
Irena Oliver
το πρώτο Αστέρι Jasper της FM GROUP!
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Κατάγεται από τη Λιθουα-

νία αλλά ζει εδώ και αρκετά 

χρόνια στη Μεγάλη Βρετα-

νία, όπου ως Leader της FM 

GROUP προωθεί με πάθος 

την ιδέα του πολυ-επίπεδου 

μάρκετινγκ. Τίποτα δεν εί-

ναι ακατόρθωτο για εκείνη, 

γι’ αυτό και δεν διστάζει να 

δημιουργεί επιτυχημένες δο-

μές πωλήσεων σε όλον τον 

κόσμο. Θέτει συνεχώς νέους 

στόχους. Το 2013 αποφάσι-

σε να γίνει το πρώτο Αστέ-

ρι Jasper της FM GROUP. Το 

2014 απέδειξε ότι είναι συνε-

πής σε αυτά που λέει. Η Irena 

Oliver, το Αστέρι Jasper μας 

διηγείται πώς έφτασε στην 

επιτυχία.

Irena, πώς ξεκίνησε η περιπέτειά σας 
με το δικτυακό μάρκετινγκ;

Όλα ξεκίνησαν στην Λιθουανία όταν ανακάλυψα τις τεράστιες δυνατό-
τητες που προσφέρει το δικτυακό μάρκετινγκ, γι’ αυτό και γράφτηκα 
σε μία εταιρεία με συμπληρώματα διατροφής. Το 2006 παντρεύτηκα 
τον Ted, ο οποίος είναι Άγγλος. Είχα σκοπό να συνεχίσω τη συνεργα-
σία μου με την εταιρεία με τα διατροφικά προϊόντα, όμως δεν υπήρχε 
υποκατάστημα στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν γνώριζα καλά Αγγλικά όταν 
πρωτοπήγα και, προκειμένου να βγάζω κάποια χρήματα, δούλευα σε 
μια καφετέρια για 250 λίρες τον μήνα. Αμέσως μετά γράφτηκα σε μία 
σχολή εκμάθησης γλωσσών όπου γνώρισα έναν leader της FM GROUP, 
ο οποίος μου παρουσίασε τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας με την 
FM GROUP και έγινε ο σπόνσοράς μου. 

Πώς ήταν τα πράγματα στην αρχή;

Είχα πιστέψει στη συνεργασία με την FM GROUP από την αρχή, επομέ-
νως όλα κύλησαν ομαλά. Έγινα Μέλος της FM GROUP τον Μάιο του 2006 
και τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς κατέκτησα το επίπεδο της Χρυσής 
Ορχιδέας. Ήταν μια τεράστια επιτυχία, αλλά ήξερα ότι δεν θα σταματού-
σα αν δεν κατακτούσα τον τίτλο της Διαμαντένιας Ορχιδέας. Ήδη δύο 
χρόνια μετά, τον Δεκέμβριο του 2008 πραγματοποίησα τον στόχο μου. 
Από τότε, δεν έχω πέσει ποτέ σε χαμηλότερο επίπεδο, γεγονός που με 
κάνει πολύ περήφανη.

Η FM GROUP όμως άνοιξε νέους ορίζοντες για εσάς…

Μέχρι πέρυσι, το επίπεδο της Διαμαντένιας Ορχιδέας ήταν το υψηλό-
τερο που μπορούσε να κατακτήσει κανείς. Προφανώς, το γεγονός ότι 
ήμουν στην κορυφή για αρκετά χρόνια μου προσέφερε τεράστια ικα-
νοποίηση, όμως ένιωθα ότι χρειαζόμουν ένα κίνητρο, ένα καινούριο 
ερέθισμα για να πετύχω ακόμα περισσότερα. Λατρεύω τις νέες προκλή-
σεις, γι’ αυτό και το 2013 στο Διεθνές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο Βρό-
τσλαβ, όταν ο κύριος και η κυρία Trawiński ανακοίνωσαν το Marketing 
Plan III, ενθουσιάστηκα! Απέκτησα νέο στόχο. Από εκείνη τη στιγμή το 
ενδιαφέρον μου επικεντρώθηκε μόνο στον στόχο αυτό.
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Είστε το πρώτο Αστέρι Jasper 
στην ιστορία της FM GROUP. 

Ναι, και παραδέχομαι ότι είναι καταπληκτικό 
συναίσθημα. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες 
άνθρωποι σε όλον τον κόσμο που δραστηρι-
οποιούνται ενεργά με την FM GROUP, γι’ αυτό 
και όταν έμαθα ότι ήμουν η πρώτη που μπήκε 
στο Marketing Plan ΙΙΙ, δεν μπορούσα να το πι-
στέψω. Αυτά τα νέα αποτέλεσαν τεράστια έκ-
πληξη για μένα. Πάντα προσπαθώ να εμπνεύ-
σω τους άλλους και το γεγονός ότι κατέκτησα 
το επίπεδο του Αστεριού Jasper αποτελεί από-
δειξη ότι άτομα σαν εμένα, που ήρθα στη Με-
γάλη Βρετανία χωρίς να γνωρίζω τη γλώσσα, 
μπορούν να γνωρίσουν τεράστια επιτυχία.

Πώς τα καταφέρατε;

Η επιτυχία μου είναι αποτέλεσμα ολόκληρης 
της δομής μου. Δεν θα είχα καταφέρει τίποτα 
χωρίς τους ανθρώπους με τους οποίους συ-
νεργάζομαι, χωρίς την προσπάθεια που κα-
τέβαλαν και τη δέσμευσή τους. Πρόσφατα ο 
γιος μου έγινε Business Partner της FM GROUP. 
Πολύ γρήγορα κατέκτησε το επίπεδο αποτελεσματικότητας 21% και, με αυτόν τον τρόπο, συνέβαλε και 
εκείνος στην κατάκτηση του στόχου μου. Είναι υπέροχο να δουλεύεις μαζί με τα άτομα που αγαπάς. Αυτή 
η ευκαιρία αποτελεί, μεταξύ άλλων, έναν λόγο για τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα την FM GROUP.

 Ένας ακόμη στόχος έχει επιτευχθεί, τι ακολουθεί;

Άλλο πράγμα η κατάκτηση ενός επιπέδου και άλλο η διατήρησή του. Όπως στην περίπτωση της Διαμα-
ντένιας Ορχιδέας, σκοπεύω να διατηρήσω το επίπεδο του Αστεριού Jasper και, μέσα στη χρονιά, να θέσω 
ακόμα υψηλότερους στόχους. Ευτυχώς, το Marketing Plan III αποτελεί μία εγγύηση ότι θα υπάρχουν πάντα 
προκλήσεις για μένα μέσα στα επόμενα χρόνια. Τώρα, είμαι πολύ ενθουσιασμένη και έχω ακόμα περισσό-
τερα κίνητρα να συνεχίσω να δουλεύω.

Ποια είναι η μεγαλύτερή σας επιτυχία;

Θα μπορούσα να πω ότι η απόφασή μου να γίνω Μέλος της FM GROUP είναι η πιο επιτυχημένη απόφαση 
που έχω πάρει. Η ζωή μου άλλαξε ριζικά, έγινα οικονομικά ανεξάρτητη, γεγονός που μου επιτρέπει να ζω 
όπως εγώ θέλω. Η δυνατότητα να γίνω σπόνσορας Μελών από όλον τον κόσμο, μου έδωσε την ευκαιρία 
να αποκτήσω φίλους παντού και να ταξιδεύω σε άλλες ηπείρους. Είμαι μια ευτυχισμένη, ολοκληρωμένη 
γυναίκα. Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι έχω γίνει καλύτερος άνθρωπος. Ζω πιο ήρεμα, πιστεύω περισσό-
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τερο στον εαυτό μου και στους ανθρώπους. Έχω 
μάθει να ακούω και να κατανοώ τις ανάγκες των 
άλλων καλύτερα.
 
Τι συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον που 
θέλει να κατακτήσει ανάλογους στόχους;

Να μην εγκαταλείπει ποτέ την προσπάθεια. 
Πολλοί άνθρωποι εγκαταλείπουν κυριολεκτι-
κά μόλις πριν κατακτήσουν τον στόχο τους. Εν 
τω μεταξύ, η επιμονή και η αποφασιστικότητα 
αποτελούν το κλειδί στο δικτυακό μάρκετινγκ. 
Επίσης, είναι εξαιρετικά σημαντικό να πιστεύ-
εις στον εαυτό σου και στις ικανότητές σου. Αν 
είσαι πεπεισμένος ότι μπορείς να φτάσεις πολύ 
μακριά – κανείς δεν μπορεί να σε σταματήσει. Τα 
όρια που θέτεις στον εαυτό σου είναι το εμπό-
διο στην πορεία σου προς την επιτυχία. Πρέπει 
να μάθεις πώς να τα ξεπερνάς και με θάρρος να 
προχωράς μπροστά.


