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Zdrowie to dla człowieka jedna z najcenniejszych wartości. Jednak bez stabilizacji 
finansowej utrzymanie go w dobrej kondycji aż do późnej starości jest niezwykle 

trudne. Zatem, by cieszyć się pełnią życia i poprawić jego jakość tak, 
by spełniało nasze oczekiwania – potrzebne jest 

odpowiednie zabezpieczenie materialne.
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CaliVita® oferuje Ci możliwość
Nowej Jakości Życia 

poprzez: 



Zdrowie   
z nowoczesnymi produktami najwyższej jakości

Prawdziwą wolność i niezależność   
bez presji, bez granic 

Bezpieczeństwo finansowe   
przy minimalnym koszcie początkowym

Samorealizację, sukces i uznanie

Pracę zespołową   
dzielenie się wiedzą, doświadczeniami, wrażeniami, emocjami 

CaliVita® International
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Zdrowie

Choć zdrowie nie jest na pewno wszystkim, 
to bez zdrowia wszystko jest niczym.
(Arthur Schopenhauer)

z nowoczesnymi produktami 
najwyższej jakości



W XXI wieku ludzkość znalazła się w obliczu problemów 
o zasięgu globalnym, takich jak: wzrost produkcji 
przemysłowej i rolnej spowodowany przeludnieniem,  
zanieczyszczenie środowiska czy też efekt cieplarniany. 

Wyczerpywanie się naturalnych źródeł witamin  
i składników mineralnych
W efekcie powyższych zjawisk – zgodnie z raportami Komisji Europejskiej w zakresie ochrony  
gleby z 2006 i 2012 roku – jakość gleby ulega nieustannemu pogarszaniu w wyniku jej degradacji*. 
Skutkiem tego obecnie warzywa i owoce zawierają coraz mniej witamin i składników 
mineralnych, których ilość dodatkowo obniża się podczas obróbki technologicznej żywności  
(np. w trakcie gotowania, smażenia, itd). 

Stres, pośpiech, presja
Żyjemy pod presją wciąż rosnących oczekiwań społeczeństwa konsumpcyjnego i mamy coraz 
większe trudności, by zapewnić sobie i najbliższym odpowiednie standardy, zwłaszcza  
w kontekście finansowym. Szybkie tempo życia sprawia, że brakuje nam czasu na 
odpowiednie zdrowe odżywianie, odpoczynek oraz regenerację, nie zastanawiając się 
nawet nad skutkami takiego stylu życia.  
A przecież stres i nieprawidłowe odżywianie powodują wyczerpywanie zasobów 
ustrojowych i niezbędnych składników odżywczych z naszego organizmu, co  
w efekcie może prowadzić do rozwoju chorób, a nawet skrócić długość naszego życia.

*  Strategia tematyczna UE w dziedzinie ochrony gleby, Bruksela, 22.09.2006 r.  
Realizacja strategii tematycznej w dziedzinie ochrony gleby i prowadzone działania, Bruksela, 13.02.2012 r. 5
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System opieki 
zdrowotnej 

11% 

Środowisko
19% 

Czynniki 
genetyczne

27% 

Na 3 spośród wymienionych czynników  

nie mamy znaczącego wpływu.
Źródło: www.who.int 

Spośród 4 czynników styl życia w największym stopniu 
wpływa na stan naszego zdrowia:

43%
Styl 
życia 
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Z tego właśnie powodu zadaniem CaliVita® jest nie tylko szerzenie świadomości w zakresie ogromnego znaczenia zdrowe-
go i bezstresowego stylu życia, ale także edukacja i pomoc w indywidualnym doborze właściwych suplementów diety 
uzupełniających codzienną dietę w niezbędne składniki odżywcze, będące wsparciem dla zachowania na długo: zdrowia, 
dobrej kondycji fizycznej i psychicznej oraz lepszego samopoczucia. 

Jednak najważniejszy czynnik wpływający na jakość Twojego życia  
- styl życia - w każdej chwili możesz zmienić!

Zdrowie jest jak korona wieńcząca nasze skronie, lecz tylko chorzy docenią jej wartość.
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Indywidualne rozwiązania zamiast 
jednego „panaceum na wszystko”  



Różni ludzie, różne potrzeby – nieograniczone możliwości
Dla nas każdy człowiek jest wyjątkowy. Dlatego uważamy, że nie można rozwiązać indywidualnych problemów, stosując  
jedyny tzw. „cudowny produkt na wszystko”. Wręcz przeciwnie – w procesie rozwoju unikalnych produktów  
zawsze uwzględniamy zmieniającą się specyfikę środowiska i indywidualne oczekiwania Klientów. Dlatego spośród  
szerokiej gamy produktów CaliVita® możesz dobrać właściwe produkty odpowiadające Twoim  
rzeczywistym potrzebom jako najskuteczniejsze rozwiązanie i wsparcie w ochronie Twojego zdrowia.

Zdrowie z zewnątrz i od wewnątrz
Ty najlepiej potrafisz określić zakres swoich potrzeb i oczekiwań. My natomiast – systematycznie rozwijając 
i rozszerzając naszą ofertę – nieustannie staramy się im sprostać. 

Pozytywnie możesz wpłynąć na wiele aspektów zdrowotnych swojego życia nie tylko poprzez zastosowanie  

suplementów diety, ale również z pomocą nowoczesnych produktów CaliVita® z pozostałych kategorii:
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CaliVita® Electronics 
wyroby elektroniczne i magnetyczne

CaliClean
przyjazne dla środowiska i zdrowia  

środki czystości 

CaliVita® Cosmetics 
najwyższej jakości kosmetyki



Jakość i bezpieczeństwo – jak je zapewniamy?
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Przyjmowanie suplementów diety stanowi integralną 
i niezwykle ważną część nowoczesnego stylu życia. 
Natomiast to nie wszystko jedno, jakiej jakości 
i z jakim składem produkty wybierzesz.

Ścisła kontrola
Znakomita większość naszych produktów jest wytwarzana w USA, zgodnie z najwyższymi 
standardami stosowanymi w przemyśle farmaceutycznym. Produkcja podlega rygorystycznej 

kontroli jakości zgodnie z wymaganiami GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i odbywa się pod 

stałą kontrolą i regularnym nadzorem FDA (Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków).  

Nasze produkty spełniają również wymogi określone w przepisach Unii Europejskiej.



Doświadczenie
Wykorzystując 25. letnie doświadczenia naszych wybitnych specjalistów, oferujemy  

innowacyjne produkty spełniające najwyższe standardy jakości.

Tradycja i innowacyjność
W procesie tworzenia nowoczesnych formuł suplementów diety CaliVita® staramy się zawsze wykorzystywać 
surowce naturalne. Naszym celem jest również jak najszersze zastosowanie aktywnych składników 
roślinnych pochodzących z upraw ekologicznych.

Oprócz wykorzystywania najnowszych wyników badań naukowych przy opracowywaniu  
innowacyjnych składów, bazujemy również na wielowiekowej tradycji medycyny ludowej  
potwierdzającej m.in. skuteczność składników roślinnych stosowanych w naszych preparatach. 

Podczas prac nad rozwojem produktów zwracamy szczególną uwagę, by zawsze, gdy tylko  
to możliwe, stosować formy składników aktywnych o jak najlepszej przyswajalności.  
Formuły naszych produktów staramy się opracowywać w taki sposób, by poszczególne  
składniki wywierały synergiczny efekt (wzajemnie wzmacniające działanie) na organizm.
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bez presji, bez granic

Prawdziwa wolność  
i niezależność 
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Bez granic 
Dzięki nowoczesnemu systemowi internetowemu o zasięgu międzynarodowym bez względu na kraj, w którym przystąpiłeś do naszego Klubu, 
masz dostęp do pełnej, globalnej oferty CaliVita®. Co więcej możesz budować międzynarodowe struktury dystrybucyjne w każdym kraju 
działalności CaliVita®. 

Decyzja należy do Ciebie
To od Ciebie zależy, czy – jako konsument – stosujesz wraz z rodziną najwyższej jakości suplementy diety, czy zrobisz coś więcej,  
podejmując działania biznesowe.

Bez presji – pełna swoboda działania
Jeśli zdecydujesz się skorzystać z oferowanej przez nas możliwości rozpoczęcia własnego, niezależnego biznesu, podstawowym czynnikiem 
tempa jego rozwoju będzie Twoja osobowość i osobista motywacja. To Ty decydujesz, kiedy i ile, jak i z kim chcesz pracować.  
W ramach dodatkowego zajęcia czy własnej, ale niewielkiej firmy, a może dużego przedsiębiorstwa? Pracując dziennie 1-2 godziny czy więcej?  
Z naszej strony zapewniamy profesjonalne narzędzia marketingowe, system obsługi i wsparcie. Nie narzucamy metod, stylu, strategii  
zarządzania Twoim przedsięwzięciem. Szanujemy Twoją niezależność osobistą. 
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x 40 lat pracy, 
x niestabilna sytuacja materialna, 
x powracające problemy finansowe,
x podleganie nieustannej presji, 
x ciągła niepewność?

a może: własny, stabilny biznes  
z dochodem pasywnym i ze 
swobodą wyboru czasu pracy?

Bezpieczeństwo 
finansowe
przy minimalnym koszcie 
początkowym

Jak wyobrażasz sobie  
swoją przyszłość? 
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W perspektywie kilku lat 
Korzystając z możliwości biznesowych Firmy oraz systemu szkoleń 
Akademii CaliVita®, możesz uzyskać dochód odpowiednio  
proporcjonalny do zainwestowanego czasu, pracy, kompetencji oraz 
determinacji. Ta współpraca jest realną szansą na osiągnięcie 
bezpieczeństwa finansowego dla Ciebie i Twojej rodziny. 

Minimalny koszt początkowy
Równy start dla wszystkich: bez opłat wpisowych, drogich pakietów 
początkowych. Wystarczy zakupić produkt(y) o określonej wartości 
Punktów Handlowych (PH), by zyskać przywileje wynikające  
z członkostwa i pakiet startowy – użyteczne narzędzie marketingowe.
Najistotniejszą inwestycją jest Twój poświęcony czas i zaangażowanie.

Wiarygodny biznes
Już od ćwierć wieku – jako rzetelny partner – wspieramy 
międzynarodową społeczność CaliVita® w realizacji własnych marzeń  
i zapewnieniu lepszej przyszłości dla ich rodzin. 

Do
ch

ód

1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 6 rok

20 000 zł

50 000 zł

10 000 zł Praca na etacie

CaliVita
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Samorealizacja,  
sukces i uznanie 
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Tworząc odpowiedni system obsługi i możliwości dalszego rozwoju, oferujemy Ci nasze 
wsparcie, jeśli tylko chcesz poprawić jakość swojego życia i wytrwać w tym postanowieniu.

Doceniamy Twoje wysiłki. Według nas każde osiągnięcie zasługuje na uznanie. Dokonania 
najskuteczniejszych Klubowiczów są przez nas szczególnie nagradzane i wyróżniane. 

Oprócz odpowiedniego wynagrodzenia finansowego, zapewniamy również wsparcie 
emocjonalne, wspólnie celebrując i promując indywidualne sukcesy Klubowiczów na forum 
krajowym, jak i międzynarodowym. 

Bal CaliVita® – na tę uroczystą galę o charakterze międzynarodowym zaproszeni są Klubowicze 
CaliVita® International z odpowiednim statusem menedżerskim wraz z osobami towarzyszącymi, 
by wspólnie uczestniczyć w niezapomnianej zabawie i ceremonii uhonorowania  
najskuteczniejszych Menedżerów. 

Dodatkowo Menedżerowie w uznaniu za roczne osiągnięcia otrzymują ekskluzywną nagrodę  
– zaproszenie na Międzynarodowe Seminaria Sukcesu – organizowane w egzotycznych 
kurortach nadmorskich. To również okazja wymiany doświadczeń z Zarządem Firmy i Top 
Menedżerami z innych krajów. 



Dzielenie się wiedzą, doświadczeniami,   
wrażeniami, emocjami
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Praca zespołowa
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Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
Po podjęciu decyzji o współpracy, warto byś zwrócił się do wybranego  
przez Ciebie Lidera z górnej linii, posiadającego praktyczną wiedzę  
i doświadczenie, który jako Twój doradca pomoże Ci ustalić strategię 
działania i wesprze Cięna początku działalności. Najistotniejsze jest, byś 
spełniał własne marzenia, realizując swoje konkretne, sprecyzowane cele.

Wykorzystaj również system profesjonalnych szkoleń Akademii 
CaliVita® prowadzonych przez psychologów – certyfikowanych i doświad- 
czonych trenerów, podczas których możesz rozwinąć swoje umiejętności 
miękkie, zdobyć nowe zdolności interpersonalne oraz wiedzę – w tym 
również w zakresie podstaw biznesu i przedsiębiorczości w MLM aż po 
zarządzanie zespołem. Nowe kompetencje skutecznie pomogą Ci osiągnąć 
sukces zawodowy nie tylko w CaliVita®, ale w każdej dziedzinie życia.  
Więcej o Akademii CaliVita® na stronie www.calivita.com.pl/akademia-cv.

Udział we wszystkich wydarzeniach organizowanych zarówno przez 
Firmę, jak i Menedżerów Sieci CVI to źródło nie tylko ogromnej motywacji, 

Podstawą działalności CaliVita® International jest Share Marketing, odzwierciedlający 
takie idee, jak: dzielenie się wiedzą, doświadczeniami, wrażeniami, emocjami  
i dochodem, by coraz więcej Klubowiczów osiągnęło sukces i niezależność finansową.

ale i praktycznej, specjalistycznej wiedzy w zakresie biznesu, rozwoju 
osobistego i zdrowia.

Oprócz szkoleń niezwykle ważnym dla rozwoju Twoich umiejętności  
i wsparciem Twojej działalności są liczne firmowe narzędzia marketingowe 
on-line i off-line oraz możliwość konsultacji specjalistycznych. 

Wspólne emocje
Jesteśmy grupą ludzi zorientowanych na promocję zdrowia i sukces,  
z pozytywną wizją świata.

Partnerskie i bezpośrednie relacje to podstawa współpracy z CaliVita®.
Dodatkowo pełne wrażeń i motywacji firmowe imprezy, wspólne interesy 
oraz podobne wartości, pogłębiają te relacje i więzi również poza 
pracą, aż po bliskie przyjaźnie. 

Każdego roku organizujemy Międzynarodowy Obóz Letni i inne 
firmowe wyjazdy, stwarzające okazje nie tylko do wypoczynku  
i zabawy, ale także do wymiany wiedzy i doświadczeń. 



Niezależny, ale nie sam
Założenie i zarządzanie własnym biznesem, by stać się niezależnym, wymaga dużych nakładów pracy, czasu 
i energii. Dlatego współpracując z nami, wiele zadań i procedur, za które w tradycyjnym biznesie sam byś 
odpowiadał, wykonamy za Ciebie. 

Zajmujemy się:
• badaniem i rozwojem produktów
• pozyskiwaniem surowców
• procesem produkcji
•  transportem międzynarodowym, włącznie 

z kosztami zaopatrzenia
•  wprowadzaniem produktów do  

obrotu krajowego
• magazynowaniem
• krajową obsługą logistyczną 
• realizacją zamówień
• fakturowaniem
• wysyłką
• obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną

Oferujemy Ci
narzędzia i usługi:

•  nowoczesną stronę internetową  
z programami usprawniającymi 
prowadzenie i zarządzanie Twoim 
biznesem w obszarze sprzedaży, rejestracji  
i zarządzania danymi oraz naliczania wypłat 
rabatowych (cvBonus, aplikacje Network 
Explorer i Network Profiler)

•  szybką i terminową realizację zamówień
•  dostawę produktów do klienta  

(przy zamówieniu powyżej  
określonej wartości na koszt Firmy)

• akcje promocyjne 

Zapewniamy Ci  
wsparcie marketingowe:

•  niezbędne materiały biznesowe do 
rozpoczęcia działalności

• bieżące aktualności
• portal internetowy: www.calivita.com.pl
• newsletter on-line
•  wydawnictwa: biuletyn CaliNews, 

CaliNetInfo, ulotki, cennik, katalogi, Nutrition 
& Health itd.

•  MySite PRO: aplikacja umożliwiająca  
prowadzenie działalności biznesowej  
za pomocą Twojej własnej strony  
internetowej zgodnej z Twoim stylem  
i preferencjami

20 „Uwolnimy Cię” od najbardziej absorbujących zadań operacyjnych!
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Jakie są Twoje zadania?

Ty tylko koncentruj się na własnym biznesie  
z CaliVita®, buduj swoją sieć dystrybucyjną.

Stosuj produkty, wciąż 
poszerzaj swoją wiedzę 

na ich temat!

Kształć się, by zostać 
kompetentnym 

liderem!

Pogłębiaj wiedzę 
o możliwościach 

biznesowych!

Przedstaw innym możliwości
dochodu i własnego biznesu 

z CaliVita®!
Wspieraj i edukuj 

innych!

Rekomenduj i prezentuj 
produkty jak największej 

liczbie osób!



JAKO KLUBOWICZ CALIVITA® 
OSZCZĘDZASZ, NABYWAJĄC 

NASZE PRODUKTY 
BEZ MARŻY
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Źródła dochodów
Dołączając do nas, oprócz wielu korzyści wynikających z członkostwa, 
masz możliwość uzyskania różnych dochodów: 



23

BĘDĄC KLUBOWICZEM, MASZ PRAWO DO ODSPRZEDAŻY*  
PRODUKTÓW CALIVITA® PO CENACH SPRZEDAŻY, ZYSKUJĄC 

I/LUB DO TWORZENIA WŁASNEJ SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 33%  
MARŻĘ HANDLOWĄ

W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI OBROTU, NA KONIEC MIESIĄCA 
OTRZYMASZ RABAT/WYPŁATĘ BONUSOWĄ W WYSOKOŚCI 

OD 4 DO 21%.
DODATKOWYM ŹRÓDŁEM TWOJEGO DOCHODU MOGĄ BYĆ PROWIZJE 

W POSTACI TRIPLE LINE BONUS I BONUSU PROGRESYWNEGO, 
PO SPEŁNIENIU OKREŚLONYCH WARUNKÓW. 

OSIĄGAJĄC POZIOMY MENEDŻERSKIE, ZYSKASZ 
UPRAWNIENIA DO EKSTRA GRATYFIKACJI FINANSOWYCH 

I NAGRÓD MOTYWACYJNYCH. 

*jako podmiot gospodarczy.



Jak wyliczyć dochód?
Każdemu produktowi przypisana jest określona wartość Punktów Bonusowych (PB) i Punktów Handlowych (PH), które na koniec 
każdego miesiąca są sumowane przez system informatyczny.
Punkty Bonusowe (osobiste i grupowe) określają Twój procentowy Poziom Wydajności (PW)* od 4 do 21%, a tym samym  
w oparciu o miesięczny obrót wpływają na wysokość rabatu/wypłaty bonusowej.
Punkty Handlowe wyrażają wartość netto produktu.
Zatem zakupy dokonane przez osoby znajdujące się w Twojej strukturze oraz Twoje osobiste zakupy stanowią podstawę do 
wyliczenia łącznej wartości uzyskanych przez Ciebie w danym miesiącu Grupowych Punktów Bonusowych (GPB) i Grupowych 
Punktów Handlowych (GPH) oraz wysokości Twojego rabatu/wypłaty bonusowej.
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Podstawa wysokości miesięcznej wypłaty ustalana jest w wyniku mnożenia Gru-
powych Punktów Handlowych (GPH) i procentowego poziomu wydajności (PW).

Miesięczny dochód grupy = GPH x PW (%)

 1.000 BP ..........................4%
 3.000 BP ..........................7%
 9.000 BP ........................10%
 18.000 BP ........................12%
 35.000 BP ........................15%
 63.000 BP ........................18%
 95.000 BP ........................21%

*Tabela Punktów 
Bonusowych/PW



Posiadając minimum trzy bezpośrednio zasponsorowane grupy i po spełnieniu określonych  
warunków, jesteś uprawniony do otrzymywania odpowiedniej prowizji w postaci Triple Line 
Bonus PLUS o wartości 5-150 USD/za grupę, w zależności od ich poziomu wydajności.

Dobrze zbudowana i zarządzana aktywna struktura może stanowić źródło Twojego stałego 
dochodu pasywnego, a tym samym pozwoli Ci cieszyć się prawdziwą wolnością.

Dla tych, którzy chcą więcej –  
Premie Menedżerskie
Awansując na poziom menedżerski, otrzymasz dodatkowe uprawnienia  
do specjalnych przywilejów i nagród motywacyjnych, ale przede  
wszystkim do ekstra gratyfikacji finansowych:

Kiedy zaczyna się 
prawdziwa wolność...

Premia Menedżerska ..................................+5%
Jednorazowe nagrody pieniężne ...............1000-100 000 USD
Premia Executive  .......................................+1-2%
Bonus Stability ............................................100-2000 USD/grupa
Premia Srebrna  .........................................+ 1%
Podwójna Premia Srebrna  ........................+0,25%/rok
Premia Złota ...............................................+0,25%/rok

By uzyskać szczegółowe informacje na ten 
temat, skontaktuj się ze swoim Indywidualnym 

Konsultantem lub zapoznaj się  
z Regulaminem Funkcjonowania  

Sieci CaliVita® International.
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Awans na coraz wyższe poziomy 
menedżerskie jest proporcjonalny 
do wielkości obrotu, wydajności  
i aktywności Klubowiczów  
– członków Twoich struktur, które 
tworzysz, wspierasz i którymi 
zarządzasz. 

A Ty – który poziom 
osiągniesz?



Senator

Dyrektor Executive 

Dyrektor

Menedżer Potrójnej Złotej Palmy 

Menedżer Podwójnej Złotej Palmy 

Menedżer Złotej Palmy 

Menedżer Silver Star

Menedżer Srebrnej Grupy

Menedżer Potrójnej Srebrnej Palmy

Menedżer Podwójnej Srebrnej Palmy

Menedżer Srebrnej Palmy 

Menedżer Star 

Menedżer Executive  

Menedżer Trzypalmowy

Menedżer Dwupalmowy

Menedżer Palmowy
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Jak rozpocząć własny 
biznes z CaliVita®?
Dołącz do nas i osiągnij sukces!



Zarejestruj się w Sieci CaliVita® International. Wypełnij Formularz Rejestracyjny on-line lub druk Karty Zgłoszenia.

Złóż swoje pierwsze zamówienie. Wraz z zamówionym produktem otrzymasz Pakiet Startowy – praktyczne narzędzie marketingowe.  
Na Twój adres e-mail zostanie wysłany List Powitalny wraz z Twoim osobistym kodem członkowskim i hasłem umożliwiającym dostęp 
do wszystkich funkcji na stronie internetowej CaliVita®.
Zamówienia można składać poprzez sklep on-line CaliVita®, Polskie Salony Sprzedaży CaliVita®  
(dane adresowe w zakładce „Kontakty”), telefonicznie oraz e-mailowo: 

Centralny Salon Sprzedaży (poniedziałek – piątek: 9:00-17:00)
telefon: (22) 861 43 40/41, fax: (22) 638 34 19
e-mail: cv_sales@calivita.com.pl

Skontaktuj się ze swoim Indywidualnym Konsultantem – Liderem lub  
Menedżerem, by wspólnie opracować najlepszy dla Ciebie biznes plan  
zgodnie z Twoimi preferencjami i stylem!

Dziel się informacjami o możliwościach oferowanych przez CaliVita®  
z jak największą liczbą osób.

Bierz udział w szkoleniach Akademii CaliVita® oraz we wszystkich firmowych  
wydarzeniach – wykorzystuj każdą okazję, by poszerzać swoją wiedzę i rozwijać  
własny biznes.
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Więcej informacji i aktualności 
znajdziesz pod adresem: 

www.calivita.com.pl

Katalog Produktów
dla Dystrybutorów



Od marzenia do 
...międzynarodowej korporacji

Zauważyłem, że ludzie mają 
potrzebę przynależności do 
jakiejś grupy. Poczucia, że 
otaczają ich ludzie życzliwi 
i przyjaźni, którzy myślą 
podobnie jak oni. Do nas też 
dołączają osoby, które 
identyfikują się z naszymi 
wartościami, pragnący wolności, 
poprawy jakości swojego życia oraz 
zapewnienia sobie i rodzinie 
bezpiecznej przyszłości finansowej 
– Gerry Hargitai.
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Historia Firmy rozpoczęła się w 1991 roku od sprzedaży kilku wspaniałej jakości witaminowych suplementów diety wyprodukowanych w USA 
oraz od pomysłu na założenie biznesu opartego na zasadzie kontaktów indywidualnych.

Wizją Prezesa i Założyciela CaliVita® International – Gerry'ego Hargitai było stworzenie przedsięwzięcia dającego każdemu nieograniczone 
możliwości osiągnięcia wolności i niezależności, funkcjonującego w oparciu o system wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i informacji 
oraz budowę trwałych relacji. Zasady te znajdują swoje odzwierciedlenie w misji i wartościach CaliVita® International  
(znanej wcześniej pod nazwą California Fitness). 

W ciągu ostatnich 25 lat marzenie to przekształciło się w międzynarodową korporację z setkami tysięcy Klubowiczów w 37 krajach  
na całym świecie i ofertą ponad 100 produktów najwyższej jakości, z perspektywą dalszego, stabilnego rozwoju. 
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Kluczem do sukcesu CaliVita®  
są nasze wartości

32

Jesteśmy dumni z fundamentalnych wartości 
CaliVita®, z którymi w pełni się identyfikujemy  
i którymi kierujemy się zarówno w naszych 
działaniach codziennych, jak i projektach 
strategicznych.



Zaufanie
W trosce o zaufanie naszych Klubowiczów, prestiż marki 
CaliVita® tworzymy w oparciu o bezpieczny  
i profesjonalny model biznesowy oraz wysoką jakość 
produktów i usług. 

Wolność
Naszym partnerom oferujemy możliwość prowadzenia 
niezależnej działalności biznesowej, otwierającej 
perspektywę swobodnego zarządzania własnym czasem 
i pracą oraz szansę na niezależność finansową i osobistą, 
a tym samym spełnione i kreatywne życie,  
z zachowaniem dobrego zdrowia i samopoczucia.

Wsparcie
Wierzymy w siłę osobistego potencjału, motywację 
wewnętrzną człowieka. Wspieramy naszych Klubowiczów 
w realizacji własnych celów, wyznaczonych bez 
jakiejkolwiek presji zgodnie ze swoją osobowością.
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Rozwój
Dążymy do ciągłego rozwoju. Wdrażamy innowacyjne 
rozwiązania i systemy edukacyjne w zakresie ochrony 
zdrowia, rozwoju osobistego i zawodowego, zwłaszcza 
zarządzania własnym biznesem.

Uznanie
Doceniamy każdy wysiłek i zaangażowanie. 
Ponadprzeciętne osiągnięcia i wyniki wyróżniamy  
w formie różnych dodatkowych gratyfikacji m.in.  
nagród finansowych, motywacyjnych  
i prestiżowych. 

Praca zespołowa
Stawiamy na efektywną pracę zespołową w gronie 
przyjaznych osób opartą na budowie zaufania  
i podobnych wartościach.

Równe szanse
Jesteśmy otwarci na każdego, kto pragnie poprawić 
jakość swojego życia i gotowy jest na zmiany. CaliVita® 
zapewnia wszystkim równe szanse na spełnienie 
własnych marzeń i celów oraz samorealizację.

Jakość usług
Naszym priorytetem jest spełnienie indywidualnych 
oczekiwań i potrzeb naszych klientów i partnerów 
poprzez profesjonalny system obsługi.

NOWA JAKOŚĆ

ŻYCIA



34

Nasza misja
Działamy po to, by członkowie naszej społeczności – opartej na partnerskich 
relacjach biznesowych i wzajemnym szacunku – mogli cieszyć się aktywnym  
i spełnionym życiem wysokiej jakości dzięki zdrowiu i bezpieczeństwu  
materialnemu. 

Nasza wizja
Zapewniając najwyższą jakość produktów i usług, zdobycie w środowisku 
branżowym pozycji światowego lidera, promującego zdrowy styl życia  
i stwarzającego możliwości osiągnięcia niezależności finansowej. 



NOWA JAKOŚĆ

ŻYCIA

Zrealizuj swoje cele! 
Życzymy sukcesów w biznesie z CaliVita®!
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Notatki:



NOWA JAKOŚĆ

ŻYCIA


