
ROMÂNIA & REPUBLICA MOLDOVA Octombrie  2020  |  258



Uneori, o persoană are mijloacele și 
dorința de a avea un impact și mai mare 
prin dragostea și compasiunea sa. 
Membru în GLT, Kim Madsen a fost atât 
de emoționat de greutățile cu care se 
confruntă orfanii din Uganda, încât și-a 
înființat propriul ONG. 

Sute de oameni s-au înscris ca donatori 
pentru a-i ajuta pe copii să scape de 
greutăți, oferindu-le alimente, bani pentru 
școlarizare și adăpost.

Iar Kim nu este singurul Forever Business 
Owner care a avut un impact pozitiv în 
lumea din jurul lui. Liderul indian Sunil 
Gupta a înființat școli în toată țara pentru a 
asigura copiilor acces la o educație de 
calitate, deschizând astfel o cale de ieșire 
din sărăcie. 

În peste 160 de țări, FBO lucrează pentru 
a investi în comunitățile lor cu scopul de a 
îmbunătăți vieți, oferind educație, hrană și 
oportunități pentru nenumărați oameni.

În timp ce fiecare dintre noi are puterea de 
a schimba zilnic o viață în bine, nimic nu 
se compară cu impactul pe care îl putem 
avea atunci când lucrăm împreună. Așa 
am reușit să împachetăm peste cinci 
milioane de mese pentru Rise Against 
Hunger. Și așa am ajutat și un șofer din 

Africa de Sud, pe nume Phineas, să 
aprovizioneze cu rechizite școlare, 
alimente și haine membrii comunității lui 
împovărate. 

Întotdeauna am spus că puterea Forever 
este puterea dragostei. Este ușor să 
iubești oamenii care te înconjoară în 
fiecare zi - prietenii și familia ta. Dar ceea 
ce face ca Forever să fie diferit este ceva 
mai mult, ceva care leagă mediile și 
oamenii din toate colțurile lumii. 

Mulți dintre noi nu ne-am întâlnit niciodată, 
dar nu am ezita să dăm o mână de ajutor 
sau să oferim cuvinte încurajatoare unui 
coleg FBO sau unui membru al familiei 
noastre Forever, dacă acesta are nevoie. 

De aceea dragostea a fost întotdeauna o 
calitate de bază pentru a deveni parte a 
familiei Forever. Nu contează dacă aveți 
experiență în afaceri, un nivel ridicat de 
educație sau un CV impresionant. Niciunul 

dintre aceste lucruri nu vă va oferi avantaj 
și nu vă va garanta succesul.

Ceea ce contează este dragostea pe care 
o aveți pentru ceilalți și cât de mult sunteți 
dispuși să lucrați pentru a-i ajuta să-și 
îmbunătățească viața. Când țineți la 
oameni și investiți în bunăstarea lor, îi 
ajutați să vadă ceva în ei înșiși - potențialul 
lor de a schimba în bine lumea din jur. 

Ei văd că sunt demni, merituoși și capabili 
să-și urmeze visurile.

Asta ne oferă pasiunea și entuziasmul de 
a răspândi vestea despre Forever și de a 
ne împărtăși propriile experiențe. Lăsați 
dragostea și grija pentru ceilalți să vă 
ghideze afacerea și veți constata nu 
numai că aveți mai multe șanse să aveți 
succes, dar schimbarea pe care o aduceți 
în viața altora vă va oferi un sentiment de 
însemnătate și împlinire care nu poate fi 
măsurat. 

Mereu al vostru,

Rex Maughan 
CEO, Forever Living Products

CEEA CE CONTEAZĂ CU 
ADEVĂRAT ESTE DRAGOSTEA 
PE CARE O PORȚI ALTORA ȘI 

CÂT DE MULT EȘTI DISPUS SĂ 
MUNCEȘTI PENTRU A LE 

ÎMBUNĂTĂȚI VIEȚILE.

Dragostea pe care o arătăm celorlalți vine în toate 
formele. Gândiți-vă la prietenul care se oferă să stea cu 
bebelușul unei mame, pentru ca ea să-și poată susține 
prezentarea de produse. Este un gest mic, dar care se 
face cu compasiune și fără șovăire. Cu toate acestea, 
datorită acestui mic act de bunătate, acea mamă ar putea 
să înscrie câțiva FBO noi și să-și dezvolte afacerea.

Forever
putereaeste

Puterea
dragostei 
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Dați un refresh tuturor gândurilor, 
atitudinilor, acțiunilor

Luna aceasta, reflectând la cum a pornit Forever 
România în urmă cu 21 de ani, unde am ajuns și 
încotro mergem, am trăit un moment intens de 
recunoștinţă. Recunoștinţă că aveţi și după atâta 
vreme aceeași pasiune arzătoare pentru viziunea 
măreţiei pe care ne-a promis-o Rex și pe care ne ajută 
mereu s-o împlinim. Recunoștinţă că sunteţi cea mai 
bună echipă, cea mai harnică și inimoasă. 

Cuvintele nu ne ajung să vă spunem cât de mândri 
suntem de succesele voastre. 

Mulţi dintre voi aveţi cu siguranţă o zi în trecut când aţi 
exclamat: “Gata, mi-a ajuns! Știu că sunt mult mai mult 
decât mă exprim acum - mental, emoțional și fizic.”  
În acel moment aţi luat o decizie care v-a schimbat 
existenţa pentru totdeauna. Aţi hotărât să vă reinventaţi 
fiecare aspect al vieții. Aţi decis că nu veţi mai accepta 
să vă manifestaţi la un nivel mai jos decât potenţialul 
vostru real. 

Iată că acest moment a sosit din nou. Vi-l propune 
compania, prin modificările Planului de marketing. 
Daţi un refresh tuturor gândurilor, atitudinilor, acţiunilor 
cotidiene. Folosiţi din plin șansele care se deschid 
acum. Nimic nu se obţine fără efort, dar la sfârșitul 
zilei, al lunii, al anului, sentimentul cu care ne uităm la 
lucrurile pe care le-am reușit merită toată osteneala. 

Forever este pregătită cu beneficii uimitoare, pe măsura 
muncii voastre, a perseverenţei și a curajului de a porni 
în această nouă aventură.

Avem bucuria și convingerea că vă veţi depăși încă o 
dată pe voi înșivă! 

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

Ultimele luni ale anului aduc schimbări revoluţionare 
în politicile companiei. Forever se înnoiește, vine cu 
soluţii ingenioase care ne scot din zona de confort 
pentru a ne propulsa în zone de succes și mai înalte. 

Ştim că unii dintre voi sunteţi entuziasmaţi. Alţii 
aveţi rezerve și poate unele temeri. Dar suntem ca 
întotdeauna aici pentru voi, suntem împreună și vă 
asigurăm că la fel ca de fiecare dată când ne-am 
înnoit, totul este spre avantajul celor care muncesc.

Cine nu ţine ritmul în care lumea însăși se transformă, în 
care compania noastră ne oferă metode inovatoare pentru 
a ţinti mereu mai sus, sigur nu merge în direcţia bună. 
Voi însă iubiţi acest dinamism, deoarece vi se potrivește, 
ne ţine în acţiune, ne împrospătează motivaţia, ne dă 
libertate. Pentru că a îmbrăţișa schimbarea înseamnă a fi 
deasupra vremurilor, nu sub ele. 

Primul pas este să ne reamintim unde vrem să ajungem, 
cât de rapid și în ce fel. Ne asumăm efortul și disconfortul 
ca parte a creșterii și cultivăm modul exemplar de a 
gândi al liderilor: schimbarea e inevitabilă, creșterea este 
opţională. 

În Forever această opţiune e chiar inima afacerii și ne 
insuflă dorinţa să facem tot ce putem mai bine. Ne 
încurajează și ne ghidează să folosim eficient ce ne pune 
la dispoziţie Planul de Marketing, să ne descoperim și să 
ne cultivăm aptitudini, să ne restructurăm felul de a gândi, 
să ne reinventăm ca parteneri Forever și ca oameni ai 
prezentului, dar mai ales ai viitorului.

Viaţa este un fluviu, este mișcare neobosită. Numai 
obiectele sunt statice, numai ceea ce nu crește este 
încremenit. Viaţa înseamnă o continuă schimbare. Și cu 
cât există mai multă schimbare, cu atât viaţa este mai 
abundentă. Iar o viaţă abundentă aduce cu sine schimbări 
extraordinare, clipă de clipă.

Mesajul Country Managerilor 3
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Inovarea constantă înseamnă să ne 
străduim mereu să facem produsele 
noastre mai bune, practicile noastre 
mai durabile și stimulentele noastre 
mai satisfăcătoare. Și reușim toate 
acestea rămânând fideli viziunii pe 
care Rex a adus-o la viață cu ani în 
urmă. Astăzi, pe măsură ce vedem 
din ce în ce mai mulți oameni 
devenind parte a familiei noastre 
globale, vrem să facem tot ce putem 
pentru a-i ajuta să înceapă pe calea 
cea bună.

De aceea sunt atât de încântat să vă 
povestesc despre schimbările din 
politici pe care le concepem pentru a 
ajuta Forever Business Ownerii să 
aibă mai mult succes. Noii FBO vor 
putea obține mai mult cât mai 
devreme în călătoria lor. Aceste 
schimbări sunt, de asemenea, 
excelente pentru FBO cu experiență 
care doresc să-și consolideze liniile 
inferioare și să-și construiască 
afacerile.

Politica de Preferred Customer

În multe dintre țările noastre cei pe 
care îi numim Preferred Customeri 

erau numiți Novus Customeri. Această 
nouă politică nu schimbă doar numele, 
dar schimbă și reducerea pe care o 
primesc Preferred Customerii de la 
15% la 5%, aliniindu-i laolaltă cu 
majoritatea programelor de fidelizare 
pentru consumatori. 

Beneficiul adiţional pentru FBO este 
că profitul lor din vânzările către 
Preferred Customeri va crește la 25%, 
ceea ce înseamnă un venit mai mare 
obținut în dezvoltarea afacerii Forever.

Politica de Asistent Supervizor 
Boost

După cum bine știți, să fiți Activi cu 
4 p.c. reprezintă fundația unei afaceri 
Forever de succes. Pentru a-i motiva 
în viitor pe oameni să-și dezvolte o 
afacere puternică, stabilă, Forever 
implementează Politica de Asistent 
Supervizor Boost. 

Această politică solicită Asistent 
Supervizorilor să fie Activi cu 4 p.c. 
pentru a-și primi Bonusul Personal 
de 5%.

Această politică nouă va încuraja FBO 
noi să înceapă să-și construiască o 

afacere pe baza bunei practici de a fi 
Activi cu 4 p.c. și ajută Sponsorul din 
linia superioară să instruiască 
oamenii asupra importanței de a fi 
Activi cu 4 p.c. încă de la începutul 
călătoriei în Forever.

Probabil că m-ați auzit spunând în 
ultimii ani că Planul nostru de 
Marketing a rămas relativ neschimbat 
încă de la începuturi – și inima planului 
nostru continuă să rămână la fel. 

Încă plătim cele mai mari bonusuri din 
industrie, încă avem cele mai 
generoase stimulente și oferim 
oamenilor oportunitatea de a construi 
o afacere cu adevărat globală.

La fel ca în toate lucrurile, inovația și 
evoluția vor ajuta cu adevărat la 
consolidarea oportunității noastre și 
transformarea ei într-una care este 
pregătită pentru un viitor incitant.

Continuă să zâmbești,

Gregg Maughan 
Președinte, Forever Living Products

Am crezut întotdeauna că succesul vine, pentru că 
rămâi fidel principiilor tale de bază și în același 
timp ești suficient de flexibil să te adaptezi la o 
lume în schimbare. Deși inima și pasiunea care 
conduc Forever au rămas constante timp de 42 de 
ani, nu ne-a fost niciodată frică să ne adaptăm, să 
inovăm și să testăm lucruri noi pentru a ne asigura 
că satisfacem întotdeauna nevoile clienților și 
Forever Business Owner-ilor din întreaga lume.

viitorulModelăm

Forever



Modificări 

Politicile 
Companiei -

Începând din 1 noiembrie 2020, intră în vigoare o serie de modificări la Politicile Companiei. 
Vi le prezentăm pe scurt mai jos și vă invităm să consultați noua versiune a Politicilor, precum 
și documentele suplimentare disponibile prin accesarea link-urilor din această pagină.

PREFERRED CUSTOMER

• Novus Customer devine 
Preferred Customer.

• Preferred Customerii vor avea 
5% discount față de PRV, iar 
Sponsorul va primi 25% profit.

• Toți cei aflați la nivel de Novus 
Customer în baza de date a 
companiei vor deveni în mod 
automat Preferred Customeri 
începând cu 1 noiembrie și 
vor cumpăra produsele cu un 
discount de 5% față de PRV. 

• Novus Customerii existenți 
se pot califica la discount-ul 
de 30% cumpărând produse 
în valoare de cel puțin 2 p.c. 
până la finalul lunii octombrie 
și devenind astfel Asistent 
Supervizori. Începând din 
1 noiembrie, un Preferred 
Customer se va putea califica 
la nivelul de Asistent Supervizor 
fie cumpărând produse în 
valoare de 2 p.c. (în maxim 2 
luni calendaristice consecutive), 
fie achiziționând noul Start Your 
Journey Pack pentru care va 
plăti prețul aferent la 1.5 p.c., 
dar pentru care i se vor aloca 
automat 2 p.c.

POLITICA ASSISTANT SUPERVISOR BOOST

• Asistent Supervizorii care sunt Activi cu 4 
p.c. vor primi 5% Bonus Personal (cunoscut 
până acum ca Discount Personal), respectiv 
Boost Bonus (de Volum). 

• Dacă un Asistent Supervizor nu este Activ cu 
4 p.c., acest Bonus Personal de 5% merge la 
următorul FBO din upline care este Activ.

• Oricine este la nivel de Supervizor și mai sus 
va primi în continuare Discount-urile Personale 
ca și până acum, în momentul plasării 
comenzilor.

• Dacă un Asistent Supervizor este Activ cu 
minimum 4 p.c., primeste 5% Bonus pe baza:

- cumpărăturilor personale, celor efectuate 
de clienți (PRV) și de Preferred Customerii 
sponsorizați personal

- cumpărăturilor personale ale Asistent 
Supervizorilor sponsorizați personal care 
nu sunt Activi, clienților acestora (la PRV) 
și cumpărăturilor Preferred Customerilor 
sponsorizați de aceștia (Bonus Boost)

- cumpărăturilor personale ale Asistent 
Supervizorilor care nu sunt sponsorizați 
personal (ale clienților acestora și Preferred 
Customerilor sponsorizați de aceștia), care 
nu sunt Activi și care nu se află sub un alt 
Asistent Supervizor Activ (Bonus Boost).

• Asistent Supervizorii Activi cu 4 p.c. se 
bucură de venituri mult mai devreme în 
dezvoltarea afacerii.

POLITICA DE 36 DE LUNI

• Un FBO care nu a plasat 
nicio comandă în decurs 
de 36 de luni calendaristice 
consecutive își va pierde 
toate liniile inferioare deținute, 
care vor trece la primul 
FBO (nearhivat) din linia 
sponsorială superioară.

• În fiecare dintre lunile 
următoare, un FBO cu 36 de 
luni de inactivitate va fi trecut 
în arhiva companiei și își va 
pierde toate liniile inferioare. 

• Dacă un FBO va fi trecut în 
arhiva companiei ca rezultat 
al aplicării politicii de 36 de 
luni, singura schimbare va 
fi pierderea tuturor liniilor 
inferioare. Celelalte beneficii 
ale Planului de Marketing, 
inclusiv discount-ul, 
posibilitatea de a sponsoriza 
etc. vor rămâne intacte, dacă 
decide în viitor că dorește 
să plaseze comenzi / să reia 
construirea afacerii / să se 
responsorizeze.

5NOU
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Ştiați că toamna este ideală pentru revitalizarea organismului printr-o cură de 
vitamine și minerale esențiale? Aţi aflat deja că multivitaminele vă mențin în formă cu 
substanțe nutritive valoroase. Dar știați că multimineralele sunt la fel de importante 
și că nu pot fi produse de organism? Alimentația și suplimentele sunt imperios 
necesare pentru completarea necesarului zilnic de minerale esențiale din corp.

Mineralele sunt indispensabile 
organismului uman și cruciale 
pentru sănătatea de zi cu zi. 
În fiecare secundă și în fiecare 
minut au loc în organismul 
nostru milioane de reacții 
metabolice care depind de 

aceste minerale, dar și de 
vitaminele esențiale care vin în 
completarea lor.

Cu toate acestea, corpul 
uman nu înlocuiește mineralele 
pierdute; 4% din masa 

corpului este constituită din 
minerale pe care organismul 
uman nu le poate sintetiza, 
dar le obține din hrană sau 
suplimente alimentare. 

Nature-Min – 
ReMINERALIZĂM

sănătatea  de toamnă

6
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Există minerale pe care le procurăm din dieta 
zilnică (calciu, fier, fosfor, magneziu etc.) și 
minerale esențiale care nu pot fi procurate prin 
intermediul alimentelor (zinc, cupru, seleniu, 
mangan, molibden etc.), dar care sunt vitale 
pentru sănătate.

Am cercetat îndeaproape natura pentru a crea 
amestecul optim de minerale. Pentru că noi, în 
Forever, știm că natura este furnizorul ideal și cel 
mai ofertant de nutrienți esențiali pentru sănătate. 
Iar propunerea noastră pentru voi este Forever 
Nature-Min - formulă avansată care reunește 
forme biodisponibile ale mineralelor, pentru 
absorbție maximă. 

Produsul oferă  microelemente și macroelemente 
în proporții perfect echilibrate, pentru eficiență 
maximă. Utilizând forme minerale chelatate, 
obținute în urma sedimentării plantelor și 
animalelor marine pe fundul mărilor, Nature-Min 
furnizează majoritatea mineralelor existente în 
corpul uman.

CE CONȚINE, MAI EXACT, FOREVER 
NATURE-MIN?
Suplimentul nostru ușor digerabil conține 
un amestec ideal de 10 macroelemente și 
microelemente esențiale pentru sănătate. 
Macroelementele sunt cele de care corpul are 
nevoie în cantități mai mari. Microelementele sunt 
necesare în cantități mai mici, dar asta nu le face 
mai puțin importante.

Calciu – contribuie la metabolismul energetic 
normal, la procesul de diviziune și diferențiere 
celulară și este necesar pentru menținerea 
sănătății sistemului osos și a dinților. Totodată, 
calciul contribuie și la o neurotransmisie normală, 
precum și la funcționarea normală a sistemului 
muscular și a enzimelor digestive.                                         

Fier – contribuie la funcția cognitivă normală, la 
funcționarea normală a sistemului imunitar și la 
transportul normal al oxigenului în corp, dar și la 
reducerea oboselii și extenuării.         

Iod – contribuie la funcția cognitivă normală, 
la menținerea sănătății pielii, la metabolismul 
energetic normal și la funcționarea normală a 
sistemului nervos, precum și la producția normală 
de hormoni tiroidieni și la funcționarea normală a 
glandei tiroide.

Fosfor – contribuie la funcționarea normală a 
membranelor celulare, la menținerea sănătății 
sistemului osos și a dinților, precum și la 

"PRODUSUL OFERĂ  
MICROELEMENTE ȘI 
MACROELEMENTE ÎN 
PROPORȚII PERFECT 
ECHILIBRATE, PENTRU 
EFICIENȚĂ MAXIMĂ."

7Produsul lunii
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comunicarea la distanță

menținerea metabolismului 
energetic normal. 

Magneziu – contribuie la 
echilibrul electrolitic și la 
metabolismul energetic 
normal, la funcționarea 
normală a sistemului nervos și 
menținerea sănătății psihice, la 
menținerea sănătății sistemului 
osos și funcționarea normală 
a sistemului muscular, precum 
și la reducerea oboselii și 
extenuării și sinteza normală a 
proteinelor.       

Zinc – contribuie la 
metabolismul acido-bazic 
normal, la funcția cognitivă 
normală și sinteza normală de 
ADN, precum și la menținerea 
concentrațiilor normale 
de testosteron din sânge, 
a fertilității și reproducerii 
normale și la metabolismul 
normal al carbohidraților, 
acizilor grași,vitaminei A și 
macronutrienților.  

De asemenea, contribuie la 
sinteza normală a proteinelor, 
dar și la menținerea vederii, a 
bunei funcționări a sistemului 
imunitar și a sănătății 
sistemului osos, a părului și a 
unghiilor. 

Seleniu – contribuie la 
funcționarea normală a glandei 
tiroide, la spermatogeneza 
normală, la menținerea 
sănătății părului și a unghiilor, 
precum și la protejarea 
celulelor împotriva stresului 
oxidativ. 

Cupru – contribuie la 
funcționarea normală 
a sistemului nervos, la 
pigmentarea normală a pielii și 
a părului, la transportul normal 
al fierului în corp, precum și la 
menținerea sănătății țesuturilor 
conjunctive. 

Mangan – contribuie la 
formarea normală a țesuturilor 

conjunctive, la metabolismul 
energetic normal și la 
protejarea celulelor împotriva 
stresului oxidativ, precum și la 
menținerea sănătății sistemului 
osos. 

Molibden – contribuie la 
metabolismul normal al 
aminoacizilor care conțin sulf.

ASIGURAȚI-VĂ CĂ ORGANISMUL 
VOSTRU OBȚINE TOATE 
MINERALELE IMPORTANTE 
PENTRU UN STIL DE VIAȚĂ 
SĂNĂTOS ȘI ECHILIBRAT CU 
FOREVER NATURE-MIN! LUAȚI-L 
ÎMPREUNĂ CU MULTIVITAMINELE 
FOREVER DAILY  PENTRU A 
OBȚINE ECHILIBRUL PERFECT DE 
VITAMINE ȘI MINERALE DE CARE 
AVEȚI NEVOIE PENTRU A FACE 
FAȚĂ CU BRIO PROVOCĂRILOR 
NOULUI SEZON.

• Conține forme minerale chelatate, 
obținute în urma sedimentării plantelor și 
animalelor marine pe fundul mărilor.

• Oferă microelemente și macroelemente  
în proporții perfect echilibrate.

• Susține sănătatea mușchilor, oaselor, 
sistemului imunitar, tiroidei și creierului.

• Conține minerale care nu pot fi procurate 
din alimentație.

• Iubit de vegetarieni și de vegani.

• Nu conține gluten.

Beneficii cheie:
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Pandemia de coronavirus a accelerat trecerea lumii digitale la un nou nivel și 
a transformat comunicarea la distanță, cu ajutorul tehnologiei, într-o abilitate 
mai necesară ca oricând. 

Comunicarea profesionistă te va ajuta, ca FBO, să stabilești mai ușor relații cu 
ceilalți și va crește calitatea interacțiunilor tale sociale. Vei lucra cu mai multă 
plăcere și îți va fi mai ușor să creezi o legătură bună cu colegi de echipă, 
parteneri și clienți.

Fie că se face prin telefon, 
email sau platforme sociale, 
comunicarea la distanță oferă 
doar un acces limitat la limbajul 
nonverbal al partenerului. Nu 
vedem expresia de curiozitate 
ori ușoară nedumerire de pe 
fața celuilalt sau felul cum își 
mișcă stresat piciorul sub birou. 

Eticheta de business în 

Sunt, așadar, câteva aspecte 
de care e bine să ținem cont 
pentru a compensa și a ne 
conecta mental, nu doar 
tehnologic, cu persoana care se 
află dincolo de ecran.

Poate că regula cea mai 
importantă este să respecți 
timpul și atenția celor cu care 

comunicarea la distanță

comunici, alegând o metodă 
eficientă de a transmite mesajul. 
Astfel, înainte de a trimite un 
email, de a programa o întâlnire 
online sau a da un telefon, 
întreabă-te dacă este forma 
potrivită de interacțiune sau 
poți găsi o soluție mai rapidă și 
convenabilă pentru toată lumea.

9Afacere Forever
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EMAIL
• Folosește o adresă de email 
profesionistă, cu numele și 
prenumele tău.

• Alege o linie de subiect 
clară, reprezentativă. Este 
poarta către email, așa că fă-o 
incitantă și atractivă.

• Alege un font ușor de citit, 
la o dimensiune medie (de 
exemplu 10-12 puncte) și 
folosește-l pentru toate email-
urile trimise. Mergi pe culoarea 
standard, negru, și lasă 
curcubeul pe cer: evită textele 
scrise în mai multe culori. 

• Scrie prietenos, dar nu 
excesiv de informal, mai ales 
dacă nu cunoști bine persoana 
respectivă. Folosește emoji 
puțin spre deloc în email-urile 
de business.

• Evită să scrii cuvinte sau 
fraze în întregime cu litere 
mari - acest lucru dă senzația 
că țipi. Nu abuza de semnele 
de exclamare, nici chiar după 
cuvântul „urgent”.

• Lipsa tonului vocii face ca 
email-ul să poată fi interpretat 
uneori diferit de intenția 
expeditorului. Pentru ca 
mesajul să fie înțeles clar de 
către destinatar, contează mult 
cum îți alegi cuvintele. Scrie 
concis, dar cu politețe. „Te rog” 
și „mulțumesc” sunt la fel de 
importante ca în comunicarea 
verbală sau cea față în față.

• Fă-ți mesajul ușor de citit. 
Structurează textul pe câteva 
paragrafe nu prea lungi, cu 
spații între ele. Apelează la 
bullet points, dacă este cazul. 
Folosește doar abrevieri 
cunoscute de destinatari.

• Când atașezi un document, 
menționează acest lucru în 
textul email-ului.

• După salut, e binevenit să 
începi email-ul prin a mulțumi. 
Mulțumește celui care ți-a trimis 
email-ul pentru o eventuală 
propunere, pentru un răspuns, 
pentru munca depusă la un 
raport trimis, etc.

• Dacă aștepți un răspuns de la 
cel căruia îi scrii, menționează 
explicit acest lucru și spune 
și de ce informație ai nevoie. 
Când e important ca răspunsul 
să vină până la o anumită dată, 
menționeaz-o politicos și pe 
aceea.

• Folosește o semnătură 
automată la finalul email-ului, 
care să includă cel puțin numele 
tău complet, nivelul în Planul de 
marketing, logo-ul business-ului 
și numărul tău de telefon. Astfel, 
mesajele tale vor fi percepute 
ca profesioniste, îți vor accentua 
identitatea în afacere și vor oferi 

Iată câteva recomandări pentru a avea o comunicare de impact, chiar dacă 
distanța fizică te desparte de interlocutor:

celuilalt posibilitatea de a te 
contacta și prin alte mijloace.

• Este bine să răspunzi cât mai 
curând la un email primit – de 
preferat în decurs de 24 de ore. 
Dacă primești o solicitare ce 
îți ia mai mult timp, răspunde 
imediat la email, menționând că 
vei reveni ulterior cu ceea ce ți 
s-a cerut.

• Înainte de a apăsa Send, 
recitește textul și corectează 
eventualele greșeli. Verifică 
destinatarii email-ului cu 
atenție, mai ales când dai Reply 
all. Include doar persoanele 
care trebuie să primească 
neapărat mesajul. Asigură-te 
că adresele de email din CC și 
BCC corespund cu destinatarii 
cărora intenționezi să trimiți 
email-ul.

10
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ÎNTÂLNIRI VIDEO ONLINE

Indiferent că sunt pe Skype, 
Zoom, Teams sau alte 
platforme pentru business 
meeting, la întâlnirile online 
se aplică multe dintre regulile 
ședințelor cu prezență fizică.

• Atunci când stabilești întâlnirea, 
este bine să menționezi durata 
ei aproximativă, pentru ca ceilalți 
să-și poată organiza agenda. 
Dacă ședința este mai lungă 
și durează câteva ore, include 
în program una sau mai multe 
pauze.

• Nu întârzia! La fel ca în 
cazul ședințelor față în față, la 
întâlnirile online este important 
să fii punctual. 

• Alege o fotografie potrivită 
de profil și numele tău ca 
username.

• Îmbracă-te ca și cum ai fi la 
o întâlnire business obișnuită și 
asigură-te că ai un aspect îngrijit. 

• Acordă atenție la ce se vede 
în spatele tău. De preferat să 
te afli într-un loc luminos, cu 
un fundal discret sau inspirat 
din business-ul tău Forever. 
Îndepărtează, dacă poți, orice 
sursă de zgomot.

• Dă-ți telefonul pe silent și 
pune-l deoparte, ca să nu te 
tenteze. Dacă trebuie să răspunzi 
la un apel urgent, cere-ți scuze și 
ieși din încăpere.

• Folosește opțiunea cu video, 
dacă este posibil, pentru a te 
conecta mai bine cu ceilalți și 
a avea acces măcar la o parte 
din limbajul nonverbal.

• Menționează de la început 
programul și obiectivele 
întâlnirii. Ce v-ați propus să 
obțineți la final? 

• Pune microfonul pe mute 
când nu vorbești. Mai ales dacă 
tastezi având microfonul pornit, 
s-ar putea ca zgomotul să-i 
deranjeze pe interlocutori. 

• Privește în camera video, nu 
la imaginea ta de pe ecran. 
Evită să gesticulezi în exces 
sau să te miști mereu, este 
obositor pentru ceilalți. 

• Acordă atenție persoanei 
care vorbește și nu fă alte 
activități în timpul întâlnirii. E 
greu să te ocupi cu seriozitate 
de mai multe lucruri deodată.

• Nu mânca în timpul unei 
ședințe, mai ales dacă este 
video. Însă poți avea la 
îndemână, în loc de apă, o 
băutura Forever cu aloe.

• În loc să-ți ceri scuze, 
mulțumește. De exemplu: “Vă 
mulțumesc pentru răbdare”, 
în loc de “Îmi cer scuze că a 
trebuit să așteptați.”

TELEFON 

Pe lângă o mare parte din 
regulile de mai sus, utilizarea 
telefonului are câteva reguli 
suplimentare:

• Nu suna mai mult de 4-5 ori 
și mai ales nu suna din nou 
imediat dacă destinatarul ți-a 
respins apelul.

• Dacă ești rugat să revii 
ulterior, întreabă care este 
intervalul orar preferat sau 
propune tu unul. 

• Cere permisiunea când vrei 
să pui pe cineva pe speaker și 
menționează cine mai este în 
cameră/ birou lângă tine. 

• Arată că ai fost atent la ce 
a spus persoana cealaltă 
reformulând sau trăgând 
o concluzie înainte de a-ți 
exprima propria părere.

• Ai grijă ca volumul telefonului să 
fie potrivit și nu vorbi foarte tare. 

•Asigură-te că trimiți mesaje 
WhatsApp în intervalul orar de 
lucru, nu seara târziu sau foarte 
devreme dimineața.

•Nu adăuga persoane în 
grupuri de WhatsApp fără să le 
ceri înainte permisiunea.

SUCCESUL UNUI FBO ESTE 
LEGAT DE ABILITATEA SA DE 
A TRANSMITE MESAJE, DE 
A CONVINGE, DE A INSUFLA 
PASIUNE ȘI ENERGIE. ÎN 
CONDIȚIILE ACTUALE, 
DISTANȚAREA SOCIALĂ ESTE O 
PROVOCARE, PENTRU CĂ REDUCE 
MULT EFICIENȚA COMUNICĂRII. 

DAR POATE CĂ, STĂPÂNIND 
REGULILE PREZENTATE MAI 
SUS, RESPECTÂND ETICHETA DE 
BUSINESS ÎN COMUNICARE, VEI 
REUȘI SĂ TRANSFORMI ACEASTĂ 
PROVOCARE ÎNTR-UN AVANTAJ. 
ÎNTRUCÂT, AȘA CUM ȘTIM, 
CONTEAZĂ CE SPUI, DAR ȘI MAI 
MULT CONTEAZĂ CUM O SPUI.

11
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Resetează-ți 
mintea, corpul și sufletul 

în noul anotimp
Toamna a venit cu schimbări – copiii au reînceput 
școala sau grădinița, tu ai obiective noi, ai 
revenit treptat la activitățile și planurile obișnuite, 
temperaturile scad, ziua este mai scurtă, dar 
concentrarea asupra lucrurilor care contează ar 
trebui să rămână o prioritate pentru tine. 

A fost un an interesant pentru toți și încă ne adaptăm noilor 
vremuri pe care le trăim, dar ceea ce știm cel mai bine este că 
trebuie să avem în continuare grijă de noi și de sănătatea noastră 
mai mult decât orice și mai mult decât oricând. Pentru că toate 
obiectivele se pot îndeplini dacă suntem bine cu noi înșine și dacă 
avem un organism pregătit să facă față la orice.

Ai grijă de mintea ta!
Cu tot ce se întâmplă în jurul tău, este ușor ca atenția să-ți fie 
distrasă, să te simți obosit, copleșit și poate uneori deznădăjduit. 
De aceea prima care are nevoie de un reset este mintea ta. 

Ia-ți un carnețel nou și începe un capitol nou în mintea și viața ta. 
Ai nevoie de energie proaspătă și de o infuzie de emoții pozitive 
care să te impulsioneze să transformi toamna aceasta în bunăstare 
din toate punctele de vedere.

Dacă ai tendința să te lași copleșit de gânduri și planuri, notează-ți 
în agendă micile și marile obiective pe care ți le-ai propus pentru 
acest anotimp. Notează și gândurile care vin la pachet cu ele. 

Fă-o întotdeauna având lângă tine o ceașcă de Aloe Blossom 
Herbal Tea – un amestec de plante și condimente, conceput 
special pentru a oferi un gust delicios și o aromă bogată. Dulceag, 
picant, pătrunzător, cardamomul este bogat în minerale și, alături 
de savoarea deosebită a ghimbirului, cuișoarelor și scorțișoarei, 
încălzește corpul și relaxează mintea și inima. Gustul ispititor și 
aroma dulce-picantă a scorțișoarei, ghimbirul, cuișoarele și piperul 
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de Jamaica se combină perfect cu aroma 
proaspătă, fructată a cojilor de portocală și a 
frunzelor de mure, iar mirosul suav, delicat al 
bobocilor de aloe, feniculul și Gymnema sylvestre 
conferă calm și relaxare.

Notarea obiectivelor pe hârtie poate avea 
un efect terapeutic – știi că nu vei uita nimic, 
deoarece totul este scris acolo și n-o să te mai 
neliniștească faptul că trebuie să le ții minte mereu. 
Dacă sunt foarte multe sau mari, împarte-le în 
scopuri mai mici. 

Satisfacția de a bifa fiecare sarcină pentru aceste 
obiective va deveni impulsul motivațional de 
care ai nevoie pentru a continua. Asigură-te, de 
asemenea, că ai rezervat în carnețel sau agendă 
și o pagină cu sarcini de lucru finalizate. 

Doar așa vei putea ține corect evidența muncii 
tale de zi cu zi și te vei asigura că ești de fiecare 
dată cu un pas mai aproape de visurile tale 
pentru acest final de an.

Ai grijă de corpul tău!
Cu toții știm că o minte sănătoasă trebuie să fie 
susținută de un corp puternic și sănătos. Și mai 
știm cât de important este, în această perioadă, 
să sprijinim din plin sistemul imunitar.

Iar primul pas în acest sens este alimentația 
corectă. Asigură-te că introduci în meniul tău zilnic 
cât mai multe fructe și legume. Urmează o regulă 
esențială în porțiile de mâncare pe care le consumi 
la prânz sau cină: jumătate din farfurie trebuie să 
conțină legume, un sfert de farfurie proteine și 
celălalt sfert să fie cu carbohidrați complecși. 

Grăsimile sănătoase sunt binevenite, în cantități 
mici, la fiecare masă (ulei de măsline extravirgin, 
fructe oleaginoase sau avocado).

Dacă fructele și legumele nu intră în topul 
preferințelor tale alimentare, poți apela la Forever 
Supergreens în fiecare dimineață, la micul dejun. 

Un singur pliculeț dizolvat în apă sau în băutura 
ta preferată cu aloe se asigură că nutrienții 
valoroși din peste 20 de fructe și legume ajung în 
organismul tău încă de dinainte de a începe ziua 
de muncă și îți oferă energia de care ai nevoie 
pentru a finaliza cele mai importante activități din 
agendă.

În funcție de nevoile tale, poți apela cu încredere 
și la alți aliați Forever ai unui sistem imunitar 
puternic și ai unui corp mereu în formă, pregătit 
pentru orice: Forever ImmuBlend, Absorbent C, 
Nature-Min, Fields of Greens sau Forever 
Daily sunt doar câteva dintre produsele noastre 
care se asigură că te simți bine în fiecare zi.

foreverliving.ro
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Ai grijă de sufletul tău!
Împacă mintea cu corpul, apoi 
oferă-i sufletului răsfățul pe care 
îl merită. Nu trebuie să ai un 
motiv anume ca să te delectezi 
citind câteva pagini din autorul 
preferat, urmărind filmul pe care 
îl așteptai de mult, pictând, 
desenând, plimbându-te prin 
parc, făcând yoga sau meditație 
ori ducându-te la masaj sau spa 
din când în când. 

Bucuriile pentru suflet pot fi 
variate și depinde de ce-ți 
place să faci pentru a-i oferi 
combustibilul de care ai nevoie 
pentru o stare de bine optimă în 
fiecare zi.

Oricât de ocupat ești, oricât de 
multe activități ţi-ai programa, 
poți găsi în fiecare zi câteva 
momente pe care să le dedici 
sufletului tău. Iar pentru mulți 
dintre noi, o baie lungă - la 
finalul unei zile pline - și 
aplicarea unei măști Aloe Bio-
Cellulose Mask fac adevărate 
minuni pentru suflet. 

Încearcă să te relaxezi cu 
masca noastră premiată la 
nivel internațional și vei observa 
diferența nu doar în oglindă, ci 
și în interior.

Acum ești pregătit 
pentru noul sezon și 
pentru a atinge toate 

obiectivele pe care ți le 
propui la final de an.  

14 ProduseForever
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Flexibilitateși
Mobilitate
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• Conține gel de Aloe vera, sulfat de 
glucozamină, sulfat de condroitină, 
vitamina C și MSM

• Formula unică, asigură un mijloc 
practic și nutritiv de apărare față de 
simptomele uzurii articulațiilor

• Asimilare mai bună datorită gelului de 
Aloe vera cu rol de transportor

• Conține substanțe proprii organismului, 
prezente în articulații

• Fără conservanți artificiali

• Fără arome și coloranți artificiali

• Fără gluten

PUNE-ȚI VISURILE ÎN ACȚIUNE 
PUNÂNDU-TE PE TINE ÎN 
MIȘCARE!



De la meseria de medic chirurg la cea de profesionist Network Marketing 
cu o reușită carieră Forever nu este decât un pas, care începe cu un vis 
alimentat constant de dorința de a fi liber și de a petrece timp de calitate 
cu familia. Dr. Cristina & Gabriel Cristache, Senior Manageri, calificați Eagle, 
au descoperit în Forever că veniturile financiare satisfăcătoare nu trebuie 
să vină la pachet cu sacrificii legate de timp, familie, libertate. Au îmbrățișat 
oportunitatea care avea să le ofere șansa de a ajuta oameni, iar afacerea lor a 
cunoscut succes după succes.

Astăzi, munca lor în Forever este o sursă de inspirație pentru noi toți, pentru că în timp 
ce multe business-uri se închid și oamenii rămân fără job-uri, afacerea lor crește de la 
o lună la alta și scriu filă după filă în palmaresul personal al reușitelor Forever. Am vorbit 
cu Dr. Cristina Cristache despre asta și am aflat că secretul creșterii constante constă 
în cele mai simple, dar perseverente acțiuni.

1. Care a fost de ce-ul, motivația 
dumneavoastră de a începe atunci 

afacerea Forever?

Sunt Cristina Cristache, de profesie medic 
chirurg, dar în același timp mamă, soție și 
profesionist în Network Marketing. Soțul meu, 
Gabi Cristache, este de profesie ofițer mecanic, 

a navigat pe mările și oceanele lumii. Suntem din 
Constanța și avem doi copii minunați, un băiat și 
o fată; ei sunt primul motiv pentru care am ales 
să dezvolt un business de Network Marketing.

În urmă cu câțiva ani eram o persoană foarte 
ocupată, aveam 3 joburi, 2 copii mici și un soț 
plecat de acasă multe luni pe an. Îmi făceam cu 

Cum se dezvoltă o afacere 
care crește de la o lună la alta

16 Interviu Forever
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pasiune meseria, dar eram foarte obosită și am 
lipsit de multe ori de la serbările, concursurile 
și alte evenimente importante din viața copiilor 
noștri. 

Câștigam bani, dar cu multe sacrificii și 
responsabilitate foarte mare. Așa că am decis că 
am nevoie de flexibilitate, de mai mult timp pentru 
mine și familia mea, să pot fi mai aproape de copii 
și să-i pot susține. În al doilea rând, mi-am dorit ca 
soțul meu să nu mai plece în voiaje.

Am început să dezvolt business-ul part-time, pe 
lângă cele 3 joburi pe care le aveam, și fără a 
avea niciun fel de experiență în domeniu. Doar o 
dorință foarte mare de a schimba ceva în viața 
mea și faptul că la primele Success Day-uri 
Forever la care am participat am văzut oameni 
care m-au inspirat prin forța lor, prin deschiderea 
lor și chiar prin relaxarea lor.

Sunt o persoană foarte perseverentă și, chiar 
dacă n-am avut rapid rezultate, am continuat să 
acționez în direcția visurilor mele. Am renunțat la 
puținul timp liber pe care îl aveam și am început 
să dezvolt o mică echipă. Lucram ca Asistent 
universitar la Facultatea de Medicină și, când am 
ajuns la nivel de Supervizor, mi-am dat demisia, 
am renunțat la cariera universitară. Asta mi-a 
permis să-mi eliberez mai mult timp pe care să-l 
aloc afacerii mele.

Am avut nevoie de cinci ani să ajung la nivel de 
Manager, ceea ce dovedește că niciodată nu e 
prea târziu, și acest lucru mi-a permis să renunț 
și la spital, la gărzi, nopți nedormite. Astăzi 
sunt liberă, eu sunt propriul meu șef, eu îmi fac 
programul, sunt zilnic alături de copiii mei.

Iubesc minunatele produse ale companiei! Cu 
ele a început călătoria mea Forever și ele sunt 
motorul afacerii noastre. La început, nu știam 
foarte multe despre Aloe vera, dar mama mea 
știa despre beneficiile ei, își prepara singură niște 
rețete cu aloe. Ea a fost cea care m-a încurajat 
să citesc mai multe. 

Am început să consumăm produsele în familie și 
am văzut rezultate foarte bune asupra imunității 
copiilor, ceea ce mi-a dat încredere. Ne bazăm 
pe ele pentru a ne susține sănătatea zi de 
zi, consumăm gel de aloe, luăm foarte multe 
suplimente, propolis, produse pentru sportivi. 

Un alt produs nelipsit din casa noastră, cu foarte 
multe întrebuințări și foarte iubit de copii, este 
Aloe First. Ne plac absolut toate produsele, pentru 
că și-au dovedit beneficiile, le consumăm cu drag 
și încredere și vorbim cu pasiune despre ele.

2. Trăim vremuri interesante. Cum a 
fost tranziția la noua ”normalitate” în 

business-ul dvs.?

Am început să dezvolt această afacere în era 
offline, plecam de acasă dimineața devreme 
și mă întorceam seara târziu, iar afacerea o 
făceam din mașină, în special prin telefon, sau 
față în față. Însă ulterior am descoperit lumea 
online și am înțeles ce beneficii extraordinare 
sunt, am înțeles că internetul și telefonul mobil 
mă pot ajuta să scurtez timpul și distanțele și 
să construiesc o afacere cu adevărat globală.  
Deci trecerea spre online a fost treptată, însă 
în ultimii doi ani, de când fac afacerea full-time, 
pot spune că a explodat, iar 2019 a fost cel mai 
bun an al nostru, în care am reușit să bifăm toate 
stimulentele.

17
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4. Ce activități faceți cu echipa pentru a 
o ține aproape și motivată?

Sunt aproape de echipa mea în fiecare zi, în 
special de lideri. Muncim chiar și sâmbăta, și 
duminica împreună cu cei care își asumă că 
vor să crească rapid. Avem multe traininguri, 
aproape zilnic. Avem sesiuni de instruire pentru 
începători, pentru învățarea bazelor afacerii, 
întâlniri cu liderii și sesiuni de discuții. Avem 
săptămânal evenimente. Toate online.

De asemenea, am înțeles că trebuie să-mi 
provoc permanent echipa ca să rămână în 
acțiune. Și, în ultimele luni, m-am concentrat 
pe a învăța să fac asta cât mai bine și să devin 
un lider mai bun pentru ea. Sunt foarte mândră 
de echipa mea și de tot ce reușim să construim 
împreună.

5. Cum a fost pentru dvs. recrutarea în 
această perioadă?

Pentru mine, recrutarea a mers mult mai bine 
în ultimele luni. De acasă m-am putut organiza 
mai bine decât din mașină, care devenise biroul 
meu mobil. Când tu faci lucrurile mai bine, când 
urmezi sistemul, și echipa ta va face la fel.

Au fost multe provocări: oameni care au zis că 
se înscriu și nu au mai făcut-o ori s-au înscris și 
apoi au renunțat. Dar atunci când tu nu renunți, 
când mergi mai departe, indiferent câte refuzuri 
ai, vin și rezultate. Și au venit parteneri foarte 
buni în echipă.

3. Afacerea dvs. crește de la o lună la 
altă, indiferent de circumstanțele pe 

care le trăim cu toții. Cărui fapt s-a datorat 
această evoluţie frumoasă?

Am descoperit că dezvoltarea unui business 
online are multe beneficii și am învățat să mă 
adaptez. Tranziția nu a fost ușoară, au fost multe 
modificări pe parcurs, unele chiar drastice, dar 
am învățat niște lecții - cum ar fi ce înseamnă cu 
adevărat recrutarea și să separăm partenerii de 
clienți. 

Am învățat să comunic eficient cu oamenii, chiar 
dacă suntem la distanță. Am partenere cu care 
nu m-am văzut niciodată încă în viața reală, dar 
cu care lucrez foarte bine online.

Au fost și provocări la începutul pandemiei, 
dar am stat aproape de echipa mea și am 
învățat împreună să le depășim. Am învățat că 
provocările ne cresc. Am lucrat mai mult, am 
vorbit cu mai mulți oameni și, de fapt, cred că 
acesta este secretul.

Am lucrat foarte mult la partea de setare 
mentală, mi-am învățat echipa să gândească 
pozitiv, să-și crească încrederea și imaginea 
de sine și să dobândească o mentalitate de 
antreprenor. Acest lucru înseamnă multe ore 
petrecute în fața laptopului alături de echipă.  
Muncesc foarte mult, dar asta făceam și înainte. 
Recompensele importante nu vin fără muncă. 
Încă învăț foarte mult și mă provoc continuu să 
ies din zona de confort, să fac lucruri pe care nu 
le-am mai făcut până acum.

18 Interviu Forever
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Recunosc că eu, în trecut, nu 
eram o persoană foarte sociabilă 
și că mi-a fost destul de incomod 
să mă afișez online și mai ales să 
folosesc profilul meu de Facebook 
în dezvoltarea afacerii. Dar am 
făcut-o oricum, pentru că mi-am 
dorit să țin pasul cu echipa mea, cu 
partenerii mei mai tineri care o fac în 
mod natural și de la care am învățat 
foarte mult.

Ce a funcționat cel mai bine în 
recrutare a fost abordarea unui 
număr mai mare de prospecți și un 
sistem care să ne ajute să o facem 
în mod profesionist. Este nevoie să 
înveți. Cu abilitățile de dinainte de 
perioada network marketingului nu 
e suficient să poți dezvolta un astfel 
de business, de aceea este nevoie 
să înveți continuu. De asemenea, 
este nevoie de răbdare și 
perseverență. Și, mai ales, secretul 
stă în follow-up.

6. Cum arată, concret, o 
zi de lucru pentru dvs. 

astăzi?

Pentru mine o zi de lucru începe 
dimineața devreme cu ritualul de 
dimineață - setarea mentală, hrana 
creierului, energia și gândirea 
pozitivă (cu care mă încarc pentru 
întreaga zi). Bineînțeles, îmi încep 
ziua cu produsele Forever (gelul 
este nelipsit), iar pe parcursul zilei, 
ador să beau FAB. În același timp 
îmi încurajez și echipa să facă la 
fel prin lucrul în comun, provocări, 
păreri, exerciții.

În rest, ziua este împărțită astfel: 
dimineața activitate personală, 
după-amiaza îmi ajut echipa, 
iar seara training-uri, webinarii. 
Consider că disciplina este esențială 
în această afacere. Cuvântul cheie 
este ZILNIC, să faci zilnic activități 
pentru afacerea ta. De asemenea, 
apreciez puterea exemplului 
personal. De aceea nu lipsesc de la 
niciun training, chiar dacă poate am 
mai participat de multe ori la el, și 
învăț mereu de la echipa mea.

7. Sunteți pe un trend ascendent, sunteți calificați 
Eagle-i și anul acesta și suntem convinși că nu vă 

veți opri aici. De aceea vrem să știm ce urmează în 
agenda reușitelor Forever pentru dvs.

Da, în ultimii patru ani, în fiecare an ne-am calificat la 
stimulentul Eagle Manager și am participat la Eagle 
Managers’ Retreat în croazieră pe Mediterană, în Phoenix și 
în Dallas. Iubesc călătoriile Forever de cinci stele și, mai ales, 
training-urile de top care au loc acolo.

În 2019 ne-am calificat la Raliul Global Forever și la 
stimulentul Chairman’s Bonus, când am încasat primul nostru 
cec. Deci nu ne vom opri aici. Obiectivele pentru finalul anului 
sunt să bifăm din nou calificarea la Raliul Global Forever, de 
data aceasta la 2500 p.c., și bineînțeles, un nou cec.
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„
AM LUCRAT FOARTE MULT LA PARTEA 

DE SETARE MENTALĂ, MI-AM ÎNVĂȚAT 
ECHIPA SĂ GÂNDEASCĂ POZITIV, SĂ-ȘI 
CREASCĂ ÎNCREDEREA ȘI IMAGINEA 
DE SINE ȘI SĂ DOBÂNDEASCĂ O 
MENTALITATE DE ANTREPRENOR.„



8. Şi un ultim mesaj pentru cei care 
cunosc mai puțin compania sau sunt 

la început de drum în afacerea lor. De ce 
credeți că este Forever o alegere ideală de 
carieră în contextul pe care îl trăim cu toții 
astăzi și ce i-ați sfătui?

Celor care cunosc mai puțin compania sau sunt 
la început de drum vreau să le dau încrederea că 
a dezvolta un business sub umbrela companiei 
Forever este alegerea ideală din mai multe 
puncte de vedere:

• pentru mămici este ideal, pentru că lucrează 
de acasă, de lângă copii, cu program flexibil;

• pentru oricine vrea să se protejeze și să fie în 
siguranță în această perioadă, lucrul online 
ne asigură distanțare socială fără a suferi de 
singurătate sau de lipsa banilor;

• pentru cei al căror job nu le mai oferă 
siguranță, aici pot colabora cu un colos 
mondial care rezistă pe piață de peste 42 de 
ani și are creștere în perioade de criză;

• pentru cei care cred cu tărie că acum este 
imperios necesar să ne dezvoltăm mai multe 
surse de venit, aici e cel mai bun mediu de a 
o face și de a câștiga venituri pasive;

• pentru cei pe care job-ul actual îi copleșește 
(cum eram eu), aici pot găsi flexibilitatea și 
relaxarea unui nou stil de viață – mai liber, 
mai împlinit, mai bogat în experiențe care 
contează.

Îi sfătuiesc pe toți să urmărească beneficiile 
extraordinare oferite de această oportunitate grozavă 
şi să le acorde mai multă atenție. Pentru mine, 
Forever înseamnă un stil de viață complet.
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21Echipa Forever România

„Doar 6 ani mă despart de prima 
mea zi de lucru în echipa Forever 
România. Dar simt că fac parte 
dintotdeauna din această familie 
extraordinară. 
Atât de multe lucruri minunate 
am trăit și am învățat în această 
companie până acum, cât în alta 
n-aș fi făcut-o nici în 20 de ani. Și 
totul a fost și este în continuare 
posibil în primul rând datorită 
Dorei și lui Gabor, cărora le sunt 
profund recunoscătoare pentru 
această șansă, pentru încrederea, 
generozitatea și dragostea cu 
care m-au crescut în omul care 
sunt astăzi. 
Încă din primele zile și luni de 
când am pășit în lumea Forever, 
mi-au acordat încredere maximă 
în realizarea unor proiecte pentru 
care poate nu aveam experiența, 
dar aveam pasiunea, hotărârea 
și dorința de a le pune pe roate. 
M-au scos de nenumărate ori din 
zona mea de confort și nu aveam 
cum să știu pe atunci că este 
calea spectaculoasă  prin care 
aveam să mă cunosc mai bine și 
să-mi descopăr abilități noi. 
Dacă ar fi să menționez doar 
una, aș alege cu mâna pe 
inimă evenimentele globale 
ale companiei, unde am avut 
șansa să fac parte din echipa de 
organizare și să fiu, pentru voi, 
Forever Business Ownerii noștri, 
vocea în limba română pentru atât 
de multe training-uri valoroase 
pentru afacerile voastre. Ce 
daruri neprețuite! Au fost primele 
experiențe din cea mai frumoasă, 
bogată și vibrantă călătorie pe 
care o continui și astăzi, având 
ca parteneri de drum atât colegii 
mei extraordinari din Forever 
România, cât și pe voi, Forever 
Business Ownerii, care ne sunteți 
zilnic sursă de inspirație, pasiune și 
perseverență. 
Activitatea mea se desfășoară în 
Departamentul de Marketing și 
Comunicare și am început prin 
a realiza revista lunară Forever, 

proiect pe care îl continui și astăzi 
împreună cu colegii mei. 
Dintotdeauna am fost pasionată 
de cuvinte cu sens, în forme și 
ambalaje care să miște suflete, să 
stârnească reacții și să trezească 
la viață cititorul, venind dintr-un 
domeniu pe care mi l-am dorit 
de mic copil, jurnalismul, și cu o 
formare în filosofie, mereu orientată 
spre bine, frumos, cunoaștere 
și, mai presus de toate, om.  Îmi 
place să-mi pun sufletul în tot 
ceea ce scriu și fac. Am găsit în 
Forever mediul perfect pentru 
mine: cuvintele și oamenii se 
îmbină extraordinar în compania în 
care puterea dragostei face legea 
pe care Forever Business Ownerii 
noștri o respectă din convingere. 
Activitatea mea însă s-a diversificat 
în timp, iar comunicarea s-a împletit 
armonios cu marketing-ul, devenind 
treptat parte din munca mea și îmi 
place tare mult, pentru că vine la 
pachet cu numeroase provocări 
care mă mențin mereu alertă, vie. 
Așadar, împreună cu Dora, Gabor, 
cu ”COOLegii” mei de echipă, 
Cristina, Alexandra, Andreea 
și Marian, și cu toate celelalte 
departamente ale companiei dăm 
viață ideilor, campaniilor, broșurilor, 
cataloagelor și evenimentelor prin 
care punem în valoare produsele și 
oportunitatea de business pentru voi.
Ceea ce facem, zilnic, este să 
punem omul în centrul acțiunilor 
noastre. Analizăm constant rapoarte, 
statistici și nu există campanie, 
strategie, stimulent, idee, material la 
care să lucrăm fără să ne întrebăm 
dacă vă ajută pe voi cu adevărat, 
fără să vă consultăm, ascultăm și 
implicăm. Voi și succesul afacerilor 
voastre sunteţi la cârma fiecărei 
decizii pe care o luăm.
Suntem aici. Trup și suflet. Oricând 
este nevoie de noi. Este foarte 
important pentru noi să știți că vă 
suntem alături în călătoria pe care 
v-ați ales-o în Forever. Și nu doar ca 
simpli însoțitori. Suntem aici pentru a 
vă oferi energie, motivație, încredere, 

idei, soluții, pentru ca drumul spre 
visurile voastre să fie pavat cu starea 
de bine și reușitele de care aveți 
nevoie pentru a le împlini. 
Vă recomand să citiți și să 
promovați revista, a cărei valoare 
cred că este puțin subestimată 
astăzi. Distribuiți-o nu doar în 
grupurile de FBO, ci și în cele 
de prospecți, de persoane care 
cunosc mai puțin Forever. A fost 
de multe ori materialul care a creat 
podul perfect între consumatori 
și produse, între oameni și 
oportunitatea de afacere. 
Ne străduim mereu să găsim 
cele mai frumoase povești pentru 
interviuri (le așteptăm și pe ale 
voastre pe suport_marketing@
foreverliving.ro), cele mai actuale 
articole și informații despre produse 
nu pentru a arăta, ci pentru a 
demonstra că în Forever avem tot 
ce ne trebuie pentru suflet, minte și 
corp, dar și pentru viața liniștită și 
împlinită la care visăm cu toții. 
Știm că produsele noastre 
extraordinare vorbesc de la 
sine. Noi doar vă ajutăm să 
creați o punte de la ele până la 
consumatorul final. Pentru că, în 
ultimă instanță, voi sunteți vocea 
lor. Însă doar împreună putem 
face Forever să bată cu adevărat 
în inimile celorlalți, așa cum bate în 
inimile noastre în fiecare zi.
Noi ducem povestea mai departe, 
hotărâți, entuziaști, pasionați și cu 
cea mai frumoasă afacere din lume 
în mâinile noastre. Și o facem cu și 
pentru voi.”

Daniela Ganciu, 
Specialist Marketing și Comunicare 
Forever Living Products România



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

CLUB100

CLUB60

Liliana Berdan
Niculina & Viorel Ciuchea
Marian & Dr. Monica Costiță 

Vajda Katalin
Marius & Milentina Marcus

Ionuț & Georgiana Stroe 

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Nagy Ernő & Irma 

Silviu Ursu

Dr. Cristina & Gabriel Cristache

Elena Moraru

Angela & Valentin Gherghe

Andreia Deac

Gál Irén

Violeta Loredana Gânbuțan

Pethő Roland Tiberiu

Daniel & Maria Parascan

Mihaela Hudea

Viorica & Viorel Moca

Elena Stochiță

Monica & Cristian Lepădatu

Derzsi Etelka & Sámuel

Marilena Culișir

Vasilica Crăciun

Maria Pop

Constanța & Dănuț Mei-Roșu

Deák Mihály & Katalin

Csoma Josif & Melinda

Elisaveta & Alexandru Pocaznoi

Valentin & Adriana Nițu
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STIMULENTUL 1 
Bandi Attila & Izabela
Liliana Berdan
Niculina & Viorel Ciuchea
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
Carina & Sebastian Iacătă
Elisabeta-Maria Iuga
Rafael-Valer Loghin
Constanța & Dănuț Mei-Roșu
Viorica & Viorel Moca
Elena Moraru
Valentin & Adriana Nițu
Mircea & Dana Olariu
Dr. Cătălina Pălăncianu
Iuliana Mirela Popescu
Smaranda Sălcudean

Marcela & Ion Șerban
Szabó Éva
Ulbrecht Susana & Gavril
Petru & Emilia Trușcă

STIMULENTUL 2
Camelia Dincuţă
Kele Mónika
Marius & Milentina Marcus
Nagy Ernő & Irma
Daniel & Maria Parascan
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Constantin & Tania Popa
Marinela Tuţuleasa
Ramona Vingan
Szabó József

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

foreverliving.ro

Stimulent Forever 23

CE TE FACE SĂ ACCELEREZI?
Bucură-te de următoarea ta aventură cu Programul Stimulativ de Merit 
Forever2Drive. Datorită acestui stimulent, poți câștiga bani pentru mașina, 
barca sau motocicleta visurilor tale ori pentru orice alt lucru pe care ți-l 
dorești. Vezi regulile de calificare în capitolul 10 din Politicile Companiei.



TOP 20 P.C.

Liliana Berdan 
Marian & Dr. Monica Costiță
Niculina & Viorel Ciuchea 
Vajda Katalin 
Marius & Milentina Marcus
Ionuț & Georgiana Stroe 
Silviu Ursu
Nagy Ernő & Irma 
Dr. Cristina & Gabriel Cristache 
Angela & Valentin Gherghe 
Elena Moraru 
Gál Irén 
Florentina Mirela Pârvan 
Violeta Loredana Gânbuțan 
Andreia Deac 
Pethő Roland Tiberiu 
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad 
Mihaela Hudea 
Derzsi Etelka & Sámuel
Elena Stochiță

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 septembrie

Primii 20 FBO (Forever 
Business Owneri) care au 
acumulat cele mai multe 
puncte non-manageriale și au 
fost Activi în luna septembrie.

Liliana Berdan 

24 Top Forever
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TOP 20 P.C.

TOP 20 în funcţie de pc totale 
realizate în luna septembrie

Primii 20 FBO (Forever Business 
Owneri) care au acumulat cele 

mai multe pc totale și au fost 
Activi în luna septembrie..

Vajda Katalin

totale

Vajda Katalin
Aurel & Veronica Meșter 
Ionuț & Georgiana Stroe 
Marius & Milentina Marcus 
Maria Pop 
Gizella & Marius Botiș 
Camelia Dincuţă 
Nagy Ernő & Irma
Daniel & Maria Parascan 
Marian & Dr. Monica Costiță 
Romina Doran 
Derzsi Etelka & Sámuel 
Dr. Cristina & Gabriel Cristache 
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi 
Liliana Berdan
Elisabeta-Maria Iuga 
Niculina & Viorel Ciuchea 
Kele Mónika 
Ramona Vingan

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20



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

Nume Localitate Sponsori
Laura Andreea Blaga-Lungulescu Oradea Cristina Rodica Duma
Alexandra Andreea Botomei Codlea, BV Daniela Elena Crețu
Adriana Magdalena Brudașca Oradea Felicia Georgeta & Liviu Martin
Simona Cămărășan Bolduț, CJ Maricica Cucoș
Alexandra Codrea Sighetu Marmației, MM Liliana Tivadar
Maria Rozalia Codrea Sighetu Marmației, MM Alexandra Codrea
Maria Cojocaru Baia de Fier, GJ Constantina Ana Bololoi
Mădălina Corpaș Marghita, BH Laura Andreea Blaga-Lungulescu
Silvica Costiniuc Botoșani Semida Costiniuc
Semida Costiniuc Botoșani Laur Macsim
Alina Crăciun Onești Mihai Dorian Mocanu
Victoria Duma Ocna Șugatag, MM Maria Rozalia Codrea
Petronela-Andrada Fătulescu Brașov Liliana Berdan
Gomboș Karolina Dămieni, MS Gizella & Marius Botiș
Aurelia Jianu Dobrotești, DJ Marinela Tuțuleasa
Paula Minescu București Estera Florentina Rătușanu
Alexandra Ioana Mocan Zalău, SJ Irina Burcea
Mădălina Georgiana Năstase Slobozia Valentina Carmen Pietrăreanu
Nemes Nagy Zsófia Târgu-Mureș Deák Mihály & Katalin
Doina Petre Roata de Jos, GR Ionuț & Georgiana Stroe
Elena Petre Constanța Loredana Mirela Bogoi
Valentina Carmen Pietrăreanu Slobozia Margareta Tudorache
Gabriela Pleșa Cluj-Napoca Mihaela Naum
Elena Adelaida Putere Bălești, GJ Cristina & Ilie Iscrulescu
Estera Florentina Rătușanu București Ionela-Georgiana Șuteanu
Angela Rodica & Emil Reste Oradea Viorica & Viorel Moca
Paula Secanu București Niculina & Viorel Ciuchea
Andreea Tanasiciuc Arad Adriana Marina Dumitru
Dinu Adrian Todoran Șomcuta Mare, MM Georgiana Iulia Todoran
Margareta Tudorache Cosâmbești, IL Mihaela Popa
Diana Ursu Bacău Silviu Ursu
Alexandra Voloc Iași Constantin & Tania Popa
Adina Halmaghe Hîncești, Rep. Moldova Alexandra Badea

Calificările lunii septembrie

26 Calificările lunii septembrie
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Nume Localitate Sponsori
Laura Andreea Blaga-Lungulescu Oradea Cristina Rodica Duma
Alexandra Andreea Botomei Codlea, BV Daniela Elena Crețu
Adriana Magdalena Brudașca Oradea Felicia Georgeta & Liviu Martin
Simona Cămărășan Bolduț, CJ Maricica Cucoș
Alexandra Codrea Sighetu Marmației, MM Liliana Tivadar
Maria Rozalia Codrea Sighetu Marmației, MM Alexandra Codrea
Maria Cojocaru Baia de Fier, GJ Constantina Ana Bololoi
Mădălina Corpaș Marghita, BH Laura Andreea Blaga-Lungulescu
Silvica Costiniuc Botoșani Semida Costiniuc
Semida Costiniuc Botoșani Laur Macsim
Alina Crăciun Onești Mihai Dorian Mocanu
Victoria Duma Ocna Șugatag, MM Maria Rozalia Codrea
Petronela-Andrada Fătulescu Brașov Liliana Berdan
Gomboș Karolina Dămieni, MS Gizella & Marius Botiș
Aurelia Jianu Dobrotești, DJ Marinela Tuțuleasa
Paula Minescu București Estera Florentina Rătușanu
Alexandra Ioana Mocan Zalău, SJ Irina Burcea
Mădălina Georgiana Năstase Slobozia Valentina Carmen Pietrăreanu
Nemes Nagy Zsófia Târgu-Mureș Deák Mihály & Katalin
Doina Petre Roata de Jos, GR Ionuț & Georgiana Stroe
Elena Petre Constanța Loredana Mirela Bogoi
Valentina Carmen Pietrăreanu Slobozia Margareta Tudorache
Gabriela Pleșa Cluj-Napoca Mihaela Naum
Elena Adelaida Putere Bălești, GJ Cristina & Ilie Iscrulescu
Estera Florentina Rătușanu București Ionela-Georgiana Șuteanu
Angela Rodica & Emil Reste Oradea Viorica & Viorel Moca
Paula Secanu București Niculina & Viorel Ciuchea
Andreea Tanasiciuc Arad Adriana Marina Dumitru
Dinu Adrian Todoran Șomcuta Mare, MM Georgiana Iulia Todoran
Margareta Tudorache Cosâmbești, IL Mihaela Popa
Diana Ursu Bacău Silviu Ursu
Alexandra Voloc Iași Constantin & Tania Popa
Adina Halmaghe Hîncești, Rep. Moldova Alexandra Badea

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.

27

Asistent Manageri Forever Business Owneri care au obţinut 75 de p.c. în 2 luni 
calendaristice consecutive.
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Nume Localitate Sponsori
Georgiana Iulia Todoran Buciumi, MM Florentina Mirela Pârvan 

Nume Localitate Sponsori
Mihai Dorian Mocanu Iași Liliana Berdan
Florentina Mirela Pârvan Șomcuta Mare, MM Melania Lazăr

27

Soaring Manageri Forever Business Owneri care au 5 Manageri Recunoscuți 
sponsorizați în prima generație.

Nume Localitate Sponsori
Rafael-Valer Loghin Călan, HD Kele Mónika

Senior Manageri

Nume Localitate Sponsori
Valentina Chelu Sibiu Ionuț & Georgiana Stroe

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



Calificări Globale

Forever Business Owneri care s-au calificat global în luna septembrie

Asistent Manager Localitate Sponsori

Mihaela Naum Constanța Elena Moraru

Elena Andreea Pop Teiuș, AB Anca Elena Pop Jurj

Cristina Zamfir-Kalogirou București Mircea Ivanof

Manageri Localitate Sponsori

Alexandra Ostafi Bubuieci, Rep. Moldova Elena Stochiță

Lilia Gârstea Orhei, Rep. Moldova Olga Chergan

Felicia Georgeta & Liviu Martin Bratca, BH
Dorin Mircea & Elena 
Daniela Mateaș

Mircea Ivanof Galați Liliana-Petronela Vasiliu

Anda Filimon Oradea Rafael-Valer Loghin
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Supervizor Localitate Sponsori
Mirela Andrioaia Pașcani, IS Lucreția Enea

Andreea Nicoleta Trofin Brusturi, NT Mirela Andrioaia

Alina Isabela Pantu Craiova Nicoleta Olteanu

Marius Ursan Baia-Mare, MM Rafael-Valer Loghin

Adriana Călinescu Bascov, AG Angela & Valentin Gherghe



Calificări Globale

Asistent Manager Localitate Sponsori

Mihaela Naum Constanța Elena Moraru

Elena Andreea Pop Teiuș, AB Anca Elena Pop Jurj

Cristina Zamfir-Kalogirou București Mircea Ivanof

Supervizor Localitate Sponsori
Mirela Andrioaia Pașcani, IS Lucreția Enea

Andreea Nicoleta Trofin Brusturi, NT Mirela Andrioaia

Alina Isabela Pantu Craiova Nicoleta Olteanu

Marius Ursan Baia-Mare, MM Rafael-Valer Loghin

Adriana Călinescu Bascov, AG Angela & Valentin Gherghe
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 29

Forever Living Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

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

 0723.603.556, 
    0726.332.140, 
    0726.332.157,  

 0726.332.178;
 aviatorilor@foreverliving.ro

29 
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Asistent Supervizori Forever Business Owners care au obţinut 2 p.c. în 2 luni calendaristice consecutive.

Abri, Erika Sanzieni

Al Ghieb, Marina Bucuresti

Albu, Angelica Buzau

Albu, Lenuta Bisoca

Andreica, Mihaela Viseu De Sus

Antal, Ioana Eugenia Zalau

Arpinte, Elena Botosani

Bacanu, Adrian Sabin Bucuresti

Badarau, Adina Iasi

Badea, Constantin Tiberiu Constanta

Badea, Cristina Stefanestii De Jos

Badulescu, Marinela Pitesti

Balasescu, Florentina Bucuresti

Balla, Izabella Suseni

Barabas, Erika Tg.Secuiesc

Barota, Adriana Ramona Baia Mare

Bechir, Sibel Constanta

Bejusca, Vlad Oradea

Belcescu, Ana Maria Podu Oltului

Belicci, Valeria Leova, R. Moldova

Berbecea, Maria Simona Iasi

Berindan, Roxana Satu Nou De Jos

Bilici, Alin Stamora Germana

Bittenbinder, Brigitta Oradea

Blaga, Georgiana Elena A.I.Cuza

Blaj, Ana Chisinau, R. Moldova

Boczog, Eniko Targu Mures

Boda, Melinda Miercurea-Ciuc

Bodea, Adriana Oradea

Bogdan, Septimiu Calin Floresti

Bogoi, Mihaela-Iulia Bucuresti

Bologan, Veronica Falestii Noi, R. Moldova

Bolovan, Elena Andreea Lugoj

Bordean, Marioara Codlea

Boros, Diana-Iulia Arad

Bota, Bianca Turda

Bota, Madalina Catalina Baia Mare

Bota, Nicoleta Mariana Oradea

Botnaru, Veronica Straseni, R. Moldova

Brad, Maria Arad

Bran, Karla Anamaria Baia Mare

Branisteanu, Gabriel Bucuresti

Breb, Ana Gabriela Hidiselu De Sus

Bront, Bogdana Oradea

Bucur, Livia Oradea

Buda, Gabriela Cluj-Napoca

Budusan, Alexandra Iulia Cluj-Napoca

Bujita, Anuta Bistrita

Bumbar, Ana Repedea

Bunea, Adina Rupea

Burciu, Diana Criuleni, R. Moldova

Burlac, Ludmila Causeni, R. Moldova

Burzo, Mihaela Simona Oradea

Busuioc, Mariana Brasov

Busuioceanu, Elena Olivia Ramnicu Valcea

But, Alexandra Cermei

Butescu, Florina Iasi

Butura, Oana Geanina Costi

Cadar, Orsolya Carei

Calancea, Liudmila Chisinau, R. Moldova

Calian, Daniela Bucuresti

Calin, Mariana Popesti-Leordeni
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Calmus, Mihaela Tunari

Caraian, Malina Ioana Satu Mare

Chelsoi, Daniela Mihaela Madarjesti

Chicior, Maria Plopeni

Chivoiu, Zoe Bucuresti

Cioaba, Luminita Timisoara

Ciobotaru, Igor Leova, R. Moldova

Ciovlica, Nicoleta Ramona Baicoi

Cismas, Simona Secusigiu

Ciuciu, Cosmina Anca Arad

Cobza, Rodica Zalau

Codrea, Elena Pitesti

Coita, Nicoleta Dobresti

Cojea, Daniela Cristina Zarnesti

Cojocari, Tamara Chisinau, R. Moldova

Coman, Alina Maria Costinesti

Coman, Andreea Lapus

Condurache, Ana Caterina Iasi

Constantinescu, Madalina Corina Braila

Copacel, Constantin Margineni

Corduneanu, Adina Georgiana Dangeni

Cornea, Anisoara Ionela Arad

Costan, Daniela Bodesti

Costicea, Livia Sibiu

Costiniuc, Ionela Iasi

Cotorcea, Anca Maria Baia De Fier

Cretu, Daniel Florin Iasi

Crisan, Iuliana Mihaela Tebea

Cristodulo, Mircea Resita

Dacher, Alina Elena Seini

Damian, Maria Gropnita

Damir, Natalia Telenesti, R. Moldova

Danci, Marioara Satu Mare

Danis, Monica Tanasoaia

Dascalu, Daniela Andreea Floresti

Dascalu, Elena Bucuresti

Dascalu, Mihaela Brebu Manastirei

Dehel, Beniamin Andrei Batiz

Dico, Natalia Baia Mare

Dobre, Oana Monica Constanta

Dobromir Milosescu, Manuela Targu Jiu

Doican, Dorina Batrani

Dolcu, Viorica Monica Rovinari

Dorina, Capalb Oradea

Draghicescu, Roxana Pancota

Dragnea, Maria Targoviste

Drinovan, Alina Delia Arad

Druta, Aliona Telenesti, R. Moldova

Druta, Olga Telenesti, R. Moldova

Dudau, Dorina Bacau

Dumbrava, Aurelian-Nicolae Draganesti

Dumitrescu, Mihaela Braila

Dumitru, Camelia Bucuresti

Elec, Amalia Odoreu

Elekes-Kollo, Marta Suseni

Erdisean, Enan Constanta

Eremeev, Neli Cisnadie

Fanica, Beta Sindrilita

Farcas, Andreea Aurelia Romanasi

Farcas, Mariuta Arad

Filimon, Gabriela Brodoc

Finta, Robert Tg.Secuiesc

Foca, Lenke Tg.Secuiesc

Fratila, Ana Sighetu Marmatiei

Fratila, Ana Brasov

Fratila, Corina Gabriela Orastie



FOREVER | România & Republica Moldova | Octombrie 2020 | 258

32 Calificările lunii septembrie

Frunzaru, Anca Loredana Satu Mare

Gache, Lenuta Constanta

Gal, Iuliana Pildesti

Gazsi, Maria Nicoleta Blaj

Geaca, Crina Bucuresti

Gecse, Agnes Baraolt

Gheorghe, Nicoleta Bucuresti

Gheorghita, Cristina-Violeta Pestisani

Gherghiceanu, Dumitrica Braila

Ghile, Rozalia Tasnad

Ghisa, Silvia Iulia Nistru

Ghita, Viorica Valea Calugareasca

Ginghina, Maricica Focsani

Gingu, Emilia Sacalaz

Giurca, Mihaela-Florina Braila

Gligor, Daniela Adriana Cluj-Napoca

Glita, Simona Sorina Diosig

Goga, Terez Remetea

Gogoi, Cristina Bucuresti

Goldis, Maria Alina Cintei

Gorea, Marcela Anisoara Bacau

Grecu, Florina Siminoc

Guliga, Loredana Mihaela Falticeni

Guran, Alexandra Smaranda Dr.T.Severin

Gurau, Daniela Elena Filipestii De Padure

Gyergyai, Reka Tg.Secuiesc

Hadarau, Corina Ionela Bardesti

Hajos, Melinda Cojocna

Handrau, Corina-Lavinia Arad

Hermel, Astrid Brasov

Hirean, Estera Floresti

Hojda, Vasile Moisei

Horvath, Gabriella-Tunde Valea Lui Mihai

Hristiniuc, Mihaela Chisinau Dobrogea, R. Moldova

Hulea, Daniela Tecuci

Hurdugaci, Florina Ernei

Hutiu, Otilia Liana Arad

Iacob, Bogdan Baile Herculane

Iacob, Doinita Falesti, R. Moldova

Iancu, Melania Selimbar

Ietcu, Angela Vatra Dornei

Iftimie, Maria Satu Mic

Ignat, Stefan Sanpetru

Ilcu, Cristina Satu Mare

Ilie, Alina Georgiana Glodeni

Ilie, Mihaela Giurgiu

Ilinca, Sebastian Ionut Constanta

Ilyes, Csilla Maria Cehu Silvaniei

Ion, Nicoleta Loredana Murfatlar

Ionichi, Mirela Tulcea

Ionita, Gabriela Bucuresti

Ionita, Ionelia Popesti-Leordeni

Iosif, Mihaela Georgiana Parches

Iovita, Cristiana Maria Resita

Ipate, Gabriela Pascan

Jancso, Gyongyver Miercurea-Ciuc

Jianu, Alina-Gianina Timisoara

Jianu, Jana-Mirela Com.Celaru 

Jivan, Daciana Ramona Resita

Kabodi, Carol Oradea

Kisfalusi, Emese Oradea

Kocsis, Eszter Sic

Koncsag, Gabriella-Katalin Gheorgheni

Kovacs, Emese Brasov

Kurpe, Lilla Seini

Lacatusu, Marian Craiova 

Lambru, Florina Bucuresti

Laslau, Elena Bacau
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Laslau, Lenuta Garlenii De Sus

Lazar, Catalin Somcuta Mare

Lazar, Lidia Timisoara

Lehadus, Mihaela-Roxana Bucuresti

Leoba, Daniel Iasi

Lisnic, Tatiana Soldanesti, R. Moldova

Loga, Eniko Simleu Silvaniei

Lorincz Vata, Emese Siculeni

Luca, Geoerge Costin Branesti

Luca, Luiza Roman

Lucasenco, Lidia Criuleni, R. Moldova

Luncan, Lucia Paleu

Lupascu, Victor Baia Mare

Mandici, Andreea Lenuta Bivolaria

Mandru, Carmen Galati

Manea, Ana Brasov

Manea, Elena Bacau

Manea, Mirela Teodora Eforie Sud

Manole, Monica Botosani

Mantaluta, Alina Dangeni

Marcu, Claudia Daniela Cimpulung

Marculescu, Claudia-Aurora Caracal

Margarit, Constanta Smardan

Maria, Burneci Bucuresti

Marilena, Titieanu Bucuresti

Marin, Lenuta Ghimbav

Mate, Edit Brasov

Mate, Tibor Peter Borla

Matei, Larisa Alina Arad

Mathe, Ibolya Miercurea-Ciuc

Matis, Zsuzsa Sanzieni

Mazilu, Monica Constanta

Micu, Catalina Vladiceasca

Mihaela, Dincuta Chitila

Mihai, Andreea Constanta

Mihai, Mariana Ploiesti

Mihai, Stefana Medgidia

Mihailov, Anisoara Constanta

Mihalcea, Niculina Cudalbi

Mihele, Ileana Ramona Oradea

Mihok, Klementina Miercurea-Ciuc

Mindru, Maria Madalina Chisinau,  R. Moldova

Mirela, Popica Bucuresti

Miron, Adrian Moinesti

Miron, Iustina Daniela Pastraveni

Mocan, Raluca Corina Petrosani

Moczas-Golicza, Erika Ocland

Moldovan, Beata Targu Mures

Molnar, Eleonora-Nicoleta Satu Mare

Morar, Camelia Florina Cermei

Moroz, Eveline Mosnita Noua

Munteanu, Elena Donduseni, R. Moldova

Muresan, Lavinia Nicoleta Arad

Muresan, Liliana Anisoara Baia Mare

Muresan, Simona Lenuta Giurtelecu Simleului

Murguly, Erika Carei

Musat, Anamaria Moreni

Musteata, Maricica Falticeni

Nagirneac, Valentina Balti, R. Moldova

Nartea, Elena Denisa Craiova

Nastase, Andreea Claudia Ploiesti

Neagu, Mirela Caracal

Negoita, Lucian Baia Mare

Negurita, Maria-Magdalena Valea Adanca

Nejnec, Marta Satu Mare

Nemes, Liliana Ocna Sugatag

Nemet, Eniko Baile Tusnad

Nicoara, Alina Adriana Campulung
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Nicolaescu, Lavinia Maria Craiova

Nitoiu, Claudia Sinaia

Nunu, Viorel Iasi

Nyulas, Edit Targu Mures

Olariu, Maria Com Vladeni

Olaru, Stefan Robert Constanta

Oprescu, Laura Bucuresti

Oradan, Romelia Frumuseni

Ormenisan, Claudia Saulia

Ovesia, Andreea Maria Sacele

Paius, Catalina Cornea

Palencsar, Eniko Baia Mare

Palfi, Ana Valeni

Panturu, Ionela Galati

Pardek, Anita Oradea

Pascal, Angela Straseni, R. Moldova

Pascu, Morena Vasilica Simeria

Patru, Eugenia Antuaneta Craiova

Pavel, Cristina Andreea Ili Lespezi

Pavel, Elena Hunedoara

Pelok, Benedek Feliceni

Peter, Klementina Bernadett Dealu

Petrariu, Simona Mihaela Recas

Petrescu, Ioana Gina Darasti-Ilfov

Petrisor, Paul Zarnesti

Petrut, Delia Baia Mare

Pircu, Mariana Artemiza Bucsoaia

Pirlii, Diana Chisinau, R. Moldova

Piros, Aura Targu Mures

Pisica, Oana Vitanesti

Polereczki, Zoltan Iosif Baia Mare

Pop, Alexandra-Diana Sintandrei

Pop, Dorina Banisor

Pop, Ionela Stela Sarmas

Popa, Debora Cintei

Popa, Florina Manarade

Popa, Liviu Oradea

Popa, Martha Iasi

Popa, Zaharia Covasna

Popaescu, Elena Mirela Bucuresti

Popescu, Mihaela Constanta

Popescu, Mihaela Ovidiu

Popov, Natalia Chisinau, R. Moldova

Popov, Natalia Bucuresti

Pop-Petrean, Alexandrina Firminis

Potra, Mariana Cluj-Napoca

Prodan, Elena Chisinau, R. Moldova

Radoi, Denisa Giroc

Raducu, Rebeca Argeselu

Razoare, Claudia Anamaria Alba Iulia

Redac, Larisa-Alexandra Turnu

Resteanu, Andrei Santandrei

Rosca, Edvina Bianca Arad

Rosu, Mirela Timisoara

Rus, Andreea Gherla

Rus, Laura Daniela Somosches

Rusu, Anda Batrani

Rusu, Aurelian Ilie Reghin

Saledin, Erghin Medgidia

Samson, Maria Colonita, R. Moldova

Sandu, Albertina Georgeta Ploiesti

Sandu, Roxana Cososveni 

Sandulescu, Laurentiu-Ion Lazuri

Sandulescu, Viorica Caracal

Sangeorzan, Madalina Ilva Mica

Sasu, Nadina Arad
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Scutelnicu, Madalina Harman

Sebesi, Eszter Viile Satu Mare

Serban, Cristina-Mihaela Bucuresti

Sferle, Dina Sabolciu

Simina, Adriana Elena Cicarlau

Simon, Ileana Negresti-Oas

Sipos, Gabriela Ancuta Santandrei

Sopronco, Tatiana Orhei, R. Moldova

Spinu, Irina Orhei, R. Moldova

Stana, Adela Ineu

Stancu, Cristina-Valentina Bucuresti

Stancu, Emilia Afumati

Stavila, Ana Chisinau, R. Moldova

Stingu, Geraldina Rafaela Arad

Stoica, Rodica Bucuresti

Surduc, Alin Buciumi

Szabo, Katalin Corunca

Szenegeto, Emoke Sf. Gheorghe

Szilamer, Fulop Gheorgheni

Tamas, Maria Theodora Salonta

Tandea, Elena Roxana Valea Larga

Taras, Alina Cristina Bucuresti

Teleptean Balin, Ileana Calinesti

Tenchiu, Teodor Pralea

Timar-Szabo, Zoltan Cluj-Napoca

Tingaiala, Mihaela Enachesti

Tinjala, Eufrosina Galati

Tirsina, Tatiana Stauceni, R. Moldova

Toaca, Ludmila Singera, R. Moldova

Todea, Petronela Orastie

Toderas, Eleonora Oradea

Toderic, Eugen Rebrisoara

Todor, Lenke Odorheiu Secuiesc

Tofan, Elena-Natalia Magureni

Tomag, Ala Sangera, R. Moldova

Trandafir, Maria Bucuresti

Trautmann, Alina Dumbravita

Trifu, Flavia Daniela Arad

Tulbure, Elena Georgiana Baia Mare

Tunyogi, Beata Baia Mare

Tutuc, Ana Dobroteasa

Umbrarescu, Ionela Hemeius

Ungureanu, Cecilia Lespezi

Urucatu, Mihaela Andreea Bucuresti

Vaida, Daniela Eugenia Sanmartin

Vanta, Simona Daniela Miresu Mare

Varban, Stefania Bucuresti

Vasilis, Tina Constanta

Vass, Eniko Sovata

Vass, Ozmonda Erika Chichis

Vas-Scripca, Andreea-Cristina Raciu

Veres, Liliana Bistrita

Veress, Rozalia Plaiesii De Sus

Versan, Gabriela Pecica

Vidu, Marinela Lugoj

Vintu, Nina Criuleni, R. Moldova

Virtej, Adelina Cluj-Napoca

Vlad, Elena Galati

Vladulescu, Angelica Nicolita Targu Jiu

Voda, Horatiu Ilie Targu Mures

Vranceanu, Delia Lamotesti

Zerbes, Cristina Alexandra Rasnov

Zlampa, Paul Somcuta Mare

Zsuzsa, Szekely Odorheiu Secuiesc



Forever Living Products România & Republica Moldova
Bd. Aviatorilor 3, cod 011852, București, Tel: 021-222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289 Fax: 021-222 89 24
E-mail:  suport_office@foreverliving.ro Site: www.foreverliving.ro
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