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comunitate,
o

Construiește

schimbă lumea

Acest simț al apartenenței, prieteniei și 
comunității este esențial în afacerea 
noastră. Sprijinindu-ne unii pe alții și 
construind o comunitate de oameni care 
sunt pasionați de îmbunătățirea propriei 
lor vieți și a vieții celor din jurul lor, 
suntem cu toții mai puternici. 

Ideea de a fi parte din ceva este 
fundamentală pentru tot ceea ce facem 
în Forever. Nu poți reuși singur în 
afacerea ta. Poți reuși doar când îi ajuți 
pe alții și conduci prin exemplul propriu. 
Familia noastră globală Forever ne 
ghidează și ne sprijină în fiecare zi, iar 
forța comunității noastre continuă să fie 
unul dintre atuurile noastre puternice.

Cercetările recente ale industriei au 
evidențiat o statistică puternică: 1 din 3 
persoane a spus că a face parte dintr-o 
comunitate a fost principalul motiv 
pentru care au vrut să se implice în 

network marketing. Cu tot ce se 
întâmplă în lume la ora actuală, nu aș fi 
surprins să văd că numărul acestora 
crește și mai mult.

O avem pe Margaret Nong din Africa de 
Sud, a cărei afacere a ajutat-o să 
strângă banii de care avea nevoie pentru 
a deschide un ospiciu și un orfelinat 
pentru îngrijirea celor care au fost 
afectați de criza SIDA de acolo. Astăzi, 
este unul dintre cei mai valoroși lideri 
Forever. Succesul său în afacere a fost 
susținut de pasiunea ei de a îmbunătăți 
lumea din jurul ei.

Veronika Lomjanski din Serbia și-a ajutat 
colegii să își mențină active afacerile în 
timpul unei perioade grave de conflict, 
riscându-și propria viață. Ea a condus o 
barcă pe timpul nopții pentru a se 
asigura că oamenii din echipa ei 
primesc produsele de care au nevoie 
pentru a-și întreține familiile, din moment 
ce ea le-a oferit speranță prin această 
afacere.

Aceste povești sunt atât de mărețe, dar 
adevărul este că afacerea noastră este 

plină de povești uimitoare ale liderilor și 
comunității. Fie că se întâmplă în 
momente importante de criză sau de 
boală sau în momentele liniștite din viața 
de zi cu zi între membrii echipei sau 
prieteni, această unitate și perseverența 
sunt ceea ce deosebește comunitatea 
noastră de a altora. Este ceea ce ne 
ajută pe fiecare dintre noi să trăim la 
potențialul nostru maxim.

Nu uita niciodată rolul pe care îl joci în a 
contribui la crearea unui sentiment al 
comunității pentru cei care au cel mai 
mult nevoie. Așa vom continua să 
creștem împreună.

Mereu al vostru,

Rex Maughan 
CEO, Forever Living Products

NU POȚI REUȘI SINGUR ÎN 
AFACEREA TA. POȚI REUȘI DOAR 

CÂND ÎI AJUȚI PE ALȚII ȘI CONDUCI 
PRIN EXEMPLUL PROPRIU. 

Oamenii cu care ne înconjurăm joacă un rol important 
în foarte multe aspecte ale vieții noastre. Ei ne pot 
ajuta în modul în care resimțim ce se întâmplă în jurul 
nostru, ne pot face mai conectați și ne pot furniza 
sprijin valoros.
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CE ÎNSEAMNĂ 
ADEVĂRATUL SUCCES?

Priviţi-vă cu atenţie programul de zi cu zi și gândiţi-vă ce puteţi 
îmbunătăţi? La ce aveţi nevoie să renunţaţi și ce aveţi nevoie să 
adăugaţi pentru ca timpul vostru preţios să fie folosit mai bine? 
Ce pași aţi făcut în ultimele luni, cum puteţi dezvolta ceea ce aţi 
început și cum puteţi obţine măiestria acolo unde deja sunteţi 
foarte buni?

Rolf Kip, FBO numărul 1 în lumea Forever, a spus la Raliul 
Global Online din luna Aprilie că nu a existat niciodată o 
perioadă mai bună pentru a face network marketing sau pentru 
a-ți dezvolta activitatea ca FBO decât aceasta. Și observăm din 
ce în ce mai mult câtă dreptate are: oamenii sunt mai interesați 
ca oricând de un stil de viață sănătos, pun mai mult accentul pe 
calitate în alegerea produselor și sunt dispuși să facă schimbări 
în cariera lor, să găsească noi surse de venit sau, pur si simplu, 
să facă parte dintr-o comunitate în care se simt înțeleși, 
valoroși, puternici și capabili de lucruri pe care poate nici nu și le 
imaginează acum.

Fiecare decizie contează mai mult decât poate să pară. Un 
simplu telefon pe care îl daţi astăzi unui om care a refuzat 
înainte de pandemie intrarea în afacerea Forever ar putea acum 
să schimbe atât de multe vieţi – a acelui om, a familiei sale, a 
prietenilor și cunoscuţilor săi, ba chiar și a necunoscuţilor cărora 
le va vorbi cândva despre succesul lui alături de noi.

Iar succesul va însemna, pe lângă prosperitatea pe care o 
doriţi, sentimentul că sunteţi oamenii potriviţi la locul potrivit, 
în momentul potrivit. Fiţi oameni ai adevăratului succes, cel 
care se cultivă perpetuu prin fiecare om pe care îl ajutați astăzi, 
mâine și în viitor să își descopere potențialul și puterea de a o 
lua de la capăt și să descopere că există în afacerea voastră un 
loc în care pandemia nu și-a pus amprenta în calitatea vieții, nu 
a pus frână în visuri și nu a risipit planuri și speranțe.

Știm că sunteți cu toții oameni ai succesului de neoprit și 
abia așteptăm să vă vedem trăind cele mai mari visuri și 
dorințe.

Dr. Szőcs Gábor & Dr. Szőcs Dóra 
Country Manageri Forever România

Putem avea mai mult decât am avut, pentru că devenim mai 
mult decât suntem. Acesta este marele secret al succesului. 
Suntem de neoprit în creșterea noastră ca oameni. Vremuri 
noi, provocări noi, puteri noi pe care ni le descoperim și le 
cultivăm. Și mulți oameni pe care îi ajutăm să îmbrățișeze 
șansa la o viață împlinită. Ce emoții frumoase și ce satisfacții 
incredibile trăim în afacerea noastră când, ajutându-i pe alții, 
devenim mai buni și de neoprit în tot ce ne dorim.

Am dovedit asta în lunile care au trecut și în care am crescut 
extraordinar ca echipă și ca afacere. Ne-am adaptat cu rapiditate 
noilor condiţii, am plonjat cu toţii în spaţiul online și am început să ne 
simţim din ce în ce mai siguri pe noi.

Suntem hotărâţi și pentru lunile următoare să transformăm orice 
dificultate într-o treaptă care ne duce mai sus. Pentru că avem 
precedentul de a fi reușit deja acest lucru în cea mai provocatoare 
perioadă a ultimelor decenii. Am demonstrat împreună în ultimele 
luni că suntem capabili nu doar să ne ridicăm rapid, ci că putem fi 
chiar mai buni decât anul trecut pe vremea aceasta, prin creșterea 
înregistrată în luna Iunie.

Cum este posibil? Pentru că devenim în fiecare zi mai mult decât 
eram. Noi știm că la academia succesului nu există diplomă de 
absolvire. În Forever succesul este o școală care durează toată viaţa, 
pentru că devenirea noastră durează toată viaţa. Nu este un munte 
pe care îl urcăm, cucerim vârful, înfigem steagul și apoi ne întoarcem 
la viaţa din vale. Visurile noastre nu au dată de absolvire, se trăiesc 
continuu și în fiecare zi Forever. Absolvim în fiecare lună câte ceva 
nou și suntem mereu curioși ce reușite ne așteaptă la finalul lunii 
următoare: o calificare mult așteptată, membri noi în echipă, o 
viață schimbată în bine, sentimentul de comunitate, încredere mai 
multă în noi și în forțele noastre. Cum am putea să ne oprim, când 
oportunitățile sunt la fiecare pas, când oamenii au nevoie de noi și 
când viața pe care ne-o dorim este acum mai posibilă ca oricând? 

Suntem compania unde respirăm mereu aerul înălţimilor, în tovărășia 
vulturilor. Iar asta ne aduce cea mai intensă bucurie, cea mai 
profundă împlinire și cea mai puternică motivaţie.

Tot ce aţi reușit anul acesta este o dovadă că suntem în stare să 
creștem fără limite. Fără oprire. Este un motiv să ne amintim că 
succesul nu vine niciodată la noi, ci noi avem libertatea să mergem 
și să-l luăm în stăpânire. 
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Vă mulțumesc tuturor celor care v-ați 
ridicat deasupra provocărilor și ați 
rămas perseverenți și flexibili pentru a 
vă adapta schimbărilor din lumea 
noastră. Sunt atât de mândru că 
sunteți parte din familia noastră 
Forever. Vă mulțumesc pentru 
exemplul pe care îl setați pentru alții 
și pentru leadership-ul pe care îl 
demonstrați.

Faptul că afacerea noastră continuă 
să crească și în vremuri grele este 
dovada că ceea ce oferim este mai 
mult decât necesar în lumea de 
astăzi. Tot mai mulți oameni își dau 
seama de posibilitatea de a lucra de 
acasă și de libertatea și flexibilitatea 
pe care acest stil de muncă le poate 
oferi. Tot mai mulți oameni caută 
ceea ce noi putem oferi.

În Forever, am muncit de acasă timp 
de 42 ani. 
Sau din cafenea. 
Sau de pe plajă. 
Sau de aproape oriunde vă puteți 
imagina.  

Chiar dacă lumea s-a schimbat – 
ceea ce facem, ceea ce susținem, 
produsele noastre, oportunitățile 
noastre și valorile noastre – au trecut 
întotdeauna testul timpului. Aceste 
lucruri care contează cel mai mult nu 
s-au schimbat deloc. 

Încă ajutăm oamenii să descopere 
produse puternice care susțin 
sănătatea și starea de bine. Încă 
oferim recompense și stimulente de 
top în industrie și încă suntem 
conduși de aceeași pasiune de a-i 
ajuta pe alții să arate mai bine, să se 

simtă mai bine și să-și construiască o 
afacere în termenii lor.

Vă provoc pe fiecare dintre voi să vă 
concentrați pe împărtășirea 
beneficiilor uimitoarei noastre afaceri 
celor care sunt în căutarea unei 
oportunități de a face ceva nou. 
Împreună, putem să construim pe 
momentumul pe care l-am obținut în 
ultimele patru decenii și să facem 
viitorul nostru mai puternic și mai 
reușit ca niciodată.

Continuați să zâmbiți,

Gregg Maughan 
Președinte, Forever Living Products

treabă
buni niciodatăca

la
maiÎnapoi

În toți anii de când Forever funcționează, nu am trăit 
niciodată un moment ca acesta. Chiar dacă anul acesta 
a venit cu un set unic de provocări, liderii noștri au 
făcut lucruri uimitoare. Este inspirator să vedem cât de 
mulți dintre voi înfloresc și cresc, chiar și în perioade 
atât de dificile.
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5Vara Forever

Aloe vera

Propolis

Alantoină

11 extracte din plante

ÎMPACĂ PIELEA CU SOARELE 
VARA ACEASTA!



Luna zâmbetelor frumoase este în plină 
desfășurare în lumea Forever. Ne-am hotărât ca 
Iulie să devină luna în care zâmbim mai mult și... 
mai sănătos. De aceea, suntem hotărâți să intrăm 
cu Forever Bright Toothgel – produsul acestei luni 
și pasta de dinți pe care, dacă o încerci o dată, nu 
o mai lași niciodată – în casele tuturor românilor. 
Pentru că fiecare dintre ei merită o pastă de dinți 
cum toate ar trebui să fie – fară fluoruri, cu un mix 
de ingrediente valoroase pentru sănătatea orală, 
cu textură fină și gust proaspăt de mentă.

Transformăm zâmbetele largi și dese în cheia 
marilor succese Forever. Pentru că zâmbetul și 
Forever Bright Toothgel, care îi oferă frumusețea 
și sănătatea de care are nevoie, pot deveni cartea 
de vizită de care ai nevoie în afacerea ta. Luna 
aceasta, te provocăm să zâmbești și să dai mai 
departe cele mai frumoase zâmbete. 

Zâmbește și dă 
mai departe

Haideți să facem împreună pasta noastră de dinți, 
atât de accesibilă și iubită în întreaga lume, vedeta 
acestei luni și să pătrundem cu ea în stilul de viață și 
rutina de îngrijire a fiecărei persoane din jurul nostru. 
Și de ce nu am face-o? Merită din plin, după ce a fost 
recompensată de un site american cu prezența pe locul 
al doilea în top 10 cele mai bune paste de dinți în 2020 
și suntem foarte mândri de asta.
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Un zâmbet perfect are la bază o atenție deosebită 
acordată sănătății. Ce presupune acest lucru? În 
primul rând prevenție! Iar igiena orală este unul 
dintre domeniile în care prevenția e la îndemâna 
oricui. Igiena orală corectă are drept efect o gură 
cu aspect sănătos (dinți curați, gingii de culoare 
roz, fară sângerări la periaj, respirație proaspătă). 
Cum îți îngrijești corect dantura?

Periajul dentar
Este extrem de important să începem și să 
încheiem ziua cu periaj dentar. Specialiștii în igienă 
orală ne sfătuiesc să nu neglijăm sub nicio formă 
spălatul pe dinți seara, după ultima masă, înainte 
de culcare. 

Pentru cea mai proaspătă respirație și o 
igienă orală impecabilă, răspunsul este 
Forever Bright Toothgel în fiecare zi. 

Formula sa delicată combină gelul de Aloe vera, 
propolisul, despre care studii clinice au arătat că 
are un rol important în menținerea sănătății orale, 
având proprietăți antibacteriene și antiseptice, 
și menta pentru o aromă naturală și o dantură 
curată, sănătoasă. Senzația de prospețime și 
curățenie te va însoți mult timp după ce ai terminat 
periajul dentar. 

 X Calmează gingia

 X Nu conține fluoruri și nici substanțe de origine 
animală

 X Fară gluten

 X Formulă non-abrazivă

 X Textură fină și gust mentolat plăcut, pentru o 
senzație plăcută de prospețime, ce durează

 X Combinația optimă de aloe și propolis îi 
asigură putere sporită de protecție și curățare

Calitatea cu care ne mândrim
La fel ca în cazul celorlalte produse, compania își 
respectă angajamentul pentru calitate. Astfel, ne 
asigurăm că ajung la voi cele mai bune produse, pe 
care să le folosiți în siguranță și cu bucurie alături de cei 
dragi și să le promovați cu deplină încredere. Și în ceea 
ce privește Forever Bright Toothgel, înainte de a intra 
în producție, toate materiile prime brute sunt analizate 
minuțios în laborator, pentru a fi siguri că întrunesc toate 
condițiile de calitate și eficacitate. După inspectarea 
materiilor prime, se cântărește fiecare ingredient în 
parte, pentru a respecta formula în cele mai mici detalii. 
Odată ce ingredientele sunt cântărite și verificate, sunt 
amestecate într-un recipient special în conformitate 
strictă cu procedura standard de fabricare. 

Gelul de Aloe vera, care sosește zilnic de la fabricile 
proprii de prelucrare amplasate chiar lângă plantațiile 
noastre de aloe, este adăugat în recipientul de mixare, 
unde este amestecat cu celelalte ingrediente sub formă 
de pudră. După ce toate ingredientele sunt perfect 
mixate, sunt trimise eșantioane la laborator, pentru a ne 
asigura că produsul final respectă toate specificațiile. 
Laboratorul analizează apoi și produsul finit, pentru 
a confirma că întrunește condițiile noastre extrem de 
riguroase în privința calității, și abia după aceste etape, 
întregul lot este pus în circulație.

Ce poți să mai faci pentru a avea dinți 
sănătoși pe termen lung?
Igiena orală nu e o misiune dificilă sau imposibilă. Din 
contră – e la îndemâna oricui și presupune câteva reguli 
de bază pe care le poate respecta oricine.

 

 X Periajul complet de două ori pe zi 

 X O dietă echilibrată (în special cu fructe și legume) și 
limitarea gustărilor dintre mese

 X Periajul pe parcursul zilei, mai ales după consumul de 
alimente sau băuturi dulci sau care au potențial de a 
păta dinții (cafea, vin roșu, afine, sfeclă, ceaiuri etc.)

 X Controalele periodice la stomatolog

Recomandată de experți, destinată întregii familii, 
preferată de vegetarieni, Forever Bright Toothgel 
satisface și cele mai pretențioase cerințe. Este 
alegerea perfectă pentru o dantură mai mult decât 
strălucitoare și senzația de prospețime de care te 
vei îndrăgosti și tu, cu siguranță, așa cum au făcut 
milioane de consumatori din întreaga lume!

7Produsul lunii
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Fotografii cu prânzul, discuții cu prietenii, clipuri amuzante cu pisici. Pentru 
mulți oameni, Facebook sau Instagram înseamnă divertisment pur, iar 
prezența în mediul online este lăsată la inspirația de moment. Însă când ești 
Forever Business Owner, ai produse excepționale și o afacere de care ești 
pasionat, poți valorifica lumea digitală ca să te promovezi, transformând 
rețelele sociale în canale eficiente de vânzare și în reale surse de inspirație. Cu 
atât mai mult cu cât în contextul pandemiei de COVID-19, mediul online și-a 
dovedit încă o dată puterea de conector, oferindu-ne șansa de a ține clienți și 
oameni dragi aproape și a menține vii legăturile sociale de care avem atât de 
mare nevoie.

Dacă folosești instrumentele digitale 
în mod inteligent, ai o șansă în 
plus să-ți dezvolți rețeaua, iar 
produsele Forever Living vor ajunge 
la mai mulți oameni. Vestea și mai 
bună? Nu trebuie să fii specialist 
în marketing online, programator 
sau designer profesionist ca să 
activezi cu succes în lumea digitală. 
Există o mulțime de website-uri 
care oferă instrumente gratuite 
pentru promovare, astfel că nu ai 
nevoie decât de o investiție de 
timp și ceva răbdare ca să înveți 
elementele de bază. Iată câteva 
aplicații și platforme utile pentru 
a-ți promova mai bine și a-ți crește 
business-ul în online:

6 instrumente digitale gratuite ca să-ți 
crești online afacerea Forever

1. Canva

O imagine face cât 1000 de 
cuvinte, iar asta este valabil mai 
ales în rețelele sociale. Fie că vrei să 
postezi ceva pe Facebook, să faci 
o prezentare mai interactivă sau ai 
nevoie de o fotografie reprezentativă 
pentru site-ul tău, în Canva poți 
crea machete grafice pornind de la 
template-uri adaptate automat ca 
dimensiune și tematică pe subiectul 
de care ai nevoie: afișe, broșuri, 
colaje, documente A4, cărți de 
vizită, invitații, info-grafice, postări în 
social media și multe altele.

Ai la îndemână o galerie vastă de 
fonturi, simboluri, animații și poze 

gratuite, dar le poți încărca și pe 
ale tale, ceea ce-ți oferă un grad 
ridicat de personalizare. În plus, ai 
facilitatea de a schimba nuanțele 
unor elemente grafice, folosind 
în locul lor chiar propriile coduri 
de culoare. Astfel, poți respecta 
fără probleme cerințele brandului 
Forever. Interfața este extrem de 
prietenoasă, așa că îți va fi ușor 
să te acomodezi cu sistemul de 
creație, iar vizualurile vor arăta ca 
și cum ar fi fost făcute de designeri 
profesioniști. 

Canva include, de asemenea, 
fotografii și elemente grafice contra-
cost, în cazul în care vrei să utilizezi 
modele mai complexe.
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Pont: Dacă ai nevoie de mai multe 
fotografii reușite, care să poată 
fi folosite gratuit inclusiv în scop 
comercial, caută și pe site-urile 
www.pexels.com, www.pixabay.
com sau www.unsplash.com.

2. Trello

Pentru o mai bună organizare, un 
sistem online de Management de 
Proiect îți va da structura de care ai 
nevoie ca să-ți gestionezi sarcinile 
și obiectivele. Chiar dacă lucrezi pe 
cont propriu, îți poți trece activitățile 
pe categorii și în liste și le poți 
marca drept “realizate” pe măsură 
ce-ți îndeplinești obiectivele. Datele 
despre clienți, produse și evoluția ta 
– toate informațiile sunt accesibile, 
strânse într-un singur loc, ceea ce-ți 
va ușura munca. Productivitatea 
va avea de câștigat și te vei motiva 
mai ușor să realizezi ce ți-ai propus. 
Poți conecta Trello cu alte aplicații, 
ca Google Drive, Evernote sau 
Dropbox, ca să lucrezi mai eficient.

Aplicații similare: Freedcamp, Asana

3. WordPress

Ca să-ți faci un blog sau un 
site de prezentare nu trebuie să 
ai cunoștințe de programare. 
WordPress este o platformă 
gratuită, ușor de folosit chiar și 
de către începători, fiind extrem 
de intuitivă. Desigur, în timp poți 
învăța mai multe despre HTML, 
CSS și altele, însă până atunci poți 
să-ți construiești un site sau un 
blog de la zero, fără nicio bătaie 
de cap, în câteva ore. Pe blog poți 
posta articole scrise de tine despre 
produsele Forever Living, despre 
experiența ta și a clienților tăi, 
aceasta fiind o metodă excelentă de 
a-ți construi credibilitate în online.

Partea și mai bună este că îți poți 
personaliza site-ul sau blogul, ținând 
cont de recomandările Forever și 
folosind una dintre numeroasele 
teme gratuite puse la dispoziție 
în galeria WordPress. Ele sunt și 
responsive (se văd bine și pe mobil, 
tabletă). Există și teme contra-cost, 
mai complexe, cu prețuri variabile.

35% dintre site-urile web folosesc 
WordPress, de la bloguri pentru 
hobby-uri la cele mai mari site-uri 
de știri online. Platforma este ușor 
accesibilă și dispune de numeroase 
funcționalități. Poți include link-urile 

de la rețelele sociale, cititorii îți pot 
lăsa comentarii și pot distribui ușor 
articolele tale.

Creează-ți un cont gratuit pe 
WordPress și poți începe rapid!

4. Buffer

Îți poți programa toate postările 
din social media într-un singur 
loc. Gestionează-ți paginile de 
Facebook, Instagram, Twitter sau 
LinkedIn cu aplicația Buffer și îți 
planifici, creezi și programezi ușor 
textele și vizualurile pentru online. 
În felul acesta nu va mai trebui să 
intri separat pe fiecare profil, exact 
la momentul în care vrei să postezi. 
În versiunea gratuită, poți conecta 
maxim 3 conturi de rețele sociale 
la alegere, unde poți programa 
din timp postările, de exemplu cu 
produsele pe care îți propui să le 
promovezi. Astfel, prezența ta în 
online va fi mai structurată și îți vei 
planifica mai eficient conținutul, 
ceea ce îți va oferi un plus de 
vizibilitate cu mai puțin timp de lucru 
investit.

Aplicație similară: Hootsuite

5. MailChimp

Dacă trimiți periodic emailuri către 
clienți și membrii echipei tale, 
încearcă MailChimp, un sistem 
prietenos de newslettere, ce poate 
fi folosit gratuit pentru până la 2000 
de contacte. Le poți trimite, fără 
niciun cost, 10.000 de mail-uri în 
fiecare lună.

Poți personaliza email-urile cu 
fotografii și logo-uri pentru a face 
ofertele atractive și a pune în 
valoare cât mai bine produsele 
Forever. Ai la dispoziție un sistem 
de automatizări pentru a programa 
trimiterea newsletterelor la ora la 
care vrei, chiar dacă nu ești în fața 
calculatorului. Folosind sistemul 

integrat de Analytics, poți vedea câte 
persoane au deschis email-ul, de 
câte ori și pe ce link-uri au dat click.

6. OpenShot

Clipurile video câștigă popularitate 
în social media, așa că dacă îți 
dorești să ieși în față cu prezentări 
inedite de produse, poți monta 
sau edita un video foarte simplu, 
folosind OpenShot. Este o aplicație 
de editare video gratuită, excelentă 
pentru începători, cu o interfață 
intuitivă și un design minimalist, 
potrivite pentru editări simple. 
Există aplicații care oferă mai 
multe componente de editare, 
însă dacă faci primii tăi pași în 
acest domeniu, OpenShot este de 
preferat datorită ușurinței în utilizare. 
Include suficiente funcționalități 
pentru un video reușit, inclusiv 
redimensionare, tăiere, rotire, 
scalare, posibilitatea de a include 
muzică, sunete, texte sau imagini, 
efecte video digitale, 3D, animații 
și multe altele. OpenShot este 
compatibil cu Windows, Mac și 
Linux. 

Lumea evoluează rapid, iar 
afacerea ta Forever crește odată 
cu ea. Tehnologia informatică și 
mediul online au devenit unelte 
indispensabile pentru un FBO 
și perioada prin care trecem 
dovedește, o dată în plus, utilitatea 
lor. De aceea, fiecare efort pe care-l 
faci pentru a acumula cunoștințe 
și abilități pe aceste direcții este 
o investiție cu eficiență maximă. 
Stăpânind instrumentele pentru 
mediul online îți vei controla și 
vei dezvolta mai bine afacerea, 
pregătind-o pentru noua realitate 
economică și socială. Mult succes!

Alexandru Israil
Specialist marketing
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Ana-Maria Scobercea, Manager, a început vara anului 2020 pe valul recrutării 
și a cunoscut o creștere foarte frumoasă în ultima perioadă, iar luna Iunie a 
fost cu totul excepțională. Este mămică, antreprenor, soție și prietenă, dar 
mai presus de toate este omul căruia îi place să ajute pe oricine își dorește 
mai mult de la viață, are visuri mari și este dispus să muncească pentru ele. 
Cum? Având la bază exemplul personal, o oportunitate de afacere incredibil 
de flexibilă, modelul de leadership dovedit și dorința de a crea o comunitate 
de oameni de succes - și îi iese foarte bine! Am rugat-o să ne spună ce a stat 
la baza dezvoltării ei în ultimele luni, iar ceea ce ne-a povestit reprezintă un 
model de lucru perfect copiabil pentru orice FBO.

Sunt Ana-Maria Scobercea, am 33 de ani, sunt soție 
și mama Minei-Maria, o fetiță de 4 ani și 5 luni, a cărei 
venire pe lume mi-a schimbat complet felul de a fi. 
Absolventă de Științe Administrative, am lucrat 7 ani 
într-o multinațională ca specialist în Resurse Umane, 
apoi specialist de echipă și trainer al persoanelor noi. 
Eram foarte pasionată de munca mea și asta îmi răpea 
chiar și 10-12 ore pe zi, uneori și weekend-ul. Încă de 
pe atunci îmi doream să am o echipă a mea, lucru 
care nu a fost posibil în multinațională, din cauza 

1. Vorbește-ne puțin despre tine și cum a 
început povestea Forever.

Pe valul recrutării într-o vară 
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100% online

timidității mele. Un "nu ai calități de lider" spus la o 
încercare de a obține o poziție de lider de echipă, 
niște lacrimi și scăderea încrederii în mine au fost, 
cred, rampa mea de lansare spre o lume în care, 
dacă nu ai calități, le dobândești prin studiu și muncă, 
fiind în mediul potrivit. Dar asta e ceva ce urma să aflu 
aici, prin oportunitatea Forever, peste niște ani.

Am devenit mamă și am început să conștientizez 
importanța timpului cu copilul meu și nevoia noastră 
de flexibilitate. La un an și jumătate al fetiței, am 
început să mă întreb ce altceva aș putea face ca să 
câștig cel puțin același venit de la vechiul job, lucrând 
de acasă. Cred că dorința unei oportunități a făcut 



Pe valul recrutării într-o vară 

2. Cum ai resimțit tu aceste luni pline 
de schimbări în afacere, ce provocări ai 

întâmpinat și cum ai reușit să te mobilizezi?

Ca orice om, am resimțit panica. Deși nu ne mai uităm 
la TV de când suntem părinți, la începutul pandemiei 
urmăream știrile. În luna martie m-au cuprins fel de 
fel de temeri: lucrez în domeniul vânzărilor, lumea o 
să țină de bani, dacă scad vânzările în echipă?! Apoi 
mi-am ascultat gândurile și am reușit să le schimb: e 
o provocare, vom munci mai mult, scoatem maxim 
din asta, găsim soluții, acum se cresc liderii, oamenii 
sunt mereu online. Ne-a ajutat enorm să ne conectăm 
cu mentorii comunității noastre, SuccessTeam, de la 
care am preluat și am transmis mai departe atitudinea 
de învingători. 

11
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Dacă la începutul afacerii mele motivația era să rămân 
lângă copilul meu, odată ce am reușit asta, motivația 
a devenit și mai puternică și nu mai era doar despre 
mine, ci despre câte persoane pot să susțin, cu atât 
mai mult în contexul pandemiei.

Am înțeles că eu ca lider am rolul de a susține și 
ghida, indiferent de condiții. Dacă eu arăt panică, 
echipa preia asta. Dacă eu mă ridic și fac față 
provocărilor cu credința și atitudinea potrivite, echipa 
crește și înflorește. Atât de puternică e vocea pe care 
o ascultăm. Eu, la rândul meu, am primit aceeași 
dovadă de forță de la mentorii mei, Milentina și Marius 
Marcus și Romina Doran, care ne-au pregătit pentru 
ce avea să urmeze.

Creșterea în special din luna iunie este rezultatul 
semințelor plantate și al muncii depuse de întreaga 
echipă în martie, aprilie, mai, luni în care am fost 
mai conectați ca niciodată unii cu alții, ca echipă 
și comunitate. Am pornit de la 41 de puncte pe 
România, în Martie, urmând o ușoară scădere la 
37 în Aprilie, 54 în Mai și 70 în Iunie. Deși unii dintre 
noi am resimțit o scădere pe partea de vânzare, am 
avut o creștere semnificativă pe partea de recrutare. 
Ni s-au alăturat aproximativ 20 de persoane noi 
în echipă, care au bifat în acest timp și nivelul de 
Asistent Supervizor, s-au ridicat 3 noi Activi și 3 dintre 
Activii noștri au bifat Activul de creștere cu peste 
4 p.c. de recrutare. Am înțeles că e momentul să 
dăm mai departe, cu mai multă determinare, tot ceea 
ce noi am primit de-a lungul timpului: dorința de a 
ajuta, susținerea, suportul, iubirea de oameni. Liderii 
echipei mele au avut parte de o creștere fantastică. 
Una dintre colaboratoarele mele, care a trecut prin 
niște provocări personale dureroase, a găsit acum 
puterea să susțină alte persoane să se bucure de 
produse si oportunitate, bifând nivelul de Supervizor 
cu ușurință. Un alt lider al echipei mele și-a dublat 
numărul de puncte lunare, având alături doi Activi și 
noi colaboratori, fiind acum în calificare la Asistent 
Manager. O altă consumatoare, înscrisă acum doi 
ani, a îmbrățișat oportunitatea și a decis să se implice 
activ, bifând în doar trei luni nivelul de Supervizor, cu 
o echipă frumoasă alături. 

Fiecare dintre noi a reușit să se detașeze de orice 
posibilă teamă și să pună focusul pe ce avem mai 
bun de dat. Mesajul printat al companiei, primit în 
fiecare cutie de comandă, a contat enorm, pentru 
fiecare dintre noi.

3. Ai avut câteva luni excelente în 
afacerea ta. Cărui fapt s-a datorat 

această creștere frumoasă?

ca legea atracției să funcționeze și eu să primesc 
un telefon de la o cunoștință la început de drum în 
afacerea ei, care-mi recomanda produsele noastre 
și căreia îi mulțumesc de câte ori am ocazia că s-a 
gândit la mine: Andreea Miclea, Sponsora mea. 

În următoarele cinci luni demisionam, proaspăt 
calificată la Supervizor și cu salariul deja atins, 
urmând ca în alte cinci luni să îmi dublez venitul din 
corporație și să bifez nivelul de Manager, având alături 
o echipă minunată de mame cu aceleași visuri ca ale 
mele.
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Suntem într-un business în care nu avem obligații 
să clădim ceva, e o alegere proprie. Am învățat că 
oamenii vin în afacerea noastră pentru o zi, pentru un 
sezon sau pentru totdeauna. Le sunt recunoscătoare 
tuturor și aleg să merg mereu mai departe cu cei care 
vor acest business și au nevoie de mine să îi susțin. 
Mi-a luat ceva până să înțeleg asta, dar acum, că am 
făcut-o, tot ce îmi doresc mai mult e să ajut acele 
persoane. Asta mă face să mă detașez de refuzuri și 
să mă conectez mai ușor cu oamenii, căutându-i pe 
cei care au nevoie de oportunitatea noastră, așa cum 
am avut eu. Cred că rolul nostru, cu atât mai mult 
acum, e să ne învingem propriile limitări și temeri și să 
ne focusăm pe ce avem de dat bun, mai departe.

4. Lucrezi, ca mai toată lumea în 
această perioadă, 100% online. Cum ai 

reușit să recrutezi?

5. Ce activități faci în această perioadă, 
în care totul se desfășoară online, cu 

echipa pentru a o ține aproape? 

Comunitatea minunată din care fac parte, 
SuccessTeam, e dintotdeauna prezentă în online, 
deci pentru noi nu a fost o schimbare atât de mare 
să ne concentrăm întreaga activitate aici. Pe lângă 
webinariile obișnuite de trei ori pe săptămână (seara), 
ne întâlnim și dimineața, ca să ne conectăm unii cu 
alții, să împărtășim tips-uri care ne ajută, să organizăm 
acțiuni comune și să ne dăm energie frumoasă. Eu cu 

echipa mea am o relație foarte strânsă, comunicăm 
zilnic pe un chat al echipei și pe un grup, împărtășim 
experiențe, ne susținem, ne încurajăm și ne evaluăm 
împreună. Suntem mai mult decât o echipă, suntem o 
familie. Echipa mea e pentru mine a doua mea familie 
și sunt extrem de recunoscătoare că am atras aceste 
persoane atât de speciale alături. Majoritatea sunt 
mame, care la fel ca mine, își doresc TIMP cu copiii lor, 
flexibilitate, să le ofere acestora tot ce poate fi mai bun, 
dar în primul rând prezența lor.

6. Cum arată, concret, o zi de lucru 
pentru tine în astfel de zile? 

Dimineața mă trezesc prima, îmi scriu motivele de 
recunoștință pe hârtie și mă conectez cu visul meu, 
astfel mă încarc cu tot ce am nevoie, ca să fac față 
provocărilor și să rămân energică și pozitivă pe tot 
parcursul zilei. Mă ocup de cea mică, care acum, la 
4 ani și 5 luni, înțelege când mami lucrează și când 
are timp de joacă. Eu și soțul meu suntem foarte uniți 
și ne completăm unul pe celălalt în creșterea fetiței. 
El are jobul clasic, lucrează în sufragerie, e mereu în 
ședințe și disponibil după ora 18.00. Eu jonglez între 
activitățile de mămică și acțiunile din business. Lucrez 
până se trezește fetița, lucrez de lângă ea din parc, de 
la dansuri și de la cursurile ei de engleză, în general îmi 
organizez timpul de lucru în funcție de activitățile ei, 
iar cele două ore de somn ale fetiței sunt exploatate la 
maxim.
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Conectarea cu oamenii, cu 
fiecare om în parte, e extrem de 
importantă. Să îi afli nevoia, DE 
CE-ul, numărul de ore investite 
în business pe zi și ce acțiuni 
întreprinde în timpul alocat afacerii 
sunt primele întrebări pe care 
eu le pun unui colaborator. Mă 
interesează cum propune afacerea, 
cum își împarte timpul, dacă își 
calculează profitul din vânzări, 
dacă a înțeles cum se poate obține 
bonusul din recrutare, importanța 
Activului și, odată ce îl bifează, 
să devină o rutină și să îl dea mai 
departe. Oamenii înfloresc când 
sunt ascultați, înțeleși, susținuți și 
provocați să devină și mai buni. Cu 
toții avem nevoie de provocări de 
creștere și un om alături care să 
remarce fiecare acțiune a noastră, 
care ne scoate din zona de confort. 
Consider că un mentor are rolul de 
a observa creșterea de zi cu zi și 
de a-și edifica colaboratorul în fața 
echipei, dar și de a-l împuternici că 
poate avea rezultate și mai bune. 
Asta e ceea ce primim și asta 
învățăm să dăm mai departe.

7. Ce crezi că ar trebui să 
facă un lider în această 

perioadă cel mai mult pentru 
a-și dezvolta afacerea și a-și 
menține echipa motivată? 

Visul meu acum e să ajut cât mai 
multe persoane să se bucure de un 
parcurs ca al meu și chiar peste, 
într-un timp mult mai scurt și cu mai 
puține limitări. Să facă din Forever 
un job în sine și să se bucure de 
împlinirea pe care ți-o aduc o 
echipă puternică și un bonus care 
depășește cu mult un salariu. Știu 
că pe măsură ce eu contribui la 
binele altora, cresc și eu, și că asta 
mă va ajuta să bifez calificare cu 
calificare, pentru că mi le doresc 
pe toate și sunt pregătită să le 
îmbrățișez, cu muncă, credință, 
iubire de oameni și provocări de 
creștere. Mi-am propus ca pentru 
final de 2020 să bifez nivelul de 
Senior Manager, pentru că în 

8. Ce urmează în 
palmaresul reușitelor 

Forever pentru tine? Care 
sunt obiectivele tale până la 
final de 2020? 

echipa mea se ridică niște Manageri extraordinari, să ating și Club100 
și Forever2Drive, să depășesc jumătate din calificarea la Eagle și să mă 
îndrept cu toată încrederea spre FGR.

Avem în mâinile noastre cea mai frumoasă oportunitate din lume și tot 
ce avem de făcut e să ajutăm cât mai multe persoane să se bucure de 
toate beneficiile ei. Totul pornește de la cât de puternic e visul fiecăruia 
dintre noi și credința că îl putem îndeplini, folosindu-ne de toate resursele 
minunate pe care le avem în noi înșine, dar și în jurul nostru, primite de la 
companie, mentori, echipă.

13Interviu Forever
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Simte cum 
pielea ta se 
hidratează
Hrănește-ți pielea în profunzime cu puterea 
super-hidratantă a Aloe Bio-Cellulose Mask. 

Gelul pur de Aloe vera și ingredientele 
naturale precum castana de apă, iarba 
de mare și ceaiul verde ajung în straturile 
profunde ale pielii, datorită fibrelor de 
bio-celuloză, care se mulează perfect pe 
conturul feței.
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“Anul acesta întreaga omenire a 
avut parte de o experiență fără 
precedent, iar în Forever au fost 
4 luni extraordinare, care ne-au 
arătat cât de adaptabili putem fi în 
situații limită și cât de importantă 
și valoroasă este activitatea pe 
care o desfășurăm, atât în calitate 
de angajați ai companiei, cât și în 
calitate de proprietari de afacere 
Forever. 

Cei care au venit în întâmpinarea 
oamenilor cu binecunoscutele 
produse și oportunitatea unei 
afaceri perfect practicabile și în 
mediul online au avut rezultate 
foarte bune. A fost o perioadă 
de maximă vizibilitate pentru 
Forever și oamenii au fost mult 
mai deschiși să accepte o nouă 
perspectivă pentru ei din punct 
de vedere al stării de bine și al 
independenței financiare. 

Mediul Online și-a arătat puterea 
și generozitatea. Cu toții ne-am 
depășit zona de confort și am 
ieșit mai mult în online pe rețelele 
de socializare prin postări sau 
story-uri creative, am interacționat 
în întâlniri pe Zoom sau am 
urmărit evenimente live. 

Sunt parte din familia Forever 
România de peste 3 ani și 
jumătate, iar timpul petrecut aici 
mi-a deschis noi orizonturi și m-a 
învățat un altfel de marketing, 
orientat 100% către sufletele 
oamenilor și nevoile lor specifice din 
domeniul network marketing-ului. 
Mi-am însușit faptul că dragostea 
și bunătatea reprezintă secretele 
bazei solide pe care compania 
noastră se dezvoltă de peste 
42 de ani în întreaga lume, fiind 
repere sigure care nu se vor 
schimba niciodată. Fac ceea 
ce-mi place și trăiesc Forever! 
Zilnic am grijă ca paginile de 

social media să conțină informații 
relevante pentru voi, să răspund 
întrebărilor și solicitărilor voastre și 
să vă ghidez pașii către cele mai 
bune practici în online. 

Cunosc activitatea celor mai 
mulți dintre voi, mai ales în mediul 
online, și admir din tot sufletul 
răbdarea, bucuria, pasiunea și 
profesionalismul cu care foarte mulți 
faceți acest business. Apreciez 
grija pe care mulți dintre voi o aveți 
pentru a păstra frumos identitatea 
brandului Forever și cum transmiteți 
mai departe noilor generații din liniile 
paralele și noilor înscriși din echipa 
voastră toate aceste valori. Sunteți 
adevărate exemple.

Înainte de a acționa, gândiți-vă 
la următoarele aspecte: este 
informația pe care o transmit 
PRECISĂ, CORECTĂ, RELEVANTĂ, 
LEGALĂ și ÎN CONCORDANȚĂ CU 
VALORILE FOREVER? Fiți autentici, 
planificați-vă strategii de postări, 
descoperiți aplicațiile mobile, fiți 
consecvenți și respectați Politicile 
Companiei, Completarea la Politicile 
Companiei în mediul online și Ghidul 
unei afaceri etice, disponibile în 
contul vostru de FBO. În acest fel 
vă veți asigura o dezvoltare corectă 
și etică a afacerii voastre.

Discutați cu Sponsorul vostru 
despre ce anume puteți publica 
în mediul online, ținând cont de 
următoarele aspecte: marca 
Forever Living, promovarea 
produselor prin afirmații medicale, 
vânzarea produselor în online, 
previzionarea câștigurilor, 
organizarea de concursuri etc. 

Vorbiți cu bucurie despre produsele 
voastre preferate și ajutați-i pe 
ceilalți să arate și să se simtă 
mai bine cu Forever. Faceți o 
sărbătoare din calificarea fiecarui 
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membru din echipa voastră, 
organizați prezentări online 
despre produse si live-uri axate 
pe beneficii. Folositi fotografii de 
calitate -> foto.foreverliving.com. 
Utilizați platforma FLP360 - cel mai 
important și complex instrument 
de monitorizare și de promovare a 
afacerii voastre Forever! Detalii pe 
http://flp360.foreverliving.com. 

Fiti #ForeverProud de istoria 
companiei Forever, de liderii care 
s-au format aici și împărtășiți 
poveștile de viață ale celor care vă 
inspiră. 

Iar noi, echipa de marketing – 
Cristina, Dana, Alexandra, Andreea 
și Marian – suntem aici pentru voi și 
suntem pregătiți să vă ajutăm și să 
vă răspundem tuturor întrebărilor pe 
suport_marketing@foreverliving.ro.

Fiți mândri că sunteți Forever 
și împărtășiti cu cât mai mulți 
oameni acest stil de viață 
extraordinar!

Aveți toate motivele să 
zâmbiți!”

Alexandra Constantin, 
Specialist Marketing Online
Forever Living Products România



Felicitări Forever Business Ownerilor la nivel de 
Manager și mai sus care, în luna iunie, au acumulat 
minimum 100 p.c. non-manageriale + personale 
(după calificarea la nivel de Manager Recunoscut).

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

CLUB100

CLUB60

Rafael-Valer Loghin
Liliana Berdan
Vajda Katalin

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Marian & Dr. Monica Costiță

Elena Stochiță

Valentina Chelu

Marius & Milentina Marcus

Daniel & Maria Parascan

Mariana & Radu Papadopol

Carina & Sebastian Iacătă 

Niculina & Viorel Ciuchea

Didina Ahalani

Nagy Ernő & Irma 

Violeta Loredana Gânbuțan

Elena Moraru

Csoma Josif & Melinda

Ana-Maria Scobercea

Ionuț & Georgiana Stroe

Sefora Herbei

Iuliana Barabas

Dr. Cristina & Gabriel Cristache

Deák Mihály & Katalin

Pethő Roland Tiberiu

Valentin & Adriana Nițu

Monica & Cristian Lepădatu

Marilena Culișir

Silviu Ursu

Bucurel & Gyöngyike Ghirdă

Mariana Enii

Viorica & Viorel Moca

Alexandra Badea

16 Club Forever
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TOP 20
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P.C. non-manageriale

Rafael-Valer Loghin 
Vajda Katalin 
Marian & Dr. Monica Costiță
Liliana Berdan
Elena Stochiță 
Valentina Chelu 
Daniel & Maria Parascan 
Marius & Milentina Marcus  
Mariana & Radu Papadopol 
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Didina Ahalani 
Carina & Sebastian Iacătă 
Violeta Loredana Gânbuțan 
Nagy Ernő & Irma
Niculina & Viorel Ciuchea 
Ana-Maria Scobercea
Elena Moraru 
Ionuț & Georgiana Stroe 
Csoma Josif & Melinda
Deák Mihály & Katalin 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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.

Top Forever 17

P.C. totale

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.

Vajda Katalin
Aurel & Veronica Meșter 
Ionuț & Georgiana Stroe 
Marius & Milentina Marcus 
Maria Pop 
Gizella & Marius Botiș 
Camelia Dincuţă 
Daniel & Maria Parascan 
Nagy Ernő & Irma
Romina Doran 
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion 
Kele Mónika 
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Rafael-Valer Loghin 
Dr. Cristina & Gabriel Cristache 
Derzsi Etelka & Sámuel 
Marian & Dr. Monica Costiță 
Valentin & Adriana Nițu 
Ramona Vingan
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

P.C. non-manageriale P.C. totale
Rafael-Valer Loghin Vajda Katalin



STIMULENTUL 1 
Bandi Attila & Izabela
Viorica & Neculai Bărdașu
Rodica & Ghiță Codoban
Marian & Dr. Monica Costiță
Vasilica Crăciun
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Csoma Josif & Melinda
Marilena Culișir
Andreia Marinela Deac
Derzsi Etelka & Sámuel 
Romina Doran
Gál Irén
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Tatiana & Florin Gonț
Andreea Gruia
Kele Mónika
Carina & Sebastian Iacătă
Elisabeta-Maria Iuga
Rafael-Valer Loghin
Constanța & Dănuț Mei-Roșu
Viorica & Viorel Moca
Valentin & Adriana Nițu
Mircea & Dana Olariu
Dr. Cătălina Pălăncianu
Iuliana Mirela Popescu

Felicia & Siminel Sumanariu
Smaranda Sălcudean
Marcela & Ion Șerban
Szabó Éva
Ulbrecht Susana & Gavril
Petru & Emilia Trușcă

STIMULENTUL 2
Camelia Dincuţă
Marius & Milentina Marcus
Nagy Ernő & Irma
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Constantin & Tania Popa
Ionuț & Georgiana Stroe
Marinela Tuţuleasa
Ramona Vingan
Szabó József

STIMULENTUL 3
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Gizella & Marius Botiș
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Aurel & Veronica Meșter
Daniel & Maria Parascan
Maria Pop
Vajda Katalin

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

Nume Localitate Sponsori

Dina Capotescu Moșnița Nouă, TM Ana-Maria Scobercea

Cristina Chima București Adriana Manole

Claudia Laura Colceriu Târgu-Mureș Deák Mihály & Katalin

Maria Roberta Crintea Târgu-Jiu Cristina & Ilie Iscrulescu

Andrei Gavriș Baia-Mare Valer Ioan Pop

Bulent Hendem Năvodari, CT Ionelia Camelia Hendem

Ioana Bianca Horjan Târgoviște Viorica & Ștefan Roșu

Maria Ilie Năvodari, CT Ionelia Camelia Hendem

Melania Lazăr Remetea Chioarului, MM Cristian Costinaș

Iulia Mădălina Magyari Deva, HD Carmen-Mihaela Neagu

Alexandrina Munteanu Dărmănești, BC Carmen Steluța Chifor

Carmen-Mihaela Neagu Timișoara Ana-Maria Scobercea

Florentina Mirela Pârvan Șomcuta Mare, MM Melania Lazăr

Costin Ionuț Safta Tuzla, CT Loredana Mirela Bogoi

Szakacs Hajnal Miercurea-Ciuc, HR Illes Ildikó

Zoica Maria Voinea Mizil, PH Tudorel Bucheariu

Adriana Zainea Bragadiru, IF Valentin & Adriana Nițu

Calificările lunii iunie

Felicitări 
calificaților!

Nume Localitate Sponsori

Mihaela Simona Chiriluș Podu Iloaiei, IS Gabriela Hofman

Cristian Costinaș Baia-Mare, MM Rafael-Valer Loghin

Anda Filimon Oradea Rafael-Valer Loghin

Crina Gabriela Țifrea Toplița, HR Didina Ahalani

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



Calificări Globale
Forever Business Owneri care s-au calificat global în luna iunie

Nume Localitate Sponsori

Ionelia Camelia Hendem Năvodari, CT Lavinia Valentina Mingheriș
Illes Ildikó Miercurea-Ciuc, HR Iuliana Barabas

Manageri Forever Business Owneri care au obținut cel puțin 120 pc în 2 luni calendaristice consecutive sau
150 pc în 3-4 luni calendaristice consecutive.

Asistent Manageri Localitate  Sponsori

Teodora-Betuela Zifceac Agrișu Mare, AR  Sefora Herbei
Mihaela Hudea Mediaș, SB  Teodora-Betuela Zifceac

Manageri Localitate  Sponsori

Olga Chergan Orhei, Rep. Moldova  Elena Stochiță
Ionela Ștefănescu Cobadin, CT  Elena Moraru

Supervizor Localitate  Sponsori

Alexandra Ostafi Bubuieci, Rep. Moldova Elena Stochiță
Lilia Garstea Orhei, Rep. Moldova  Olga Chergan
Dorina Olar Oradea  Laura Florica Rus
Amalia Csikos-Vaida Cluj-Napoca  Garofița & Dan Marin
Ioana Alina Caramatrac Jamu Mare, TM  Anca Larisa Babeu
Debora-Andreea Ștefoi Oradea  Rodica & Ghiță Codoban
Maria Spătaru Târgoviște  Ioana Nica
Diana-Roxana Lazăr Jamu Mare, TM  Ioana Alina Caramatrac
Anisia Elena Dumitraș Timișoara  Diana-Roxana Lazăr
Clara Marinescu Câmpulung, AG  Oana Bivol
Geanina-Veronica Vitelar Arad  Iuliana Magdalena Baba
Mihaela-Adela Omut Arad  Alina-Codruța Aluculesei
Ramona Mariana Sîrb Arad  Andreia Marinela Deac
Cristina-Adelina Andronache București  Violeta Loredana Gânbuțan
Ramona Arsene Piatra Neamț  Nicoleta Negrescu
Cătălina Chingaru Bragadiru, IF  Violeta Loredana Gânbuțan
Andreea Stanciu Vălenii de Munte, PH  Oana Cernat
Andreea-Elena Ouatu Geamăna, AG  Daniela Vasilescu
Adina Maria Pop Turt, SM  Marinela Domuta
Andrada Georgiana Anghel Reșița, CS  Lavinia Copocean
Teodora Elena Ciolan Câmpulung, AG  Clara Marinescu
Oana Cernat Homoriciu, PH  Andreea Cristina Miclea

20 Calificările lunii iunie
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www.foreverliving.ro
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SUNTEM ONLINE PENTRU TINE:

nPentru informaţii legate de marketing – suport_marketing@foreverliving.ro
nPentru informaţii legate de produse – infoproduse@foreverliving.ro 
nPentru informaţii legate de comenzi online/Tel Verde – suport_comenzi@foreverliving.ro   
nPentru informaţii legate de situatia punctelor credit –  suport_as400@foreverliving.ro
nPentru informaţii despre plata bonusurilor, fișe bancare, proceduri de înregistrare fiscală –                            
suport_contabilitate@foreverliving.ro
nPentru alte tipuri de informaţii – suport_office@foreverliving.ro
nPentru informații legate de produse/afacerea Forever în Republica Moldova – moldova@foreverliving.ro

ECHIPA FOREVER ESTE MEREU PREGĂTITĂ SĂ TE SUSȚINĂ. NE POȚI CONTACTA ASTFEL:

Forever Living Products Romania HQ

Puteți afla informații complete despre programul și adresele tuturor Centrelor de Distribuție Forever de pe foreverliving.ro

Info 21

Forever Living Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

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

 0723.603.556, 
    0726.332.140, 
    0726.332.157,  

 0726.332.178;
 aviatorilor@foreverliving.ro

Hidratare și energie 
pentru vara ta Forever

21 
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Asistent Supervizori Forever Business Owners care au obţinut 2 p.c. în 2 luni calendaristice consecutive.

Ababei, Maricica Botosani

Agoston, Mihaela Aurelia Berchez

Aionesie, Viorica Bucuresti

Albu, Simona Alba Iulia

Alexandru, Liliana Viorica Com Cuza Voda

Amaritei, Iulia Timisoara

Ambros, Galina Briceni, Rep. Moldova

Ambrus, Reka Melinda Tg.Secuiesc

Anca, Cristina Emilia Targu Mures

Andrei, Ana Maria Bucuresti

Andrei, Cosmin Bucuresti

Andronic, Rodica Hunedoara

Anghelina, Beatrice Branesti 

Apostu, Daniela Braila

Astefanoaiei, Elena Bucuresti

Atodiresei, Livia Mihaela Bacau

Avramia, Diana Gabriela Valea Lupului

Azzola, Delia Sighisoara

Baban, Constanta-Mariana Ploiesti

Baksi, Cristina Alexandra Timisoara

Balan, Elena Cristina Brasov

Balazs, Andrea Sarmas

Balcu, Mioara Poiana Cristei

Balineanu, Maria Medgidia

Ballo, Erika Brasov

Balta, Aurelia Chisinau, Rep. Moldova

Bancea, Mihaela Cehu Silvaniei

Bandean, Alin Targu Mures

Banu, Nicoleta Singeorgiu De Mures

Baraghin, Eugenia Bragadiru

Barbeli, Sorin Bragadiru

Barbu, Andreea Bucuresti

Barbu, Sidonia Brasov

Barbu-Gorea, Mioara Lacramioara Bistrita

Bedereag, Daniela Ramnicu Sarat

Benedek, Anna Maria Gheorgheni

Benghiu, Ionel Margineni

Berechet, Marilena Constanta

Berek, Anita Berveni

Besliu, Ionela Craiova

Bibire, Maria Parincea

Bida, Elena-Tatiana Bucuresti

Birsan, Loredana Satu Mare

Birtalan, Viola Satu Nou (Ocland)

Blaga-Sureanu, Cristina Maria Timisoara

Blagu, Melinda Toplita

Blaj, Elisabeta Baia Mare

Bledea, Raluca Baia Mare

Bocos, Crina Cluj-Napoca

Bocsa Vasilescu, Catalina Mirela Barbatesti

Bodor, Levente Toplita

Bogasiu, Coca Asau

Bogasiu, Viorica Comanesti

Bogdan, Cristina Agrisu Mare

Bogdan, Vera Maria Sintandrei

Boloni, Evelin Apata

Boloni, Gyongyi Apata

Bondari, Angela Dubasari, Rep. Moldova

Borlan, Ioana Steliana Dindesti

Borozsnyai, Margit Oradea

Boszormenyi, Susana Arad

Botan, Samuel Lusca

Botea, Estera Codlea

Buda, Marcela Baia Mare 

Budur, Constantin Bucuresti

Budurea, Andreea Piatra Neamt

Bunici, Angela Orhei, Rep. Moldova

Buraga, Antonela Mirela Urecheni
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Burghel, Maria Mirabela Bacau

Burlacu, Isabela Harman

Butnariu, Mariana Ungheni

Calin Bagescu, Maria Manuela Dragasani

Calotescu, Roxana Emilia Targu Carbunesti 

Calutoiu, Maria Bucuresti

Caragel, Elena Targoviste

Ceban, Galina Ungheni, Rep. Moldova

Chebac, Carmen Botosani

Chelariu, Cristina Deva

Chifa, Florina Bistrita

Chira, Roberto Manuel Baia Mare

Chitu, Adina Ploiesti

Cincan, Gabriela Magurele

Ciuca, Doina Mariana Deva

Ciucanu, Bogdan Piatra Neamt

Ciuclea, Maria Cristina Bucuresti

Ciungulescu, Ioana Bals

Ciuraru, Florin Galati

Cloanda, Simona Silvia Oradea

Codrea, Maria Rozalia Sighetu Marmatiei

Cojocaru, Maria Baia De Fier

Colompar, Dorica Matasari

Coman, Andreea Moisei

Corduneanu, Andrada Florina Botosani

Coroian, Violeta Hunedoara

Corpas, Madalina Marghita

Cosarca, Sanda Liliana Sarmas

Costilov, Monica Voica Constanta

Costinescu, Daniela Tecuci

Craciun, Alina-Laura Bucuresti

Craciun, Ancuta Maria Maieru

Craciun, Ioana Oradea

Cret, Mariana Dubasari, Rep. Moldova

Cret, Ramona Sighetu Marmatiei

Cristea, Anamaria Cristina Bucuresti

Cseke, Andrea Targu Mures

Csiki, Iuliana Martinesti

Cuc, Ionela Biharia

Curteanu, Dorina Baia Mare

Dabija, Aliona Chisinau, Rep. Moldova

Dalmanoglu, Ana Valeria Stefanestii De Jos

Damian, Mihaela Ramona Lipova

Danilcenco, Ana-Loredana Timisoara

Daraban, Viorica Oradea

Darasteanu, Ionela Geanina Chiajna

Darau, Mihaela Claudia Pecica

Darie, Mihaela Comanesti

Darie, Ramona Rosu

Dascalu, Laura Iasi

Demeter, Simona Targu Mures

Demir, Vasile Harsova

Dieaconu, Mariana Roman

Dimache, Ruxanda Galati

Dirjoanca, Delia Aura Falticeni

Dobre, Gabriela Brasov

Dodan, Mirela Roman

Doghi-Hoza, Crenguta Madalina Cluj-Napoca

Dolanescu Visan, Strugurel Cornetu

Domotor, Loredana Lugoj

Domsa, Emanuel Teius

Donose, Elena Arad

Dragnea, Daniela Alexandru Odobescu

Dudau, Elena Ramona Bucuresti

Dumitrescu, Robert Bucuresti

Dumitru, Fanica Galati

Dumitru, Mariana Constanta

Dumitru, Mihaela Bucuresti

Dusa, Ciprian Octavian Fagaras

Elek, Anamaria Oradea

Enache, Oana Elena Pitesti

Enaru, Maria Ramona Rasnov
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Ene, Mariana Onesti

Enesel, Sanda Timisoara  

Ezaru, Monica Toplita

Fazakas, Anna Maria Gheorgheni

Ferencz, Adina Iulia Cluj-Napoca

Ferri, Nicoleta Com Golaiesti

Fici, Dumitru Dudestii Noi

Florea, Mirela Cluj-Napoca

Florea, Miruna Bucuresti

Focsa, Andreea Iuliana Bacau

Fulop, Iolanda Zalau

Furtos, Amalia Paleu

Gabor, Antoaneta Targu Mures

Galatanu, Silviu Gabriel Constanta

Ganea, Renate Mihaela Oradea

Gavrilov, Nina Durlesti, Rep. Moldova

Geanta, Dorina Magura

Gergely, Sandor Daia

Gheorghe, Ana Liana Bistrita

Gheorghe, Carmen Slobozia

Gheorghe, Georgeta Seimenii Mici

Gheorghe, Viorica Roxana Greceanca

Gheorghita, Erzsebet-Hajnalka Petrosani

Ghiojan, Mihaela Iasi

Ghior, Daiana Gilau

Ghita, Madalina Bucuresti

Ghita, Niculina Mangalia

Gisca, Iulian Edinet, Rep. Moldova

Godja, Cristina Anca Baia Mare

Goicovici, Roberto Catalin Beius

Golosie, Raluca Maciova

Gombos, Anca Ioana Zalau

Gombos, Renata Livezeni

Granetcaia, Emilia Ialoveni, Rep. Moldova

Grosu, Svetlana Chisinau, Rep. Moldova

Hajdo, Katalin Siculeni

Halalau, Cristian Resita

Hamza, Crina Satu Mare

Hanciuta, Liliana Mirela Arad

Hanga, Vlad Claudiu Floresti

Heim, Camelia Bucuresti

Hiriscau, Alina Mirela Turda

Hodis, Robert Klaus Sibiu

Holban, Nicolae Navodari

Iancu, Alina-Mihaela Bucuresti

Ignatiu, Cristina Gabriela Craiova

Ilas, Oana Alice Botosani

Ilea, Georgiana Cluj-Napoca

Ince, Anuta Feldru

Indre, Noemi Renata Somcuta Mare

Indries, Monica Salonta

Ioja, Maria Filipeni

Ion, Elena Eforie Nord

Ionel, Diana Cluj-Napoca

Ionescu, Cristina Andra Bucuresti

Ionita, Adina Bucuresti

Iordan, Gabriel Bucuresti

Iordanescu, Dana Mihaela Saucesti

Iosif, Marius Buzau

Iosipescu, Norica Bacau

Istratii, Elena Soroca, Rep. Moldova

Ivan, Lambia Elena Pogoanele

Ivanciu, Petruta Loredana Ploiestiori

Jakab, Kinga Santimbru

Kacso, Emilia Katalin Ocna De Jos

Kalapacs, Arpad Od. Secuiesc

Kasa, Ana-Maria Marca

Katona, Carol Ladislau Oradea

Kolozsi, Edina Chileni

Kolumban, Imre Baraolt

Kondor, Annamaria Roberta Floresti

Koros, Hilda Eszter Sancraiu
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Koszta, Eniko Buduslau

Kristaly, Melinda Sf. Ghe

Kuti, Eniko Cristuru Secuiesc

Lang, Maria Cehu Silvaniei

Laudatu, Romina Maria Timisoara

Laza, Dorotheia Lugoj

Lazar, Anca Ploiesti

Lenghel, Lavinia Alexandra Valea Chioarului

Levitchi, Andrei Victor Lunca Calnicului

Lichinteanu, Paul Gabriel Tarian

Livint, Sandina Nadia Iasi

Logofatu, Elena Tatarastii De Sus

Lorincz, Attila Vlahita

Lozeanu, Larisa Timisoara

Luca, Alina Suceava

Luca, Lacramioara Balcani

Lukaci, Leonard Raimond Baia Mare

Lungu, Gabriela Slobozia

Maciuca, Maria Bacau

Maczkos, Szende Filia

Maier, Claudia Maria Mosnita Noua

Majeri, Mariana Floresti

Major, Tunde Eva Targu Mures

Manea, Raluca Piatra Neamt

Manolache, Alina Lupeni

Manolache, Andreea Livada De Bihor

Marc, Bianca Baia Mare

Marcu, Delia Dorohoi

Marginean, Ioana Bistrita

Maria, Carmen-Rodica Bucuresti

Marin, Corina Petronela Bacau

Marinescu, Cerasela -Nicoleta Craiova 

Maris, Tudorita Florina Beius

Marosi, Timea Od.Secuiesc

Marton, Eniko Marculeni

Marus, Rodica Micesti

Mateescu, Liliana Elena Bailesti

Matei, Roxana Natalia Ploiesti

Matyas, Tunde Odorheiu Secuiesc

Meianu, Alicia Elena Ramnicu Valcea

Merlas, Olimpia Valea Chioarului

Mihai, Andreea Bucuresti

Mihalache, Florina Paunesti

Mihalache, Vasile Onesti

Mihalcia, Aliz Bistrita

Mihus, Iulia Bistrita

Miklos, Etelka Tunde Tg.Secuiesc

Militaru, Cezarina Elizabeta I Craiova

Minascurta, Domnica Chisinau, Rep. Moldova

Minjescu, Cristina Arad

Mirgoace, Adelina-Maria Buzau

Miron Todea, Alina Floresti

Mitu, Mihaiela Bucuresti

Mocanu, Andreea Maria Chichis

Mocanu, Aurelia Drochia, Rep. Moldova

Moisi, Diana Oradea

Morarescu, Niculina Bucuresti

Munteanu, Valentina Cahul, Rep. Moldova

Muresan, Edith Cheriu

Muresan, Laura Fabiola Bistrita

Nae, Lavinia Ana Maria Drobeta-Turnu Severin

Nagy, Amalia Apa

Nagy, Csilla Gabriella Baraolt

Nagy, Floarea Suseni

Nagy-Kovacs, Levente Baraolt

Neagoe, Ana-Maria Bucuresti

Neagu, Carmen Nicoleta Constanta

Nedelcu, Florina-Valerica Rastoaca

Negrean, Lucia Cluj-Napoca

Negruta, Daniela Floresti, Rep. Moldova

Nema, Katalin Satu Mare

Ngirishi, Precious Chinari
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Nicoara, Catalina Navodari

Oancea, Radu Alexandru Ploiesti

Ologoiu, Adriana Magdalena Bucuresti

Olosutean, Sergiu Bogdan Baia Mare

Oltean, Violeta Reghin

Oprea, Carmen Romanesti

Oprea, Felicia Moara Vlasiei

Oprean, Adriana Oradea

Opris, Viorica Oradea

Orban, Reka Melinda Nicolesti (Ulies

Osain, Larisa Resita

Ostap, Oxana Telenesti, Rep. Moldova

Ostriceanu, Alina Crinuta Darabani

Pal, Melinda Varsag

Palfi, Tamas Daia

Panainte, Mihaela-Simona Popesti-Leordeni

Panis, Ottilia Targu Mures

Pantea, Alina Cristina Zalau

Pantu, Alina Isabela Craiova

Parvana, Mihai Galati

Pataki, Orsolya Satu Mare

Patrascan, Simion Bistrita

Patrascu, Monica Tomesti

Paunescu, Ana Eliza Malaia

Pavel, Adelina Brasov

Pavel, Nicoleta Petruta Arad

Pelle, Noemi Biharia

Penciu, Mariana Constanta

Pentea, Amalia Diosig

Petcu, Ionica Constanta

Peter, Alexandru Coltau

Peti, Rebeka Gogan

Petre, Florentina Mariana Mizil

Petropol, Radutu Galati

Pintican, Ionela Cepari

Plesu, Monica Brasov

Pop, Anda Timisoara

Pop, Maria Satu Mare

Popa, Rebeca Valea Adanca

Popescu, Daniel-Constantin Falticeni

Porkar, Andreea Simida Santandrei

Precup, Elena Vasilica Alba Iulia  

Puscuta, Anamaria Sanmihaiu Roman

Rabdeu, Elena Chisinau, Rep. Moldova

Radoi, Ioana Giroc

Radu, Denisa Mihaela Brasov

Radu, Elena Braila

Raducan, Cristina Tantareni

Raghina, Adriana-Elena Cislau

Repka, Eniko Andrea Baia Mare

Reyhan, Claudia-Nicoleta Budesti

Ristea, Alma-Maria Resita

Roba, Oana Gilau

Roman, Lucian Timisoara

Romasenco, Vasile Straseni, Rep. Moldova

Rosca, Alina Chisinau, Rep. Moldova

Rosu, Lavinia Ramona Cebza

Rus, Cristina Mirela Seini

Rus, Loredana Somcuta Mare

Sabau, Irina Darmanesti

Salajan, Dumitru Tiberiu Bistrita

Saracu, Alina Florentina Galati

Sas, Ana Maria Patricia Cermei

Savu, Maria-Ana Bucuresti

Savu, Simona Luminita Constanta

Schmidt-Rosnovsky, Georgiana-Ionela Pitesti

Scorte, Florina Chisnieu Cris

Scutaru, Gabriela Pioresti

Sechesan, Ionela Radimna

Selea, Caroline Sibiu

Seman, Doina Valea Lui Mihai

Serban, Ilona Brasov
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Serban, Valentina Arad

Siklodi, Szidonia Boglarka Targu Mures

Sima, Teodora Aurora Medgidia

Siman, Iulia Maria Lapus

Sime, Mariana Emilia Oradea

Simo, Klaudia Targu Mures

Sirbu, Nina Chisinau, Rep. Moldova

Slabu, Elena Pitesti

Slanoschi, Anca Campulung Moldovenesc

Soliev, Amirkhontroy Chisinau, Rep. Moldova

Soporan, Diana Cluj-Napoca

Spiridon, Catalina Sibioara

Stan, Adriana Fagaras

Stana, Roxana Mihaela Deva

Stanciu, Constantin Ramnicu Valcea

Stanciu, Cristian Ion Comarnic

Stanciu, Georgiana Floresti

Stanescu, George Bucuresti

Stanoaia, Ionela Corina Pipirig

Stefan, Teodora Brasov

Sterie, Ioana Catalina Podenii Noi

Stinca-Nastas, Livia Chisinau, Rep. Moldova

Stoian, Sorina Buzau

Susan, Marinela Cintei

Suta, Giorgiana Cristina Satu-Mare

Suto, Andrea Antonia Livezeni

Szatmari, Tiberiu Oradea

Szegedi, Eniko Izvoare

Szekeres, Rita Mihaileni

Szucs, Judith Diosig

Tache, Doina Bucuresti

Tand, Lavinia Anca Baia Mare

Tar, Zsolt Turda

Tarachiu, Radita Braila

Taran, Adela Toplita

Taslavan, Floarea Hoghia

Teleianu, Ioan Colin Bucuresti

Theodorescu, Octavia Onesti

Tilvic, Elena Fagaras

Timis, Ancuta Ioana Somcuta Mare

Tirla, Dana Caporal Alexa

Toader, Cerasela Barlad

Tornyai, Arpad Turda

Toth, Beatrix Oradea

Tudora, Daniela Diana Cluj-Napoca

Tudoran, Eleonora Slobozia

Ungureanu, Nicoleta Pangarati

Ursan, Marius Baia Mare

Ursu, Diana Bacau

Ursu, Gica Calarasi

Ursulean, Dionisie Cluj-Napoca

Ursulescu, Laura Timisoara

Vados, Ramona Marghita

Varduca, Ana Suceava

Varga, Edina Satu Mare

Varga, Lilla Reka Tarcesti

Varga, Mariana Lupeni

Varga, Viktoria Brasov

Verjac, Liudmila Hincesti, Rep. Moldova

Vilcan, Daniela Fana Bilbor

Vilceanu, Ana Maria Elida Calaparu

Vincze Cornea, Maria Lucretia Bistrita

Vintilica, Alexandra Busteni

Vitos, Izabella M.Ciuc

Wotsch, Diana Sibiu

Zagrean, Lucia Vladimirescu

Zaharia, Andreea Popesti-Leordeni

Zane, Laura Bucuresti

Zavedia, Eudochia Bucuresti

Zmeu, Efimia Causeni,  Rep. Moldova



Vă așteptăm pe 29 august (ora 11:00) la 
o întâlnire virtuală energică și motivantă, 
care celebrează succesele verii și vă oferă 
inspirația și motivația necesare pentru o 
toamnă de vis în afacerea Forever!
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