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Unele dintre aceste schimbări ne-au 
învățat puterea în fața adversității și au 
îmbunătățit capacitatea noastră de a ne 
adapta și de a rămâne flexibili. Dar nu 
există nicio îndoială că unii oameni 
suportă efecte reale și tangibile asupra 
sănătății, finanțelor sau a locului de 
muncă.

Este important să ne amintim că nu 
există două călătorii exact la fel. Trebuie 
să arătăm empatie celor din jur, chiar și 
atunci când privim la ţelurile spre care ne 
îndreptăm. 

Anul nou aduce un sentiment de noutate 
și un start fresh, când ne putem aloca 
timp pentru a ne gândi cum arată un trai 
mai bun și pentru a găsi inspirația care 
ne impulsionează să ne atingem 

obiectivele. Vă rog pe toți să vă gândiți la 
persoanele din jurul vostru și la ce puteți 
face pentru a-i ajuta în afacere și să vadă 
un viitor la fel de luminos pe cât îl vedeți 
pentru voi.

Ajungeți la toți cei din jur care sunt mai 
hotărâți ca niciodată să-și protejeze 
sănătatea. Avem atât de multe produse 
concepute pentru a sprijini oamenii să 
arate mai bine și să se simtă mai bine, fie 
că scopul este sănătatea corpului, a 
minții sau cu totul altceva. 

Luați-i în considerare pe cei care poate 
caută o nouă direcție. Oportunitatea 
noastră ajută de peste 42 de ani oameni 
din toate domeniile, indiferent dacă își 
doresc un venit suplimentar sau o 
schimbare completă de viață.

Este un moment minunat pentru a face 
parte din familia noastră Forever. La fel 
ca în orice familie, trebuie să avem grijă 
unii de alții, să ne deschidem inimile și 
ușile unii altora, să fim mereu pregătiți să 
dăm o mână de ajutor.

Potențialul pentru 2021 este mai mare 
decât a fost vreodată. Anul trecut ne-a 
făcut mai puternici. Ne-am arătat nouă 

înșine și altora ce înseamnă să ne 
adaptăm și să ne dezvoltăm afacerile 
prin intermediul tehnologiei, când nu 
ne-am putut întâlni în persoană. 

Am găsit forţa interioară și abilitatea de a 
ne reuni într-un mod care s-a simțit nou 
și diferit. Înarmaţi cu aceste instrumente 
inovatoare și având un alt an în față, 
putem atinge culmi mai înalte și putem 
continua să realizăm lucruri mărețe.

N-am fost niciodată mai pregătiți ca 
acum să ajutăm oamenii din întreaga 
lume să-și construiască un stil de viaţă 
mai plin de însemnătate și mai frumos. 

Știu că împreună vom face istorie în 
Forever și că vom mări familia noastră 
împărtășind dragostea, empatia și 
entuziasmul pentru viitorul uimitor pe 
care suntem norocoși să-l construim 
împreună.

Mereu al vostru,

Rex Maughan 
CEO, Forever Living Products

LA FEL CA ÎN ORICE 
FAMILIE, TREBUIE SĂ AVEM 
GRIJĂ UNUL DE ALTUL, SĂ 
NE DESCHIDEM INIMILE ȘI 
UȘILE UNII ALTORA, SĂ FIM 
MEREU PREGĂTIȚI SĂ DĂM 

O MÂNĂ DE AJUTOR.

Anul nou este un moment dedicat stabilirii obiectivelor și 
planurilor de viitor, dar este, de asemenea, și un timp potrivit 
pentru a reflecta. 2020 a fost un an dificil, care va lăsa 
schimbări de durată în ceea ce suntem ca oameni, stilul nostru 
de viaţă și felul cum privim lumea.
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Aniversarea reprezintă coroana cea mai de preț a reginei noastre 
– compania Forever România – și încrederea pe care o insuflăm 
tuturor celor care află de noi astăzi. 

Să ne bucurăm de ea, s-o onorăm și s-o promovăm în jurul nostru 
ca pe un atu neprețuit al longevității, stabilității și puterii nemărginite 
prin care succesul Forever dăinuiește în viețile noastre.
 
Mulţumim vouă, celor care sunteți cu noi de la începuturi și celor 
care v-ați alăturat pe parcursul drumului. Împreună am creat un 
adevărat fenomen, am fost deschizători de drumuri în România cu 
viziunea și uneltele Forever pentru un stil de viaţă sănătos, activ, în 
care mănânci sănătos, echilibrat și ești proprietarul timpului tău, al 
carierei tale și al destinului tău.
 
Suntem formatori de mentalitate, iar asta s-a văzut mai mult ca 
oricând anul trecut, când am dovedit ce forţă avem, chiar și în 
vremuri tulburi, pentru că ne adunăm puterile laolaltă, ce mult am 
crescut ca echipă și ce impact am avut asupra atât de multor 
oameni cărora le-am împărtășit oportunitatea.
 
Tot ce am creat, tot ce am trăit împreună de când există Forever 
România reprezintă visul împlinit pentru care suntem atât de 
recunoscători și plini de speranţă. Pentru că ducem mai departe 
filosofia lui Rex de viaţă, curajul lui, idealul lui de a-i susţine pe 
oameni să-și asume și împlinească visul, spiritul autentic de 
întrajutorare în echipa noastră.
 
Am început împreună, am crescut împreună, continuăm împreună – 
cu cele mai bune produse, cu un Plan de Marketing fără egal, cu o 
viziune care ne este deviză: Cel mai bun mod de a prevedea viitorul 
este să-l creezi. 

Suntem convinși că reușitele se vor regăsi din plin pe tabla de șah 
a afacerii voastre în noul an. Este rândul vostru să fiți vizionarii care 
pot schimba lumea și care pot așeza stilul de viață Forever în viețile 
a milioane de oameni. Voi sunteți, asemenea creatorului serialului 
fenomen care a doborât recorduri, următorii producători care vor 
scrie istorie cu afacerile voastre. 
 
Vă felicităm pentru tot, vă susținem neîncetat în călătoria de care 
vă bucurați alături de noi și suntem siguri că afacerile voastre vor 
intra anul acesta în palmaresul celor mai de preț succese Forever 
România.
 

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

Producătorul serialului “Gambitul reginei” a mărturisit 
într-un interviu că a durat 30 de ani până a găsit un studio 
cinematografic dispus să-i realizeze filmul. Între timp 
scenariul a fost rescris de 9 ori. Dar toate companiile l-au 
refuzat convinse că spectatorii nu vor fi interesaţi să vadă o 
poveste despre șah.

Știţi câţi oameni au urmărit serialul de când a fost lansat în toamna 
anului trecut? Șaizeci și două de milioane. Pe ebay cererea pentru 
seturile de șah a crescut cu 250%, iar numărul jucătorilor nou 
înscriși pe site-ul chess.com a crescut de 5 ori. Căutările pe google 
cu întrebarea "Cum se joacă șah?" au atins un maxim istoric al 
ultimului deceniu.
 
Concluzia este mai mult decât clară: perseveraţi în ceea ce faceţi. 
Credeţi cu tărie în ceea ce faceţi. Urmaţi-vă visul până când se 
împlinește. Mai ales atunci când acesta poate deschide șanse 
măreţe pentru visurile multor oameni.
 
Un proiect curajos, neobișnuit, în care cineva a investit întreaga 
energie, muncă, viziune când nimeni nici măcar nu întrezărea ce 
impact gigantic poate avea asupra lumii… ne sună foarte cunoscut 
nouă, celor care suntem azi aici tocmai pentru că Rex Maughan a 
avut un vis și l-a adus la viaţă.
 
Este și visul nostru, care a transformat din temelii viaţa noastră și 
alte milioane de vieţi.
 
Dacă perseverezi, reușita poate să apară oricând. Cercetările cele 
mai noi arată că este chiar una din legile succesului. Perseverează, 
așadar. Pe orice treaptă ești acum în compania Forever România. 
Chiar dacă ai avut și luni când nu ai reușit ceea ce ţi-ai propus, 
chiar dacă întâmpinăm cu toţii și perioade dificile.
 
Fiecare zi este un nou început. La fel ca sportivii olimpici, facem 
antrenamente zilnice pentru a ne menţine într-o formă bună, pentru 
a crește și pentru a ne depăși limitele. Suntem o companie a iubirii, 
dar și o companie a performanţei.
 
În fiecare zi, facem o nouă mutare pe tabla de șah a afacerii Forever 
– prin persoane noi aduse în echipa noastră, prin telefoanele pe 
care le dăm, instruirile pe care le ținem etc. Pentru că noi deținem 
controlul și, prin fiecare pas al nostru, îi motivăm și pe alții să 
își continue drumul spre obiectivele lor, spre cele mai frumoase 
visuri împlinite. Și inspirăm tot mai mulți să ni se alăture în această 
călătorie. 

În curând, vom sărbători 22 de ani de la înfiinţarea Forever Living 
România. Este evenimentul care reprezintă începutul perfect pentru 
2021 și ne umple inimile de speranță și de bucurie fără margini. 

Cel mai bun mod de a prevedea 
viitorul este să-l creezi
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fi mai
multde a
Puterea

Pe măsură ce pășim într-un nou an după cel care a fost, în 
atât de multe privinţe, un an greu, m-am gândit foarte mult 
la cine suntem și la calitățile care ne fac mai puternici nu 
doar ca dezvoltatori de afacere, ci și ca oameni. 

Mă tot întorc la ideea că a-ți construi o viață mai bună nu 
este doar despre ceea ce dorești să realizezi, ci despre 
efortul pe care-l depui pentru a deveni cea mai bună 
versiune a ta.

4 Mesajul Președintelui Companiei

FOREVER | România & Republica Moldova | Ianuarie 2021 | 261

Anul acesta mă concentrez pe 
evaluarea tuturor planurilor mele pe 
care vreau să le îndeplinesc și mă 
gândesc la cum trebuie să fiu pentru a 
ajunge acolo. În loc să mă rezum la 
sarcinile care trebuie îndeplinite, mă 
gândesc și la oamenii pe care îi admir, 
și la caracteristicile pe care aceștia le 
întrunesc pentru a face lucruri mărețe. 

Aș vrea să vă provoc să faceți la fel. 
Procedând așa, adăugați ceva 
important la lista voastră cu scopuri 
– suflet și hotărâre.

Fie că vă doriți să vă calificați la un nou 
nivel în Planul de Marketing, să vă 
îmbunătățiți condiția fizică, să aveți mai 
mult timp liber pe care să-l petreceți cu 
familia sau orice alt obiectiv pe care vi 
l-ați stabilit, aceste patru idei vă vor 
ajuta să vă mențineți pe drumul ales și 
să avansați în tot ce vă propuneți.

FIȚI DEDICAȚI

Indiferent de ceea ce vă doriți pentru 
voi anul acesta, nu uitați să rămâneți 
dedicați. Uneori, recidivele sunt dincolo 
de controlul nostru, dar voi puteți 
decide dacă lăsați blocajele să vă țină 
pe loc sau vă păstraţi implicarea, 
viziunea și curajul de a continua.  

FIȚI HOTĂRÂȚI

Ai auzit vreodată pe cineva spunând 
că are o voință de fier? Înseamnă că 
voința sa este mai puternică decât 
forțele care amenință să-l îndepărteze 
de pe drumul ales. Și pe voi voința vă 
va împiedica să vă lăsați distrași. 

Uneori, s-ar putea să nu te simți 
motivat să petreci câteva ore căutând 
prospecți sau verificându-ţi linia 
inferioară. Nimeni nu poate fi motivat în 
fiecare secundă a zilei. Dar cei care au 
voință pot munci pentru obiectivele lor 
chiar și în acele zile când poate părea 
tentant să lase deoparte unele acțiuni.

FIȚI INOVATORI

Trăim într-o stare de evoluție constantă. 
Tehnologia se schimbă mereu, la fel și 
instrumentele pe care le folosim pentru 
a comunica între noi. Dacă sunteți 
întotdeauna dispuși să vă adaptați, să 
învățați și să îmbrățișați lucruri noi, veți 
descoperi că obiectivele voastre sunt 
mai ușor de atins.

FIȚI PROACTIVI

Rutina este confortabilă, dar nu 
rămâneți în această stare de 

comoditate. Acționați în fiecare zi 
pentru a vă apropia de obiectivele care 
sunt cele mai importante pentru voi? 

Nu fiţi pasivi și nu lăsați ca lucrurile să 
se întâmple în jurul vostru. Trăiți 
stabilindu-vă cu claritate intențiile. Fiți 
proactivi. Preluați controlul și 
străduiți-vă să creați în fiecare zi 
conjuncturile cele mai potrivite pentru a 
vă construi viața dorită.

Pe măsură ce ne îndreptăm spre un alt 
an plin de entuziasm, sper să vă 
amintiți aceste patru idei și să vă 
gândiți la modul în care le puteți folosi 
permanent. 

Iar în timp ce vă pregătiți să trăiți la 
maximum fiecare moment și să vă 
atingeți toate obiectivele minunate, 
căutați să faceți mai mult decât ceea 
ce faceți acum pentru a ajunge acolo și 
gândiți-vă la omul care va trebui să fiți.

Continuați să zâmbiți,

Gregg Maughan 
Președinte, Forever Living Products



“La mulți ani, Forever România!” a început să răsune cu speranță, încredere 
și cu o hotărâre rar întâlnită, în urmă cu 22 de ani, într-o zi de ianuarie 1999, 
din inimile unor oameni calzi, prezenți la un moment care avea să ne schimbe 
tuturor viețile. Era prima zi din ceea ce numim astăzi Forever Living Products 
România – o casă, o speranță, o putere, o dorință, un zâmbet, o schimbare, 
o reușită – aduse la viață prin pasiunea, munca, încrederea și dragostea pe 
care Dora & Gabor Szőcs, Country Managerii noștri, le-au pus în acest proiect 
într-o perioadă în care nimeni nu dădea vreo șansă acestui model de afacere 
într-o țară abia ieșită de sub regimul comunist.

Cu pași emoţionaţi, însă 
cu hotărâre, împreună cu 
oameni creativi și dornici să 
depășească mentalități, Forever 
România își deschidea porțile în 
ropote entuziaste de aplauze, 
în prezența Președintelui 

Puterea Forever este puterea dragostei. 

Companiei, Gregg Maughan, 
și a unui grup restrâns de 
persoane care formau pe atunci 
echipa Forever România. 

Erau puțini, dar puternici și 
curajoși. Oameni care au pus 
baza temeinică a ceea ce este 

astăzi compania în România 
și care continuă cu același 
devotament să participe la 
creșterea ei, 22 de ani mai 
târziu, alături de mulți alții care 
ne-au devenit coechipieri.

De 22 de ani în România

5Forever România
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Toate emoțiile inaugurării 
sediului central au fost trăite sub 
cupola unei vile brâncovenești, 
situată într-o zonă minunată 
a orașului - Bulevardul 
Aviatorilor, nr. 3, în prezența 
fondatorului companiei, Rex 
Maughan. Mai mult decât un 
sediu, o bijuterie arhitecturală 
superbă, ne îmbrățișează și 
astăzi cu aceeași dragoste și 
simțim în ea căldura, istoria, 
bucuria, motivația, unicitatea și 
autenticitatea, dar și rezistența 
și forța a ceea ce face din 
Forever o companie de neoprit.

Afacerea a fost primită în 
țara noastră cu entuziasm, 
curiozitate și multă dorință încă 
de la început. Era o idee nouă, 
vie, sigură, dovedită, care avea 
să devină cheia eliberării vieților 
încorsetate ale celor care știau 
că pot face mai mult decât li se 
permitea. Era un vis devenit o 
realitate palpabilă în scurt timp. 
De la primul depozit deschis la 
Cluj-Napoca în iunie 1999 până 
la celelalte 7 care au urmat în 
țară (Aviatorilor, Iași, Brașov, 
Constanța, Arad, Craiova, 
Otopeni) și la deschiderea celui 
din Republica Moldova nu a 
durat mult. Cererea era mare, 
dorința era imensă, oamenii 
simțeau gustul ideii de a avea 
propria lor afacere, stabilă, fără 
riscuri și fără investiții majore, 
având în companie cel mai 
puternic partener de călătorie.

Forever România nu ar fi 
putut prinde viață fără Forever 
Business Ownerii care încă din 
prima zi au cultivat semințele 
libertății în viețile oamenilor.  
Sunt pionierii care au întărit 
rădăcinile companiei prin voința 
lor incredibilă, încrederea 
nemărginită și dragostea pentru 

produsele extraordinare, pe 
care voiau să le aducă în casele 
tuturor românilor. Le mulțumim.  
Ei sunt cei care au făcut să bată 
inima Forever a primilor oameni 
pe care i-au înscris, cei care 
au crezut în schimbare și erau 
hotărâți să-și ia viața în propriile 
mâini.

Inima Forever este mare și în 
ea încape oricine. Iar în aceste 
peste două decade a devenit 
și mai puternică, a crescut cu 
sute și mii de oameni care i 
s-au alăturat. A devenit o forță 
greu de învins, pentru că este 
susținută în continuare de 
oameni puternici, care au grijă 
zilnic, cu generozitate și dăruire, 
ca ea să bată în viețile cât mai 
multora.

6 Forever România
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Succesul a caracterizat 
Forever România încă 
de pe atunci. A devenit 
nu doar o emblemă a 
companiei, ci un stil de 
viață, trăit deja de sute 
de mii de oameni în 
România. Astăzi. Mai  
mult ca oricând.

Sună totul simplu și 
frumos. Dar drumul celor 
22 de ani nu a fost lipsit 
de provocări, obstacole, 
dificultăți. Doar ce am trecut 
împreună prin anul 2020. Nu 
ne-a întins nimeni un covor 
roșu pe care să pășim an de 
an. L-am construit împreună, 
cu multă muncă, cu o echipă 
de oameni minunați, cu voință 
infinită, cu forță incredibilă de 
reinventare și adaptare, cu 
dăruire și devotament. 

De ce am continuat în vremuri 
tulburi? 

Pentru că dragostea față de 
oamenii pe care îi avem în 
companie, care își împlinesc zi 
de zi visuri prin oportunitatea 
Forever, dar și pentru cei care 
știm că merită șansa unei vieți 
împlinite și sunt pe cale de a 
ni se alătura, ne-a oferit puteri 
nebănuite. Și ne face să ne 
ridicăm din nou și din nou. Mai 
puternici, învățați și curajoși.

AM DOVEDIT CĂ 
SUNTEM O FORȚĂ 
INVINCIBILĂ ÎN 
ANUL CARE TOCMAI 
S-A ÎNCHEIAT. 

Am avut și ne-am 
bucurat întotdeauna și 
de sprijinul companiei-
mamă  – Forever Living 
Products Internațional. 

Echipa executivă, în frunte cu 
Președintele Companiei, Gregg 
Maughan, și tot staff-ul 
de acolo sunt cei care au 
crezut în noi de la începuturi 
și investesc constant resurse, 
timp, energie, idei să inovăm, să 
creștem și să venim în sprijinul 
vostru cu produse actuale, cu 
instrumente de lucru moderne, 
pretabile la vremurile pe care le 
trăim. Și cu Rex mereu aproape 
de noi, parte din sufletul nostru, 
care se interesează constant de 
echipa României și de oamenii 
extraordinari care o alcătuiesc. 
Le mulțumim că ne au mereu sub 
aripa lor și că ne sunt aproape ori 
de câte ori avem nevoie.

Și vouă, tuturor angajaților, 
colaboratorilor, consumatorilor 
și Forever Business Ownerilor, 
vă spunem doar atât: cei 22 
de ani pe care îi împlinim acum 
vi se datorează – cu fiecare 

produs consumat, cu fiecare 
om înscris, cu fiecare telefon 
dat, cu fiecare acțiune pe care 
ați așezat încrederea în ceea ce 
înseamnă Forever. 

ESTE SĂRBĂTOAREA 
VOASTRĂ.
Voi sunteți compania. 
Voi sunteți cei cu care ne 
mândrim azi și pe care îi 
sărbătorim astăzi și în fiecare 
zi. Cu ropote de mulțumiri, 
aplauze și încrederea că 
și următorii 22 de ani ne 
vor găsi pe același trend 
ascendent pe care ne găsim 
astăzi. Cu cea mai frumoasă 
afacere în mâinile noastre. Pe 
care s-o dăruim și altora.

La mulți ani tuturor!

7Forever Românis
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Probabil că, după un an cu atâtea evenimente electorale, citind titlul acestui 
articol te-ai gândit că va fi vorba despre politică. De fapt, am ales acest titlu 
pentru a-ți capta atenția, pentru a te face să alegi să-l citești, din multitudinea 
de materiale și informații la care ai acces în zilele noastre. Iar textul de mai jos 
se referă tocmai la mecanismele implicate într-un proces decizional și îți oferă 
câteva sugestii pe această temă.

Viața este un șir continuu de 
decizii. Ai de făcut alegeri 
zilnice, de la compoziția micului 
dejun și a garderobei pe care o 
vei purta în cursul zilei până la 
activitățile pe care le stabilești 
pentru programul tău de muncă 
sau cartea pe care urmează 
să o citești seara. Pe măsură 
ce omenirea progresează, 
opțiunile pe care le are la 
îndemână sunt tot mai multe. 
Lumea în care trăim azi ne oferă 
o extraordinară abundență 
– gândește-te, de exemplu, 
la produsele de pe rafturile 
unui supermarket, la canalele 
TV pe care le ai la dispoziție 

ori la electrocasnicele care 
se află la un click distanță, în 
magazinele online. Dar această 
bunăstare materială vine cu un 
cost: progresul ei a fost atât 
de rapid încât noi, oamenii, 
am rămas în urmă în ceea ce 
privește capacitatea de a face 
alegeri benefice. De multe 
ori, când ai de luat decizii cu 
multiple opțiuni, situația devine 
tensionată sau chiar obositoare. 
Ca să nu se întâmple asta, poți 
să te ajuți de anumite principii:

De regulă, cu cât ai mai multe 
alternative, cu atât mai dificil 
este procesul decizional. Se 

numește paralizia alegerii. Te 
copleșesc informațiile, poate 
și miza deciziei tale, încât fie 
amâni nejustificat, fie alegi 
sub presiune. Iar după ce faci 
alegerea, orice mică problemă 
legată de rezultat îți poate 
induce un regret - consideri că 
nu ai făcut alegerea perfectă, 
întrucât îți imaginezi că o 
alegere diferită, din multitudinea 
de opțiuni, ar fi fost mai bună. 
O soluție posibilă este să ai 
așteptări mai scăzute, iar 
alegerea pe care o faci să 
devină o surpriză plăcută. O 
altă soluție este să limitezi 
opțiunile. Ea poate fi aplicată 

Despre
alegeri
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de părerile celorlalți și consideră 
că viața le este determinată de 
factori din afară, pe care nu-i 
pot controla. Altele iau decizii 
exclusiv pe baza propriului 
sistem, intern, de valori. 
Atunci când vrei să influențezi 
decizia unei persoane, e bine 
să observi în ce categorie 
se înscrie și apoi să vii cu 
argumentele potrivite.

Când ai de făcut o alegere, 
analizează mai mult fondul și 
mai puțin forma. În comerț, 
de exemplu, marketingul 
își face datoria din ce în ce 
mai pregnant, astfel încât 
produsele sunt tot mai frumos 
împachetate și prezentate, 
dar uneori conținutul lor lasă 
de dorit. Chiar dacă sunt 
scrise cu litere tot mai mici, 
analizează în profunzime 
informații precum compoziția, 
greutatea, adaosurile. Pentru 

produsele Forever, acest aspect 
este un avantaj competitiv, 
astfel încât poți valorifica cu 
succes principiul de mai sus 
în activitatea ta de vânzări, 
punând în evidență conținutul și 
calitatea produselor, alături de 
forma lor atractivă.

Uneori, e mai bine să lași 
pe alții să ia decizii în locul 
tău. Spre exemplu, există o 
anumită tendință în lumea 
medicală (mai ales cea de peste 
ocean), aceea de a prezenta 
pacienților toate opțiunile pe 
care le au la dispoziție (cu 
avantaje și dezavantaje) și de 
a-i lăsa pe aceștia să aleagă. 
Dar în multe dintre cazuri, 
se dovedește că e mai bine 
să mergi pe recomandările 
unui medic de încredere, 
acesta având experiența și 
capacitatea necesară în a lua 
deciziile potrivite. Iar tu, în loc 

și în munca ta de FBO, atunci 
când vinzi produse – uneori 
e bine să prezinți mai puține 
variante, pentru ca alegerea să 
fie mai ușor de făcut.

Atunci când iei decizii, e bine să 
acorzi atenție limitărilor fizice, 
psihice sau emoționale. Ele pot 
sta în calea analizei corecte 
a opțiunilor. Cazul tipic este 
cel în care faci cumpărături în 
supermarket înainte de masă, 
sub senzația de foame – de 
obicei vei exagera la cantități 
sau vei face alegeri ”de poftă”. 
Această tactică, însă, o poți 
valorifica în propria activitate – 
cu siguranță o băutură nutritivă 
servită într-o zi toridă va avea 
un efect bun asupra clienților 
potențiali însetați.

Oamenii fac alegeri și în funcție 
de locusul propriu de control. 
Anumite persoane, cu locus de 
control extern, sunt influențate 
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de frământări asupra deciziei, 
să te poți concentra pe propria 
vindecare. Principiul se aplică și 
în cariera de FBO, atunci când 
ceri părerea sponsorului, sau 
a unei persoane cu mai multă 
experiență în Forever, cu privire 
la diversele opțiuni pe care le ai 
de făcut.

Cele mai multe decizii pe care 
le iei sunt cele cotidiene, cu 
importanță limitată. Dar, de-a 
lungul vieții, ai de-a face și cu 
alegeri majore – de exemplu 
partenerul de viață, domeniul 
de activitate, job-ul sau locul în 
care trăiești. Sunt decizii dificile, 
complexe, și de fiecare dată, 
datorită mizelor implicate, este 
esențial să faci alegerea cea 
mai bună. Dar alegerile de tipul 
acesta nu sunt dificile din cauză 
că nu putem compara complet 
alternativele sau că ne lipsește 
capacitatea mentală pentru a 
înțelege exact ce e mai bine să 
facem. Alegerile cu miză mare 
sunt dificile pur și simplu pentru 
că nu există o ”cea mai bună 
alegere”.

Este posibil ca, de-a lungul 
timpului, să te frământe 
întrebări cu privire la deciziile pe 
care le iei în viața ta de FBO. 
Între ele, întrebarea principală 
ar putea fi ”Oare am făcut o 
alegere bună atunci când am 
hotărât să devin FBO?”. Poate 
că ai comparat acest lucru 
cu alternative – un job, o altă 
inițiativă antreprenorială. Iar 
când ai făcut aceste comparații, 
ai luat în calcul factori precum 
câștigul financiar sau efortul 
pe care fiecare alternativă l-ar 
fi implicat. Aceste evaluări nu 
pot avea decât trei rezultate 
potențiale: mai bun, egal, sau 
mai slab. Cu alte cuvinte, poate 
că altă activitate ți-ar fi adus 
un câștig financiar mai bun, cu 
un efort mai mic. Sau invers. 
Sau ar fi fost la fel. Sau, ca să 
câștigi mai bine, ar fi trebuit să 
muncești mai mult. Dar toate 

acestea sunt presupuneri, 
legate teoretic de două valori 
cuantificabile, comparate într-un 
mod matematic. Alegerile 
importante, însă, nu se petrec 
așa.

Într-o lume ideală, fiecare 
alegere ar putea fi măsurată în 
valoare absolută, iar decizia ar 
fi simplă – mergi pe alternativa 
cea mai avantajoasă pentru 
tine, determinată de motive 
evidente. Dar, de fapt, alegerile 
importante sunt greu de făcut 
pentru că argumentele implicate 
îți aparțin. Sunt specifice 
persoanei tale. Iar frumusețea 
unei vieți împlinite constă în 
faptul că aceste rațiuni stau în 
puterea noastră. Când trebuie 
să aleagă între opțiuni care par 
a fi egale, oamenii au puterea 
de a face ceva remarcabil: 
pot crea motive. Își pot 
construi propriul drum în viață, 
alegându-l singuri, devenind 

ceea ce vor, ceea ce își doresc. 
Devenind constructorii propriilor 
lor destine.

Astfel, atunci când ai ales să 
devii FBO, nu ai comparat, în 
mod necesar, alternative. Ci ai 
luat în calcul un anumit drum în 
viață și, cu informațiile pe care 
le dețineai, ai ales să-l parcurgi. 
Nu te-ai mai uitat, precum mulți 
„rătăcitori”, la motive exterioare 
care să-ți guverneze alegerea, 
ci la cele interioare. Ai decis să 
devii FBO, ți-ai hotărât propriul 
destin, și nu te mai întrebi dacă 
ai făcut o alegere corectă sau 
nu, ci faci tot ceea ce poți ca 
acest drum să devină cel mai 
bun drum pe care l-ai fi putut 
alege în viață.
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Start Your Journey Pack – 
Începe-ți acum călătoria Forever

Startul perfect al unui an de succes înseamnă Start Your Journey Pack, atât 
pentru tine, cel care ne citești pentru prima dată sau ești debutant în afacerea 
Forever, cât și pentru tine, Forever Business Owner-ul hotărât să transforme 
2021 în cel mai bun an de până acum.

11
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Este primul și cel mai 
avantajos pas către o 
sănătate mai bună și 
succes în afacere

Nou, avantajos, ideal pentru 
orice început de carieră 
în Forever și nu numai. 
Este pachetul care conține 
produse Forever cheie, care 
te pot ajuta să-ți schimbi 
mentalitatea de consum și 
să faci pași serioși spre a 
arăta și a te simți mai bine ca 
niciodată. 

Nu doar tu, ci și familia și 
toți cei dragi ție, deoarece 
pachetul conține unele 
produse “dublate” (câte două 
bucăți), pentru ca și cei din jur 
să poată descoperi calitățile 
extraordinare  ale celor mai 
cunoscute produse Forever.

Practic nu cumperi intrarea 
într-o afacere sau un simplu 
pachet, cumperi produsele pe 
care oricine are nevoie să le 
consume constant sau să le 
aibă în casă, pentru sănătate 
și stare de bine. Iar pe lângă 
beneficiile dovedite la nivel 
mondial în privinţa sănătăţii, 
aceste produse au și puterea 
de a-ți schimba viața, 
veniturile și cariera.

Avem cu toții avantaje, 
pentru că ne putem construi 
business-ul, dar cel mai mare 
avantaj îl are cel pentru care 
s-a inventat acest pachet 
- noul înscris sau Preferred 
Customer-ul. Adică cel 
care decide că acum este 
momentul să preia controlul 
asupra viitorului său și să 
dețină propria afacere, într-un 
sistem duplicabil, cu succes 
dovedit în peste 160 de țări.

Ce conține Start Your Journey Pack?

· Pachetul C9 cu Forever Aloe Vera Gel 
(Lite Ultra Vanilie sau Ciocolată) – 1 cutie

· Forever Active Pro-B – 1 buc

· Forever ARGI+ - 1 buc

· Aloe Propolis Creme – 1 buc

· Aloe Vera Gelly – 2 buc

· Aloe Heat Lotion – 2 buc

· Aloe Lips – 3 buc

· Forever Bright Toothgel – 2 buc

· Aloe Ever-Shield Deo Stick – 2 buc

· Aloe Peaches mini – 3 cutii x 330 ml

· Broșura Primii Pași spre Manager - 1 bucată

Astfel, Start Your Journey Pack:

 � Reunește produse de top din oferta companiei, inclusiv 
pachetul C9 din programul F.I.T., care se bucură de un succes 
extraordinar la nivel mondial. 

Astfel, te poți concentra pe câteva produse cheie pe care să le 
testezi și recomanzi pentru a-ți începe cariera de FBO – care sunt 
și unele dintre cele mai vandabile, căutate și apreciate în întreaga 
lume Forever - ceea ce îți face munca mai ușoară în afacerea care 
îți stă la îndemână odată cu achiziția acestui pachet.

 � Este cel mai simplu, rapid și avantajos mod de a deveni 
Forever Business Owner și de a porni cu încredere în călătoria 
succesului.

 � Conține produse în valoare de aproximativ 1.5 p.c. (la înscriere 
sau la nivel de Preferred Customer îl cumperi la preț de 1.5 p.c., 
cu reducere față de Prețul Recomandat de Vânzare), dar îți vor fi 
alocate automat 2 p.c.

 � Prin achiziția lui te califici direct Asistent Supervizor, nivel de 
la care poți începe să-ți construiești afacerea, sponsorizând 
oameni și formându-ți astfel echipa.

 � În plus, începând cu următoarea comandă după cumpărarea 
lui, beneficiezi de:

 � Un discount de 30% față de Prețul Recomandat de Vânzare 
la toate produsele din gama Forever, reducere care crește pe 
măsură ce avansezi în Planul de Marketing, plus:

 » 30% Profit din vânzările online la PRV,

 » 25% Profit de Preferred Customer pe baza cumpărăturilor 
efectuate de clienții preferențiali sponsorizați personal și

 » 5% Bonus Boost, dacă ești Activ cu 4 p.c., de la Asistent 
Supervizorii sponsorizați personal (care nu sunt Activi cu 4 
p.c.) și de la Preferred Customerii sponsorizați de aceștia.

12
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Ești deja Forever Business Owner? 

Acest pachet este asul din mânecă pentru 
succesul afacerii tale, un instrument super 
avantajos pentru recrutare și consolidarea 
echipei.

· poți să înveți persoana nou înscrisă cu SYJP să 
folosească produse din propria ei afacere și să le 
dea mai departe, cadou sau spre testare, pentru 
a atrage alți doritori ai unui stil de viață sănătos

· obții bonus pentru înscrierile cu SYJP

· te ajută să faci mai ușor Activul lunar de 4 p.c. 
(ba chiar să-l depășești), care este fundamentul 
oricărei afaceri Forever și regula de bază pentru 
obținerea bonusurilor

Ce trebuie să știi despre Start Your 
Journey Pack?

· Poate fi cumpărat exclusiv de persoanele care 
se înscriu în Forever sau de Preferred Customeri, 
doar o dată.

· Este disponibil și în Republica Moldova, cu 
aceeași componență și respectând aceleași 
reguli de achiziționare ca în România.

· Este disponibil doar cu C9 Aloe Vera Gel și în 
două variante de Forever Lite Ultra: vanilie sau 
ciocolată.

Start Your Journey Pack ți se potrivește mânușă și, mai ales 
acum, la început de an, este alegerea ideală pentru a porni 
în călătoria de cucerire a celor mai frumoase reușite. 

Oamenii din jurul tău pot descoperi în acest pachet nu doar 
bucuria unui stil de viață Forever sănătos, dar și oportunitatea 
fantastică de a-și dezvolta propria afacere, într-o comunitate mereu 
pregătită să-i sprijine. 
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1. Sunteți de 22 de ani în Forever România 
și împreună cu soțul dvs., ați fost primii 

Manageri cu ID românesc. Scrieți o istorie 
remarcabilă, bogată în succese, în afacerea 
dvs. Ce înseamnă pentru dvs. această 
călătorie, acum, când sărbătorim 22 de ani 
ai companiei în țara noastră?

Mă simt onorată să fiu în faţa voastră ca FBO 
care s-a alăturat de la început în această 
frumoasă călătorie. Pare că a trecut mult timp, 
dar a fost o călătorie extraordinară, palpitantă. 
Calea spre succes n-a fost presărată doar cu 

Pentru Vajda Katalin, Soaring Manager, membru KLC, succesul este constanta 
care îi însoţește an de an afacerea. La cele mai înalte niveluri în Forever 
România. Chiar și în cel mai dificil an pe care l-am trăit cu toții în 2020, ea are 
cea mai bună, solidă și activă afacere din țara noastră. 

„Menirea mea – să ajut cât 
mai mulţi oameni să fie liberi”

Este numărul 1 la p.c. totale în 2020 și pe locul al 
doilea la p.c. non-manageriale (pe baza punctelor 
din România & Rep. Moldova), prezentă 30 de 
luni fără întrerupere în Club 100 și calificată la 
aproape toate stimulentele companiei.

Pasiunea pe care o investește în tot ceea ce face 
este unul din marile ei atuuri. Hotărârea de a-i 
ajuta pe oameni să-și urmeze și să-și împlinească 
visurile a adunat în jurul ei o echipă valoroasă, 
mereu în ascensiune. 

Revista noastră a provocat-o la un dialog în care să 
ne împărtășească strategiile pe care le folosește în 
munca sa care îi aduce succes după succes.
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trandafiri, n-a fost simplu, am avut provocări 
destule, ca în orice muncă de pionierat.

Ceea ce mă definește e că am făcut tot posibilul 
să nu mă abat de la acest drum și am învățat și 
echipa că acesta este cel mai important lucru. În 
fiecare an, lună, zi, oră!

Dacă mă uit înapoi și analizez traseul spre 
marile reușite, pot să spun: Da, a meritat fiecare 
secundă. Pentru că oricât ar fi de minunat, 
momentul succesului trece, dar momentele 
călătoriei rămân. Și Forever este despre omul 
care devii în acest proces, mai mult decât 
despre rezultate. Iar satisfacțiile sunt pe măsură! 
Dezvoltare personală, profesională, libertate 
totală, loialitate, mulți prieteni, călătorii, oameni 
care și-au schimbat viața.

În acești 22 de ani am călătorit cu firma de 
aproximativ 35 de ori într-o mulţime de ţări 
Pe lângă asta, am de două ori pe an vacanțe 
personale, dar și cu echipa în cele mai frumoase 
locuri din lume, pe care altfel nu mi le-aș fi 
permis.

Ce să mai povestesc despre câtă apreciere, 
recunoaștere, câte reușite și împliniri am în 
echipă! Fiecare calificare de Manager, Senior, 
Soaring, Safir Manager îmi umple inima de 
bucurie. Cum au fost posibile toate acestea? 
Prin rezolvarea problemelor a mii de oameni și 
aducând valoare în existenţa lor.

De 22 de ani fac programul Forever2Drive 
continuu, ajutând cât mai mulți Manageri din 
echipa mea să-și schimbe viața în bine. Mă calific 
la Raliul Global în fiecare an, de la început, dar 
nu singură, ci cu mulți coechipieri. O maximă 

2. Sunteți FBO nr. 1 în topul p.c. totale 
și nr. 2 la p.c nmg pentru Forever 

România în 2020, aveți o afacere extrem 
de solidă și în continuă dezvoltare. Cum ați 
reușit, mai ales într-un an atipic pentru toată 
lumea? Ce ați făcut diferit față de alți ani?

Ca oricare dintre noi, am avut un an foarte 
interesant, neobișnuit, care a adus multe 
provocări și presiuni. În același timp a venit cu o 
șansă imensă de dezvoltare din toate punctele 
de vedere. Nu a fost ușor, dar cu o atitudine 
corespunzătoare, orice e posibil, pentru că 
succesul depinde întotdeauna de deciziile 
noastre. La fel ca atunci când avem o lămâie, 
apă, puțină miere și doar de noi depinde să 
facem o limonadă gustoasă. Și în afacerea 
noastră, instrumentele pe care le-am avut nu 
s-au schimbat, am avut produsele noastre 
minunate și Planul de Marketing. Conceptul a 
rămas - sprijinirea oamenilor care sunt dispuși 
la schimbare și care sunt dispuși să plătească 
prețul succesului, prețul libertății, oameni care 
sunt hotărâţi să-și ia soarta în propriile mâini.

Da, satisfacția a fost mai mare și mi-a oferit multă 
bucurie, căci anul acesta am întâlnit mulți oameni 
care chiar au avut nevoie de oportunitatea 
noastră. Chiar a fost singura lor șansă în această 
perioadă. Și toate acestea numai și numai online.

împlinire e și programul Chairman’s Bonus, 
realizat de nenumărate ori cu parteneri devotați 
din echipă. Cea mai mare bucurie a mea este 
că putem să savurăm împreună aceste calificări, 
putem să le trăim împreună. Și faptul că, dacă 
ești un exemplu de urmat, echipa te copiază, 
vine cu tine.
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A fost o provocare să trec 100% online și, dacă 
până atunci făceam online doar instruirile de 
grup, am trecut la prezentări, follow-up, toată 
activitatea mea am mutat-o în mediul digital.

Din decembrie 2019 până în februarie 2020 am 
călătorit în Statele Unite, Miami, o croazieră lungă 
și fabuloasă. După ce am sosit acasă, am aflat 
ce situație există și cum va arăta viața noastră. 
M-am adaptat rapid și mi-am început activităţile.  

Sincer vă spun, mi-a plăcut această provocare, 
fiindcă nu mai trebuia să călătoresc tot timpul și 
am economisit foarte mult timp. Am fost obișnuită 
cu munca zilnică, cu un program de 10 ore în 
Forever. Și de acasă am lucrat același timp, dar 
cu eficienţă mai mare. Am reușit să fiu cu mai 
multe persoane odată decât înainte, întâlnirile 1/1 
au fost mai numeroase; consultațiile la fel.

Deci am continuat să fac aceleași activități, 
dar numai în mediul online, care este mult mai 
eficient acum! Munca perseverentă, din suflet, 
concentrată pe succesul oamenilor, a dat acest 
rezultat. Roadele instruirilor de 22 de ani au dat 
rezultate.

Cred cu tărie că investiția în dezvoltarea 
oamenilor este cel mai important lucru. E 
cea mai bună investiție, să știi meseria ta, să 
devii profesionist. Dacă oamenii din echipă se 
dezvoltă, și afacerea devine solidă, profitabilă, pe 
termen lung. Asta a fost, este și va fi dorința mea 
- să dau instrumente, valori care să conducă la 
dezvoltare continuă. Nu investesc niciodată în 
puncte, de aceea vă recomand ca și voi să vă 
învățați partenerii, așa cum spune un proverb, să 
pescuiască singuri, nu să le oferiţi voi peștii. 

3. Cum ați lucrat cu echipa dvs. 
managerială, dar și cea non-

managerială, în continuă creștere în ultimul 
an, pentru ajunge la aceste rezultate 
frumoase?

Cum am zis mai înainte, am lucrat și lucrăm 
online. Iar cum bine știți, munca și succesul 
constau în două lucruri - tehnica potrivită, 
eficientă, și atitudinea corespunzătoare. Ne-am 
adaptat stilul de lucru exclusiv la mediul digital. 

Nu am sesizat schimbări majore în atitudinea 
echipei, am acceptat provocările, schimbările, 
am găsit soluții, am avut permanent o atitudine 
de învingător. Nu poți să ajungi la atitudinea 
corespunzătoare peste noapte, e un proces, care 
la mine a început acum 22 de ani și s-a dezvoltat 
continuu datorită instruirilor. Cei din echipa mea 
au devenit oameni cheie, exemple, care arată 
drumul și pentru alții, care pornesc alături de ei și 
astfel cu toții devin de neoprit.

Deci nici în 2020 locul unde mă aflam n-a 
reprezentat focalizarea și motivația mea. Ci 
munca perseverentă și dezvoltarea. Iar munca 
a fost în echipă. Pe această cale, dragilor, vă 
felicit din suflet și sunt mândră de rezultatele 
obținute. Vă apreciez, vă respect, toată 
recunoștința mea și mulțumiri pentru fiecare 
persoană în parte, chiar și pentru cei care au 
avut o singură comandă în 2020. Echipa Vajda 
a demonstrat că orice e posibil, că depinde 
de atitudinea și de decizia noastră. Așa că am 
făcut din 2020 cel mai bun an de până acum. 
Bravo, echipa!
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4. Sunteți exemplul cel 
mai bun că succesul 

și creșterea pot fi atinse, 
indiferent de ceea ce se 
întâmplă în jur. Dar pentru 
asta este nevoie de o putere 
de reinventare și adaptare 
destul de mare. Cum ați 
reușit?

A fost mai dificil în primele luni, 
până când toată echipa s-a 
mutat pe online, însă, după 
ce a pornit acest proces, totul 
a devenit firesc. Întotdeauna 
începutul e mai aparte. 
Indiferent de vremurile pe care 
le trăim și ceea ce se întâmplă 
în jurul nostru, noi trebuie să fim 
hotărâți, dedicați, să știm exact 
ce dorim și să mergem pe 
drumul nostru înainte.

Ce depinde de noi să facem, 
să acționăm, să schimbăm, iar 
restul să acceptăm. Și să nu ne 
irosim energia, atenția, timpul 
nostru pe ce nu depinde de noi. 
Suntem creativi și ne dezvoltăm 
creativitatea constant.

Trăim din plin. Suntem 
conștienți că se poate și că ce a 
funcționat luna trecută e posibil 
ca peste două luni să nu mai 
fie valabil. Adaptăm metodele 
de lucru imediat. Asta facem. 
Acum mă ocup foarte mult timp 
cu pregătirea instruirilor, dar 
am de unde, pentru că nu mai 
călătoresc atât. Și pe drumurile 
pe care le făceam înainte am 
învățat încontinuu, am ascultat 
materiale, am dat telefoane etc.

5. Ați fost întotdeauna o prezență discretă în mediul 
digital. Iată că 2020 ne-a pus față în față mai mult ca 

oricând cu mediul online, care s-a transformat într-un teren 
de acțiune pentru orice tip de afacere. Cum v-ați împrietenit 
cu acest mediu în ultimul an?  

Întotdeauna mă inspir, învăț mult, mă dezvolt permanent. 
Întotdeauna rămân concentrată pe oamenii care au voință, pe 
oamenii care sunt dispuși să-și schimbe viața spre bine din 
toate punctele de vedere. Care vor siguranță pe insula Forever. 
Siguranță nu în acțiuni, ci într-o viață mai bună.

Sunt discretă în principal pe Facebook. Pentru mine e foarte 
important să fiu autentică, întotdeauna să spun adevărul, să fiu eu 
însămi. De aceea muncesc și acţionez acolo unde și în felul în care 
mă simt bine, în conformitate cu valorile mele, cu stima mea de 
sine, cu standardele mele morale, cu stilul meu. Vreau să rămân 
eu, unică.

Cred cu tărie că în activitatea noastră oamenii în primul rând ne 
acceptă pe noi, cum suntem, cine suntem, ce reprezentăm. Noi 
lucrăm cu oameni și pentru oameni. Oferta Forever reprezintă 
instrumentul nostru cel mai bun ca să ajutăm. Sistemul meu e 
copiabil, fiindcă atrag oameni asemănători mie și ne înțelegem 
perfect, iar ei sunt dispuși să colaboreze cu mine, să învețe de la 
mine în mod armonios, lejer, simplu.
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7. Sunteți o prezență constantă pe 
cele mai înalte trepte ale succesului în 

Forever România. Ce mai urmează pentru 
dvs. în 2021?

Da, corect, întotdeauna am fost în top, echipa 
Vajda a fost în top, asta înseamnă că am lucrat 
fără întrerupere, ne-am dezvoltat permanent 
și prin exemplul nostru personal am condus 
echipele noastre. A fost o creștere continuă.

Obiectivele mele rămân aceleași de până acum 
- să ajut cât mai multe persoane și să adaug 
valoare în viața oamenilor. Chiar cred că oamenii 
au nevoie de oferta noastră cum n-au avut 
niciodată. Noi oferim sănătate - fizică, psihică, 
emoțională, intelectuală și financiară. Siguranță, 
sprijin, apartenență, atmosferă pozitivă.

6. Care credeți că sunt principalele 
3-5 calități necesare în 2021 Forever 

Business Ownerului, pentru a avea un an de 
succes în afacerea lui?

Excelentă întrebarea, fiindcă succesul nostru 
în acest tip de afacere depinde în proporție de 
90% de atitudinea și abilitățile noastre. Atitudinea 
corespunzătoare pentru mine înseamnă:

• Încredere în tot ce face - și în potențialul lui, și 
în schimbare

• Încredere că dezvoltă afacerea lui proprie - 
dar că niciodată nu e singur 

• Încrezător în sine
• Gândește măreț - are viziune
• Nu se mulțumește cu puțin
• Curaj - uită total de frică - compensează lipsa 

experienței 
• Este perseverent
• Harnic, motivat, jucător de echipă
• Este dispus să iasă din zona de confort, e 

hotărât
• Dornic să învețe, nu manifestă rezistență la 

schimbare
• Responsabilitate
• Are ţel concret, clar
Vedeți, nu pot să spun doar cinci abilități, fiindcă 
fiecare dintre cele pe care le-am trecut are 
aceeași importantă și unul fără altul nu valorează 
suficient pentru un succes măreț. E un cumul.

Obiectivul meu pentru noul an este să avem 
în echipă Manageri noi, colaboratorii noștri să 
atingă nivelul dorit, să ne bucurăm alături de cât 
mai mulți calificați la stimulentele și programele 
oferite de companie.
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8. Pe scurt, ce mesaj 
aveți pentru echipa 

Forever România cu ocazia 
aniversării companiei în țara 
noastră și pentru Forever 
Business Owneri, indiferent 
de unde se află acum în 
afacerea lor?

Sunteți în cel mai bun loc, în 
cel mai bun moment. România 
a demonstrat că poate crește 
în orice condiții. Felicitări 
întregii echipe a României 
pentru efortul făcut și realizările 
obținute!

Nu contează ce se întâmplă 
în jurul nostru. Avem spatele 
asigurat de o firmă puternică, 
pe care ne putem baza 100%. 
Suntem capabili să realizăm 
lucruri mărețe, avem atitudinea 
potrivită, profităm la maximum 
de această ocazie unică și o 
oferim tuturor. 

Haideți să facem din 2021 cel 
mai bun an de până acum! 
Suntem cei mai în măsură să 
arătăm lumii întregi ce șansă 
uriașă pentru fiecare este 
Forever Living Products.

Povestea ei în această afacere a început în 1998, când o 
informaţie pe care a primit-o despre oportunitatea Forever a 
făcut-o să călătorească 700 km, până la Budapesta. După ce 
s-a înscris în Forever, mergea în fiecare zi de la serviciu la spital 
(ea fiind asistentă), după-amiază la prezentări, iar copilul ei a 
dormit mai mult în maşină decât în patul lui. Săptămânal, mergea 
împreună cu soțul ei (medic), cu care dezvolta afacerea Forever, 
de 2 ori pe săptămână 500 km până la depozitul din Debrecen, 
după produse. Au ajuns Manageri în doar 3 luni, dezvoltând o 
echipă de oameni care i-au urmat cu multă. „Am fost şi sunt 
mândră că reprezint în fiecare zi o asemenea firmă. Ştiu că asta e 
menirea mea. Să ajut cât mai mulţi oameni să fie liberi. Forever a 
devenit viaţa mea şi o să fac această activitate cât trăiesc.”
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Echipa Forever România

Mihaela Ioniță, 
Șef Birou Departament AS400 & 
Relații Internaționale  
Forever Living Products România

Mihaela, ești Forever de foarte 
mulți ani. Povestește-ne câte 
ceva despre începuturile tale în 
companie.

Călătoria mea în Forever a început 
acum mai bine de 12 ani, imediat 
după ce am absolvit facultatea. 
Aici am întâlnit o echipă de oameni 
valoroși, în mijlocul cărora stau 
Dora & Gabor, Country Managerii 
noștri, cu care am rezonat perfect 
și pe care îi admir și îi respect 
foarte mult. Este un colectiv 
minunat în care îmi place ceea ce 
fac și simt că munca mea este 
prețuită. 

Am apreciat încă de la început 
cultura sănătoasă a companiei, 
faptul că fiecare coleg se implică 
și tratează cu profesionalism, 
seriozitate și empatie orice 
provocare, chiar dacă în trecut 
poate nu s-a mai confruntat cu 
respectiva situaţie.

În ce departament îți desfășori 
activitatea?

Lucrez în Departamentul AS400 
& Relații Internaționale, însă nu 
am activat aici de la început. În 
primii ani am lucrat la secretariat, 
dar pentru că nu pot sta deoparte 
atunci când în jurul meu se petrec 
lucruri mărețe, am fost cooptată 
la Departamentul AS400 & Relații 
Internaționale. 

Am încercat mereu să mă bucur 
de oportunitățile oferite de 
companie pentru a învăța cât mai 
mult și a mă integra cât mai bine în 
familia Forever.

În prezent, în Departamentul 
AS400 mă ocup de procedurile 
de relocare, Forever Global 
Pay, situații legate de Politicile 
Companiei, întocmirea rapoartelor 
lunare, procesarea comenzilor 
în sistemul de operare AS400.  
De asemenea, colaborez cu 
sediul central din SUA și cu 
sediile Forever din celelalte țări în 
situații legate de Customer Care, 
Politicile Companiei, sponsorizări 
internaționale, modificări în 
sistemul AS400. 

Iubesc să lucrez cu oamenii și 
pentru oameni. Încerc să mă 
poziționez întotdeauna de partea 
Forever Business Owner-ilor, să 
le înțeleg perspectiva și să le ofer 
cele mai bune soluții pentru fiecare 
solicitare și situație în parte.

Suntem la începutul unui nou 
an. Ce mesaj ai pentru Forever 
Business Owneri?

Anul ce tocmai s-a încheiat a fost 
unul plin de provocări pentru noi 
toți, un an care ne-a arătat că 
trebuie să acceptăm schimbarea 
pentru a evolua și că împreună 
putem depăși orice obstacol 
prin înțelegere și răbdare. Facem 
constant eforturi și suntem alături 
de voi, ca afacerea voastră să 
se desfășoare în cele mai bune 
condiții, indiferent unde vă aflați și 
ce nevoi aveți.

Doresc să le mulțumesc tuturor 
FBO pentru lecțiile de viață pe care 
mi le-au oferit în toți acești ani și cu 
precădere în 2020. De la voi am 
învățat că pentru a reuși trebuie să 
avem curajul de a ne reinventa. 

Pentru a ne îndeplini visurile trebuie 
să parcurgem uneori etape dificile 
în viață, iar pentru a construi o 
afacere puternică trebuie să ne 
adaptăm oricărui tip de situație, 
să  muncim cu seriozitate  și 
perseverență.

În 2020, ați demonstrat încă o 
dată că puteți face orice. Că nu 
există bariere în drumul vostru 
către succes. Trebuie să știți că 
undeva, în spate, suntem noi, 
echipa Forever, care se bucură cu 
tot sufletul pentru fiecare reușită 
a voastră, fie că este vorba de 
următorul nivel atins în Planul de 
Marketing, calificarea la Chairman’s 
Bonus, Eagle Manager, Raliul 
Global, Forever2Drive sau la alte 
stimulente oferite de companie. Ne 
motivează să fim parte a succesului 
vostru.

Atât eu, cât și colegele mele din 
cadrul Departamentului AS400 
& Relații Internaționale, Oana și 
Eliza, vă stăm cu drag la dispoziție 
pentru orice informație necesară în 
consolidarea afacerii voastre. Ne 
puteți trimite oricând solicitările și 
întrebările voastre la 
suport_as400@foreverliving.ro.

Vă doresc să aveți un An Nou cu 
sănătate și bogat în realizări. La 
mulți ani, dragi Forever Business 
Owneri! Vă îmbrățișez cu tot 
sufletul. 
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Top 3 Forever România

TOP 3 FBO LA 
P.C. TOTALE & NMG ÎN 2020
Felicitări celor mai buni Forever Business Owneri din România la p.c. totale & non-manageriale, 
în anul 2020*. Ei sunt cei mai buni dezvoltatori de afacere, lideri desăvârșiți și au cele mai 
puternice afaceri Forever din țara noastră. Suntem #ForeverProud de fiecare dintre ei!

TOP 3 P.C. NMG

Locul 1: Vajda Katalin, 
Soaring Manager, membru KLC

Locul 2: Aurel & Vera Meșter, 
Diamant Manageri, calificați Eagle & membri KLC

Locul 3: Gizella & Marius Botiș, 
Diamant Manageri,membri KLC

Locul 1: Marian & Dr. Monica Costiță, 
Senior Manageri, calificați Eagle & membri KLC

Locul 2: Vajda Katalin, 
Soaring Manager, membru KLC

Locul 3: Nagy Ernő & Irma, 
Senior Manageri,calificați Eagle & membri KLC

TOP 3 P.C. TOTALE

* Topurile sunt realizate în baza punctelor credit obținute în România și Republica Moldova.



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

CLUB100

CLUB60

Alexandra Badea

Marian & Dr. Monica Costiță 

Valentin & Adriana Nițu

Marina Carmen & Vasile Gândulescu

Derzsi Etelka & Sámuel

Nagy Ernő & Irma 

Niculina & Viorel Ciuchea
Vajda Katalin
Liliana Tivadar
Marilena Culișir
Vasilica Crăciun
Daniel & Maria Parascan
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Ionuț & Georgiana Stroe 
Silviu Ursu
Camelia Dincuță
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Viorica & Ștefan Roșu 
Niculina Ștefana 
Constanța & Dănuț Mei-Roșu
Monica & Cristian Lepădatu
Violeta Loredana Gânbuțan

Viorica & Viorel Moca
Marinela Tuțuleasa
Maria Pop
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STIMULENTUL 1 

Alexandra Badea
Bandi Attila & Izabela
Liliana Berdan
Niculina & Viorel Ciuchea
Rodica & Ghiță Codoban
Vasilica Crăciun
Csoma Josif & Melinda
Marilena Culișir
Andreia Marinela Deac
Cristiana & Eugen Dincuță
Romina Doran
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Tatiana & Florin Gonț
Andreea Gruia
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
Niculina Ștefana
Szabó Éva
Ulbrecht Susana & Gavril
Petru & Emilia Trușcă

STIMULENTUL 2 

Marian & Dr. Monica Costiță
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Derzsi Etelka & Sámuel 
Gál Irén
Carina & Sebastian Iacătă
Kele Mónika
Marius & Milentina Marcus
Nagy Ernő & Irma
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Constantin & Tania Popa
Marinela Tuţuleasa
Ramona Vingan
Szabó József

STIMULENTUL 3
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Gizella & Marius Botiș
Camelia Dincuţă
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Aurel & Veronica Meșter
Daniel & Maria Parascan
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 FBO

Marian & Dr. Monica Costiță 
Alexandra Badea
Nagy Ernő & Irma 
Valentin & Adriana Nițu 
Marina Carmen & Vasile Gândulescu
Niculina & Viorel Ciuchea 
Derzsi Etelka & Sámuel 
Vajda Katalin 
Marilena Culișir 
Vasilica Crăciun 
Daniel & Maria Parascan
Silviu Ursu 
Ionuț & Georgiana Stroe 
Liliana Tivadar
Viorica & Ștefan Roșu
Monica & Cristian Lepădatu
Violeta Loredana Gânbuțan
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion 
Pethő Roland Tiberiu & Agnes
Viorica & Viorel Moca

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 decembrie

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

Dr. Monica & Marian Costiță
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TOP 20 FBO

TOP 20 în funcţie de pc totale 
realizate în luna decembrie

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

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

Vajda Katalin

P.C. totale

Vajda Katalin
Aurel & Veronica Meșter 
Camelia Dincuță
Ionuț & Georgiana Stroe 
Derzsi Etelka & Sámuel 
Gizella & Marius Botiș 
Maria Pop 
Nagy Ernő & Irma
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion 
Daniel & Maria Parascan 
Marian & Dr. Monica Costiță
Romina Doran 
Marius & Milentina Marcus
Valentin & Adriana Nițu
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad 
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Alexandra Badea
Ramona Vingan
Carina & Sebastian Iacătă

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
Nicoleta Anghel Constanța Loredana Mirela Bogoi
Domnica Busuioc București Viorel Semencov Constantin
Diana Cerasela Cărbunaru Botoșani Camelia Maria & Constantin Barbălată
Cornelia Elena Chelsoi Iași Mihaela Simona Chiriluș
Viorel Semencov Constantin Pitești Diana Popescu
Andreea Coresciuc Suceava Vasilica Crăciun
Andreea Georgiana Covaliuc Dîngeni, BT Diana Cerasela Cărbunaru
Rebeca Dihel Cîntei, AR Sefora Herbei
Smaranda Dominte București Adriana Repede
Ștefan Giontaru București Alina Maresi
Lidia Gonț Sinaia Tatiana & Florin Gonț
Kocsis David Cluj-Napoca Alexandru Malnasi
Lukacs Naomi Oradea Viorica & Viorel Moca
Magdalena Mariana Mancsak Satu-Mare Dumitra Cosoi
Laura Elena Pătru Craiova Ileana Marilena Pătru
Elisabeta Pop Zalău Gál Irén
Diana Popescu București Smaranda Dominte
Adriana Repede Voluntari, IF Magdalena Mariana Mancsak
Angela Denisa Sorici Plopii-Slăvitești, TR Ana Maria Tudosie
Vasilica Camelia Stanciu București Monica Niculae
Iulian Tănăselea Târgoviște Ioana Bianca Horjan
Adriana Tocaci Arad Lucica Felicia Nicolae
Galina Ambros Briceni, Rep. Moldova Lina Turcan
Lilia Bivol Ialoveni, Rep. Moldova Alexandra Badea
Elena Munteanu Donduseni, Rep. Moldova Mariana Enii
Alexandra Zlotescu Cimișlia, Rep. Moldova Sergiu Zlotescu

Calificările lunii decembrie
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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.

Calificările lunii decembrie

Calificările lunii decembrie

foreverliving.ro    

Nume Localitate Sponsori
Ioana Bianca Horjan Târgoviște Viorica & Ștefan Roșu
Elena Manea Constanța Niculina & Viorel Ciuchea

Nume Localitate Sponsori
Maria Rozalia Codrea Sighetu-Marmației Alexandra Codrea
Alexandra Codrea Sighetu-Marmației Liliana Tivadar
Adina Halmaghe Hîncești, Rep. Moldova Alexandra Badea

27

Senior Manageri

Nume Localitate Sponsori
Alexandra Badea Hîncești, Rep. Moldova Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Liliana Tivadar Sighetu-Marmației Nicolae-Vasile Loghin

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



Calificări Globale

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

Manageri Localitate Sponsori

Elena Manea Constanța Niculina & Viorel Ciuchea
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Supervizor Localitate Sponsori
Alina Elena Pasăre Dorbeta-Turnu-Severin Romina Doran

Andreea Bianca Macovei Vaslui Valentina Chelu

Nicoleta Pitaru Pitești Elena Mihai

Mihaela Dănilă Brașov Elena Moraru



Calificări Globale
Supervizor Localitate Sponsori
Alina Elena Pasăre Dorbeta-Turnu-Severin Romina Doran

Andreea Bianca Macovei Vaslui Valentina Chelu

Nicoleta Pitaru Pitești Elena Mihai

Mihaela Dănilă Brașov Elena Moraru

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

 0723.603.556, 
    0726.332.140, 
    0726.332.157,  

 0726.332.178;

29 

Merită să o încerci!

Aloe bio-cellose mask strălucește 
atât în premii internaționale, cât și 
pe chipul tău.
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Asistent Supervizori Forever Business Owners care au obţinut 2 p.c. în 2 luni calendaristice consecutive.

Ababei, Vasile Brasov

Abdul Cair, Belghin Medgidia

Alexandra, Iuliana, 
Hammad-Ursea

Chiajna

Ana, Marmandiu Moreni

Anca, Cioran Bucuresti

Andra, Minescu Voluntari

Antonescu, Tatiana Drobeta-Turnu Severin

Ardelean, Cornelia Bocicoiu Mare

Argintariu, Claudia Bucuresti

Arsene Frunza, Simona 
Ionela

Iasi

Atomei, Cristina Bucuresti

Avornicesei, Liliana Oana Iasi

Avram, Ioana Ploiesti

Babuta, Daniel Zarnesti

Badara, Mariana Braila

Badea, Claudiu Ionut Bucuresti

Balcu, Laurentiu Tarlungenii

Balint, Daniela Andreea Bucuroaia

Ban, Ana Loredana Timisoara

Banciu, Cristina Timisoara

Barbu, Nina Badosi

Barbuceanu, Ramona 
Georgiana

Bucuresti

Bejan Krizsanoszki, 
Aurelian Iulian

Baia Mare

Belecciu, Alina Anca Bacau

Bene, Daciana Florela Arad

Bereczki, Annamaria Pauleni Ciuc

Bibolar, Adelina Pecica

Blaga, Otilia Florina Oradea

Bogus, Elena-Cristina Iasi

Bolboaca, Cristina Popesti-Leordeni

Borodi, Vasile Sarbi

Botezatu, Veronica Donduseni, R. Moldova

Botos, Naomi Reghin

Botosanu, Cosmin Cotu Baii

Brad, Anca Gabriela Baia Mare

Bugnar, Emilia Bucuresti

Bulz, Alexandrina Alina Arad

Bulzan, Istvan Lueta

Butnaru, Tinca Letcani

Cacoveanu, Florentina Bucuresti

Cacuci, Emanuela Beznea

Caraman, Camelia, Cosmin Bucuresti

Cazacu, Alexandra Cluj

Chis, Vanesa Oradea

Ciceu, Maximilian Faraoani

Ciobanu, Vasile-Ionut Suceava

Ciocarlan, Mirela Buzau

Cirnatiu, Ramona Constanta
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Ciuperca, Nuta Bacau

Ciurlea, Mihaela Florina Craiova

Clinciu, Alina Brasov

Cobeti, Elisabeta Caransebes

Codrescu, Madalina Adjud

Coguteac, Ana Chisinau, R. Moldova

Cojocaru, Luminita Mihaela Victoria

Colte, Natalia Nicoleta Oradea

Coman, Roxana Ploiesti

Constandache, Vladut 
Alexandru

Constanta

Copaci, Melinda Bucuresti

Copca, Laura Cristina Dabuleni

Costea, Georgiana Ploiesti

Costin, Simona Andreea Satu Nou De Sus

Cotovan, Lenuta Brasov

Cozma, Ileana Ocna Sugatag

Cretu, Teodora Hincest, R. Moldova

Crivaia, Maria Donduseni, R. Moldova

Croitor, Benone Viorel Petrila

Csibi, Simona Loredana Toplita

Csiki, Margit Lazarea

Cuibus, Maria Cluj

Dabica, Mihaela Timisoara

Dalu, Ramona-Maria Pitesti

Damaschin, Ovidiu Viorel Bucuresti

Damiean, Simona Bacani

Dan, Leontin Galati

Daniel, Bastoreala Giurgiu

Daniela, Lunguleasa Dudu

Danila, Ion Roman

Dascalu, Carmen Iasi

Datcu, Daniela Craiova

Dedu, Veronica Adanca

Demeter, Katinka Miercurea-Ciuc

Dihel, Raluca Timisoara

Dimitriu, Gabriela Letcani

Dinca, Elena Bucuresti

Dobre, Madalin Strejnicu

Dongolo, Istvan Alfred Balauseri

Dorgos, Daniel Sangeorgiu De Mures

Dragne, Amalia Diana Popesti-Leordeni

Dragnea, Raluca Bucuresti

Dragomir, Liliana Mizil

Dragulin, Mirela Elena Ploiesti

Drasovean, Alexandra Sebes

Duduman, Viviana Suceava

Dumitru, Iulia Alexandra Constanta

Dumitru, Olivia Berceni

Dumitru, Vlad Tatarastii De Jos

Emillia, Mutica Campulung
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Enciu, Nicoleta Liteni

Ene, Corneliu Tatarani

Erdos, Gyongyike Odorheiu-Secuiesc

Eremia, Lenuta Georgiana Constanta

Farcas, Mircea Cristian Oradea

Farkas, David Ciceu

Ferenczi, Magda Targu Mures

Floarea, Despina Bucuresti

Flora, Georgiana Oradea

Floria, Nicoleta Laura Bucuresti

Focsa, Ioan Miorcani

Frank, Magdolna Santimbru

Frigura, Florentina Laura Tatarani

Fulop, Timea Sat.Sancraiul De Mures

Ganea, Gentiana Nicoleta Targu Mures

Gavrila, Laura Bucuresti

Gergely, Katalin M.Ciuc

Geru, Dumitru Vaslui

Gheorghe, Niculina Bucuresti

Gherasim, Mariana Carcaliu

Gherasim, Monica 
Alexandra

Codlea

Ghergu, Robert Florin Pitesti

Ghidan, Adelina Daniela Bucuresti

Ghise, Anamaria Sibiu

Gindulescu, Cristina Zorica Roman

Glodan, Ofelia Baia Mare

Gogonel, Ionelia Mera

Grusca, Natalia Ungheni, R. Moldova

Gurzum, Catalina Iasi

Gyenge, Ildiko Deva

Hadade, Ioana Adela Brasov

Hajdu, Tunde M.Ciuc

Hamza, Carmen Pilu

Havrince, Elisa Somcuta Mare

Herman Veres, Erzsebet Herculian

Hulpoi, Lacramioara Onesti

Hus, Alexandra Oradea

Husanu, Mihai Lugoj

Ignat, Georgeta Craiova

Ile, Virgiliana Lacramioa Timisoara

Ilescu, Larisa Telenesti, R. Moldova

Imets, Imre Varghis

Iolea, Teodor Husi

Ionita, Elena Liliana Odobesti

Ionita, Nadejda Chisinau, R. Moldova

Ionut, Ene Clinceni

Istudor, Elena Stefesti

Ivan, Marius Baleni-Sarbi

Jancso, Reka Tg. Secuiesc

Jirebie, Gina Galati
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Katona, Klaudia Eremitu

Kelemen, Roza Gyongyi Sf Gheorghe

Kiss, Edit Gheorgheni

Kovacs, Zsuzsanna Gheorgheni

Kovecsi, Katalin Crasna

Lakatos, Hunor Sf.Ghe

Lalescu, Viorica Cornea

Lavric, Estera Fratautii Noi

Lenghel, Ludovica Monica Baia Mare

Leonte, Adriana Tibanesti

Levitchi, Johanna Timisoara

Liana, Stefan Bucuresti

Lipan, Claudia Roxana Satu-Mare

Lorinti, Marta Satu Mare

Lucica, Dragusinoiu Sotanga

Lupascu, Livia Briceni, R. Moldova

Madalina, Gatea Bucuresti

Madalina, Margarit Strejnicu

Maliu, Mariana Bucuresti

Marcon, Lenuta Alesd

Marcus, Maria Oradea

Marginean, Simona Cluj

Mariana, Nedelcu Gaesti

Marina, Diana Ocna Sugatag

Marta, Magdalena Cluj

Martian, Mariana Braila

Martian, Toni Braila

Matei, Mircea Silviu Oradea

Micu, Betina Ruxandra Sacele

Mihaela, Dobre Bucuresti

Miklo, Maria Monica Finis

Miklos, Annamaria Odorheiu Secuiesc

Miklos, Xenia Sanzieni

Mirica, Tiberiu Florian Bucuresti

Miron, Luminita Popesti-Leordeni

Miru, Anca Florentina Tulcea

Molnar Toth, Gabriella Santion

Molnar, Ida Martinis

Molnar, Reka Sf.Ghe

Molnar, Szilard Deaj

Mondoc, Adriana Alba Iulia

Monica, Oana, Mihalachi Bucuresti

Muntianu, Izabela-Alexa Timisoara

Musca-Albu, Adrian-Paul-
Dimitrie

Oradea

Negru, Viorel Braila

Nica, Andreea Geanina Pitesti

Nicolae, Elisabeta Cernavoda

Nita, Stefan Vasilati

Oita, Aurelia Buftea

Olaru Peter, Larisa Iasi
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Ologu Leta, Georgiana Lumina

Oltean, Veronica Zau De Campie

Onciu, Alina Ploiesti

Onel, Mihaela, Balaceanu, 
Constantin

Ploiesti

Oros, Flaviu Adrian Targu Mures

Orzan, Vasilica Constanta

Ovidiu, Petre Bucharest

Pal, Eniko Sanzieni

Pal, Natasa Covasna

Pancescu, Ionica Sf.Ghe

Pap, Marius Tudor Constanta

Paraschiv, Camelia Petrosani

Paraschiv, Irina-Gabriela Com Salard

Patriche, Diana Iulia Bacau

Paun, Valentina Catelu

Pavel, Kinga Sancraiu De Mures

Perciu, Loredana Timisoara

Pert, Rebeca Dobresti

Peter, Hajnalka Miercurea Ciuc

Petrescu, Clemenza Mioara Braila

Petriuc, Irina Niculina Patrauti

Pintea, Alexandra Maria Baia Mamre

Pirlog, Mariana Braila

Plesca, Stefan Constanta

Pluteanu, Cristina Constanta

Pop, Ana Maria Apahida

Pop, Ionut Marcel Santandrei

Pop, Larisa Odoreu

Pop, Simona Larisa Dobresti

Pop, Vasilica Constanta

Popa, Georgian Oradea

Popa, Simina Maria Santana

Portik, Agnes Gheorgheni

Postelnicu, Elena Roman

Prazsmari, Aranka Sf.Ghe

Pripon, Anca Amalia Cluj Napoca

Puica, Diana Mariana Arad

Racoviteanu, Eleonora Brasov

Radu, Corina Maria Toplita

Raducanu, Gheorghita Medgidia

Radvanszky, Lucretia Targu Mures

Rimniceanu, Beatrice Ana 
Maria

Comanesti

Rob, Crina Loredana Arad

Romila, Genoveva Iasi

Rosulschi, Petru Cahul, R. Moldova

Rotari, Mihaela Orhei, R. Moldova

Rovas, Adrian Martinesti

Sabo, Ibolya Brasov

Sabou, Cecilia Sanziana Baia Mare

Sahru, Corina Dorna Candrenilor

Sandu, Nicoleta Dragomiresti-Deal

Sararu, Simona Oradea
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Scuratovschi, Simona Bucuresti

Serban, Luxa Buzau

Serban, Ovidiu Gheorghe Fagaras

Sercaianu, Viorica Mihaela Buftea

Sfabu, Beniamin Botosani

Sfetcu, Camelia Bucuresti

Simion, Simona Virginia Timisoara

Simon, Edit Odorheiu Secuiesc

Simu, Lavinia Adela Pitesti

Solomon, Roxana Mihaela Bacau

Soos, Mihaela Bucuresti

Staicu, Cristina Chisinau, R. Moldova

Stan, Daniela Sighetu Marmatiei

Stan, Mihai Brasov

Stancu, Georgiana Teodora Movila

Steinbinder, Ingrid Satu-Mare    

Steliana, Parlog Fundeni

Sticleti Teorean, Lorena 
Mona

Arad

Stoleriu, Elena Raluca Bucuresti

Szabo, Maria Alexandra Andrei Saguna

Szotyori, Brigitta Dumbravioara

Tanase, Victorita Bucuresti

Tanasoiu, Cristina Brasov

Tanasuca, Margareta Iasi

Tanvuia, Mariana Galati

Taranek, Katalin Sf. Gheorghe

Tecu, Niculina Timisoara

Tenea, Mario Antonio Slatina

Timotin, Mariana Hincesti, R. Moldova

Titu, Corina Ramnicu Valcea

Tiuca, Daniela Mioara Unirea

Toader, Elena Bucuresti

Toader, Maria Vaslui

Todoca, Simona Ioana Santana

Ulici, Ionut Bogdan Rona De Jos

Ursulescu, Aurelian Bucuresti

Uzum-Neculae, Roxana Constanta

Vasilita, Valentina Criuleni, R. Moldova

Virlan, Camelia Lunca Cetatuii

Viviana, Balan Bucuresti

Vizireanu, Elena Ploiesti

Vizireanu, Nicoleta Constanta

Vladuca, Mioara Sat Borcea

Voevod, Daniela Florina Bucuresti

Voica, Livia Georgiana Targoviste

Vulisisci, Raluca Maria Oradea

Zaharia, Camelia Pascani

Zamosteanu, Anisoara Tomesti

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

Produsele Forever nu sunt medicamente și nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau 
preventiv al unor afecţiuni sau grupe de afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin medical se impune un consult efectuat de medic.

Beneficii cheie

Forever
Instant Hand
Cleanser

• Uscare rapidă, fără senzație 
lipicioasă

• 70% alcool

• Aplicare ușoară, fără 
necesitatea clătirii

• Formulă eficientă pentru 
curățare și protecție 

• Hidratare cu Aloe vera

• Miros răcoritor și proaspăt 
de citrice

• Ideal pentru a fi folosit 
acasă, afară sau oriunde te 
poartă drumurile

Continuăm să avem grijă de 
noi și cei dragi și în 2021 
pentru a ne împlini visurile 
protejați și în siguranță!


