wiady z Członkami Zarządu, lokalnymi 
farmerami i ludźmi, dbającymi o to, by 
produkty zachowywały najwyższą ja-
kość. Strona Journey pozwala Ci zajrzeć 
za aloesowe kulisy i pomaga skuteczniej 
opowiadać innym o biznesie. 

To zaszczyt, że jesteście częścią na-
szej podróży, trwającej już 35 lat. Na-
sza wspólna podróż nie ma ograniczeń. 
Możecie stać się wielcy, nie tylko dzięki 
nagrodom Planu Marketingowego, ale 
również przez umiejętności, jakie zyska-
cie. Umiejętności z zakresu komunikacji 
i przywództwa będą Wam dobrze służyć 
w podróży, niezależnie od tego, jaki po-
ziom osiągniecie. Prąc do przodu, pa-
miętajcie, że jesteście kluczową częścią 
globalnej rodziny i osobiście zachęcam 
Was do korzystania ze strony Journey. 
Mądry człowiek powiedział kiedyś: Duszą 
podróży jest wolność, doskonała wolność, 
by myśleć, czuć i działać, jak się tylko czło-
wiekowi podoba. Jako rodzina Forever, 
cieszmy się wolnością i zdrowiem pod-
czas podróży – razem i z uśmiechem!

FOREVER Wasz,

Rex Maughan
Chief Executive Officer

Rex Maughan
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Piszę te słowa niedługo po serii spotkań,  
w jakich miałem przyjemność uczestni-
czyć w różnych miejscach Polski. Niedaw-
no odbył się też wrześniowy Success Day, 
poprzedzony spotkaniem Supervisorów. 
Podczas każdego z tych wydarzeń, podob-
nie jak w moich listach, staram się w wy-
stąpieniach podpowiadać Wam, jak pra-
cować, by odnosić coraz większe sukcesy 
i pokonywać kolejne szczeble Planu Mar-
ketingowego. Jednak jeszcze cenniejszym 
doświadczeniem jest dla mnie inspiracja 
i nauka, którą czerpię słuchając Waszych 
historii sukcesu i czytając je na łamach 
naszego miesięcznika. Historie te są tak 
różne, jak różni są ludzie je opowiadający, 
ale w każdej znajdziemy coś, co okazuje 
się być zaskakująco podobne do naszych 
własnych doświadczeń i wyzwań, jakim 
musimy stawiać czoła. Nieważne, czym 
ktoś się zajmował przed podjęciem współ-
pracy z Forever, ani ile miał lat i jaki stan 
konta, gdy podpisał umowę. Wszystkich 
Dystrybutorów, niezależnie od wcześniej-
szego bagażu doświadczeń, łączy prag-
nienie tego, by coś w swoim życiu zmienić  
i decyzja, by wyruszyć z Forever w podróż, 
która pozwoli tego dokonać. 

Szlak tej podróży znaczą mniejsze i więk-
sze sukcesy, kolejne kamienie milowe, od-
znaki, które otrzymujemy wraz z awansa-
mi na kolejne stanowiska. Jednak czasem 
pojawiają się też momenty zwątpienia  
i zniechęcenia – gdy ktoś nie przychodzi 
na spotkanie, gdy mówi „nie”, gdy nie 
traktuje naszej oferty poważnie. I wte-
dy wspaniale jest porozmawiać z innymi 
Dystrybutorami. W spotkaniach Forever 
– od tych kameralnych, organizowanych 
w strukturach, przez większe,  regional-
ne, aż do naszego krajowego Success Day  
i imponującego, ogólnoświatowego Global 
Rally – fantastyczne jest to, że gromadzą 
one ludzi o podobnym sposobie myślenia 
i ambicjach. Na scenie wypowiadają się 
ludzie, którzy stawali przed takimi samy-
mi wyzwaniami jak my, ale nie poddali się  
i dzięki konsekwencji w działaniu zdoby-
wają coraz wyższe szczyty z Forever. Słu-
chanie o ich doświadczeniach jest szalenie 
budujące. W każdej z historii niewątpliwie 
odnajdziemy punkty wspólne z drogą, jaką 
i my pokonujemy. A to pozwoli nam wy-
raźniej dostrzec swoje własne możliwości 
oraz uświadomić sobie, że i nasza wytrwa-
ła praca zaowocuje sukcesem.

Wasz,

Jacek Kandefer

Twoja własna historia

Gorąco zachęcam do przyjeżdża-
nia na Success Day (pamiętajcie, że  
w listopadzie świętujemy 20 lat FLP 
w Polsce!) oraz do realizowania kwa-
lifikacji na Global Rally i Eagle Mana-
gers Retreat. Kto wie, może na na-
stępnym spotkaniu usłyszymy Twoją 
historię sukcesu… 

Jacek Kandefer
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Managerowie

Supervisorzy

Mariola i Piotr Piotrowscy 
sponsor: Danuta i Jerzy Wieczorkowie

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.

Beata Bieryło   sponsor: Beata Kędzierska

Janina i Lech Chmielewscy sponsor: Agata Zawieska

Anna Goleman   sponsor: Patrycja i Łukasz Waszakowie

Ewa Jabłońska-Nabayogo 
i Antonie Nabayogo  sponsor: Alina i Adam Żebrowscy

Hanna Janicka   sponsor: Bogumiła i Jan Srokowie

Magdalena Kasprzyk  sponsor: 
     Małgorzata Banasik-Kasprzyk i Paweł Banasik

Jolanta Kiełkowicz   sponsor: Janina i Lech Chmielewscy

Lucyna Maj    sponsor: Katarzyna Maj-Król

Agata Marczewska-Dziewulak sponsor: Beata Bieryło

Agata i Andrzej Olejniczak sponsor: Grażyna i Janusz Studzińscy

Eugenia Pożarycka  sponsor: Małgorzata Nitka

Katarzyna Sidor   sponsor: Sylwia Ignaszewska

Dorota Smętek   sponsor: Grzegorz Smętek

Diana Umstaedter   sponsor: Alicja i Krzysztof Markowscy

Jacek Waśkowski   sponsor: Bożena Gaj



top dystyRutoRZy | wRZesieŃ 2013

1. Bogumiła i Jan Srokowie

2. Urszula Zyskowska

3. Ewa Chruścińska

4. Magdalena Strojna

5. Grzegorz Sieczka

1. Urszula Zyskowska

2. Bogumiła i Jan Srokowie

3. Bożena Mach

4. Maria i Jacek Bartkowiakowie

5. Kazimierz Kulbat

6. Wiesława i Adam Spyrowie

7. Magdalena Strojna

8. Grażyna Poremov

9. Urszula i Mirosław Kapustowie

10. Bożena Gaj

11. Izabela i Krzysztof Szewczykowie

12. Dorota Magnuszewska

13. Krystyna Kwiecień

14. Mariola i Piotr Piotrowscy

15. Jadwiga i Andrzej Adamczykowie

16. Sylwia Ignaszewska

17. Justyna i Waldemar Brzescy

18. Urszula i Tomasz Kućkowie

19. Piotr Wojtyna

20. Halina i Wiesław Micorkowie

6. Maria i Jacek Bartkowiakowie

7. Wiesława i Adam Spyrowie

8. Bożena Mach

9. Una Gurawska-Mach i Maciej Mach

10. Jolanta i Radosław Jochimowie

Obroty całkowite

Obroty niemanagerskie
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Managerowie

1. Małgorzata i Tomasz Ciszewscy

2. Katarzyna Sidor

3. Ewa Tomanek

4. Agnieszka i Wiesław Podoba

5. Katarzyna Mikołajczyk-Rybka

6. Ewa Jabłońska-Nabayogo 
     i Antonie Nabayogo

7. Ewa Foley

8. Dorota i Radosław Zimińscy

9. Teresa i Waldemar Fortuna

10. Lucyna Maj

Najskuteczniejsi sponsorzy



budowanie biZnesu
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FLP jest dumne z tego, że znajduje się na liście opublikowanej na 
stronie internetowej organizacji PETA, co stanowi potwierdze-
nie, iż nie prowadzimy ani nie zlecamy testów składników, recep-
tur ani gotowych produktów na zwierzętach oraz zobowiązuje-
my się nie robić tego także w przyszłości. 

www.peta.org

Certyfikacja IASC (International Aloe Science Coun-
cil – Międzynarodowa Rada Naukowa ds. Aloesu) 
gwarantuje, że gotowe produkty aloesowe FLP za-
wierają aloe vera o wysokim standardzie* czystości 
i jakości. Produkty są testowane z wykorzystaniem 
metod analitycznych, by mieć pewność, że spełnia-
ją powyższe kryteria.

www.iasc.org
* Standard jakości aloe vera

Halal to arabskie słowo oznaczające „to, co nakazane”. Certyfikacja halal 
gwarantuje, że produkt nie będzie zawierał niczego, co jest „haram”, czyli 
zabronione w islamie. Personel IFANCA analizuje zarówno składniki pro-
duktu, jak również sposób przygotowywania, przetwarzania oraz procedu-
ry wiążące się z higieną i warunki sanitarne. Jest to cenne potwierdzenie, 
że produkt faktycznie posiada certyfikat halal IFANCA, a tym samym speł-
nia najwyższe standardy certyfikacji halal.

www.IFANCA.org

„Koszerność” to słowo pochodzące z języka hebrajskie-
go, dosłownie oznaczające „właściwy”. Używane w od-
niesieniu do żywności potwierdza, że dany produkt speł-
nia wymogi żywnościowe prawa żydowskiego. Zasady 
regulujące kwestię koszerności wywodzą się z Tory pisa-
nej, a dodatkowo zostały uściślone w Torze ustnej. Są 
one przestrzegane przez Żydów od ponad 3000 lat.

Certyfikaty i symbole 
na produktach oraz ich znaczenie



POZIOM 1
Osiągnij sumę 15 nowych CC (bez zakupów osobistych)  

+2 bilety na Global Rally O2 Show

+2 bilety na Global Rally O2 Show

+2 bilety na Global Rally O2 Show 

Ty
(aktywność)

Ty
(aktywność)

Assistant Supervisor
minimum 10CC

Assistant Supervisor
minimum 10CC

POZIOM 2
Osiągnij sumę 30 nowych CC (bez zakupów osobistych) 

POZIOM 3
Osiągnij sumę 60 nowych CC (bez zakupów osobistych) 

EUROPEJSKI 
PROGRAM PROMOCYJNY: 

1 WRZEŚNIA – 31 GRUDNIA 2013

Standardowe wymagania dla wszystkich poziomów: 
Każdy Nowy Dystrybutor musi osiągnąć minimalną sumę case credits, tak jak przedstawiono powyżej. Realizuj wymóg aktywności 4 cc w każdym miesiącu trwania programu. Program 
promocyjny będzie trwał od 1 września do 31 grudnia 2013 r. Wszystkie wymagania muszą zostać zrealizowane w czasie trwania programu. Osoby, które dołączą do fi rmy w trakcie 
okresu kwalifi kacyjnego, mogą wziąć udział w programie pod warunkiem, że zrealizują wymóg aktywności 4 cc w swoim pierwszym pełnym miesiącu oraz w każdym następnym okresu 
kwalifi kacyjnego. Dystrybutor, który dołączy do fi rmy w ostatnim miesiącu okresu kwalifi kacyjnego, musi w nim spełnić wymóg aktywności 4 cc. Za datę zasponsorowania Dystrybutora 
przyjmuje się datę wprowadzenia Umowy Dystrybutorskiej do bazy danych Biura Głównego. W programie uczestniczyć mogą jedynie Dystrybutorzy zamieszkali na stałe w europejskim 
regionie Forever. Wszyscy dystrybutorzy w grupie muszą być zasponsorowani w kraju. Wszystkie koszty, w tym przejazd, wyżywienie i zakwaterowanie związane z udziałem w Global Rally 
pozostają w gestii kwalifi kującego się Dystrybutora. Każdy Dystrybutor jest odpowiedzialny za zrozumienie zasad programu. Nagrody programu obejmują wyłącznie to, co zostało wymie-
nione powyżej. Laureaci otrzymają wyłącznie gotówkę i bilety przypadające na najwyższy poziom uzyskanej przez nich kwalifi kacji. Nagród nie można łączyć. 
Laureaci zostaną powiadomieni do 15 lutego 2014. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone 15 marca 2014, w lokalnej walucie kraju zamieszkania laureata. 
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Głównym. Wyjątki nie będą rozpatrywane.  Żadnych programów promocyjnych nie można łączyć 
ani przekazywać nagród z nich wynikających.

Forever Global Rally O2 Show – 2 i 3 maja 2014

Zyskaj €8OO na swój wyjazd do Londynu

€4

€8

Assistant Supervisor
minimum 5CC

Assistant Supervisor
minimum 5CC

Londons Calling Pl.indd   1 2013-09-05   12:35:49
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poRtRet sukcesu

Dorota  
i Artur
Streszewscy
Managerowie

Mamy zaszczyt opowiedzieć Wam naszą historię, która pewnie 
jest podobna do wielu, a jednak niepowtarzalna, bo doświadczona 
przez nas osobiście.

Wierzę, że nic nie dzieje się przez przypadek. To, że poznałam Fo-
rever, także nie było przypadkiem, a darem niebios. Po trzech la-
tach bezowocnych poszukiwań pracy, po długich miesiącach wy-
deptywania ścieżek do Urzędu Pracy, który nie przedstawił mi 
żadnej oferty,  po tym, jak nie otrzymałam dofinansowania na za-
łożenie własnej firmy, Forever spadło mi z nieba.

W tym czasie dostałam zamówienie na namalowanie ikony. Two-
rzyłam ją dla Wiesi Spyry i to ona zaproponowała mi, abym spró-
bowała swoich sił w marktingu sieciowym, w firmie Forever Living 
Products. To była szansa, ale i wyzwanie, bo nigdy nie miałam do 
czynienia z tego typu pracą. Byłam osobą nieśmiałą, która raczej 
bała się kontaktu z ludźmi. Pamiętam pierwszy telefon do kole-
żanki. Godzinę rozmawiałam o wszystkim, zanim zaprosiłam ją na 
spotkanie. Pierwsze kroki wcale nie były łatwe. 

Co mnie zafascynowało od razu? To produkty, któ-
rych dobre efekty zauważyliśmy bardzo szybko.  
Najbardziej fascynujące i niewiarygodne było działanie samego 
miąższu aloesowego, który pomógł wrócić do zdrowia mojemu 
bratu. To spowodowało, że i on zaczął opowiadać innym o tej cu-
downej roślinie. Tak zarażaliśmy miłością do produktów naszych 
bliskich i znajomych – my w Polsce, a mój brat w USA, gdzie miesz-
ka. Mamy także dystrybutorów w Kanadzie, Niemczech i Anglii.

Ponieważ zawsze interesowało mnie 
wszystko co dotyczy zdrowia i natural-

nej dbałości o nie, z wielkim zainte-
resowaniem słuchałam wykła-

dów i szkoleń produktowych.

Mój mąż na początku był 
tylko obserwatorem, ale i on 

powoli wciągał się w „aloeso-
wy biznes” – analizował prze-

de wszystkim plan marke-
tingowy.

Od początku byliśmy aktywnymi konsumentami. Dopiero od 
awansu na stanowisko Supervisora w kwietniu zeszłego roku, dzia-
łalność w Forever potraktowaliśmy jako naszą pracę. Nie zawsze 
było łatwo, raczej często bywało trudno, ale nieoceniona okazała 
się pomoc Wiesi, która z ogromną cierpliwością, spokojem i wyro-
zumiałością czuwała nad naszymi działaniami. Zawsze chętna do 
pomocy, potrafiła nas zmobilizować, gdy brakowało nam wiary, że 
się uda. Prowadziliśmy codzienne, wielogodzinne rozmowy-szko-
lenia z bratem i jego amerykańską grupą – Krzysztof zafascynowa-
ny planem marketingowym, ja przekazywałam swoją wiedzę  
o produktach. Także nasza polska, liczna grupa stanęła na wysoko-
ści zadania.

Awans na pozycję Managera to dopiero początek naszej drogi. Cią-
gle się uczymy, poszukujemy, analizujemy. Jedno jest pewne – ta 
praca nas zmienia, rozwija, ośmiela, uwrażliwia. 
Uczymy się jeszcze bardziej dostrzegać drugiego człowieka i jego 
potrzeby. Najwiekszą radością jest uśmiech innej osoby, której po-
możemy oraz słowa: dziękuję, że pokazałaś mi produkty, firmę, że 
mi pomogłaś. To buduje i wyzwala jeszcze większą chęć pomocy. 
Nie zawsze  jest tak wspaniale, bo wielu jeszcze nie dojrzało, aby 
spróbować Forever, ale czekamy cierpliwie, szukamy dalej, daje-
my szansę, którą sami otrzymaliśmy.
Pracujemy w Forever, aby pomóc innym, nie mieć problemów fi-
nansowych, a przede wszystkim, aby spełnić swoje marze-
nia. Mam nadzieję, i wiem, że tak się stanie, że bedę mogła robić 
to, co jest moją pasją, moim zawodem, życiem – malować. Nie dla-
tego, żeby otrzymać zapłatę, malować na życzenie, ale tak jak 
sama chcę. Tworzyć bez pośpiechu, mieć czas iść do przodu i roz-
wijać się. 

Życzymy wszystkim, którzy już choć trochę zaprzyjaźnili się  
z Forever, aby trwali, nie poddawali się. Porażki są wpisane w ten 
zawód, ale cierpliwi, wytrwali i pracowici wygrywają. 
Forever nie ma granic. Spotykajmy się z ludźmi, ko-
chajmy ich, stawiajmy sobie zadania, bądźmy lidera-
mi i uczmy się od najlepszych.
Wszystkim, którzy stanęli na naszej ,,aloesowej” drodze i zechcieli 
z nami pracować oraz przyjaźnić się, bardzo dziękujemy i życzymy, 
aby byli orłami szybującymi bardzo wysoko. 



niezrównane
przeżycie.
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Najpopularniejsza scena muzyczna na kuli ziemskiej spotyka się  
z największą szansą na świecie

Global Rally Forever na O2 w Londynie będzie   
niezrównanym przeżyciem. Po prostu musisz tam być.
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Ewa  
Miłek  
i Andrzej 
Fac
Managerowie

Rok i osiem miesięcy pracy - i już. Jesteśmy Managerami. Przyszło 
mi teraz napisać o naszych doświadczeniach związanych z Forever.  
Pamiętam jak we wrześniu 2011 roku wydawało się to odległe, nie-
mal niemożliwe do osiągnięcia. Dziś już wiem, że można. 
Wszystko to tylko kwestia czasu, jeżeli jest się wier-
nym swoim postanowieniom. Zaskoczyło mnie jak dużo 
dowiedziałam się przez ten czas, przede wszystkim o sobie.  

Czasem myślę, że dziwna z nas para. Prowadzimy wydawnictwo,  
wydajemy własne książki poetyckie, organizujemy imprezy niespo-
dzianki. Ja prowadzę szkolenia z twórczego myślenia i śpiewam. Do 
tego wszystkiego brakowało jeszcze aloesu. Współpraca z Forever 
Living Products jest dopełnieniem tego, co razem robimy. Nasze 
pasje, takie jak poezja nie są sposobem na wolność finansową, stąd 
poszukiwania dochodu pasywnego dla naszej małej rodziny. Wybór 

padł na Forever Living Products. Za-
nim zdecydowaliśmy,  przeanali-

zowaliśmy sposób działania 
kilku firm z branży MLM. 

Nasz wybór spraw-
dził się w prakty-

ce. 

Po dwóch latach pracy, chcę się podzielić kilkoma wnioskami. Wy-
daje się, że świat byłby lepszy gdyby większa liczba ludzi mogła za-
rabiać w taki sposób jak w Forever. To praca sprawiedliwa, 
niezależna od układów i znajomości. Premii nie wypłaca się tu  
w zależności od preferencji szefa, bo po pierwsze nikt z nas nie ma 
w tej firmie szefa, a po drugie wszystko wynika z rzeczywistych 
efektów. Najważniejsze jest  to , że „ci na górze” są życzliwi i zrobią 
bardzo dużo tylko po to, żeby każdemu z nas jak najlepiej się udało. 
Po trzecie, to taki unikalny biznes, gdzie współpraca jest bardzo 
opłacalna, a konkurencja niemal nie istnieje. Jeżeli wziąć pod uwagę 
fakt, że wysokość zarobków w Forever jest nieograniczona, to czy 
można wyobrazić sobie lepsze warunki do pracy?

To biznes egalitarny. Kiedy wybieraliśmy Forever, bardzo ważne 
było dla nas kim są ludzie, którzy odnoszą tu sukces. Spotkaliśmy 
mieszkańców małych miejscowości i wielkich miast, kobiety i męż-
czyzn w różnym wieku, z różnym wykształceniem i doświadcze-
niem. Każdy z nich zachował swój autentyczny charakter, co wi-
doczne jest w ich sposobie zachowania, ubierania się i w tym, co 
mówią. Można powiedzieć, że ludzie Forever są bardziej 
wolni w porównaniu ze znanymi mi ludźmi sukcesu,  
pracującymi w wielkich korporacjach. Świadomie ucie-
kłam od systemów zachowań, dress code’ów, stresu i pracy ponad 
siły. Inne firmy branży MLM też potrafią narzucać swoim dystrybu-
torom sposób zachowania, ale nie Forever.

Mówi się, że sieć, którą budujemy, jest naszym własnym odbiciem. 
Jeżeli tak, to patrząc na ludzi, z jakimi mam przyjemność pracować, 
czuję niekłamaną dumę. Dziękuję tym wszystkim, którzy odpowie-
dzieli „tak” na nasze zaproszenie do Forever i tym, którzy w podob-
ny sposób odpowiedzą nam w przyszłości.



Awanse
Cele

Marzenia
Planowanie sukcesu

Success Day
24 listopada 2013
Novotel Warszawa Centrum
ul. Marszałkowska 94/98, godz. 11.30

Forever to największa szansa na świecie.

   Spełniaj swoje marzenia  

 i pokaż innym, jak to robić.

Świętuj z nami  
20 lat Forever  

w Polsce!!!

Entuzjazm

Uwaga! Zmiana daty!
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poRtRet sukcesu

Magdalena i Albert Wiatrzykowie
Managerowie
Współpracę z Forever Living Products nawiązałam w paź-
dzierniku 2010 roku. Był to dla mnie czas poszukiwań – zmia-
ny życiowej i zawodowej. Moje zainteresowanie zdrowym 
trybem życia, otwartość na zmiany i umiłowanie wolności 
sprawiły, że oferta FLP świetnie odpowiedziała na moje  po-
trzeby, zarówno w kwestii wysokiej jakości produktów, jak 
też proponując biznes o nieograniczonym zasięgu na bazie 
szczelnego, wymiernego planu marketingowego. 

Praca z ludźmi, inspirowanie innych oraz pomoc w planowa-
niu działań i wyznaczaniu celów  to jedne z wielu elementów, 
dzięki którym współpraca z FLP okazała się dla 
mnie tym, co daje energię i poczucie bezpieczeń-
stwa.

W kwietniu 2012 roku dołączył do mnie mąż. W tej chwili 
działamy wspólnie, budując nasze przedsiębiorstwo. 

Awans na pozycję managerską traktujemy jako początek na-
szej drogi w budowaniu tego biznesu i bardzo cieszymy 
się z ogromnych możliwości jakie daje firma.
Bardzo dziękujemy każdej osobie z naszej grupy, która nam 
zaufała i podjęła współpracę. To właśnie awanse naszych dys-
trybutorów dają radość i sprawiają, że chce się działać.  

 Serdecznie gratulujemy wszystkim zaangażowanym. Oferu-
jemy Wam naszą pomoc oraz wsparcie w realizacji celów  
i spełnianiu marzeń.



Wkraczamy w ostatni etap kwalifikacji.
Zwiększ tempo, by osiągnąć cel i zmaksymalizować 
korzyści w Londynie.

Przyspiesz
na finiszu.



budowanie biZnesu

REKRUTACJA

UT
RZ

YM
AN

IE

PRODUKTYWNOŚĆ

ROZW
ÓJ

CZĘŚĆ

3

14                                                                                                                                                                        10.2013

Istotą sprzedaży detalicznej są 
wyższe dochody! 
Kładąc w swojej grupie nacisk na etos prężnej sprzedaży, zarabiasz 

więcej na trzy sposoby:

1. Natychmiastowy zysk detaliczny oraz NDP

2. Możliwość rozwoju potencjalnych nowych Dystrybutorów

3. Kiedy koncentrujesz się na realizacji case credits aktywności, 

pozostajesz skupiony na tych czynnościach, które bezpośrednio 

przyczyniają się do rozwoju i stabilności twojego biznesu: osobi-

stym używaniu i sprzedaży produktów oraz bezpośrednim 

sponsorowaniu nowych Dystrybutorów.

Omówmy teraz trzy sposoby optymalizacji case credits aktywno-

ści.

Bądź produktem produktów
Niezykle ważne jest, by używać jak największej liczby produktów, 

doświadczając tym samym ich korzystanego wpływu na zdrowie  

i urodę. Zauważysz między innymi, że masz więcej energii, gładszą 

skórę i lepsze ogólne samopoczucie. Co więcej, zyskasz jeden  

z największych biznesowych atutów – wiedzę o produktach od 

najskuteczniejszego nauczyciela: doświadczenia z pierwszej ręki! 

Pamiętaj, im więcej produktów używasz, tym większa jest twoja 

wiedza, a to oznacza wyższą sprzedaż i więcej case credits aktyw-

ności. W miarę poprawy samopoczucia i wyglądu, stajesz się coraz 

lepszą reklamą swojego biznesu. Ludzie to dostrzegają, a dzięki 

twoim pewnym, entuzjastycznym prezentacjom będą chcieli kupo-

wać produkty.

Kontynuuj osobistą sprzedaż  
           detaliczną
Niezależnie od tego, jak bardzo rozrośnie się twój biznes, zawsze 

kontynuuj osobistą sprzedaż detaliczną. Dzięki temu, nie tylko 

twoje dochody będą się zwiększać wraz z rozwojem grupy, ale 

pomoże ci to również realizować co miesiąc wymóg aktywności. 

Jest wiele sposobów, by sprzedawać produkty, takich jak domowe 

prezentacje, rozmowy indywidualne, działalność internetowa, targi 

czy wystawy. 

Przedsiębiorcy i konsumenci
Zakupy Nowych Dystrybutorów traktowane są jako część twojej 

aktywności detalicznej, do chwili, gdy osoby te nie uzyskają kwali-

fikacji do ceny hurtowej. Chociaż są one zasponsorowane do Planu 

Marketingowego, nadal otrzymujesz 15-procentowy zysk od ich 

zakupów. Sponsorowani przez ciebie Nowi Dystrybutorzy dzielą się 

na dwie kategorie: przedsiębiorców i konsumentów. Przedsiębior-

ca zwykle kupi zestaw TOF, zorganizuje prezentację produktów  

i będzie sumiennie starał się od początku sprzedawać produkty  

i sponsorować Dystrybutorów. Z drugiej strony, Dystrybutor-kon-

sument jest gotów dokonywać zakupów powyżej wymaganego 

minimum, zazwyczaj na własny użytek; nie jest natomiast nasta-

wiony na zaangażowanie się w biznes. Osoba ta pozostanie Dystry-

butorem-konsumentem do czasu, aż kupi produkty o wartości  

2 case credits w ciągu dwóch kolejnych miesięcy. Do tej pory otrzy-

mywać będziesz 15-procentowy zysk od jej zakupów, co może 

trwać latami. Ważne jest, abyś taką osobę cały czas traktował tak 

samo jak swoich niezasponsorowanych klientów.

W tym miesiącu skoncentrujemy się na kolejnym elemen-
cie 4 Core, jakim jest produktywność. Oznacza ona dys-

trybucję produktu do końcowego konsumenta, czyli 
inaczej mówiąc sprzedaż detaliczną.

Produktywność = twoje case credits aktywności 
(produkty kupione przez ciebie na własny użytek  

+ te kupione przez twoich klientów  
+ te kupione przez twoich osobiście zasponsorowanych 

Nowych Dystrybutorów)
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Teraz już wiesz, jak zmaksymalizować swoją produktywność przez 

zwiększenie obrotów potrzebnych do realizacji wymogu aktywno-

ści. Case credits aktywności stanowią dosłownie fundament twoje-

go biznesu. Od jakości tego fundamentu zależeć będzie Twoja 

przyszła siła i stabilność w FLP. Zachęcamy cię, byś nigdy nie zanie-

dbał sprzedaży detalicznej, obojętnie jak bardzo urośnie twoja 

Bądź bardziej śmiały, dzieląc się szansą na 

biznes z jeszcze jedną osobą dziennie.

Proś wszystkich o rekomendacje w zakre-

sie sprzedaży produktów i pozyskiwania 

nowych Dystrybutorów.

Pamiętaj, że rejestracji umowy powinno 

towarzyszyć zamówienie.

Przeanalizuj swoją grupę, by okre-

ślić najaktywniejszych i na nich się 

skupić.

Zostań dzień lub dwa dłużej po 

Global Rally lub Eagle Manager’s 

Retreat, by rekrutować lub dobrze 

się bawić.

Walcz o wyższy poziom Chairman’s 

Bonus, Eagle Manager lub Global 

Rally.

Kontaktując się z klientami, bądź bardziej 

kreatywny,dzieląc się z nimi większą liczbą produktów.

Wypróbuj produkt, którego jeszcze nie stosowałeś lub 

bądź bardziej zdyscyplinowany jeśli chodzi o produkty, 

których używasz w domu – zastąp te o wartości „ZERO cc” 

produktami Forever!

Lepiej poznaj produkty.

Zaangażuj swój zespół w comiesięcz-

ną realizację 4 cc aktywności  

i sam bądź tego przykładem.

Skuteczniej podtrzymuj kontakty.

grupa. Zagwarantuje ci to nie tylko większą ilość gotówki w kiesze-

ni, ale przede wszystkim, wyznaczy wzór działania twoim Dystry-

butorom. Wyobraź sobie, jak wyglądałyby twoje dochody, gdyby 

każdy Dystrybutor w twojej strukturze zwiększył swoją produktyw-

ność choćby o parę case credits… Do zobaczenia na scenie podczas 

Global Rally 2014 w Londynie! 
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Pomys'l o S' wiȩtach  
wczes'niej niz̊ konkurencja

Jestem pod dużym wrażeniem inwencji jedne-
go z największych marzycieli współczesnych 
czasów, Rexa Maughana. Po raz kolejny mnie 
zaskoczył dając fantastyczne, bajkowe narzę-
dzie do rozwoju naszego biznesu. Święta  
w Polsce to magia, nastrój, spotkania z rodziną 
i prezenty pod choinką! Cóż można zaofiaro-
wać bliskim, kochanym, najważniejszym oso-
bom? Myślę, że zdrowie i urodę. Niczym dobra 
wróżka daj swoim partnerom biznesowym i 
klientom czarowne produkty Forever w pięk-
nym, eleganckim opakowaniu w kolorze sepii.

Zawsze chętnie uczę się od ludzi wyjątko-
wych. Taką osobą był Steve Jobs. Powiedział 
on, że są trzy kwestie, które pozwoliły mu być 
tym człowiekiem, którym był:

 Możliwości – opportunity

Możliwości to przede wszystkim praca. Cóż 
może być przyjemniejszego niż kontakt z dru-
gim człowiekiem i prowadzenie go jak Kop-
ciuszka w rozwoju biznesu Forever, by stał się 
piękny jak Królewna Śnieżka, by miał piękne 
włosy jak Roszpunka, by pojawiał się w na-
szych domach jak Książę z bajki? Rex, Forever 
– dają nam takie możliwości, zapewniają dy-
wersyfikację działań. 

Nasza aktywność w okresie jesieni zaowoco-
wała pięknymi prezentami w planie marketin-
gowym. To najlepszy czas dla rozwoju. To kon-
sekwencja bycia… konsekwentnym w działa- 
niach edukacyjnych. Dzisiaj klient, dystrybu-
tor jest osobą wymagającą, świadomą. Buduj 
z nim dobre relacje, pozwól mu wybierać  
w bogatej ofercie Forever.

 Bycie seksownym

Cytuję dalej za Stevem Jobsem: Najseksow-
niejszą rzeczą na świecie jest bycie sprytnym, 
uważnym i wielkodusznym. 

Dookoła nas są Śpiące Królewny, Kopciuszki, 
Królewny Śnieżki, jest wielu Piotrusiów Pa-
nów. Bądź uważną osobą, obudź przy pomocy 
oferty świątecznej ich piękno: wewnętrzne  
i zewnętrzne. Patrz dokładnie, obserwuj, bu-
duj relacje, daj z siebie to, co najlepsze. Ale po-
każ też nowe suplementy, które poprowadzą 
was razem w krainę zdrowia.

 Budowanie życia (FOREVER!)

Wokół nas to, co nazywamy życiem, zostało 
stworzone przez ludzi, którzy wcale nie są od 
ciebie mądrzejsi. 

Ty też możesz to zrobić. Zasługujesz na wiele. 
Buduj solidne podstawy swojego biznesu. 
Bądź swoim najlepszym klientem. Twoi przy-
jaciele, partnerzy biznesowi, klienci, uważnie 
cię obserwują. Patrzą co masz w łazience,  
w lodówce, czy korzystasz z  czarownej skarb-
nicy natury zamkniętej w bukłakach z aloe-
sem, w magicznych słoikach z Sonya, w aloe-
sowym kwiecie młodości AFdJ (pozbawionym 
parabenów), czy masz energię, korzystając na 
co dzień z suplementów.
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Gwiazdkowe opowie�ści
Każde zauroczenie ma swój początek…
Poznaj Forever i daj się zauroczyć starannie dobranym 
produktom. Każdy zestaw w specjalnym świątecznym 
opakowaniu. 

Firmy stworzonej, by pomagać każdemu, kto pragnie 
lepszej przyszłości, osiągnąć ją samodzielnie. W 1978 roku 
jego marzenie się spełniło. 
Ponad 30 lat później, Forever Living Products jest 
przedsiębiorstwem o miliardowych obrotach, obecnym 
w ponad 150 krajach.
Wytwarzamy i sprzedajemy ekskluzywne produkty 
wellness, oparte na jednym z najczystszych darów natury 
– aloe vera. Ponad 9,5 miliona Dystrybutorów na całym 
świecie odkryło potęgę życiowej szansy Forever Living. 
Miliony ludzi cieszą się bardziej satysfakcjonującym, 
zdrowszym, bogatszym życiem – dzięki biznesowi, którego 
początkiem było tylko marzenie…
A skoro mowa o marzeniach – czy Boże Narodzenie nie 
jest szczególną, magiczną porą roku? Z naszego punktu 
widzenia, tak. Ponieważ Gwiazdka to czas, gdy spełniają się 
marzenia, tak samo jak każdego dnia tu, w Forever Living 
Products.
Podczas tegorocznego Bożego Narodzenia chcemy się 
podzielić z Wami częścią tej magii, oferując Wam wyjątkowe 
prezenty dla Waszych najbliższych i najdroższych.

Od nas wszystkich dla Was wszystkich:
Fantastycznej Gwiazdki Forever!

P          ewnego razu żył sobie człowiek o nazwisku 
Rex Maughan. Rex marzył o zbudowaniu 
fi rmy innej niż wszystkie. 
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Śniez· ka

C      hcesz być najpiękniejsza w świecie? Ten gwiazdkowy 
zestaw zawiera jedne z naszych najpopularniejszych 
produktów, które zostały stworzone, by dbać o twoją 
skórę iście po królewsku. 
Urzekające Święta – z Forever.

Galaretka Aloe Vera
Roślina w tubce. Stabilizowany miąższ aloe 
vera, który koi, wygładza i nawilża twoją skó-
rę. To bardzo wszechstronny produkt, którego 
możesz używać na przykład do nawilżania 
suchej skóry, kojenia oparzeń słonecznych 
i otarć, łagodzenia ukąszeń owadów.

Aloe Propolis Crème
Cudowny, wszechstronny krem, który nawilża 
i odmładza suchą, łuszczącą się skórę. Odpo-
wiedni zarówno do pielęgnacji twarzy, jak 
i całego ciała, również skóry wrażliwej. Skład-
niki obejmują aloe vera, propolis, rumianek 
oraz witaminy A i E.

Forever Aloe Scrub 
Skuteczny preparat oczyszczający skórę – na 
tyle łagodny, że można go używać codziennie. 
Delikatnie usuwa martwe komórki naskórka 
oraz zanieczyszczenia zatykające pory 
i nadające skórze ziemisty wygląd, tym 
samym początkując proces odkrywania 
„nowej”, promiennej i zdrowszej skóry. Zawie-
ra unikalne połączenie stabilizowanego miąż-
szu aloe vera i mikrogranulek pozyskiwanych 
z czystego olejku jojoba.

Zestaw Śnieżka

231,97 zł

– 5 –

Obudź ze snu piękny wygląd. Ten zestaw zawiera 
dwa niezwykłe produkty pielęgnacyjne z naszej kolekcji 
Aloe Fleur de Jouvence, by twoja cera była równie 
świeża jak brzask.

Promienne Święta – z Forever.

Firming Day Lotion
Odżywczy i wzmacniający krem na dzień, 
dzięki któremu twoja skóra pozostaje jędrna 
i gładka. Zmniejsza pory i chroni skórę 
przed czynnikami zewnętrznymi. Doskonały 
jako podkład pod makijaż. Oprócz głównego 
składnika, którym jest aloe vera, zawiera 
także wyciągi roślinne, kwas hialuronowy 
oraz witaminy C i E. Wolny od parabenów.

Recovering Night Crème
Ożywczy i ujędrniający krem na noc z kolagenem. 
Jego podstawą jest aloe vera, a wśród pozostałych 
składników znajdziesz olejki roślinne, witaminy 
C i E oraz prowitaminę B5. Wolny od parabenów.

Śpia,ca Królewna

Zestaw Śpiąca Królewna

254,12 zł
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Bądź szybszy – proces starzenia można opóź-
nić. Korzystając z Vit♀lize dla kobiet czy 
Vit♂lize dla mężczyzn zachowaj upragnioną 
energię i młodość.

Obudź się ze snu… czarowny, magiczny okres 
Świąt szybko nadchodzi. Pozwól bliższym  
i dalszym osobom wybrać prezenty w komfor-
towym zaciszu domowym. W 2012 roku Pola-
cy wydali na prezenty 6 miliardów złotych. 
Weź część z tego tortu. Zapraszam do ma-
gicznego świata Forever. Pracuj z broszurą 
Gwiazdkowe opowieści i opisanymi w niej pro-
duktami.

Wasza dobra wróżka
Halina Smętek, Senior Manager 

Broszura „Gwiazdkowe opowieści” | kod 203L

cena 1 szt. 3,20 PLN

cena 10 szt. 18,00 PLN, czyli tylko 1,80 za 1 szt.



ZJaZd manageRów
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We wrześniu szkoliliśmy się na Zjeździe Managerów nad Zalewem 
Zegrzyńskim. Pierwszego dnia wysłuchaliśmy wystąpienia Piotra 
Domurada. Za oknami sali wykładowej  widać było przepływające 
spokojnie żaglówki, a Piotr Domurad w niekonwencjonalny spo-
sób pomagał nam uporządkować dotychczasową wiedzę i poka-
zał  inne spojrzenie na nasz biznes. Podkreślił autonomię wyboru 
klienta – nie możemy nikogo do niczego zmuszać, ani do pracy, 
ani do produktów.

 W biznesie MLM ważne jest aby:

• budować relacje z ludźmi poprzez: szczery uśmiech, sprawianie 
aby inni poczuli się ważni oraz interesowanie się tym, co  lubią  ro-
bić. 

• dbać o dobre relacje – „Kontaktuj się ludźmi kiedy nic nie chcesz, 
gdy oni będą chcieli, to sami cię znajdą”. 

Dzień zakończyliśmy wspólną zabawą przy dobrej muzyce i grillu. 

W niedzielę była wspaniała pogoda i z wielką przyjemnością przyjęli-
śmy zaproszenie na rejs statkiem po Zalewie. Siedząc przy stolikach na 
górnym pokładzie i słuchając muzyki w stylu retro, obserwowaliśmy 
piękne widoki oraz mijane jachty i motorówki. 

Po rejsie, zrelaksowani udaliśmy się na szkolenie, które poprowadził 
dyrektor Jacek Kandefer. Omówił on cztery kamienie węgielne sukce-
su. Są to: rekrutacja, utrzymanie, produktywność i rozwój. Czasem 
trudno nam uwierzyć, że ten biznes jest taki prosty i próbujemy go ro-
bić po swojemu. Wystarczy natomiast codzienne przestrzeganie kilku 
prostych zasad. Podstawą jest własna aktywność 4 cc oraz uczenie 
tego nawyku naszych dystrybutorów. Sukces nie jest bowiem dzie-
łem przypadku, ale systematycznej pracy.  

Na tego typu spotkaniu byliśmy pierwszy raz. Ucieszyła nas możliwość 
wymiany doświadczeń i poznania się bliżej z innymi Managerami.  
Z niecierpliwością czekamy na następny zjazd!

Izabela i Krzysztof Szewczykowie, Managerowie

weekend 
szkoleń,  
spotkań 

i świetnej 
zabawy!
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więcej zdjęć na: picasaweb.google.com/forever.living.products.poland
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success day | 21 wRZeśnia 2013, waRsZawa

W tym roku Forever świętuje swoje 35. urodziny. To doskonała okazja, by 
poznać lepiej historię firmy – a któż może opowiedzieć ją lepiej niż sam za-
łożyciel FLP, Rex Maughan! Właśnie dlatego wrześniowy Success Day rozpo-
czął film z jego wystąpieniem z Global Rally 2013 na Hawajach, podczas któ-
rego mówił o sukcesach, ale i wyzwaniach, jakim Forever stawiało czoła  
w ciągu minionych 35 lat. To rewelacyjne nagranie znajdziecie również na  
DiscoverForever.com – obejrzyjcie koniecznie! Po filmie przenieśliśmy się 
do Londynu na Global Rally 2014. Dyrektor Jacek Kandefer przypomniał, że 
teraz każdy Dystrybutor ma szansę zakwalifikować się do udziału w tym nie-
samowitym wydarzeniu: do końca roku trwa program promocyjny London’s 
Calling, a jego zasady publikujemy na stronie 7.

Z ogromną przyjemnością pogratulowaliśmy Diamond-Sapphire Manager 
Bogumile Sroce, która została niedawno uhonorowana tytułem Ambasa-
dorki Przedsiębiorczości Kobiet. 

Gratulacje odbierali również nowi Assistant Supervisorzy, Supervisorzy,  
Assistant Managerowie i Managerowie, a także laureaci programu Summer 
Challenge.

Podstawą działalności dystrybutorskiej jest sprzedaż detaliczna, a porą kie-
dy nabiera ona dodatkowego tempa i dynamiki jest okres przedświąteczny. 
Nowy gwiazdkowy katalog Forever, który stanowi doskonałe narzędzie pra-
cy z klientami bajkowo zaprezentowała Senior Manager Halina Smętek 
wraz ze swoim zespołem.

Gościliśmy Jerzego Kostowskiego, autora książki Przywilej wyboru a każdy 
Dystrybutor przyzna, że wiążąc się z Forever dokonał właściwego wyboru. 

Niedawno nasza oferta wzbogaciła się o Vit♀lize, suplement dla kobiecej 
witalności. O tym jak świetny jest to produkt fantastycznie opowiedziała  
dr n. med. Małgorzata Stręk, która przypominała również o Vit♂lize dla 
mężczyzn.

Mirosław Satora z fundacji Pro Omnibus przekazał Dyrektorowi Jackowi 
Kandeferowi oficjalne podziękowanie za wsparcie, jakiego FLPP udzieliło 
Festiwalowi Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej Impresje Artystyczne – 
Ciechocinek 2013.

Ponownie spotkaliśmy się też z Tomaszem Brzeskim, znakomitym sportow-
cem i mistrzem świata w Nordic Walking, który podzielił się historią rekon-
walescencji (gdzie niebagatelną rolę odgrywają oczywiście produkty FLP!) 
po trudnej kontuzji .

A już 24 listopada na kolejnym Success Day będziemy świętować 20. Urodzi-
ny Forever w Polsce – takiego wydarzenia nie możecie przegapić!

Właściwy wybór

Managerowie

Assistant Managerowie
Ewa  Miłek i Andrzej Fac

Tomasz
Brzeski

Małgorzata Nitka
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Summer Challenge

Supervisorzy

Poziom 3

Poziom 2

Poziom 1

Nagroda
specjalna

Bogumiła Sroka

Jacek Kandefer

Małgorzata
Stręk

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

success day | 21 wRZeśnia 2013, waRsZawa

Halina
Smętek

Mirosław Satora i Jacek Kandefer

Prowadząca:
Joanna Klupp

Assistant Supervisorzy



infoRmacJe

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

Oprócz tego możesz:
- zadzwonić do warszawskiego Centrum Zamówień, 
  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 

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.

Pieczęć Aprobaty  
Międzynarodowej  

Rady Naukowej ds. Aloesu

NASZE CERTYFIKATY

Znak 
Koszerności

Islamska  
Pieczęć 

Aprobaty
Certyfikat
islamski 

Produkty nietestowane  
na zwierzętach

FOREVER LIVING PRODUCTS POLAND JEST CZŁONKIEM

Międzynarodowej  
Rady Naukowej 

ds. Aloesu
Amerykańskiej
Izby Handlowej

Polskiego 
Stowarzyszenia 

Sprzedaży 
Bezpośredniej

Krajowej Rady 
Suplementów i Odżywek
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Uwaga!!! Przypominamy, że zgodnie z Zasadami Działalności [pkt. 16.02 (j)] zakazana jest  sprzedaż produktów Forever przez media mar-
ketingowe 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.

Zasady - internet

Zamówienia wysyłkowe

Spotkanie Supervisorów
Jeśli w okresie od września do grudnia 2013 awansujesz 
na stanowisko Supervisora, zaprosimy cię na spotkanie 
do Warszawy, podczas którego:

 # weźmiesz udział w specjalnych warsztatach  
Od Supervisora do Managera,

 # zwiedzisz Biuro Główne FLPP,
 # otrzymasz bezpłatny bilet na Success Day,
 # wymienisz doświadczenia z Supervisorami z całej 

Polski podczas wspólnej kolacji.

Poprzednie spotkanie  
Supervisorów odbyło się  
20 września, a poprowadzili 
je Diamond-Sapphire  
Manager Bogumiła Sroka  
i Dyrektor Jacek Kandefer.

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 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

17 stycznia 2014
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.
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