
  Împacă-ți 

   pielea 
 cu soarele 
 de vară!

ROMÂNIA & REPUBLICA MOLDOVA Iulie 2018 | 231



Există o poveste despre un fermier care 
a decis că vrea să își schimbe viața. 
Avea succes cu porumbul, grâul și alte 
culturi pe care le recolta, dar nu i se părea 
suficient pentru a ajunge acolo unde își 
dorea. A auzit de la cineva din apropierea 
lui că bambusul i-ar putea oferi avuția și 
viața pe care și le dorea pentru familia lui, 
însă doar dacă era dispus să aștepte mai 
mult până la recoltarea lui decât în cazul 
culturilor obișnuite.

Fermierul a început să cultive bambusul, 
în ciuda neîncrederii pe care i-o arătaseră 
colegii lui fermieri. Era convins că noua lui 
cultură îi va schimba viața și că răbdarea 
îi va fi răsplătită cu succes și abundență în 
anii următori.

A trecut un an de la cultivare, perioadă 
în care fermierii din zonă își recoltau deja 
culturile obișnuite și le vindeau în piață. 
Fermierul însă a rezistat în fața glumelor 
pe care ceilalți le făceau pe seama lui și a 
tachinărilor, atunci când aceștia se lăudau 
că au strâns deja recolta și că au făcut și 
banii necesari pentru următoarele culturi, 
în timp ce bambusul lui nici măcar nu 
încolțise. A continuat să viziteze câmpurile 
de bambus, convins că plantele lui vor 
crește la potențial maxim. 

A mai trecut un an, iar apoi încă unul, 
până când la patru ani de la momentul 
plantării semințelor, bambusul lui a început 
să rodească și să crească aproximativ 
30 de cm pe zi. În foarte scurt timp, s-a 
dezvoltat o adevărată pădure de bambus, 
iar investiția lui a dat astfel roade.

În toți acei ani, chiar dacă părea că nimic 
nu s-a întâmplat, rădăcinile bambusului 
au devenit mai puternice și s-au dezvoltat 
pentru a crea fundația rezistentă a 
plantelor care urmau să crească.

Pe măsură ce sărbătoarea celor 40 de ani 
de succes Forever continuă, este important 
să recunoaștem valoarea perseverenței și 
a încrederii în propriul nostru drum. Chiar 
dacă nu vezi încă rezultate concrete în 
afacerea ta, devotamentul și încrederea îți 
vor fi răsplătite.

Precum crescătorul de bambus care i-a 
ignorat pe toți cei care nu aveau încredere 
în viziunea sa, fiecare dintre voi își poate 
construi viitorul la care visează, dacă are 
încredere în călătoria pe care a ales-o și 
răbdarea de a o parcurge.

Mereu al vostru,

Rex Maughan

Bambusul este  
o plantă unică, deoarece 

are nevoie de mai mult timp 
să crească decât altele. 

Te poți întreba  
care este legătura dintre 

bambus și Forever, din 
moment ce noi suntem 

Compania Aloe Vera.  
Poate că bambusul nu 

are legătură cu Forever 
sau cu produsele 

noastre, dar ne învață o 
lecție importantă pentru 

afacerea noastră.

Cultivă succesul
și lasă-l săcrească

2 Mesajul Fondatorului Companiei
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Grand Slam-ul 
Forever este al vostru

Sub lupa vigilentă a presei, sub presiunea 
sponsorilor, dar și a ei, personală, si sub 
ochiul critic al întregii lumii, care a văzut-o 
mereu mediocră, incompletă, nedemnă 
de titlul de cea mai bună jucătoare a lumii, 
Simona putea să renunțe foarte ușor. A 
crezut însă în ea și în măreția care îi este 
posibilă. 

Ne-a demonstrat că cine nu renunță, cu 
siguranță ajunge unde și-a propus. Și-a 
transformat eșecurile în lecții la fel de 
prețioase ca victoriile obținute împreună cu 
echipa sa valoroasă – familia, antrenorul 
și psihoterapeutul cu care a lucrat pentru 
a-și transforma în aur potențialul, pentru 
a-și depăși limitele, fricile, blocajele. A 
investit în ea atât cât a fost necesar să își 
atingă un vis. Și continuă să o facă, pentru 
că visurile ei nu sunt limitate și pasiunea 
extraordinară pentru ceea ce face este 
cea mai valoroasă resursă pentru munca 
neobosită de zi cu zi.

Privim adesea poveștile extraordinare 
de viață ale marilor sportivi, deoarece 
suntem oameni ai performanței, deschiși 
să învățăm din victoriile lor legendare. 
Însuflețiți nu de ambiție, ci de iubirea 
pentru ceea ce facem, avem motivația 
profundă să fructificăm exemplul 
campionilor de calibrul Simonei Halep.

Știm că mulți dintre voi v-ați întors plini de 
energie și entuziasm de la întâlnirea anuală 
a liderilor și activilor (#IAMA18) desfășurată 

Vara aceasta ne-a adus 
tuturor o bucurie și o sursă 
extraordinară de inspirație 
- victoria amețitoare a 
Simonei Halep, care a 
cucerit la Roland Garros 
primul ei trofeu de Grand 
Slam. După fiecare 
înfrângere dureroasă pe 
care a suferit-o înainte de 
acest moment, Simona 
a arătat ce înseamnă 
hotărârea de a munci mai 
mult și mai mult. De a munci 
atât cât este nevoie pentru 
ca visul să devină realitate.

Este un exemplu care nu lasă loc de 
îndoieli – doar cine muncește își poate 
descoperi resursele cele mai adânci ale 
talentului. Deoarece talentul nu este o 
mantie cu care ne naștem pe umeri și 
defilăm prin lume, este un izvor pe care 
numai eforturile neobosite îl aduc la 
suprafață.

Reușita ei aclamată acum de o lume 
întreagă vorbește și despre ce înseamnă 
perseverența, despre tenacitate și răbdare. 
Despre faptul că a fi campion nu înseamnă 
să câștigi mereu, ci să nu renunți 
niciodată, oricâte sacrificii ar cere asta. 
Și nu este ușor. Nici pentru ea nu a fost. 

la Sovata. Acum e momentul ideal să 
comunicăm celor din echipă strategiile 
de lucru, să le împărtășim tot ce am 
discutat și am înțeles la această întâlnire, 
să fructificăm șansele, sprijinul, susținerea 
companiei care inovează și îmbunătățește 
continuu produsele și Planul de Marketing.

Vara aceasta este sub semnul gelului 
nostru de aloe într-o nouă prezentare. 
Pregătiți-vă pentru avantajele pe care ni 
le oferă această lansare. Hotărâți-vă să o 
onorați cu rezultate concrete – dublați-vă, 
triplați-vă, multiplicați-vă continuu 
consumul personal si al celor din echipele 
voastre. Succesul nu se va lăsa așteptat.

Citiți și recitiți Politicile Companiei, 
ghidați-vă continuu după valorile, 
misiunea, principiile pe care clădim de 
40 de ani Forever. 

Îndrăzniți să vă adăugați în palmaresul 
reușitelor propriul vostru Grand Slam 
Forever, al echipei voastre și al României. 
Setați-vă mental reușita. Și credeți. Cei 
care cred întotdeauna reușesc. Pentru că 
cei care cred muncesc până își ating țelul.

Noi, împreună cu toți colegii din sediul 
central și din depozite, vă susținem cu tot 
sufletul și vă așteptăm cu drag la linia de 
finish a reușitelor pe care vi le propuneți.

Dr. farm. Szőcs Dóra & Dr. Szőcs Gábor  
Country Manageri Forever România
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Potrivit unui studiu realizat 
de McKinsey & Company, 
lider global pe piața de 
consultanță, peste 50% 
dintre cumpărături se fac 
pe baza recomandărilor 
verbale. Studiul a fost repetat 
de-a lungul timpului si a arătat 
că vânzarea directă este o 
metodă viabilă de comerț, dacă 
este făcută corespunzător.

Cât de norocoși suntem că facem parte din 
industria care se bazează exact pe acest 
lucru. Tot ce trebuie să facem este să ne 
asigurăm că ne desfășurăm activitatea 
corect. Există un secret al artei de a face 
recomandări ca să ai succes – să fii sincer. 
Consumatorii doresc să simtă că primesc 
sfaturi și recomandări pe care se pot baza 
și care provin din experiențe personale.

Ador să spun oamenilor ”Fii produsul 
produselor”. Ca reprezentant al Companiei 
Aloe Vera, este rolul tău să arăți oamenilor 
ce sunt produsele noastre cu aloe și 
cum pot schimba vieți. Experimentând 
superioritatea produselor noastre față de 
altele de pe piață este primul pas pentru 
a-i face și pe alții să descopere același 
lucru. Totul pornește cu tine, încercând 
produsele și creându-ți propriile păreri din 
experiența cu acestea.

Consumul și vânzările produselor pe bază 
de Aloe vera sunt în creștere. Nu este 
ceva nou. De la un an la altul, interesul 
consumatorilor pentru produse din 
ingrediente naturale, dezvoltate cu 
pasiune și grijă continuă să crească. 
Este cert că oamenii se orientează 
către companii care oferă produse mai 
naturale, sănătoase și de înaltă calitate, pe 
care se pot baza, așa cum noi, Compania 
Aloe Vera, furnizăm întotdeauna.

Am ales să deținem propriile plantații 
de aloe, precum și procesele de producție 
și distribuție a produselor noastre, pentru 
a ne asigura că ajung la tine cele mai 

Consumatorii au devenit tot mai puțin 
încrezători în reclamele mass-media, 
orientându-și atenția spre recomandările 
verbale și căutând în jurul lor păreri 
despre motivele care i-au determinat pe 
alții să cumpere produse sau servicii. Un 
alt studiu a demonstrat că publicitatea 
realizată pe bază de recomandări ”din 
vorbă în vorbă” a generat de două ori mai 
multe vânzări decât publicitatea plătită. 
Este uimitor, nu-i așa?

Platformele social media și blogurile decid 
astăzi trendurile, iar cei mai mulți oameni 
nu cumpără produse fără să citească 
păreri despre experiența altora cu ele. 
Gândește-te cum afli tu cel mai adesea 
despre restaurante bune, filme noi sau 
destinații interesante de vacanță. Întrebi 
prietenii? Citești articole despre ele? 
Principalul mod de a descoperi produse și 
servicii noi este pe bază de recomandare.

bune produse de pe piață. Ca ambasador 
pentru produsele și calitatea care rezultă 
din integrarea pe verticală a companiei 
noastre, cuvântul tău este esențial în 
influențarea vânzărilor și în a-i ajuta pe 
alții să descopere ceea ce are de oferit 
Forever. Experiența ta cu produsele și 
modul în care le pomovezi fac ca acest 
business să funcționeze.

Folosirea produselor este primul pas 
în dezvoltarea unei afaceri de succes. 
Ai încredere și fii un expert în produse. 
Transformă-te într-un Ambasador Aloe și 
construiește-ți o afacere bazată pe propria 
experiență cu fantasticele produse Forever.

Continuă să zâmbești, 

Gregg Maughan

Președinte Forever Living Products 
International

ambasadorul
Aloe vera

Tu ești
4 Mesajul Președintelui Companiei
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O experiență  

  2x Forever

În perioada 7-10 iunie, am petrecut câteva zile de neuitat  
în Sovata, locație devenită deja tradiție în Forever,  
la Întâlnirea Anuală a Managerilor și Activilor 2018.

Managerii și Activii 
calificați anul acesta la 
IAMA au avut parte de 
un sejur pe cinste, din 
programul căruia nu au 
lipsit sesiunile de instruire 
de top, recunoașterea 
performanțelor, activitățile 
interactive în echipă – unde 
creativitatea și distracția 
au mers mână în mână – și 
un start puternic către noi 
reușite ori un nivel superior 
în Planul de Marketing.
Evenimentul a început cu activități și 
momente dedicate exclusiv calificaților la 
nivel VIP – sejur de lux, daruri surpriză, 
ședințe relaxante la spa și o cină într-o 
atmosferă specială pe malul Lacului 
Ursu în compania privilegiată a Country 
Managerilor noștri, Dora & Gabor Szocs, 
și a Președintelui John Maxwell Team 
România, Sorin Popa. Președintele John Maxwell Team România, Sorin Popa și Country Managerii FLPR, Dora & Gabor Szocs

5#IAMA18
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Ziua de vineri a fost dedicată exclusiv 
Managerilor, iar sâmbătă ne-am bucurat 
de prezența Activilor, pentru ca seara să ne 
reunim cu toții la cel mai cool și distractiv 
party de până acum – Eagles’ Party.

Forever Living Products România este 
în creștere și vă oferă oportunități de 
dezvoltare extraordinare, pe care le 
puteți accesa printr-o strategie clară, prin 
responsabilitate și bucuria de a lucra cu și 
pentru oameni. Generozitatea Forever este 
nemărginită, după cum bine simțiți și trăiți în 
această companie. Recunoașterea voastră 
pentru toate aceste beneficii este aceea 
de a construi afaceri de succes - doar 
împreună putem reuși să atingem pragul de 
20.000 p.c. la aniversarea noastră de 20 de 
ani – a fost mesajul puternic cu care Gabor 
Szocs, Country Manager Forever România, 
a deschis evenimentul.

Cum comunicăm despre produse și 
oportunitatea de business Forever? Cum 
răspundem întrebărilor sensibile? Sau 
cum ne prezentăm în mediul online? Sunt 
întrebări și curiozități sensibile, care stau 
adesea pe buzele multora dintre voi și 
ale căror răspunsuri pot face diferența 
între succes și eșec în afacerile Forever. 
Dora Szocs, Country Manager Forever 
România, ne-a oferit variantele cele mai 
potrivite de a răspunde la ele, pentru a 
ne păstra mereu în direcția corectă, pe 
care compania o trasează de 40 de ani 
încoace.

La 1 mai, am dat startul pentru calificarea 
la #EMR19 și te vrem în echipa noastră 
de vulturi care va zbura spre Dallas sau 
Pattaya. Monica Costiță, Eagle Manager, 
și Romina Doran, Senior Eagle și membru 
KLC, au oferit Managerilor, respectiv 
Activilor două discursuri extraordinare 
despre planificarea unei calificări sigure la 
acest program.

Gabor Szocs și Dora Szocs, Country Manageri Forever România

Monica Costiță, Eagle Manager Romina Doran, Senior Eagle și membru KLC Sorin Popa, președinte John Maxwell Team România

Feel & Fly Like an Eagle

Eagle Manager's Retreat 2019
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#IAMA18Este incredibil cum omul potrivit, la locul 
potrivit, cu povestea potrivită poate schimba 
vieți. Noi, în Forever, simțim câtă măreție și 
forță există în povești, deoarece de 40 de 
ani, scriem povești extraordinare de viață! 
În cadrul unei sesiuni de instruire dedicată 
exclusiv Managerilor Forever România, 
Sorin Popa, invitatul special al companiei 
la eveniment, ne-a plimbat prin călătorii 
fantastice, folosindu-se și învățându-ne 
despre puterea poveștilor autentice.

Fiecare om "dansează" pe melodia 
potrivită stilului lui de a fi. Tot de la Sorin 
am învățat, în urma unui training interactiv 
unic cum să lucrăm cu oameni care sunt 
diferiți de noi, după modelul D.I.S.C. – 
Dominant. Influent. Stabil. Conștiincios. –, 
pentru a ne crește șansele în prospectare 
și recrutare și pentru a atrage în echipă 
oamenii potriviți.

Echipa Forever România, alcătuită din 
Cristina Petrov, Cristi Istrati, Alexandra 
Tătar, Daniela Ganciu, Alex Miron, Andreea 
Pop și Dragoș Niculiță, a fost acolo și s-a 
implicat trup și suflet în acest eveniment. 
Cristina și Daniela, din Departamentul de 
Marketing, și Andreea, din Departamentul 
de Comenzi, ne-au vorbit despre cum 
să transformăm Compania Aloe Vera, 
hashtag-ul Forever Proud și noul site de 
comenzi – foreverliving.ro – în brand-uri 
solide Forever și totodată în instrumente 
de lucru valoroase pentru succes. Am 
descoperit împreună cum pot fi folosite 
pentru a consolida încrederea oamenilor 
în compania noastră și pentru a veni în 
sprijinul vostru.

Zilele petrecute împreună ne-au oferit 
zeci de motive să credem în visul nostru 
Forever și să facem tot ce ne stă în 
putință pentru a-l împlini. Soare, zâmbete, 
performanță, creativitate, instruire, echipe, 
distracție și povești împărtășite - așa a fost 
la #IAMA18!

Vă așteptăm cu drag și anul viitor, în număr 
și mai mare, la o nouă întâlnire IAMA de 
suflet marca Forever. Rămâneți alături de 
noi pentru a afla mai multe informații despre 
evenimentul de anul viitor.

7
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 Împacă-ți  

    tenul 
  cu soarele 
vara aceast

a!

Lasă-ți tenul și pielea în grija noastră și bucură-te de o vară Forever 
pe cinste! Noi transformăm soarele într-un răsfăț pentru tenul 
tău cu cel mai nou atu Forever, desemnat și produsul lunii iulie – 
Protecting Day Lotion. De ce? Pentru că este de sezon, unic  
și a făcut deja furori în lumea Forever.

Fii și tu în tendințele verii, 
precum miile de persoane 
încântate de eficacitatea 
acestui inovator produs 
Forever. Împreună cu alte 
produse de îngrijire a pielii de 
sezon – Sun Lips, Aloe Vera 
Gelly, Aloe First –, Protecting 
Day Lotion este unul dintre 
ingredientele cheie ale 
succesului afacerii tale în cel 
mai fierbinte sezon Forever.
Am selectat cele mai frecvente întrebări 
sau curiozități pe care le-am primit despre 
noul nostru produs și îți oferim răspunsuri 
la ele, pentru ca tu să îl poți transforma în 
secretul succesului vara aceasta.

Este o loțiune de protecție 
solară?

Protecting Day Lotion a fost concepută 
ca loțiune de protecție solară, dar 
ingredientele și cercetările specialiștilor 
noștri în domeniu o recomandă din plin 
pentru îngrijirea zilnică a tenului.

Pe lângă protecția pe care o oferă față 
de UV dăunătoare, prin SPF 20 și agenți 
minerali de protecție solară cu spectru 
larg, pielea este hidratată și hrănită intens 
cu fructe, extracte din plante și aloe. 
Lotiunea are, de asemenea, un puternic 
efect de combatere a semnelor de 
îmbătrânire, transformându-se într-un aliat 
al sănătății pielii pe timp de vară.

Care sunt ingredientele 
de bază?

Loțiunea este bogată în extracte valoroase 
din fructe și plante, inclusiv crambe, o 
plantă cu un conținut ridicat de acizi 
grași, care ameliorează nuanța și textura 
tenului. Extractul de pepene roșu, bogat în 
antioxidanți, ajută pielea să lupte împotriva 
proceselor oxidative, iar Anastatica 
hierochuntica, o plantă ce crește în deșert 
și este cunoscută pentru capacitatea 
incredibilă de a supraviețui în condiții 
extreme de secetă, contribuie la refacerea 
nivelului de hidratare. 

Combinarea ingredientelor minerale 
naturale cu efect de protecție solară cu 
alantoină, cunoscută pentru efectele 
calmante asupra pielii, face din acest 
produs loțiunea perfectă pentru tenul tău.

8 Produsul lunii
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 Împacă-ți  

    tenul 
  cu soarele 
vara aceast

a!

Ce scop are apa în compoziția 
produsului?

Atunci când a ales să folosească 
minerale naturale în combinație cu Aloe 
vera în crearea acestui produs, echipa 
noastră de experți chimiști și oameni 
de știință s-a asigurat în primul rând de 
eficacitatea acestuia în protejarea pielii 
de razele nocive UVB și UVA. În acest 
scop, produsul conține apă, pe langă 
aloe, deoarece funcționează ca solvent 
pentru dizolvarea mai multor ingrediente, 
permițând astfel substanțelor benefice să 
fie absorbite mai rapid în piele și efectul 
benefic să se instaleze mai rapid. În plus, 
ajută și la formarea unor emulsii cu uleiuri 
naturale ce oferă textura dorită.

Care este rolul dioxidului de 
titaniu?

Calitatea și siguranța sunt întotdeauna 
priorități în Forever, motiv pentru care 
acordăm o atenție deosebită procesului 
de producție și ambalare a fiecărui produs 
din gama noastră, iar Protecting Day 
Lotion nu face excepție. Eșantionarea 
materiilor prime și testările efectuate 
asupra produselor finale înainte de a fi 
distribuite sunt doar câteva măsuri prin 
care ne asigurăm că standardele stricte 
pe care le pretindem sunt respectate. Ne 
așteptăm ca furnizorii noștri de materiale 
și ingrediente să efectueze controale 
amănunțite similare cu ale noastre.

Toate ingredientele utilizate în obținerea 
produselor Forever sunt aprobate și în 
concordanță cu recomandările și cerințele 
legale aplicabile în UE. Dioxidul de titaniu 
este folosit în cantități mici în Protecting 
Day Lotion datorită “blândeții” lui și 
capacității crescute de a furniza protecție 
UV fără nanoparticule. Dioxidul de titaniu 
nu pătrunde prin pielea sănătoasă și nu 
prezintă riscuri pentru sănătate în urma 
utilizării pe suprafața pielii.

Este indicat și persoanelor cu 
piele sensibilă?

Protecting Day Lotion a fost creat special 
pentru persoanele care acordă atenție în 
rutina zilnică de îngrijire hidratării intense 
și protecției solare pe timp de vară și nu 
numai. Adică pentru toată lumea. Chiar 
și pentru cei care au pielea sensibilă. 
Produsul a fost testat îndelung de experții 
noștri pentru determinarea potențialului de 
iritare și sensibilizare a pielii. Rezultatele 
obținute și revizuite de un dermatolog au 
dovedit că produsul nostru nu prezintă un 
risc de sensibilizare.

Protecting Day Lotion poate fi utilizat 
de adulți și copii deopotrivă, cu 
recomandarea de a solicita sfatul 
medicului pentru copiii mai mici de 6 ani. 
Este un produs Forever certificat Halal, 
Kosher, nu conține gluten și nici parfum.

Ce înseamnă FPS 20?

FPS vine de la “Factor de Protecție Solară” 
și este un indice de măsurare a timpului 
și puterii de protecție pe care o loțiune o 
are împotriva razelor ultraviolete de tip B 
– principala cauză a înroșirii și arderii pielii 
după expunerea îndelungată și neprotejată 
la soare.

FPS 20 înseamnă că odată aplicat, 
produsul ține la distanță de pielea ta 
95% dintre razele dăunătoare, pentru o 
perioadă de aproximativ 2 ore. Aplică 
Protecting Day Lotion generos și uniform 
cu 15 minute înainte de expunerea la 
soare și nu uita să reaplici la fiecare 2 
ore atunci când stai la plajă. Când nu ai 
posibilitatea reaplicării, utilizează măsuri 
suplimentare de protecție: limitarea 
expunerii la soare, în special în intervalul 
10:00 am - 16:00 pm; purtarea unor bluze 
cu mâneci lungi, pantaloni lejeri, pălării și 
ochelari de soare.

Ne plac soarele, energia și 
starea de bine pe care ni le 
dăruiește vara. Dar cel mai 
mult ne place să arătăm 
senzațional în vacanță și să 
ne bucurăm de un bronz 
perfect la plajă. Iar tenul, cea 
mai expusă zonă a corpului, 
are nevoie de un avantaj 
puternic în fața soarelui 
fierbinte al verii. Și noi îl 
avem prin noul și cel mai 
căutat produs al verii –  
Protecting Day Lotion!
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Beneficiile  
altruismului
Aflați în căutarea fericirii, oamenii se concentrează, în majoritate, pe 
satisfacerea propriilor nevoi și dorințe. O fac dintr-un instinct aproape primar 
și nu pot fi acuzați pentru acest comportament. Dar un studiu realizat în 2016 
de Universitatea Sewanee din Tennessee pe un număr de 473 de persoane a 
demonstrat contrariul. Oamenii au o stare de bine și sunt mai fericiți atunci 
când îi ajută pe ceilalți. Știința a arătat că atunci când dăruiești, organismul 
eliberează dopamină, serotonină și oxitocină, neurotransmițători responsabili 
pentru starea de plăcere, de fericire. În concluzie, a-i ajuta pe ceilalți este o 
acțiune benefică organismului, este o cale spre bucurie, sănătate și armonie.

10 Forever Afacere
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Exerciţiu Ce ocazie ai azi pentru a face un bine 
altuia? Sunt multe posibilități de a dărui, 
important este ca, în timp, să îți muți atenția 
de pe propria persoană către cei din jurul 
tău. Și să faci câte ceva pentru a-i ajuta.

Alexandru Israil 
Specialist marketing

Literatura care tratează subiecte 
precum sensul vieții, evoluția 
personală sau calea spre succes 
ajunge, de multe ori, la aceeași 
concluzie. Omul atinge un nivel 
superior de împlinire atunci când 
se dăruiește celorlalți. Aplicat 
într-o afacere ca Forever, acest 
comportament aduce rezultate 
pozitive consistente. El propune 
o schimbare de abordare, de la 
concentrarea pe propriul câștig la 
aspirația de a-i ajuta pe ceilalți. 

Aplicând acest principiu în afacerea ta 
vei observa, în timp, efecte pozitive. 
Vei avea mai mulți clienți și vei înscrie 
mai multe persoane tocmai pentru că 
nu pui pe primul loc intenția declarată 
de a-i convinge, ci dorința sinceră de 
a-i ajuta. Iar pentru asta, e bine să-ți 
dezvolți câteva obiceiuri:

Dovedește că-ți pasă. În dialogurile 
cu ceilalți, nu vorbi despre tine, 
ci despre nevoile și dorințele lor. 
Întreabă-i cu sinceritate cum îi poți 
ajuta. Ascultă-i activ, arată-le că ai 
reținut detalii și încearcă să le oferi 
soluții. Oamenii se deschid către cei 
care vor să-i ajute. Și se simt obligați 
să ofere, la rândul lor. Se ajunge, 
astfel, fără constrângeri, la o relație de 
câștig reciproc.

Împărtășește cu ceilalți. Oferă 
voluntar informații utile, recomandă 
persoane de încredere care pot să-i 
ajute, dăruiește-le din timpul și energia 
ta. Fă toate astea fără a aștepta 
ceva în schimb. Atunci când ești o 
persoană prietenoasă și de ajutor, 
oamenii te plac și își vor dori să fie 
pe lângă tine. Vor avea mai mare 
încredere în ceea ce le propui. Și te 
vor recomanda altora, la rândul lor.

Abordează mentalitatea 
abundenței. Majoritatea oamenilor nu 
se poate bucura de succesul altora, 
deoarece se gândește că, astfel, 
rămâne mai puțin pentru ei. Dar tu știi 
că, de fapt, lumea oferă posibilități 
nelimitate de creștere și dezvoltare. 
Sunt oportunități suficiente pentru 
fiecare, însă e nevoie de convingere, 
optimism și efort constant pentru a le 
valorifica. 

Fii persoana la care se apelează. 
Deseori îi auzi pe ceilalți vorbind 
despre problemele lor. Acestea 
sunt, pentru tine, ocazii de a-i 
ajuta. Formează-ți un reflex mental, 
întreabă-te imediat cu cine îi poți 
pune în legătură sau ce sfat le poți 
da pentru a-i scoate din încurcătură. 
Astfel devii pentru ei prima persoană 
la care se gândesc să apeleze atunci 
când au de rezolvat ceva.

Nu presa în procesul de vânzare. 
De exemplu, la întâlnirile informale cu 
alți oameni de afaceri, nu împrăștia 
cărțile tale de vizită. În schimb, 
adună-le pe ale celorlalți și, eventual, 
scrie pe ele ce probleme ai auzit că 
au. Nu demonstra că vrei cu orice 
preț să vinzi sau să înscrii pe cineva. 
Dă dovadă de relaxare – acest lucru 
denotă faptul că ai succes în afacere 
și că, la rândul ei, afacerea Forever 
este de succes.

Treci la fapte. Nu e suficient să 
ai sentimente de compasiune și 
generozitate. Transformă-le în acțiune. 
Dacă îți acorzi din când în când 
răgazul necesar, vei observa că viața e 
plină de șanse de a face câte un bine. 
Fă din asta un obicei.

În afacerea Forever poți aplica 
principiile enumerate mai sus în multe 
situații. În echipa ta, de exemplu, 
poți fi un lider modern, inversând 
piramida responsabilităților: pune-te la 
dispoziția celorlalți pentru ca aceștia, 
la rândul lor, să se pună la dispoziția 
clienților. 

O altă oportunitate de a ajuta este 
participarea la evenimente precum 
Rise Against Hunger, care în România 
va avea loc pe 25 august, imediat 
după Success Day. Nu uita că 
Forever este o afacere menită să-i 
ajute pe ceilalți – pe plan financiar, 
ca stil de viață sau prin apartenență 
la un grup de oameni cu aceleași 
valori. Dăruindu-te celorlalți, nu faci 
altceva decât să intri în rezonanță cu 
scopul afacerii, sporind energia ta și 
rezultatele pe care le generează ea.

Unul dintre cei mai altruiști oameni 
pe care i-am întâlnit a fost Jay 
Conrad Levinson, părintele Guerrilla 
Marketing. Menirea sa în viață a 
fost aceea de a împărtăși, prin cărți, 
conferințe sau cursuri, cunoștințe și 
deprinderi utile oamenilor de afaceri. 
El mi-a spus odată un lucru care mi-a 
rămas întipărit în minte: 

”Alexandru, cunoștințele 
pe care le împărtășești cu 
ceilalți sunt ca lumina unei 
lumânări pe care o ții în 
mână. Atunci când oferi 
altora din flacăra ei, ca 
să-și aprindă la rândul lor 
lumânările, a ta nu pierde 
nimic. Dimpotrivă, întreaga 
mulțime se luminează, iar 
tu devii un om mai fericit.”
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Vino să aju
tăm  

   împreună

Suntem în anul dublării și al reușitelor fără 
precedent în lumea Forever. Nu ne limităm doar la 
succes sau puncte când vine vorba de dublare în 
Forever, ci ne gândim și la generozitate. Suntem 
în afacerea dragostei. Încercăm mereu să fim mai 
buni și mai aproape de semenii noștri, să-i ajutăm 
să ducă o viață mai bună, să schimbăm vieți. Iar 
parteneriatul Forever cu Rise Against Hunger este 
unul dintre proiectele dragi lui Rex, Gregg și ale 
FBO din lumea întreagă, inclusiv echipei României, 
care de fiecare dată se implică trup și suflet în 
proiectele umanitare pe care le propune compania.

O vom face și anul acesta. Împreună, 
ca de fiecare dată. După experiența 
extraordinară din 2017, în care am 
împachetat nu mai puțin de 35.000 de 
porții de mâncare într-un timp aproape 
record, anul acesta ne-am propus să 
țintim mai sus. Pentru că am observat 
că echipa României poate și vrea să 
ajute mai mult. Așadar, în acest an, pe 
25 august, imediat după Success Day, 
vom demonstra că dublarea nu este 
doar simplă teorie în Forever. O punem 
în practică și vom contribui la obiectivul 
global Forever (de 5 milioane de porții în 
doi ani) cu 70.000 de pachete cu alimente. 
Unde? În Sala Dacia din Complexul Lux 
Divina din Brașov.
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“Bună, numele meu 
este Amaka, am 13 ani 
și mulțumită ție, azi pot 
mânca, pot merge la 
școală și îmi pot construi 
un viitor.”
Acesta este doar unul dintre miile de 
mesaje care ajung la Rise Against 
Hunger în fiecare zi. Pare ciudat, dar în 
anul 2018, există copii și oameni pentru 
care mâncarea și apa sunt cele mai mari 
dorințe pe care le au.

• 815 milioane suferă de foame în 
întreaga lume (2017)

• 66 de milioane de copii din țările în 
curs de dezvoltare participă flămânzi la 
cursurile de la școală

• malnutriția – în toate formele ei 
(subponderalitate, obezitate etc.) 
afectează 1 din 3 oameni în întreaga 
lume (2016).

Fiecare persoană de pe planetă are 
dreptul la o nutriție normală pentru a-și 
trăi viața așa cum își dorește și pentru a-și 
atinge potențialul. De la înființare, în anul 
1998, organizația Rise Against Hunger, 
care distribuie alimente și produse de 
prim-ajutor în cele mai vulnerabile zone 
ale lumii, a crescut exponențial – iar 
modalitățile prin care lupta să își atingă 
obiectivul ca până în 2030 să elimine 
definitiv foametea în lume – continuă să 
evolueze.

Pornind de la statisticile cutremurătoare 
de mai sus și de la principiul pe care este 
clădită – de a-i ajuta pe alții – compania 
Forever nu a rămas indiferentă la misiunea 
nobilă a acestei organizații. De la prima 
sesiune organizată în 2015 (Stop Hunger 
Now) la Raliul din Singapore, când au 
fost împachetate 300.000 de pachete cu 
alimente, am știut că vrem să ajutăm mai 
mult.

În 2017, cu sprijinul țărilor Forever din 
întreaga lume, compania a reușit nu doar 
să își atingă țelul de un milion de pachete, 
ba chiar l-a depășit, demonstrând astfel că 
generozitatea este una dintre calitățile de 
bază care caracterizează familia Forever.

Pentru 2018 și 2019, avem un obiectiv 
global nou și îndrăzneț – 5 milioane 
de pachete cu alimente și tot atâtea 
oportunități ca milioane de copii și oameni 
să ducă o viață mai bună. Iar noi, Forever 
România, vom da o mână de ajutor 
acestor oameni. Pentru că ne pasă!

Cum te poți implica?
Iar pentru că Forever ești tu, este 
momentul să ni te alături, împreună cu 
echipa ta. Fiecare gest de implicare, oricât 
de mic sau mare, poate avea un impact 
imens în viața unui copil condamnat la 
foamete. Cum o poți face? Fiind alături 
de noi la sesiunile de împachetare a 
alimentelor din 25 august. 

Vom pune o parte din 
sufletul nostru în fiecare 
porție, astfel încât cei care 
se vor bucura de aceste 
pachete să poată simți 
căldura fiecăruia dintre noi, 
să știe că nu sunt singuri  
și că luptăm alături de ei.
Dar până atunci, o poți face oferind 
plusvaloare afacerii tale și achiziționând 
materiale utile pentru creșterea 
business-ului tău. Cumpărând brățări 
personalizate Forever, un set de postere 
Ediție Limitată cu Misiunea Companiei 
și bilete la Success Day, poți oferi șansa 
la o viață mai bună unui copil. Îți stau la 
dispoziție în toate centrele noastre de 
distribuție, online sau la Tel Verde.

Dacă ești hotărât să participi, trebuie să 
știi că accesul în sală este limitat la 300 de 
persoane. Biletul tău de acces va fi tricoul 
Rise Against Hunger - pe care îl vei putea 
cumpăra în curând din centrele noastre de 
distribuție. Prețul unui tricou va fi de 50 lei 
(TVA inclusă). Nu este doar un preț, este 
suma prin care oferi o masă caldă la nu 
mai puțin de 32 de copii.

Demonstrăm că ne pasă! 
Pe 25 august!  
Fii alături de noi!

Cumpără și poartă cu mândrie tricoul 
generozității Forever și nu îl uita acasă pe 
25 august, vei avea nevoie de el!
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Fă-ți o vară  
infinite  
mai frumoasă
Nicio vară Forever nu seamănă cu alta, nu-i așa?  
De la un an la altul, descoperim moduri noi și oportunități 
senzaționale de a face din sezonul cald unul fierbinte în 
afacerile și viețile noastre. Pornind de la frumusețea și 
starea de bine a celor dragi, până la banii necesari pentru 
vacanțe și visuri mari și o afacere pe val, îți oferim secretul 
pentru o vară infinite mai frumoasă decât până acum.

Nici măcar nu mai este un secret. Stă la 
loc de cinste în gama noastră de produse 
și este pregătit mai mult ca niciodată să 
câștige premiul de popularitate al verii 
Forever 2018. Pentru că are de ce și pentru 
că este așteptat de toate doamnele și toți 
domnii care vor să arate și să se simtă mai 
bine. Este al nostru, e revoluționar, e unic și 
este kitul infinite by Forever.

Frumusețea  
care se simte
Trusa infinite by Forever este compusă din 
patru produse revoluționare care combină 
tot ce e mai bun de la natură cu tehnici 
științifice de ultimă oră, pentru ca tu să 
experimentezi puterea aloe la un alt nivel:

hydrating cleanser - demachiant 
profesional care hidratează pielea și 
în același timp curăță în profunzime 
particulele de murdărie și excesul de 
sebum.

firming serum - premiat cu argint pentru 
„Cel mai bun produs premium anti-aging 
din 2017”, în cadrul prestigioasei gale 
„Pure Beauty Awards” din Londra, UK.

firming complex - țintește îmbătrânirea 
din interior spre exterior, joacă un rol 
crucial în menținerea hidratării pielii.

restoring crème - cremă cu 
15 ingrediente benefice pentru piele. 
Conține agenți hidratanți și are o textură 
ușoară ce catifelează pielea și se absoarbe 
rapid, fără a lăsa urme grase sau senzația 
de ten încărcat.

De la interior spre 
exterior și invers
Știm că Aloe vera este o plantă uimitoare, 
de aceea am căutat mereu moduri noi 
de a-i potența și crește beneficiile pentru 
frumusețe și sănătate. Cu acest gând 
am plecat la drum în crearea gamei 
infinite by Forever. Și am descoperit că 
putem potența celulele stem ale aloei și 
crește gradul de absorbție a substanțelor 
benefice din aceasta prin combinarea 
peptidelor cu aloea. De asemenea, 
extractele botanice din zonele deșertice și 
uleiurile esențiale împreună cu lipidele din 
aloe cresc efectele benefice asupra pielii.

Am căutat o abordare care să funcționeze 
în ambele sensuri – de la interiorul 
organismului spre exterior și de la exterior 
spre interior. Ne-am dat seama că ritualul 
zilnic de înfrumusețare este incomplet 
dacă folosim doar produse de uz extern, 
fără a fi atenți și la ce se întâmplă în 
interiorul organismului. De aceea, am creat 
primul supliment dedicat frumuseții din 
gama Forever – firming complex – bazat 
pe extracte vegetale, cu scopul de a 
potența frumusețea exterioară cu o stare 
de bine la interior și de a lupta, astfel, 
cu toate armele împotriva îmbătrânirii 
premature a pielii.

Piața anti-aging – un 
infinite de oportunități
Frumusețea infinite by Forever se poate 
vedea și simți din plin și în afacerea 
ta. Pentru că avem cele mai grozave 
produse de îngrijire a pielii și vă promitem 
că suntem abia la începutul a ceea ce 
înseamnă revoluția Forever în această 
industrie. Nu am ales întâmplător să ne 
concentrăm atenția și eforturile în acest 
domeniu. Am făcut-o pentru a crea un 
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mediu sigur și extrem de fertil pentru 
creștere în afacerea ta. Toate studiile și 
previziunile oferite de analiștii economici 
arată că piața de cosmetice și îngrijire a 
pielii este cea mai sigură și ofertantă piață 
pe care tu îți poți construi o afacere solidă 
în viitor.

Studiile și cercetările de piață au arătat că 
întotdeauna, chiar și în criză economică, 
piața de cosmetice și produse pentru 
îngrijirea pielii a continuat să crească la 
nivel global. De ce? Pentru că oamenii 
vor să arate și să se simtă mai bine și 
pun preț pe sănătate și calitate, indiferent 
de circumstanțe. Astfel, piața globală de 
produse anti-aging crește cu 12.5% în 
fiecare an și se estimează să atingă pragul 
de nu mai puțin de 339 miliarde de dolari 
până în 2019. Și o “felie” substanțială din 
acest profit poate fi a ta.

Cu trusa infinite by 
Forever, avem cele mai 
bune produse pentru ca 
tu să reușești, iar cei din 
jur să se simtă și să arate 
bine în fiecare zi.
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CLUB 100
Felicitări Managerilor și mai sus care, în luna iunie, au acumulat minimum 
100 p.c. personale + non-manageriale (după calificarea la nivel de Manager).

Felicitări Managerilor și mai sus care, în luna iunie, au acumulat minimum 
60 p.c. personale + non-manageriale (după calificarea la nivel de Manager).

CLUB 60

Dumitru Ionuț Stroe

Vajda Katalin

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Constantin & Tania Popa

Livia Cusiac

Carina & Sebastian Iacătă

Marian & Dr. Monica Costiță

Daniel & Maria Parascan

Marius & Milentina Marcus

Csoma Josif & Melinda

Monica & Cristian Lepădatu

Lilia & Stratu Artiom

Silviu Ursu

Andreea Gruia

Niculina & Viorel Ciuchea

Maria Pop

Maria Arghir 

Marilena Culișir

Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion

Victor & Ludmila Sass

Vasilica & Dumitru Crăciun

Gabriela Ursu

Ana & Gabriel Piparcă

Pethő Roland Tiberiu
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CUM POŢI COMANDA ŞI PLĂTI PRODUSE?

SUNTEM ONLINE PENTRU TINE:

CUM POŢI AFLA BONUSUL LUNAR  
ŞI PUNCTELE CREDIT?

1. În centrele de distribuţie din ţară. Plata se poate face:

 n Cu cardul.

 n La BRD, în contul RO74BRDE450SV01018054500.

2. Online – www.foreverliving.ro

Comenzile plasate online şi plătite cu card bancar 
prin platforma PayU până la ora 13:00 din ultima zi 
lucrătoare a lunii (L-V) vor fi trimise în aceeaşi zi şi 
vor fi luate în calcul pentru punctajul lunii în curs.

În Bucureşti şi Ilfov, taxa de livrare este de 10 lei, iar în celelalte 
judeţe ale ţării, 20 de lei. Dacă plasezi comanda cu plata ramburs 
până în ora 13:00, iar adresa de livrare este în Bucureşti, primeşti 
produsele în aceeaşi zi. 

3. Prin telefon

n Tel Verde -  0800.802.563 (apelabil exclusiv din 
reţeaua fixă Telekom – L-V: 10:00 – 15:00)

n 021 222 00 22 (apelabil din orice reţea de telefo-
nie – L-V: 10:00 – 15:00)

n 0264 420 120 (număr dedicat pentru comenzile în limba maghiară, 
apelabil din orice reţea de telefonie – L: 12:00 – 15:00,   
Ma-V: 10:00 – 15:00)

Comenzile telefonice se preiau cel târziu până în data de 25 a 
fiecărei luni.

Accesează www.foreverliving.com, autentifică-te în contul tău de FBO şi 
vei găsi toate informaţiile necesare despre:
     n plata bonusurilor
     n modalităţi de înscriere
     n modalităţi de plasare a comenzilor
     n aflarea punctelor credit
     n detalii financiar-contabile
     n date de contact complete ale centrelor de distribuţie etc. 

1.  Bonusul Recapitulativ al lunii precedente poate fi vizualizat pe              
www.foreverliving.com, în contul tău de FBO.

2.  Accesează foreverliving.com şi loghează-te ca Forever Business 
Owner şi vei avea acces la situaţia punctelor tale.  
Dacă nu ai o parolă sau ai uitat-o, o poţi afla trimiţând un e-mail la 
office@foreverliving.ro, cu menţiunea „În atenţia Departamentului 
AS400” sau poţi contacta telefonic Sediul Central din Bucureşti. 

3.  Trimite un SMS cu user (toate cele 12 cifre ale ID-ului FLP) şi parola  
(parola iniţială este formată din ultimele 6 cifre ale ID-ului FLP), la 
numărul 0745.072.689. User-ul şi parola trebuie despărţite printr-un 
singur caracter spaţiu.

Pentru comenzile plasate online şi prin telefon, plata se face 
EXCLUSIV în contul RO24BRDE450SV09924624500.

Forever Romania HQ Forever Romania HQ
Romania FLP Forever Living Products Romania

SEDIU CENTRAL (BUCUREȘTI):
n Bd. Aviatorilor 3, Sector 1, Cod 011852.      

 021 222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289;  

 021 222 89 24

  aviatorilor@foreverliving.ro

Pentru orice informaţii referitoare la comenzile de produse plasate 
în centrul de distribuţie din București, după orele 17:00 puteţi 
suna la numărul 0728 88 00 41.  

PROGRAM: 

n Luni - Vineri: 8 - 20; Sâmbătă: 10 – 14. 
n În prima zi lucrătoare a lunii: 12:00 – 20:00  

(Sâmbătă 10:00 – 14:00); 
n Sâmbătă – ultima zi a lunii: 09:00 – 17:00.   

PROGRAM DEPARTAMENTE: Luni – Vineri: 9 – 17.

Arad
n Str. Calea Aurel Vlaicu, nr. 156, Ap. 2. 

 0257 368 212;    0257 259 049;  arad@foreverliving.ro
PROGRAM: L: 12-20; M: 9-17; M: 9-19; J: 9-17; V: 9-17; S: 10-14

Brașov
n Str. Lungă nr. 130, /  0268 473 233;    brasov@foreverliving.ro
PROGRAM: L: 12-20; M: 9-17; M: 9-19; J: 9-17; V: 9-17; S: 10-14

Cluj Napoca 
n Str. Galați nr. 2, parter, Park Lake Residence, lângă Iulius Mall

 0264 418 765;  0264 418 762;  cluj@foreverliving.ro
PROGRAM: L: 12-20; M: 9-17; M: 9-19; J: 9-17; V: 9-17; S: 10-14

Constanţa
n Bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 175 A

 0241.520.242;  0241.520.243;  constanta@foreverliving.ro
PROGRAM: L: 12-20; M: 9-17; M: 9-19; J: 9-17; V: 9-17; S: 10-14

Craiova
n Str. Maria Tănase nr. 11. 

 0251.421.222;  0251.421.444;   craiova@foreverliving.ro
PROGRAM: L: 12-20; M: 9-17; M: 9-19; J: 9-17; V: 9-17; S: 10-14

Iași
n Str. Păcurari nr. 160. 

 0232.219.920 /  037.160.17.98;   iasi@foreverliving.ro
PROGRAM: L: 12-20; M: 9-17; M: 9-19; J: 9-17; V: 9-17; S: 10-14

Chișinău
n Str. Mihail Kogălniceanu nr. 58

 00373 22 92 81 82;  00373 22 00 96 08;  moldova@foreverliving.ro
PROGRAM: L-V: 10-18. În prima zi a lunii programul centrului este 13-18.  
Ultima sâmbătă a fiecărei luni: 10-13.
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Nume Localitate Sponsori

Diana Andrei București Oana Valentina Salgau
Atena-Izabela Antonaru Constanța Violeta-Elena Poenaru
Marinela Ardelean Oradea Rodica & Ghiță Codoban
Daniela & Florin Babalicu Craiova Mirela & Laurențiu Dumitru
Rebecca Bentu Tecuci, GL Irina Olimpia Susanu
Nicoleta Brîndușa Besa Valea Moldovei, SV Ioan & Rodica Floriștean
Vasile Alexandru Brebeanu Teleaga, PH Andreea-Claudia Gheorghe
Eva Chira Sintea Mare, AR Ana Tîrnăvean
Cioca-Fazakas Reka Tîrgu Mureș Gizella & Marius Botiș
Gabriela Nicoleta David Fălticeni, SV Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Ioan Diaconu Pipirig, NT Ioan & Jenita Diaconu
Cristian-Ionuț Dogaru Giurgiu Iuliana Mirela Popescu
Violeta Varvara Galatan Cluj-Napoca Ilinca Roxana Ardelean
Anișoara Hlihor Suceava Mihaela Bacrau
Mioara Hysenbelliu-Savin Com. 1 Decembrie, IF Ionela Droahnă
Kovács Emese Săcele, BV Bandi Attila & Izabella
Marcela Murgoci Barcea, GL Rebecca Bentu
Maria Augusta Rapa București Ilinca Roxana Ardelean
Maria Liliana Roman Timișoara Elena Sandu
Oana Valentina Salgau Sf. Ilie, SV Emanuela Chiscari
Carol Sánta Sf. Gheorghe, CV Derzsi Sámuel & Etelka 
Marta Tarpai Buduslau, BH Klementina Eva Bruckner
Ana Tîrnăvean Raciu, MS Constanța & Danuț Mei Roșu
Cristina Muntean Chișinau, Rep. Mold. Rodica Gromatchi-Baban

Top 20 p.c. non-manageriale
Dumitru Ionuț Stroe
Vajda Katalin 
Constantin & Tania Popa
Carina & Sebastian Iacătă
Livia Cusiac
Daniel & Maria Parascan
Marian & Monica Costiță
Ioan & Jenița Diaconu
Marius & Milentina Marcus
Iuliana Monica & Cristian Lepădatu

Nume Localitate Sponsori

Ilinca Roxana Ardelean București Maria Stela Trif
Mirela & Laurențiu Dumitru Craiova Victor & Ludmila Sass
Dumitrela Gamanut-Cucos Vinatori-Neamț, NT Ioan & Jenita Diaconu
Cristinel Gherasim Suceava Ioan & Rodica Floriștean
Florica Iacătă Comarnic, PH Carina & Sebastian Iacătă
Diana Elena Irimia Tg. Neamț Dumitrela Gamanut-Cucos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Îi felicităm şi le dorim mult succes şi calificaţilor la nivelul de Asistent Supervizor din luna iunie!
Lista completă a calificaţilor la acest nivel va fi disponibilă în varianta online a revistei, care este disponibilă în contul fiecărui FBO, pe www.foreverliving.com, în secţiunea Noutăţi.

Calificările lunii iunie

TOP 20 în funcţie de pc non-manageriale realizate în luna iunie
Primii 20 FBO (Forever Business Owneri) care au acumulat cele mai multe puncte non-manageriale și au fost Activi în luna iunie.

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Csoma Josif & Melinda
Lilia & Artiom Stratu
Andreea Gruia
Silviu Ursu
Ioan & Rodica Floriștean
Niculina & Viorel Ciuchea
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Maria Pop
Vasilica & Dumitru Crăciun

Supervizori Forever Business Owneri care au obţinut 25 de p.c. în 2 luni calendaristice consecutive.

Asistent Manageri Forever Business Owneri care au obţinut 75 de p.c. în 2 luni calendaristice consecutive.

Ionuț & Georgiana Stroe
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Top 20 p.c. totale
Vajda Katalin 
Aurel & Veronica Meșter 
Gizella & Marius Botiș
Maria Pop 
Marius & Milentina Marcus 
Daniel & Maria Parascan 
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion 
Camelia Dincuţă 
Nagy Ernő & Irma
Ramona Vingan

Senior Manageri
Nume Localitate Sponsori

Doina & Gheorghe Comanici Bacău Adina & Vișan Sebastian Liche
Marian & Dr. Monica Costiță Constanța Ionuț Ciprian & Andra Maria Iorga

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

STIMULENTUL 1 

Bandi Attila & Izabella
Viorica & Neculai Bărdașu
Fiodor Beliman
Daniel & Ligia Cifor
Niculina & Viorel Ciuchea
Rodica & Ghiță Codoban
Marian & Dr. Monica Costiță
Vasilica & Dumitru Crăciun
Csoma Josif & Melinda
Marilena Culișir
Derzsi Sámuel & Etelka
Romina Doran
Mircea & Raluca Fage
Carina & Sebastian Iacătă

TOP 20 în funcţie de pc totale realizate în luna iunie
Primii 20 FBO (Forever Business Owneri) care au acumulat cele mai multe pc totale și au fost Activi în luna iunie.

Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Romina Doran
Smaranda Sălcudean
Dumitru Ionuț Stroe
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Constantin & Tania Popa
Derzsi Sámuel & Etelka
Mariana Iuga
Carina & Sebastian Iacătă
Csoma Josif & Melinda

Mariana Iuga
Constanța & Dănuț Mei Roșu
Viorica & Viorel Moca
Valentin & Adriana Nițu
Mircea & Dana Olariu
Dr. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu
Felicia & Siminel Sumanariu
Dumitru Ionuț Stroe
Smaranda Sălcudean
Marcela & Ion Șerban
Szabó Éva 
Szabó József
Marinela Tuţuleasa

Vajda Katalin

Forever Business Owneri care au 2 Manageri Recunoscuți în prima linie sponsorială.

STIMULENTUL 2

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Camelia Dincuţă
Kele Mónika
Marius & Milentina Marcus
Nagy Ernő & Irma
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Constantin & Tania Popa
Ramona Vingan

STIMULENTUL 3

Gizella & Marius Botiș
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Aurel & Veronica Meșter 
Daniel & Maria Parascan
Maria Pop
Vajda Katalin

Nume Localitate Sponsori
Ioan & Jenita Diaconu Pipirig, NT Constantin & Tania Popa
Ioan & Rodica Floriștean Suceava Livia Cusiac
Maria Stela Trif Cluj-Napoca Marian & Dr. Monica Costiță

Nume  Sponsori
Ana Maria Scobercea  Andreea Cristina Miclea

Manageri Forever Business Owneri care au obţinut 120 de p.c. în 2 luni calendaristice consecutive

Manageri Manageri calificați în mai, după regula de 3-4 luni

Supervizori Sponsori
Irina Sandu Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Eugen Sorin Negutu Gheorghe & Elena Negutu
Suzana Niculina Bostioca  Cristina Chiticariu

Asistent Manageri Sponsori
Ionela Laura Fisan Daniel & Maria Parascan
Ionela & Costel Parfeni  Ionela Laura Fisan
Anca Elena Pop Jurj Dumitru Ionuț Stroe

Manageri Sponsori
Erika & Ciprian Smetan Maria Rablau

Liliana & Constantin Petcu Doina & Gheorghe Comănici

Elena Moraru Marian & Dr. Monica Costiță

Calificări Globale Forever Business Owneri care s-au calificat global în luna mai.
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Asistent Supervizori

Nume Localitate

Chiriac Giorgiana-Valentina Buftea,  IF

Gurei Gabriela Loc. 1 Decembrie,  IF

Ionita Adrian George Ploiesti,  PH

Mirica Adriana Ploiesti,  PH

Rizoiu Mariana Pitesti,  AG

Bivol Catalina Elena Campulung,  AG

Popina Mariana Buzau,  BZ

Dumitroiu Gina Ramnicu Sarat,  BZ

Banulescu Luminita Grebanu,  BZ

Zanfir Gina Baraceni,  DB

Pintaru Andreea-Eliza Pucioasa,  DB

Demirhan Marinela Marzanesti,  TR

Sandica Angiu Diana Craiova,  DJ

Galbenu Tudorica Constantina Janina Filiasi,  DJ

Pasare Alina Elena Drobeta-Turnu Severin,  MH

Bold Mihaela Begheiu Mic,  TM

Boldea Emil Bichigi,  TM

Curiac Macrina Ramona Bichigi,  TM

Marian Maria Lugoj,  TM

Rusu Alexandra Fodor Arad,  AR

Dellin Nicoleta Vinga,  AR

Florea Liliana Resita,  CS

Szilagyi Lucia Manuela Resita,  CS

Subtire Claudia Daiana Berzovia,  CS

Tudor Bogdan Moldova Noua,  CS

Rednic Daniela Livia Deva,  HD

Sustac Florina Flavia Petrosani,  HD

Golda Medina Vata De Jos,  HD

Kocsis David Cluj-Napoca,  CJ

Balea Vasile Cluj Napoca,  CJ

Boyte Serena Campia Turzii, CJ

Rusu Mircea Dingau Mare,  CJ

Nedelcu Alina Monica Floresti,  CJ

Bodnar Eva Valea Lui Mihai,  BH

Nechita Maria Baia Mare,  MM

Drozd Irina Ruscova,  MM

Simon Erika Gyongy Satu-Mare,  SM

Pintye Ileana Elisabeta Satu Mare,  SM

Magureanu Stefan Satu-Mare,  SM

Mercea Gabriela Zalau,  SJ

Viszlovszki Krisztina Cehu Silvaniei,  SJ

Oanea Ruxandra Elena Rasnov,  BV

Nume Localitate

Molnar-Gabor Emese Turia,  CV

Balazs-Karancsi Aida-Maria Gheorgheni,  HR

Csibi Vilma Gheorgheni,  HR

Somorai Erika Emoke Feliceni,  HR

Pop Edith Targu Mures,  MS

Szasz-Doczi Eszter Tarnaveni,  MS

Popovici Elena Craiesti(Adamus),  MS

Darnescu Carmen Andreea Ernei,  MS

Serban Ioana-Tereza Medias,  SB

Dumitrescu Iuliana Medias,  SB

Demeterca Andreea Madalina Roman,  NT

Botoghina Ileana Suceava,  SV

Mechetei Monica Ionela Serbauti,  SV

Erdei Madalin Tiberiu Sfantu Ilie,  SV

Gatej Laura Suceava,  SV

Ursachi Marioara-Gratiela Suceava,  SV

Platec Alin Suceava,  SV

Iordache Daniela Vatra Dornei,  SV

Patras Bianca Serbanesti,  SV

Botezat Lenuta Valea Moldovei,  SV

Mihalas Paraschiva Valea Moldovei,  SV

Negrea Mihaela Elena Valea Moldovei,  SV

Novac Constantin Zamostea,  SV

Popa Andreea-Oana Vaslui,  VS

Cojocaru Nelu Oltenesti,  VS

Petrou Iuliana Pantelimon,  IF

Scutaru Luiza Georgiana Galati,  GL

Balcanu Angelica Iuliana Tecuci,  GL

Adorjan Blanka Emoke M.Ciuc,  HR

Agafitei Ionela Dolhasca, SV

Airinei Elena Vadu Moldovei, SV

Airinei Petronela-Gheorghina Com Vadu Moldovei, SV

Amitricioaiei Tereza Iasi, IS

Andronache Ioana Com Brosteni, VN

Anghelache Anton-Giovani Iasi, IS

Apostol Adriana Roman,  NT

Artene Andreea Miroslava,  IS

Asan-Mic Maria Andreea Bragadiru, IF

Asauanu Maricica Com Dofteana,  BC

Aslam Iasmina Recas,  TM

Baba Iuliana Magdalena Arad,  AR

Bajan Victor Medgidia,  CT

Forever Business Owners care au obţinut 2 p.c. în 2 luni calendaristice consecutive.
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Nume Localitate

Bajusz Maria Beata Saldabagiu De Munte,  BH

Balint Judit Samsud,  SJ

Balogh Iasmina-Adriana Jimbolia,  TM

Barbulescu Elena Constanta,  CT

Barcauan Georgiana-Teodora Misca,  AR

Barthi Hajnal Sat.Ghelinta,  CV

Basca Stefania Macin,  TL

Bataraga Emil Com Brosteni, VN

Batranu Elena Constanta,  CT

Bedo Rodica-Terezia Timisoara,  TM

Belu Iordana Constanta,  CT

Belu Anca Mihaela Constanta,  CT

Biciusca Raluca-Georgiana Roman, NT

Bighiu Doinita Iasi, IS

Birta Daniela Oradea,  BH

Boarna Alexandra-Cristina Ghiroda,  TM

Bob Virginia Carmen Cluj,  CJ

Boca Emanuel Bistrita,  BN

Bologa Alina-Ramona Giarmata,  TM

Bostioca Dan Beregsau Mare,  TM

Bucur Emilia Iosif Campia Turzii,  CJ

Buga Manuela-Mihaela Roman, NT

Bulai Vasile Roman, NT

Burlacu Claudia Tamaseni, NT

Burlo Delia Maria Oradea,  BH

Cenadan Stela Arad,  AR

Cercel Elena Piatra Neamt,  NT

Chetan Matriana Cluj,  CJ

Chiriac Loreta-Elena Com Tomesti,  IS

Chiriac Raluca Bacau,  BC

Chirila Aurelia Boroaia, SV

Cigu Andor-Toni Iasi,  IS

Ciobanu Loredana Sorina Busteni,  PH

Cira-Ilea Corina Daniela Arad,  AR

Ciric Cristina Medias,  SB

Cirlescu Mariana Com Scanteia,  IS

Ciurea Alina-Cornelia Timisoara,  TM

Clipa Georgeta Budai, IS

Cojocaru Luminita Com Pipirig, NT

Cojocaru Maria Buhusi, BC

Condruz Mariana Urziceni,  IL

Corcoz Dorina Com Brosteni, VN

Coroi Nicoleta Com Mircea Voda,  CT

Cotoc Ionut-Tudor Falticeni,  SV

Craciun Carmen Urlati,  PH

Nume Localitate

Crainic Alexandra Arad,  AR

Cret Mariana Oradea,  BH

Cretu Cristina Bacau, BC

Crim Dumitru Rebra,  BN

Cristache Luminita Elena Brasov, BV

Csiki Erzsebet Ciumani,  HR

Csiszer Eniko M Ciuc,  HR

Danila Viorel Bogdanesti, SV

Daranga Otilia Vaslui,  VS

Darie Gena Constanta,  CT

David Madalina-Iuliana Dumitrana,  IF

Diac Gabriel Com Tamaseni,  NT

Diaconu Ana-Maria Piatra Neamt,  NT

Dinca Sibella Mihaela Constanta,  CT

Doina Andi Gabriel Bacau, BC

Doran Vasile-Cristian Timisoara,  TM

Dracea Nicoleta Latunas,  TM

Dragulschi Maria Jurilovca,  TL

Duca Valeria Georgiana Slatina , OT

Duma Agneza Bacau, BC

Dumitrache Simona Maria Sighisoara,  MS

Dumitrascu Simona Chiojdeni,  VN

Dumitriu Niculina Suceava,  SV

Dusa Anisoara Cluj-Napoca,  CJ

Enache Diana Mangalia,  CT

Farkas Zsuzsanna Miercurea Ciuc,  HR

Fazakas Eva Targu Mures,  MS

Fazakas Irena Sf.Ghe,  CV

Filbacher Francisk Florin Bacau, BC

Filip Veronica Biharia,  BH

Florea Marian Fetesti,  IL

Floricel Mihai Marian Craiova, DJ

Flucus Maria Sat.Sinca Noua,  BV

Fodor Corina Maria Medias,  SB

Fordea Carmen Ligia Haghig,  CV

Frent Cosmin-Andrei Com Botesti, NT

Frent Adrian-Madalin Com Botesti, NT

Frentiu Mihaela Gabriela Sieu Magherus,  BN

Fugaru Elena Craiova , DJ

Fulop Eniko Oradea,  BH

Fusle Alexandru Ciprian Sibiu,  SB

Gaceu Geta Timisoara,  TM

Gaitan Paul Constanta,  CT

Gal Mihaela-Georgiana Com Botesti, NT

Gavrila Ana Maria Cumpana,  CT
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Nume Localitate

Gheorghe Dumitrel Com Perieti, IL

Gheorghe Steliana Constanta,  CT

Ghiurca Dumitru Margineni, BC

Gita Romana Marinela Timisoara,  TM

Giuchici Mariana Daniela Timisoara,  TM

Goanga Alexandru Dragos Alba Iulia,  AB

Gopliac Florica-Monica Arad,  AR

Gotte Daniela Nicoleta Oradea,  BH

Grigore Monica Mosnita Veche,  TM

Grosu Iuliana Suceava,  SV

Gurgu Anca-Ildiko Sacalaz,  TM

Heitler Iosif Timisoara,  TM

Hevesi Tunde Chisineu-Cris,  AR

Hoandra Ilie-Ioachim Avrig, SB

Horvath Ilyes Eniko Tirgu Mures,  MS

Huluta Mariana Apa Asau, BC

Ianc Alexandra-Maria Timisoara,  TM

Iancu Victoria Constanta,  CT

Iancu Geta Mioara Roman, NT

Ilisei Georgeta Gura Humorului,  SV

Ilonczai Eniko Ilona Satu Mare,  SM

Imre Eva Brasov,  BV

Ionitoiu Mihaela Com Poiana Mare,  DJ

Iova Iasmina Daniela Chisoda,  TM

Isopescu Adina Oradea,  BH

Ivan Liliana Bacau, BC

Kiss Anna Maria Sf.Ghe,  CV

Kovacs Rozalia Monika Sf.Ghe,  CV

Lacatus Floarea Timisoara,  TM

Laza Ramona Eniko Satu Mare,  SM

Lorinc Ervin Dealu,  HR

Lorintiu Vasile Unirea,  BN

Lupu Felicia Elisabeta Beliu,  AR

Magyar Annamaria Luciana Oradea,  BH

Maier Alina-Mihaela Arad,  AR

Manghera Sorina-Daniela Arad,  AR

Manta Camelia Mara Timisoara,  TM

Marcu Elena Constanta, CT

Mardare Liliana Onesti, BC

Marian Constantin Buhusi,  BC

Marinescu Andreea Craiova , DJ

Marza Cerosela-Lucia Arad,  AR

Maxim Silvica Com Boroaia, SV

Merla Ana Petruta Falticeni, SV

Mihai Sanda-Daniela Constanta,  CT

Mihalachi Georgeta Brasov,  BV

Nume Localitate

Mikulaj-Gyulai Margareta Eniko Cluj,  CJ

Miron Ruxandra-Diana Carei,  SM

Mocanu Nicolae Iuliu Ploiesti,  PH

Mocanu Ionut-Marian Neamt,  NT

Mogosan Gianina Claudia Alba Iulia,  AB

Moise Maria Ziduri, BZ

Moldovan Ileana Ioan Baia Mare,  MM

More Jutka Tg.Secuiesc,  CV

Muntean Vasilica Dorina Orsova,  MH

Muntean Cristina Timisoara,  TM

Musat Mirela-Gabriela Ploiesti,  PH

Nanu Florin Constanta,  CT

Necula Eliza-Elena Breaza,  PH

Negrea Mihaela Adriana Bulz,  BH

Negrescu Manuela Vaslui,  VS

Nichifor Simona Alexandra Bosanci, SV

Nicolae Katalin Ors.Vlahita,  HR

Niculae Gabriela-Georgiana Constanta,  CT

Ninu Petra Craiova,  DJ

Olosz Anna Satu Mare,  HR

Oprisor Dorina Constanta,  CT

Palanceanu Catalin Ilie Com Gheraesti, NT

Pata Andreea Simona Saru Dornei,  SV

Pera Georgiana-Aisa Mosnita Noua,  TM

Peter Emese Sat.Ozun,  CV

Peti Georgeta Manuela Timisoara,  TM

Petriceanu Sebastian-Florentin Boroaia, SV

Petrov Nicolae Com Forasti, SV

Pirjol Simona Maria Craiova,  DJ

Pirvulescu Tudor Valentin Chisoda,  TM

Pistea Mihail Iulius Onesti, BC

Popa Cosmina Daciana Cluj,  CJ

Popa Ala Arad,  AR

Popovici-Frumosu Cornelia Com Fintinele, SV

Predi Cristian-Ionut Dabuleni, DJ

Pricop Catachi Iasi, IS

Pristavita Olivia-Daniela Iasi,  IS

Puiu Angelica Mitocu Dragomirnei, SV

Pupaza Romica-Stelian Focsani,  VN

Pusca Carmen Diana Cluj,  CJ

Radu Riana-Iren Galati,  GL

Raduly Edit Ozun,  CV

Rogozea Alina Drajna,  PH

Rosoga Sandica-Felicia Constanta ,  CT

Ruja Ioan-Danut Tarnova,  AR

Rus Ana Maria Bistrita,  BN
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Nume Localitate

Rusu Camelia Dolhasca, SV

Rusu Viorica Floresti,  CJ

Saftoiu Sergiu Ploiesti, PH

Saracut Mihaela Com Bunesti,  SV

Saveliev Ana-Maria-Ioana Com Sascut,  BC

Savin Maria P.Neamt, NT

Sellei Romina-Larisa Recas,  TM

Serdin Ionelia Calarasi,  CL

Shaikh Daiana Nicoleta Pitesti,  AG

Simion Marinela Mangalia,  CT

Spinu Nan Laura Angela Miercurea Ciuc,  HR

Stan Leontina Com Dumbraveni, SV

Stanciu Adriana Gavojdia,  TM

Stanoiev Biliana Corina Timisoara,  TM

Stefan Marinela Constanta,  CT

Sticlea Ionescu Hilda Odorheiu Secuiesc,  HR

Stoica Camelia Iasi, IS

Stoleriu Mihaela Gabriela Trifesti, NT

Sulean Cornelia Giroc,  TM

Szekely Ana Maria Sat.Coroisinmartin,  MS

Szocs Ibolya Sat.Madaras,  HR

Tanase Paraschiva Porfira Mindruloc,  AR

Tanef Constantin Sat Catrinari,  SV

Tapoi Maria Com Siretel,  IS

Tascovici Ecaterina Craiova , DJ

Tiganus Emilia-Carmen Braila, BR

Timar Kinga Lunca De Sus,  HR

Toader Daniela Slatina,  OT

Toderici Rodica Turturesti,  NT

Todor Elisabeta Timisoara,  TM

Todosia Petronela-Oliviana Ors Brosteni,  SV

Torok Edit Sat.Teliu,  BV

Tubak Edit Targu Secuiesc,  CV

Tudor Lacramioara Bacau, BC

Tunsu Romina Satu-Mare,  SM

Udrea Ana Maria Motru,  GJ

Usvat Raluca-Ioana Oradea,  BH

Vacaroiu Mihaila Sibiu,  SB

Valeanu Florica Gabriela Vetis,  SM

Vasut Simion Baia Mare,  MM

Vatamanelu Elena Catalina Mitocu Dragomirnei, SV

Vernica Niculina Roman, NT

Vinatoru Adina Galati,  GL

Virna Vasile-Ciprian Holboca, IS

Vladoiu Natalia Adela Tg-Jiu, GJ

Nume Localitate

Vrabie Minodora Iasi,  IS

Zaharie Larisa Maria Targu Mures,  MS

Zahariea Florina Darmanesti, BC

Zlotea Iulia Lavinia Elena Craiova , DJ

Chiorean Ancuta Turda, CJ

Chirita Titel Bucuresti

Ciobanica Maria Bistrita , BN

Condeiu Carmen Florentina Bucuresti

Cretu Mariana Bucuresti

Ghenghi Tatiana Vaslui, VS

Giurgea Razvan-Valentin Bucuresti

Mandiuc Eugenia Aura Suceava, SV

Nitescu Carmen Bucuresti

Olteanu Madalina Taviana Bucuresti

Olteanu Eugenia Bucuresti

Preda Amalia Andreea Bucuresti

Radulian Mioara Bucuresti

Silveanu Octavia Viorica Bucuresti

Zorila Clara Bucuresti

Arhip Daniela Rn.Leova, R. Moldova

Armasari Maria Durlesti, R. Moldova

Balan Tatiana Orhei, R. Moldova

Bitca Ana Nisporeni, R. Moldova

Bounegru Natalia Criuleni, R. Moldova

Burlacu Doinita Rn.Edinet, R. Moldova

Cipcea Valeriu Chisinau, R. Moldova

Croitoru Natalia Chisinau Codru, R. Moldova

Cucos Raisa Rn.Singerei, R. Moldova

Cumpanici Larisa Rn.Falesti, R. Moldova

Dusa Raisa Rn.Cantemir, R. Moldova

Filat Ivan Rn.Hincesti, R. Moldova

Greceanii Oxana Chisinau, R. Moldova

Grosu Svetlana Glodeni, R. Moldova

Hadjiu Tatiana Rn.Anenii Noi, R. Moldova

Onofras Alina Balti, R. Moldova

Pintilei Alina Chisinau, R. Moldova

Plesca Evghenii Rn.Ialoveni, R. Moldova

Roibu Nadejda Rn.Cimislia, R. Moldova

Schiopu Tatiana Nisporeni, R. Moldova

Sofronie Olga Chisinau, R. Moldova

Tocol Valentina Cimislia, R. Moldova

Tutunaru Maria Moldova, R. Moldova

Ursachi Raisa Chisinau, R. Moldova

Vasilache Galina Chisinau, R. Moldova
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Sala Dacia

Împreună 
 reușim!
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Această publicație are rol exclusiv educativ și nu este destinată folosirii ca material promoțional asociat unei campanii de vânzări.
Sunt interzise copierea sau extragerea oricăror fragmente din publicație fără permisiunea prealabilă a Forever România.
Autorii textelor sunt pe deplin responsabili pentru informaţiile prezentate în materialele publicate.
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