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Termin odbioru zamówień lutowych.
Przypominamy, że wszystkie zamówienia
złożone w lutym należy odebrać
nie później niż 5 marca 2021 r.
Punkty za nieodebrane zamówienia
nie zostaną naliczone do premii za luty.

Wydawca:
Nature’s Sunshine Products Poland Sp. z o.o.
ul. Olkuska 7, 02-604 Warszawa
tel: (22) 311-21-00
e-mail: biuro@nsppolska.pl
www.e-naturessunshine.com

Top Achiever’s Club to ekskluzywne podróże w najpiękniejsze i najbardziej luksusowe zakątki świata.
Na najbliższe TAC Nature’s Sunshine zabiera Członków Rady Dyrektorów oraz nowych
Dyrektorów-Menadżerów do Meksyku. Tam w zapierającym dech w piersiach holetu Xcaret
w Playa del Carmen będą mieli okazję w pełni oddać sie błogiemu odpoczynkowi,
poznać najlepszych Dystrybutorów z całego swiata i przedstawicieli Nature’s Sunshine INC.
Z okazji zbliżających się obchodów 50 lat Nature's Sunshine na świecie
ogłaszamy specjalne kwaliﬁkacje na najbardziej ekskluzywny wyjazd!
Podróż Top Achiever's Club była do tej pory zarezerwowana dla najwyższych statusów.
Wystartowały specjalne kwaliﬁkacje, dzięki którym każdy Dystrybutor może wziąć udział w tej
wspaniałej wyprawie.
Zasady są proste:
• Potwierdzaj swój status przez co najmniej 10 z 12 miesięcy 2021 roku.
• Odnotuj 20% wzrostu (w porównaniu do 2020 roku) w 7 poziomach liderskich według zasady
jednej składowej - wzrost nie mniejszy niż 100 000 punktów.
• W grudniu 2021 roku bądź co najmniej Dyrektorem-Asystentem

Gratulujemy styczniowych awansów!
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Dyrektor-Konsultant Nature’s Sunshine, Katarzyna
Wierbiłowicz. Jak Ci z tym tytułem?
Naprawdę świetnie! Robi się poważnie prawda? :)

Co Cię przekonało do MLM-u? A może kto?
Rodzice, książka „45 sekundowa prezentacja…” i po prostu
ten model biznesu.

A do Nature’s Sunshine? Też oni?
Też oni. No i mój ukochany chloroﬁl, który wybawił mnie z
potwornych migren ciągnących się za mną od okresu dojrzewania.

Recepta na sukces. Jest taka? Istnieje droga uniwersalna?
Na pewno samodyscyplina. Poszerzanie swojej strefy komfortu o nowe wyzwania i realizacja założonych i spisanych celów.
I poszerzanie wiedzy - każdej wiedzy, która Cię interesuje, rozwija i jest powiązana z Twoją przyszłością w Nature’s Sunshine.
Wiedza buduje pewność siebie, im wyższa ranga, tym większa
powinna być wiedza biznesowa, motywacyjna, etykiety i kultury osobistej oraz produktowa również bez dwóch zdań. To idzie
w parze jeśli chcesz się rozwijać i dawać przykład, budzić zaufanie, imponować. Recepta na sukces to też umiejętne słuchanie
- słuchanie ludzi i ich potrzeb, swojej grupy, ale też słuchanie
swojego sponsora (pozdrawiam serdecznie!).
Ale mam też przepis na sukces ku inspiracji:
1 kubek empatii, do tego 5 łyżek pokory, 2 duże garści konsekwencji w działaniu i …szczypta kultury osobistej. Wymieszać
dokładnie. Podgrzewać razem z 1 opakowaniem zdobywanej
wiedzy.

No i nie mam telewizora! Staram się też nie słuchać radia.
W aucie leci moja playlista i od razu jest wzrost pozytywnej
energii. Zawsze się zastanawiam, dlaczego ludzie już z samego
rana chcą wiedzieć jaki będzie nowy podatek, kto kogo zastrzelił
w USA w szkole, gdzie wojna zbiera nadal żniwa, kto umarł, kto
zabił, że chcą oglądać żenujące przepychanki polityków i jeszcze przed i po bomby reklamowe wszystkiego co złe (bo dobre
nie potrzebuje reklamy w mediach, złe potrzebuje): fastfoody,
banki, detergenty, pieluchy, leki, mleko modyﬁkowane… I po
co mi to od samego rana? Unikam negatywnej energii i ludzi,
którzy mnie ściągają w dół. Omijając coś, co Ci nie służy, mniej
sobie szkodzisz. Masz więc cały zapas pozytywnej energii i to
można utrzymać. No i witamina D3 i chloroﬁl są potrzebne.
Energia!! Mam tę moc!! Feel the power!
A tak z innej beczki to dbam o regenerację organizmu i śpię min
6-7h. Działam prewencyjnie naszymi nutraceutykami i olejkami, by sytuacje stresujące jak najmniej obciążały mnie ﬁzycznie i psychicznie. Czyli zarządzam samopoczuciem. Zarządzam
zdrowiem. Świetnie się czuję sama ze sobą i w swoim ciele
i uważam, że to świetna wizytówka dla Dyrektora-Konsultanta – wiarygodna postawa i ﬁzjonomia. Gdy świetnie się czujesz
w swoim ciele, akceptujesz siebie i ludzie to czują.

Skąd czerpiesz motywację? Taką codzienną – wstajesz rano
i działasz, bo…
Bo lubię celebrować życie. Umiem cieszyć się z małych rzeczy. Słońce sprawia, że dzień jest o 50% lepszy. Jak nie ma
słońca to… Zostaje muzyka, jedzenie, sport, ludzie. Planuję swoje dni w taki sposób, by było mi przyjemnie. Śpiewam
głośno w samochodzie.

Jak wygląda Twój dzień od kiedy zaangażowałaś się w biznes
MLM?
Codziennie zaczynam dzień od Solstic z Gotu Kolą i chwilę
później Loclo. Potem jadę odwieźć córę do przedszkola i robię
jogging z szejkiem z kolagenem albo jadę od razu w teren na

spotkania. Tak naprawdę chodzi o to, że jestem panią swojego
dnia. Lubię być niezależna. Lubię wybór i przestrzeń w planowaniu, czego nie ma na etacie czy pracy dorywczej, sezonowej, zmianowej.

A co jest Twoją pasją? Co robiłabyś gdyby nie MLM?
Zabawa, organizacja i dzieci. To się pięknie łączy w animacje
dla dzieci, które robię od lat nastu i to po prostu kocham.
Wychodzę z założenia, że umiejętność dogadania się z osobą
w każdym wieku jest cenna i cudownie jest zdobyć szacunek
70-latka, 30-latka. Ale zdobyć uznanie i przybić piątkę np.
z 14-latkiem albo 4-latkiem? To jest mega satysfakcja.
Uwielbiam organizować dzieciom urodziny, atrakcje na piknikach szkolnych i ﬁrmowych. Uwielbiam prowadzić dyskoteki i zajęcia edukacyjne. Ludzie często mi mówią, że świetnie tłumaczę „łopatą” i umiem coś bardzo precyzyjnie opisać
w sposób prosty dzięki temu, że muszę wytłumaczyć dzieciom trudne zagadnienia, emocje i uczucia związane z życiem,
zasadami, moralnością, anatomią, ekologią itp.

Dołącz do mojego zespołu, bo…
Lubię ludzi i jestem pozytywnym realistą. Szybko podejmuję
decyzję i lubię konkrety. Lubię też celebrować życie i jeśli Ty zapomniałeś/łaś, jak to jest czerpać radość z dnia za dniem, to sugeruje poprzebywać trochę ze mną i przejąć to, czym się dzielę.
Tak - radość co dnia to piękna sprawa. To uzależnia. To również
radość z obranej drogi biznesowo-zdrowotno-życiowej.

Będę Członkiem Rady Dyrektorów bo… (geny się nie liczą).
Lubię wyzwania i nowe cele. Poza tym, przecież otworzyła się
Europa, to chyba nie ma wyjścia, nieprawdaż?

Co byś powiedziała/napisała gdyby nie było pytań?
„Życzymy sobie i Wam, by nas było stać na święty spokój!
Szczęścia ile się da, miłości w bród, mądrych ludzi wokół!”
Pozdrawiam całą ekipę z Sunshine Trip 2020!!!!
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Dlaczego zdecydowałaś się na prowadzenie biznesu
MLM?
A dlaczego nie robić MLM, skoro to najlepszy pomysł
na biznes?
Dlaczego MLM… Bo każdy może się w nim odnaleźć
i realizować swoje cele. Ten biznes daje mi nieograniczone możliwości rozwoju osobistego. Obecnie wspiera moja ﬁrmę, którą prowadzę od 11 lat. Ten biznes w
moim przypadku sprawdził się w 100% i widzę w nim
przyszłość.

Dlaczego Wybrałaś Nature’s Sunshine?
3 lata temu do ﬁrmy przywiodła mnie zła kondycja mojego zdrowia i zdrowia moich dzieci. To był wtedy jedyny argument - poprawa zdrowia. Potrzebowałam czy-

stego, naturalnego produktu, któremu mogłam zaufać.
Nature’s Sunshine posiada właśnie taki produkt, certyﬁkację NSF, FDA, która dała mi zaufanie do ﬁrmy
i wreszcie produkt, który oddał zdrowie mojej rodzinie.
Wybór nie był na samym początku umocowany w realizowanie biznesu, samo wyszło.
W mojej ocenie Nature’s Sunshine to najlepsze rozwiązanie dla matki, która musi w swoją pracę prowadzenia własnego biznesu wpleść wychowywanie dzieci.
Wygospodarowanie czasu na zajęcie się autystycznym
dzieckiem, które wymaga stałej terapii i opieki, było tu
kolejnym argumentem. Praca na etacie w moim przypadku nie sprawdziłaby się, bo musiałabym ,,coś” poświęcić. Praca w NSP daje mi możliwość dysponowania
swoim czasem i poświęcenia się rodzinie.
Ugruntowanie ﬁrmy na świecie, oraz silne umocowanie jej na giełdzie NASDAQ , to gwarancja kapitalnego
biznesu, rewelacyjnego planu marketingowego, który
płaci niezależnie na jakiej pozycji w planie marketingowym jesteś. Nature’s Sunshine to biznes, który dziś realizuję każdego dnia.
Najważniejszym powodem ,,dlaczego NSP”? To biznes
pokoleniowy. Patrzę daleko w przyszłość przez pryzmat
syna Damianka. NSP kiedyś będzie jego i moim ,,świętym spokojem”. Nie wiem czy Damian kiedyś będzie
na tyle samodzielny, żeby zarabiać na siebie. Czy jego zaburzenie pozwoli mu być na tyle być zaradnym,
żeby zarobić na chleb. To jest wielka niewiadoma, ale
NSP jest dla mnie już dziś odpowiedzią na moje obawy
o przyszłość Damianka. Tu składam ogromne podziękowania w swoim i Damianka imieniu wszystkim klientom oraz partnerom biznesowym. Dziękuję, że jesteście
w biznesie na pokolenia.

Co motywuje Cię do codziennej pracy?
Motywacja w tym biznesie jest bardzo ważna. Każdego
dnia rozpoczynam dzień z określonymi planami na siebie i rozwój swojej ﬁrmy. Często rozmawiam ze swoimi
sponsorami Anią i Adamem, którzy dają mi mnóstwo
siły i wsparcia. Telefon do sponsorów to paliwo na dobry
dzień. NSP daje mi te możliwości, więc z nich korzystam. Jest spójne z moimi poglądami na zdrowie, dlatego czuję się dobrze w rekomendowaniu jakości, która
między innymi mi oddała zdrowie. Moje określone ce-

Czas dla rodziny, podróże, zdrowie… Co jest dla Ciebie
najważniejsze w MLM?
Rodzina… Muszę przede wszystkim znaleźć czas dla rodziny. MLM daje taką możliwość. Dysponuję swoim
czasem i sama go organizuję. Ta zależność jest najważniejsza w moim domu, muszę poświęcić czas swojej rodzinie, bo wymaga tego szczególna opieka terapeutyczna Damianka. Etat zdecydowanie mocno te dyspozycje
ograniczałby. Jestem wolnym człowiekiem w swojej ﬁrmie i mam takie wsparcie wśród domowników.
Podróże… Dziękuje Nature’s Sunshine, zaczynając od
morza poprzez góry i Mazury, za możliwości wspólnych
motywujących wyjazdów, które są paliwem do realizowania się i rozwoju osobistego. Odpoczynek oraz możliwości szkoleniowe na wspólnych wyjazdach, są dla mnie
skarbnicą wiedzy. Dlatego jestem uczestnikiem każdego szkolenia nawet jednodniowego czy online. Warto
podłączyć się do systemu szkoleń i korzystać z narzędzi
jakie daje ﬁrma.
A zdrowie? Najważniejsze i bezcenne. Za nic nie chcę
być w sytuacji zdrowotnej jak 3 lata temu. Od 3 lat
jestem świadomym konsumentem produktów, które
le i mocne „dlaczego” dają mi największą siłę i bardzo
motywują każdego dnia. Horyzont biznesu na pokolenia
pomaga mi w realizowaniu zapisanego spotkaniami kalendarza każdego dnia.
Lubię kontakt z ludźmi i to jest kolejny kop motywacyjny do realizowania się w Nature’s Sunshine. Ludzie
i relacje to najbardziej traﬁona inwestycja w biznesie
MLM, która procentuje na przyszłość.

Jak motywujesz zespół?
Jako lider wymagam najpierw od siebie samodyscypliny, bo żeby wymagać od innych, trzeba zacząć od siebie.
Żeby móc prowadzić zespół ludzi, który tworzę każdego
dnia, potrzebna jest pewność siebie, która jest podstawą
budowania relacji w zespole. Bardzo stawiam na komunikację w swojej organizacji. Staram się rozumieć potrzeby
zespołu, wspieram go zawsze na miarę swoich obowiązków domowych. Jestem obecna w strukturze każdego
swojego Lidera, bo konsekwencją działań w strukturze
Lidera jest jego awans. Awans równa się motywacja.

skutecznie zregenerowały organizmy Dawida, Damianka i mój. Dzięki NSP i zaufaniu do mojej osoby, wielu
moich przyjaciół czy klientów skutecznie zregenerowało swój organizm, tak że dziś są zdrowymi ludźmi. To jest
dla mnie i dla nich ogromnym sukcesem.

Jak przekonujesz ludzi do rozpoczęcia współpracy?
Praca w Nature’s Sunshine i udział w tym projekcie to
strzał w dziesiątkę. Dobry biznes w MLM musi mieć dobry produkt dla każdego, dlatego warto stworzyć sobie
swoją organizację w NSP. Ten biznes nie wymaga dużych inwestycji ﬁnansowych i nie ponosisz w nim ryzyka ﬁnansowego. Oferuję każdej osobie zbudowanie
dochodu pasywnego obok swojej pracy jaką wykonuje.
Ważne jest to, że każdy może zacząć w NSP swój biznes. Za propozycją współpracy zawsze idzie gwarancja
mojego wsparcia w budowaniu struktury.

Czy każdy może odnieść sukces w MLM?
Tak, każdy może odnieść sukces w MLM! Sukces w
MLM odniesiesz wtedy, kiedy uwierzysz w siebie. Jeżeli
dopuścisz do siebie informację, że jesteś odpowiednią
osobą, która może taki sukces odnieść, to już masz 50%
podjętych decyzji. Kolejnym elementem w realizowaniu
swojego planu w MLM jest wyznaczyć sobie wyzwania,
które są zapisane na planie marketingowym i cele, które
są Twoim wyznacznikiem w Twojej głowie i w pracy. Dążąc konsekwentnie krok po kroku wg planu odniesiesz
wcześniej zaplanowany ze swoim sponsorem sukces.

Dyrektor–Asystent to już realny cel, czy jeszcze
odległe marzenie?
Dyrektor-Asystent to już realny cel! Marzenia same się
nie spełniają – marzenia należy spełniać. Od ostatniego awansu minęło niewiele czasu, ale ja już mam zaplanowany dalszy rozwój. Bo po co się ograniczać. Ludzie
z celami osiągają sukcesy. Krok po kroku każdego dnia
do celu. Ważne jest to, że jak zgubisz swoje wymówki,
wtedy znajdziesz swoje rezultaty.
Dyrektor-Asystent już wkrótce !
DROGA DO SUKCESU JEST ZAWSZE W BUDOWIE…

Krystyna Roman
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Lider-Menadżer

Lina Cakiene

Dlaczego zdecydowałaś się na prowadzenie biznesu
MLM?
Praca w Nature’s Sunshine rozpoczęła się od spotkania,
na które zaprosiła mnie moja obecna sponsor, Svajonė
Karalukienė. Spotkałam tam wspaniałego człowieka, pana
Mariana Pietkiewicza. Doskonale zaprezentował zestaw
startowy. Powiedział mi, jakie wspaniałe linie przywódcze
mają miejsce w tej ﬁrmie. Jacy wspaniali i życzliwi ludzie tu
pracują. Opowiedział o szacunku dla osoby pracującej, i że
z Nature’s Sunshine można nawet pojechać na wycieczkę na koszt ﬁrmy. Najbardziej chciałam podróżować. Zapytałam pana Mariana, co mam zrobić, żeby pojechać do
Turcji. Cierpliwie wszystko mi wyjaśnił i zdecydowałam:
zrobię wszystko, co możliwe, a nawet niemożliwe, aby wyruszyć w podróż. Wierzyłam i wiedziałam, że odniosę sukces, ponieważ miałam wspaniałego nauczyciela i sponsora
który bardzo mi pomógł.

Dlaczego wybrałaś/eś Nature’s Sunshine?
Powiedziałbym, że to mnie wybrała ta wspaniała ﬁrma.
Zaimponowała mi jakością swoich produktów. Przede
wszystkim spodobało mi się, że zdrowie mojej mamy, która ma 85 lat i wszystkich moich bliskich, bardzo się poprawiło. Dodatkowo ta ﬁrma pozwoliła mi zarobić, więc mogłam kupować produkty poprawiające stan zdrowia.

opieki i nie muszą być ciężarem dla swoich bliskich. Muszą mieć wybór i możliwość dbania o swoje zdrowie naturalnymi produktami, które nie mają skutków ubocznych.
Najbardziej podoba mi się słuchanie historii zdrowienia.

Jak motywujesz zespół?
Przede wszystkim motywuję zespół swoim przykładem.
Mówię wszystkim, że jeśli mi się uda, to oni też odniosą
sukces. Nie ma rzeczy niemożliwych - jak mówi pan Marian. Organizujemy spotkania w domu z naszymi sponsorami. Ogłaszamy różne konkursy. Jeżdżę na spotkania samochodem z logo ﬁrmy i mówię ludziom, że ﬁrma za logo
płaci. Pomagam nowym członkom zespołu w prezentacji.
Gratulacje dla członków mojego zespołu. Wszyscy jesteśmy zadowoleni z ich osiągnięć.

Czas dla rodziny, podróże, zdrowie… Co jest dla Ciebie
najważniejsze w MLM?
Lubię wszystko w biznesie MLM. Podoba mi się to, że moi
bliscy i wszyscy członkowie zespołu stają się coraz zdrowsi,
że mogę jeździć na wycieczki, spędzać więcej czasu z rodziną, dziećmi i wnukami, że nie będę już musiała pracować w szkole, w której praca zajmuje mi dużo cennego
czasu. Najważniejsze, że mam najwspanialszą rzecz w życiu - wstaję każdego ranka i robię to, co lubię i kocham.

Co motywuje Cię do codziennej pracy?
Jak przekonujesz ludzi do rozpoczęcia współpracy?
W codziennej pracy motywuje mnie fakt, że niosę ludziom wspaniałe przesłanie, że mogą być zdrowi przez całe
życie i cieszyć się tym. Ludzie nie muszą cierpieć w domu

Na spotkaniach z nowymi ludźmi zapraszam do bycia panami własnego życia. Zapraszam do dołączenia do mo-

jej niesamowitej grupy, której credo brzmi: JESTEM
ZDROWY, SZCZĘŚLIWY I BOGATY. Daję im „klucz”,
za pomocą którego otworzą drzwi Nature’s Sunshine do
wspaniałego życia: zdrowia, szczęścia i wolności ﬁnansowej.

Czy każdy może odnieść sukces w MLM?
Każdy może odnieść sukces w MLM. Są tylko dwie kategorie ludzi w tym biznesie:
Odnoszący sukcesy - ci, którzy są pracowici.
Ponoszący porażkę – ci, którzy nie chcą pracować.

Dyrektor-Asystent to już realny cel, czy jeszcze odległe
marzenie.
Myślę, że za dwa lata osiągnę status Dyrektora-Asystenta, a ostatecznym celem będzie CRD. Wierzę w swoich
ludzi i cały obecny i przyszły zespół. Bez niego nie jestem
nikim, jak nauczyciel bez uczniów, albo kapitan bez załogi. Wierzę, że z pomocą znakomitych reżyserów Mariana i Pelagii Pietkiewicz uda mi się zrealizować swoje cele
i marzenia.
Chciałbym podziękować mojemu sponsorowi Svajone
Karalukiene i dyrektorom Marianowi i Pelagii Pietkiewicz
za sprowadzenie Nature’s Sunshine na Litwę.

Lina Cakiene
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Lider-Menadżer

Roberta Derzinskiene

Dlaczego zdecydowałaś się prowadzić biznes MLM?

Dlaczego wybrałaś NSP?

Na początku naprawdę nie myślałam o MLM. Podobnie jak wiele innych prac wyobrażałam sobie to inaczej
i nie chciałam tego robić. Myślałam, że to nie dla mnie.
Co zmieniło moją opinię? Któregoś dnia przyjechał Pan
Marian Pietkiewicz z planem marketingowym Svajone i
Liną i Ideste i powiedział mi, że mogę zarobić na emeryturę. Tak zapadła decyzja o zbudowaniu biznesu MLM.
W ogóle nie miałam o tym pojęcia, ale mamy niesamowitego sponsora, jego pomoc i idziemy do przodu.
Ustaliliśmy z Panem Marianem cele, opracowaliśmy
plan i zaczęliśmy działać.

Firma wybrała mnie. Pojawiła się w moim życiu, kiedy
naprawdę tego potrzebowałam - po prostu produktu
na zdrowie. Ponieważ poczułam zalety produktu, naturalnie zaczęłam dzielić się tym przesłaniem z ludźmi.
Z pomocą sponsorów zostałam Liderem i po raz pierwszy pojechałam na Lideriadę do Zakopanego. Wtedy
zdałam sobie sprawę, że jestem tam, gdzie potrzebowałam. Za to bardzo dziękuję Panu Marianowi - za cierpliwość wobec mnie, za wiedzę, którą nas dzieli i uczy.
Chcę powiedzieć, że cały nasz zespół to jego i nasza rodzina NSP.

Co motywuje Cię w codziennej pracy?
Musisz mieć cele, wizję i wiedzieć, czego chcesz - taka
jest motywacja.
Co prawda, na początku było trudno, ale cały zespół
sponsorów był bardzo pomocny. Pan Marian, Svajone
i Lina, czyli osoby, które zainspirowały mnie i zachęciły do
pracy. Później zmotywowany przez zespół, który pracuje razem, po prostu ponosisz za nich odpowiedzialność.
Praca w MLM to praca z samym sobą i bardzo mi się to
podoba. Poznałam siebie, a to też motywuje.

Jak motywujesz zespół?
Motywacja to siła i energia całego zespołu. Cały nasz zespół ma cele i wie, czego chce, co sprawia, że jest to świetna zabawa. Nasze spotkania, któ-

re organizuje Pan Marian, są bardzo pomocne, wspólna obecność energii, którą zmieniamy, jest czymś
cudownym. Kto był razem z nami, wie o czym mówię.
Chodzę na spotkania z członkami zespołu. Idziemy więc
razem w małych krokach.

Czas z rodziną, podróże, zdrowie. Co jest dla Ciebie
najważniejsze w biznesie MLM?
Wszystko jest bardzo ważne. Jak jesteśmy zdrowi, mamy zarówno chęć, jak i siłę i energię do pracy. Wtedy możesz się uśmiechać i być zadowolonym
z życia. Możemy zarówno podróżować, jak i bawić się
i spędzać więcej czasu z rodziną. Nature’s Sunshine daje nam to wszystko, tylko nie bój się przyjść
do naszej rodziny i cieszyć się wspaniałym życiem.
Dla mnie MLM polega na tym, że mogę sobie tutaj

uświadomić, że mam wspaniałą osobę, taką jak Pan
Marian, że nigdy nie jestem tu sama. Naprawdę w to
wierzę.

memu spróbować. Opowiadam o zaletach produktu, o możliwości jazdy nowym autem, za które ﬁrma
płaci, o świetnym szkoleniu – przywództwie i przede wszystkim o tym, jak być zdrowym, szczęśliwym
i wolnym.

Jak przekonujesz ludzi do współpracy?
Myślę, że nie musisz tu niczego udowadniać. Po prostu dzielę się swoim doświadczeniem i proponuję sa-

Czy każdy może odnieść sukces w MLM?
Naprawdę tak. Każdy, kto chce mieć biznes MLM,
może to zrobić. Praca nad sobą to wielka praca.
Tylko pytanie, czy ktoś tego chce? Jeśli odpowiedź
brzmi tak, to naprawdę może.
Marian i Pelagia Pietkiewicz to najbardziej
niesamowici sponsorzy, z ich pomocą droga do celu
jest łatwiejsza. Zapraszam wszystkich do naszego
zespołu - razem jesteśmy siłą. Razem wszystko jest
możliwe.

Dyrektor-Asystent, już realny cel czy odległy sen?
Cel to więcej niż Dyrektor-Asystent. Niezależnie
od tego, czy biegasz, czy jeździsz, ważne jest, aby
nie przestawać, Chcę to robić szybciej. Jestem tam,
gdzie muszę.

Roberta Derzinskiene
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Liderzy-Menadżerowie

Marcin i Elżbieta Dudek

Dlaczego zdecydowałaś się na prowadzenie
biznesu MLM?
To MLM wybrał mnie. Nigdy wcześniej z tym systemem pracy nie miałam styczności. Szukając
pomocy i skutecznych produktów dla chorej córki traﬁłam na wykład Olega Nizhegorodceva. To
Oleg polecił mi produkty NSP, które po latach
poszukiwań okazały się skuteczne. To była najlepsza decyzja. Dlatego mówię, że to MLM wybrał
mnie ponieważ ﬁrma NSP, której produkty stosujemy działa w tym systemie. Z czasem zauważyłam coraz większe zainteresowanie znajomych.
Dzięki poleceniom okazało się, że naliczona premia pozwoliła mi zakupić produkty dla rodziny za
zero złotych. Stąd decyzja, że chcę to robić.

Dlaczego Wybrałaś Nature’s Sunshine?
Dlatego, że jest ﬁrmą transparentną. Nie ma tu
prawdy i prawdy marketingowej. Najwyższej jakości produkty, przejrzysty plan marketingowy, program samochodowy, promocje. Nie mam cienia
wątpliwości, że jestem we właściwej ﬁrmie. Jestem
„produktowa”, zgadza się, ale z czasem zauważyłam, że oprócz zdrowia ﬁzycznego można dzięki
Nature’s Sunshine osiągać też zdrowie ﬁnansowe,
dlatego przekazuję tę wiedzę dalej. Mam najlepszych sponsorów, Jolantę i Teodora Małek, na których wsparcie mogę zawsze liczyć oraz wspaniały
zespół dlatego wspólnie osiągamy sukces.

Co motywuje Cię do codziennej pracy?
Jestem naturopatą, więc misja pomagania jest mi
bliska. Mam ogromną satysfakcję, gdy na twarzy
mamy gości uśmiech, bo jej dziecko nie choruje
i może chodzić do przedszkola. Gdy zadzwoni sąsiadka i powie, że wyniki się poprawiły. Motywuje mnie zadowolony zespół, comiesięczna premia,
ﬁrma organizująca wydarzenia ﬁrmowe, szkolenia, webinary czy dodatkowe promocje. Robię to
co lubię i zarabiam tak pieniądze, czegóż chcieć
więcej?

Jak motywujesz zespół?
Rozmowa i wsparcie zespołu z mojej strony szczególnie na starcie, gdy jest najwięcej wątpliwości, są bardzo
ważne. Wiem, bo kiedyś też zaczynałam. Uważam, że
zawsze po burzy wychodzi słońce, dlatego staram się
przekazywać, swoim ludziom, że nie warto poddawać
się chwilowym rozterkom, by nie rozpatrywać tzw. Porażki, ale iść dalej, otwierać się na nowe. Zarażam swoich partnerów pozytywną energią. Kibicuję wszystkim
w dążeniu do wyznaczonego celu.

Czas dla rodziny, podróże, zdrowie… Co jest dla Ciebie
najważniejsze w MLM?
Traﬁłam do Nature’s Sunshine, ponieważ najważniejsze
jest dla mnie zdrowie mojej rodziny. Bardzo ważne są
relacje z zespołem, ze sponsorami. MLM to relacje, to
praca z ludźmi.
Praca w systemie MLM daje nam czas, który możemy
poświęcić najbliższym. Cenię to sobie, ponieważ kiedyś
nie mogłam poświęcić rodzinie tyle czasu, ile bym chciała. Mamy czas na wspólne pasje i podróże. Pracować
możemy z każdego miejsca na świecie, wystarczy mieć
dostęp do internetu i telefon. Nic nie muszę, a mogę.

Jak przekonujesz ludzi do rozpoczęcia współpracy?
Spotykając się z ludźmi nigdy nie wiem czy to osoba do
biznesu. Dlatego za radą sponsora Teodora zadaję pytanie: „Co Ciebie bardziej interesuje, zdrowie czy pieniądze?” Jeśli odpowiada, że zdrowie rozmawiamy o zdrowiu, o produktach i programie lojalnościowym, który
oferuje ﬁrma. Jeśli pieniądze to rozmawiamy o możliwościach ﬁnansowych, planie marketingowym, programie samochodowym, premii za szybki awans. Każdemu
kto chce rozpocząć współpracę z ﬁrmą oferuję pomoc.
Taka osoba nie zostaje sama, przekazuję informacje

o produktach i możliwościach zarabiania. Wspólnie robimy plan jak osiągnąć kolejną pozycję. Jeżdżę z nową
osobą na spotkania. Jestem szczera, każdy wie jak pracujemy. Przeważnie jednak wszyscy zaczynają od produktów dla zdrowia swojego i rodziny.

Czy każdy może odnieść sukces w MLM?
Sukces dla każdego może oznaczać coś innego. Sukcesem dla jednego człowieka jest to, że ma dostęp do cen VIP i oszczędza kilkadziesiąt procent.
Dla kogoś innego sukcesem będzie prowizja na poziomie kilkuset złotych a jeszcze innego na poziomie kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Myślę, że sukces to bardzo indywidualna sprawa.
Sukces w MLM może osiągnąć każdy. W swoim czasie,
w swoim tempie. Liczy się samodyscyplina i systematyczność oraz lojalność, dobre relacje z ludźmi i bycie
wiarygodnym.

Dyrektor–Asystent to już realny cel, czy jeszcze
odległe marzenie?
Dyrektor-Asystent - brzmi dostojnie i poważnie. To
bardzo odpowiedzialna pozycja i ogromna odpowiedzialność za swój zespół, za swoich klientów. Mając wspaniałych partnerów w biznesie oraz wspaniałych sponsorów,
sukces jest gwarantowany. Oczywiście poprzedzony
edukacją, planowaniem, pracą z zaangażowaniem ale
i z pasją . W tym miejscu dziękuję Joli i Teodorowi za
wsparcie, poświęcony czas i zawsze dobre słowo. Dziękuję Basi i Markowi Wierbiłowiczom. Dziękuję mojemu zespołowi ,który dzielnie kroczy ścieżką na swój
szczyt: Małorzata Wiktor, Rafał Dądela, Anna Knaś,
Alicja Narloch, Sylwia Kowala, Agnieszka Wilk, Jolanta Rumińska, Aneta Okupska-Pońc oraz ich zespołom.
Dziękuję dyrektorowi Małachowskiemu i całej profesjonalnej i miłej obsłudze.
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Agata Neugebauer

Dlaczego zdecydowałaś/eś się na prowadzenie
biznesu MLM?
Ponieważ w moim wieku jako emerytka, po poważnych
schorzeniach nikt by mnie nie zatrudnił. Mając 60 lat
otrzymałam emeryturę w wysokości 1000 zł, po tylu latach pracy. Nie miałam pieniędzy na suplementy
diety, które używałam przed przejściem na emeryturę.
Dziękuje opatrzności i Dyrektorowi-Menadżerowi Marianowi Pietkiewiczowi, że zadzwonił do mnie z propozycją współpracy z ﬁrmą Nature’s Sunshine. Na tym
spotkaniu pokazał mi produkty i okazało się, że jednego
z produktów używałam wcześniej, nie znając tej ﬁrmy.
Obecnie mam dostęp do wspaniałych produktów, wynagrodzenia kilka razy większego niż moja emerytura,
poprawiło mi to zdrowie oraz „zdrowie ﬁnansowe”. Teraz mogę służyć innym ludziom, aby żyło im się lepiej,
tak jak mi.

Dlaczego wybrałaś/eś Nature’s Sunshine?
Dlatego, że nie znam innej ﬁrmy, która ma taki wyjątkowy plan marketingowy i jest prawie 50 lat na rynku.
Wszystko jest uczciwe i jasno określone.

Co motywuje Cię do codziennej pracy?
Motywuje mnie chęć niesienia pomocy innym ludziom,
jak też nasi najlepsi sponsorzy. Dziękuję codziennie, że
mam pracę w „takim wieku”. Tutaj nie jest ważne, jakie masz wykształcenie, ile masz lat, każdy może poprawić sobie zdrowie i ﬁnanse. Chciałabym, aby młodzi
ludzie to zauważyli i nie musieli martwić się o emeryturę w przyszłości. Uczęszczam na Lideriady, szkolenia,
webinary i w każdej chwili mam pomoc i wsparcie od
sponsorów, Dyrektora-Menadżera Mariana Pietkiewicza i Dyrektora-Konsultanta Dariusza Krysiuka.

Jak motywujesz zespół?
Staram się kochać wszystkich ludzi i pracować z sercem. Motywujemy się wzajemnie - to grupa, z którą
pracuje mnie motywuje. Chcą być zdrowsi, mieć tańsze
produkty oraz większe dochody. Jestem wdzięczna za
wszystko co mam i dziele się tym z ludźmi. Korzystam
z promocji samochodowej, jak również z systemu biznesowego. Klienci, dystrybutorzy, liderzy zawsze mogą liczyć na moją pomoc. Początki są trudne tak, jak były
dla mnie, ale z czasem to się zmienia.

Czas dla rodziny, podróże, zdrowie… Co jest dla Ciebie
najważniejsze w MLM?
Lubię podróżować i zwiedzać różne kraje. Z Nature’s
Sunshine zwiedziłam już kilka pięknych, słonecznych

miejsc z cudownymi ludźmi. Można powiedzieć, że to
jest tak jakby nowa rodzina i nowi przyjaciele. W przyszłości chciałabym zwiedzać świat z dziećmi i z wnukami. W MLM według mnie najważniejsza jest wytrwałość, systematyczność i codzienna praca. Mój dyrektor
mówi: „codziennie spotkanie, codziennie z nowym” i to
daje doskonałe rezultaty za każdym razem.

Jak przekonujesz ludzi do rozpoczęcia współpracy?
Zaczynam od pytań. Co go interesuje, co chciał by
osiągnąć jeszcze w życiu, czy chciałby pomóc innym ludziom, rodzinie. Wówczas indywidualnie z każdym staram się przedstawić pomysł na lepsze życie, poprzez
poznanie produktów i planu marketingowego. Mówię
również, że jeżeli ja w takim wieku mogę żyć zdrowo
i mieć kilka razy większą emeryturę - to każdy może.

Czy każdy może odnieść sukces w MLM?
Tak każdy może, jeżeli podejmie decyzje. Jest sprawdzony system, do którego najlepiej się podłączyć. Słuchaj, co mówi sponsor i idź po jego śladach. Pracować w
duecie, wyznaczyć cel, napisać marzenia, wykonać pracę, i nie poddawać się.

Dyrektor-Asystent to już realny cel, czy jeszcze
odległe marzenie.

wykonać pracę. Mam wspaniałych partnerów biznesowych, robimy to powoli i na miarę naszych sił.
Chcę bardzo serdecznie podziękować za każdego
Klienta, Lidera, Lidera-Asystenta, Lidera-Konsultanta.
Dziękuję również Pelagii i Marianowi Pietkiewicz,
Kasi Nowakowskiej i Darkowi Krysiukowi oraz Basi
i Markowi Wierbiłowiczom.
Dziękuję Bogu, że do końca mego życia mogę
współpracować z ﬁrmą Nature’s Sunshine.

Marzenie jest zapisane. Sponsor mnie wspiera, motywuje i dodaje siły do dalszego działania. Należy tylko

Agata Neugebauer
Rejestracja
Lider
Lider Asystent
Lider Konsultant
Lider Menadżer

wrzesień 2015
styczeń 2016
kwiecień 2016
luty 2017
październik 2020

Premia Szybkiego Awansu
Rozwijaj się szybko i zbieraj dodatkowe premie!
Do zdobycia 145 600 zł! Jak? Zasady są proste! Awansuj na kolejne statusy
w odpowiednim tempie i potwierdzaj awanse w kolejnych miesiącach.
Wysokość premii i limity czasowe dla każdego statusu w tabeli poniżej:

Status
Lider

Premia
600 zł

Limit czasowy
3 miesiące

Lider - Asystent

1 000 zł + roll-up

6 miesięcy

Lider - Konsultant

3 000 zł

9 miesięcy

Lider - Menadżer

6 000 zł

12 miesięcy*

Dyrektor - Asystent

15 000 zł

24 miesiące*

Dyrektor - Konsultant

15 000 zł

brak

Dyrektor - Menadżer

30 000 zł

brak

Członek Rady Dyrektorów

75 000 zł

brak

Aby otrzymać pełną kwotę premii należy potwierdzić dany status trzykrotnie w miesiącach następujących bezpośrednio
po jego osiągnięciu. Niepotwierdzenie statusu w krtórymkolwiek z trzech miesięcy następujących po awansie skutkuje
zaprzestaniem wypłacania premii.
Premia Szybkiego Awansu jest wypłacana w trzech częściach. Każda część premii zostaje wypłacona po każdorazowym
potwierdzeniu statusu. Każda część premii to trzecia część całkowitej kwoty przysługującej danemu statusowi. Wyjątek
stanowi premia za awans na status Lidera-Asystenta. Za pierwsze potwierdzenie statusu Lidera-Asystenta przysługuje
roll-up ﬁrmowy za 50 zł, a za drugie i trzecie potwierdzenie po 500 zł.
Przykład: Aby otrzymać pierwszą część premii za Szybki Awans na status Lidera, czyli 200 zł, wystarczy potwierdzić ten
status w pierwszym miesiącu po awansie.
* Awans na status Lidera-Menadżera i Dyrektora-Asystenta po wskazanym terminie oznacza wypłatę premii tylko za dwa
pierwsze potwierdzenia statusu. Premie za awans na statusy dyrektorskie są wypłacane w całości w momencie awansu!

PRZYSPIESZAMY!
Każdy nowy Dystrybutor/Klient VIP, który awansuje na Lidera w pierwszym lub drugim miesiącu od podpisania umowy
z NSP, już w miesiącu awansu może być rozliczony jako Lider (Przyspieszenie). Przyspieszone rozliczenie nowego Lidera
oznacza także zaliczenie miesiąca awansu jako pierwszego potwierdzenia statusu Lidera i otrzymanie pierwszej raty premii
za awans na status Lidera (200 PLN). Sponsor awansującego Lidera w statusie niższym niż Lider awansuje także na status
Lidera-Asystenta, ale zostaje rozliczony jak Lider-Asystent w miesiącu awansu i otrzyma pierwszą ratę premii (roll-up
za 50 PLN) tylko w przypadku, gdy ma 1500 punktów jednej składowej. Przyspieszenie w Promocji Szybkiego Awansu
stosowane jest na pisemny wniosek sponsora złożony do 5 dnia miesiąca po miesiącu rozliczeniowym, czyli 4 dni przed
naliczeniam premii. Nie będzie możliwości wstecznego przeliczenia premii lub uznania potwierdzenia awansu.
Zgłoszenia należy przesyłać emailem na biuro@nsppolska.pl.

Gratulujemy premii przyznanych w styczniu!
PREMIA ZA AWANS NA STATUS DYREKTORA-KONSULTANTA
Katarzyna i Aleksander Wierbiłowicz
PREMIA ZA AWANS NA STATUS LIDERA-MENADŻERA
Anna Szpuda, Roberta Derzinskiene, Łukasz Łukasiuk
PREMIA ZA AWANS NA STATUS LIDERA-KONSULTANTA
Monika Jodłowska, Łukasz Łukasiuk
PREMIA ZA AWANS NA STATUS LIDERA-ASYSTENTA
Tomasz i Jadwiga Mrozowscy, Teresa Antczak, Michał Figurski, Adam Smoter, Edyta Broman, Grażyna Kadej, Ewa Szlaska,
Jakub Burdyko, Dawid Niewiarowski, Marek Jówko, Piotr Bołtuć, Karol Małaszkiewicz, Monika Izabela Borkacka,
Michał Leończak, Danuta Weichert-Figurska, Ilona Kowalczyk, Marek Kozubski, Marta Hamielec, Marta Pajda,
Katarzyna Sałyga, Nijole Makareviciene
PREMIA ZA AWANS NA STATUS LIDERA
Karolina Kazimierczak, Magdalena Seraﬁn, Urszula Jendraszek, Piotr Wiśniewski, Lena Rutkowska, Eliza Śmiałkowska
i Jolanta Śmiałkowska, Magdalena Błażejewska, Łucja Smorawińska, Bożena Ciarka, Tomasz i Jadwiga Mrozowscy,
Adam Wójcik, Alicja Klimecka, Natalia Zgorzelska, Ewa Siedlarz, Teresa Antczak, Joanna Woźniak, Kamil Świerżewski,
Michał Figurski, Katarzyna Koźlińska, Olga Nekazakova, Jurgen Galuch, Sławomir Głąb, Adam Smoter, Katarzyna Kuszyk,
Marta Korzen, Jolanta Rumińska, Maria Zegar, Gabriela Osiewicz, Marlena Zakrzewska, Agnieszka Arendt, Anna Kłoszewska,
Mateusz Budniak, Andrzej Grodzki, Edyta Broman, Karolina Andrzejewska, Jolanta Przybycień, Renata Moszczyńska
i Mariusz Moszczyński, Mariusz Szeretucha, Sławomir Figurski, Birutė Stepankevičienė, Robert Wiaktor, Ewa Radzewicz,
Grażyna Kadej, Dorota Frąckiel, Anna Szlaska, Ewa Szlaska, Laura Bednarska, Irena Suchodolska, Barbara Siemion,
Elżbieta Chojnowska, Jakub Burdyko, Bożena Marchewka, Henryk Kimak, Izabella Robert, Anna Januszkiewicz-Sempka
i Marcin Sempka, Konrad Kadej, Marcin Nykiel, Dawid Niewiarowski, Malgorzata Thaxter, Paulina Gumińska,
Magdalena Radziszewska, Ryszarda Sokalska i Robert Narkun, Irena Kadej, Michał Gach

Anna Sasko i Adam Struś
Anna Szpuda
Beata i Jacek Kotara
Andrzej Rogowski
Łukasz Łukasiuk
Agnieszka Kurajew
Beata i Wojciech Ewertowscy
Maja Skrońska
Eugenia Pełszyk
Marcin Sacharczuk
Janina Cieślik
Karol Stemplewski
Mariola Kowalewska
Janina Bożena Miszczak
Dawid Niewiarowski
Ewa Deka
Agnieszka Szydłowska
Marzanna Kamińska
Krzysztof Szpuda
Filip Kamiński
Barbara i Marek Wierbiłowiczowie
Izabela Jagodzińska
Tomasz Wyka
Beata Wierzchanowska
Katarzyna i Aleksander Wierbiłowicz
Juris Koponans i Jelena Koponane
Teresa Koszyk
Anna i Waldemar Wieczorkowscy
Krystyna Roman
Anna Mielcarek-Partyka

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Anna Pawłowska
Monika Jodłowska
Adam Karpiński
Iwona Gniazdowska
Dariusz Ciszek
Jolanta i Teodor Małek
Marek Kozubski
Pelagia i Marian Pietkiewicz
Agnieszka Kraśniewska-Zuziak
Barbara Tulej
Vjaceslavs & Olga Troickis
Lidia Bogusz
Piotr Łukasz Karkoszka
Jolanta i Dariusz Juźwin
Ewelina Kuzio
Krzysztof Sojka
Sylwia Kulik
Ewa Cichocka
Jadwiga i Zbigniew Martyka
Monika i Konrad Grotkowscy

RANKING ZA STYCZEŃ 2021
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7.
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13.
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17.
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Zwycięzcy rankingu Best Networker
za styczeń 2021

Anna Sasko i Adam Struś

Akademia Dyrektorska
2021
„Cel bez planu jest tylko życzeniem”
Jak zostać Dyrektorem Nature’s Sunshine?
Nikt nie wie tego lepiej niż sami Dyrektorzy. Nikt nie opowie o tym lepiej niż oni.
Jedź z nami na Akademię Dyrektorską i zaplanuj swoją drogę do statusu Dyrektora!
Akademia Dyrektorska to wydarzenie organizowane przez Nature’s Sunshine Products Poland Sp. z o.o. przeznaczone dla
nowych i obecnych Liderów-Konsultantów i Liderów-Menadżerów, mające na celu przygotowanie ich do awansu na status
dyrektorski. W 2021 roku wydarzenie zostało zaplanowane na październik/listopad w Polsce. Kwaliﬁkacje na Akademię Dyrektorską trwają od 1 lipca 2020 r., do 30 czerwca 2021 r. Warunki zostały podzielone zgodnie ze statusami posiadanymi
w lipcu 2020.
Poniżej Lidera Konsultanta
Aby zapewnić bezpłatny udział w Akademii Dyrektorskiej dla jednej osoby, osiągnij status co najmniej Lidera-Konsultanta
i potwierdzaj go do końca kwaliﬁkacji. Minimalny okres potwierdzania dla nowego Lidera-Konsultanta wynosi 3 miesiące,
czyli ostatnim miesiącem awansu może być miesiąc marzec 2021.
Aby zapewnić bezpłatny udział w Akademii Dyrektorskiej dla drugiej osoby z konta, utrzymaj średnią punktów grupowych
na poziomie 2000 PG we wszystkich miesiącach kwaliﬁkacji, lub pokryj koszt udziału drugiej osoby (1500 zł).
Liderzy Konsultanci
Potwierdzaj status przez 11 z 12 miesięcy, ze średnią miesięczną 1000 PG.
Aby zapewnić bezpłatny udział w Akademii Dyrektorskiej dla drugiej osoby z konta, utrzymaj średnią punktów grupowych
na poziomie 2000 PG we wszystkich miesiącach kwaliﬁkacji, lub pokryj koszt udziału drugiej osoby (1500 zł).
Liderzy Menedżerowie
Potwierdzaj status przez 11 z 12 miesięcy kwaliﬁkacji.
Aby zapewnić bezpłatny udział w Akademii Dyrektorskiej dla drugiej osoby z konta, utrzymaj średnią punktów grupowych
na poziomie 2000 PG we wszystkich miesiącach kwaliﬁkacji, lub pokryj koszt udziału drugiej osoby (1500 zł).
Dyrektorzy
Jedna osoba z konta pierwszego nadrzędnego Dyrektora może wziąć udział w Akademii Dyrektorskiej, jeżeli co najmniej
trzech Liderów Konsultantów lub Liderów Menedżerów zakwaliﬁkuje się na wydarzenie. Dwie osoby z konta pierwszego
nadrzędnego Dyrektora, mogą wziąć udział w Akademii Dyrektorskiej, jeżeli co najmniej pięciu Liderów Konsultantów
lub Liderów Menedżerów zakwaliﬁkuje się na wydarzenie. Pokryj koszt wyjazdu (1500 zł).
W Akademii Dyrektorskiej mogą wziąć udział tylko Klienci VIP/Dystrybutorzy Nature’s Sunshine Products Poland Sp. z o.o., którzy zostali dopisani do istniejących kont Klienta VIP/Dystrybutora przed dniem 1 sierpnia 2020 roku. Nature’s Sunshine zastrzega sobie prawo do odwołania kwaliﬁkacji oraz wprowadzenia zmian w dowolnym momencie. Wprowadzane zmiany będą
obowiązywać po upływie 14 dni od ich ogłoszenia na stronie internetowej www.e-naturessunshine.com.

MOŻESZ TYLKO ZYSKAĆ
Biznes to inwestycja, prawda? Tak, ale w MLM bardzo mała i bardzo bezpieczna.
W Nature’s Sunshine to też inwestycja nie tylko w biznes, ale przede wszystkim
we własne zdrowie. Ryzyko? W najgorszym razie będziesz tylko zdrowszy.

SZKOLISZ SIĘ ZA DARMO
Sukces w MLM odniosło mnóstwo osób. Podstawą ich suckesu jest przekazanie
jak najlepszej wiedzy w trakcie szkolenia nowych osób. Robią to zupełnie za darmo!
Na tym polega MLM!

PRACUJESZ Z KIM CHCESZ
Przy biurku obok nie usiądzie ktoś, kogo nie lubisz.
Po pierwsze: nie potrzebujesz biurka. Po drugie: Sam decydujesz z kim ccesz pracować.
MLM to biznes relacji - dobrych relacji.

NIE MUSISZ WSZYSTKIEGO RZUCAĆ
MLM pewnie z czasem sam Cię przekona, żebyś zajął się tylko nim.
Do tego czasu dalej możesz zajmować się obecną pracą, a na MLM poświęcać część
wolnego czasu. To będzie Twój dodatkowy dochód.

TU WSZYSTKIM ZALEŻY NA TWOIM SUKCESIE
Jeśli odniesiesz sukces, to sprawisz ogromną przyjemność wszystkim, którzy zaprosili
Cię do tego biznesu. Twój sukces to ich sukces. Zarabiasz więcej? Oni też.
Tu wszyscy wygrywają!

TO NIE TYLKO PIENIĄDZE
Biznes słusznie kojarzy Ci się z zarabianiem pieniędzy.
A jeśli Twój biznes sprawi, że ludzie będą Ci wdzięczni?
MLM to relacje - umacnianie obencych i odnajdowanie nowych.

TU NIE MA SZEFA
Sam wiesz najlepiej kiedy pracować, a kiedy musisz odpocząć.
Chcesz być przecież maksymalnie efektywny. Ułóż swój graﬁk samodzielnie.
Szef tego nie zrobi - tu go nie ma.

Rising Star to niepowtarzalna szansa na podróż
do USA. Uczestnicy wycieczki mają okazję na własne
oczy zobaczyć fabrykę ﬁrmy i poznać procesy
produkcji oraz zwiedzić siedzibę główną Nature’s
Sunshine.
Tradycyjnie wyjazd obejmuje wspaniałą noc w słynnym
Las Vegas i wiele innych atrakcji. Wszelkie koszty
wyjazdu pokrywa Nature’s Sunshine!
Chcesz jechać na Rising Star?
Awansuj na status Dyrektora-Asystenta.

Top Achiever’s Club to ekskluzywne podróże
w najpiękniejsze i najbardziej luksusowe zakątki świata.
Na najbliższe Nature’s Sunshine zabiera Członków
Rady Dyrektorów oraz nowych Dyrektorów-Menadżerów do Meksyku. Tam w zapierającym dech w
piersiach holetu Xcaret w Playa del Carmen będą mieli
okazję w pełni oddać się błogiemu odpoczynkowi,
poznać najlepszych Dystrybutorów z całego świata
i przedstawicieli Nature’s Sunshine INC.
Chcesz jechać na Top Achiever’s Club?
Sprawdź promocyjne kwaliﬁkacje na stronie 3.

Promocja samochodowa powstała, aby ułatwić Ci
kontakt z Klientami i nadać jeszcze więcej prestiżu
Twojej pracy. Wybierz markę i model samochodu
i zgłoś swoje nowe auto do naszej promocji, a Nature’s
Sunshine pokryje koszty jego zakupu!
Zainteresowany?
Zapytaj o szczegóły swojego sponsora.
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STATUS

PLAN MARKETINGOWY
PO - Punkty Osobiste = minimum 30; 1 PO = 5,13; PG - Punkty Grupowe; PG Ldr z 7 poz. - Punkty Grupowe Liderów z 7 poziomów.

