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Tego roku w maju Forever Living Products Êwi´tuje trzydziesty rok 

dzia∏alnoÊci biznesowej. Có˝ za wspania∏y jubileusz! TrzydzieÊci lat 

dostarczania najlepszych produktów i najlepszego planu marketin-

gowego milionom Dystrybutorów i klientów na Êwiecie! Forever 

Living jest w gronie bardzo nielicznych firm marketingu sieciowe-

go, które utrzyma∏y si´ na rynku powy˝ej pi´ciu lat. Nie jest to 

kwestia przypadku. Istniejà bardzo konkretne przyczyny bezprece-

densowego sukcesu tej wspania∏ej firmy.

Forever Living zbudowane jest na kilku bardzo wa˝nych, pot´˝nych 

filarach. Pierwszy z nich to oferta produktowa – najwy˝ szej jakoÊci, 

atrakcyjne produkty zu˝ywalne. Specjalizujemy si´ w Aloe Vera, 

ale równie˝ nasze produkty „niealoesowe” sà najlepsze. Widzia∏em, 

jak ró˝ne firmy utrzymujàce, ˝e oferowany przez nie produkt lub 

sk∏adnik to najnowsze odkrycie w dziedzinie piel´gnacji zdrowia,  

w ciàgu kilu lat odchodzà w niebyt, poniewa˝ produkt nie sprosta∏ 

oczekiwaniom – albo brakowa∏o kontroli jakoÊci, albo firma nie by∏a 

w stanie nadà˝yç z produkcjà. Na szcz´Êcie dla FLP nasze Aloe 

Vera mia∏o, ma i nadal b´dzie mieç najwy˝szà jakoÊç  

i war toÊç, jakie mo˝na znaleêç na Ziemi! Forever Living patrzàc  

w przysz∏oÊç kupi∏o na w∏asnoÊç plantacje i zak∏ady przetwórcze. 

Nasi Dystrybutorzy mogà polegaç na jakoÊci i dost´pnoÊci pro-

duktu, niezale˝nie od tego, w której cz´Êci naszego globu prowadzà 

biznes. Dowiod∏o tego trzydzieÊci lat!

Kolejny pot´˝ny filar to plan marketingowy, który pozostaje najbar-

dziej lukratywnym w bran˝y. Przy zachowaniu odpowiednich pro-

porcji mi´dzy premià osobistà a premià grupowà i prowizjà 

liderskà, ka˝dy Dystrybutor zarabia odpowiednio do wysi∏ków. 

Nasz plan jest ∏atwy do zrozumienia i prosty w realizacji. K∏adzie 

nacisk na sprzeda˝ detalicznà i sponsorowanie. Nie pozwala na 

nadmierne gromadzenie zapasów czy nielegalne piramidy. Wyma-

ga osobistej aktywnoÊci, by otrzymywaç premie grupowe, a jed-

noczeÊnie umo˝liwia niewielkie zakupy, by otrzymywaç premie 

osobiste. Widzia∏em, jak inne firmy tworzy∏y zasady, w których nie 

wymaga∏y od swoich Dystrybutorów ˝adnej osobistej aktywnoÊci 

dla kwalifikacji do premii grupowej. Entuzjazm wobec tego faktu 
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szybko gas∏, gdy Dystrybutorzy uÊwiadamiali sobie, ˝e przy zniko-

mej aktywnoÊci – lub ca∏kowitym jej braku – ka˝dego cz∏onka 

struktury równie˝ premie grupowe by∏y znikome – lub nie by∏o ich 

wcale. Tych firm nie ma ju˝ na rynku. Na szcz´Êcie dla nas plan 

marketingowy Forever Living by∏, jest i b´dzie najlepszy, jaki mo˝na 

znaleêç na Ziemi. Dowiod∏o tego trzydzieÊci lat!

Dalej mamy pot´˝ny filar, którym jest Administracja Biura 

G∏ównego. Przypominam sobie rozmow´ kwalifikacyjnà z pewnym 

m´˝czyznà, który ubiega∏ si´ o stanowisko dyrektorskie. Dzia∏a∏ 

wczeÊniej w innej firmie marketingu sieciowego, gdzie przez kilka 

lat by∏ Top Dystrybutorem USA. Zarabia∏ ponad 200 000$ rocznie. 

Pewnego wieczoru, kiedy w∏aÊnie wychodzi∏ ze swojej rezydencji, 

by wsiàÊç do mercedesa i pojechaç na spotkanie rekrutacyjne, za-

dzwoni∏ telefon. M´˝czyzna spieszy∏ si´, ale mimo to postanowi∏ 

wróciç i odebraç telefon. W s∏uchawce us∏ysza∏ g∏os szefa dzia∏u 

prawnego firmy. Dzwoni∏ on, by powiadomiç lidera sprzeda˝y, ˝e 

w∏aÊnie tego dnia firma og∏osi∏a upad∏oÊç i niestety w tym miesiàcu 

nie przeÊle mu nale˝nego czeku na 20 000$. Na pytanie kiedy w ta-

kim razie przyjdzie czek, prawnik odpowiedzia∏, ˝e nazwisko Dys-

trybutora znajdzie si´ na liÊcie wierzycieli i s´dzia rozpatrujàcy 

spraw´ upad∏oÊciowà w ciàgu 24 godzin podejmie decyzj´, jaka 

kwota – jeÊli w ogóle jakakolwiek – zostanie mu przekazana. 

Wyobraêcie to sobie! Ten lider sprzeda˝y nie tylko mia∏  

kredyt do sp∏acenia i rodzin´ na utrzymaniu, ale za pi´tnaÊcie mi-

nut mia∏ poprowadziç spotkanie rekrutacyjne! Jakby tego by∏o 

ma∏o, oka za∏o si´ póêniej, ˝e w∏aÊciciel firmy potajemnie przela∏ 8 

milionów dolarów na b´dàce poza zasi´giem sàdu konto w Szwaj-

carii. Ca∏a ci´˝ka praca Dystrybutora, by zbudowaç coÊ, co – jak 

wierzy∏ – zapewni mu przysz∏e bezpieczeƒstwo finansowe, posz∏a 

na marne!

Sam nie wiem, jak wiele firm marketingu sieciowego ponios∏o 

pora˝k´ przez chciwoÊç i z∏e zarzàdzanie korporacyjne. W Forever 

Living jest inaczej. W ciàgu minionych 30 lat ani razu nie spóêniliÊmy 

si´ z wyp∏atà premii 15. dnia miesiàca. Nie mamy d∏ugów. Rozwi-

jaliÊmy si´ màdrze i stopniowo. Nasza filozofia oparta jest na solid-

nych zasadach. Naszym liderom (a wielu z nich jest z FLP od ponad 

20 lat) szczerze zale˝y na dobrobycie ka˝dego Dystrybutora. 

Dowiod∏o tego trzydzieÊci lat!

I w koƒcu, mamy grup´ wspania∏ych, pe∏nych entuzjazmu  

i zaanga˝owania ludzi, którzy sà Dystrybutorami na ca∏ym Êwiecie! 

Niesamowite jest to, ˝e wielu Dystrybutorów, którzy do∏àczyli do 

Forever Living w pierwszych miesiàcach istnienia firmy, nadal ak-

tywnie dzia∏a. To wiele mówi o dochodowoÊci planu marketingo-

wego, skutecznoÊci produktów i zwiàzku mi´dzy Dystrybutorem  

a administracjà. Przypomina on raczej ogólnoÊwiatowà rodzin´,  

a nie biznes w tradycyjnym rozumieniu. Choçby ja – jestem bardzo 

dumny i wdzi´czny, b´dàc cz´Êcià tej wspania∏ej firmy. Podjà∏em 

w∏aÊciwà decyzj´, zostajàc Dystrybutorem. Dowiod∏o tego trzy-

dzieÊci lat!

Bill Lewis, Senior VP of Operations
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